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Linz - Karısının yasak ilişki ya-
şadığından şüphelendiği Halil 
Karataş’ı 25 kez bıçaklayarak öl-
düren Ethem Karataş davasında, 
failin avukatından ilginç bir talep 
geldi. 

Ethem Çıldır  2009 yılının Mayıs 
ayında, eşinden ayrılıp sevgilisi-
ne yerleşmiş ve sonrasında tekrar-
dan ailesinin evine geri dönmüştü. 
Eşinin ilişki yaşadığından şüphe-
lendiği Halil Karataş’ı bir gün tek-
rar eşiyle beraber görünce Halil 
Karataş’ı 25 kez bıçaklayarak öldür-
müştü. Yargıya intikal eden olayda 

Linz mahkemeleri ilk önce cinayet 
değil de istemeden adam öldürme-
ye sebebiyet verecek “duygusal bir 
patlama anında yapılmış genel ola-
rak anlaşılabilir hareket” unsuru 
görmezken, failin avukatı Mauhart, 
geçtiğimiz günlerde Viyana’daki 
Landsmann davasındaki ceza indi-
rimini örnek göstererek, benzeri bir 
kararın kendi müvekkili için de ve-
rilmesi gerektiğini savundu. Avukat 
Mauhart, müvekkilinin de “kandı-
rıldığını ve aldatıldığını” anlaması 
sonucu verdiği duygusal tepkinin 
de benzer şekilde değerlendirilebi-
ceğini söyledi.

AVUSTURYALI AVUKATTAn İTİRAZ:

“bEnİm mÜVEKKİlİm DE tÜRK. CEZaDa 
İnDİRİmE gİDİlmEsİnİ İstİYoRum “

Geçtiğimiz sayımızda da yayınlanan “Türk 
erkeklerine kadına yönelik şiddet cezasında 
indirim” konulu mahkeme kararı etkilerini 
göstermeye başladı. Viyana’da daha önce ki se-

çimlerde Türkler hep po-
tansiyel oy veren kesim 

olarak görünürdü. Ancak şimdi 
Türkleri, aday afişlerinde görü-
yoruz. Bu Avusturya’daki Türk 
toplumunun ticaretteki gücünü 
gösteriyor. 27 Şubat 2 Mart 2010 
tarihleri arasında Avusturya 
Ticaret Odaları seçimleri yapı-
lacak. Seçimde oy vermek iste-
yen ve hala seçmen kartları gel-
memiş olanlara tavsiyemiz en 
kısa zamanda bu eksikliklerini 
tamamlasınlar. 

Avusturya’da bir işletmesi olan, 
Avusturya ekonomisine biz-
zat istihdam sağlayıp vergisi-
ni veren her  okurumuzun  bu 
demokratik hakkını kullanma-
sını ve oy vermesini acilen tav-
siye ediyoruz. Öbür taraftan se-
çilecek Türkiye’den göç etmiş 
esnaflarımızın çok dikkatli ol-
masanı istiyoruz. Seçilecek ar-
kadaşlarımızın birleştirici ve ya-
pıcı olmasını istiyoruz. 

Ancak, bazı kişilerin bu se-
çimlerde çeşitli olumsuzlukla-
ra karıştıklarını duyuyorum. 
Elbette bu duruma kimsenin 
sessiz kalmamasını istiyorum. 
Bu konuda Avusturya Ticaret 
Odası’nın tüm temsilcilerini, 
Wirtschaftbund’un ve SWV’nın 
tüm yönetimini tüm okuyucula-
rımız adına uyarmayı görev bi-
liyoruz. 

Avusturyalı kurumların gerçek-
leştirdiği projelerin üzerine ba-
zı Türkler’in nasıl oturduğunu 
geçtiğimiz dönemde hayretle iz-
ledik. 

UĞRADIĞIMIz AYRIMCILIK

Seçme hakkına sahip olmaktan 
bahsetmişken, bu konuda bizi ra-
hatsız eden bir hususun üzerinde 
de durmak isteriz. O da şudur ki, 

şu anda Avusturya’da hala Türk 
vatandaşı olan işletmecilerimi-
zin ve esnaflarımızın pasif seçme 
hakkının olmaması. Pasif seçme 
hakkı bir kişinin seçme hakkının 
olması ama seçilme hakkının ol-
maması anlamına gelir. Bu pren-
sip olarak hiç bir şekilde savu-
nulmayacak bir durumdur. Hem 
Ticaret Odasına her yıl üyelik ai-
datını ödeyeceksiniz, hem ça-
lışanlarınıza iş verip istihdam 
sağlayacaksınız ama seçilemiye-
ceksiniz. Aday olan tüm Türklerin 
hepsi Avusturya vatandaşı. Ama 
mesela Sırp vatandaşları seçilebi-
yor. Arnavutluk,Şili, Hırvatistan, 
Makedonya, Karadağ, İsviçre ve 
Sırbistan gibi AB üyesi olmayan 
ülkelerin bile pasif seçme hak-
kı (seçilme) varken, Türk vatan-
daşlarının bu hakka sahip ol-
mamasını büyük bir ayrımcılık 
olarak görüyoruz. İşçi Odaları 
Seçimlerinde yıllar önce aynı so-
run vardı. Şu anda ortadan kalktı.

DEVLETLER ÜzERLERinE 
DÜŞEni YAPMALI

Bu konuda yetkilier her zaman 
arkasına saklanacakları bir ka-
nun maddesi bulup temcit pila-
vı misali her hak arayışımızda 
önümüze dayamayı biliyorlar. 
Tıpkı zamanında öğrenci harç-
ları konusunda olduğu gibi  
Türk vatandaşları bu hakkın-
dan mahrum koyan madde yi-
ne” ülkeler arası karşılıklılık il-
kesi”. İşte tam da bu noktada 
sadece Avusturya hükümetine 
değil Türk hükümetine de bazı 
sorumluluklar düşüyor. “Aynı 
hak Türkiye’deki Avusturyalılar 
için yoksa Avusturya’daki 
Türkler için de yok” taktiğine 
karşı Türkiye hükümeti yetki-
lerinin gerekli adımları atması 
gerekmektedir. Zira ortada bir 
karşılıklılık belki var ancak bu 
karşılıklılık dolayısıyla Türkler 
aleyhine abartılı bir dengesizli-

lik de var. Bunun göz ardı edil-
memesi gerekiyor. 

HAKKIMIzI ARAYALIM

Avusturya Ticaret Odalarının 
çeşitli meslek Odalarına se-
çilecek Avusturya vatandaşı 
Türk asıllı esnaf ve işadamla-
rı 7000 gibi azımsanmıyacak 
esnaf Türk vatandaşının se-
çilme hakkının verilmesi önü-
müzdeki beş yılda sağlama-
lıdır.  Sadece bu değil tüm 
Avusturya Türk esnafının so-
runlarını kendi sorunu olarak 
görüp cözmek için mücade-
le etmelidir. Edemeyecek ise 
kimseyi kandırmayıp kendi 

işini artı çevresinin iş takip-
ciliğini bırakıp istifa etmeli-
dir.  Herkesin  bu konuda Türk 
adaylardan “Sen Türk esnaf-
lar için ne yapıyorsun?” diye-
rek hesap sorması gerekiyor. 
Yoksa bu iş seçimden seçime 
şova dönüşür.

