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Viyana Belediye Baş-
kanı Michael Häupl, 
Österreich gazetesine 

verdiği röportajda lise eği-
timi ve Matura sınavı hak-
kında çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

Ekonomik kriz döneminde 
koalisyon hükümetinin eği-
tim politikası kapsamında 
iyi sınav verdiğini dile geti-
ren Häupl, şimdi yeni görev-
lerinin eğitim alanında re-
formlar yapmak olduğunu 
sözlerine ekledi. Buna ör-
nek olarak okullardaki per-
sonelin daha donanımlı ol-
masını gösteren Belediye 
Başkanı, Türkçe’nin Matura 
dersi olup olmaması yönün-
deki soruya da şu şekilde ya-
nıt verdi: “Bazı başka diller-
de derslerin aynen olduğu 
gibi, bu çeşitliliğin olması 
gerektiğine inanıyorum. Dil 
zenginliği çok güzel bir şey, 
bu konuda çocukça düşü-
nüp önyargılara neden ol-
mak gereksiz.”

Röportajda zorunlu asker-
lik ve profesyonel birlik gibi 
konulara da değinen Häupl, 
Kırmızı-Yeşil (SPÖ-Grünen) 
Koalisyonundan duyduğu 
memnuniyeti de dile getir-
di ve bunun olabilecek en 
mantıklı seçenek (opsiyon) 
olduğunu ifade etti. 

 Türkçe 
Matura`ya 

destek  28 Mayıs 2011 günü yapılan 
SPÖ Viyana Parti Kongresi 
sürpriz yeniliklere de sah-

ne oldu. Bugüne kadar kumar 
makinelerinin varlığını savu-
nan ve bu uygulamanın devam 
etmesini destekleyen SPÖ eya-
let yönetimi, ilk defa bu makine-
lerin yasaklanması yönünde bir 
adım attı. SPÖ Viyana yetkilile-
ri, konuyu gündeme almaları-
na gerekçe olarak, giderek artan 
kumar bağımlılığını ve mağdur-
ların her gün daha fazla borç-
lanmasını gösterdi. Tasarının 

hayata geçirilmesi için eyalet 
meclisinden geçmesi gereki-
yor. Eğer bu proje mecliste ka-
bul edilirse, Viyana Eyaleti, bu 
makinelerin işletiminden ver-
gi olarak elde ettiği 60 milyon 
Avro’luk gelirden vazgeçmiş 
olacak.  

Yeşiller Partisi kumar maki-
nalarına karşı çıkaraken  FPÖ 
Partisinin adeta kumar ma-
kinalarıni savunup özellikle 
Floridsdorf semtinde yasaklan-
masına karşı çıkmasi  dikkat çek-

Sahte emlakçı kayıplara karıştı
Kendini insanlara “emlakçı” diye 
tanıtan 36 yaşındaki Ali Demir, 
onlarca kişiyi dolandırdıktan 
sonra kayıplara karıştı. 

İnsanlara, Wiener Wohnen ile iyi 
ilişkiler içinde olduğunu ve uy-
gun fiyat karşılığında kendile-
rine belediye evlerinden bir da-
ire ayarlayabileceğini söyleyen 
ve paralarını alan sahte emlak-
çı, birçok Türk kökenli Viyanalıyı 

dolandırdı. Kahvehanelerde ağız-
dan ağıza yayılan dedikodularla 
ün salan Demir, inandırıcılığını 
yitirmemek için, talipleri akşam-
ları ve hafta sonları tadilatta olan 
belediye dairelerinde gezdirdi. 

Daireleri işçilerden sağladığı anah-
tarla açan Demir, evi beğenenler-
den 2.500-15.000 arasında değişen 
miktarda para aldı. Yüzbinlerce 
Euro zarara sebep olan Demir’in, 

yaklaşık 100 kişiyi dolandırdığı 
tahmin ediliyor. 1 aydır kayıp olan 
Demir, polis tarafından aranıyor.  

SPÖ, kumar makinelerini 
yasaklamak istiyor Araştırmalar, Avusturya’da 

ailelerin eğitim seviyele-
rinin çocuklarının eğiti-

mine çok büyük etkisi olduğu-
nu söylüyor. Ancak ebeveynleri 
Türkiye’den gelen 2.  jenerasyona 
ait göçmenler, Avrupa’ya kıyasla 
ailelerinin yüksek eğitim seviye-
sinden yararlanamıyorlar ve do-
layısıyla düşük bir eğitim düzeyi-
ne sahip oluyorlar. Bu tezi ortaya 
koyan ise 10 yıldır 8 farklı ülkede 
yürütülen ve eğitim araştırmacı-
sı Barbara Herzog-Punzenberger 
tarafından Salı günü ilk sonuçla-
rı sunulan “The Integration of the 
European Second Generation” ad-
lı araştırma. Bu araştırma kapsa-
mında Avusturya’da 18-35 yaş ara-
sı yaklaşık 700 kişiyle röportaj 
yapıldı. Bu kişilerin ortak özelliği, 
ebeveynlerinin Türkiye kökenli ol-
ması ama aynı zamanda kendileri-
nin Avusturya’da doğmuş olmala-
rı. Araştırma yıl sonu Amsterdam 
University Press tarafından çıkarı-
lacak olan “The European Second 
Generation Compared. Does the 
Integration Context Matter?” adlı 
kitapta yer alacak. 

Her 5 Kişiden SAdece biri 
MATurA yAPıyor

Avusturya’daki ikinci jeneras-
yon Türkiyeli göçmenlerin üçte 
biri en fazla ortaokulu bitirebili-
yor, Matura yapanların oranı ise 
%22. Lise sonrası eğitim veya üni-
versiteye devam eden ise sadece 
%14’lük bir kesim. Buna karşılık 
İsveç’te %10 zorunlu eğitimi ta-
mamlıyor, %57 Matura sınavına 
giriyor ve kalan %33 de yükseköğ-
retime devam ediyor.  

Diğer taraftan Almanya ve 
İsviçre’nin bu alandaki başarı-
sı da aynen Avusturya gibi kö-
tü, çünkü bu ülkelerdeki eğitim 
sistemleri birbirlerine çok yakın. 
Tabii ki 1. jenerasyon Türkiye göç-
menlerinin yüksek bir eğitim dü-
zeyine sahip çıkması araştırmacı-
lar için sürpriz oldu: Araştırmaya 
tabi olan insanların babalarının 
%50’si bir okul bitirmiş.

 Bu grubun içinde ilkokulu biti-
renlerin oranı ise daha düşük; 
%28. İsveç’te ise bu oranlar %29 
ve %48. Avusturya’daki 2. jene-
rasyon Türkiyelilerin annelerinin 
eğitim düzeyi de yine daha iyi bir 
profile sahip. 

yArdıMcı işçi olArAK çırAKlıK

Herzog-Punzenberger’e göre bu in-
sanlar eğitim geçmişlerini mesle-
ki kariyerleri için iyi kullanamıyor-
lar. Bunun yerine çıraklık yetkisi 
olanlar yardımcı işçi olarak bir 
yerde çalışmaya başlıyor ve haya-
tının geri kalanında da bu şekil-
de kalıyor. Bunun başlıca sebebi 
de Avusturya’nın geçtiğimiz 40 yıl 
içinde göçmenlere uyguladığı ve 
diğer ülkelerin aksine bu insanla-
rın kariyerlerine daha az önem ver-
diği politikalar. Örneğin İsveç’te 40 

yıl önce ülkeye gelen işçiler, çalış-
manın yanında ücretsiz olarak dil 
kurslarına gönderdiler. Şüphesiz 
bu durum onların kariyerlerine 
olumlu etki yaptı ve onlara iş hayat-
larında yükselme imkânları sun-
du. Herzog-Punzenberger’in iddi-
asına göre Avusturya ise bilinçli 
olarak vasıfsız işçileri aldı. Buna 
göre asıl amaç, entegrasyonu sağ-
lamak yerine, ekonominin kötü git-
tiği bir zamanda işçilerin yurtlarına 
geri gönderilmelerini sağlamaktı. 
İsveç’te 70’lerden itibaren bu insan-
ların artık ülkede kalacakları, geri 

dönmeyecekleri belli 
iken, Avusturya’da ve 
Almanya’da 90’lı yıl-
larda bile hala bu in-
sanların geri dönmesi 
yönünde plan yapılı-
yordu. Araştırmacıya 
göre de bu durum dil 
öğrenimi konusunda-
ki başarısızlığın ana 
faktörlerinden biri. Bu 
yüzden Avusturya’da 
yaşayan diğer ülke va-
tandaşları hukuksal 
olarak her zaman fark-
lı bir statüde olmuştur 
ve toplumun geneline 
eşit bir durumda ol-
mamışlardır. 

erKen yAşTA ileTişiM 
eKSiK

Ankete tabi tutulanların %40’ı 
anaokuluna gitmemiş. Buna gö-
re hayatın çok hassas bir döne-
minde yabancı dillerini geliş-
tirmek için insanlarla iletişim 
kuramamışlar ve bu konuda teş-
vik de edilmemişler. İsveç’te ise 
bütün çocuklar 12-13 yıl boyun-
ca beraber okula veya anaokulu-
na gidiyorken, Avusturya’da bu sü-
re 5-6 yıla tekabül ediyor. Tabii ki 
Avusturya’da yarım gün okul se-
bebiyle evde ders çalışma, ailenin 
ödevlere yardım etmesi ve öğret-
menlerle kurulan ilişki çocukların 
eğitimi üzerinde önemli bir etki-
ye sahip.  İsveç’te çocukların sos-
yal durumlarının ve ailelerinin kö-
kenlerinin, hiçbir şekilde eğitim 
şanslarını etkilemediğini belirten 
Herzog-Punzenberger, Avusturya 
için de iyimser olduğunu belirtti ve 
aynı zamanda da devletin sorum-
luluğunu ailelere atmaması gerek-
tiğini belirtti: “Tüm çocuklar için 
en iyi imkânlar sağlanmadıkça, ai-
lelerinden onlara akşamları kendi-
lerinin dahi anlamadığı bir kitap 
okumalarını beklememeliyiz.”

ArAşTırMA Sonucu:
 1960-1970 yıllarında gelen

birinci nesil Türkler en 
eğitimli insanlar çıktı

Uzmanlar Avrupa’yla kıyaslandığında, 
Avusturya`da ikinci neslin  aileleri olan birinci nes-
lin vasıflı ve kalifiye elemanlar olduklarını bilimsel 
bir araştırma ile ortaya çıkardılar.  Birinci nesle 
hep eğitimsiz dediler resmen yalan olduğu ortaya 
çıkmış oldu.  Birinci nesil daha kalifiye ve eğitimli 
çıktı. Ancak şu ikinci ve üçüncü nesil Türkiye göç-
menlerinden  her üç çocuktan ancak biri ilköğretimi 
bitirebiliyor. Ve sadece her 5 çocuktan 1’i Matura 
sınavını geçebiliyor.

Resimdeki eğitimli ikinci ve ücüncü nesil 
gençlerimiz babalarına veya dedeleri olan birinci 
nesile büyük haksızlık yapıldığını biliyorlar mı?
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Frauenberger konuşmasında, 
Viyana’nın küreselleşme ne-
deniyle vasıflı elemanlara ih-

tiyaç duyduğunu ve göçmenlerin 
iş gücünden yararlanmaya mec-
bur olduğunu vurguladı. Çok dil 
bilmek ve uluslararası yeterli-
lik gibi kriterler Frauenberger’e 
göre bir ekonomi merkezi olan 
Viyana’da vazgeçilmez nitelikte.  
Viyana’ya gelen ve vatandaşlığı-
na geçen yeni Viyanalılara tercih-
lerini Avusturya vatandaşlığından 
yana kullandıkları için teşekkür 
eden Frauenberger, Viyana’nın 
dünyaya açık bir şehir olduğu-
nun ve bu şehrin tüm kalbiyle çe-
şitliliğe inandığının altını çizdi. 
Entegrasyon Danışmanı her yıl ol-
duğu gibi bu yılda her yeni vatan-
daşa bir tebrik belgesi takdim et-
ti ve Viyana’daki okullarda geçerli 
10 Euro değerinde bir eğitim çeki 
hediye etti.

Frauenberger şu anki vatandaş-
lığa geçiş yasasında değişikliğe 
gidilmesi gerektiğini ifade etti-
ği konuşmasında şu bilgileri ver-
di: 2010 yılında Viyana’da 1745 kişi 
Avusturya vatandaşlığına geçmiş 

bulunuyor, bu sayı 2009 yılına gö-
re %39, 2008 yılına göre ise %46 
oranında bir düşüş sergilemiş 
oluyor. Ancak 2011 yılı istatistik-

leri vatandaşlığa geçmede bir ar-
tışa işaret ediyor. Çünkü 2010 yılı 
Ocak-Mayıs arası katı bir yasal uy-
gulamanın yürürlüğü girmesiyle, 

yılın başında sadece 482 kişi va-
tandaşlığa geçebildi. 2011 yılının 
aynı zaman diliminde vatandaşlı-
ğa geçenlerin sayısı 847.

Entegrasyondan sorumlu Viyana Eyalet Bakanı SPÖ’lü Sandra Frauenberger, vatandaşlı-
ğa yeni geçmiş 400 Avusturya vatandaşını “Hoş geldiniz Etkinliğine” davet etti. 8 Haziran 
Çarşamba akşamı, Viyana Belediyesi Entegrasyon Bakanı Sandra Frauenberger’in girişimiyle 
düzenlenen organizasyona, 2010 Mayıs-2011 Mayıs arasında Avusturya vatandaşlığına geçmiş 
herkes davetliydi.  Eyalet Bakanı Frauenberger’in, ÖVP ve SPÖ partilerinin oluşturduğu hükü-
met tarafından Avusturya vatandaşlığına geçmenin zorlaştırılmasını sert bir şekilde eleştirme-
si dikkat çekti. 2010 yılında Viyana’da 1745 kişi Avusturya vatandaşlığına geçmiş bulunuyor, bu 
sayı 2009 yılına göre %39, 2008 yılına göre ise %46 oranında bir düşüş sergilemiş oluyor. Sert 
kanunlardan önce sadece Türk vatandaşlığından Avusturya vatandaşlığına geçenlerin sayısı 
yılda bir ara 12 bin (on iki bin) kişi olmuştu. 2010 yılında Türk vatandaşlığından Avusturya 
vatandaşlığına geçenlerin sayısı tüm Avusturya’da 2 bin(iki bin) kişinin altına düştü. Bu kap-
samda Frauenberger, entegrasyona katkı sağlayabilecek bir vatandaşlık yasasının geçerli 
olması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında; “İyi eğitimli ve vasıflı elemanlar, entegrasyonu 
teşvik edici yasal uygulamaların olduğu ülkeleri tercih edeceklerdir.” dedi.

Viyana Büyükelçiliği Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Müşaviri 
Ali Rıza Basa imzalı açık-

lamada ‘’İkamet yeri Avusturya 
olup, bu ülkeden sigorta aylığı 
alan vatandaşlarımızın, aynı za-
manda Türkiye’den aylık alma-
ları halinde, Türkiye aylıklarının 
brüt miktarını gösteren resmi bir 
belgeyi Türk Sigorta Kurumundan 
temin ederek Avusturya makam-
larına ibraz etmeleri, doğacak 
mağduriyetin önlenmesi açısın-
dan önem arz etmektedir’’ dendi. 

Açıklamada ‘‘Ülkemizden alınan 
kısmi aylıkların miktarı ile ilgi-
li belge başvurusunun; “Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğü, 
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis 
İşlemleri  Daire Başkanlığı, 
Mithatpaşa Cad. No:7, 06437 
Sıhhiye/ANKARA-TÜRKEI” ad-
resine yapılması gerekmektedir.
Vatandaşlarımız, şahsen veya 
yazılı olarak başvuruda buluna-
rak söz konusu belgenin düzen-

lenmesini talep edebileceklerdir. 
E-Devlet Şifresi bulunan vatan-
daşlarımız da aynı işlemleri in-
ternet bağlantısından gerçekleş-

tirebilecektir." dendi. Bilgi almak 
isteyen Avusturya’da yaşayan va-
tandaşların  konu hakkında ge-
rek Viyana Müşavirliğimizden 

(Tel. No: 01 877 71 81/118) gerek-
se Salzburg Ataşeliğimizden (Tel. 
No: 0662 424116) detaylı bilgi ala-
bilmeleri mümkündür.

Türkiye’den aylık alanlar dikkat400 yeni Avusturya vatandaşına hoşgeldin kutlaması

Frauenberger Vatandaşlık 
Kanununu eleştirdi

Entegrasyondan 
sorumlu Viyana Eyalet 
Bakanı SPÖ’lü Sandra 

Frauenberger
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iSVeç ve Almanya'da ölümle-
re neden olabilen EHEC bakteri-
si Avusturya'da. Aşağı Avusturya 
eyaletinde bir kişi virüsten et-
kilenerek hastaneye kaldırıl-
dı. Avusturya Sağlık Bakanlığı, 
Almanya'dan ihraç edilen bazı hı-
yarların virüslü olduğunun tespit 
edildiğini ve bu ürünlerin ülkeye 
girişini sıkı kontrole aldıklarını 
açıkladı. Sadece Viyana'da 9 mar-

kette virüslü sebzenin tespit edil-
diği duyuruldu. EHEC Virüsünün 
Avusturya'ya girdiği haberleri 
medyada yer alınca özellikle hı-
yar, marul ve domates gibi sebze-
lerin satışları da bir anda durma 

noktasına geldi. Yayılması durdu-
rulamayan virüse karşı vatandaş-
larımız en azından sebzeleri sirke-
li suda bekletip bol suyla yıkayarak 
küçük çapta tedbirler aldıklarını 
söylediler.

Steiermark’taki yerel seçim-
lerden önce FPÖ Steiermark 
teşki la t ın ın  internete 

koyduğu “Moschee Baba” ad-
lı tartışmalı oyun, Graz Yüksek 
Mahkemesi’nin verdiği kesin ka-
rarla tekrar gündeme geldi. Devlet 
savcısının basın hukuku kapsa-
mında oyunun silinmesi yönünde 

dava açmıştı ve Eyalet Bakanlar 
Kurulu Üyesi Gerhard Kurzmann 
hakkında da provokasyona sebep 
olduğu gerekçesiyle soruşturma 
açılmıştı. 

FPÖ tarafından yapılan açıklama-
da ise oyunun bir daha internete 
koyulmayacağı güvencesi verildi. 

“Moschee baba” Şansölye Faymann ve 
Viyana Belediye Başkanı 
Häupl, Avrupa hakkın-

da karanlık bir tablo çizdi. 
Viyana SPÖ Teşkilatının Austria 
Center’da düzenlenen ve yakla-
şık 1000 delegenin katıldığı par-
ti kongresinde konuşan Häupl, 
Avrupa’nın uçurumdan yuvar-
lanma tehlikesiyle karşı karşı-
ya olduğunu ve uygulanan ne-
oliberal politikaların Avrupa 
Birliği’ne büyük zarar verdiği-
ni ifade etti. Häupl’un, Avrupa 
Merkez Bankası, Kredi Notu 
şirketleri ve bürokratik kuru-
luşlar gibi kurumların ege-
menliğinin yıkılması gerektiği 
yönündeki sözleri de salonda-
kilerden büyük alkış aldı. SPÖ 
Viyana’nın 66. Parti kongresi 
aynı zamanda, geçtiğimiz son-

baharda kurulan Kırmızı-Yeşil 
(SPÖ-Grünen) koalisyonundan 
sonraki ilk kongre olma nite-
liği taşıyor. Kongrenin sloganı 
ise şöyle: “Viyana’nın yoluna 
devam etmesi için, SPÖ”. Parti 
toplantısının ana gündem mad-
delerini ise Avrupa Birliği, ka-
muoyu yoklamalarında sürekli 
bir çıkışta olan FPÖ ve bu par-
tinin başkanı Heinz-Christian 
Strache oluşturdu. 

