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"Ich bin unglücklich mit dem Begriff Migrantenkinder"
"Göçmen çocukları teriminden hiç
hoşnut değilim."

Eğitim bakanı Faßmann

19

S. 24-27

Temmuz 2018 – SAYI 202

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

2

3

Temmuz 2018 – SAYI 202

Sakin olalım?

İşte böyle tüm müslümanlar rezil ediliyor

İslami anaokulu adı altında
2,79 milyon Euro vurgun

Viyana’daki İslami anaokullarına ilişkin
uzmanlar tarafından hazırlanan 526
sayfalık şok edici mali rapora şehir
muhalefetinin tepkisi sert oldu.

V

i y a n a - R e s m i r a p o r,
Viyana’nın anaokullarından sorumlu kurumu
MA10 tarafından finanse edilen
bir İslami anaokulları zincirinin
yüklenicileri ile ilgili. Aktarılan
bilgilere göre tanınmış bir bilirkişi olan DDr. Gerhard Altenberger
uzmanlığında hazırlanan raporda, Abdullah P.’ nin kontrolü altındaki müesseselere aktarılan

D

eğerli okuyucularımız,
perşembenin geleceği
çarşambadan bellidir, diye bir Türk atasözü var. Başka
bir örnek: Ağzında sahibinin fırından alınmış taze “SemmelBrötchen” dediğimiz ekmeklerini taşıyor. Biraz sonra sahibinin
kahvaltı edip bu ekmekleri yiyeceğini tahmin etmek zor mu?
Hayır!
Çifte vatandaşlık başta olmak
üzere okullarda var olan tartışmaları Almanca basınını takip eden Türkiye Göçmenlerinin
hepsi aylardır okuyor ve biliyor.
Kimse çıkıp, gelin bu Türk toplumunun ortak sorunlarını tartışalım, demedi ve hala demiyor.

nesi ilkesi geçerli.
foto© Klaus Vyhnalek

Markus Wieser

AK Niederösterreich-Präsident
noe.arbeiterkammer.at
ÖGB NÖ-Vorsitzender
facebook.com/AK.Niederoesterreich

BAŞYAZI
Türkiye göçmenlerinin
moralleri Avusturya’da
bozuk.

3,9 milyon Euro üzerinden muhtemelen 2.79 milyon Euro’ya kadar çıkan bir zararın oluştuğu
sonucuna varıldı. Altenberger’e
göre sunulan sahte kamu yararı sertifikası, haksız talepler ve sübvansiyonlar nedeniyle
842.646 Euro ek hasara yol açtı.
Toplamda 3,5 milyon Euro’dan
fazlaya tekabül eden bir yozlaşma söz konusu. Masumiyet kari-

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.
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Denetim
Mevcut şehir hükümetinin yönetiminde yaşanan bu skandal, muhalefeti çılgına çevirdi. Kısa adı FPÖ olan Avusturya
Özgürlük Partisi Kulüp Başkanı
Johann Gudenus şöyle konuştu:
“Teşviklerin %72’si zimmete geçirildi, sahte belgelerle devasa
miktarlarda para tahsil edildi ve

belediye buna göz yumdu. Ben
tesadüflere inanmam.”
Kısa adı ÖVP olan Avusturya
Halk Partisi Eğitim Sözcüsü
Sabine Schwarz ise kısa adı SPÖ
olan Avusturya Sosyal Demokrat
Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyonunun artık geçmişte yapılan
hatalardan ders çıkarması gerektiğini söyleyerek teşvik ve denetim sisteminin profesyonel bir
temele oturtulması çağrısında
bulundu.

O ku l l a r d a ç o c u k l a r ı o l a n
tüm ailelere mesajımız var:
Lütfen çocuklarınızı uyarınız.
Okullarda uyum ve birliktelik göstersinler. Kavga, dövüş
olaylarına karışmasınlar. Kız
çocuklarının okullarda oturmasına veya kalkmasına karışmasınlar ve ahlak polisliği yapmasınlar. Tüm bunlar şu an tüm
Avusturya basını ve siyasetinde
konuşuluyor ve şikâyet ediliyor. Çocuklarınızın okullardaki
hal ve davranışlarını mutlaka
kontrol edin ve ahlaklı davranmaları için uyarın.
Biliyoruz, herkes şikâyetçi ve
kimse kimseyi beğenmiyor.
Ortalıkta şarlatanlar kışkırtmaya
devam ediyor.
İlla benim partim, illa ben haklıyım, en iyi Müslüman benim, en

iyi Türk benim ve en iyi Atatürkçü
benim; ne oldum delisi havasında sözde İdrisler ama özünde
İblisler, ortalıkta yangının üzerine hala benzinle gidiyorlar.
Çifte vatandaşlık için tüm partilerin liderleri ve bu işe bakan siyasiler ile görüşülmesi gerekiyor. Burada büyük bir haksızlık
söz konusu. Farklı düşünebilir
veya farklı partilerde olabiliriz.

En azından on binlerce Türkiye
Göçmeni Avusturya vatandaşını
ilgilendiren bu sorun karşısında
Avusturya içinde birlik ve beraberlik şart. Birlik olur ve aklımızı kullanırsak bu sorunların üstesinden gelebiliriz.
Çok yanlışlar yapıldı.Bunu dile getiren tek gazete Yeni Vatan
Gazetesi’dir. Uyardığımız kişiler ve
kurumlar yanlış yapmaya ve Türk

toplumunun Avusturya’da başının
belaya girmesine neden oldular.
Tehdit, şantaj, korkutma, ispiyonlama ve hatta kaba kuvvet kullanıldı. Bunların tarihi yazılacaktır.
Ama şimdi önemli olan Avusturya
gibi medeniyeti, demokrasisi, ekonomisi ve eğitim olanakları dünya
çapında sosyal, ekonimik ve adalet yönünde ileri bir ülkede adeta
çıbanbaşı Türkiye Göçmenleri olarak ortada kaldılar.
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FPÖ, askerlik süresinin uzatılmasını istiyor

V

İYANA – FPÖ’lü savunma
bakanının askerlik süresinin uzatılması yönündeki
önerisi genelkurmay ve subaylar
tarafından memnuniyetle karşılanırken, hükümet ortağı ÖVP ise
bu teklife karşı çıkıyor.
FPÖ’lü Savunma Bakanı Mario
Kunasek’in kısa süre önce öne
sürdüğü askerlik hizmet süresini
tekrar uzatma önerisi kamuoyunun gündemine oturdu.

6+2 Formülü

dolduğunda terhis edilmekteydi.

Askerlik uzayacak mı?

Askerlik hizmet süresi 1 Ocak 2016
tarihinden geçerli olmak üzere
6 aya düşürülmüştü. Savunma
Bakanı Mario Kunasek ise eski
sisteme dönmenin düşünülebileceğini söyleyerek tartışmayı açtı.
Eski sistemde 6 aylık temel askerlik eğitiminin ardından askerler
düzenli aralıklarla birliklerine
çağrılarak tatbikatlara katılmakta
ve toplam iki aylık hizmet süresi

Ordu bu konuda ne diyor?

Bu sorunun yanıtı muhtemelen
hayır. Nitekim askerlik hizmet süresinin uzatılması ne hükümet
programında yer alıyor ne de koalisyonun büyük ortağı ÖVP bu konuya sıcak bakıyor. ÖVP savunma
sözcüsü hafta sonu öneriye peşinen ret yanıtı verdi. Bunun yanında askerlik hizmet süresini uzatmanın masraflarda bir yükselişe
neden olacağı açık.

Subaylar askerlik hizmet süresinin uzatılmasını talep ediyor.
Genelkurmay Başkanı Robert
Brieger de konuya ilişkin yaptığı açıklamada savunma bakanına destek oldu ve “Ordunun göreve hazır tutulabilmesinde milis
tatbikatları büyük bir katkı sunuyor” dedi.

Hükümetten
anaokullarında
değerler dersi atılımı

H

oşgörü, açıklık, saygılı ilişki, karşılıklı diyalog ve sorumluluk: Bunlar, ileride
mecburi olarak anaokullarında öğretilecek olan değerlerden yalnızca
birkaçı. Krone Gazetesi tarafından
aktarılan habere göre eğitimcilere
yönelik 30 sayfalık broşür şeklinde
özel olarak oluşturulan bir değerler
kılavuzu ile esaslar belirlenecek ve

Çocuk bakımına ilişkin federal hükümet ve eyalet
yönetimleri arasındaki ateşli pazarlıklar devam
ediyor. Hükümet, eyaletlere hâlihazırdakinden
30 milyon Euro daha az bütçe ayırmayı planlıyor
ki bunun için de başörtüsü yasağını onaylamalarını şart koşuyor. Ayrıca küçük çocuklar için de
değerler dersleri olmalı.

ihlalleri yaptırımlar takip edecek.
Ceza Kanunu doğrultusunda düzenlenecek cezaların miktarı 300
Euro’ya kadar çıkabilecek.

Habersiz denetimler
Milli Eğitim Bakanlığı’na göre söz
konusu kılavuz, özellikle İslami
anaokulları ve Avusturya Devleti’ni

tanımayarak onu bir firma olarak
gören devlet retçileri gibi sorunlu
vakalar için olacak. Ayrıca habersiz
denetimler de planlanıyor. Eğitim
Bakanı Heinz Faßmann, böylelikle “entegrasyon hedeflerine ulaşılmasını garanti altına almak” istiyor.
ÖVP-FPÖ koalisyon hükümetinin

bir başka entegrasyon politikası
ise bu yıl netleştirilecek. Birkaç gün
önce Başbakan Yardımcısı HeinzChristian Strache, anaokullarındaki çocuklar için başörtüsü yasağı konusunda eyalet yönetimleri ile
birlikte “yaz aylarında uygun düzenlemelerin yapılacağının” garantisini verdi.

bmbwf.gv.at

Digitale
Grundbildung
an den Schulen
Jetzt geht’s richtig los!
Mit Schulbeginn startet die Digitalisierungsinitiative im Bildungswesen:
Sie beginnt bei der umfassenden Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in diesem
Bereich, schafft die notwendige Infrastruktur an den Schulen und stellt maßgeschneiderte Lehrpläne zur Verfügung. Wann geht’s los? Jetzt! Bereits in diesem
Schuljahr steht die verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ im Lehrplan der
AHS-Unterstufe und der Neuen Mittelschule. Zu Beginn des Jahres 2019 soll der
„Masterplan“ erarbeitet – bis 2023 im gesamten Bildungswesen umgesetzt sein.

ADVERTORIAL/ILAN
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Austro-Talent
Müldür ins
türkische Team
einberufen
Rapid Wien hat Eigengewächs Mert Müldür mit
einem Profi-Vertrag ausgestattet und den Abwehrspieler bis 2021 an sich gebunden.

M

üldür ist in Wien geboren und aufgewachsen,
hat aber auch die türkische Staatsbürgerschaft. Der
Abwehrspieler war bereits in diversen Nachwuchsauswahlen für die
Türkei tätig. Mit einem Einsatz im
A-Team wäre seine Zugehörigkeit
zum türkischen Verband weiter abgesichert.