Viyana Eyalet 2010 seçimleri 
kapıda. Bu seçim ile ne kadar 
önemli ise Viyana Eyalet seçim-
leri  misli bir şekilde tüm okuyu-
cularımız için önem arz etmek-
tedir. Hazırlıklar başlamıştır. 
Tüm okuyucularımızın oyları-
nının çok ama çok kıymetli ol-
duğunun farkında olmalarını 
dileriz. 

sanDiKta gÜCÜmÜZÜ
gÖstERElİm
baŞYaZi  bİRol KiliÇ
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Viyana – Niederösterreich 
ve Viyana Eyalet Emniyet 
Merkezleri, Wiener Neustadt 

Polis Komando Timi ve Sollenau 
Vergi Takip ve Gözetim Birimi sah-
te halılarla dolandırıcılık yapan 
şüpheli bir çetenin peşine düştü. 
Dolandırıcı çetesinin şu ana kadar 
iç ettiği toplam miktarın 180bin 
Euro’yu bulduğu düşünülüyor.

Johann S., Robert B., Hasan Doğuş 
ve Hasan Mergen takma isimleri-
ni kullanan Alexander V, Fatih 
Mergen ve Selçuk Mergen takma 
isimlerini kullanan Marcello H.‘ 
den oluşan dolandırıcılık şüp-
hesiyle göz altına alınan dört ki-

şi geçtiğimiz günlerde Josefstadt 
Adliye’sine teslim edildi. Çetenin 
diğer üyeleri içinse araştırmalar 
sürüyor. 

Dolandırıcıların orjinal halıla-
rın taklitlerini üreterek bu taklit-
leri müşterilerine pazarladıkla-
rı söyleniyor. Şüphelilerin suça 
konu taklit halıları Türkiye ta-
tilleri sırasında Türkiye’den edi-
nip Avusturya’da orjinal oryen-
tal halı olarak satarak haksız 
kazanç elde ettikleri ifade edil-
di. Bu taklit esnasında pazarla-
ma taktiği olarak da „Container 
numarası“ na başvurduğu söyle-
nen dolandırıcıların,  ciddi görü-
nümlü şık tüccarlar olarak tema-
sa geçtikleri insanlardan ödünç 
para alıyorlar, garanti olarak da 
sahte halıları rehin olarak bı-
rakıyorlar, misliyle geri ödeme 
vaat edip ortadan kaybolduk-
ları belirtildi.  Dolandırıcıları ta-
nıyan veya olaylar hakkında bil-
gi sahibi olanların acil bir şekilde 
Niederösterreich veya Viyana 
Emniyet Birimleri ile irtibata geç-
mesi istendi.

ViYAnA’DA ŞiMDi DE HALI 
DOLAnDIRICILIĞI BAŞLADI

Şık giysiler ve Limuzinler ile 
kendilerine ciddi iş adamı 

görünümü vererek Avusturya 
çapında bir çok insana taklit 
halıları fahiş fiyatlara satan 
dolandırıcı çetesi Avusturya 
emniyet birimlerini alarma 

geçirdi.

ViYAnA - Wirtschaftskammer Wien (Viyana Ticaret Odası) Viyana 
Belediye Başkanı Michael Häupl’ı Altın Hermes ödülü ile onur-
landırdı.

Viyana Ticaret Odası’nın en üst düzey onur nişanı olan Altın 
Hermes ödülünü Michael Häupl’a takdim eden Viyana Ticaret 
Odası  (Wirtschaftskammer Wien) Başkanı Brigitte Jank, Häupl’a 
Viyana Ticareti için çalışmalarından ve çabalarından dolayı te-
şekkür etti. Viyana Ticaret Odası eski başkanı Senatör Prof. 
Nettig, Häupl’a Viyana’yı Avrupa’nın en önemli ticaret merkez-
lerinden biri haline getirdiği için minnettar olduklarını belirtti. 

TÜRKiYE Cumhuriyeti Viyana 
Başkonsolosluğu’na atanan 
İbrahim M. Yağlı 11 Ocak 2010 
tarihi itibariyle görevine başla-
dı. Daha önce Suudi Arabistan, 
Yunanistan, Rusya, Polonya 
ve Kıbrıs’da başkonsolosluk 
görevlerinde bulunan Yağlı, 
Viyana Başkonsolosluğu gö-
revinde de hizmet kalitesinin 
arttırılması ve işlemlerin daha 
hızlı ve kısa sürede bitirilmesi 
için çalışmalarda bulunacağı-
nı belirtti. 

Başkonsolosu bekleyen bir çok 
problem var. Bunların başın-
da Türk Vatandaşlarının vize 
problemi geliyor.

YEni BAŞKOnsOLOs 
göREVE BAŞLADI

HäupL’A 
Büyük 
öDüL
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Vatandaşlarımız kendilerine 
sunulan haklar, Avusturya-
Türkiye arası özel anlaşma-

lar, Mavi kartın vatandaşlarımı-
za tanıdığı ve tanımadığı haklar 
konusunda yeteri kadar bilgi-
lendirilmiyor. Çoğu kez kulaktan 
dolma bilgilerle hareket eden va-
tandaşlarımızın başları sonrasın-
da çok yanıyor. Biz Yeni Vatan ola-
rak vatandaşlarımızı vize, oturma 
izni, çalışma izni, pasaport değişi-
mi vb. konularda elimizden geldi-
ğince uyarmaya çalışıyoruz. 

Lakin hem Avusturya devletinin 
hem kendi devletimizin vatandaş-
larımıza kapsamlı bir hukuki da-
nışma hizmeti ile ulaşabilmesi ge-
rekiyor. Vatandaşlık değiştirmek, 
mavi kart çıkartmak gibi insanla-
rımızın Avusturya’daki bütün bir 
geçmişini, emeğini, yatırımlarını 
bir çok yönden değiştirecek konu-
larda nelerin değişeceğinin, nele-
rin aynı kalacağının kendilerine 
çok net bir şekilde anlatılması ge-
rekiyor. Özellikle çift pasaport ko-
nusundaki haberlerimizden sonra 

bir çok vatandaşımız adeta diken 
üstünde yaşamaya başladılar. Bu 
konuda Türkiye devleti yetkilileri-
nin de üzerine düşen bazı görevler 
olduğunu düşünüyoruz. 

Örnek vermek gerekirse İran’dan 
bahsedebiliriz. İran devleti va-
tandaşlarını başka ülkenin vatan-
daşlığını almış olsalar bile vatan-
daşlıktan çıkarmayacağını beyan 
ettiğinde, topraklarında yaşayan 
insanların sadece tek pasaport sa-
hibi olması prensibini şart koşan 
ülkeler bile bunu kabul etmek zo-
runda kaldılar. Örneğin Almanya. 
Almanya’da Alman vatandaşlığı-
na geçmiş bir İranlı’nın İran va-
tandaşlığına zeval gelmiyor, ve 
çift pasaport sahibi olarak hayat-
larına rahatlıkla devam edebili-
yor. Bizim yetkililerimiz de 30 se-
ne 40 sene gibi süreler boyunca 
Avusturya için çalışmış insanları-
mızın bir anda bütün haklarının 
elinden alınmasına sebebiyet ve-
ren bu türden bürokratik durum-
lar için benzeri bir girişimde bula-
namazlar mı? 

Hem Kıbrıs gazisi Gazi Öztürk’ün 
hem de Tahir Keleş’in durumlarını 
görünce, bir de bunların vatandaş-
larımzın bazı hukuki ve bürokratik 
kararlar konusundaki bilgisizlik-
lerinden kaynaklandığını bilince 
insan üzülmeden, “Bu kadar basit 
olmamalı” diye düşünmeden ede-
miyor. Vatandaşlarımızın yıllar sü-
ren emeklerini ve birikimlerini bir-
den sıfırlayacak basit bürokratik 
sorunları en aza indirmek adına 
yetkililerin en kısa sürede en etki-
li önlemleri almalarını umuyor ve 
diliyoruz.

iLETiŞiMsizLiK 
ÜzERinE!