Kongrede konuşma yapan Şan-
sölye Faymann da, Avrupa’da 
geçerli olacak mali işlem vergi-
sinin yürürlüğe koyulması ge-
rektiğini söyledi. Erste Bank 
Müdürü Andreas Treichl’ın 
Avusturya’nın siyasetçilerini 
“ahmak ve korkak” olarak ni-
telemesine de yanıt Häupl’dan 
geldi; “Anlaşılan o ki, birile-
ri kriz geçiriyor”. Ekonominin 
daha alçakgönüllü olması ge-
rektiğini söyleyen Häupl söz-
lerine şöyle devam etti: “Eğer 
bu tür hakaretleri dikkate alıp 
önemsersek, o zaman saçmala-
mış oluruz.” Häupl, konuşma-

sında ancak yarım saatlik dili-
mi geride bıraktıktan sonra FPÖ 
Başkanı Strache’nin adını ağzı-
na aldı. Bu dakikaya kadar FPÖ 
Liderine “yaygaracı”, “basit” 
ve “cazgır” sıfatlarıyla seslenen 
Häupl, Strache’nin göçmenle-
ri günah keçisi yaptığına dikkat 
çekti. OMG-Kurier’in yaptığı an-
kete göre ülke genelinde ilk kez 
1. parti olup SPÖ’nün önünde 
çıkan FPÖ’ye yönelik söylem-
ler zaten bekleniyordu ve Häupl 
da Strache aleyhindeki sözleri-
ni gayet açık bir şekilde dile ge-
tirdi: “Strache’nin yalanla-
rına karşı, gerçekleri ortaya 
koymalıyız”. SPÖ’lü Belediye 
Başkanı aynı zamanda parti-
lileri, bütün vatandaşlarla 
daha iyi iletişim kurmaya ça-
ğırdı. 

Öte yandan SPÖ Viyana teş-
kilatının başkan seçimi de 
hassas bir konu: Häupl ve yar-
dımcısı Brauner beklentilerin al-
tında kaldılar; Michael Ludwig 
ise iyi bir sonuç alarak büyük bir 
sürpriz yaptı ve Häupl’un halefi 

Häupl, Strache’nin 
yalanlarını ortaya 
çıkarmak istiyor

Prof. Dr. İdilman; “Değ-
işen beslenme şeklimiz, 
fast food tipi beslenme 

ne yazık ki bizde alkole bağlı 
olmayan yağlı karaciğer hasta-
lığına yol açıyor ve bu özellik-
le toplumumuzda hem yetiş-
kin hem de çocuklarımız için 
önemli bir problem. Özellikle 
obezite sorunu olanlarda, şiş-
man kişilerde, diabet ve hiper-
tansiyonu olanlarda önemli bir 
sağlık problemi” dedi. Yine ay-
nı kongrede konuşan Prof. Dr. 
Tözün ise; “METSEND’in PURE 
Araştırması var, 5000 kişi ile 
yapılan bu tarama çalışmasın-
da kadınlarda %39, erkeklerde 
%28 oranında obezite ve me-
tabolik sendroma rastladılar, 
obezite geleceğimiz açısından 
da çok önemli bir sorun.” diye 
ekledi.

Geri dÖnÜşÜ olMAyAn 
bir TAblo 

Prof. Dr. İdilman ayrıca; “Bu 
hastalığın en önemli bulgusu 
karaciğerde yağ birikmesidir, 
bu hastaların çoğu kendini iyi 
hissetmekte ve günlük hayat-
larını sürdürmektedir. Bununla 
birlikte NASH siroza kadar iler-
leyebilmekte ve geri dönüşü ol-
mayan bir karaciğer tablosu 
çizmektedir. NASH kan testi so-
nucu tanı konulabilen bir hasta-
lıktır. Bununla birlikte kesin teş-
his koymak için biyopsi yapmak 
gerekmektedir” dedi. NASH’ın 
bu kadar sık görülmesine rağ-
men altta yayan sebebin henüz 
aydınlatılamadığını fakat çoğu 
zaman orta yaşlı ve şişman in-
sanlarda görüldüğünü söyle-
yen Prof. Dr. İdilman,  öncelikli 
amaç hastanın kilosunu norma-
le çekebilmek, bu çoğu zaman 
hastanın karaciğer enzimlerini 
düzenlemeye ve hatta bazı ol-
gularda hastalığın düzelmesine 
sebep olabildiğini belirtti.

Mc.donalds ve tüm diğer 
fast food'lardaki sinsi 
hastalıklara dikkat!

Çoğu zaman sinsi bir şekilde ilerleyen ve alko-
lik karaciğer hastalığına benzeyen yağlı kara-
ciğer hastalığı (NASH), fast food tarzı besle-

nenleri tehdit ediyor. Ankara'da düzenlenen 8. 
Ulusal Hepatoloji Kongresi'nde konuşan Prof. 
Dr. Ramazan İdilman bu hastalığın hiç alkol 

kullanmayanlarda da fast food tarzı beslenme 
sonucu görülebildiğini söyledi.

olma yolunda Brauner’den da-
ha avantajlı olduğunu kanıt-
ladı. Bir başka sürpriz de oto-
matlarda oynanan küçük çaplı 
şans oyunları ile ilgili oylama-
da yaşandı. Bu şans oyunları 
Viyana’ya yıllık 55 Milyon Euro 
kazanç sağlasa da, delegelerin 
çoğunluğu bu oyunların yasak-
lanmasını istiyor. 

SPÖ ViyAnA bAşKAnı’nA ToKAT

Kongrenin sürprizi ise SPÖ 
Viyana Başkanlığı seçimin-
de yaşandı. Sonuçlar Belediye 

Başkanı Häupl ve yardım-
cısı Renate Brauner için 
düşündürücü. 2009’da 
%98,1 gibi rekor bir 
oranla SPÖ Viyana 
Başkanı seçilen Häupl, 

bu sefer sadece 
%89,2 oy alabil-
di. Häupl’un ha-
lefi olarak görü-
len Brauner’in 
oy oranı da 
aynı şekilde 
önemli oran-
d a  d ü ş t ü . 
Buna kar-
ş ı l ı k  p a r-
ti içi rakip-
leri Michael 
Ludwig ise, 

ilk defa girdi-
ği seçimlerde 
%90,3 oy alma-
yı başardı. 

SPÖ, “yay-
garacı” diye 
nitelediği 
Strache’ye 
meydan 
okudu AVuSTuryA'dA  yaşayan 

Yozgatlı bir ailenin evi-
ne sessizlik ve hüzün çök-
müş durumda. 13 yıllık ev-
li Selma ve Mürsel Kılıç'ın 
5 çocuğu, Genölik Merkezi 
(Jugendamt) görevlileri ta-
rafından ellerinden alın-
dı. Oturdukları apartmanın 
bacasını temizleyen işçiler-
den birinin ''Ev çok dağı-
nık ve çocuklar pislik için-
de'' şikayetini değerlendiren 
Jugendamt görevlileri, en 
küçüğü 3 aylık, en büyü-
ğü 11 yaşında olan çocukla-
rın ''sağlıkları tehlikede'' ge-
rekçesiyle anne-babalarının 
elinden alındı. 

Anne Selma Kılıç'ın çocuk-
larıyla yeterince ilgilenme-
diğinin ve çocukları, yaşla-
rı küçük olmalarına rağmen, 
yalnız başlarına evde bı-
raktığının anlaşıldığını be-
lirten görevliler, 2 çocuğu 
Avusturyalı ailelere verdiler. 
Diğer üçüyse hala çocuk yur-
dunda kalıyor. 8 aydır çocuk-
larına kavuşmak için müca-
dele eden aile, çocuklarını 
ayda yalnızca bir saat göre-
biliyorlar. Ailenin avukatı 
çocukların tekrar evlerine 
dönebilmesi için dava açtık-
larını ve mahkeme sonucu-
nu beklediklerini söyledi.

Gençlik 
Merkezi 

5 çocuğunu 
birden aldı

eHec virüsü 
Avusturya'da

Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 

istiyorsanız lütfen 
bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15 0
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(AGİT) Genel Sekreterliği aday-
lığını "veto ettiğini" bildirdik-
ten sonra Avusturya Dış İşleri 
Bakanı Spindelegger’in, ''Türkiye 
ile ilişkilerimize ilerisi için göl-
ge düşmüştür ve bunun hesabı-
nı soracağız'' mealinde açıklama-
ları dikkat çekti.  Spindelegger, 
''Türkiye, eski Avusturya Dış İşleri 
Bakanı Plassnik’i neden veto et-
tiğini yazılı olarak açıklamak zo-
runda ve bunu bekliyoruz'' dedi.  
AGİT Genel Sekreterliği yüzünden, 
Türkiye ile Avusturya arasın-
daki ipler gerildi.Avusturya Dış 
İşleri Bakanı Spindelegger, ''Ama 
Cumhurbaşkanı Gül bize geçtiğimiz 
haftalarda gerçekleşen ziyaretinde 
“Plassnik konusunda engel çıkarıl-
mayacak” diye söz vermişti. Üstelik 
yanımda Kardinal Schönborn ve 
hanımım da var iken. Onlar bile şa-
hit. Böyle insanlar sözlerinden dö-
nerse aramızdaki güven nasıl sağ-
lanacak?''  dedi.  
C u m h u r b a ş k a n ı 
Gül’ün Ankara’daki 
basın bürosundan 
açıklama gecikmedi: 
‘Cumhurbaşkanları 
yalan söylemez’. 
Av u s t u r y a  B a ş-
bakan Yardı-mcısı 
ve Dışişleri Bakanı 
Michael Spindel/eg-
ger, Gül’ün ziyareti 
sırasında kendisiyle 
yaptığı görüşmede, 
konuk cumhurbaş-
kanının, Plassnik’in 
adaylığını destekle-
yeceklerine dair söz 
verdiğini belirtti. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada bu konuda 
her hangi bir söz verilmediği ve 
iddiaların gerçeği yansıtmadığı 
belirtildi. Bunun üzerine iddiasını 
yineleyen Spindelegger, bu konuş-
manın şahitleri de olduğunu ifade 

etti. Çarşamba günü “Die Presse” 
adlı gazetede yayımlanan söyleşi-
sinde Spindelegger, Gül’ün konuş-
maları sırasında Avusturyalı ada-
yı veto etmeyeceklerini yüzüne 
söylediğini ve Kardinal Christoph 
Schönborn’un da şahit olduğunu 

açıkladı: “Bu konuşmaya şahitlik 
edenler var; Kardinal Schönborn, 
eşim ve başka kişiler de Türk 
Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri-
ni duydular.” Spindelegger mes-
lektaşı Davutoğlu’yla da telefon-
laştığını söyledi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Plassnik’in aday ola-
rak ilan edilmesinden önce Türk 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’yla tele-
fonda görüştüm. İyi olanın kazan-
ması yönünde ortak karara vardık; 
bu Plassik de olabilir, Türk aday 
da. Davutoğlu Plassnik aleyhinde 
hiçbir söylemde bulunmadı, aksi-
ne bir nevi centilmenlik anlaşma-
sı yaptık. Bu yüzden Türkiye’nin 
tavrına çok şaşırdım.”Avusturya 
Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ise 
Türkiye’nin vetosunu Avusturya 
için “üzüntü verici” bulduğunu 
ifade etti. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayında 
düzenlenen, Tacikistan Cum-
hurbaşkanı Emomali Rachmon’un 
da bulunduğu basın toplantısında; 
“Kesin karar henüz verilmiş değil” 
dedi. Kısaca Cumhurbaşkanı Gül’ün 
Avusturya Dış İşleri Bakanına; “Ne 
şahidi, ben size söz filan verme-
dim. Ayaküstü selamlaşıp üç laf et-
tik. Sözümü döndürüp kamuoyun-
da Kardinal ve hanımım şahidimdi 
diye Türk Cumhurbaşkanı’nı dolay-
lı olarak “yalancı” diye itham etme” 
demiş oldu.

 “PlASSniK” iSMi TÜrKiye’ye 
yAbAncı değil

Plassnik, Ekim 2005 tarihinde 
Türkiye ile AB’nin tam üyelik için 
müzakerelerin başlatılmasında, 
Türkiye’nin AB’ye tam üye olarak 
değil ama ucu açık görüşmeler ile 
adı konmamış bir birlik içinde ol-
ması gerektiğini savunmuş, bunun 
kabulu için adeta 24 saat uyuma-
dan uğraşıp tüm ülkelere yaka silk-
tirmişti. Plassnik’in, Kopenhag kri-
terlerini yerine getiren Türkiye'ye 
karşı, ÖVP lideri Schüssel ile bir-
likte Fransa ve Almanya’nın da 
desteği ile gönüllü kötü polisi oy-
nadığı konusunda hemfikir olan 
uzmanlar; “keşke Plassnik yeri-
ne başka aday gösterilseydi” dedi-
ler.  Bu arada geçtiğimiz günlerde 
ÖVP, FPÖ ve BZÖ gibi bazı partile-
rin, “Türkiye’nin başını AB’de ve 
her uluslararası platformda belaya 
sokacağız” mealinde değişik ton-
larda, aşağılayıcı, tehditkâr açıkla-
malar vermesi dikkat çekti. 

Avusturya Eski Dışişleri 
Bakanı Ursula Plassnik’in 
AGİT Genel Sekreterliği için 

aday gösterilmesinin ardından 
Türkiye’nin bu ismi veto etmesi, 
iki ülke arasında diplomatik krize 
sebep oldu. Peki, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül Mayıs başında 
Avusturya’ya yaptığı resmi ziyaret 

sırasında, Plassnik’in adaylığına 
engel koymayacaklarına dair bir 
taahhütte bulundu mu?

Olaylar nasıl gelişti?Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, Avusturya eski 
Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği 
adaylığını kabul etmeyeceklerini 
belirterek, "Bizim Avrupalı kimli-
ğimizi tartışan bir adayın AGİT gi-
bi, Avrupa'nın en önemli uluslara-
rası kurumlarından birinin genel 
sekreteri olmasını kabul edeme-
yeceğimizi hem Avusturya'ya hem 
de dönem başkanı Litvanya'ya dün 
itibariyle bildirdik. Avusturya’yı 
veto etmedik, Plassnik’i veto et-
tik" dedi. Cumhurbaşkanı Fischer 
Cumhurbaşkanı Gül’ü telefon 
ile aradı ve hayal kırıklığını ilet-
ti.Bu süre zarfında (iki hafta önce) 
Türkiye, eski Avusturya Dışişleri 
Bakanı Ursula Plassnik’in Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 

Türkiye Plassnik'in AGİT Genel Sekreterliği adaylığını veto etti. Dış İşleri Bakanı Spindeleger  
"Cumhurbaşkani Gül  veto etmiyeceğiz diye ama söz verdi.Şahitlerim Kardinal Schönborn`dur"  dedi

gül’den spindelegger’e cevap:  
"Cumhurbaşkanları yalan söylemez"
Viyana – Avusturya Türkiye arasında iç politikanında etkisi ile sıkıntılı  rüzgarlar esiyor. Yeni Vatan Gazetesi ne 
yazık ki haklı çıktı. Mayıs 2011 manşetimizde ''Dostluğun resmi bu olamaz'' cümlesinin ne kadar doğru olduğu 
bir ay geçmeden belli oldu.  İki ülke arasındaki sıkıntılı ilişkiler Yeni Vatan Gazetesi'nin bu başlık ve analiz-
lerinden daha bir ay geçmeden Türkiye'nin kısa adı AGİT olan Viyana merkezli uluslararası kuruluşun Genel 
Sekreterliğine Avusturya tarafından aday olarak gösterilen eski Dış İşleri Bakanı Ursula Plassnik’in Türkiye Dış 
İşleri Bakanı Davutoğlu ve AK Parti tarafından kaleme alınan kısa bir mektup ile adeta doruk noktasına ulaştı. 
Türkiye kısa ve net olarak: ‘Ursula Plassnik hanımefendiyi AGİT Genel Sekreterliğine istemiyoruz ve adaylığını 
veto ediyoruz’ dedi. Avusturya’da geçtiğimiz günlerde başta Dış İşleri Bakanı Spindelegger, Başbakan Faymann 
ve özellikle ÖVP Partisi olmak üzere siyaset dünyası şu başlıklarla adeta ayağa kalktı: ‘Türkiye nasıl Ursula 
Plassnik gibi tecrübeli bir politikacı ve diplomatı reddeder. Bu ne haddini bilmezliktir! Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olması böyle mi olacak? İstemiyoruz tam üye olmasını.. İlişkilerimizi gölge düşmüştür. Türkiye’nin seviyesine 
inmeyeceğiz. Adayımız Ursula Plassnik’in adaylığını geri çekmeyeceğiz’...Bunlar Avusturya basınına yansıyan, 
Avusturya Dış İşleri Bakanı Spindelegger ve onun gibi düşünenlerin tepkisi. Bizim görevimiz bu tepkileri sizle-
re duyurmak. Aradan iki hafta geçti. Avusturya, adayı Ursula Plassnik konusunda geri adım atmak zorunda 
kaldı. Plassnik Fransa’ya Avusturya’nın Paris Büyükelçisi olarak atanacak. Ekim 2005 tarihinde AB başkenti 
Brüksel’de ÖVP’nin o zamanki lideri ve Başbakan Schüssel ile birlikte Dış İşleri Bakanı olarak Türkiye’ye kök 
söktüren ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik planlarını ucu açık görüşmeler noktasına taşıyan ve bu süreci Fransa 
ve Almanya’nın gizli desteği ile durduran Ursula Plassnik, 6 yıl sonra 2011 yılında dünyaya adeta rezil olurken, 
bunu Avusturya’ya  “Türkiye beni kadın olduğum için reddetti” diye satarken, aydınlar tarafından “Bu kadar 
cahilce adaylık olur mu?” diye eleştirilerin hedefi olup, tarihe de şöyle geçmiş oldu: ‘AGİT’in Hayalet Kraliçesi’ 
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   ANALİZ Birol Kılıç  

Christa Zöchling (Profil) imza-
lı analiz haberde, ''Almanca 
dilinde yeterliliği ölçen sı-

navların verildiği kurslarda di-
lin öğretimi konusundan ziyade, 
göçmenlerin cesaretlerini kırma 
yönünde motive edilmeleri ve 
onlara kasten güçlük çıkardıkla-
rı kanısının yaratılması sağlanı-
yor. Bu resmen işkence'' diye uz-
manlar demeç verdiler.  Bu analizi 
Avusturyalı insansever haberci ve 
uzmanlar yapmalarına rağmen 
Avusturya'da yaşayan Türkiye 
göçmenlerinden ve temsilcilerin-
den ses gelmemesi garip karşıla-
nıyor. 

Haberinde "Almanca dilinin öğ-
renilmesi entegrasyonun en te-
mel taşı olarak görülüyorken, bu 
dilin verildiği kurslarda kişilerin 
Almanca öğrenme şevklerinin 
kalmadığını ve yeni çıkan yasayla 
da bu sürecin ırkçı bir yapılanma-
ya dönüştüğünü görüyoruz" di-
ye ifade eden Profil dergisi yaza-
rı Christa Zöchling: ''SPÖ ve ÖVP 
koalisyonunun yürürlüğe koydu-
ğu yeni yabancılar kanununa gö-
re özellikle aile birleşimi için ge-
lenler için, ama genelde herkesi 
kapsayan bir Almanca bilme zo-
runluluğu var. Bu dilde yeterli ol-
duklarını da 2 sene içerisinde is-
pat etmeleri gerekiyor. Bunun 
içinde yaklaşık 3000 avro ödeye-
cekleri bir kursa katılmaları ve bu 
kursun sağladığı testlerden ba-
şarılı sonuçlar almaları gerekir. 
Avusturyalı bir öğrencinin 6 se-
ne içerisinde öğrendiği bilgileri 2 
sene içerisine sığdıran adaletsiz, 
eşitliksiz bir sistemden bahsedili-
yor.'' diye yazarken aslında kendi 
derdini değil, birinci derecede bu 
kanun değişikliğinin Türkiye göç-
menlerini adeta Filistin işkence-
si ile Çin İşkencesi arası  bir ya-
şamın beklediğini anlatmış oldu. 
Bilim adamlarının, kanunun göç-
menlere karşı düşmanlık içerdiği-

ni ifade ettikleri haberde Prof. Dr. 
Hans  Jürgen Krumm,  ''Kanun 
yapan politikacıların tüm bilim-
sel tecrübe ve verilere rağmen bu 
kanunları çıkarmaları kesinlik-
le kötü niyetliliktir' dedi.  Dikkat! 
Bilim adamı kanunu çıkaran si-
yasileri kötü niyetli olmakla suç-
luyor. 