Für die Kampfmannschaft von
Rapid hat Müldür bisher sieben
Pflichtspiele bestritten, darunter fünf in dieser Saison. Im entscheidenden Play-off-Rückspiel um
den Einzug in die Europa League
am Donnerstag bei FCSB Bukarest
stand der im Nachwuchs der
Hütteldorfer
( Agenturen, ORF)

Bezahlte Anzeige

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

waff_Ruecken_staerken_Lehrabschluss_Yeni_195x137abf_15Sept.indd 1

Sie haben bereits wichtige Erfahrung in Ihrem Beruf
gesammelt, aber keinen Abschluss in der Tasche?
Machen Sie den nächsten Schritt und holen Sie den
Lehrabschluss nach! Der waff begleitet und fördert
Sie dabei – mit bis zu 3.000 Euro. Informieren Sie
sich! waff.at oder 01 217 48 - 555

Wien fördert dich.

30.08.18 09:54
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Metrolarda
yemek
yasağı
başlıyor

İlk uygulamalı yasak Viyana’da U6 metrosunda 1 Eylül Cumartesi günü başlatılıyor. 15 Ocak
2019 tarihinden itibaren tüm tramvay ve metrolarda bu yasak geçerli olacak. Yasağa uymayanlar uyarılacak ama ceza kesilmiyecek.

Y

etkililer başlangıçta sadece pizza, kebap gibi bazı güçlü kokulu yiyecekleri yasaklamayı düşünüyor.
Bununla birlikte yerel bir ulaşım
otoritesinin yaptığı ankete katı-

lan kişilerin çoğunluğu, tüm yemeklere yasak getirilmesini istiyor. Belediye Başkanı Ludwig bu
yasak uygulamasını desteklediğini Sosyal Medya Hesabı üzerinden açıkladı.

20.000
Avusturyalı Türk
endişe içinde

Ö

alıyor: Viyana’da başlatılan 18.000
prosedür mevcutken Tirol’de yalnızca bir prototip prosedür yürütülüyor.

Yetkililer hızlanıyor
Üçü Viyana’da biri Vorarlberg’de
olmak üzere vatandaşlığın feshine hükmedilen hukuki kesinlik kazanmış dört vaka olduğu onaylandı. Bu, yetkililerin artık daha hızlı
karar verebilecekleri anlamına geliyor. Avusturya çapında toplamda 20.000 prosedür işleme konuldu. Viyana Nüfus ve Vatandaşlık
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Yeni Vatan Gazetesi’nde
çalışmak ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi, deneyimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabirlik konusunda deneyimli habercilerin aşağıdaki mail adresine e-posta
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine
posta yolu ile resimli özgeçmişlerini ve iş tecrübelerini içeren bir başvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmaları rica olunur.
Başvurular sadece elektronik posta
ile (E-mail) kabul edilir.
Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation
e-mail: d.sel@yenivatan.at
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Çifte vatandaşlık yasağının ihlali nedeniyle ilk
etapta 70 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 20.000
tedirgin Avusturyalı Türk daha var.

sterreich Gazetesi tarafından aktarılan habere göre
kısa adı FPÖ olan Avusturya
Özgürlük Partisi ve Peter Pilz’in 2017
Türkiye referandumunun ardından
Avusturya mercilerine, yasa dışı çifte vatandaşlık şüphesi taşıyan yaklaşık 100.000 isimlik bir liste iletmesi ile başlayan sürecin sonuçları
karışık bir hal aldı. Avusturya Basın
Ajansı (APA) tarafından yapılan bir
yayında, ilk etapta 70 Avusturyalı
Türkün Avusturya vatandaşlığından çıkarıldığı ve işlemde daha
çok sayıda dosya olduğu belirtildi.
Eyaletler davayı farklı şekillerde ele

9

İşleri Dairesi (MA35) personel
sayısı artırıldı. Pilz, “Erdoğan
kışkırtıcıları”nın (Erdogan-Hetzer)
maskesini düşürmek için Anayasayı
Koruma Dairesi’nden yardım talep
ederken FPÖ Kulüp Başkanı Johann
Gudenus, özellikle Viyana’da “nihai

sonuçlar” istiyor. “Başkan Erdoğan,
kötü bir adam. Çifte vatandaşlar
aracılığı ile politikamıza nüfuz etmek istiyor.” şeklinde konuşan
Gudenus, Türkler için Avusturya
vatandaşlığının “çok daha zor elde
edilmesini” istiyor.

www.vhs.at
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Ehliyet:

Türkçe verilen
sınav hakkı FPÖ
tarafından
kaldırılıyor

Temmuz 2018 – SAYI 202

Almanca sınıfları
için ilk müfredat
tasarıları
hazırlandı
VİYANA – Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek olan,
Almanca bilgileri yetersiz öğrencilerin teşvik edileceği sınıflar somutlaşmaya başladı. ÖVPli Eğitim Bakanı Heinz
Faßmann, farklı okul tipleri
için hazırlanan müfredat tasarılarını incelemeye gönderdi.
Ancak daha önceden duyurulduğu gibi, bunların uygulaması
2018/19 öğretim yılında zorunlu
olmayacak.

Sekiz çocuktan
itibaren sınıf açılacak

V

İYANA – Avusturya’da
Almanca, İngilizce, Sloven
ve Hırvatça’nın yanı sıra
Türkçe yapılabilen ehliyet sınavları
2019’dan itibaren Türkçe gerçekleştirilmeyecek.

nı dile getirerek, ülkeye akademik
araştırma ya da farklı nedenlerden dolayı gelen yabancılar için
de İngilizcenin yeterli olacağını,
Türkçeye gerek bulunmadığını
öne sürdü.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük
Partisinden (FPÖ) Altyapı ve
Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer,
Avusturya Devlet Radyosu Ö1’e yaptığı açıklamada, sınavın farklı dillere tercüme edilmesinin maddi külfet doğurduğunu savundu.

Hükümet için Almanca öğrenmeyi
teşvik etmenin önemine işaret eden
Hofer, “Bu durum Almanca öğrenmeyi teşvik edecek. Böylelikle ehliyet sınav soruları Almanca cevaplanabilecek.” dedi.

Bunun yanında hangi dilde ehliyet sınavının yapılmasının daha
mantıklı olduğunu açıklığa kavuşturmak istediklerini belirten Hofer,
“(Sınav için) Almanca, dünya dili
olan İngilizce, Slovence ve Hırvatça,
bu diller yeterli.” diye konuştu.

Avusturya’da 1998’den itibaren ehliyet sınavı Türkçe gerçekleştirilebiliyor. Ülke genelinde geçen yıl
yaklaşık 300 bin kişi ehliyet sınavına girerken, 3 bin 631 kişi Türkçe, 2
bin 300 kişi İngilizce ve 2 bin 212 kişi Hırvatça dillerinde bu sınava girmişti.

Hofer, 2. Dünya Savaşı’nın ardından yeniden kurulan
Avusturya’nın anayasasında
Almancanın yanı sıra Slovence
ve Hırvatçanın da resmi dil olarak
kabul edilmesi nedeniyle bu dillerin sınavlardan çıkartılamayacağı-

Geçen yıl sınava katılan 299.687 kişiden 291.504’ü sınava Almanca girdi. Türkçe 3631 kişiyle yabancı diller arasında ilk sırada yer aldı. Onu
2301 kişiyle İngilizce, 2112 kişiyle
Hırvatça ve 139 kişiyle Slovence takip etti.

10

Sınıflara, dil bilgilerinin yetersizliği yüzünden dersleri yeterli düzeyde takip edemeyen ve
bu yüzden olağandışı öğrenci
olarak sınıflandırılmış öğrenciler alınacak. Bu sınıflarda kendilerine haftada bağımsız bir
müfredat planı uyarınca 15-20
saat Almanca dersi verilecek.
Resim, müzik ve beden eğitimi
gibi derslerde ise çocuklar yaşlarına göre olağan sınıflarında
kalacak.
Sınıflar, okulda kriterlere uyan
sekiz ve daha fazla öğrenci bulunması durumunda açılacak.

Ayrıca sadece okula yeni kayıt
olan öğrenciler ile Avusturya’ya
yeni göç ederek okula yatay geçiş yapan öğrenciler için bu sınıflarda eğitim zorunluluğu
olacak.

Her yarıyıl sonunda Avusturya
çapında merkezi bir sınav yapılarak öğrencilerin normal
dersleri yeterli düzeyde takip
edebilip edemedikleri yeniden
değerlendirilecek. Bunun söz
konusu olması durumunda öğrenciler normal sınıflara geçiş
yapabilecek ve haftada sadece
6 saat ek Almanca dersi almaya devam edecek. Ancak dört
yarıyıl sonunda geçiş zorunlu
olacak.

Hayat seninle güzel

PEYNİR SAĞLIKTIR.
PEYNİR LEZZETTİR.
PEYNİR HAYATTIR.
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2019/20 öğretim
yılından itibaren
zorunlu
Yeni müfredat planları 1 Eylül
2018’den itibaren yürürlüğe
konacak ancak yeni müfredata geçip geçmeme konusundaki karar okul müdürlerine
bırakılacak. Yeni müfredatın
uygulama zorunluluğu 2019/20
öğretim yılında zorunlu hale
gelecek.

YENİ
gazi.de
2810_GAZi_Anzeige_Yeni_Vatan_Peynir_0318_1.indd 1

21.03.18 17:41
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E-Card dolandırıcılığı:

Anne-kızın foyası 12 yıl
sonra ortaya çıktı

Tirol’de akıl almaz bir
sosyal dolandırıcılık
vakası ortaya çıktı: Polis, Innsbruck’ta ikamet
eden ve 2006 yılından
beri sağlık sigortası kartını (E-Card) sigortasız
annesi ile paylaşan 68
yaşındaki kadının foyasını ortaya çıkardı. 85
yaşındaki Türk kökenli
yaşlı kadının, kızının
adıyla birçok operasyon geçirdiği ve sosyal
güvenlik kurumunun bu
sahtekarlıktan dolayı
50.000 Euro’nun üzerinde zarara uğradığı
belirtildi.

K

rone Gazetesi tarafından aktarılan habere göre
Innsbruck’lu bir doktor,
tedavi sürecinde tutarsızlıklar
fark etti ve durumu savcılığa bildirdi. Soruşturma için “sosyal
dolandırıcılık” konusunda uzman özel bir grup görevlendirildi ve akıl almaz dolandırıcılık
vakası gün yüzüne çıkarıldı.

E-Card’ını annesiyle
paylaşıyordu
Soruşturmacılar, “Şu ana kadarki tahkikatlar neticesinde; Innsbruck’ta ikamet eden
68 yaşındaki Avusturyalı kadının, 2006 yılından bu yana birçok vakada sağlık sigortası kartını (E-Card) sigortasız annesine
verdiği tespit edildi.” dedi.

Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Muss
ich Rundfunkgebühren
zahlen?
Nähere
Informationen
unter www.orf-gis.at oder
Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.
Mehr Information in dieser Zeitung
und auch unter www.gis.at/fremdsprachen/tuerkce/

Ja.

GEBÜHREN INFO SERVICE

Cerrahi operasyonlar,
hastane ve
rehabilitasyon
85 yaşındaki kadının, kızının

Unbenannt-5 1

04.05.2017 14:51:48

sağlık sigortası kartı aracılığı ile
masrafları sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanan çok sayıda ameliyat geçirdiği, hastanede ve rehabilitasyon merkezinde
yatılı tedavi gördüğü belirtildi.
Soruşturmanın mevcut durumuna göre hasar, 50.000 Euro’nun
üzerinde. Her şey hesaba katıldığında ise rakam, çok daha yüksek olabilir.
Daha da çarpıcısı: 85 yaşındaki Türk kadın, Tirol ve memleketi arasında sürekli seyahat ediyordu. Sahte kimlik belgeleri ile!
İki kadın hakkında nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle (tutuksuz
olarak) işlem başlatıldı.