Avusturya’ya göç etmiş vatandaşlarımızın  vize, vatandaşlık, 
çalışma izni, oturma izni gibi hukuki meseleler konusun-
daki bilgi eksikliği senelerdir başımıza büyük işler açıyor. 
O açıdan Tahir keleş adlı vatandaşımızın başına gelenler 
ne ilk ne de son. Bu hususta tek sorumlu elbette ki sadece 
vatandaşlarımız değil. Hem Avusturya devleti, hem de Türkiye 
devleti ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında 
büyük bir iletişim kopukluğu olduğunu görüyoruz. 

“Doğru dürüst okuma yazmam ol-
madığı için Türk vatandaşlığın-
dan çıktıktan sonra Avusturya 

vatandaşlığını alırken 9 Nisan 1999 tari-
hinde önüme konan iki kağıdı da okuma-
dan imzaladım. Avusturya vatandaşlığına 
girerken çıktığım Türk vatandaşlığına tek-
rar başvuru yapmamın ne kadar hatalı ol-
duğunu Avusturya vatadaşlığından atıldık-
tan sonra gördüm. Şu anda Türk vatandaşı 
olduğum için sanki Avusturya’ya daha dün 
gelmiş gibi oturma müsadesi bekliyorum. 
Bana bırakın 5 yıllığı 1 yıllık vize verecek-
lerini öğrendim. Viyana Belediyesi’nden vi-
zemi bekliyorum. Emekli değilim, ne yapa-
cağımı şaşırdım, çalışma müsdem de yok”. 
Türkiye’den göç eden bütün insanları birin-
ci dereceden ilgilendiren  ve başta Türk si-
yasilerden, bürokratlardan ve Türkiye hü-
kümetinden kesinlikle insani bir çözüm 
bulunması gerektiğini belirten Keleş soru-
larımıza yanıt verdi:

Soru: Tahir Bey olaylar nasıl gelişti?

Cevap: 2007 senesinin yedinci ayında ha-
nımım Meryem Keleş’i Türkiye’ye tatile 
yollamıştım. 2 torun ve 1 gelinim ile bir-
liktememleketim Aksaray’a gideceklerdi. 
Ankara Göbaşı üzerinden Aksaray’a gider-
ken orada mola vermişler. Gölbaşı benzin 
istasyonunda yanlarna yaklaşan birisi 
arabanin benzin akıttığını belirterek ara-
bada bulunan bütün Pasaportlari ve kişi-
sel evrakları çalmış. Böylece Avusturya 
vatandaşı olan hanımım, gelinim ve iki 
çocuk Pasaportsuz ve kimliksiz bir şekilde 
Gölbaşı benzin istasyonunda mağdur kal-
mışlar. Neye uğradığını şaşıran eşim ertesi 
gün Ankara’daki Avusturya Konsolosu’na 

başvurarak Pasaportunun çalındığını bil-
dirmiş. Eşim konsoloslukta adını, soy adı-
nı ve doğum tarihini verirken, Schmidt 
adlı bir memur ısrarla eşimden aile top-
lum kağıdını istemiş. Öte yandan 2 toru-
num için böyle bir aile kağıdı istenmezken 
eşimden ısrarla istemesi burada bir tuza-
ğın olduğunu sonradan görmemize neden 
oldu. Eşim çok safça gidip nüfus müdür-
lüğünden aile toplum kağıdını alınca ora-
da Türk devleti kaynaklarından çifte va-
tandaş olduğu öğrenilmiş. Aynı şekilde 

benim de. Memur orada eşime Avusturya 
vatandaşlığının şu andan itibaren düştü-
ğünü belirterek Avusturya’ya gidemeyece-
ğini söylemiş. 

Soru: Peki eşiniz bu durumdan nasıl etki-
lendi?

Cevap: Eşimin zaten var olan şeker hastalı-
ğı bu olayla beraber nüksetmiş. Viyanadaki 
çocuklarını, torunlarını ve sevdiklerini gör-
memiş olmak ona oldukça koydu. Sinir ve 
stresle artan şeker hastalığı ile beraber eşi-
min ayak parmaklarının üçü kesilmiş. Aynı 
zamanda eşim felç geçirdi. Şu an hareket 
edemiyor. Avusturya’da bu kadar emek ve-
ren hanımıma ve bana yapılabilecek en bü-
yük kötülük yapıldı.Hayatım alt üst oldu.

Soru: Eşinizin yanına gidebildiniz mi?

Cevap: Ben bu olaylardan sonra Ankara’ya 
gittim ve bana da Pasaportumu derhal tes-
lim etmem gertektiğini söylediler. Ben et-
medim ve  Viyana’ya geri geldim. Ankara 
Başkonsolosluğu durumu Rathaus’a bildir-
miş.  Hayatım altüst oldu. Vatandaşlığım 
elimden alındı ve vatansız ilan edildim. 
Bütün oturma ve çalışma müsadem gittiği 
için bütün haklarımdan oldum. Türkiye’ye 
de gidemiyorum çünkü vizem yok. Hanımım 
Aksaray’da çile içinde yaşıyor. Ziyaretine bi-
le gidemiyorum. 2 seneyi geçti hala yüzünü 
göremedim. Vatansız kalınca Viyana’daki 
Türk Konsolosluğu’nda işlemler başlattık. 
Dilekçe verdik ve Kasım 2009’dan sonra 
tekrar Türk vatandaşlığını alabildim. Şimdi 
Avusturya vizemin çıkmasını bekliyorum. 
Çıkarsa Türkiye’ye gidebileceğim. 

Soru: Bütün bu olanlardan sonra yetkili-
lerden ne bekliyorsunuz? Ne gibi dilekle-
riniz var? 

Cevap: Burada Ankara’nın da Avusturya’nın 
da büyük yanlışları var. Biz bir cahillik ettik. 
Ama bu sorunla yaşayan binlerce insan var. 
Bunu kötü niyetle kullanacak insanlar ola-
bilir. Benim temsilci ve siyasilerden beklen-
tim bu soruna acilen ve insancıl bir çare bu-
lunması. Ben hayatımı bu ülkeye adadım. 
Hadi biz mahvolduk, bari başka aileler de 
mahvolmasın. İnanın bizim durumumuz-
da yüzlerce aile var şu an. Ben bu bilinsin 
ve buna karşı bir şeyler yapılsın istiyorum.

yeni Vatan gazetesini son günlerde 
arayan yüzlerce vatandaş, geçen 

sayımızdaki “Çifte vatandaşlara son 
uyarı” haberi üzerine büromuzdaki 

çalışanları soru yağmuruna tut-
tular. Bunlardan bir tanesi de 61 

yasindaki ve 37 senedir Viyana´da 
yaşayan Tahir keleş. keleş yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret ederek Avusturya 

vatandaşlığından atıldığını ifade ettik-
ten sonra şunları söyledi.  