Göçmenlerin en çok yakındığı bu 
konu bertaraf edilip sürekli der-
neğe para kazandırmak için ve gü-
ya vatandaşları bir araya getirmek 
için kermesler kurmak ama öbür 
taraftan en yakınındaki insanla-
ra işkence dolu bir yaşamı vaad 
eden kanunlara karşı tepki göster-
memek nasıl bir zihniyetin göster-
gesi olabilir? Nerede Türk-İslam, 
Alevi-Sünni, Türk-Avusturya ti-
caret ve işadamlarının dernek ve 
federasyonları? Nerede Viyana 

Belediyesinde çalışan Türkiye göç-
meni memurlar? Nerede Türkiye 
Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının 
adeta çileye ve insanlık dışına so-
kacak kanunlara sesini çıkaracak 
Türkiye Cumhuriyeti  temsilcile-
ri ? Türkiye kökenli dernekler; is-
ter Türk, ister Kürt adıyla olsun, 
sivil toplum örgütü olduklarını id-

dia eden dernek-
lerin, federasyon-
ların Avusturya 
siyasi partileriyle 
oportünist bir zih-
niyetle bu kadar iyi 
geçinmelerinin al-
tında kendilerinin 
ve çevrelerinin çı-
karları yatmıyor 
mu?  Ev, iş ve aş 
partiler üzerinden 
gelince eleştirmek 
ve kafa turmak zor 
olsa gerek. Açıkça 
1 Temmuz 2011 ta-
rihinden itiba-
ren tüm göçmen-
lere ama özellikle 
Türkiye göçmenle-
rine karşı bir insan 
hakları ihlali yaşa-
nıyor ve sesini çı-
karan bir Allah'ın 
kulu yok orta-
larda. Kanunda 
Avusturya vatan-
daşı bir Türkiye 
göçmeni bile Tür-
kiye'de evlenece-
ği kişiyi ''Almanca'' 
adı altında adeta 

Filistin, ve hatta Çin işkencesine  
tabii tutmak zorunda. Örneğin bu 
kursu bitirip sertifikasını alan bi-
ri, devlet dairesindeki bir memu-
run konuşmasını yeterli bulmadığı 
için işlemini erteleyebiliyor yahut 
iptal edebiliyor. Memurların iki 
dudak arasına bırakılan hayatla-
rın yaşam mücadelesini destekle-
mek sivil toplumların, partilerdeki 
Türkiye göçmenlerinin neden tep-
kisini çekmiyor? Burada Almanca 
dil bilgisi kurslarına giden Türkiye 

göçmenlerinin yaşadığı çile dolu 
yaşamı  kim dile getirecek? Bu ka-
nunun önümüzdeki yıllarda yüz-
lerce Türkiye göçmeninin sadece 
kurslarda B1 düzeyinde (Lise dü-
zeyi) Almancaları yok diye sınırdı-
şı edeceğini bilmiyorlar mı? Yeni 
Vatan Gazetesi olarak bu haksızlı-
ğı, Haziran 2011'de tarihe not düşü-
yoruz. Yapılan araştırmalara göre 
bu yasanın getirdiği Almanca bil-
me zorunluluğunun göçmenleri ke-
sinlikle Almanca öğrenmede moti-
ve etmediğini, aksine ırkçılığa ve dil 
bilme konusunda bir boşvermişliğe 
ittiğini artık bakın Avusturya'lılar 
yazıyor ve çiziyorlar. 

Bir diğer araştırmaya göre de  her 
iki göçmenden ancak birinin 600 
saatlik (8 aylık aralıksız eğitim) 
eğitimden sonra A2 (B1) seviye-
sine geldiğini gösteriyor. Wiener 
Volkshochschulen genel müdü-
rü Mario Rieder, aynı haberde ye-
ni yasanın tehditkar yaptırımlarla 
yardımdan çok, öğrenmeyi engel-
lediğini belirtti. Yeni yabancılar 
kanununun getirdikleri sadece 
Avusturya'da bir problem değil, 
Almanya, İsviçre ve Hollanda'da 
da benzer türevleri var. Ama 
Avusturya bu konuda en sert ya-
bancılar politikasını sergilemesi 
açısından önem arz ediyor. 

Olacak iş değil. Yazıktır, günah-
tır ve ayıptır. Önümüzdeki yıllar-
da herkesin bir tanıdığı, kendisi 
veya akrabası bu sorunlar ile çi-
leli bir yaşama girmiş veya girmiş 
olacak. Bu kanunu çıkaranlar ise 
SPÖ ve ÖVP'nin olması bu parti-
lerde siyaset yapan Türkiye göç-
meni kardeşlerimizin psikolojik 
danışmanlık  dışında ne yaptığını 
tekrar gündeme taşınması  gerek-
tiğini söylemiyor mu? Yeni Vatan 
Gazetesi'nin amacı en başta ka-
muoyunu aydınlatmaktır. Bu ve-
sile ile çevresini bir mum kadar 
bile aydınlatmadan etrafta cirit 
atanların yakasına yapışmak size 
düşüyor.

1 Temmuz 2011 yeni yabancılar kanunu
Dikkat! Bu kanun değil,   

resmen Çin işkencesi 

Avusturya'da 1 Temmuz 2011 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girecek yeni 
yabancılar yasası kısa ve öz olarak 
insanlık dışı diye tanımlayabileceği-
miz şartları içerdiğini Profil dergisi 
haziran sayısında dile getirdi. 



12 HABER Yenİ VATAn • HAZİRAn 2011 SAYI 124 13HAZİRAn 2011 SAYI 124 • Yenİ VATAn HABER

1.Yola çıkmadan, uluslararası 
sürücü belgenizi, aracın ruh-
satını ve uluslararası yeşil si-

gorta kartını yanınıza aldığınız-
dan emin olunuz. Ayrıca, aracınız 
kasko sigortalı değilse, seyahat 
öncesinde kısa süreli kasko ve yol-
cu kaza sigortası yaptırılmasında 
fayda vardır. 

2. Pasaport ve oturma izni gibi ev-
raklarınızın geçerlik sürelerini ön-
ceden kontrol ediniz. Bu işleri son 
günlere bırakmayınız. Pasaport ve 
oturma izninizin süresinin dönüş-
te en az altı ay daha geçerli olması-
na dikkat ediniz.

3.Seyahat edecekler, pasaportla-
rının yanı sıra mutlak surette nü-
fuz cüzdanı ve benzeri başkaca 
kimlik belgelerini de yanlarında, 
fakat ayrı bir yerde bulundurma-
lıdırlar. Pasaportun kaybolması 
halinde yenisini düzenlettirmek 
için nüfus cüzdanına ihtiyaç du-
yulacaktır. 

4.Taşıtlarıyla Türkiye’ye seyahat 
edenlere herhangi bir 12 aylık dö-
nem içerisinde 180 gün (6 ay) süre 
ile izin verilir. Yurtdışında yaşayıp 
emekli olanların (malulen emekli 
olanlar ile ön emeklilik hakkı ka-
zananlar dahil) emekli olduklarını 
gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik 
kuruluşlarınca verilen belgenin 
Türkçe tercümesinin elçilik, kon-
solosluk veya noter onaylı bir ör-
neğinin ibrazı halinde taşıtları 
için 1 yıl süre verilir. 

5. Verilen bu sürelerin sonunda 
taşıtın yurtdışına çıkarılması zo-
runludur. Bu sürelerin tamamının 
kullanılmasından sonra taşıtları 
ile birlikte yurtdışına çıkış yapan 
kişilerin çıkış tarihinden itibaren 
en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışın-
da bulunmaları halinde aynı kap-
samda yeniden taşıt getirmelerine 
izin verilir. 6 ay kesintisiz yurtdı-
şında ikamet etmeden yeniden 
Türkiye’ye taşıt getirmeleri halin-
de kullanmadıkları kalan sürele-
ri verilir. 

6. Taşıtın mülkiyet sahibi dışında 
başka bir şahıs tarafından vekale-
ten Türkiye’ye götürülmesi duru-
munda; elçilik, konsolosluk veya 
noter onaylı vekâletnameler, ta-
şıtı getiren şahıs ile taşıtın mülki-
yet sahibinin giriş gümrük idare-
lerinde hazır bulunmaları hâlinde 

bu kişilerin kendi aralarında dü-
zenleyecekleri ve gümrük idare-
lerince onaylanan vekâletname, 
gerçek kişilerin kendi aralarında 
düzenleyerek ilgili ülkenin güm-
rük, belediye, emniyet ve mahke-
me gibi resmi makamlarına onay-
latılmış olan belgeler, Uluslararası 

Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası 
Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 
ülkelerin otomobil kuruluşlarınca 
düzenlenen belgeler, otomobil fir-
maları ve diğer tüzel kişiliklere ait 
taşıtlar için firma sahibi veya yö-
netim kurulunun imza ve onayı-
nı içeren vekâletnameler, kiralan-
mak suretiyle (rent a car) getirilen 
taşıtlar için kira sözleşmesi gibi 
belgeler ile taşıtın Türkiye’ye giri-
şine izin verilmektedir. 

7. Taşıt sahiplerinin kanuni yurt-
ta kalma süresi içerisinde taşıt-
sız olarak yurtdışına geçici olarak 
çıkmak istemeleri halinde en ya-
kın gümrük idaresine başvurarak 
Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) 
kapsamında taahhütname (Ek:1) 
verilerek yurtdışına taşıtsız olarak 
çıkış yapılma izninin alınması ge-
rekmektedir. Ya da gümrük idare-
sine taşıtınızı teslim ederek yurt-
dışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz. 

8. Taşıtlarıyla Türkiye'ye gidecek 
vatandaşlarımızın, gümrük kapı-
larında sorun yaşamamaları için, 
araç girişleri bilgisayar kayıtlarına 
TC Kimlik numarasıyla yapıldığın-
dan, T.C. kimlik numaraları hak-
kında bilgi sahibi olmaları önem 
taşımaktadır. Kimlik numaralarını 
bilmeyen vatandaşlarımız; http://
tckimlik.nvi.gov.tr/Web/ sitesin-
den kimlik bilgilerini girerek öğ-
renebilirler.

9. Avrupa Birliğinde 1995’te yürür-
lüğe giren Schengen Sözleşmesi 
ile bu sözleşmeye taraf ülkeler 

aralarındaki sınırlarda-
ki ("iç sınır’" denilmek-
tedir) kontrollerini kal-
dırmışlardır. Böylece, 
oluşturulan Schengen 
bölgesinde dış sınır 
kontrollerinde ortak 
uygulama ve kural-
lar hayata geçirilmiş-
tir. Bu işbirliği vize, 
polis ve yargı alanla-
rındaki işbirliğini kap-
samaktadır. Bir yaban-
cı Schengen bölgesine 
üye ülkelerden birinin 
vizesi ile girdiğinde di-
ğerine serbestçe seya-
hat edebilir. Burada 
dikkat edilmesi gere-
ken nokta Schengen 
vizesi hangi ülke için 
alındıysa ilk seyahat 
o ülkeye  yapılmalı-

dır. Örneğin İtalya için alınan vi-
ze ile önce Almanya'ya gitmek 
mümkün değildir. Ancak bir ke-
re İtalya'ya gidildi ise sonra-
ki seyahatlerde diğer Schengen 
ülkelerine seyahat etmek müm-
kündür.   Seyahatin süresi vize-
nin üzerinde kayıtlı süre ile sı-
nırlıdır. Schengen’e üye ülkeler 
şunlardır: Almanya, Avusturya, 
B elçika,  Çek Cumhuriyet i , 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, 
İtalya, Lüksemburg, Macaristan, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
M a lt a ,  Po l o nya ,  Po r te k i z , 
Slovakya, Slovenya, Yunanistan. 
Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, 
İzlanda ve Norveç de Schengen ül-
keleri ile özel bir anlaşma imzala-
yarak, aynı uygulamaları benim-
semişlerdir. 

10. AB üyesi ülke vizeleri/oturma 
izinleri veya Schengen vizesi ha-
mili vatandaşlarımıza çeşitli ko-

Karayolu ile 
Türkiye’ye tatile 

gidecekler 
mutlaka nelere 
dikkat etmeli? 

Viyana Büyükelçişiğinin 
verdiği bilgilere göre 
Avusturya`dan karayo-
luyla Türkiye'ye değişik 
nedenlerle ve özellikle 
yaz tatillerini geçirmek 
için yolculuk yapacak 
olan vatandaşlarımıza, 
yolculuklarının rahat ve 
güvenli geçebilmesi için 
aşağıdaki açıklamaları 
göz önünde bulundur-
maları gerekmektedir.

laylıklar sağlanmaktadır. Bu çer-
çevede; 

• Geçerlilik süresi üç aydan uzun 
herhangi bir AB/EFTA ülkesin-
de daimi oturma iznine sahip va-
tandaşlarımız Slovenya'ya 90 gü-
ne kadar vizesiz girebilmektedir. 
Ayrıca geçerlilik süresi onbeş gün-
den uzun herhangi bir AB/EFTA 
ülkesinde oturma izni veya C tipi 
Schengen vizesi sahibi vatandaş-
larımız ise Slovenya'ya 15 güne ka-
dar vizesiz girebilmektedir. 

• AB ülkeleri veya İsviçre’de geçer-
li oturum sahibi umuma mahsus 
pasaport hamili vatandaşlarımız 
Sırbistan ve Karadağ üzerinden 
5 güne kadar vizesiz transit geçiş 
yapabilmektedir. 

• Schengen bölgesine dahil ülke-
ler tarafından verilen oturma iz-
nine sahip kişilerin Macaristan’da 
180 günlük dönemde 90 gün vize-
siz kalabilme ve vizesiz transit ge-
çiş hakları vardır.

• AB veya bir Schengen ülkesi ta-
rafından düzenlenmiş geçerli vize 
veya ikamet tezkeresi veya İsviçre 
veya Lihtenştayn ikamet tezkeresi 
hamili umuma mahsus pasaport 
hamilleri Romanya üzerinden 5 
güne kadar vizesiz transit geçiş 
hakkına sahiptir. 

• AB ülkeleri/Schengen vizesi ha-
mili veya AB/Schengen ülkeleri 
ile İsviçre ve Lihtenştayn'da ika-
met izni bulunan umuma mahsus 
pasaport hamili vatandaşlarımız 
Bulgaristan üzerinden 5 güne ka-
dar vizesiz transit geçiş hakkına 
sahiptir. Eğer vize ihlali yapılırsa 
ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı 
edilebilirsiniz. Hakkınızda ülkeye 
sürekli veya geçici giriş yasağı ko-
nulabilir ve/veya para cezası öde-
mek zorunda kalabilirsiniz.

• Yanınıza, sadece yolculuk sıra-
sında ihtiyaç duyacağınız miktar-
da nakit para alınız. Taşıyacağınız 
fazla paranın yollarda ve güm-
rük kapılarında sorun olacağını 
unutmayınız. Avrupa Birliği (AB) 
tarafından, 15 Haziran 2007 tari-
hinden itibaren yürürlüğe giren 
1889/2005 sayılı Avrupa Tüzüğü 
ile, AB ülkesine giriş ve çıkışlar-
da yanında nakit olarak 10.000, 
€ (veya bu tutarın diğer para bi-
rimlerinde olması veya kolay çev-

rilebilen varlıklardan olması, se-
netler, hisse senetleri, seyahat 
çekleri vb) veya daha fazlasını ta-
şıyan tüm yolcuların bu mebla-
ğı AB gümrüğünde beyan etmesi 
yükümlülüğü getirilmiştir. 10.000 
Euro nakit ve üzerinde bir mikta-
rı Avusturya’ya getirenlerin veya 
diğer ülkelere götürenlerin bunu 
gümrükte beyan etmesi gerek-
mektedir. Yanınızdaki paraların 
bulunduğunuz ülkeden getirildi-
ğini gösteren bir belge işinizi ko-
laylaştıracaktır. 10.000, Euro'luk 
sınır kişi başına olmakla bera-
ber, araçta bulunan yolcu sayısı 
ile çarpılarak bir kişinin taşıyabi-
leceği toplam tutarın bulunması 
yanlıştır. Gümrükte yoklama sıra-
sında her bir yolcunun yanındaki 
para miktarı ayrı ayrı dikkate alı-
nır. Gümrükte beyan edilen para-
ların ise yol boyunca önemli risk-
ler yaratacağı unutulmamalıdır.

11.Vatandaşlarımızın Türkiye'den 
dönüşlerinde, yanlarındaki altın 
veya diğer kıymetli madenlerden 
yapılmış takılarına, Avusturya 
gümrüklerinde el konulduğu, ce-
zalı vergiler tahsil edildiği ve hat-
ta gümrük kaçakçılığı suçlama-
sıyla karşılaştıkları bilinmektedir. 
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke-
lerden getirilerek Avusturya güm-

rük alanına sokulan altın takıların 
gümrüklerde sorun yaratmama-
sı ve vergiden istisna olabilme-
si için bunların toplam değerinin 
175.- Euro’yu geçmemesi gerek-
mektedir. Ancak, daha önce mev-
cut olan ve çıkışta Avusturya güm-
rüğüne beyan edilmiş olan altınlar 
için böyle bir sınırlama sözkonu-
su değildir. İstisna sınırını aşan ve 
beyan edilmeksizin Avusturya’ya 
sokulan altın takılar, gümrük ida-
resinin belirlediği değer üzerin-
den katma değer vergisine tabi 
tutulmaktadır. Ancak, beyan dı-
şı olduğu gümrük idaresinde tes-
pit edilen ve hesaplanan vergisi 
350.-Euro’yu aşan altın takılar için 
ayrıca mali davalar açılabilmek-
tedir. Bu uygulama tüm Avrupa 
Birliği ülkeleri için geçerli oldu-
ğundan, sorunların diplomatik 
yollardan veya sadece Avusturya 
bakımından çözümü henüz müm-
kün değildir.

12.Avusturya'ya kara yoluyla giriş-
lerde kişi başına 300,- EURO değe-
rine kadar (hava yolu ile girişler-
de 430 Euro değerine kadar) diğer 
mallar bulundurulmasına izin ve-
rilmektedir. 300 ve 430 Euroluk 
sınır vergi muafiyet sınırıdır. Öte 
yandan, değeri yüksek bir malın 
veya malların, araçta bulunan ai-

le fertlerinin ortak malı olduğu be-
lirtilerek, (havuz yapılarak) 175 ve-
ya 300,- EURO'luk istisna sınırını 
yükseltmek imkanı bulunmamak-
tadır. 

Acil duruMlArdA AVuSTuryA için 
ArAnAbileceK TeleFon nuMArAlA-
rı (AlAn Kodu olMAdAn): 

Euro-Acil Arama  112
Telsizli Hekim  Hizmeti  141
İtfaiye-yangın  122
Dağ Kurtarma  140
Polis  133
ÖAMTC Arıza Servisi  120
Ambulans  144
ARBÖ Arıza Servisi  123

Seyahat edilecek aracın ruhsatı 
size ait değilse sahibinden veka-
let alınması gerektiğini unutma-
yınız. Gerek yol güvenliği gerekse 
ortaya çıkacak sorunların çözü-
münde yardımlaşma bakımından 
bir konvoy veya grup oluşturarak, 
mümkün olduğu kadar gün ışığın-
da yolculuk yapınız. Mutlaka bir 
yerde gecelemeniz gerekiyorsa, 
önceden bildiğiniz veya güvendi-
ğiniz kişilerin tavsiye ettiği yerler-
de kalacak biçimde yol programı 
yapınız. 

Geçeceğiniz ülkelerdeki Türk Bü-
yükelçilik ve Konsolosluklarının 
telefon ve faks numaralarını ara-
cınızda bulundurunuz. 

Avusturya Türk Büyükelçilik ve 
Konsolosluklarımızın telefon ve 
faks numaraları aşağıda yer al-
maktadır.

T.c. ViyAnA bÜyÜKelçiliği 
Prinz Eugen Str. 40, 1040 Wien 
Tel: (43-01) 505 73 38-505 04 27-504 
12 85 
Faks : (43-1) 505 36 60

T.c. ViyAnA bAşKonSoloSluğu 
Hietzinger Hauptstrasse 29, 
1130 Wien 
Tel : (43-01) 877 71 81 
Faks : (43-01) 877 71 79

T.c. breGenz bAşKonSoloSluğu 
Arlbergstr.117, 6900 Bregenz 
Tel: (43-05574) 42 083-44 815 
Faks : (43-5574) 42 441

T.c. SAlzburG bAşKonSoloSluğu 
Struber Str. 9, 5020 Salzburg 
Tel: (43-0662) 44 21 33-44 21 20 
Faks: (43-0662) 44 21 334
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Duygu Özkan ' 'Türk  Kuşatması' ' 
(Türkenbelagerung) adlı ilk kitabında 
Viyana ve Türkler arasındaki ilişkiyi 

kendi penceresinden bakarak çarpıcı bir şe-
kilde anlatıyor. Viyana'yla Türklerin uzun bir 
tarihi geçmişi var ve bu tarihi iki Viyana ku-
şatması üzerinden incelediğini ifade eden 
29 yaşındaki yazar Duygu Özkan, “Bu ilk 
kitabımda geçmişten günümüze bir bağ 
kurmak istedim” dedi. Ama “geçmiş da-
ha iyi irdelenirse ve günümüz daha iyi 
anlaşılırsa ortak bir yerde buluşabi-
liriz” sözleri de aynı zamanda ‚Türk‘ 
isminin Avusturya’da bazı kesimler 
tarafından kışkırtmaya müsait ol-
duğunu hemen aklımıza getiriyor. 
Türkler elli yıl önce işçi, öğrenci 
olarak, evlilikle veya daha sonra 
80 ihtilalı sonucu Viyana'ya gel-
diklerinde, kültürlerini, özlemleri-

ni, hayallerini ve sıkıntılarını da bera-
berlerinde getirdiler. Kitabın, bugün ''Viyana asıllı'' 
olarak bilinen birçok şeyin aslında Türklerin etki-

siyle oluştuğunu okuyucularına sunmaya çalışma-
sı kitabın dikkate değer bir diğer öğesi. Özkan bu 
durumu şöyle ifade ediyor: “Sadece Viyana’da gün-
lük yaşama bakarsak bile bu çok basit bir şekilde 
görülebilir; örneğin; kahve, kipferl ve elmalı stru-
del‘‘. Bu eser, yazılış aşamasında kitabın son sayfa-
sında bulunan çeşitli değerli kaynaklardan yararla-
nılmasının yanı sıra, Türkiye’den dört yaşındayken 
göç etmiş, Vorarlberg’de yetişmiş, tarih okumuş, içi-
mizden çıkmış bir insanımız olan genç yazarın ken-
di duygu-düşüncelerini ve eleştirel bakışını yansıt-
tığı için okunmaya değer bir eser.