2019’dan itibaren
E-Card’lara fotoğraf
Her türlü istismara karşı bir çözüm olarak; 2019 yılı itibarıyla tedavüle yalnızca fotoğraflı
E-Card’ların çıkarılması yönünde yasal bir düzenleme yapılması planlanıyor. 2023 yılına
kadar sürecek geçiş dönemi ardından tüm kartların değişiminin tamamlanması düşünülüyor. Lakin E-Card ibrazında
kimlik kontrolü yapılmadığı takdirde fotoğrafın dahi bir
faydası olmaz. Bu nedenle; yeni çıkarılan kartlar için (kayıp/
çalıntı vb.) hekimlere kimlik
doğrulaması gerekliliğini ha-

tırlatan “E-Card Sistemi” adıyla
mecburi bir kimlik sistemi oluşturuldu.
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AKTÜEL

Avusturya’dan Türkiye’ye
bisikletiyle gitti

Avusturyalı gazeteci
Ankara'da gözaltına
alındı

Türkiye’yi tanımayı çok istediğini ifade eden Haas, “Türkiye’ye
kadar yaklaşık 3 bin kilometre
yol yaptım. Bisikletimle gezmeyi çok seviyorum. İran’a gitmeyi hep hayal etmiştim. Türkiye’yi
çok merak ediyordum. Bizim ülkede Türkiye hakkında pek iyi
konuşulmuyordu. Ben Türkiye’yi
yakından görmek, insanlarını tanımak istedim. Türkiye, çok güzel ve insanları çok iyiler. Geri
döndüğümde Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatacağım herkese.” diye konuştu.

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın "terör" suçlamasıyla Ankara'da terörle
mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

A

vusturyalı gazeteci Max
Zirngast'ın görev yaptığı re:volt adlı derginin Twitter hesabından yapılan
açıklamada, gazetecinin bu sabah saat 05:00'te Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, " Türkiye bütün
karşıt sesleri bastırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacak!" ifadeleri yer aldı.

'BÜYÜK OLASILIKLA
SİYASİ YAYINLAR'
Polislerin, Zirngast'ın yanı sıra kimliği açıklanmayan başka
kişileri de gözaltına aldığı bildirildi. DW Türkçe'nin katardığına göre, derginin Twitter
hesabında ayrıca, gözaltının

gerekçesinin "terör" suçlamasının yanı sıra "büyük olasılıkla siyasi yayınlar" olduğu da
belirtildi.

imza attı.

Gazeteci Max Zirngast'ın gözaltına alındığı Avusturya Dışişleri
Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler
(RSF) örgütünün Avusturya'daki
şubesi, Zirngast'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.
Zirngast'ın gözaltına alınması
sonrasında bir açıklama yayınlayan örgüt, "Muhalif siyasi görüşler tutuklama ve sindirme
için gerekçe oluşturamaz ki bu
Türkiye'de giderek daha fazla
oluyor" dedi.

re:volt dergisi, uluslararası haber ajansı Reuters'a e -posta
yoluyla yaptığı açıklamada
Zirngast ile ilgili olarak, "Uzun
yıllardır Türkiye'de yaşayan yazarımız özgürlük ve demokrasi için mücadele eden tutkulu solcu bir aktivisttir" dedi.
Almanca yayımlanan sol eğilimli re:volt dergisinin verdiği
bilgilere göre, gazeteci son dönemde PKK ile ilgili haberlere

“Bana yolda arkadaşlık
etti”

Serbest bırakılması talep
edildi

Tü r k i y e , S ı n ı r Ta n ı m ay a n
Gazeteciler örgütünün hazırladığı Dünya Basın Özgürlüğü
Endeksi'nde 180 ülke arasında
157'inci sırada yer alıyor.

Haas, İstanbul’a geldiğinde bir
sokak köpeğinin peşine takıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Z

O N G U L D A K
–
Avusturya’dan bisikletiyle 1 ay önce yola çıkan gezgin Maria Haas, Zonguldak’ta
kaybettiği köpeğinin bulunmasıyla sevinç yaşadı.
İran’a gitme hedefiyle haziran ayında bisikletiyle yola çıkan ve şu ana kadar Slovenya,
Hırvatistan, Sırbistan, Bosna

Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve
Bulgaristan’ı geçen 25 yaşındaki Maria Haas, İstanbul’da kendisini takip eden sokak köpeğini sahiplendi.
Bisikletiyle Zonguldak’ın Alaplı
ilçesine gelen ve burada köpeğini kaybeden Haas, köpeğini bulamayınca Alaplı Belediyesi’nden
yardım istedi. Belediyede oluştu-

rulan ekip tarafından ilçe merkezi ve sahilde aranan köpek, 5 saat
sonra şehirler arası otobüs terminalinde bulundu.
Köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Haas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletle gezmeyi çok sevdiğini, İran’a
gitmek için 1 ay önce yola çıktığını söyledi.

“İstanbul’da çadırda kaldığım
sırada bir sokak köpeği çadırımın yanında yatmaya başladı. Bir süre sonra onunla oynamaya başladım ve bana alıştı.
Buraya gelinceye kadar bana
yolda arkadaşlık etti. Ancak ilçeye girişte köpeği kaybettim.
Çok üzülmüştüm. Bir süre aradım ama bulamadım. Sonra yolda sorduğum insanlar Alaplı
Belediyesi’ni gösterdi. Buradan
yardım istedim. Köpeğimi bulmak için bana çok yardımcı oldular. Köpeğime kavuştum.
Şimdi çok mutluyum.“
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Türk oldukları için aileye
ev kiralanmadı

V

İYANA – Genç bir aile hayallerindeki eve taşınmak
istiyordu. Ancak ev sahibi
göçmen kökenli olduklarını anlayınca evi vermekten vazgeçti.

Her ikisi de Avusturya vatandaşı olan ve iki yıldır evli olan Türk
bir çift ve sekiz aylık kızlarından
oluşan genç aile, anne ikinci çocuğa hamile olduğundan artık
Gänsendorf”taki iki odalı daireye
sığmayacaklarını düşünerek bir
ev kiralamak istedi.
Böylece internette araştırma yapan çift, buldukları havuzlu bir
evi beğenerek emlakçıyı aradı
ve evi görmek için randevu aldı.
Ancak randevuya kısa bir süre
kala kendilerine telefon edilerek
garip sorular sorulmaya başlandı. Emlakçı genç aileden, ev sahibi adına ailenin hangi uyruğa
sahip olduğunu öğrenmek istedi.
İlk anda aklına kötü bir şey getirmeyen evin babası Avusturyalı olduklarını belirtti.

“Ev sahibi evini
Türkler’e kiralamıyor”
Ancak bu soru üzerine emlakçı,
“Ama aslen nerelisiniz?” diye sorunca evin babası biraz rahatsız
oldu, ancak yine de kökenlerinin
Türkiye’den olduğunu, anne ve babasının Avusturya’da büyüdüğünü

Die Nr. 1
seit 1999

Temmuz 2018 – SAYI 202

17

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Avusturya vatandaşlığı nasıl
elde edilir, nasıl kaybedilir?

Çoğu kişi için vatandaşlık doğal bir hak
olsa da bu geri de
alınabilir. Peki, Avusturya vatandaşlığı
nasıl elde edilir? Ya
da hangi durumlarda
bu hak kaybedilir?

Ç
anlattı. Bunun üzerine emlakçının
“Ev sahibi evini Türkler’e kiralamıyor, üzgünüm!” demesi adamda
şok etkisi yarattı. Emlakçı aileden
özür dileyerek kendileri için başka
bir ev aramayı teklif etti.
Aile, yaşadığı ayrımcılık ve ortaya konan ırkçılık karşısında sessiz kalmamaya kararlı. “Red cevabının nedenini duyunca şok
oldum. Eşim ve ben Avusturya’da
doğduk ve büyüdük. Her ikimiz
de çalışıyoruz ve devletten asla yardım almadık” diyen anne,

kendi vatanlarında bu şekilde ayrımcılığa uğramaları konusunda
“Bu hakkaniyetli değil” tespitinde bulundu.
“Heute” gazetesinde yer alan habere göre emlakçı, ev sahibinin
evini aileye kiralamayı reddettiğini doğruladı ve “Ev sahibi nihayetinde evini kime kiralayacağını seçme hakkına sahip” dedi.

Muhtemel yasa ihlali
Avukat Grabner-Drews, söz konu-

su olayda muhtemel bir yasa ihlali ile karşı karşıya olunduğunun
altını çizdi. Grabner-Drews, “Eğer
bu gerçekten ev sahibinin red nedeni idiyse, bu durumda muhtemelen Eşit Muamele Yasası uyarınca ayrımcılık söz konusudur.
Bu durumda ailenin kira sözleşmesinin yapılmasına değil ama
tazminat alma hakkı doğacaktır”
dedi.
Öte yandan olayın medyada yer
almasından kısa süre sonra ev
ilanı internetten kaldırıldı.

ifte vatandaşlık yasağının
ihlali nedeniyle çok sayıda Türk kökenli vatandaş
Avusturya vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.
Hâlihazırda Avusturya vatandaşlığı elinden alınan pek çok kişi
ise yasal bir mücadele sürdürüyor. Peki, Avusturya vatandaşlığı nasıl elde edilir ve hangi koşullarda kaybedilir? İşte bu karmaşık
soruların yanıtları Der Standard
Gazetesi tarafından derlendi.

Nasıl Avusturya
vatandaşı olunur?
E n yayg ı n ş e k i l d e d oğu mla. Almancası “Abstammungsprinzip” olan bu prensip, hukukta
“ius sanguinis” olarak adlandırılır
ki bu da “kan bağı esası” demektir. Anne Avusturyalı ise çocuk da
Avusturya vatandaşı olur. Eğer yalnızca babanın Avusturya vatandaşlığı var ise çocuğun Avusturya
vatandaşı olabilmesi için ya ebeveynlerin evli olması gerekir ya

da doğumdan sonraki sekiz hafta
içinde babanın babalığını kabul
ve tasdik etmesi ya da bunun hukuki olarak tespit edilmesi gerekir.
Ebeveynlerden birinin Avusturya
vatandaşı, diğerinin ise kan bağı
esasının (Abstammungsprinzip)
geçerli olduğu bir ülkenin (örneğin İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti
ya da Macaristan) vatandaşı olması halinde çocuk çift vatandaşlık sahibi olur ki bu da tamamen
yasaldır ve değiştirilemez.

ha fazla vatandaşlığa izin vermez.
Ama bazı istisnalar mevcut: Kan
bağı esasına dayanan çifte vatandaşlık hakkı dışında bir kişi başka
bir ülke vatandaşlığına başvurmuş
olsa da Avusturyalı olarak kalma talebinde bulunabilir. Kişinin
çifte vatandaşlığı “Avusturya
Cumhuriyeti yararına” ise ya da
vatandaşlık kaybının “önemli bir
mesleki kayıp” gibi bir sonucu beraberinde getiriyor olması durumunda buna izin verilebilir.

Ama temelde çift
vatandaşlığa izin
verilmiyor, öyle değil mi?

İzinsiz çifte vatandaşlık
söz konusu ise ne olur?

G e n e l o l a r a k Av u s t u r y a
Vatandaşlık Yasası, çift ya da da-

Bu, en azından hukuk kuramında, mümkün değil. Başka bir ülke vatandaşlığı elde eden herkes,
Avusturya vatandaşlığını kaybeder. Bu nedenle başka bir ülke vatandaşlığı başvurusundan önce,
Avusturya vatandaşlığını muhafaza izni alınmalıdır. Yine de fiilen iki pasaport sahibi olunabilir.
Birçok ülke -ki bunlardan biri de
Türkiye- vatandaşları hakkındaki
bilgileri Avusturya ile paylaşmıyor
ve böylece yetkililerin de çifte vatandaşlıktan haberi olmuyor.
Bir kişinin, Avusturya tarafından
vatandaşlığının elinden alınması
nedeniyle vatansız kalması mümkün mü?