AVUSTURYA VATAndAşLIğI eLİnden ALIndI, hAYATI KARARdI!
OCAĞIM BATTI KiMsE ELiMDEn TUTMADI

2010 yılı ile birlikte uygulamaya 
giren bir diğer yenilik de müze-
lere girişin 19 yaş altı çocuklar 
için ücretsiz yapılması oldu. Bu 
yeni uygulama gençlerin bü-

yük ilgisini çekerken ve müze-
ler şimdiden genç ziyaretçiler-
le dolup taşarken, Technisches 
Museum ve MUMOK gençler-
den büyük ilgi gördü.

gençler ve çocuklar müzeleri 
ücretsiz gezebilecek
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ViYAnA  - Şivan Perwer, 30 Ocak’da Wiener 
Konzerthaus’da konser verdi. Heinz Fischer de konse-
re iştirak edenler arasındaydı. Konser öncesi verilen 
resepsiyona katılan Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz 
Fischer, DTP’li milletvekilleri ve AK Parti milletveki-
li Dengir Mir Mehmet Fırat, Kuzey Irak lideri Mesud 
Barzani ile bir araya geldi. Avusturya Cumhurbaşkanı 
Fischer, açılıştaki konuşmada, “Siyasi yaşamının son 
30 yılında Kürt sorununun çözümü için çok çaba sarf 
ettiğini” söyledi. “Kürtler arasında başkan Barzani 
dahil çok sayıda dostu olduğunu” belirten Fischer, 
“30 yıl uğraşmama rağmen bu sorunun hala çözüm-
lenememiş olmasından büyük üzüntü duyuyorum. 
Kürtlerin de ana dillerini özgürce konuşacakları, kül-
türlerini yaşatabilecekleri bir vatanları olmasını dili-
yorum. Bunun için 30 yıldır uğraşıyorum” dedi.

şIVAn PeRweR KonSeRİne KATILAn AVUSTURYA cUmhURbAşKAnI FIScheR:  

“30 YILDIR UĞRAŞIYORUM AMA”

locada soldan sağa sırasıyla birlikte aK parti milletvekili Dengi mir Fırat, Kuzey irak Devleti başkanı mesud barzani, 
avusturya Cumhurbaşkanı  Heinz Fischer,  eski Dtp milletvekili ahmet türk, aysel tuğluk ve  sırrı sakık yer aldı.



YEni Vatan 
ŞubAT2010 

SAYi 109EkONOMİ TİcARET ODASi BAŞkANLARiNDAN
yENİ VATAN GAZETESİNE ZİyARET

yeni Vatan Gazetesi, Avusturya Ticaret Odaları Başkanı christoph Leitl ve Viyana Ticaret Odası 
Başkanı Brigitte Jank`ı bürosunda konuk etti. Avusturya´da değişik alanlarda başarılı olmuş Türk 
işadamlarının başkanlar ile buluştuğu yeni Vatan Gazetesi bürosundaki görüşmede önümüzdeki 
günlerde yapılacak Ticaret Odası seçimlerinin yanısıra tüm Türk işverenlerin genel sorunları 
konuşuldu. Wirtschaftsbund ve Ticaret Odaları başkanlıklarını yürüten Avusturya`nın ticaret 
konusundaki en yetkili iki lideri Leitl ve Jank, büyük canayakınlık ile “Sorunları hep birlikte 
konuşa konuşa çözecegiz. Çünkü başarının anahtarı el ele verip tüm enerjimizle Avusturya`lı Türk 
esnafları ve işadamlarını desteklemektir“ dediler. 
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Vi y a n a  -  Ye n i  Va t a n 
G a z e t e s i ’n ı n  b ü r o s u -
na Birol  Kıl ıç ’ın  da-

ve t i  ü z e r i n e  m e m n u n iye t-
le katılan  Avusturya Ticaret 
Odaları (Wirtschaftskammer 
Ö s t e r r e i c h )  ve  Av u s t u r y a 
Ticaret Birliği (Österreichischer 
Wi r t s c h a f t sb u n d )  B a ş ka n ı 
Christoph Leitl ve Viyana Ticaret 
Odası  (Wir tschaf tskammer 
Wien) ve Viyana Ticaret Birliği 
(Wirtschaftsbund Wien) Başkanı 
Brigitta Jank önemli mesajlar ver-
diler. Türk kökenli Avusturya‘lı 
iş adamlarını da toplantıya da-
vet eden Yeni Vatan Gazetesi, iki 
başkana 27 Şubat-2 Mart tarihle-
ri arasında gerçekleşecek Ticaret 
Odaları seçimlerinde sorunlarını 
birinci elden en üst yetkililere ilet-
me olanağı sunarak bir köprü gö-
revi görmüş oldu. 

Yeni  Vatan Gazetesi ’nin 1. 
Viyana’daki ofisinde gerçekleşen 
buluşmada ilk kez Avusturya ve 
Viyana Ticaret Odası en üst yetki-
lileri ve Viyanalı Türk iş adamları 
bir araya geldi. Müteahhit Mustafa 
Atak, X Mobile GesmbH başka-
nı Mustafa Koç, Yayınevi sahibi 
Ergün Kuzudenli, Zentral Holding 
yönetim kurulu üyesi Haydar 
Güneş, Gimex HandelGesmbH 
yöneticisi İdris Karakaş,Eckerler 
&Ertel GesmbH İş malzemele-
ri ve makine üreticisi Mehmet 
Ildırar, Yapı planlamacısı mühen-
dis Bahattin Çeki, Reviesta Çevre 
Teknolojileri danışma grubu baş-
kanı mühendis Gökhan Yıldırım , 
Turizm ve Mobilya şirketi Syntez 
Group başkanı Haluk Koçpınar ve 
Neue Welt Verlag Yayınevi Başkanı 
ve Yeni Vatan Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Birol Kılıç katılımcılar 
arasında yer aldı.  

Yeni  Vatan Gazetesi  büro -
sunda karşılıklı fikir alışveri-
şi, soru ve taleplerin iletilme-
si çerçevesinde küçük bir kokteyl 
şeklinde gerçekleşen bu buluşma, 
hem Wirtschaftsbund’un seçmen-
leri ile buluşması, hem de Viyana 
Ticaret Odası üyesi olan Türk iş-
letmeciler arasındaki ilişkile-
rin derinleşmesine neden oldu. 
İki başkanın ortak mesajı dikkat 
çekti:‘Türk esnaf ve işletmecile-
rin çoğalması ve başarılı olma-
sı için elimizden geleni yapma-
ya hazırız. Türkiye’den göç eden 
esnaf ve işadamlarının başarıları 
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Avusturya’da vazgeçilmez bir ger-
çek haline geldi. Çalışkanlıkları, 
azimleri ve fikirleri ile büyük başa-
rılara imza atan küçük, orta ve bü-
yük  Türk işletmelerinin çoğalma-
sını istiyoruz. Avusturya Ticaret  
Odaları ve Viyana Ticaret Odası  
esnaf ve işadamı olmak isteyenle-
rin hizmetindedir.‘ dedi. 

Bilindiği gibi Viyana’da 6000’den 
fazla Türk kökenli iş adamı var. Bu 
iş adamlarının vergi potansiyelle-
ri, istihdam ettikleri insan sayısı 
ve Viyana ekonomisine yaptıkları 
olumlu katkı gibi sebepler, Ticaret 
Odaları için de Viyana’daki Türk 
ekonomisinin ve Türk sermayesi-
nin öneminin artmasına yol aç-
tı. Bunun sonucu olarak Ticaret 
Odaları bugün her branşta Türkçe 
dilinde de danışma ve destek hiz-
metleri sunuyor. Bunun yanısıra 
Wirtschaftsbund, aynı zamanda 
Türk iş adamları ve  yatırımcılar ile 
birebir görüşme, fikir alışverişinde 
bulunma, sorunlarını dinleme ve 
çözüm üretme gibi faaliyetleri de 
programına almış durumda.