KiTAP SiPArişi için:

Duygu Özkan
Türkenbelagerung
Metroverlag
176 Sayfa, 11,5 x 18,5 cm
ca. € 19,90Yayınlanma tarihi
: 24.03.2011
ISBN: 978-3-99300-027-1

“Türkenbelagarung” (Türk 
Kuşatması) adlı yeni çıkmış kita-

bın yazarı Duygu Özkan Yeni Vatan 
Gazetesi ile sohbetinde ; ‘Bu kitabı 
yazmayla ulaşmak istediğim hedef 

Avusturya’da yaşayan Türklere karşı 
önyargıları azaltmak‘ dedi. Osmanlı 
İmparatorluğunun Viyana’yı iki kez 

kuşatmasının Türkler hakkındaki 
önyargıları ve klişeleri beslediğini 
biliyoruz. Aslında en korkunç olan 
şey de bu gözlemleri yıkmanın çok 

zor olduğu gerçeğidir. Acaba Duygu 
Özkan, bu kitabında değindiği 

konularla, kullandığı cümlelerle 
bu klişelerin azalmasına yardımcı 
olup önyargıları azaltabilecek mi? 

Yazarın, eseri ile klişeleri ve önyargı-
ları çürütmede başarılı olup olmadı-

ğını, kitabı mıutlaka okunmasını tav-
siye ediyor ve okuyucuların takdirine 

bırakıyoruz. 

Türk Kuşatması - Türkenbelagerung 
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İçtenlikle teşekkürü bu an-
lamda bir borç biliriz. Ama 
Fazıl Say, “Alevi Dedeler Rakı 

Masasında“ ismini verdiği yeni 
eseriyle, yangına körükle gider 
gibi, inançlı Aleviler ile Sünniler 
arasında, Alevilere karşı zaten 
var olan ve devamlı kışkırtılan 
“Aleviler müslüman değildir” 
iftiraları ekseninde, hem yur-
tiçinde hem de yurtdışında ge-
reksiz tartışmaların açılması-
na neden olacak.  Burada Fazıl 
Say kaş yapayım derken göz çı-
kardığının farkında değil mi-
dir? Herkesin içtiği kendine. 

İnsanlar çevre-
lerine zarar ver-
meden,  siyase-
te alet olmadan 
özgürce istedik-
lerini içsinler 
veya giysinler. 
Ama Kur ’an’ı 
Kerim`de içkinin 
“haram” oldu-
ğuna dair kesin 
ayetler durur-
ken ve bunu her 
türlü pisliği ya-
pıp İslam’ın şar-
tı ve delili olarak 
gösterenler, “Bak 
Aleviler müs-
lüman değiller,  

“Dede” diye gördükleri büyük-
leri bile içip içip ana, bacı tanı-
mıyorlar!” diye ilk önce kapa-
lı kapılar ardından, daha sonra 
ise kışkırtma amaçlı “Namusu 
ve malı bana helal“ düşüncesiy-
le, Ebu Suud mantığı ile saldıra-
caklar. 

Olacak şey değil. Fazıl Say’ın 
kendisi Alevi değil. Özgürlük 
yanlısı, modern, laikçi bir in-
san olması ne kadar hoşuma 
gitse de tüm Alevileri ilgilendi-
ren ve onları sıkıntıya sokacak 
böyle bir çalışmaya imza atma-
sı bir sorumsuzluk örneği. Bir 
tane Alevi bile çıkıp itiraz et-
se haklıdır. Bir kere Alevilerin  
“demleme” dediğimiz  daha çok  
Şamanizm’den kalma bir ge-
lenek olan içki içmeleri “RAKI 
MASASI” değildir. 

Şamanizm’de transa geçmeden 
önce dini önderlerin içtikleri, at 
sütünden yapılma bir içki kül-
türüne dayanan gelenek günü-
müzde de devam ediyor. Bunun 
Kur’an’ı Kerim`deki İslam ile ve 
gerçek Aleviliğin temeli ile hiç-
bir alakası yok.. Tek kelimeyle 
üzücü! 

Fazıl Say’a bir tek 
Alevi tepki verse 

bile yeterlidir

Fazıl Say, Türkiye’nin 
çok değerli bir sanat-
çısıdır. Avusturya’da 
verdiği konserlerde 
onu,  piyanosu ile 
nasıl meşk ederek tüm 
Avusturya’lıları gökle-
re çıkardığının şahidi 
oldum. Onun sanatı 
ile göğsümüz kabardı 
ve çocuklarımızıın 
sanata ilgisi arttı. 

Yasa kapsamına 30 Mart 1980 
– 7 Şubat 2011 tarihleri ara-
sında her ne sebeble olur-

sa olsun dövizle askerlik hizmeti 
kapsamından çıkarılan ve yeni-
den dövizle askerlik hizmeti uy-
gulamasından yararlanma hakkı 
kalmayan yükümlülerden, halen 
statülerini muhafaza edenler ve 
yurt içinde dövizle askerlik ha-
riç herhengi bir statüde askerlik 
hizmetine başvurmamış olan yü-
kümlüler giriyor. 8 Şubat 1966 ve 
daha yaşlı doğumlular, temel as-
kerlik hizmetinden muafiyetlerini 
talep etmeleri halinde 15.000 avro 
veya karşılığı döviz parasını baş-
vuru sırasında peşin edemek zo-
rundadırlar. Yasa kapsamına gi-
renlerin durumlarını ispat eden 
belgelerle bağlı oldukları başkon-
solosluğa başvurmaları, 10.000 

avro veya karşılığı döviz parası-
nı defaten ödemeleri ve 21 günlük 
askerlik yaparak bu hizmeti yeri-
ne getirmiş olurlar. Bu madde hü-
kümlerinden yararlanmak isteyen 
ama yoklama kaçağı, bakaya veya 
noksan hizmetli statüsünde olan-
lara askerlik hizmetini tamamla-
mamaktan ötürü soruşturma ve 
kovuşturma yapılamayacak, baş-
latılmış olanlar ise sona erdirele-
cektir. Yurt dışında yaşayan işçi 
Türkiyelilerin ''Dövizle Askerlik'' 
hizmetini yerine getirebilmeleri 
için bulundukları ülkede en az üç 
yıl süreyle oturma ve çalışma izni-
ne sahip olmaları gerekiyor. Aksi 
halde bu haktan faydalanmaları 
imkansız. 

GereKli belGeler:

• Yaşadığı yabancı ülkenin res-
mi makamlarından alınmış, topla-
mı en az üç yıl süreli oturma ve ça-
lışma izin belgesi.

• Herhangi bir işyerinde çalış-
mayarak işsizlik sigortası alanla-
rının, bunu ödeyen makamlardan 
işsizlik sigortası aldıkları tarih ve 
süreyi gösteren belge. 

• Çalıştığı işyerinin işvereni ta-
rafından düzenlenmiş, tam ça-
lışma tarihlerini ve sürelerini be-
lirten ve fiilen en az toplam 1095 
gün süreyle çalışmayı kanıtlayan 
belge.

• Maluliyet yardımı alanlarının 
bunu ödeyen makamlardan ma-
luliyet yardımı aldıkları tarih ve 
süreyi gösteren belge.

• En az toplam 1095 gün süreyle 
fiilen yabancı ülkede bulundukla-
rını gösterir umuma mahsus pasa-
port. Pasaporttaki tüm yazılı say-
faların ikişer fotokopisi.

• 6 adet vesikalık fotoğraf.

• Eğer işsizseniz, işsizlik belge-
si ve Türkçe tercümesi gerekmek-
tedir.

dÖVizli ASKerliKTe celP dÖneMleri:

1.   Dönem: 2,3,4 Ocak
1. Dönem: 1,2,3 Nisan
2. Dönem: 1,2,3 Temmuz
3. Dönem: 1,2,3 Ekim

içeri SoKulMASı yASAK eşyAlAr: 

• Fotoğraf makinesi ve video çe-
kim aleti

• Cep telefonu

• Radyo ve elektronik eşyalar

• Uyuşturucu ve uyuşturucu 
ilaçlar

• Yasak yayınlar
• Çakı ve silah
• Yiyecek gıda maddeleri
• Çok sayıda sigara

Dövizle askerlik hizmeti 
konusundaki değişiklikler

Viyana- Dövizle 
askerlik kapsa-
mından çıkarılan 
yükümlülerin, yeni-
den dövizle asker-
likten yararlanma-
larını düzenleyen 1 
Şubat 2001 tarihli ve 
6108 sayılı kanun, 
1111 sayılı Askerlik 
Kanunu'na ''Geçici 
43. Madde'' olarak 
ilave edilip 8 Şubat 
2011 tarihli Resmi 
Gazetede yayıma-
lanarak yürürlüğe 
girmiştir.

AVuSTuryA'dA  1  Temmuz 
2011'de yürürlüğe girmesi pla-
nan değişiklikle, üniversite 
bitiren Türkiye vatandaşları 
-diğer Avrupalı olmayan ül-
keleri kapsayacağı gibi- 1890 
Avro brüt maaşla iş buldukla-
rı takdirde ülkede kalabilecek-
ler. Yeni düzenlemeyle birlikte 
öğrencilere ayrıca okul süresi-
nin ilk yarısında haftada 10 sa-

at, ikinci yarısında da 20 sa-
at çalışma izni verilecek. Daha 
önce 2460 Avro olan maaş sını-
rı firmalar için oldukça yüksek 
olduğundan dolayı, mezun öğ-
renciler, ya ülkelerine dönüyor 
ya da kalmak için evlilik yolu-
nu seçiyorlardı. Bu düzenleme 
Avusturya'da öğrenim gören 20 
bin civarında öğrenci için çok 
önemli bir adım oldu. 

Türkiyeli öğrencilere müjde!

Al m a n  m e s l e k t a ş ı 
Wolfgang Joop’un ar-
dından başarılı mo-

dacı Atıl Kutoğlu da kendi 
mobilya koleksiyonunu pi-
yasaya sürdü. “Naomi” adı-
nı verdiği koleksiyon, koltuk 
ve kanepelerden oluşan bir 
oturma odası için tasarlan-
mış.  Kutoğlu, renk seçimi ko-
nusunda da şunları söyledi: 
“Kullanılan pembe-gri renk-
teki desenler benim tasarım-
larımdan biri olan ve Naomi 
Campbell’ın New York’taki 
Moda Haftası’nda üstündeki 
sansasyonel giysiye ait. 

Kutoğlu’nun tasarladığı mo-
bilyalar, dünya çapında 
200 mağazası olan Doğtaş 
Mobilya tarafından üretilip 
satılıyor.

Modacı Atıl 
Kutoğlu’ndan 
yeni Mobilya 
Koleksiyonu
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Viyana Alevi Kültür Birliği'ne 
(VAKB) yeni yönetim kuru-
lu seçildi.  Başkan Kazım 

Gülfırat Yeni Vatan Gazetesi`ni 
ziyaret ederek herkesi geçmi-
şi bir kenara bırakarak  birlik ve 
beraberliğe davet etti. Genel ku-
rulun açılış konuşmasını yapan 
i VAKB başkanı Kazım Gülfırat; 
"Konuşmamda derneğin kurulu-
şundan bu yana ''inancımızdan 

ve kültürümüzden taviz vermeden 
çalıştık ve şimdi bayrağı devretme 
sırası gelmiştir'' demiştim bundan 
sonra da vermeyeceğiz" dedi. 

Genel Kurul nASıl GeçMişTi? 

eçime tek listeyle giren Hasan 
Ayık'ın listesi yeni yönetim kuru-
lunu belirledi. ''Kerbeladan günü-
müze insanlık adına verilen ka-

yıpların anısına 
bir dakikalık say-
gı duruşu'' ile baş-
layan genel kurul, 
Alevi dedesi İlyas 
Atmaca'nın vermiş 
olduğu Gülbenk 
i le  devam ett i . 
''Derneğimizin ge-
leneği' '  denile -
rek, Alevi Dedesi 
Mithat Güler üç de-
yiş okudu. Daha 
sonra VAKB'nin 
çalışmalarına özel 
katkıda bulunan-
lara plaket verildi. 
Divan üyeleri se-
çildi ve başkanlığa 
eski sendikacılar-
dan Hüseyin Ayık 

getirildi. Divan başkanının talebi 
üzerine Avusturya Dinişleri Dair-
esi'nin vermiş olduğu Aleviliğin 
tanınması kararı anlatıldı. Şahin 
Sarı ve Ertürk Maral tarafından 
anlatılan bu tanınma süreci, Sarı 
ve Maral'ın ''Aleviler, çocuklarının 
kimliklerine 'Alevidir' diye yazdı-
rırlarsa gitmiş oldukları okullar-
da resmen Alevlik dersi alabilir-
ler'' dediler. 

''Avusturya'da verilmiş olan ka-
rar Türkiye'de verilen cemevleri-
nin inanç yeri olması mücadelesi-
ne sağlanmış önemli bir destektir'' 
diye sözlerini devam ettiren Sarı 
ve Maral, ''Avusturya'da bundan 
böyle camii, kilise, sinagog ney-
se cemevi de odur'' diye belirttiler.  
Ayrıca ''Alevilik Hakk-Muhammed-
Ali yolunun 'Kırklar Meclisinde ol-

gunlaştığı, İslam içinde ve Oniki 
İmamlarla devam eden, İmam 
Cafer-i Sadık'ın akıl ölçüsünü reh-
ber olarak alan, Horasan erenleri-
nin himmetleriyle Anadolu'ya ge-
len, Hazreti Pir'le, diğer Anadolu 
erenleriyle ve ulu ozanlarımızın 
nefesleriyle hayat bulan, kadın 
ve erkeğin bir arada dede huzu-
runda saz ve müzik eşliğinde, se-
mahlarla icra edilen İslam inancı-
nın adı'' olduğunu dile getirdiler. 
Yönetim Kuruluna şu isimler se-
çildi: Hasan Ayık, Fazlı Temel, 
Hasan Erol, Nurgül Erol, Gülsüm 
Gülfırat, Hatice Yeşilyurt, Esalettin 
Yeşilyurt, Nurten Kaya, Şahin Sarı, 
Ertürk Meral, Hasan Hüseyin Kılıç, 
Aslan Gülmez, Rıza Çetinkaya, 
Ümran Salman, Cem Doğan, 
Duygu Güner, Rıfat Keleş ve Tarık 
Gülfırat.

Viyana Alevi 
Kültür birliği'nde  

yeni yönetim 

VAKb başkanı 
Kazım Gülfırat

Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 

istiyorsanız lütfen 
bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15 0

12
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Anket yazarı Monika Potka-
nski; “Sınıflardaki çalışma 
atmosferi ve ders ortamını ge-

nel olarak değerlendirmek zor, çün-
kü bu her öğrenci için kişisel bir du-
rum. … Göçmen kökenli çocuklar 
her zaman günah keçisi olarak gö-
rülüyor. Ancak anket sonuçları, bu-
nun doğru olmadığını söylüyor” de-
di. Ankete katılan öğretmenler de, 
sınıflardaki disiplinsizlik ve isten-
meyen davranışların da öğrencinin 
nereli olduğuyla değil, kişiliğiyle il-
gili olduğunu söyledi. 

Avusturya okullarındaki öğrenci-
lerin yaklaşık %34’ü yabancı kö-
kenli (Bu tanım, anne veya ba-
badan en az birinin Avusturya 
kökenli olmadığı çocuklar için 
geçerli). Bu öğrenciler arasında 
birbirleriyle dalga geçme ve şid-
det eylemleri yaygın. Ankete gö-
re Avusturya kökenli olmayan 

öğrencilerin %45’i, kendi anadil-
lerinin yanında Almanca da ko-
nuşuyor. Ankette soru sorulan-
ların yarısından fazlası da, evde 
anadillerini konuştuklarını be-
lirtti. Öte yandan dikkat çeken bir 
başka istatistik ise yabancı köken-

li öğrencilerin başarı durumuyla 
ilgili. Göçmen kökenli öğrenciler 
arasında sınıfta kalmış olanların 
oranı bir hayli yüksek. Anket so-
nuçlarına göre sınıfta kalmış öğ-
rencilerin %40’ı Türk kökenli öğ-
rencilerden oluşuyor.  

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı bu 

yıl 21 Mayıs Cumartesi 
g ü n ü  k u t l a n d ı 
Büyükelçimiz Sayın 
Kadri Ecvet Tezcan’ın 
ve Başkonsolosumuz 
Sayın İbrahim Mete 
Yağlı’nın himayesin-
de Ege Kültür Merkezi, 
ATİB ve SAMDER’in or-
taklaşa organize et-
miş olduğu şölene yak-
laşık 1200 kişi katıldı. 
Programın sabahki bö-
lümünde düzenlenen 
16 yaş altı futbol tur-
nuvasına 10 takım ka-
tıldı.  Turnuvaya  katı-
lan takımlardan  SAMDER, ATIB 
Schrems, Sakarya Reşadiye, Ege 
Kültür Merkezi başarılı oldular.
Programın öğleden sonraki bölü-
mü,  Viyana’daki birçok sivil toplum 
örgütünün başkanının ve yönetici-
lerinin katılımıyla Büyükelçilik 1. 
Müsteşarı  Bülent Karadeniz’in gü-
nün anlam ve önemine ilişkin yap-
tığı konuşmayla başladı.   

Ardından Başkonsolos  İbrahim 
Mete Yağlı’nın konuşmasının 
ardından saygı duruşunu ta-
kiben İstiklal Marşı’mız çalın-
dıktan sonra da Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin 
Ata’ya Cevabı okundu. Ege Kültür 
Merkezi’nin halk 
oyunları ekibinin 
yaptığı gösteri va-
tandaşların  büyük 
beğenisini kazan-
dı . Viyana’nın genç 
rapçisi Cem sahne 
aldıktan sonra fut-
bol turnuvasının fi-
nal maçı heyecanlı 
bir çekişmeye sah-
ne oldu. SAMDER 
ile ATİB Schrems 
arasında oynanan 
finalde gol sesi çık-
mayınca penaltılar 
atıldı. SAMDER fut-
bol takımı penanltılarda üstün-
lük sağlayarak 19 Mayıs kupasını  
kaldırmaya hak kazandı. Yağmur 
şiddetlenmesi  nedeni ile progra-
mın geri kalanı   iptal edildi.

19 Mayıs kutlamaları unutulmadı

28 Mayıs Cumartesi gecesi 
Favoriten Raaberbahngasse 
sakinleri saat 2 civarlarında 

bir patlamayla uyandı. Favoriten 

bölgesinde Türklere ait bir nargile 
kafede saat 02.10’da meydana ge-
len patlama, çevredekileri ayağa 
kaldırdı. Giriş katında çıkan yan-
gında alevler üst kata da sıçradı. 