Bu, bir Avusturya vatandaşının başka bir ülkede vatandaşlığa başvurması ve bunun için
buradan izin alınmaması halinde düşünülebilir. Bu şekilde
Avusturya vatandaşlığı kaybedilir, ancak yetkili merci henüz bunu bilmiyor olabilir. Kişi, başka
bir vatandaşlığa başvurduğu için
mahrum bırakılacağı Avusturya
pasaportuna hala sahip olması
nedeniyle diğer vatandaşlığından feragat etmek isterse vatansız kalır.

Avusturya’da vatansız
statüsünde olan kişiler
var mı?
Avusturya İstatistik Kurumu, 2016
yılında yaklaşık 12.000 kişiyi vatansız ya da vatandaşlığı bilinmeyen kişiler olarak kaydetti. Fakat
Avusturya’da vatansız statüsünün
tespitine yönelik herhangi bir prosedür yok.

Avusturya’da Türk
vatandaşlığına sahip
kaç kişi yaşıyor?
Avusturya’da Türk kökenli yaklaşık 300.000 kişi yaşıyor. Bu
300.000 kişinin yaklaşık 115.000’i
Türk pasaportuna, kalanı ise
Avusturya pasaportuna sahip.
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AMS: Vatandaşlıktan
çıkarılan Türkler,
çalışmaya devam edebilir
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resmi olarak açıklığa kavuşturulmadığı zira buna ilişkin
neredeyse hiçbir vakanın olmadığı belirtildi. Her halükarda iş piyasasına giriş, AMS
tarafından denetlenir. BFA ise
ilgili kişinin sınır dışı edilip
edilmeyeceğini inceler.

Artık Avusturya
vatandaşı olmayan
Türklerin,sınır dışı
edilmesi mümkün mü?
Hayır. İçişleri Bakanlığı, çoğu
kişinin insani ikamet izni
alacağı görüşünde. Bakanlığa göre Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 8. Maddesince (Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı), yıllarca
Avusturya’da yaşamış sicili
temiz kişilerin sınır dışı edilmesi insan haklarının ihlali
olacaktır. Ancak önce insani
ikamet hakkı talebinde bulunulmalı. Yetkililerin teorik
olarak altı ay içerisinde karar
vermesi gerekse de pratikte
böyle bir prosedür daha uzun
sürebilir.

Çifte vatandaşlık
yasağının ihlali nedeniyle binlerce Türk
Avusturya vatandaşlığını kaybetme
tehlikesi ile karşı karşıya. Vatandaşlıktan
çıkarılmanın ikamet,
çalışma ve faydalanılan sosyal destekler
üzerindeki sonuçları
neler olabilir? Kısa adı
AMS olan Avusturya
İşçi Bulma Kurumu
Başkanı Johannes
Kopf bu konuda dikkat
çekici bilgiler verdi.

Vatandaşlıktan
çıkarılan Türkler için
başka seçenekler
mevcut mu?

V

iyana-Türk kökenli birçok Avusturyalı, şu an
tedirgin.
Geçtiğimiz
günlerde, Viyana ve Vorarlberg İdari Mahkemelerinden
gelen ilk kararlarda, kısa adı
FPÖ olan Avusturya Özgürlük
Partisi tarafından yetkili kurumlara sunulan Türk seçmen
kaydında ismi bulunan olası
yasa dışı çifte vatandaşların,
Avusturya vatandaşlığından
mahrum bırakılacağı doğrulandı. Aşırı sağcı Avusturya
Parlementosu Teşkilat Başkanı Johannes Gudenus vatandaşlığını kaybeden Türklerin
kesinlikle Avusturya’da çalışma ve oturma izinlerini iptal edilmesi gerektiğini veya
kanunların buna göre optime
edilerek değiştirilmesi gerektiğini ifadesi uzmanlar
tarafından eleştirildi. Türk
vatandaşların Avrupa Birliği
963 yılında dönemin Avrupa
Birliği üyeleri ile Türkiye ve
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sonradan AB’ye giriş hakkı
kazanan bazı ülkeler arasında
imzalanan Ankara Antlaşması
(ECAA ve Turkisch Businessperson Visa olarak da bilinir),
reşit olmuş (18 yaşını doldurmuş) tüm Türk vatandaşlarına
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde
iş kurma ve yaşama hakkı vermiştir.
Der Standart Gazetesi tarafından aktarılan habere göre şikayetçilerin işbirliği yükümlülüğü, mahkemeler için son
derece önem arz ediyor. Bu
kişilerin Türkiye’den nüfus
kayıt örneği getirememeleri
ya da kendi onayları olmadan
Türk vatandaşlığı verildiği
inandırıcı bulunmuyor. Bu
durum, pek çok soruyu da be-

raberinde getiriyor:

Avusturya
vatandaşlığını kaybedenler, Avusturya’da
çalışmaya devam
edebilirler mi?
AMS Başkanı Johannes Kopf,
çoğu durum için bunun mümkün olmaya devam edeceği
görüşünde.
Bunun nedeni
ise Türkiye ile yapılmış olan
ve beş yıldan uzun bir süredir Avusturya’da bulunan
kişilerin ayrıca çalışma izni
almalarına gerek olmadan çalışabilmelerini mümkün kılan
ortaklık anlaşmasıdır. Bu, halihazırda Avusturya vatandaşı olan hemen hemen herkes
için zaten geçerli. İş piyasa-

sına giriş, aile üyeleri için
de geçerli. Bir işverenin, bir
Türk’ü istihdam edip edemeyeceği konusunda şüpheleri
varsa, iş arayan kişi AMS’den
buna ilişkin bir onay alabilir.
Kopf’a göre geçici bir süre için
Avusturya’dan ayrılmış ve
geri dönmüş kişiler, problemle karşılaşabilir.

Bu hukuki mütalaa
kesin mi?
Der Standard’a göre Yabancılar ve İltica Ofisi (BFA –
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) bünyesinde,
Kopf’un değerlendirmelerine
katılmayan uzmanlar mevcut.
Lakin şimdilik kimse konuşmak istemiyor. Bu sorunun
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(Familienbeihilfe) gibi sosyal
yardımları geri ödemek zorunda mıyım?
İş hukuku uzmanları Franz
Marhold ve Walter Pfeil’e göre
bunun olasılığı son derece
düşük. Bir kişinin çifte vatandaşlığının yasa dışılığının
bilincinde olduğu mahkemece tespit edilmiş olsa dahi bir
geriye dönük ödeme talebi o
kadar kolay olmazdı. Kişinin

vatandaşlık kaybı nedeniyle
sosyal yardım hakkının olmadığını bildiğinin de kanıtlanması gerekirdi. Yani kişinin
bilgi sahibi olduğunun önceden yetkili merciler tarafından
biliniyor olması gerekirdi.

Avusturya
vatandaşlığından
çıkarılmanın sorun
yaratabileceği başka
alanlar var mı?

Yabancılar Toprak Edinme Yasası’na (Ausländergrunderwerbsgesetz) göre bazı bölgelerde
yabancılara gayrimenkul satışına izin verilmez. Eğer artık Avusturya vatandaşlığına
sahip olmayan bir Türk, böyle
bir bölgede bir daire ya da ev
aldıysa Marhold’a göre satış
sözleşmesi hükümsüz kalacaktır ve yetkililerin satış işlemini
resmi olarak iptal etmeleri gerekecektir.

Theater Sahne

2018-2019 Dönemi
si

lye
ö
t
A
ro
Tiyat

Yüksel okul okuyan kişiler,
öğrenci oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Nitelikli uzmanlar, Kırmızı-BeyazKırmızı Kart (Rot-Weiß-Rot
Karte) başvurusu yapabilirler.

Avusturya vatandaşlığı
için tekrar başvuru
yapılabilir mi?
Evet, on yıldan fazla bir süredir Avusturya’da yaşamış olan
insanların
kolaylaştırılmış
şartlarla yeniden Avusturya
vatandaşlığı alma imkanı var.
Bu düzenleme aslen, bu gibi
durumlar için düşünülmemişti. Vatandaşlık işlerinin yürütülmesinden eyaletler sorumlu ve şimdi bu düzenlemeyi
nasıl yorumlayacaklarına karar vermeleri gerekiyor.
Vatandaşlığımı
kaybetmem
halinde, faydalandığım asgari geçim yardımı (Mindestsicherung) ve/veya aile yardımı

Oyunculuk

Eğitimi

Son başvuru tarihi: 23.09.2018
Önkayıt ve tüm sorularınız için: theatersahne@hotmail.com
Tel: 0677 626 36 252

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Temmuz 2018 – SAYI 202

20

70 Türk Avusturya
vatandaşlığından çıkarıldı

K

rone Gazetesi haberine göre idari mahkeme kararları, Avusturya vatandaşlığına kabul edilen binlerce Türk’ün,
çifte vatandaşlık yasağını ihlal
ederek Avusturya vatandaşlığına ilaveten Türk vatandaşlıklarını tekrar alıp almadıkları sorusuna açıklık getirebilir.

Strache: “Sahte vatandaşlar” vatandaşlıktan
mahrum edilmeli
Çifte vatandaşlık yasağının ihlali, Mart 2017’de yapılan Türkiye
referandumunun ardından kısa adı FPÖ olan Avusturya
Özgürlük Partisi’nin İçişleri
Bakanlığı’na bir veri dosyası iletmesi ile gündeme geldi. Söz konusu dosyada Avusturya’da yaşayan yaklaşık 100.000 Türk’ün
ismi yer alıyordu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında FPÖ Lideri
Heinz-Christian Strache, Türkiye
referandumuna katılan 20.000
“sahte vatandaşın” Avusturya
vatandaşlığından çıkarılması talebinde bulundu.

Eyalet idari mahkemelerinden gelecek kararlar
bekleniyor
Bunu müteakip eyaletlerin vatandaşlıktan sorumlu mercileri,
kapsamlı incelemeler başlattı.
Bazı eyaletler, şüpheli vakalara
ilişkin değerlendirme süreçlerini
işleme koydu. Örneğin Viyana’da
şu an bakılmakta olan 18.000
dosya var. Yukarı Avusturya ya
da Tirol gibi diğer eyaletler, başta prototip prosedürlerle yetindiler. Şimdi tüm eyaletler, temel
yasal konulara ilişkin eyalet idari mahkemelerinden gelecek kararları bekliyor.

Şu ana kadar Viyana’dan
üç, Vorarlberg’den bir
fesih kararı geldi
İlk fesih kararı Vorarlberg’den geldi. Türk vatandaşı olup olmadığına ilişkin yetkililerin açık talebine rağmen Türk makamlarından
alınan bir onay sunmayan kadının şikâyeti reddedildi. Aynı şekilde Viyana İdari Mahkemesi’nden
de üç karar çıktı. Viyana Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Dairesi (MA35)
Müdürü Werner Sedlak Çarşamba
günü yaptığı açıklamada, yetkili
makamların Avusturya vatandaşlığını her üç vaka için de feshettiğini söyledi. Mağdurlar, MA35’in
kararına karşı önceden şikayette
bulunmuş olsalar da mahkemenin fesih kararının önüne geçemediler.