Bu buluşmada Türk iş adamları-
nın talep ve şikayetleri belli konu-
larda yoğunlaştı. Bunlardan bir 
tanesi de haksız rekabetti. Brigitta 
Jank bu konunun her sektörde bü-
yük bir sorun olduğunu, ama ge-
rekli adımların atıldığını belir-
tirken, inşaat sektöründe Maliye 
Bakanlığı ile ortak olarak yürür-
lüğe konulan bazı yaptırımlar ile 
bu sorunun yavaş yavaş ortadan 
kalkmaya başladığını müjdele-
di. Kriz sonrası banka kredi ta-
leplerine artarak red gelmesi ve 
sık sık bürokrasi engeline takılın-
ması sorununa da değinen Jank, 
EVA olarak özetlediği (Entlasten, 
Vereinfachen, Ankrubeln – yü-
künü almak, sadeleştirmek, art-
tırmak) yeni ve esnek programla-
rı ile bu sorunların da aşılacağına 
olan inancını vurguladı.  

İnşaat alanında Wırtschaftsbund 
adına aday olan Bahattin Çeki, 
Wir tschaftsbund´dan aday 
oluşunu şu sözlerle ifade etti 
“Viyana´da bulunan yabancı kö-
kenli inşaat firmaları savunmasız 
ve büyük zorluklar içinde bulu-
nuyor. Buna bir çözüm getirilmesi 
gerekiyor. Seçimlerdeki tek hede-
fim inşaat alanında dürüst çalışan 
ve katma değer sağlayan firmala-
rın çıkarlarının gözetilmesi. Güzel 

bir seçim olmasını diler bütün seç-
menlerin oy kullanmasını temen-
ni ederim”. 

Son derece sıcak bir atmosfer-
de gerçekleşen bu buluşmada 
Wirtschaftsbund Başkanı Leitl, iki 
dile sahip olmanın ekonomi için 
ne denli büyük bir önem teşkil etti-
ğinin bilincinde olduğunun, özel-
likle de ithalat-ihracat konusun-
da bu sayede son derece yerinde 
yatırım ve hamlelerin yapılabile-
ceğinin üzerinde durdu. Büyüme 
konusuna da değinen Leitl, son 
derece çok kültürlü bir şehir olan 
ve bu bağlamda çok büyük eko-
nomik bir dinamizm barındırma-
sı gereken Viyana’nın %1’lik bü-
yüme oranını çok az bulduğunu 
belirtti. Ekonomik büyümenin is-
tenilen düzene gelmesinin birinci 
hedefleri olduğunu söyleyen Leitl, 
bu hedeflere ulaşmak adına Türk 
iş adamlarının ve bir çok farklı pa-
zara açılma potansiyeli olan Türk 
sermayesinin de çok önemli bir 
yer teşkil ettiğini ifade etti. Leitl 
karşılıklı diyalog ortamı içinde bu 
büyüme hedefine beraberce ulaş-
mak konusundaki iyimserliğini di-
le getirdi. 
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TAKsi EHYiYETi ALMAKÇOK KOLAY

Taksi okulu yöneticisi ve hocası 
Ali Er ile siyaset dünyasından ya-
kından tanıdığımız Ing. Mustafa 
İşçel, Avusturya’da bir ilke imza 
attılar.

Özellikle bir çok meslek grubun-
da hizmet veren ancak akşam 
saatlerinde başka bir iş arayan 
kişilerin özellikle tercih ettiği 
taksi şoförlüğünün bu güne ka-
dar Avusturya’da Türkçe des-
tekli okulu yoktu.  Ali Er ve Ing. 
Mustafa İşçel’in ortaklaşa kur-
dukları bu okul bu eksikliği ta-
mamen giderdi. 

TÜRKÇE DEsTEKLi KURs

Okulda şuanda bir çok kişi-
nin eğitim gördüğünü söyle-
yen Ali Er, “Biz bu kursumuzda 
öğrencilerimize taksi ehliyeti-

nin ne demek olduğunu, taksi-
cilik mesleğinin gereklerini, ya-
sal düzenlemeleri, taksicinin acil 
durumlarda ne yapması gerekti-
ğini öğretiyoruz. Bu kursa bir çok 
Türk arkadaşımızın dışında baş-
ka ülke vatandaşları da katılıyor. 
Taksicilik mesleği dışarıdan gö-
ründüğü gibi kolay bir iş değildir. 
Kendine göre zorlukları vardır. 
Sabah erken saatlerde başlayan 
koşuşturma gecenin ilerleyen sa-
atlerine kadar sürebilir. Bu yüz-
den biz bu kursta arkadaşlarımı-
za bir çok konuyu öğretiyoruz. 
Takıldıkları konuları teker teker 
tekrarlıyoruz. Almancası yeterli 
olmayan arkadaşlara da kursu-
muzda Türkçe bir tetrar yapıyo-
ruz. Bir çok arkadaşımız bizden 
ehliyet almanın rahatlığını yaşa-
yacaklar. Böyle bir işe girdiğimiz 
için sevinçliyiz” diye konuştu.

CiDDiYET VE gÜVEn

Taksi Ehliyeti almak isteyen ki-
şilere seslenen Taksi Eğitmeni 
Er, “Bizden yardım ve bilgi al-
mak isyeten arkadaşlarımıza 
kapılarımız açık. Özellikle ka-
fasında çeşitli soruları olan ve 
taksi ehliyeti almak isteyen-
leri  kursumuza bekliyoruz. 

Başarının sırını çalışmakta ge-
çiyor. Bu yüzden bilgi almaktan 
çekinmeyin. Kurslarımız günün 
bir çok saatinde var. Bu kurslar-
dan herhangi birine katılabilir-
siniz. Sınıfımızda her tür kon-
for mevcuttur. Sınıfımızda aynı 
anda bir çok kişi eğitim gör-
mektedir. Kursumuza katılan 
arkadaşlarımızın yüzde 80’i ba-
şarılı oluyor. Bu başarıyı yaka-
lamak isteyen ve taksi ehliyeti 
olmayan arkadaşlara kapıları-
mız sonunan kadar açık” diye 
konuştu.

UzMAn KADRO

10.  Viyana’da açılan Union 
V i e n n a  T a x i s h u l e ’ y e 
Inzersdorferstrasse 119 A-1100 
adresinde hizmet veriyor. Kursa 
0699 11 55 00 04 nolu telefondan 
ulaşabilirsiniz.

 AVUsTURYA‘DA KREDi
• AVuSTuRyA‘NiN HER yERİNE 60.000,-   
 EuRO‘yA kADAR AcİL kREDİ 

•  AyRicA SiNiRSiZ EV kREDİSİ

•  kEMAL BEy

         TEL: 0664 340 08 58

VİYAnA’nIn İLK TAKSİ oKULU 

DERsiMiz TAKsiCiLiK
Ali Er ve ing. Mustafa İşçel’in 
ortaklaşa kurdukları union 
Vienna Taxischule ile Türkçe 
destekli taksi ehliyeti eğitimi 
alabilirsiniz. kursun yönetici 
Ali Er, yeni kurulan bu taksi 
okulu sayesinde bir çok 
işsizin taksi ehliyetine sahip 
olduğunu belirtti. Ayrıca bir 
çok kişinin de Türkçe destekli 
taksi ehliyeti kursuna 
yazılmak istediğini belirtti. 
10. Viyana’da kurulan taksi 
okulunda öğrencilere taksi 
şoförü olmanın incelikleri 
öğretiliyor.
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Ing.MUsTAfA isCEL (41): 

Göçmen Firmaları Danışmanlığı ve 
aynı zamanda  Ekonomi Birliğinde 
Türk adayların koordinatörü olan 
Mustafa İşçel, Wirtschaftsbund 
Müdürü Dr. Biach ile birlikte çalı-
şarak alanlarında uzman iş adam-
larını bir çatı altında topladı. 