Apartman sakinlerinin binayı za-
manında terk etmesiyle can kaybı 
yaşanmazken, yoğun dumandan 
zehirlenen 8 kişi hastaneye nak-
ledildi. İtfaiyenin müdahalesiyle 

yangın söndürülürken, patlamada 
camları kırılan ve yangında çok bü-
yük hasar gören nargile kafe, kul-
lanılamaz hale geldi. Nargile kafe-
nin patlama anında kapalı olması 
ise, daha büyük bir felaketin orta-
ya çıkmasını engelledi. 22 yaşın-
daki Onur E. tarafından işletilen 
“Golden Lounge” isimli kafe, daha 
3 ay önce açılmıştı. Polis kundakla-
ma ihtimali üzerinde duruyor. 

nargile kafede 
patlama

iKTidArdAKi - SPÖ ve ÖVP 
koalisyon hükümeti tra-
fik kanununda yeni bir dü-
zenlemeyi yürürlüğe soktu. 
Buna göre; ağır vasıta ehli-
yeti olanların yeni kursa ta-
bi tutulmaları kararlaştırıldı. 
Otobüs ehliyeti olanlar için 
2013 yılı başına kadar, kam-
yon ehliyeti olanlar için 2013 
yılı sonuna kadar 35 saatlik 
kurs yapma zorunluluğu ge-
tirildi. Bu kursu yapmayan 
ehliyet sahiplerinin trafi-
ğe çıkmaları men edilecek, 
çalışma izinleri kaldırıla-
cak. Bu kurslar mecburiyken 
masrafların büyük bölümü-
nü devlet kurumları karşı-
layacak. Ağır vasıta ehliyeti 
olanlar 320 Avro tutarındaki 
kurs ücretine 60 Avro ödeye-
cekler. Kurs ücretlerine des-
tek olarak İşçi Odası (AK) 100 
Avroluk hediye çeki veriyor. 
Çalışanların işlerini aksat-
mamaları için kurslar hafta 
sonlarında gerçekleştiriliyor.

ehliyetlilere 
Kurs 

zorunluluğu

ViyAnA’nın Brigittenau eya-
letinde yaşanan üzücü olay-
da 4 yaşındaki Emirhan 3. 
kattaki dairelerinin camın-
dan sarkarak aşağı düştü. 
Çevresi tarafından uyanık ve 
hareketli bir çocuk bilinen 
Emirhan, annesinin tuvalet-
te olduğu bir anda, sandal-
yeye çıkarak cama tırmandı 
ve sokağın ortasına düşerek 
ağır yaralandı. Olaydan son-
ra aile hemen merdivenler-
den aşağı indi. 36 yaşında-
ki hamile anne de oğlunun 
kafası kanayarak yerde yat-
tığını gördükten sonra şoka 
girdi ve yere yığıldı ve has-
taneye kaldırdı. 

4 yaşındaki Türk 
çocuk 10 metre 
yükseklikteki 
camdan düştü

okul sınıflarında 
yaramazlık yapanlar hep 
yabancı öğrenciler mi?

SPÖ’lü Eğitim Bakanı Claudia Schmidt ve ÖVP’li Entegrasyondan 
Sorumlu Devlet Sekreteri Sebastian Kurz’un ortaklaşa kurduğu 
Avusturya Entegrasyon Fonu (“Der Österreichische Integrationsfonds”, 
ÖIF), yaptığı “okul sınıflarında entegrasyon” konulu anketin sonuçlarını 
açıkladı. Yaklaşık 3100 öğrencinin ve 51 öğretmenin görüşünün alındığı 
ankette çıkan ana sonuç şu: Bir sınıftaki çalışma ortamının iyi ya da kötü 
olması, o sınıftaki göçmen kökenli öğrenci oranıyla alakalı değil. 
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Avrupa Birliği (AB), Tem-
muz ayından itibaren 
Türklere vize alımını ‘ba-

sitleştirme’ uygulamasına baş-
layacak. Uygulamayla ilgili ta-
limatın Türkiye’deki bütün AB 
Konsolosluklarına gönderildiği 
ve Temmuz ayından itibaren baş-
layacağı açıklandı. ‘Basitleştirme 
ve Uyumlaştırma’ adı altında yeni 
vize politikasının uygulanacağı, 
yeni uygulamanın vize alım süre-
sini kısaltacağı bildirildi. 

Hürriyet'ten Zeynel Lüle'nin ha-
berine göre, AB Komisyonu’nun 
Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi 
Stefan Füle, önceki gün araların-
da Türk iş adamlarının da bu-
lunduğu bir toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’deki vize ko-
nusundaki ‘sabırsızlığın’ farkın-
da olduğunu belirterek, ‘Temmuz 

ayından itibaren yeni uygulama-
ya geçiyoruz’ açıklaması yaptı. 
Füle, mevcut vize rejimine rağmen 
Avrupa’daki Türk işçileri ve Türk 
iş adamlarının Avrupa ekonomi-
sine büyük katkı sağladığını be-
lirterek, AB’nin Adalet ve İçişleri 
Konseyi’nin vize konusunda ‘ye-
ni bir perspektif’ ortaya koyduğu-
nu söyledi. Füle, Temmuz ayından 
itibaren vize alımını ‘basitleştire-
cek’ bu uygulamanın, vizelerin ta-
mamen kaldırılması sürecindeki 
‘ilk adım’ olduğunu söyledi.

dAHA Az belGe, dAHA Az SÜre

AB ülkelerinin Temmuz ayından 
itibaren uygulamaya koyacağı ‘vi-
zelerin basitleştirilmesi’ politika-
sı, Türkler açısından yenilikler ge-
tiriyor. AB Komisyonu temsilcileri, 
vizelerin daha çabuk ve daha ko-

AVruPA VizeSi KolAylAşıyor!
lay alınacağını belirterek, bu adı-
mın ‘Vizelerin Kolaylaştırılması’ 
öncesindeki adım olduğu, vize-
lerin kolaylaştırılmasına geçişin 
daha çabuk olacağını kaydettiler. 
Temmuz ayından itibaren konso-
losluklara giden Türk vatandaş-
larının ‘Vizelerin basitleştirilmesi 
ve uyumu’ çerçevesinde karşıla-
şacakları yenilikler şunlar: Vizeler 
için istenen belgeler ‘en aza’ indi-
rilecek. Vize başvurusunda talep 
edilen belge sayısı asgariye inecek.
Vize başvurusu yapıldıktan sonra 
işlem süresi 15 günü geçmeyecek.
Vizelerin alınacağı örneğin 
Fransız veya Alman konsolosluk-
larında doldurulan belgeler farklı 
sorular ve farklı konulardan olu-
şabiliyor. Yeni uygulamayla vize 
için başvuranlara tüm konsolos-
luklar ‘tek tip belge’ doldurulma-
sını istenecek. Vizelerin reddedil-
mesi halinde reddetme gerekçesi 
açıkça dile getirilecek. Daha önce 
herhangi bir gerekçe söylenmi-
yor ve sadece ‘Vizeniz reddedil-
di’ şeklinde bir ifade yer alıyordu.
Daha sonraki aşamada ise belir-
li meslek gruplarına uzun süreli 
vize verilmesi ve vize ücretlerinin 
yarıya indirilmesi gibi uygulama-
lar bulunuyor.

Ab VizeSi için bAşVuru 
ÜcreTi 35 euro

Vize kolaylaştırma Türk vatan-
daşlarına ileride şu avantajları 
sağlayacak: AB vizesi için başvu-
ru ücreti, 60 euro yerine 35 eu-
ro olacak. 12 yaşından küçük 
çocuklar, emekliler, engelli-
ler, öğrenciler, gazeteciler, si-
vil toplum örgütü temsilcileri 
ve AB’de yakın akrabası bulu-
nanlar vize ücretinden muaf 
tutulacak. Vize başvurusun-
da talep edilen belge sayısını 
azaltan ve işlem süresini aza-
mi 10 gün olacak şekilde kısal-
tan anlaşmayla, işadamları ve 
TIR sürücüleri gibi AB’ye sık 
sık seyahat eden meslek grup-
ları için uzun dönemli ve çok 
girişli vizeler verilecek.

Önce bASiTleşTiriliyor SonrA 
KolAylAşTırılAcAK

Temmuz ayında başlatılması ön-
görülen ‘Vizelerin basitleştiril-
mesi ve uyumlaştırılması’ süre-
ci, muafiyet öncesinde hayata 
geçirilmesi öngörülen ‘Vizelerin 
Kolaylaştırılması’nın gecikmesi 
nedeniyle başlatılıyor. 

Başvuru ücreti düşüyor, bazı kişiler vize 
ücretinden muaf olacak!

Psikolog Banu Akman Şahin, 
birçok insan için sağlıklı ki-
loya ulaşmak ve onu koru-

manın az ve düzenli yemeyi öğren-
mekle eş değer olduğunu söyledi. 
www.Hastane.com.tr yazarı Şahin, 
“Ne kadar yediğimi kontrol ede-
miyorum” yazısında problemin 
önemli bir parçası 
olarak insanların bir 
porsiyonun ne içer-
diği ile ilgili gerçek-
çi bir fikir sahibi ol-
madıklarını ifade etti. 
Miktarı fazla öğünler, 
restoranlardaki me-
nülerde büyük seçimler, açık bü-
feler gibi oldukça cömert yiyecek 
ve içeceklerin son yıllarda nor-
mal gibi düşünülmeye başlandı-
ğını belirti. www.Hastane.com.tr 
yazarı Şahin; “Çocukluk dönemi-
mizde öğrendiğimiz 'ikinci tabağı 
almakta sorun yoktur, tabaktaki-
lerin hepsinin bitmesi gerekir, tat-
lı bir öğünün tamamlayıcısıdır' gi-
bi birtakım yeme alışkanlıkları da 
zor terk edilir.” dedi. 

Ne kadar yediğimi kontrol etmem 
için neler yapmak gerekir? Nasıl 
bir strateji izlemem gerekir? Tüm 
bunlarla baş edebilmek için nasıl 
bir yol izlemem gerekir? 

işTe Size ince Ve deTAylı PÜF 
noKTAlAr.

• Bedeninizi tok hissetmek ko-
nusunda eğitebilirsiniz. Nasıl da-
ha çoğuna alıştırabildiyseniz, az 

yemekle de tok hissettirme konu-
sunda eğitebilirsiniz.

• Servis kâselerini masanın üs-
tüne koymak yerine yemeklerini-
zi tabaklara yerleştirerek servis 
edin. Bu size ikinci bir porsiyonu 
almadan önce düşünmeniz konu-
sunda yardımcı olabilir.

• Daha küçük bir tabak ya da 
kâse kullanmayı deneyerek az ye-

meğin çok görünmesini sağlayabi-
lirsiniz.

• Yavaş yiyip ve her bir parça-
nın tadına varmaya çalışın. Çünkü 
beyniniz hızlı yediğinizde çok geç 
olana ve siz çok fazla yiyene ka-
dar tok olduğu sinyalini yani 'doy-
dum' sinyalini alamaz.

• Sağlıklı ve düşük kalorili yi-
yecekleri öncelikli olarak tercih 

Ne kadar yediğimi 
kontrol edemiyorum

Uzm. Klinik Psikolog Banu Akman Şahin - Ne kadar yediğimi kontrol etmem için neler 
yapmak gerekir? Nasıl bir strateji izlemem gerekir? Tüm bunlarla baş edebilmek için 
nasıl bir yol izlemem gerekir? www.Hastane.com.tr yazarı Psikolog Banu Akman Şahin 
“Ne Kadar Yediğimi Kontrol Edemiyorum” yazısında bütün bu konuları ele aldı.

edin. Bu yiyeceklerden kalori tü-
ketimini düşünmeden büyük por-
siyonlar kullanabilirsiniz.

• Yemek yerken yemeğinize ve 
size eşlik eden kişiye odaklanın. 
Yemek yerken tv seyretmek, kitap 
okumak ya da çalışmak sizin dik-
katinizi dağıtabilir. Farkına var-
madan istediğinizden fazla yemiş 
olursunuz.

• Tok hissettiğiniz anda hemen 

yemeği bırakın. Tabağınızı temiz-
lemek zorunda olduğunuzu his-
setmeyin.

• Evinizin bir bölümünü yemek 
için ayırın. Örneğin mutfak masa-
sı gibi. Böylece öğünlerinizi otura-
rak yemiş olursunuz.

• Tabağınızdaki her şeyi bitir-
dikten sonra hala açsanız taze 
sebze gibi düşük kalorili şeyler 
atıştırın.

FElEK

Dağıttın harmanım tecimi felek
Türkettin dermanım gücümü felek
Ne zaman ki ben bir yola çıktımsa

Seğirttin önümde seğirttin felek

Bilmem bana kastın ne felek
Aranı mı açtım dostunla felek
Yoluma da halı kilim serseler 
Gelir oturursun üstüne felek

Yolumu tersine çevirdin felek 
Sırtıma türlü yük bindirdin felek

Çarkının içine aldın da beni
Kıyamete kadar döndürdün felek

Remziye Aras

YAŞGüNü ARMAğANI

Akarsulardandır adın soyadın
Şekerden şerbetten tatlıdır tadın

Hoşgeldin dünyaya canım evladım
Ömrün uzun olsun, yaş günün kutlu

Akarsular gibi ak, canım Tunam
Dünyaya hoş gözle bak, canım Tunam

Seni seven olsun çok, canım Tunam
Ömrün uzun olsun, yaş günün kutlu

Girdin bugün yavrum iki yaşına
Şükürler olsun seni yaradana

Bu şiiri yazdı babaannen sana
Armağan olarak al canım Tunam

Nice mutlu yıllar gör canım Tunam

Remziye Aras

Şiir Köşesi
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Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül'ün Avuturya'ya 2-4 
Mayıs'ta gerçekleştirdiği 

ziyaretiyle bir kez daha yüksek 
sesle dillendirilen Mavi Kart'ın 
işlevselleşmesi meselesi, so-
mut bir proje halini aldı. 

Yurtdışında oluşturulacak temsil-
cilikler sayesinde sorunlar tespit 
edilip çözüm yollarının aranma-
sının hedeflendiği ve başbakan-
lığa bağlı olarak kurulan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı sayesinde çoğu soru-
nun çözüleceği belirtiliyor. Devlet 
Bakanı Faruk Çelik'e bağlı olan 

bu kurum 4 maddeden oluşuyor:
 
1. Yurtdışında yaşayan vatan-
daşlar
2. Soydaş Akraba Toplulukları

1. Yabancı öğrenciler (Burslu 
öğrenciler)
2. Sivil toplum örgütleri

Kurumun amacı ise bu kişile-
rin sorunlarını tespit edip çö-
zümler üretmek. Bunun için de 
55 kişiden oluşan bir danışma 
kurulu oluşturuluyor. Bu ku-
rulda her ülkeden danışman-
lar olacak ve o ülkede yaşayan 

vatandaşlarımız yaşadıkları so-
runları danışmanlar aracılığıy-
la Topluluk Başkanlığına ilete-
cek. Danışma Kurulunun 1 aya 
kadar faaliyete geçeceği ve se-
çimlerden sonra başbakanlıkla 
ortak yürütülen bir çalışmanın 
sonucu hazırlanan 3 madde-
lik bir yasa tasarısın meclis-
ten geçmesiyle Mavi Kart'ın 
işlevsel hale geleceğini öğren-
dik. Bu Danışma Kurulunun 
üyelerinin en çok Avusturya, 
Almanya ve Danimarka'dan 
oluşması bekleniyor, çünkü bu 
ülkeler çifte vatandaşlığı kabul 
etmiyor. Bu ülkede yaşayan va-

tandaşlarımıza Mavi Kart veri-
lerek aslında onların Türkiye 
ile resmi bağlarını sürdürmek 
hedefleniyor. Vatandaşlıktan 
çıkanlara da, dünyaya yeni ge-
len çocuklarına da Mavi Kart 
verilmeye devam edilecek. 

yurTdışı TÜrKler Ve AKrAbA 
ToPluluKlArı bAşKAnlığı; 

Web sitesi ve mail adresi: www.
ytb.gov.tr, info@ytb.gov.tr
Tel: 0090 312 218 40 00.

yurtdışında yaşayan  Türkiye 
göçmenleri için kütük oluşturuluyor

Bob Balkan ve Bob Türkiye 
tarifeleri ile 2 Kasım'dan 
başlayarak Türkiye ve 

Güneydoğu Avrupa'yı son dere-
ce hesaplı fiyatlardan arayabilir-
siniz. 1000 dakikalık konuşma ve 
bütün Avusturya hatlarına 1000 
SMS tarifesinin yanısıra, bu ye-
ni tarife 14,90 Euro'luk bir mebla 
karşılığında yurtdışını bedavaya 
arama imkanı veriyor. Üstelik alı-
şık olduğunuz gibi hiçbir bağla-
yıcılık ve hiçbir aktivasyon karşı-
lığı olmadan. A1 Telekom Austria 
Başkanı Alexander Sperl ye-
ni etno tarifeyi şöyle özetliyor: 
'Birçok Avusturyalı'nın kökeni 
Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'ye 
dayanıyor. Bob Balkan ve Bob 
Türkiye tarifeleri ile müşterileri-
miz memleketlerindeki aile fert-
leri ve arkadaşları ile irtibatta 
kalabilecekler ve bu da alışık ol-
duğunuz gibi herhangi bir bağla-
yıcılık ve aktivasyon olmaksızın 
gerçekleşecek'. Bob Balkan ve Bob 
Türkiye – Yurtdışını bedava araya-
bildiğiniz süper hesaplı etno tari-

feler Bob balkan ve bob türkiye ta-
rifeleri ile 2 Kasım'dan başlayarak 
Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'yı 
son derece hesaplı fiyatlardan ara-
yabilirsiniz. 

bob bAlKAn: 

• 1000 dakika konuşma hakkı ve 
yurtiçindeki bütün hatlara 1000 
SMS

• 100 dakika konuşma hakkı 
ve Güneydoğu Avrupa'daki bü-
tün hatlara 100 SMS. Bu ülkele-
re Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-
Hersek, Makedonya, Karadağ ve 
Kosova dahildir.

• Aylık esas tarife: 14,90 Euro, bağ-
layıcılık yok ve aktivasyon bedeli 
ödemek yok

bob TÜrKiye:

• 1000 dakika konuşma hakkı ve 
yurtiçindeki bütün hatlara 1000 
SMS

• 500 dakika konuşma hakkı ve 
Türkiye'deki bütün hatlara 500 

SMS

• Aylık esas tarife: 14,90 Euro, bağ-
layıcılık yok ve aktivasyon bedeli 
ödemek yok

Halihazırda bob müşterisi iseniz, 
mevcut hattınızdan yeni tarifelere 
geçebilirsiniz. Ethno tarifelere üye 
olmak için 0800 680 680 numaralı 
bob yardım hattını arayabilirsiniz 
veya internet üzerinden www.bob.
at adresi üzerinden hattınızı yeni-
leyebilirsiniz. 

Tari feler  hakkında bilgi le -
re www.bob.at/bobtuerkei ve 
www.bob.at/bobbalkan adres-
leri üzerinden Türkçe ve Sırpça/
Boşnakça/Hırvatça dillerinden 
ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf malzemeleri ve basın 
bilgilerini A1 Telekom Austria 
Newsroom'dan edinebilirsiniz.

Yeni bob tarifeleri 
ülkeleri birleştiriyor

Bob balkan ve 
bob türkiye ile 
Güneydoğu Avrupa 
veya Türkiye'yi 
hiç olmadığı 
kadar ucuza 
arayabilirsiniz.

Viyana - Avusturya'dan her yıl 
binlerce kişiyi Türkiye'ye gö-
türen Pegasus Havayolları, 

yıl boyunca uçuşlarını sürdürme 
kararı aldı. 

Avusturya Genel Müdürü Uçal 
Dalgıç  yaptığı  açıklamada, 
Türkiye'nin bir çok noktasına 
İstanbul aktarmalı uçtukları-
nı söyledi. Dalgıç, "Geçtiğimiz 
sezon çok başarılı uçuşlar ger-
çekleştirdik.  Biz Avusturya'da 
diğer milli hava yollarına uçuş-
larımızla destek oluyoruz. Bu 
yıl uçuşlarımızı 31 Ekim'den 
itibaren haftada beş güne çı-
kardık. Uçuşlarımız gerçekten 
çok kalitelidir.  Özellikle fiyat-
larımız da çok uygun. İnsanları 
kış aylarında da Türkiye'ye yol-
lamak istiyoruz. Bu yüzden 
lütfen ajentalarımızdan bilgi 
alın. İstanbul aktarmalı olarak 
Türkiye'nin bir çok yerine gide-
bilirsiniz" ded

Pegasus uçmaya 
devam ediyor

Pegasus Havayolları 31 Ekim 2010 tarihinden itibaren Türkiye'ye uçuşlarını 
haftada  beş güne çıkarmıştı. Geçtiğimiz yaz sezonu sorunsuz bir şekilde 
binlerce kişiyi Türkiye'ye götüren Pegasus, 2011 yazında da aynı hedef için-
de  Türkiye'nin en büyük hayayolu şirketleri arasında bulunmayı amaçlıyor.