Uzun bürokratik
prosedür
Davaların bu kadar uzun sürmesi-
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Vatandaşlık sorunu Avusturya
yüksek mahkemesine gidiyor

Binlerce yasa dışı
çifte vatandaşlık
soruşturmasından şu
ana kadar pek sonuç
alınamadı: Şimdiye
dek yalnızca 70 Türk,
Avusturya vatandaşlığını yitirdiklerine
dair bilgilendirildi. Çoğunun itirazı
bağlamında şimdi
eyalet yönetimleri,
eyalet idari mahkemelerinden gelecek
kararları bekliyor. İlk
dört karar, Viyana ve
Vorarlberg’den geldi.

Çifte vatandaşlık yasağının ihlali kapsamında
görülen vatandaşlıktan
çıkarılma davalarından
biri, şimdi Anayasa
Mahkemesi’ne taşınıyor. Vatandaşlıktan
çıkarılan kişilerin
Avusturya’da çalışmaya
devam edip edemeyeceği ise henüz netlik
kazanmadı. Avusturya
İşçi Bulma Kurumu
Müdürü sorun yok derken Avusturya Çalışma
Bakanlığı (FPÖ) araştırıyoruz dedi.

nin bir nedeni de; değerlendirme
sürecinde Türkiye’deki makamlardan gelecek belgelerin sunulması
gerekliliği nedeniyle birçok kişinin
altı haftalık sürenin uzatılması başvurusunda bulunması. Yasadışı
çifte vatandaşlık iddiasının çürütülememesi halinde Avusturya vatandaşlıkları otomatik olarak düşürülecek ve bir haber kâğıdı ile
ilgili kişiye bildirilecek. Buna karşı
eyalet idari mahkemelerine itirazda bulunulması mümkün. İlaveten
Anayasa Mahkemesi’ne de başvurulabilir.

ifte vatandaşlık davası,
Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor. Çifte vatandaşlık
yasağının ihlali nedeni ile Avusturya vatandaşlığından çıkarılan bir Avusturyalı Türk, yüksek
mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Avusturya’da
yaşayan ve Avusturya vatandaşlığından atılan Türk, haksızlığa
uğradığını ve bazı temel haklarının çiğnendiği görüşünde.

Ç

Söz konusu vaka, halen görülmekte olan toplu soruşturmalar
kapsamında Avusturya vatandaşlığının geriye dönük kaybı
konusunda bir tebligat ile bilgilendirilen üç vakadan biri. Söz
konusu vakanın muhatabı, vatandaşlıktan çıkarılma kararına
karşı Viyana İdari Mahkemesi’ne
beyhude bir şikâyette bulunmuştu. Eski Avusturya vatandaşı şu
an, Ağustos ayı başında Viyana İdari Mahkemesi’nden gelen
kararla mücadele etmek değil,
dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne
sunmak istiyor. Haklı bulunduğu
takdirde inceleme sürecindeki diğer tüm dosyalar da bu karardan
etkilenecektir.

Der Standard Gazetesi haberi şöyle verdi :

FPÖ tarafından
paylaşılan liste
Dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne
taşımak isteyen ilgili kişinin avukatı, Der Standard Gazetesi ile
yaptığı görüşmede sürece ilişkin
birçok tutarsızlık olduğunu ifade
etti. Türk avukat, her şeyden önce
ilgili makamın muhakemesinden
rahatsız. Kısa adı FPÖ olan Avusturya Özgürlük Partisi bilindiği
üzere geçen sene yetkililere, kendisine sızdırılan ve olası yasa dışı
çifte vatandaşlığa sahip Avusturyalı Türklerden oluşan bir isim
listesi sunmuştu.
Birçok Türk’ün, Avusturya vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türk vatandaşlığı almış
olmalarına dair şüpheler mevcut. Bu, yasak değil ama yasaya
göre, ilgili makamların bundan haberdar olmaları halinde
Avusturya vatandaşlığının doğrudan kaybedilmesi sonucunu
doğuruyor. Ama genellikle süreç pek de böyle işlemiyor zira

Türk makamları, Avusturyalı
meslektaşları ile veri paylaşımında bulunmuyor. Şimdi ise
tüm eyaletlerdeki vatandaşlık
daireleri, FPÖ tarafından sunulan listeyi temel alarak soruşturma başlattı.
“Resmi belge olmayan ve kimsenin nereden geldiğini bilmediği
bir liste” olarak tanımladığı söz
konusu isim listesinin temel delil
olarak kabul edilmesinden rahatsız olan ve “Müvekkilimin aksini
kanıtlama imkânı yoktu.” şeklinde konuşan avukat, müvekkilinin adil yargılanma hakkına
tecavüz edildiği görüşünde.

Viyana incelemelere
devam ediyor
İncelemelerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Viyana’da,
mahkeme kararlarından bu yana
söz konusu listenin temel alındığı
yeni bir vatandaşlıktan çıkarılma
vakası yaşanmadı.
Bu, bürokratik süreçlerdeki bilindik mehil müddetlerinden
kaynaklanıyor: İlgili makam

tarafından vatandaşlık kaybına
ilişkin tebligatta bulunulmadan
önce, ilgili kişiye kendini savunma imkanı sunuluyor. Ancak bu
sürenin dolmasından sonra tebligat gönderiliyor ve ardından dört
haftalık itiraz süreci başlıyor.
Bu sürenin aşılması halinde ise
hukuki yollar kapanıyor. Belirtildiğine göre hâlihazırda Viyana İdari Mahkemesi, çok sayıda
şikâyetle karşılaşmaya hazır.

Çalışma izinleri belirsiz
Vatandaşlıktan çıkarılmanın çalışma izni üzerinde ne gibi etkileri olacağı belirsiz. Avusturya İş
Kurumu (AMS), ilgililerin çalışma izinlerinin mevcudiyetinin
korunacağı görüşünde. Ancak
bu, Der Standard Gazetesi’nin
sorularını yanıtlayan Sosyal İşler Bakanlığı’nca onaylanmadı:
Çalışma izninin mevcudiyetini
sürdürmeye devam edip etmeyeceğinin şu an incelendiği ve
asgari geçim yardımı gibi sosyal
yardımların geri ödenmesinin
gerekip gerekmeyeceği konusunun da henüz çözülmediği belirtildi.
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Türkisch für den
Türkeiurlaub

5

Nützliche
Tipps in
der Türkei:

TÜRKISCH		 DEUTSCH

Ben		 Ich
Sen		 Du
O		Er/sie/es
Biz		Wir
Siz		 Ihr (2te Person MZ, bzw. höfliche Anrede EZ)
Onlar		
Sie (sowohl männlich, als auch weiblich)
Bu		Dieser
Su		
Dieser (dort)
O		
Das (dort)
Ne?		Was?
Nasil?		 Wie?
Ne kadar?		
Wie viel?
Ne zaman?		
Wann?
Nerede?		
Wo?
Nereye?		 Wohin?
Hangisi?		 Welche?
Kim?		Wer?
Nicin?		Wieso?/Weshalb?
Nasilsin?		
Wie geht es dir?
Iyiyim		
Mir geht es gut
Efendim?		
Ja, bitte (Als Antwort wenn jemand ruft)
Pardon/Affedersiniz		
Entschuldigung/Tut mir leid
Bakar misiniz!		
Entschuldigen Sie
Pahali		
Es ist teuer
Bakabilir miyim?		
Kann ich kurz sehen?
Hastayim		
Ich bin krank
… var mi?		
Ist da…?
Saat kac?		
Wie spät ist es
Türkce bilmiyorum		
Ich kann (spreche) kein Türkisch
Ingilizce konusuyor musunuz?		
Sprechen Sie Englisch?
Klima		Klima(tisierung)
Buzuk		Wechselgeld
Sabun		 Seife
Sampuan		 Shampoo
Dus		Dusche
Havlu		Handtuch
Tuvalet		Toilette
Tuvalet kagidi		Toilettenpapier
Su		Wasser
Kagit		Papier
Kalem		Bleistift
Yemek		
Essen, Mahlzeit
Kahvalti		Frühstück
Cay		 Tee
Kahve
Kaffee
Balik		Fisch
Tavuk		 Huhn
Et		Fleisch
Vejeteryan		Vegetarisch
Meyve		Frucht
Sebze		Gemüse
Yatak		 Bett
Banka		 Bank
Müze
Museum
Cami		Moschee
Kilise		Kirche
Eczane		Apotheke
Hastane		Krankenhaus/Hospital
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T

ragen Sie außerhalb des Hotels
immer einen Lichtbildausweis zur
Identifikation bei sich, vorzugsweise Ihren Reisepass Hinsichtlich der
Adressen handelt es sich bei „cadde/
caddesi“ um eine Allee, unter „sokak/
sokagi“ um eine Straße.
Gehen Sie sicher, dass Sie für kleine
Einkäufe stets die passende Menge an
Wechselgeld parat haben, gerade bei Taxifahrten. Tee wird grundsätzlich immer
und überall konsumiert und wird oft kostenlos in Geschäften und Restaurants angeboten. Beachten Sie jedoch, dass Sie,
wenn Sie Tee angeboten bekommen (z.B
beim Juwelier, oder Teppichhändler) und
schon Platz genommen haben bereits mit
dem Verkäufer ins Geschäft kommen.
Jene Geste, wo man ein “tsk” akustisch
von sich gibt, und die Augenlider, sowie
Kopf hebt, bedeutet ‘nein’. Wenn einmal
mit dem Kopf genickt und ein wenig zur
Seite geneigt wird, so bedeutet dies “Ja”
oder “ok”. Wenn Sie eine Moschee betreten, beachten Sie dass erwartet wird,
dass die Schuhe ausgezogen und die
Haare der Frauen durch ein Kopftuch
bedeckt sind. Falls Sie kein Tuch zur
Hand haben wird Ihnen vor Ort eines zur
Verfügung gestellt. Auch wenn Sie einen
Hausbesuch machen, wird immer erwartet, dass Sie ihre Schuhe ausziehen. Es
werden Ihnen vom Gastgeber Pantoffeln
angeboten.
Beim Hände Schütteln mit einem Händler
beachten Sie dass Sie nicht loslassen
bzw. aufhören sollten bis man sich über
den Preis bzw. die Konditionen nicht geeinigt hat.

Wichtige Webseite:
Um eine Auflistung der Konsulate in Istanbul zu erhalten gehen Sie auf:
www.mfa.gov.tr
Um darüber informiert zu sein, was sich
in Istanbul während Ihres Aufenthaltes
ereignet, besorgen Sie sich die monatlich
erscheinende Ausgabe von „Time Out Istanbul“, welche auch auf Englisch zur
Verfügung steht, bzw. besuchen Sie die
Website unter:
www.timeoutistanbul.com/
Notrufnummern:
Rettung: 112
Polizei: 155
Feuerwehr: 110
Tourismus-Polizei: 0212 527 4503
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Bildungsminister Faßmann:

"Ich bin unglücklich mit dem
Begriff Migrantenkinder"

Birol Kilic war zu Gast
bei Bildungsminister
Heinz Faßmann.

I

TKG-SPRACHMANGEL:
„NATIONALES
FORTBESTANDSPROBLEM „
Ob wir wollen oder nicht, österreichweit hat mehr als ein Viertel
aller SchülerInnen eine nichtdeutsche Umgangssprache, in
der Stadt Wien sogar mehr als
die Hälfte. Infolgedessen stehen

damit diese jungen Kinder der
Republik Österreich-Humankapital- zu wertvollen Bürgerinnen und Bürger heranwachsen
können. Sie sollen somit die
Werte der Republik Österreichs
wie den Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Säkularismus, Frauenrechte,
Menschenrechte,
Presse,- und Meinungsfreiheit zu schätzen lernen, verinnerlichen und wenn nötig als
wehrhafte Demokraten die freiheitliche demokratische Grundordnung schützen.