ALi ŞAHin ( 41): 

Şu ana kadar ticaret ile uğra-

şan Türk kökenli iş adamlarımı-
zın yeterince aydınlatılmadığını 
gördüm. Bu engellerin kalkma-
sının zamanının geldiğini düşü-
nüyorum. Vatandaşlarımız daha 
iyi hizmetlere layık.Yeni nesiller 
için, daha güçlü bir Viyana eko-
nomisi için, geleceğe büyüye-
rek adım atan firmalarımız için 
Wirtschaftsbund en güçlü plat-
form olucaktır.

Ing.CEYHAn PUsMAz(34):  

WIRTsCHAfTsBUnD sEÇiME HAzIR

Viyana Ticaret Odası (27 Şubat- 2 
Mart)  seçimleri hızla yaklaşırken 
Wirtschaftsbund’daki Türk iş 
adamlarımız da seçime hazırlanıyorlar. 
Wirtschaftsbund’dan aday olan 
katılımcılar ve seçim planlarını ve seçim-
lerden beklentilerinı anlattı. 

Viyana  - Sosyal demokratların 
Ticaret Odası seçimlerinde 
Viyana Eyaletinin başkanlı-

ğını yapan Fritz Strobl, düzenledi-
ği bir galada seçimlerin çok önem-
li olduğunu ve her işverenin oy 
kullanması gerektiğini belirtti. 

İşçi odalarında elde ettiği başarı-
nın bir benzerini elde etmek için 
yola çıkan Wirtschaftsverbund, 
Türk asıllı adaylara verdiği önem 
ile dikkat çekiyor. Wirtschaftsbund 

30’un üzerinde Türk kökenli ada-
ya yer verirken, SWV listelerinde-
ki Türk kökenli aday sayısı yüzün 

üzerinde.  Listesinde çok sayıda 
Türk kökenli işverene de yer ve-
ren, ve Ticaret Odası’nda Türk kö-

kenli ekonominin daha fazla söz 
hakkı olması gerektiğinin üzerin-
de duran Wirtschaftsverbund’dan 
ikinci  l isteden Viyana için 
aday olan belli başlı katılımcı-
lar şöyle: Akan Keskin (Viyana 
B aşkan Yardımcısı ) ,  Resul 
Ekrem Gönültaş (Avusturya 
Genel Başkan Yardımcısı), Ali 
Efe (Makina ve Teknik Endüstri 
Mühendisi), Gülten Karagöz 
(Gıda Meclisi), Feride Ketenoğlu 
(Gastronomi).

“Herkes için daha fazla söz hakkı” sloganıyla 
yola çıkan Spö destekli Wirtschaftsverbund, 
özellikle de Türk kökenliler başta olmak üzere 
göçmenlik geçmişi olan adayları son derece 
önemsediklerini belirtti. 

12 yıldan bu yana ticaret odası 
üyesi ve aynı zamanda uzun yıl-
lardır ticaretle uğraşan bir kişi 
olarak Türklerin de yönetimde söz 
sahibi olması gerektiğini düşün-
düm.Hatta bunun için geç bile kal-
dık. Kendimizi en iyi şekilde temsil 
edip genç nesillere rahat bir gele-
cek bırakmak istiyoruz.

ADEM KösE (32): 

Aday olmamdaki asıl neden; so-
runlara çözüm üretip ticarete viz-
yon katmak.   Kendi meslektaşla-
rımın sorunlarına aşina olduğum 
için, seçildiğim takdirde bir söz 
sahibi olarak bu sorunları rahat-

lıkla çözeceğimize olan inancım 
tamdır.

InH.YAŞAR YAVUz (43):  

Kendi alanımızda aday eksikliğini 
hissetmem seçimlere katılmam-
daki en büyük etken. İyi düşünüp 
akıllı bir seçim yapmak şart. Bir 
5 sene daha kaybetme lüksümüz 
kalmadı. Kendi sesimizi duyurma-
nın vakti geldi.

MEHMET TÜTÜnCÜ (35): 

20 yıldır kendi alanımda, gast-
ronomi branşında çalışıyorum. 
Amacım branşımızdaki sorunları 

tespit edip ilgili mercilerde en et-
kili şekilde savunmaktır. Şu aralar 
faaliyet alanımızı dağıtmak isti-
yorlar. Buna karşı bir şeyler yap-
mak için Wirtschaftsbund’dan 
aday oldum.

HATiCE iŞLEYEn ( 37): 

1970’li yıllardan beri Avusturya’ya 
nice vatandaşımız göç etti. Geçen 
3 nesilde statümüz işçiden iş ve-
rene yükseldi. Ancak bu nesilin 
sıkıntılarını, problemlerini, ken-
di dillerinde anlatabileceği kimse 
yok. Önceden başkaları bizim ye-
rimize karar veriyordu, biz uygulu-
yorduk. Ancak şimdi söz sahibiyiz. 

HAsAn VURAL (38): 

24 yıldır  Viyana’da yaşıyo-
rum ve 17 yıldır girişimci ola-
rak hizmet veriyorum. Bu sü-
re boyunca politik arenada 
bizi temsil eden, bizim ihtiyaç-
larımızı bilen ve çıkarlarımı-
zı gözeten birilerinin olmayı-
şının sıkıntılarını da yakinen 
yaşamış oldum. Önümüzdeki 
Wirtschaftskammer seçimlerin-
de bu yüzden aday olup, sayıları 
sürekli artarak bizleri gururlan-
dıran Türk girişimcilerin bizim 
çektiğimiz sıkıntıları çekmeme-
leri için onları temsil etmeye ka-
rar verdim.

oYunuZu Kullanin
Avustutya Ticaret Odası 2010 

seçimleri bu yıl Türk esnaf 
ve işadamlarının Avusturya 

vatandaşı olanlarının aday olma-
sıyla renkli, çekişmeli,suçlamalı, 
ama her halükarda demokra-
tik katılımı destekleyici gün-
dem maddelerine sahne olacak. 
27 Şubat 2 Mart seçimlerinde 

Wirtschaftsbund ve SWV arasın-
daki mücadele ve iki grubtan da 
Türk kökenli  işletmelerin çok-
luğu  gelecek için için umut va-
ad etti  Bu arada özellikle birçok 
Türk işletmecisinin aday seçimi 
ve adayların alanlarında başarı-
lı olmadığı yönündeki şikayetleri 
dikkat çekti.  Seçimlerden sonra 

seçilenler kendi ve çevresinin çı-
karlarının takipciliğini, Türkiye` 
den siyasi veya başka cemiyet-
lerin  buradaki çıkar temsilcili-
ğı  yapmamaları herkesin temen-
nisi.Avusturya`da Türk esnaf ve 
işadamlarının burada hizipçilik 
yapmadan çözmeleri gereken ye-
teri kadar  sorunları var.    

sWV DE sEÇiME HAzIR
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Geçtiğimiz yıl ilk baskısı yapılan Türk Mutfağı’ndan Sağlıklı 
Besinler isimli kitabın dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. 

yemek kitabını yayınlayan Sağlık Bakanlığı, yeni Vatan Gazetesi 
yöneticilerini makamında ağırladı. Bakan Stöger kitabın ter-

cümesi ve dağıtımını üstlenen yeni Vatan Gazetesi’ne teşekkür 
etti. Stöger ile sağlıklı yaşam, sağlıklı gıdalar, gıda sektöründe 

kalite normları, planlanan sigara yasağı gibi bir çok güncel 
konu hakkında konuştuk. 

  sAĞLIK BAKAnI sTögER:

iKi DiLLi YEMEK KiTABInI 
EŞiM ELiMDEn KAPTI



22 HABER Yeni VATAn • ŞubAT 2010 SAYi 109 23ŞubAT 2010 SAYi 109 • Yeni VATAn HABER

açılmadığını söyleyen çok dö-
nerci esnafımız var. Bu konuda 
da bir şeyler yapmayı düşünü-
yor musunuz?