Özellikle yenidoğan bebek 
için en ideal besin anne 
sütü olduğuna dikkat çe-

ken uzmanlar, “Yenidoğan be-
beği en güzel nimetlerden biri 
olan ve daima hazır bir şekilde 
sunulan anne sütünden mah-
rum bırakmak belki de ona kar-
şı yapılacak en büyük kötü-
lüktür” uyarısında bulundu.  
Bursa Çekirge Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi Çocuk Hastalıkları, 
Gastroentoloji  ve Beslenme 
Uzmanı Dr. Fatih Ünal, anne sü-
tünün bebeğin büyüme ve gelişi-
mine katkıda bulunmasının yanı 
sıra; Kognitif özelliklerinin, IQ ve 
entelektüel performansının geli-
şimine ve enfeksiyon hastalıkları-
na ve alerjiden korunmasına kat-
kısı olduğunu söyledi. Dr. Ünal, 
“Anne sütünden daha fazla yarar-
lanabilmek için annenin buna do-
ğum öncesi ve doğum sonrası psi-

kolojik olarak hazırlanmış olması 
gerekmektedir. Bebeği de doğar 
doğmaz ilk 1-2 saat içinde anne 
göğsüne yatırılması sağlanma-
lıdır. Böylece prolaktin salınımı 
için gerekli mesaj beyine gönderi-
lir ve bebeğin hemen emmesi sağ-
lanır, aynı zamanda bu davranış-
la anne ve bebek arasında tensel 
temas ve psikolojik bağ da sağlan-
mış olur. Annenin bebeğini emzir-
me sıklığı tamamen bebeğe bağlı 
olmalıdır. Anne sütünün yetip yet-
mediği tartı, dışkı ve idrar çıkışına 
bağlı olmalıdır. Doğumu takiben 
3. günde 3 ıslak bez ve ilk haftanın 
sonunda 4 ıslak bezin olması anne 
sütünün yeterli olduğunu gösterir.

İlk 6 ay bebeğe sadece anne 
sütü verilmeli su dahi verilme-
melidir. Eğer anne çalışıyorsa 
ve işe başlayacaksa annenin 
sütünün buz dolabında, buzluk 
ve derin dondurucu da saklaya-
bileceği anlatılmalı bebek ge-
reksinim duyunca sıcak suyun 
içine oturtulup çözündükten 
sonra vücut ısısına ulaşınca 
bebeğe verebileceği belirtilme-
lidir.” dedi. Anne sütünde bulu-
nan suda eriyen ve yağda eriyen 
vitaminlerinin miktarı -D ve K 
vitamini dışında yenidoğan be-

bek için yeterli olduğunu dile 
getiren Dr. Ünal, bunun için ye-
nidoğan bebeğe doğar doğmaz K 
vitamini prematürelere 0.5 mg, 
temrinde doğan bebeğe 1 mg 
yapılması gerektiğini kaydetti. 
Yapılan araştırmalarda Türk-
iye’de bebeklerde, Nutrüsyonel 
demir eksikliği anemisinin sık 
gözüktüğünü anlatan Dr. Ünal, 
“Bunun sonucunda süt çocuk-
luğu döneminde demir takviyesi 
alanlar ile demir takviyesi alma-
yanlar arasında 6 puan zeka far-
kı olduğu gösterilmiştir. Sonuç-
ta anne sütü alan bebeğe rutin 
olarak demir preparatı başlan-
malıdır. Eğer bebek yeterli anne 
sütü alıyor, annenin beslenmesi 
iyi ve ilk bebek ise 6. ayda demir 

preparatı başlanmalıdır. Anne 
daha önce doğum yapmış ve 
annenin beslenmesi bozuk ise 
bebeğe 4. ayda demir preparatı 
başlanır. Anne sütünü herhangi 
bir sebepten alamamış bir be-
beğe ise eğer adapte mama ile 
besleniyorsa ilk 6 ay demir tak-
viyesi gerekmemektedir. 

Bebek 6. aydan sonra da demir 
takviyeli mama ile besleniyorsa 
ilave yine demir takviyesi gerek-
mez. Fakat İnek sütündeki demir 
konsantrasyonu anne sütünden 
fazla olsa da emilimi anne sütün-
den düşük olduğu için, sonuçta 
inek sütü ile beslenen bebeğe 6. 
ayda demir takviyesi gereklidir.” 
diye konuştu. 

doğan bebek nasıl beslenir?
Beslenme özellikle 
yeni doğan bebekler 
için çok önemli. Peki 
dünyaya yeni gelen 
bebekler nasıl beslen-
meli ve nelere dikkat 
edilmeli? 
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Psikolog Işın Akı yataktan 
çıkamamanın nedenleri ve 
çıkmanın kolay yöntemle-

rini anlattı.Yatakta uzun kalışın 
aslında kararsız, programsız, net 
olmayan bir ruh halinin simgesi 
olduğunun altını çizen Akı, „Bu-
rada önemli olan bu tercümeyi 
yapabilmek, beyni sorunların çö-
zümü doğrultusunda çalıştırabil-
mektir. Uykunun kalitesi daima 
uyunan süreden daha önemli. 

Pek çok kişi uzun süre yatakta ka-
lıp, kendisi ile şu veya bu şekilde 
oyunlar oynayarak, kendini ikna 
etmeye çalışarak süreyi uzatma-
ya çalışır. Bu tür uykular vücu-
du dinlendirmez. Beyinsel bir 
ağırlıkla, uyku sersemi, kararsız 
ve isteksiz kalkılır yataktan. Uy-
kunun kalitesi ve süresi bozulur, 
tabii ruh hali de!“Yataktan mutlu 
ve bir çırpıda kalkmak için bun-
ları yapın: Sorunlarınızı saptayıp, 
programa bağlayın. Yatarken ka-
fanız net olsun. Kendinizi kötü 
haberlere, uyuşukluğa teslim et-
meyin. 

Çözümsüz sorunlarla yatış, sıkın-
tıları ve kabusları da beraberinde 
getirir. Huzursuz yatış yerine hiç 
yatmamakdaha akılcıdır. Uyku 
sırasında beynin ürettiği çözüm-
leri yakalamak için başucunu-
za teyp koyup yatın. Çalışırken 
vücudunuzu doğru kullanarak 
kas ağrılarını engelleyin. B ve C 
vitaminleri potasyum, çinko içe-
ren besinler tüketin. Yeteri kadar 
karbonhidrat alın, yorgunluktan 
korunursunuz. 8-10 bardak su 
için. Yatmadan en az 2 saat önce 
yemek yeyin. Odayı havalandırın. 
Oksijenli ortam kas yorgunluğu-
nu giderir. Yatak ve yastığınız er-
gonomik olsun.

„B ir türlü yataktan kalkamıyo-
rum. Nasıl bir çözüm yolu ge-
liştireceğimi de bilmiyorum. İşe 
gitmek, yüzümü yıkamak bile 
istemiyorum. Yataktan fırlamak 
için telefonun alarmına garip, 
iğrenç müzikler koydum ama, 
nafile! Benimkisi uyuma iste-
ği değil, „sadece aptallar 8 saat 
uyur“ biliyorum, benim canım 
yataktan çıkmak istemiyor. Ço-

ğunlukla alakasız saatlerde uyu-
mak istiyorum. Akşam eve gelin-
ce cin gibi oluyor, sabaha kadar 
oturmak istiyorum. Ah o sabahlar 
yok mu!Tam bir kabus.“ Psikolog 
Işın Akı, adı kendisinde saklı bir 
hastasının sabah yakınması ve 
yataktan kalkamama şikayetini 
böyle aktarıyor. Işın Akı‘ya göre 
yataktan kalkmak istememenin 
pek çok nedeni var. Ve aslında 
hepsinin de temeli ruhsal. Yani 
psikolojik.

neden KAlKAMıyoruz

Konuyu fiziksel ve ruhsal olarak 
ayırmak gerektiğini söylüyor Işın 
Akı fizikselleri sıralıyor; Besin 
yetersizliği, vücutta bazı vitamin 
ve minerallerin eksilmesi, tiroit 
bezi bozukluğu, tansiyon, kalp, 
enfeksiyon hastalıkları ve çok si-
gara yorgunluğu artırıyor. Hare-
ketli yaşantınız yoksa, kapınızın 
önünden arabaya binip, işe gidi-
yor, gün boyu PC karşısında otu-
ruyor, akşam arabayla eve gidip, 
TV karşısında pinekleyip uyu-

yorsak bu müthiş bir yorgunluk 
getiriyor. İnsan vücudu fizyolojik 
olarak bazı hareketleri yapmak 
üzere planlanmış. Bilgeler insanı 
her zaman kendini önemsemeye, 
dingin ruh hali edinmeye çağrır 
ama günümüzde bilgeleri kimse-
nin umarsadığı yok. Zaten öyle 
bir akış da sözkonusu değil. Bize 
kalan anlamsızca ve neredeyse 
ışık hızıyla dönen günlük çarkın 
dişlilerine ruhumuzu sıkıştırma-
mak, belli formülleri uygulamak, 
zinde kalkmanın yolu bu.

ziHni KArışTırMAyAlıM 

Hareketsizliğin yol açtığı sorunlar 
var. Hareketsiz bırakılan eklem 
ve kaslar ağrımaya, yıpranmaya 
ve fiziksel yorgunluk vermeye 
başlıyor. Baş, boyun, omurga, bel 
ağrıları devreye giriyor. Kişi daha 
önce yaptığı işleri yaparken zor-
lanmaya başlıyor. Zihni karışıyor. 
Sinirli, alıngan, unutkan hale ge-
liyor, konsantrasyonu bozuluyor. 
Hareketsiz yaşam kilo sorununu 
da beraberinde getiriyor. Kilo da 
hastalıkları. Hastalıklar yaşlan-
mayı, yaşlanma cinsel isteksiz-
liği, iş kaybını ve dolayısıyla da 
uçsuz bucaksız bir mutsuzluğu. 

cinSel zAFiyeT yAPıyor 

Işın Akı „İşleyen demir ışıldar, 
en çok yorulan en az çalışandır“ 
diyor. Ve bakın çarpıcı bir açıkla-
ma daha yapıyor: „Bütün bunlar 
tek kapıya çıkıyor, kapıdan içeri 
girdiğinizde karşınızda sizi cinsel 
zafiyet bekliyor. Sonu depresyona 
kadar giden cinsel isteksizlik so-
rununu en çok erkekler yaşıyor. 
Hareketsizlik, maddi sorunlar, 
eşin ilgisizliği, evliliğin getirdiği 
sorunlar, iş performansındaki ba-
şarısızlık, erkeklerde hem kısırlı-
ğa hem de cinsel zafiyete neden 
oluyor.“ 

duyGuSAl nedenler

Yatakta uzun saatler geçirmenin, 
bir türlü uyanmak ve güne sarıl-
mak istememenin çok fazla ruh-
sal nedeni olduğunu vurgulayan 
Işın Akı bunları da şöyle sıralıyor: 
Kişinin aile ve iş ortamında sorun 
yaşaması. 

Eşiyle anlaşamaması. Cinsel so-
runları olması, erken boşalma, 
iktidarsızlık, eşten soğuma, aşırı 
kilo sonucu ilişkide bulunama-
ma. Aileden birinin kaybı. Maddi 
sıkıntılar yaşanması. Geleceğe ait 
derin kaygılar taşınması. Aileden 
gelen genetik ruhsal sorunlar (şi-
zofreni gibi).

Sabah'ta yer alan habere gö-
re, Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de bir Türk şirketi-

nin davetine katılmak için Fransa 
Konsolosluğu'na vize başvurusu 
yapan Can, çeşitli bahanelerle geri 
çevrildi. Can'a önce 'Fotoğrafınız 
istenen ölçüde değil' sonra 'Vize 
başvuru formunu şirketin imza 
sirkülerindeki kişiler onaylasın' 
denildi. Fotoğraflarını konsolos-
luğun istediği ölçüde çektiren ve 
onay imzasını değiştiren Can, iste-
nen 17 belgeyi de eksiksiz tamam-
ladı. Ancak konsolosluk yine vize-
yi vermedi. Bu seferki gerekçeleri 
ise 'Pasaportta boş vize sayfası az' 
oldu. Oysa Can'ın pasaportunda 
gerekli sayıda, boş vize sayfası bu-
lunuyordu. Ayrıca konsolosluğun 
resmi başvuru listesinde bir adet 
boş vize sayfasının yeterli olduğu 
açıkça ifade ediliyor. 

Vize MASrAFlArı yAndı 

Avrupa kapılarını Can'a kapatan 
Fransa Konsolosluğu yeni bir baş-
vuru için pasaportun yenilenme-
si şartını koşarken, 10 gün sonra-
ya randevu verdi. Bu seyahat için 
Metin Can, 3 gün uğraştı. Banka 
hesap cüzdanından, maaş bord-
rosuna kadar 17 ayrı belge hazır-
ladı, 2 kez de fotoğraf çektirdi. Öte 
yandan, organizasyonu yapan şir-
ket de 300 TL'den fazla zarara uğ-
radı. Ayrıca Brüksel'deki uçak ve 
otel rezervasyonlarına ödenen pa-
ralarda yanmış oldu. Can'ın katı-
lacağı Brüksel'deki organizasyon 
bugün gerçekleşiyor. 

eVrAKlAr KAyboldu 

VİZE skandalı bununla da bitme-
di. Can'a ait pasaportun içinde-
ki Afrika ülkelerine giriş çıkış için 
gerekli olan aşı karnesi ve İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'nden alı-
nan parmak izi belgesi de konso-
loslukta kayboldu. Öte yandan 

son yıllarda Avrupa ortak vizesi 
Schengen'de ciddi sıkıntılar ya-
şanıyor. Vize sürecinin her adımı-
nı paraya döken AB ülkeleri bu da 
yetmezmiş gibi geçerlilik süresini 
de 3 güne kadar indirdi. Vize ma-
liyeti 400 TL'ye çıktı. Bu artışta sa-

dece vizeye gelen zam 
değil, fotoğrafından, 
randevu ücretine, so-
ru sorma parasından 
form bedeline kadar 
daha önce olmayan 
kalemlerin de eklen-
mesi etkili oldu. 

ScHenGen ArTıK Her-
KeSin Sorunu'

Avrupa ile vizelerin 
kaldırılması konu-
sunda birçok çalış-
ma yürüten İktisadi 

Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Türk 
vatandaşlarına Avrupa tarafından 
uygulanan vizenin hukuksuz ol-
duğunu söyledi. "Türkiye'de vize 
herkesin sorunu haline geldi" di-
yen Kabaalioğlu, "Avrupa'daki her 
bir ülkenin mahkemeleri bu uygu-
lamarı hukuksuz bulduğunu ilan 
etti. Avrupa ülkeleri de aslında 
Türkiye'ye karşı bir haksızlık ya-
pıldığının farkında. Bunun için de 
özel çalışmalar yapıyorlar. Çünkü 
Türkiye ile vizenin kaldırılması AB 
içinde güveni artırır. Öfke ve isyan 
yaratan bu sorun nedeniyle şuan-
da hiç bir alanda işbirliği yapılmı-
yor" dedi.

Schengen rezaletini 
yazdı, mağduru oldu

Schengen vizesindeki zorluklar ve haksızlıklar-
la ilgili defalarca haber yapan Sabah Gazetesi 
Ekonomi Muhabiri Metin Can'ın bu kez kendisi 

mağdur oldu. Can, Fransa Konsolosluğu'ndan 3 kez 
geri çevrildi. Son gerekçe ise "Pasaportunda boş 

sayfa az" oldu. Vize çıkmadığı gibi yapılan masraf-
lar da yandı.

neden kalkamıyoruz?

İşte uyanmamnızla 
ilgili kararsızlığı 
giderme yöntemleri 

Atina'da yayımlanan Ta 
Nea gazetesine konuşan 
Kaçeli, bakanlığın emek-

li maaşları ile ilgili verileri doğ-

rulama çalışması sürdürdüğünü 
belirtti. Çalışma Bakanı, ülkede 
yüz yaşını geçtikleri halde emek-
li maaşı almakta olan 9 bin 

emeklinin bulunduğunu, bunla-
rın gerçekten yaşayıp yaşamadı-
ğının kontrol edildiğini kaydetti.

Bakan Kaçeli, yalnızca kamu 
emeklilerinin maaş bilgi verile-
rinin incelenmesiyle ile birlik-
te yıllık 16 milyon euroyu aşan 
bir kazanım elde edildiğini de 
belirtti. Kaçeli, bakanlığın 2012-

2015 yılları arasında yaklaşık 6,8 
milyar euro düzeyinde tasarruf 
sağlamayı planladığını da dile 
getirdi.

yunanistan`da ölülere de 
emekli maaşı verdiler

Yunanistan Çalışma Bakanı luka Kaçeli, yapılan 
araştırmaların Yunanistan'da yaklaşık 4 bin 500 
kişiye hayatta olmadıkları halde emekli maaşı 
verildiği ortaya koyduğunu söyledi.
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İstanbul- İstanbul Aşkenaz 
Sinagogunda ilk defa bir 
Katolik rahip konuşma yap-

tı: İstanbul’daki Sankt Georg 
Kilisesi’nin Müdürü ve aynı za-
manda uzun yıllar İstanbul Sankt 
Georg Avusturya Lisesi’nin mü-
dürlüğünü yapmış Franz Kangler, 
Yahudi Soykırımını anma etkin-
likleri çerçevesinde bir konuşma 
yaptı ve Hıristiyanlık tarihinde 
Yahudilere karşı işlenen suçlara 
değindi. 

Kangler’e göre, kilise tarafın-
dan dini anlamda tetiklenen 
Yahudi Karşıtlığı’nın, daha son-
ra siyasi bir boyuta ulaşan ırk-
çı Antisemitizm’in kökeni ol-
duğu su götürmez bir gerçek: 
“Yahudi Cemaatiyle tekrar bir 
diyalog kurulmak isteniyorsa, 
Hıristiyanların yüzyıllardan be-
ri işlenen bu suçta sorumluluğu 
üzerine alıp tarihle yüzleşmeleri 

gerekiyor.” Katolik Rahip, yüzle-
şilmesi gereken uzun ve acı dolu 
bir tarihe karşılık, ders çıkarmak 
ve kurbanları anmak için olay-
ların üzerinden geçen zamanın 
çok kısa olduğunu söyledi ve bu-
nun için sabır gerektiğini ifade 

etti: “Geçen bu yüzyıllardan son-
ra Yahudilerin Hıristiyanları tek-
rar kardeş olarak görmeleri için 
daha fazla zamana ihtiyacımız 
var”. Kangler Katolik Kilisesi’nin, 
1962 ve 1965 yılları arasında faal 

olan İkinci Vatikan 
Konsili  aracılığı 
ile Hıristiyanların 
Yahudilere bakış 
açısını olumlu yön-
de değiştirmeye ça-
lıştığına vurgu yap-
tı ve günümüzde de 
Hıristiyanların de-
ğişik dinlerle diya-
log kurma çabası 
içinde olduklarını 
söyledi: “Yahudilik 
bizim için hiçbir 
zaman bir “öteki 
din” olamaz, çün-
kü Yahudilik bizim 
dinimize doğrudan 
bağlı. 

Hiçbir Hıristiyan, 
Tanrının bu seçil-
miş halkı özel ola-
rak görevlendirdi-
ğini inkâr edemez”. 
(Kaynak Kathpress)

iSTAnbul: Sinagogda ilk defa 
Katolik bir rahip konuşma yaptı

Amsterdam'da 22 yıldır res-
mi oturma izni olmadan 
yaşayan Beşir Üznük ve 

çocukları, şimdi ikamet izni al-
manın sevincini yaşıyor. Ankara 
Anlaşması'nın Türklere geniş hak-
lar tanıdığını belirten Üznük'ün 
avukatı Birsen Anık, "Anlaşma, en 
başta iş yapmak üzere Avrupa'ya 
gelecek Türklere şartsız 3 aylık 
turist vizesi verilmesini öngörü-
yor. Bunun yanında başka hak-
lar da içeriyor"dedi. Hollanda'da 
işyeri bulunan müvekkili için bu 
noktadan hareketle Amsterdam 
Mahkemesi'nde dava açtıklarını 
kaydeden Anık, "Mahkeme sonuç-
ta bizi haklı bularak, 20 Nisan'da 

müvekkilim ve ailesine oturma iz-
ni verilmesine hükmetti" diye ko-
nuştu. Anık, kazanılan emsal ni-
teliğinde davalar olduğunu ve bu 
son kararın benzer durumda olan 
çok sayıda Türk için son derece 
önemli olduğunu söyledi.