Mit einfachen Worten: Wer sich
in seinem Heimatland Österreich nicht artikulieren sowie weder lesen noch schreiben kann,
ist gefährdet nicht nur erfolglos zu sein, sondern auch unglücklich zu werden. Aufgrund
dessen bezeichnet die TKG den
Vorschlag der Regierung zur
Verbesserung der Deutschförderung als wichtiges Vorhaben,
wobei viele Punkte als positiv
zu bewerten sind, aber dennoch
einige Punkte kritisch diskutiert werden müssen.

Die Türkische Kulturgemeinde in
Österreich (TKG) hat am 17.Mai
2018 bezüglich des Deutschmangels der MigrantenInnen eine
Analyse mit ExpertenInnen zusammengestellt.

Die Argumente in dieser Analyse
am 17. Mai 2018 waren wie folgt:

Temmuz 2018 – SAYI 202

Wir wissen, dass viele SchülerInnen leider aufgrund verschiedener Faktoren und Rahmenbedingungen zum Beginn
der Volksschule der deutschen
Sprache nicht mächtig sind. Dabei bringt dieser Umstand mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit in
deren Zukunft nicht definierbare und große Probleme mit sich.
Lassen sie bitte nicht allein. Die
Kinder sind Kinder der Republik
Österreich, wobei die Republik
hier diese große Verantwortung
sehr ernst nehmen muss.

n diesem ersten Austausch zur
türkischen Community in Österreich betonte der Obmann
die Vielfalt der Aktivitäten des
Vereins, sei es im Bildungs- oder
Kulturbereich. Gegenstand des
Gesprächs waren unter anderem
auch die Deutschförderklassen,
welche für all jene SchülerInnen
gedacht sind, die aufgrund von
mangelnden Deutschkenntnissen dem Unterricht nicht folgen
können. Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich bedankte
sich herzlich bei dem Bildungsminister Prof. Dr. Faßmann für
das offene, konstruktive, zum
Teil kritische, aber zielführende
Gespräch und für den freundschaftlichen Empfang.

In dieser Analyse hat die TKG
folgendes gefordert: “Deutschförderklassen müssen das nationale Fortbestandsproblem der
Republik Österreich lösen”.

25

Positiv
österreichs Schulen durch soziale, ökonomische und kulturelle
Durchmischungen ihrer SchülerInnen vermehrt vor besonderen Herausforderungen und
Problemen, insbesondere in den
Ballungsräumen.

Überparteilicher Ebene
Die türkische Kulturgemeinde
in Österreich (TKG) definiert das
Problem der mangelnden Sprachkompetenz, besonders unter
jungen SchülerInnen und zukünftigen Steuerzahlern, als ein

nationales Fortbestandsproblem,
welches auch auf überparteilicher
Ebene diskutiert werden muss.
Dabei steht die Lösung dieses fundamentalen Problems auch in Zusammenhang mit den Interessen
der Republik Österreich, deren
Zusammenhalt, Wirtschaft, Werteebene, Demokratieverständnis
und Integration.

Unsere Kinder-Schätzen
und Schützen!
Diese
SchülerInnen
egal
aus welchem Land abstam-

mend von heute sind unsere Kinder, unsere morgigen
Wirtschaftskapitäne und Exportchampions, Spitzensportler, Leistungsträger in der Arbeitswelt und Garant für unsere
sicheren Pensionen, PolizistenInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, usw. Das
wichtigste ist, dass dieses enorme Humankapital verwertet
werden sollte. Es geht hier um
die Zukunft der Republik Österreich, für deren Kinder nicht
nur materiell, sondern auch
immateriell viel investiert wird,

Unter anderem das Bemühen,
die Kinder wiederum möglichst früh in die Regelklassen
einzugliedern, nachdem sie
genügend
Sprachkompetenz
erworben haben, um dem Regelunterricht folgen zu können.
Die Verfestigung der grundlegenden Deutschkenntnisse
ist hierbei sehr relevant, da
dadurch die erfolgreiche Teilnahme am Regelunterricht erst
gewährleistet werden kann.
Die ältere Generation sollten
hier unbedingt mit einbezogen
werden.
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Auch Aspekte wie die standardisierten Testmethoden, die
Verbindlichkeit der Deutschförderklassen sowie die gezielte
Förderung durch eigens entwickelte Lehrpläne mit Schwerpunkt Deutscherwerb bilden
gute Grundlagen für eine konstruktive Entwicklung.

Hier muss man
diskutieren
Trotz der grundsätzlich positiven Auffassung gibt es dennoch einige Mängel, die durchaus gemeinsam diskutiert und
in weiterer Folge aufgehoben
werden müssen. Es bleibt beispielsweise noch offen wie etwaige organisatorische Punkte
bewältigt werden sollen.
Konkret gemeint sind hier
die
zusätzlich
benötigten
Räumlichkeiten sowie die Finanzierung der Lehrer und Lehrerinnen. Des Weiteren wurden
noch keine Klassenhöchstanzahlen genannt. Eine ebenfalls
wichtige Information, da in
kleineren Klassen besser auf
einzelne Schüler eingegangen
werden kann. Diese fehlenden
Informationen sollten nochmals vermittelt und diskutiert
werden. Es erscheint zudem
sinnlos, Kinder, welche sich
auf signifikant unterschiedlichen Sprachniveaus befinden,
gemeinsam zu unterrichten, da
sich einige sowohl unterfordert
als auch überfordert fühlen
könnten. Den Lehrpersonen
würde es zudem erschwert werden, sich auf einzelne förderbedürftige Kinder zu konzentrieren, ohne dabei andere Kinder
zu vernachlässigen.

Sprache als Schlüssel
zur Gesellschaft
Allgemein steht fest, dass
SchülerInnen, egal aus welchen Ländern, die Sprache Deutsch – ähnlich wie Wasser
und Sauerstoff zum Überleben
– innerhalb der Gesellschaft
brauchen. Das Beherrschen
der deutschen Sprache ist also
fundamentaler Bestandteil gelungener Integration. Dementsprechend stellt die Lösung dieses Problems für die TKG ein
hohes Anliegen dar.

Arbeitsmarkt und
Kinder!
Das Bildungsressort wanderte in die Hände eines
Universitätsprofessors und Integrationsexperte . Der neue
Bundesminister Prof. Dr. Heinz
Faßmann ist zuständig für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Im vergangenen Monat
präsentierte der 62-jährige Minister die Pläne für Deutschförderklassen, in die ab Herbst
2018 jedes Kind mit Deutschdefiziten gehen muss.
Die neuen Deutschfördermaßnahmen erzählt Bildungsminister Faßmann so:
“Es hat wenig Sinn, Schülerinnen und Schüler ohne Vorbereitung ins Sprachbad der Mehrheitsgesellschaft eintauchen zu
lassen. Verschoben haben wir
diese Problematik schon sehr
lange. Die Resultate der bisherigen 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“
Um die späteren Chancen von
Migrantenkindern auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern sagte
Bildungsminister Faßmann folgendes:
"Ich bin unglücklich mit dem
Begriff Migrantenkinder. Kinder in der zweiten Generation
sind oft österreichische Staatsbürger oder in Österreich
groß geworden. Ich will sie
daher nicht stigmatisieren mit
dem Begriff Migrantenkinder,
weil sie ihren Migrationsstatus
längst abge-legt haben. Zu ihrer Frage: Wir wollen, dass man
mit entsprechenden Qualifikationen das Pflichtschulsystem
verlässt und die duale Ausbildung stärken. Ebenso liegt es
am Schulsys-tem, besonders talentierten Kindern Möglichkeiten für weiterführende Schulen
aufzuzeigen. Die Informationsarbeit ist in dieser Hinsicht
von enormer Wichtigkeit, vor
allem bei der El-ternarbeit, um
die Eltern für die Bildung ihrer
Kinder zu motivieren. Deswegen steht die Elternarbeit auch
in unserem Regierungsprogramm."
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Eğitim Bakanı
Faßmann Almanca öğrenme
konusunda hassas
Birol Kılıç, 31
Temmuz’da Eğitim
Heinz Faßmann’ın
misafiri oldu.
Almanca destek sınıfları konusu, Kılıç –
Faßmann görüşmesinin odağındaydı.

V

İYANA-Birol Kılıç, Avusturya’daki Türk toplumu
hakkındaki bu ilk görüş
alışverişinde, gerek eğitim gerek kültür alanlarında olsun
derneğin faaliyetlerindeki çeşitliliğe değindi. Görüşmenin
önemli konularından biri, Almanca dil bilgisi yetersizliği
nedeniyle dersleri takip edemeyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanan Almanca destek
sınıfları idi. Avusturya Türk
Kültür Cemiyeti (TKG); açık,
yapıcı, kısmen eleştirel lakin
verimli geçen bu samimi resepsiyon için Eğitim Bakanı Prof.
Dr. Heinz Faßmann’a içten teşekkürlerini sundu.
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
(TKG), 17 Mayıs 2018’de göçmenlerdeki Almanca yetersizliğine
ilişkin uzmanlarla birlikte bir
analiz hazırlamış ve bu analizde şu çağrıda bulunmuştu: “Almanca destek sınıfları, Avusturya Cumhuriyeti’nin ulusal beka
sorununu çözmeli.”
Kılıç ve Faßmann arasındaki görüşmenin temel konularından
biri olan Almanca destek sınıflarına ilişkin TKG tarafından 17
Mayıs 2018’de hazırlanan analizin argümanları şöyle idi:

TKG – Dil yetersizliği:
“Ulusal beka sorunu”
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meli ve onları korumalıyız! Bu
öğrenciler, hangi ülkeden olurlarsa olsunlar, bizim çocuklarımız, yarının ekonomi önderleri
ve ihracat şampiyonları, başarılı sporcuları, iş dünyasının kilit oyuncuları ve emekliliğimizin garantörleri, polis, gönüllü
itfaiye ekibinin bir parçası ve
daha nicesi. En önemli şey, bu
muazzam beşeri sermayenin
değerlendirilmesi gerekliliğidir. Burada söz konusu olan
şey, beşeri sermayenin genç
üyelerini değerli vatandaşlara dönüştürmek için yalnızca
maddi değil manevi olarak da
çocuklara yatırım yapan Avusturya Cumhuriyeti’nin geleceğidir. Sonuç olarak bu çocuklar, Avusturya Cumhuriyeti’nin
hukukun üstünlüğü, kuvvetler
ayrılığı, laiklik, kadın hakları, insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü gibi değerlerini
takdir etmeli, benimsemeli ve
gerektiğinde müstahkem demokratlar olarak özgür ve demokratik anayasal düzeni korumalıdırlar.
Çeşitli faktörler ve temel koşullar nedeniyle birçok öğrencinin, ilköğretime başladığında maalesef Almanca dilinde
yetkin olmadığını biliyoruz. Bu
durum, çok yüksek ihtimalle
büyük ve belirsiz problemleri
de beraberinde geleceğe taşıyacaktır. Lütfen onları yalnız
bırakmayın. Bu çocuklar, Avusturya Cumhuriyeti’nin çocuklarıdır ki bu ülke, bu büyük
sorumluluğu ciddiye almak zorundadır.