Stöger: Kesinlikle düşünüyoruz. 
İlgili yönetmeliğe bir daha bak-
mam gerekiyor. Ancak gıda kali-
tesinde güvenliğini konu alan her 
türlü fikre kapımız açık. Konu sağ-
lıklı beslenme ise, her türlü iş bir-
liğine açığız.

Yeni Vatan: Sigara yasağı ko-
nusunda da bizleri bilgilendirir 
misiniz? Kapalı alanlarda siga-
ra yasağı getirilmesi konusunda 
çalışmalarınız var. 

Stöger: Evet, bu konuda artık bir 
şeyler yapmanın zamanı geldi. 
Duyduğum kadarıyla Türkiye’de 
böyle bir düzenlemeye gidilmiş ve 
şu ana kadar da sorunsuz işliyor. 
Avusturya’da da 50 m2 nin üzerin-
deki büyüklükteki mekanlarda si-
gara içilmeyen bir bölüm bulunma-
sını şart koşmak istiyoruz. Sigara 
içilmeyen alanın da sigara içilen 
alandan daha büyük olması gere-
kiyor. Ben bu düzenlemeyi bakan 
olarak çok daha önceden getirmek 
istemiştim, ama bu tasarı ilk etapta 
Parlamento’dan döndü. Ancak bu 
yasayı geçireceğiz. Şu an bir geçiş 
dönemindeyiz.  1.7.2010 tarihinden 
itibaren bu yasa yürürlüğe girmiş 
olacak diye düşünüyorum. Sizin ba-
şardığınız gibi biz de sigara içmeyen 
vatandaşlarımıza temiz hava sahası 
tedarik etmek istiyoruz.

Yeni Vatan:  Türkiye demişken, 
hiç  Türkiye’de bulundunuz mu? 
Beğendiğiniz, aklınızda kalan 
yerler var mı?

Stöger: Evet bir kaç sene önce 
İstanbul’a gitmiştim. Gerçi çok az 
bir süre kalabildim. Sadece 5 gün. 
İstanbul gibi enteresan ve heye-
can verici bir şehiri tanımak için 
çok kısa bir süre olduğunu bili-
yorum. Yine de gittiğim süre içe-
risinde çok güzel yerler gördüm. 
Özellikle yerin altında bulunan 
o Yerebatan Sarnıcı’nı çok güzel 
bulmuştum.

Yeni Vatan: Çok teşekkür ediyo-

ruz Sayın Stöger. Son olarak ek-
lemek istediğiniz bir şey, okuyu-
cularımza iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?

Stöger: Daha az yağlı yemek-
ler yesinler, daha çok hare-
ket etsinler. Bu sadece Türkler 
için değil herkes için geçerli. 
Sağlıklı besinlerin daha kolay 
ulaşılabilir olması gerekiyor. 
Gündelik hayatta, gıda kültü-
ründe kalorisiz sağlıklı besin-
lerin daha fazla yer kaplaması 
gerekiyor. Her kültürün sağlıklı 
yiyecekleri olduğunu biliyoruz. 
Bunların daha ön planda olma-
sı gerekiyor.

Viyana Avustura Sağlık 
Bakanı Alois Stöger’i maka-
mında ziyaret ettik. Stöger 

Yukarı Avusturya SPÖ teşkilatın-
dayken, en son seçimlerle bera-
ber kabineye atandı ve yaklaşık 2 
senedir sağlık bakanlığı yapıyor. 
Röportaj teklifimizi kabul ederek 
bizi makamında davet eden Sağlık 
Bakanı Stöger ile sağlıklı yaşam 
hakkında sohbet etmeye başla-
dık, laf lafı açtı.

Yeni Vatan: Kamu sağlığı konu-
sunda ne kadar hassas olduğunu-
zu, özellikle de sağlıklı beslenme 
ve toplum sağlığı konusunu çok 
önemsediğinizi biliyoruz. Bu ko-
nudaki son çalışmalarınızı, plan-
larınızı okuyucalrımızla paylaşır 
mısınız?

Stöger: Dediğiniz gibi sağlık ba-
kanlığı olarak bizim de en önem-
li gündem maddelerimizden birisi 

sağlıklı beslenme. Kamu sağlığına 
dair en büyük sorunlardan birinin 
bu olduğunu görüyoruz.

Yeni Vatan: Bu hususta ne yap-
mayı düşünüyorsunuz?

Stöger: Besin değeri düşük, kalo-
risi yüksek gıda kullanımı malesef 
artarak yaygınlaşıyor. Bunun so-
nucu olarak obezite problemi dün-
yanın bir çok ülkesini olduğu gibi 
Avusturya’yı da tehdit ediyor. Biz 
bakanlık olarak sağlıklı beslenme 
konusunda önleyici tedbirler al-
mak istiyoruz. Belli kriterler geti-
rerek sağlıklı besine ulaşımın ko-
laylaşmasını sağlamak istiyoruz. 

Yeni Vatan:  Evet bu konu-
da Sağlık Bakanlığı olarak 
“Gesund Türkisch kochen - le-
icht gemacht” adlı Türk mutfa-
ğından sağlıklı ve düşük kalorili 
lezzetler adlı bir kitap da çikar-
mıştınız.

Stöger: Şimdi oraya gelecektim. 
Sizin desteğinizle çıkan yemek 
kitabı gibi vatandaşı sağlıklı be-
sinlere teşvik eden yayınların ço-
ğalması lazım. Kitaptan bende de 

var ve sıklıkla içindeki yemekler-
den yerim. Hatta bazı yemekleri o 
kadar sevdim ki, yemek yapasım 
geldiğinde elime hemen kitabı-
nızı alırım. Eşim bazen abarttığı-
mı düşünür, kitabı elimden alır. 
(Gülüşmeler). Ama gerçekten de 
insanlara ana dilinde ulaşmak 
önemli. Özellikle gençler ve ço-
cuklara ulaşmak çok önemli. 