"ÜlKeMi çoK ÖzlediM"

Hollanda'ya 1989 yılında turist vi-
zesiyle geldiğini ve daha sonra bu-
rada kalmaya devam ettiğini belir-
ten Beşir Üznük de mahkemenin 
verdiği kararla birlikte evlerinde 
bayram havasının hakim olduğu-
nu ifade etti. Üznük, 22 yıldır va-
tan hasreti çektiğini belirterek, 

"Anne ve babamın cenazelerine bi-
le gidemedim. Resmi oturma izni-
ni alır almaz ilk işim aileme bir ev 
ayarlamak olacak. Çünkü burada 
kaydım olmadığı için ev tutamıyo-
rum. Başkaları üzerinden ev kira-
lıyorum. Bunu gerçekleştirdikten 
sonra da ilk fırsatta Türkiye'ye git-
mek istiyorum. Ülkemi çok özle-
dim. Burnumda tütüyor" dedi.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık 
Bürosu'nun (IND) şimdiye kadar 
haklarında birçok kez sınır dı-
şı edilme kararı verdiğini ha-
tırlatan Üznük, tüm bu yaşa-
nanların en çok iki çocuğunu 
olumsuz etkilediğini  söyle -

di. Çocuklarının henüz geçer-
li bir pasaporta dahi sahip ola-
madığını anlatan baba Üznük, 
"Bana sürekli şu soruyu soru-
yor çocuklarım: 'Baba, biz Türk 
müyüz, Hollandalı mı?' Cevap 
veremiyorum, çünkü hiçbir ül-
kenin pasaportuna sahip değil-
ler. Ama bu karardan sonra hiç 
görmedikleri ülkelerine gide-
cekler" şeklinde konuştu. 

Hollanda'ya geldiği günden bu ya-
na sürekli çalıştığını ve azmi saye-
sinde iki işyeri açtığını kaydeden 
Üznük, "22 yıllık süre zarfında bu 
ülkeye yüz binlerce avro vergi ver-
diğinie" vurgu yaptı.

Kaçak yaşayan Türk 
vatandaşlarına müjdeli haber!

Hollanda'da uzun yıllardır oturma izni için mücadele veren bir Türk ailesi, Türkiye ile AB 
arasında imzalanan 1973 tarihli Ankara Anlaşması'na dayanarak açtığı davayı kazandı. 
Söz konusu davanın Avrupa'daki binlerce Türk için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Sankt Georg Kilisesi’nin 
Müdürü Franz Kangler, 
Holocaust hakkın-
da şunları söyledi: 
“Hıristiyanlar yüzyıllar 
boyu işlenen suçta hatayı 
kendilerinde aramalılar”.  
Viyana Kardinalliğine 
bağlı Viyana Kathpress 
(Katolik haber ajansı) 
adlı haber ajansının 
Avusturya’da APA OTS 
üzerinden servise koydu-
ğu haber şöyle.

Psikolog İpek Erdem Öfke, 
günlük hayatımızda his-
settiğimiz tanıdık duygula-

rımızdan biridir. Kişi engellen-
diğini, maddi ya da manevi bir 
kayba uğrayacağının tehdidini 
algıladığında öfkelenir. Böyle 
durumlarda öfkelenmek kişinin 
temelde kendini savunmasına 
hizmet etmektedir.” Dedi. 

ÖFKe Kişiden Kişiye değişir

Öfke, algılanan somut veya so-
yut saldırıya bir karşı koyuştur. 
Kişinin algılanan saldırıya kar-
şı koyuşu öfkesini ifade etmesi 
ile gerçekleşir. Öfkeyi ifade ediş 
biçimi her insanda farklı oldu-
ğunu belirten www.Hastane.
com.tr yazarı Erdem, sözel ola-
rak kendimizi ifade etmekten 

ses tonunu yükseltmeye, fizik-
sel saldırıya geçmeye kadar ge-
niş bir yelpazede öfkemizi ifade 
edebiliriz. Öfkemizi ifade ettiği-

mizde karşımızdakine durması 
gereken sınırı göstermiş ve ay-
nı zamanda kendimizi koruma-
yı sağlamış oluruz. Öfke ve öf-
kenin yansıtılması bu şekilde 
incelendiğinde işlevsel bir me-
kanizma olarak görülebileceği-
ni ifade etti.

ÖFKenizi KonTrol AlTındA TuTun

Eğer öfkeleniyor ve ifade biçimi-
niz kontrolden çıkıyor ve yıkıcı 
bir hal alıyorsa bu durumun iz-
lerini sosyal ilişkiler, okul veya iş 
hayatı, fiziksel sağlık gibi yaşa-
mın birçok alanında görebiliriz.  

İnsan hayatını olumsuz etki-
leyecek unsurlar barındırdı-
ğı durumlarda kişinin öfkesi-
ni sağlıklı biçimde ifade etmeyi 

öğrenmesi amaçlanır. Buna öf-
ke kontrolü denir.

ÖFKeyi yoK SAyMAyın

Öfke kontrolü denince akla öf-
kenin bastırılması, öfkenin 
yansıtılmaması, öfkeli olduğu-
nu saklamak gibi yanlış değer-
lendirmeler gelebilir. 

Duyguların yıkıcı biçimde ifa-
de edilmesi kadar hiç ifade edil-
memesinin öfkeyi yok sayacağı-
nı belirten Psikolog İpek Erdem, 
bunun doğru bir yöntem olma-
dığını ifade etti.Hedef, kişi-
nin duygusunu ve ihtiyaçları-
nı ifade etmeye imkân tanıyan 
ve aynı zamanda kişinin sos-
yal uyumuna zarar vermeyecek 
davranışlar geliştirmesidir.

Öfkenizi Kontrol Edebilirsiniz

Psikolog İpek Erdem 
"Öfke Kontrolü ve Öfke 
Tanımı" hakkında 
detaylı bilgiler verdi.

Bursa, bu kadarına da pes 
doğrusu dedirten bir teca-
vüz olayına sahne oldu.

Karısına yapılan tacizi kanıtla-
mak için tacizciye kameralı tuzak 
kurup karısını “yem” olarak kul-
lanan kocanın planı tecavüzle son 
buldu Olay, Bursa’nın Osmangazi 
İlçesi Kavaklı Mahallesi’nde mey-
dana geldi. Ç.B.U. (22), bir süre 
önce sevgilisi olan H.U.’ya (26) ka-
çarak 15 gün önce resmi nikâhla 
evlendi. Yeni evli çiftin komşusu 
olan ve kısmen duyma ve fiziksel 
engelli olduğu öne sürülen Ş.M. 
(34), iddiaya göre, yeni evli genç 
kadını sözle ve elle taciz etme-
ye başladı. Evli ve 2 çocuk babası 
Ş.M.’nin tacizlerinden bıkan genç 
kadın, olayı eşine anlattı.

‘dAVeT eT, GelSin’

Bunun üzerine eşine tacizde bu-
lunan komşuya tuzak kurmak is-
teyen H.U., eşine, “Onu eve ça-
ğır ben de sizi kamera ile kayda 
alacağım. Seni okşamasına ve 
öpmesine izin ver. O sırada be-
ni çağır. Ben mutfakta olacağım. 
Görüntülerle polise gideriz” dedi.

KAMerAlı dÜzeneK KurdulAr

Bunun üzerine genç çift oturma 
odasına kamera düzeneği kurdu. 
H.U. mutfağa saklanarak eşinden 
tacizciyi çağırmasını istedi. Ç.B.U., 
komşusu Ş.M.’yi kapısının önün-
den geçerken görünce, pencereye 
çıkarak eve çağırdı.

bAğırMASınA FırSAT VerMedi

Ş.M., girdiği evde ağzını kapatıp 
bağırmasına fırsat vermediği genç 
kadına tecavüz etti ve hızla evden 

çıktı. Mutfağa saklanan H.U., eşi 
kendini çağırmayınca merak edip 
içeri girdi ve kanepede perişan 
halde yatan eşini gördü.

Ne olduğunu soran koca, eşin-
den “Bir şey olmadı. Durumu fark 
edip kaçtı” cevabını aldı. Ancak 
görüntüleri izleyen koca şok ol-
du. Talihsiz kadın, görüntülere gö-
re tam 14 dakika boyunca tecavüze 
uğruyordu. Bunun üzerine çift poli-
se giderek şikâyetçi oldu. Tecavüze 
uğradığını söyleyen Ç.B.U., ağzı 
kapatıldığı için bağırıp yardım ça-
ğıramadığını, kocasından korktu-
ğu için de “Bir şey olmadı” dediği-
ni öne sürdü.

SerbeST bırAKıldı

Şikâyet üzerine gözaltına alınan 
Ş.M. ise “Beni eve çağırdı. Birlikte 
olmak istedi. Ben kimseye tecavüz 
etmedim. Kendi rızasıyla oldu” di-
yerek kendisini savundu.

Tecavüzle suçlanan Ş.M., savcı-
lıktaki ifadesinin ardından tutuk-
suz yargılanmak üzere serbest bı-
rakıldı. 

Kocanın planı tecavüzle bitti!

Tacizciyi yakalamak 
için ‘yem’ yaptığı eşi, 
tecavüze uğradı 

Viyana Belediye Baş-
kanı ve Eyalet Valisi 
Michael Häupl, Cuma 

günü Rathaus’ta düzen-
lenen “yıldırım” nikâhta 
Barbara Hörn-lein’la dün-
ya evine girdi. Cuma gü-
nüne kadar gizli tutulan ve 
birçok kişinin haberinin ol-
madığı evlilik, duyanları şa-
şırttı. “Steinerne Saal” adlı 
salonda düzenlenen nikâh 
törenine Häupl’un 22 yaşın-
daki oğlu Bernhard, tüm ai-
le bireyleri ve yakın arkadaş 
çevresi katıldı. Hörnlein’la 
evlenmeye “Evet!” dedikten 
sonra onu öpen Häupl, şun-
ları söyledi: “Bu mükemmel 
Mayıs gününde böyle mü-
kemmel bir kadınla evlen-
mekten daha güzel ne ola-
bilir ki?”.SPÖ’lü Belediye 
Başkanı, 48 yaşındaki dok-
tor eşiyle birkaç yıldır be-
raber. Çift ilk defa 2009 yı-
lında kameralar tarafından 
birlikte görüntülenmişti.

Häupl dünya 
evine girdi
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Sözlerini Sezen Aksu‘nun 
yazdığı, Kenan Doğulu‘nun 
yorumuyla Türkiye‘yi sa-

ran ‚Çakkıdı‘ şarkısının nereden 
çıktığını biliyor musunuz? İşte 
Aksu‘ya ilham veren olay: Can 
Dündar‘ın sunduğu programa 
konuk olan Sezen Aksu, geçen yı-
la damgasını vuran ‚Çakkıdı‘ şar-
kısının sözlerini yazarken ilhamı 
sabah programlarından aldığı-
nı söyledi. Aksu, şunları söyledi: 
„Sabah programlarını seyrediyor-

dum oradan oraya, oradan ora-
ya... O kadar acayipti ki... Mesela 
kocasını öldürmüş kadın, yatmış 
hapishanede, çıkmış... Ağlaya ağ-
laya anlatıyor. Programı sunan da 
diyor ki, ‚Amannn, biraz keyifli 
şeylerden bahsedelim“... 

Aradan 30 saniye geçiyor hoppa-
aa çakkıdı çakkıdı oynuyor. Yani 
ordan oraya geçerken çıktı...“ Bu 
tür parçaları insanları güldürmek 
için bilinçli yazdığını ifade eden 

Sezen Aksu, „Ben güldürmeyi 
en önemli iş olarak adlediyorum 
kendime. Her şeyden daha önem-
li. Komedyen olmayı şarkıcılığa 
tercih edebilirim. O kadar çok se-
viyorum“ dedi.

.......................................................
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17 Haziran 2011'de U3 metro 
hattının Ottakring istasyo-
nunda bir gençlik kültür gü-

nü yapılacaktır. Ottokringden ve 
Rudolfsheim-Fünfhaustan katı-
lacak sanatçılarla gerçekleştire-
lecek etkinlikte izleyicilere bir 
müzik şöleni verecekler. Müzik 
okulları 15 ve 16'nın şekillen-
direceği konser saat 17:00'da 6 
grubun etkinliğiyle başlayacak. 
Daha sonra 26 çocuktan oluşan 
Ottakringer Kinderorchester, 

15. Viyana'dan Bigband, 16. 
Bezirk'ten Ensemble Colore, 
15. Bezirkt'ten Sounlabors 
ve  1 6.  Viya n a'd a n  Ja z z-
Ensembles mikrafonu devrala-
cak. Kapanışı da Musikschule 
15'den Saxophonklasse gerçek-
leştirecek. Saat 19:30'dan iti-
baren Beatboxer ''Fii'' Michael 
Krappel gerçek bir müzik şçle-
ni sergileyecek. 20:30'da da 
Sua Kaan, gençlere Avusturya 
Hiphop müziği sunacak. 

KonSer AyrınTılArı:
17.06.2011 
Saat: 17:00
Yer: U3 Ottakring, Paltaufgasse

ProGrAM:
17:00-18:45 Musikchulen 15 ve 
16'dan gruplar
19:30-20:30 Fii
21:00-22:30 Sua Kaan

Giriş bedavadır

Gençlik kültürü için bir gün
''Fii'' feat. ''Sua Kaan''

Çakkıdı şarkısı nereden çıktı?. Sezen Aksu‘nun bü-
yük ilgi gören şarkısının hikayesi duyunca  Türk te-
levizyonlarında bir yandan ağlayan otuz saniye son-
ra ise göbek atan insanların aslında ne büyük çelişki 
sergilediklerini bir daha düşünmemek elde değil. 

Seri borSA
yAyınlAnMASını iSTediğiniz ilAnlArınız için Tel: 01-513 76 15-0

iMbıSSTAnd yAdA ıMbıSSGeScHÄFT ArıyoruM
işlek bir yerde, uygun fiyata imbisstand          

yada ımbissgeschäft arıyorum. 
Müracat-Tel: 0699/194684 62 

19. VıyAnA’dA SATılıK MAllıK ıMbıSS
19. Viyana’da durak karşısı, ana cadde üzerinde 2o kişilik oturma 
yerine olan takribi 100 m2 Schnitzel, kebab, Pizzahaus dükkanı  

satılıktır. 10 yıldır müşterisi hazır dükkan İmbis-Restaurant arası 
bir havası ve  16 kişilik Schanigarteni  vardır. İş değişikliği nedeni 

ile satılıktır. 
Tel.: 0699/12445090  /  Tel 2: 0676/429 59 03

SATılıK KebAbSTAnd
14.Viyana’da 60 metrekare büyüklüğünde Kebab, 

Pizza ve Schnitzel yapmaya müsai t  durak ve tram-
vay yakınında çalışır vaziyette  çok  temiz Kebabstand  

hastalık nedeni  ile satılık. 
Tel.: 0681200257373  

bAuMeıSTerKonzeSSıon zu VerGeben 0664/123 85 75

Gözyaşlarından hemen sonra 
göbek atma çelişkisi!
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GmbH (Limited şirketi) na-
sıl kurulur, avantajları ne-
dir? GmbH yada halk ara-

sında “Ges.m.b.H” olarak bilinen 
ve Türkçesi “Limited şirketi” olan 
işletme türü Avusturya’da en çok 
kullanılan hukuki formdur. 

Bu şirket türünün tercih edilme-
sinin başta hukuki mükellefiyet 
olmak üzere birçok sebebi vardır. 
Avusturya’daki türkiyeli işadam-
ları özellikle hukuki olarak uğ-
raşmak istemediklerinden ya da 
yeterince bilgileri olmadığından 
GmbH yerine kişisel işletme tür-
lerini tercih etmektedirler.

Fakat şunu da belirtmek gerekir ki 
GmbH sıkı devlet kontrolü, kuruluş 
masrafları ve vergi yükümlülükle-
ri sebebi ile küçük işletmeler yerine 
daha çok orta ya da büyük işletme 
türleri için uygundur. Ana Sermaye 
(Kuruluş Sermayesi) en az 35.000 
Euro Gmbh için en az 35.000 Euro 
kuruluş sermayesi beyan etmek 
mecburidir. Her hissedar en az 70 

Euro ile bu sermayeye ortak olma-
lıdır. Yeni kanunlara göre Gmbh 
yalnız bir kişi tarafından da kuru-
labilir. Kanunen “Gewerbe”nin ta-
şıyıcısı yine Gmbh’nın kendisidir. 
Hukuki Mesuliyet Sadece Şirket 
Için Geçerli.

“GmbH” şirket türünün en önem-
li ve avantajlı tarafı maddi mü-
kellefiyetin, şirketin ana serma-
yesi ile sınırlı olması. Yani özel 
durumlar hariç borçlular borçla-
rını sadece şirket sermayesinden 
tazmin edebilirler. 

Hissedarlar sadece ana serma-
yedeki payları nisbetince mükel-
lefiyet taşırlar. Dikkat! Hukuka 
aykırı bazı davranışlar hisse-
darları iflastan önceki beş yıl-
lık süreye kadar mesul kılabilir. 
Örneğin: şirket malını kanundı-
şı zimmetine geçirme. Toplum 
içinde Gmbh’nın mesuliyetinin 
sadece 35.000 Euro olduğu yö-
nünde yanlış bir yargı vardır.  
Mesuliyet miktarı ana sermaye 

ile doğru orantılıdır ve bununla 
artar veya azalır. Vergi Meselesi 
Öncelikle Gmbh vergi yüküm-
lüsü olarak yıllık %25 kurumlar 
vergisi öder. Daha sonra hisse-
darlara dağıtılan kazançtan ki-
şi başı %25’e kadar vergi kesilir. 
Bununla hissedarlar bu kazanç-
ları ile ilgili gelir vergisinden mu-
af olurlar. Şirketten elde edilen 
kaza-ncın sermayenin büyüme-
si amacı ile şirkette bırakılma-
sı vergi açısından birçok avantaj 
sağlamaktadır.  Bu tür durum-
larda kanunen birçok vergi indi-
rim imkanı öngörülmüştür. Aynı 
zamanda şirket yöneticisi olan 
hissedarlar esnaflar için geçer-
li olan sigorta türünden faydala-
nabilirler. (Gewerbliche Sozial-
versicherung).

GmbH yada 
halk arasında 
“Ges.m.b.H” olarak 
bilinen ve Türkçesi 
“limited şirket” 
olan şirket türünü 
kurmanın yararları 
nelerdir? Şirket 
kurmak isteyen 
işadamlarına uzman 
gözüyle dikkat 
edilmesi gereken 
konu başlıklarını 
veriyoruz.

Bir süredir internet üze-
rinden yayınlanan ve 
ücretsiz ürün yada hiz-

met vermeyi vaadeden web 
sayfalarının çoğunun para tu-
zağı olduğu anlaşıldı. Özellik-
le gençlere yönelik bu sayfala-
rın tuzaklarına düşmemek için 
dikkat etmek gerekiyor. Bu tür 
internet sayfalarının yapıla-
rı ve tarzları hep aynı modeli 
içeriyor. Örneğin çıraklık eği-
timi yapılabilecek işletmeler 
veya zeka testleri gibi ilginç 
konuları işliyorlar ve özellikle 
gençlere hitap ediyorlar. Bu 
teklifler çoğunlukla „kazanın“ 
veya „bedava“ gibi sloganlarla 
daha cazip hale getiriliyor. 

Bu servislerden yararlanabil-
mek için isim, adres ve do-
ğum tarihi gibi kişisel bilgiler 
talep ediliyor. Bir süre sonra 
e-postayla gelen ödeme emriy-
le gençlerin para ödemeleri is-
teniyor. Bu e-postalar gençleri 
ürkütecek içeriğe sahip olabili-
yor. Kişisel bilgilerinde yaşını 
olduğundan büyük gösteren 
ya da uydurma isim kulla-
nanlar suç duyurusu ve hapis 
cezasıyla tehdit ediliyor. Yazı-
ların amacı, göz korkutarak ve 
kullanıcıların bilgisizliğinden 
yararlanar-ak bir an önce öde-
me yapılmasını sağlamak.

Gençlere 
yönelik 
internet 

tuzaklarına 
dikkat!

ıMbıSSSTAnd
ArıyoruM

İşlek bir yerde, 
uygun fiyata 

İmbisstand yada 
Imbissgeschäft 

arıyorum. 

Müracat-Tel: 
0699/194684 62 

GmbH nasıl kurulur,
avantajları nelerdir?

17 Haziran’da Viyana’daki 
okullarda sinirler gerilebi-
lir. Çünkü bu tarihte Viyana 

Belediyesi, okullarda uygulanan 
Büyük Okuma Testi’nin sonuçları-
nı açıklayacak. Dördüncü ve seki-
zinci sınıftan yaklaşık 32.000 öğ-
renci, okuma becerilerinin hangi 
seviyede olduğunu öğrenecekler. 
PISA-sınavının sonuçları büyük 
başarısızlığı ortaya koyuyor: Birçok 
öğrenci çok feci şekilde çuvalladı 
(çok başarısız oldu). Ve bu grubun 
içindeki “özel statülü öğrencilerin” 
oranı da bir hayli yüksek. 