Hoşumuza gitsin ya da gitmesin tüm Avusturya’daki öğrencilerin dört birinden fazlası,
Viyana’da ise yarısından fazlası Almanca olmayan bir konuşma diline sahip. Dolayısıyla
Avusturya okulları, özellikle
yoğun nüfuslu bölgelerde, öğrencilerin sosyal, ekonomik ve
kültürel olarak iç içe girmesi

nedeniyle giderek büyüyen
engeller ve problemlerle karşı
karşıya.

Partiler üstü düzlem
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
(TKG), özellikle genç öğrenciler
ve geleceğin vergi mükellefleri arasındaki dil yetersizliği

problemini, tarafsız bir şekilde
tartışılması gereken ulusal bir
beka problemi olarak tanımlıyor. Bu temel sorunun çözümü,
Avusturya Cumhuriyeti’nin çıkarları, bütünlüğü, ekonomisi,
değerleri, demokrasi anlayışı
ve entegrasyonu ile de ilgilidir.
Çocuklarımızın kıymetini bil-

Basit bir ifadeyle: Vatanı
Avusturya’da, Almanca dilini
ne telaffuz edebilen, ne okuyabilen ne de yazabilen kişiler, yalnızca başarısızlık değil mutsuzluk tehlikesi ile de
karşı karşıyadır. Bu bağlamda
TKG, hükümetin bu önerisini,
pek çok hususta olumlu olarak
değerlendirse de bazı noktaların da eleştirel olarak tartışılması gerektiği vurgusuyla birlikte Almanca dil desteğinin
iyileştirilmesi adına ortaya konulan önemli bir proje olarak
görüyor.

Pozitif yönler
Birçok şeyin yanı sıra; örgün

eğitim programını takip edebilmeleri için gerekli olan yeterli düzeyde dil becerisi kazandırıp çocukları mümkün
olduğunca erken bir şekilde
normal derslere entegre etme
çabası. Temel Almanca dil bilgisinin pekiştirilmesi, örgün
eğitim programındaki derslere
başarılı katılımın birincil esası
olmasından dolayı burada son
derece önemlidir. Yaşlı nesil de
kesinlikle buna dâhil edilmelidir. Standartlaştırılmış test
yöntemleri, Almanca destek
sınıflarının bağlayıcılığı ve Almanca dil becerisi edinimine
odaklı özel olarak geliştirilmiş
müfredat desteği gibi yönler de
yapıcı bir gelişmenin zeminini
oluşturmaktadır.

Tartışılması gerekenler
Temelde olumlu bir kanaat olsa
da hep birlikte tartışılması ve
neticede ortadan kaldırılması
gereken bazı eksiklikler mevcut. Örneğin, olası organizasyon problemlerinin üstesinden
nasıl gelineceği hala meçhul.
Burada tam olarak kastedilen,
gerekli ek alan ve öğretmenlerin finansmanıdır. Dahası maksimum sınıf mevcudu konusuna da henüz değinilmemiştir.
Bu da diğerleri kadar önemli
bir eksiklik çünkü küçük sınıflarda öğrencilerle bireysel olarak daha iyi ilgilenilebilir. Bu
eksiklikler, yeniden gündeme
alınmalı ve tartışılmalıdır. Ayrıca farklı dil seviyelerindeki çocuklara birlikte eğitim vermek
de anlamsız, zira dersler kimisine zorlayıcı kimisine sıkıcı
gelebilir. Bu, diğer çocukları
ihmal etmeden bireysel desteğe
ihtiyacı olan çocuklara odaklanmak açısından öğretmenlerin de işini güçleştirecektir.

Dil – Toplumun anahtarı
Genel olarak; hangi ülkeden
olurlarsa olsunlar öğrencilerin toplum içerisinde, hayatta kalmak için gereken su ve
oksijen gibi, Almanca diline
ihtiyaçları olduğu açıktır. Almanca diline hâkimiyet, başarılı entegrasyonun temel
unsurudur. Bu bağlamda bu
problemin çözümü, TKG için
yüksek derecede önem taşımaktadır.
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Muharrem ayı, Kerbela
olayı ve Matem orucu

uharrem ayı Allah-ü
Teâlâ’nın ‘Haram Aylar’
olarak savaşı yasakladığı dört mübarek ay olan Zilkade,
Zilhicce ve Recep aylarından biridir.(Tevbe Suresi: 36)

Peygamber Efendimiz (s.a.a.) bu
ay için “Şehrullahi’l-Muharrem –
Allah’ın ayı” yani İlahi bereket ve
feyzin, Rabbani ihsan ve keremin
coştuğu ve bollaştığı bir aydır demiştir.
Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu,
“Ramazandan sonra en faziletli
oruç Allah’ın ayı Muharrem ayındaki oruçtur. Farzdan sonra en faziletli namaz ise geceleyin kılınan
namazdır. (Müslim, II. 821.)
Muharrem ayının en önemli hadisesi
şüphesiz Muharremin onunda cennet gençlerinin efendisi olan İmamı
Hüseyin’in şehit edildiği gündür.

On Muharrem günü hak
ile batılın karşı karşıya
geldiği, gündür
İmam Hüseyin’in 30 bin kişilik Yezit’in şer ordusuna karşı 72
Ehl-i Beyt yareni ile hakkı savun-

duğu gündür. İmam Hüseyin’in
(as) İslam adına Allah öyle emrettiği için canını, kanını Kerbela’da
feda ettiği gün İslam âleminin büyük bir matem günüdür.

Bazı çevreler, bugün tutulan matemi ve İmam Hüseyin’in yasına ağlamayı eleştire dursunlar, İmam
Hüseyin’e (as) ağlamak ve onun
mübarek kabrini ziyaret etmek büyük fazilettir. Kıyamet günü bütün
gözler ağlayacak, Hüseyin’e ağlayan göz hariç. Onlar gülümseyerek müjdelenecekler.” (Biharu’l–
Envar, c.44, s.293)
İmam Hüseyin’e ağlarken aynı zamanda geçmişten ders alarak gelecekte doğruyu bulmak lazımdır.
Sakife’de başlayan kabilecilik makam mevki hırsı Basra’da Cemel
Vakası Hz. Ali’nin karşısında
Talha, Zübeyir ve Hz. Peygamberin
hanımı Hz. Ayşe’yi karşı karşıya
getiriyor.Yapılan bu savaşta 10 bin
kişi ölüyor.
Bir yıl sonra ise Suriye’de Sıffın
denilen yerde Ebu Süfyan’ın oğlu Şam Valisi muaviye ile Hz.
Ali’nin ordusu tam dört ay savaşıyor ve 70 bin Müslüman da bu

savaşta ölüyor.

Yine Kerbela’dan üç yıl sonra tarihte Harre Vakası olarak anılan,
Muaviye´nin oğluYezit’in emriyle
Mekke’yi kuşatarak yağmalanması on binlerce sahabenin ölümüne
sebep olur.
Hâlbuki Allah ve Peygamberi dinlense böylemi olurdu. “Ey Ehl-i
Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü
günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi
tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab:
33)
Tathir ayetinin (Ahzab-33) nazil olmasıyla birlikte kızı Hz.
Fatıma’yı, Hz. İmam Ali’yi, Hz.
İmam Hasan ve Hüseyin’i abasının altına alarak Ehl-i Beyt’ini
tanıtan Peygamberimiz ailesini
“Hamse-i Âl-i Abâ“ (abanın altındaki beşli) diye ifade etmiştir.
“De ki (Muhammedim), Ben peygamberliğimi tebliğime karşılık
sizden, Ehl-i Beytim’i sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum.” (Şura: 23) Bu ayet-i kerime
Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali, Hz.
İmam Hasan ve Hüseyin’i ve onla-
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rın pak soyunu sevmek hususunda nazil olan Meveddet ayetidir.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Rabbimin huzuruna varmam yakındır. Bu, sizinle son görüşmem olabilir! Benden sonra
ayrılığa düşüp eski cahiliye dönemi gibi birbirinizin boynunu
vurmamanız ve sapkınlığa düşmemeniz için kendilerine sımsıkı sarıldığınız takdirde ebediyete
kadar birlik içerisinde sizi tutacak iki emanet bırakıp gidiyorum
size. Biri Allah’ın kitabı (Kur’an-ı
Kerim) diğeri de soyumdan olan
Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Kevser
Havuzunun başında Bana gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar!”
Peygamber Efendimiz veda haccı
dönüşü Mekke çıkışındaki Gadir
Hum denen yerde sahabeyi toplayıp Kuran’ın Maide 67. suresindeki
“Ey Resûl! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et (duyur). Eğer bunu
yapmazsan, o takdirde O’nun risaletini (sana gönderdiğini) tebliğ
etmemiş (duyurmamış) olursun.
Ve Allah seni insanlardan korur”
ayeti üzerine Hz. İmam Ali’yi yanına çağırdı, kolunu kaldırdı ve top-
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luluğa seslendi:
“Ey insanlar, biliniz ki Allah
Muhacirlere, Ensâr’a ve onlara iyilikle tabi olanlara, köylüye ve şehirliye, Arab’a, ve Acem’e, özgüre
ve köleye, büyüğe ve küçüğe, beyaza ve siyaha, ona (Ali’ye) itâat
etmeyi farz bilmiş, onu imâm ve
yetki sahibi kılmıştır. Her muvahhid için onun hükmünü icra etmesi, sözüyle amel etmesi, emrini
kabullenmesi gerekir. Her kim ona
muhalefet ederse, melundur. Her
kim ona tabi olursa ve onu tasdik
ederse, Allah’ın rahmetine mazhar olacaktır. Allah onu ve onu
dinleyip kendisine itâat eden herkesi bağışlamıştır.”
“Ali b. Ebu Talib, benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir.”
“Allah Resulünün halifesi odur.
Müminlerin Emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur.”
“Ey insanlar! Bu Ali’dir! O benim
kardeşimdir, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman
eden kimseler üzerindeki halifemdir.”
“Ey insanlar! Ben hilafet emrini
kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum (Alaaddin Özkar)

Sonrası
Ubeydullah bin Ziyad‘ın emri üze-

rine Hz. Hüseyin’in mübarek vücudu canice atlara çiğnetildi. 72
şehidin cesedi El-Gadiriye köylüleri tarafından ertesi gün defnedildi.
Daha sonra Yezid‘in ordusu çadırlara girdiler ve kampı yağmalamaya başladılar.
Ertesi gün kadınlar ve çocuklar
develerle yargılanmak üzere Kufe
üzerinden Şam‘a götürüldüler.
Çok kötü muamelelere tabi tutuldular. Açlık ve susuzluğun üzerine
Hz. Hüseyin ve askerlerinin kaybının acısı da eklenmişti. Yezid’in
bu kötülükleri yapmaktaki amacının Hz. Hüseyin’in destekçilerinin ne hallere düştüğünü gösterip, halkın desteğini kaybetmesini
sağlamak olduğu söylenir.
Bununla birlikte Kerbela’dan
Kufe’ye ve Kufe’den Şam’a yapılan yolculuklarda Hz. Hüseyin’in
kız kardeşi Hz. Zeynep bin Ali
ve oğlu Hz. Zeynelabidin her fırsatta Yezid’in neler yaptığını ve Kerbela’da işlenen suçları
Müslümanlara anlattılar. Yezid’in
mahkemesine çıkarıldığında Hz.
Zeynep büyük bir cesaret örneği
sergileyerek Yezid’in Halifeliğinin
geçersiz olduğunu ilen etti ve Hz.
Hüseyin’in Yezid’e başkaldırısını
övdü.
Tutuklular bir sene Şam’da tutuldular. Hz. Hüseyin’in 4 yaşındaki kızı Hz. Sakine bin Hüseyin acıya dayanamayarak vefat etti. Yerel
halk tutukluları hapiste yalnız bırakmadı ve Hz. Zeynep bin Ali ile
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Hz. Ali bin Hüseyin her gelen ziyaretçiye Hz. Hüseyin’in haklı davasını anlattılar. Günümüz Suriye
ve Irak‘ına denk gelen topraklarda Yezid aleyhtarı oluşumlar başgöstermeye başladı. Durumdan
endişelenen Yezid tutukluları serbest bırakarak Medine’ye gönderdi. Yaşananlar kulaktan kulağa
yayıldı ve Kerbela Olayı günümüze kadar Aşurâ Günü‘nde yad edile geldi.
Allah Kerbela Şehitlerinden razı
olsun ve bizleri şefaatlarına nasip
eylesin!

Sonuç
Kerbela’da yaşananlar her yıl Şii
ve Aleviler tarafından ”MATEM
AYI” olarak anılır. Yas tutma, savaşın gerçekleştiği Muharrem ayının 10’unda (Aşure Günü) doruğa
çıkar. Bu günde konuşmalar yapılır, yapılanlar tiyatro şeklinde
canlandırılır ve ağıtlar yakılır. Hz.
Hüseyin’in neden hayatını feda ettiği özellikle vurgulanır. Baskıya ve
zulüme teslim olmadığı belirtilir.
Ayrıca Caferi Şiiler, 10 Muharrem
Aşura Gününde Hz. Hüseyin’e yardım edemedikleri ve onun çektiği
acıya engel olamadıklarından dolayı kendilerini sırtlarına zincirle vurarak dövünürler. Aynı şekilde peygamberin torunu Hüseyin’in
Kerbela’da öldürülmesi hadisesi,
Sünnilik‘te de üzücü bir olay olarak kabul edilip, Yezid Sünni cemaat içerisinde sıklıkla yerilse ve
Sünnilikte isim olarak neredeyse
hiç kullanılmasa da Ehli Sünnet

inancında yas tutmak caiz olmadığı için Kerbela Olayı, Sünnilik‘te
Şia’dakine benzer bir şekilde her
yıl törenlerle anılmaz. Ama Sünni
Müslümanlarda da Kerbela’da şehit düşenlerin anısına, onların çektiği acıları hatırlamak amacıyla bu
ayda yani Muharrem’de Muharrem
orucu tutmak büyük bir fazilet ve
erdem sayılır. Hz. Ali bin Ebu Talib
ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı sonrasında İslam
Devleti ikiye bölünmüştü. Hz. Ali
yönetiminde başkenti Kufe olan
ve Muaviye yönetiminde başkenti Şam olan iki devlet kurulmuştu.
Hz.Ali’nin bir Harici tarafından öldürülmesi, daha sonra Hz. Hasan
bin Ali‘nin baskıyla halifeliği
Muaviye’ye bırakmak zorunda kalması, en sonunda da Hz. Hüseyin
bin Ali ve Yezid arasında gerçekleşen Kerbela Savaşı ile bu ayrım derinleşmiş ve İslam’da mezhep ayrılığının temel nedenlerinden biri
olmuştur. Filozof ve sosyolog İbn
Haldun‘a göre Hz. Hüseyin akıllı ve içtihat sahibidir. Yani ayet ve
hadisleri anlamaya ve doğru şekilde yorumlamaya muktedirdir. Ona
göre adaletli bir Halife olmayan
Yezid saflarında savaşmak caiz
değildir. Hz. Hüseyin’e karşı asker
göndermesi fasıklığını kuvvetlendirir. Bu nedenle Hz. Hüseyin’in
şehit, ecirlive sevaplı olduğunu
belirtir.
Kerbela Olayı; Alevi ve Şii coğrafyada birçok edebi ve müzikal
esere konu olmuş, mersiye gibi yeni türlerin doğuşuna neden
olmuştur.
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öne eğik vaziyette yürüme, yüzde
mimiklerde azalma, rijidite denilen kaslarda sertlik gibi belirtiler
de vardır.

BEYİNCİK
LEZYONLARININ
TİTREMESİ İLE
DE BENZERLİK
GÖSTEREBİLİR
Esansiyonel titreme kadar sık görülmese de nedeni belli olmayan
titremeler ile karıştırılmaması
gereken hareket bozukluklarından biri de "beyincik lezyonlarının" titremesidir. Esansiyonel titreme gibi hareketle ortaya çıkan
bir titreme gerçekleşir ve esansiyonel titremeye göre daha şiddetli gerçekleşir. Eller hedefe yaklaştıkça titreme şiddetlenir. Örneğin
bardak ağıza yaklaştırıldığında
artar. Kişi suyu içecekken, titremeye bağlı olarak su bardaktan
dökülmeye başlar. Ayrıca yürürken ve otururken dengesizlik gibi
başka şikayetler de gelişir.

IMPRESSUM/ KÜNYE
UNABHÄNGIGHE
ÖSTERREICHISCHE ZEITUNG
IN TÜRKISCHER SPRACHE /
BAĞIMSIZ TÜRKÇE GAZETE
......................................................
RICHTUNG DER ZEITUNG:
Liberal-demokratisch
.......................................................
REDAKTION:
Tel.: 01 / 513 76 15-0
Fax.: 01 / 513 76 15-30
.......................................................
INTERNET UND E MAIL
www.yenivatan.at,
office@yenivatan.at
.......................................................
HERAUSGEBER:
Dipl.-Ing. Birol Kilic
.......................................................
CHEFREDAKTEUR:
Dr. Perihan Mansur
REDAKTION:
Hülya Gökçek, Ahmet Tunuslu
.......................................................
HERSTELLER:
Medieninhaber
Neue Welt Verlag
www.neueweltverlag.at
.......................................................
HERSTELLUNGSORT:
Wien, Neue Welt Verlag
......................................................
WWW.FACEBOOK.COM/
YENIVATANGAZETESI
.......................................................
ANZEIGENVERKAUF:
Herr Mag. Deniz Sel
E-mail: d.sel@yenivatan.at
Tel.:01 / 513 76 15 - 24 Fax: /30
Mo-Fr: 9-17h

YENİ VATAN
GAZETESİ’NE
İLAN

TEL: 01/513 76 15-0

marketing@yenivatan.at

Vücutta ani titremeye yol
açan 8 neden
İstemsiz kasılma ve seğirmeler ile kasların kısa süreli kasılması; vücutta, ellerde, ayaklarda ve boyunda titremelere yol
açıyor. Türkiye’de ve tüm dünyada sık olarak görülen ancak
nedeni tam olarak bilinmeyen titremeler, yaşam kalitesini de
olumsuz etkiliyor.

E

sansiyonel tremor adı verilen ve nedeni bilinmeyen
titremeler, vücutta en sık
rastlanan hareket bozukluklarından. Erişkin yaşlarda başlayan titreme sorunu, yaşlanmayla birlikte ilerliyor. Eller öne uzatıldığında
ya da bardak, kaşık tutarken veya
yazı yazarken daha çok ortaya çıkıyor. Eller ve kollar tamamen serbest olduğunda örneğin kucakta
istirahat halinde duruyor. Titreme
en çok ellerde görülüyor ve daha

sonra da baş, boyun, bacaklar,
ses telleri ve gövdede ortaya çıkıyor. Her titremenin bir hastalık
belirtisi olmayabildiğini belirten
Nöroloji Uzmanı Dr. Yılmaz Niyazi
Yazman, titremelerin nedenleri ve
tedavileri hakkında şu bilgileri veriyor:

STRES VE UYKUSUZLUK
TETİKLİYOR
"Nedeni bilinmeyen titremeler

başlangıçta hastanın günlük yaşamını etkilemeyebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı tetikleyici
etkenlere bağlı olarak hayat kalitesini düşürebilir.

ESANSİYONEL
TİTREMELERİ
TETİKLEYEN
FAKTÖRLER
Heyecan ve stres yoğunluğu.
Uykusuzluk.

Aşırı kafein tüketimi.
Fiziksel yorgunluk.
Kan şekeri düşüklüğü.
Tiroit fonksiyon bozuklukları.
Altta yatan önemli hastalıkların
varlığı.

PARKİNSON HASTALIĞI
İLE KARIŞTIRILABİLİR
Esansiyonel titremeyi, Parkinson
hastalığına bağlı titremelerden
ayırt etmek gerekir. Nedeni bilinmeyen titreme, Parkinson'a göre 10 kat fazla görülür. Parkinson
titremesi; istirahat halinde, eller rahat pozisyonda dururken
ortaya çıkar ve hareketle azalır.
Parkinson'da esansiyonel titremesi olan hastalarda görülmeyen
hareketlerde yavaşlama, küçük
adımlarla yürüme, baş ve gövde

GÜNLÜK AKTİVİTE
BECERİLERİNİN
KAYBINA YOL AÇABİLİR
Esansiyonel yani nedeni belli olmayan titremeler yaşam süresini kısaltıcı bir etki oluşturmaz.
Titreme zamanla artabilir ancak
değişim, genellikle yavaş ve yıllar içinde meydana gelir. Sonuç

olarak bazı hastalarda yazı yazma, yemek yeme ve içme aktivitesi sırasında güçlük, hatta sosyal
açıdan utanma gibi durumlar becerilerin kaybına neden olabilir.
Hafif düzeyde titreme tedavi gerektirmez ve erken tedavi de hastalığın doğal seyrini durdurmaz
ya da yavaşlatmaz.

BAŞ-BOYUN
TİTREMELERİNDE
ENJEKSİYON TEDAVİSİ
FAYDA SAĞLIYOR

Titremeler hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede düşürüyorsa ve hasta günlük aktiviteleri yerine getirmekte güçlük çekiyorsa
ilaç tedavisine başlanır. Ayrıca
etkilenen kas gruplarına enjeksiyon da uygulanabilmektedir.
Özellikle baş-boyun titremelerinde enjeksiyon tedavisinin daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.
İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan ve şiddetli titremesi olan hastalarda cerrahi tedavi yöntemlere
başvurulabilir."
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Kırlent.

Birinci sınıf Jersey
lastikli likra çarşaf

%3 likra, %97 süper taranmış pamuk
90/200 cm, 34,99 € yerine sadece 24,99 € (M30557)
180/200 cm, 59,99 € yerine sadece 34,99 € (M30558)
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%85 pamuk, %8 viskon, %7 poliakrilik
(M21029, M21030, M21031)
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Yatak yüksekliği 25 cm.ye kadar
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%100 kaliteli, taranmış merserize pamuk
140/200 cm, 70/90 cm (M30454/31)

KOMPE TENZ
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Özel saten nevresim
takımı, fermuarlı
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%100 pamuk
Yaklaşık 50/100 cm.
Sade 12,95 € yerine sadece 8,99 € (M52139)
Baskılı 13,95 € yerine sadece 9,99 € (M52141/35)
Yaklaşık 67/140 cm.
Sade 29,95 € yerine sadece 17,99 € (M52140)
Baskılı 34,95 € yerine sadece 19,99 € (M52142/35)
*Daimi düşük fiyatlı ürünler, promosyon ürünleri & yıl dönümü serisi hariç söz konusu ürün grubundaki tüm ürünler için 22.09.2018 tarihine kadar geçerlidir. Diğer kampanyalar, hediye çekleri ve kuponlarla birleştirilemez. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan mevcut siparişler için geçerli değildir. Dizgi ve baskı hatalarından doğabilecek yanlış anlaşılmalar karşısında haklarımız saklıdır.
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