Geçtiğimiz yıl Viyana’da okullar-
da toplam 8283 “özel statülü” öğ-
renci bulunuyordu. Bu durumdaki 
öğrencilerin %98’lik bölümünü, 
yeterli düzeyde Almanca bilme-
yen ve bu yüzden dersi takip ede-
meyen göçmen kökenli çocuklar 
oluşturuyor. Karşılaştırmak ge-
rekirse, Avusturya’nın Viyana dı-
şındaki tüm eyaletlerindeki bu 
tür öğrencilerin sayısının toplamı 
12.000. Bu yüzden yapılan Okuma 
Testi’nin sonuçları ve bu öğren-
cilerin durumu siyasi tartışmala-
rın merkezinde yer almaya devam 
edecek gibi görünüyor. 

ÖVP Viyana Teşkilatı seçim zama-
nı bu tartışmalı “hazırlık sınıfı” 
projesini ortaya atmıştı. Siyahlar 
(ÖVP) bu projeden geri adım at-
mış değil. ÖVP Başkanı Christine 
Marek bu konu hakkında şunları 
söyledi: “Yeterli düzeyde Almanca 
bilmeyen çocuklar, okula başla-
madan önce bir sene boyunca ha-
zırlık sınıfında okumalılar.”

“eğiTiMSiz bireyler”

Şu anki uygulama daha farklı: 
“Özel statülü” öğrenciler 20 saat-
lik haftalık program içinde – baş-
ka dersler yerine - 11 saat zorunlu 
ek ders alıyorlar. Marek; “İşte bu 
noktada kısır döngü ortaya çıkı-
yor. Bu sistemde eğitimsiz birey-
ler yetiştiriyoruz” diyor. Siyahlara 
(ÖVP’ye) göre çocuklar bu yol-
la okulda bir çok şeyi kaçırıyor-
lar, sadece evde aileden aldıkla-
rı bilgilerle eğitiliyorlar ve okulda 
kendilerini baskı altında hisse-
dip acı çekiyorlar. Marek, “yaban-

cı sınıfları” (göçmen 
çocukları için sınıflar) 
kurulması yönündeki 
öneriyi de anlamsız bu-
luyor: “Okullarda yabancı 
sınıfları zaten uzun zaman-
dır mevcut”. ÖVP’nin bu 
projesinin önünde pürüzler 
var. Çünkü şu anda gündem-
de olan ek ders uygulaması fe-
deral bir konu. 

Okul müfettişi Manfred Pinterits 
bunu binlerce kez dile getirerek 
ek ders uygulamasını savundu-
ğunu söyledi: “Çocukların bütün 
gün sınıfta oturup derste hiçbir 
şey öğrenmemesi çok anlamsız 
olur.” Pinterits ayrıca Viyana’da 
çok az dil öğretmeninin olduğunu 
savundu ve devletten maaş ala-

rak ça-
lışan dil pe-

dagoglarının da diğer 
eyaletler tarafından ayartıldı-
ğını iddia etti. ÖVP’nin öneri-
si SPÖ tarafından pek sıcak kar-

şılanmadı. Viyana Şehir Meclisi 
Üyesi Christian Oxonitsch’in söz-
cüsü Michaela Zlamal tarafın-
dan yapılan açıklamada ÖVP’nin 
önerisinin pek mantıklı olmadı-
ğı ifade edildi: “Almancası yeter-
siz olanlar için okul öncesi hazır-
lık sınıfları zaten var.”Dilbilimi 
Enstitüsünden Profesör Rudolf de 
Cillia da “Hazırlık Sınıfı Projesini” 
olumlu bulmadığını ifade etti, bu 
önerinin entegrasyona zarar vere-
ceğini ve sorunları provoke edece-
ğini söyledi. 

De Cillia, alfabenin iki dilde öğ-
renilmesi gerektiğini ve anadilde 
zorunlu derslerin çocukların eği-
timi için daha yararlı olacağını sa-
vundu. 

Özel STATÜ: en FAzlA iKi yıl

Eksiklikler Geçtiğimiz sene ilko-
kullarda okuyan 6911 özel statü-
lü öğrencinin %99,2’si Almanca 
dışında bir konuşma diline sahip. 
Benzer durum ilköğretim (%99,3), 
teknik üniversite (%95,8) ve özel 
okullar (%98,5) için de geçer-
li. Bu çocuklar ya kenar mahal-
lelerden geliyorlar ya da anao-
kulunda eğitiminden yoksun 
okula başlıyorlar. 

Eğer anaokulu zorunlu ha-
le getirilirse, bu gruba da-
hil olan öğrenci sayısı et-
kili bir biçimde azalır. 
Kurslar Yaklaşık 3600 ço-
cuğun gittiği zorunlu ek 
dersler ile uyuma yöne-
lik olan ve bir dil öğret-
meni tarafından veri-
len kurslar arasında 
farklar var. 

Haftalık ders prog-
r a m ı  d a h i l i n -
de 11 saate ka-
dar zorunlu ek 
d e r s  a l a b i l -

mek mümkün. 
Viyana’da devlet memuru 

olan 200 tane dil öğretmeni, 400 
yardımcı öğretmen ve 219 adet 
anadilde eğitim veren öğretmen 
var. Özel statülü eğitim çocuklar 
sınıfta kalmasın diye 2 yıla kadar 
sürebiliyor. 

Hayat bilgisi yerine Almanca
Viyana’daki öğrencilerin %8,5’i, 

Almancasının kötü olması sebebiyle dersi 
takip edemiyor. Şu anki uygulama 

okullarda kutuplaşmaya neden oluyor. 
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Suç duyuruSu Ve iFTirA dAVASı

Soru: Merhaba. Viyana’dan yazı-
yorum size. Üniversite öğrencisi-
yim. Aynı evde kaldığımız arka-
daşla bir tartışma yaşadık ve ben 
evi terketmek zorunda kaldım. 
Giderken bize bağış olarak veril-
miş olan bazı eşyaları da yanıma 
aldım. Bu eşyalar o arkadaşa ait 
değildi. Benim çabamla ev için 
toplanmış eşyalardı. Buna rağ-
men o arkadaş, ben eşyaları al-
dığım için hırsızlık suçlamasıyla 
aleyhimde suç duyurusunda bu-
lunacağını söyledi. Konu ile ilgili 
bilgilendiriseniz memnun olu-
rum. Teşekkürler.

Cevap: Öncelikle şunu belirtmek-
te fayda var: Kişi hukuken kendi-
sine ait olan birşeyi çalamaz. Ar-
kadaşınız kadar siz de eşyaların 
sahibiydiniz. Dolayısıyla, şahsi 
eşyalar söz konusu olmadığı sü-
rece bahsettiğiniz olay bir ceza 
davasına konu olmaz. Yani suç 
teşkil etmez. Kaldı ki anlattığız 
kadarıyle siz eşyaları toplamışşı-
nız. Dolayısıyla olay bir medeni 
hukuk davasına konu teşkil etse 
bile büyük ihtimalle siz kazanır-
sınız. Tabi somut olayda ortaya 
çıkacaklar ve kanıtlayabilme du-
rumu böyle bir davanın seyrini 
değiştirebilir. Sorunuzla ilgili ola-
rak önemli bir konuya da dikkat 
çekmek istiyorum. Bir çok insan 

başka insanları “çamur at tut-
mazsa izi kalır” mantığı ile kara-
lamak için suç teşkil eden bir fiili 
işledikleri iddiasıyla haklarında 
suç duyurusunda bulunabilir. 
Modern hukuk sistemleri bu tür 
ithamlara karşı mağdurlar için 
bir imkan tanımaktadırlar. Bu da 
iftira davasıdır. Bu suçu Avustur-
ya Ceza Kanunu  297. maddesinde 
düzenlemektedir. Buna göre kim 
başkası hakkında onun suçsuz 
olduğunu bildiği halde, bir suç 
işlediğini iddia ederek resmi ma-
kamları onun aleyhine harekete 
geçirirse “iftira” suçunu işlemiş 
olur. Eğer isnat edilen suç için bir 
yıla kadar hapis cezası öngörül-
müş ise iftira için verilecek ceza 
da bir yıla kadardır. 

Eğer isnat edilen suç için bir yıl-
dan fazla ceza öngörülmüşse if-
tira için verilecek ceza altı aydan 
beş yıla kadar hapis cezasıdır. 
Tabi ki somut olayda bu cezalar 
ya erteleme şeklinde yada para 
cezasına çarptırma şeklinde uy-
gulanmaktadır, ancak işlenen 
iftira suçu da sicile geçmekte ve 
kişi hukuken suçlu bulunmakta-
dır.  Dolayısıyla sizin olayınızda 
da arkadaşınızın düşebileceği 
durum, eğer bilerek size böyle bir 
suç isnat ediyorsa, muhtemelen 
budur. Burada dikkat edilmesi 
gereken ayrıntıya da dikkat çek-
mekte fayda var: İftira suçunun 
takibi için mağdurun şikayeti 
şarttır. 

icrA TAKiPlerine
KArşı çÖzÜM yollArı

Soru: E-Bay üzerinden bir araba 
için teklif vermiştim. Daha son-
ra teklif başkası tarafıdan aşıldı 
ve ben o arabayla ilgilenmedim. 
Günler sonra aldığım bir mailde o 
arbanın en son verdiğim teklifin 
bir kaç katı parayla benim üze-
rimde kaldığı yazıyordu. Gerçek-
ten de teklif vermediğim halde 
benim hesabımdan teklif verilmiş 
gibi görünüyordu. Satıcı vazgeç-
medi ve aleyhime dava açtı. Kanıt 
eksikliği sebebiyle davayı kaybet-
tim. İki yıl önce oldu bu olay. Öğ-
renci olduğum için icra yolu ile de 
benden birşey alamadılar. Ancak 
sık sık mektup gönderiyorlar. Bu 
durumdan rahatsızım ve bir kur-
tuluş çaresi gösterirmenizi rica 
ediyorum.

Cevap: Aleyhinize sonuçlanmış 
olan bu davanın yenilenmesi 
ancak dava sırasında ortada ol-
mayan, bilinmeyen ve öne sü-
rülemeyen bir kanıtın sonradan 
ortaya çıkması ve bu kanıtın da-
vanın sonucunu etkileyebilecek 
bir özelliğe sahip olması halinde 
mümkündür. Karşı taraf aleyhi-
nize çıkardığı mahkeme kararı 

(ilam) ile 30 yıl boyunca icra – 
haciz işlemlerinde bulunabilir.   
Ancak sizin durumdaki arkadaş-
lara tavsiye ettiğim bir yol var: 
Alacaklıyı veya avukatını arayıp 
anlaşmaya çalışmak. Bu tür du-
rumlarda alacaklılar alacaklarını 
tahsil etmenin ne kadar güç ol-
duğunu bildikleri bunun yanında 
sürekli kendi masraflarının da 
artacağını düşündükleri için ge-
nelde borçlunun yaptığı teklifleri 
kabul ederler. 

Bunun için öğrenci olduğunuzu, 
bu miktarı gelecekte de ödemeni-
zin mümkün olmayacağını onlara 
iletin. Örneğin ödemeniz gereken 
miktarın çok cüz’i bir kısmını tak-
sitle ödemeyi teklif edin. Bunun 
için de karşı tarafın alacak hak-
kından vazgeçtiğini yazılı ola-
rak size bildirmesini talep edin. 
Göreceksiniz bu çoğu zaman işe 
yarayacaktır. Bu durumda hem 
siz sürekli rahatsız edilmekten 
kurtulursunuz hem de alacaklı 
memnun olur.

Sorularınız için:
office@yenivatan.at

Değerli okuyucular, bu sayıda da günlük yaşamda 
faydalanabileceğiniz pratik hukuki bilgileri dik-
katinize sunuyoruz. Bir iftira durumunda hukuki 
olarak hangi yollara başvurabileceğiniz ve kar-
şılaştığınız bir icra durumuyla ilgili olarak neler 
yapabileceğiniz konusunda bu yazımızda bilgi 
sahibi olabilirsiniz. 

HuKuK 
ForuM

Yeni Vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-Türkçe sözlük

Viyana merkezli 
Neueweltverlag, 
Yeni Vatan Ga-

zetesi'nin de sponsor ol-
duğu entegrasyon açı-
sından önemli bir projeye 
imza attı. Neueweltverlag 
insanlar arası iletişimi ve 
insanların bir araya gelme-
sini benimsemiş bir yayınevi-
dir. Geçtiğimiz ay yayınlanan 
ve „Das Große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-
Türkisch“ (toplamda 48 say-
fa, 24 x 32 cm ebatlarında) isimli 
son kitap da Neuweltverlag'ın ger-
çekleştirdiği projelerden bir tane-
si. İlk baskısı yaklaşık olarak 10 bin 
adet basılmış olan bu kitap, okulla-
ra dağıtıldığı gibi sponsorlara ve proje 
partnerlerinde de sunulmuştur ve ki-
tapçılarda da 16 Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercüme uzmanla-
rı, öğretmenler ve uzman pedagoglar birlikte 
yoğun bir şekilde ve işe ruhlarını katarak çalış-
tı. Kültürel çerçeveden bakıldığında bu proje 
kültürlerarası iletişimi destekleyen son dere-
ce önemli bir girişim olarak değerlendirilebi-
lir. Bu kitabın Avusturya ilkokullarının müf-
redatına dahil edilmesi konusundaki mevcut 

çalışma-
lar da bu söyle-

mi destekler nitelikte. Bu 
bağlamda Neuweltverlag bu kitabın 

örneğin ilkokul mezuniyetinde ücretsiz ola-
rak hediye edilmesi gibi fikirlerin de önem-
li bir jest olduğunu düşünüyor. Özellikle de 
Türkiye'den göç etmiş ve Avusturya'da yaşa-
yan miniklere bu kitap büyük bir destek un-
suru olarak öneriliyor. Kitap aynı zamanda sa-
dece yaşları 5 ila 12 arasında değişen nesil için 
oyun gibi tasarlanmış olan içeriği ve görselle-

riyle büyük bir kelime 
hazinesi sunmuyor, 
aynı zamanda özel-
likle de göçmenlik 
geçmişi olan ye-
tişkinler için de 
davetkar tasarı-

mı ve çevirilerin 
basitliği ve ko-
lay anlaşılabi-
lirliği ile gün-
delik hayatta 
büyük katkı-
lar sağlıyor. 
Böylelikle 

sadece ço-
cuklar değil dil konu-

sunda yetersiz durumda olan ye-
tişkinler de bu kitaptan son derece olumlu 

şekilde istifa edebilirler. 

Elbette ki bu kitap birkaç Türkçe kelime öğren-
mek isteyen Avusturyalılar için de son dere-
ce faydalı bir eser. Dolayısıyla Neuweltverlag 
bu projeyi sosyal bir birliktelik yaratması açı-
sından son derece önemli buluyor. Resimli 
Almanca Türkçe sözlük çocukların gündelik 
yaşamlarında sürekli kullandıkları 777'den 
fazla kelime içeriyor. Kitaptaki esprili ve hare-
ketli çizimler ve ilüstrasyonlar ise keşfedilebi-
lecek sayısız eğlenceli detay sunuyor.

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 
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bezahlte Anzeige

Girişimcilik denilince hep 
başarı öykülerinden bah-
sedilir. Ancak araştırmala-

ra göre girişimcilerin sadece yüz-
de 28‘i hedefine ulaşabiliyor. Bu 
nedenle yeni iş fırsatları kovala-
yanların oldukça dikkatli olma-
ları gerekiyor.  Çünkü girişimci-
lerin en büyük hatası genellikle 
başarısızlığı düşünmemek olu-
yor. Yine araştırmalara göre, 
girişimde en riskli dönem ilk 6 
ay olarak gösteriliyor. Bu süre 
içinde şirketinizin geleceğini 
şekillendirmek tamamen sizin 
elinizde. 

Çoğu zaman gözden kaçan ufak 
hatalar ya da iş yoğunluğu ne-
deniyle hesaba katılmayan nok-
talar bir anda karşınıza büyük 
sorunlar olarak çıkabiliyor. Yeni 
kurulan bir işin ayakta kalması, 
girişimcinin diğer işlerinde oldu-
ğundan çok daha fazla efor har-
caması ve başarıya ulaşma konu-
sunda agresif olması gerekiyor. 
Ancak bu süreçte hatalar peş 
peşe gelebilir. İşte Turkticaret.
net‘in yaptığı araştırmaya göre 
girişimcileri daha yolun başında 
batıran 15 hata....

1-yeTerli SerMAye olMAMASı

Yeni kurduğunuz işinizin en az 

6 aylık giderlerini karşılayacak 
nakdiniz olması gerekiyor. Ayı-
racağınız nakdi hesaplarken, 
kişisel yaşam giderlerinizi de 
göz önüne alın. Yaşam standar-
dınızın düşmemesi motivasyon 
açısından oldukça önemli. Nite-
kim yapılan araştırmalar, yeni 
kurulan şirketlerin kapanma ne-
denleri arasında nakit yetersizli-
ği ve buna bağlı paniklemeyi ilk 
sırada gösteriyor. 

2-yAnlış işe GirMeK

Türkiye‘de küçük girişimcinin 
yaptığı en büyük hatalardan biri 
çevresinden etkilenerek yatırım 
yapması oluyor. Örneğin simit 
cafeler, internet cafeler günümü-
zün moda yatırımları gibi gözük-
se de herekesin bu alanlara yatı-
rım yapmayı düşünmesi ve hatta 
yapması gelecekte sıkıntı olacak. 
Sermayeniz az ise ve risk alacak 
gücünüz yoksa orjinal yatırım fi-
kirleri bulmanızda fayda var. 

3-KAMuoyunu yAnlış oKuMAK

Dünyayı, olmasını istediğiniz 
gibi, ya da medyanın, kitapların 
gösterdiği gibi görmek yine en 
büyük hatalar arasında yer alı-
yor. Başkaları, iş fikrinizin hari-
ka olduğunu, „çünkü herkesin 

buna ihtiyacı“ olduğunu söyledi-
ği zaman, onların bu yargısının 
yeterli olduğunu düşünmeyin.

4-Özel HAyATA diKKAT eTMeMeK

Hedeflerinizi gerçekleştirme ko-
nusunda agresif ve konsantre ol-
mamak sıkıntıya neden olabilir. 
Yeni kurulan bir işin ayakta kal-
ması, girişimcinin diğer işlerinde 
olduğundan çok daha fazla efor 
harcamasına ve başarıya ulaş-
ma konusunda agresif olmasına 
bağlıdır. Çok çalışmak ve şirke-
tin ayakta kalması için gerekli 
bütün silahları kullanmak, size 
başarı olarak geri dönecektir.

5-eğiTiMinize TAKılı KAlMAK

Yeni işinizi kuracağınız alanı be-
lirlerken, eğitiminize uygun ola-
nı değil, sizi motive eden alanı 
bulun. Hedefiniz para kazanmak 
mı? Kendi işinizin patronu ol-
mak mı? Hobinizi işe dönüştür-
mek mi? Eğitimini aldığınız alan, 
bu sorulara verdiğiniz yanıtla 
çakışıyorsa mesele yok...

6-MuHASebeye HAKiM olMAMAK

Finansmandan pazarlamaya ka-
dar, işinizle ilgili bütün ayrıntıları 
bilmeniz gerekir. İşin patronu ola-

rak, rakamların nabzını tutması 
gereken sizsiniz. Öte yandan, bir 
başkasının, sizin işinize ilişkin 
ayrıntıları sizden daha fazla bili-
yor olması da doğru değildir. 

7-HuKuKSAl dAnışMAn TuTMA-
MAK

İşinizle ilgili konularda uzman 
olsanız bile, finansman, hukuk 
gibi konularda ayrıntıları bilme-
niz mümkün değildir. Ana faa-
liyet alanınızın dışındaki konu-
lurda uzmanların desteğinden 
yararlanın.

Girişimcileri yolun başında batıran 7 hata
Yeni bir işe soyunuyorsanız, siz siz olun bu hataları yapmayın

www.kultur.gov.tr: Kültür ve 
Turizm Bakanlığının web sayfası 

www.meb.gov.tr: Milli Eğitim 
Bakanlığının web sayfası (özel-
likle 100 Türk Edebiyatçısı ve 
100 Temel Eser) 

www.edebiyatsanat.com : 
Türk Mimarları, Bestecileri, 
Ressamları, Heykeltıraşları 

www.webressam.net: Türk 
Ressamları 

www.lebriz.com: Türkiye’nin 
Sanat Portalı 

www.turkishpaintings.com 
:Türk Ressamları ve resimleri 

Kültür iletişim 
için tavsiye 
edilen web 
sayfaları

Viyana-Avusturya'da 
yaşayan çocuk ve genç-
lerin Türk kültürünü 
tanımalarının yararlı 
olabileceği düşünü-
len bazı web sayfası 
adresleri aşağıda Türk 
Baskonlosluk tarafın-
dan derneklere yollandı. 
Tavsiye edilen web 
sayfası siteleri şunlar. 