Yeni Vatan: Sayın Stöger, bu-
rada Türk gıda sektöründe 
önemli bir yeri olan dönerci-
lerden de bahsetmeden olmaz. 
Avusturya’da kebap sektörün-
de olan vatandaşlarımızdan 
sıklıkla bazı şikayetler alıyo-
ruz. O da ; Avusturya gıda mev-
zuatında döner için hala belli 
başlı kalite normlarının belir-
lenmemiş olması. Bu yüzden 
mağdur olduğunu, kaliteli ma-
lının kalitesi gereğince rağbet 
görmesinin devletçe yolunun 
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Viyana’daki temasları hak-
kında basına bilgi veren 
TRT Genel Müdürü İbrahim 

Şahin, imzalanan mutabakat zap-
tının haber, belgesel ve eğlence 
programlarında işbirliği yapma-
yı içerdiğini söyledi. Şahin talep 
olması halinde Almanca yayın-
ların da mümkün olacağını bil-
dirdi. TRT Genel Müdürü Şahin, 
ORF ile yaptığı görüşmelerin çok 
yararlı olduğunu ifade ederek, 
“Görüşmemiz sırasında, muha-
taplarıma, ‘Kişi bilmediğinin düş-
manıdır’ atasözünü hatırlatarak, 
birbirimizi tanımamız halinde ara-
mızdaki önyargıları 

giderebileceğimizi anlattım. ORF 
yetkilileri de işbirliğini geliştir-
mek istediklerini belirttiler ve 

İstanbul’da bir büro açmak is-
tiyorlar” dedi. İbrahim Şahin, 
ORF’nin İstanbul’da açmak iste-
diği büro konusunda da kendileri-
ne TRT olarak destek vereceklerini 
kaydetti. Şahin, yabancı dilde ya-
yın konusundaki bir soru üzerine, 
TRT’nin halen 32 dilde yayın yaptı-
ğını anımsatarak, talep olması ha-
linde Almanca yayın yapmaları-
nın da mümkün olacağını bildirdi. 

Şahin, TRT-ORF işbirliği çerçe-
vesinde iki kurum arasında or-
tak bir haber havuzu oluşturu-
lacağını ve çeşitli programların 
iki kurum arasında ‘kazan ka-
zan’ prensibiyle satın alınacağı-
nı kaydetti. İbrahim Şahin, bir 
soru üzerine ORF’nin ülkede ya-
şayan Türk vatandaşlarının en-

tegrasyonuna katkı sağlamak 
üzere TRT’nin hazırladığı deği-
şik programları da TRT’den ala-
rak Türkçe olarak yayımlayacağı-
nı bildirdi. 

TRT, Kara Mustafa Paşa Belgeseline 
Katkı sağlayacak. ORF’nin İkinci 
Viyana Kuşatmasının komutanı 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile 
ilgili bir belgesel hazırlamak is-
tediğini ifade eden Şahin, “Kara 
Mustafa Paşa belgeselinin tek ta-
raflı olmaması için TRT’nin katkı 
sağlayacağını” belirtti. Mutabakat 
zaptı çerçevesinde birkaç anlaş-
mayı paraf ettiklerini belirten 
Şahin, iki kurum arasında oluş-
turulan alt komisyonların imzala-
nan mutabakat zaptı ve anlaşma-
ları detaylandıracaklarını bildirdi.
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Viyana’da bulunan TRT 
Genel Müdürü İbrahim 
Şahin, Türkiye Radyo 
ve Televizyon kurumu 
TRT ile Avusturya 
Devlet Televizyonu ORF 
arasında işbirliğini 
öngören mutabakat 
zaptı imzalandı.

TRT iLE ORf ARAsInDA 
iŞ BiRLiĞi
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WIRTSCHAFTSBUND İSTANBUL BALOSU’NA 

Her yıl düzenlenen ticaret balosu’nun bu yılki 
teması İstanbul’du. Wirtschaftsbund tarafından 

düzenlenen ticaret balosu’na avusturya ve 
türkiye’den bir çok konuk katıldı. VİYana’Da 

bÜYÜK İlgİ
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Viyana - Wirtschaftsbund Wien 
tarafından dün gece düzen-
lenen geleneksel balo için bu 

yıl “2010 Avrupa Başkenti İstanbul 
Viyana’da” teması seçildi.Baloya 
ev sahipliği yapan Ekonomi Birliği 
Başkanı Brigitte Jank, Türkiye ile 
Avusturya arasında “mükemmel bir 
işbirliği” yapıldığını, bu işbirliğinin 
her geçen gün daha da geliştirilerek 
devam edeceğini söyledi. Viyanalı 
iş adamlarının Türkiye’de, Türk iş 
adamlarının da Viyana’da çok sa-
yıda projeyi hayata geçirdiklerine 
işaret eden Jank, iki kıtayı birbirine 
bağlayan İstanbul’un bu yıl Avrupa 
Kültür Başkenti seçilmesi nedeniy-
le bu yılki balo için İstanbul tema-
sını seçtiklerini kaydetti. Devlet 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış da yaptığı konuşmada, 
Türkiye’den ve İstanbul’dan 
selam getirdiğini belirterek, 
“İstanbul tarihte üç imparatorlu-
ğun başkentiydi. Bu yıl da Avrupa 
Kültür Başkenti. Bu çerçevede 
İstanbul’da 500’ü aşkın kültürel 
etkinlik gerçekleşecek. Lütfen ge-
lin misafirimiz olun” dedi. Türkiye 
ile Avusturya arasındaki ekono-
mik işbirliğinin güçlenmesinden 
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memnuniyet duyduğunu anlatan 
Bağış, “Türkiye’nin dünyanın 16., 
Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi-
ne sahip olduğunu, Avusturyalı 
iş adamlarının Türkiye’de yatırım 
yapmalarından memnuniyet du-
yacağını” bildirdi.
 
BALODA TÜRK sAnATÇILAR

Balonun açılışında sanat yaşamı-
nı İsviçre’de sürdüren Türk opera 
sanatçısı tenor Erkan Aki sahne al-
dı ve İtalyanca bir eserle başladı-
ğı programını “Med ve Cezir” adlı 
Türkçe bir eserle noktaladı. “Med 
ve Cezir” eserinde Egemen Bağış 
ve eşi Beyhan Bağış da sanatçıya 
eşlik ettiler. “Balonun starı” ola-
rak anons edilen Hadise de saat-
ler gece yarısını gösterirken sah-
neye çıktı.

Bağış çifti konser öncesi kulise gi-
derek Hadise’yi tebrik etti. Kuliste 
Hadise ile bir süre sohbet eden ve 
fotoğraf çektiren Bağış, Osmanlı 
döneminde gerçekleşen iki Viyana 
kuşatmasına atıfta bulunarak, “Bu 
kez Viyana’ya Hadise’li bir çıkarma 
yapıyoruz” diye espri yaptı. Hadise 
de, Bağış çiftinin kulise kadar ge-
lerek kendisine başarılar dileme-
sinden “büyük onur duyduğunu” 
belirterek, “Eurovision’da olduğu 
gibi bundan sonraki sanat yaşa-

mında da Türkiye’yi temsil etmek-
ten ve Türk sanatçısı olarak anıl-
maktan gurur duyacağını” söyledi. 
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi 
Ecvet Tezcan, Büyükelçilik men-
subu üst düzey diplomatlar ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yardımcısı Ahmet Selamet 
de baloya katılirken,.  Viyana 
Eyalet Milletvekili Türk köken-
li Şirvan Ekici ile ünlü modacı Atıl 
Kutoğlu da baloyu renklendiren 
isimler diğer isimler arasındaydı. 

BALO nEDiR

Belli bir törene göre tertiplenen ol-
dukça geniş ölçüde danslı toplantı. 
Balonun başlıca çeşitleri şunlardır: 
Kır balosu şehir balosu resmî balo 
özel balo halk balosu menfaat ba-
losu çocuk balosu  kostümlü balo  
maskeli balo.

Türkiye’de ilk balolar İstanbul’da 
(Galata ve Beyoğlu) yabancı elçi-
likler binalarında verilen bazen da 
İstanbul halkının katıldığı balolar 
olmuştur.

Resmî devlet törenleri ve halk top-
lulukları arasında yer alması ise 
cumhuriyetten sonra başlamış-
tır. Türkiye’de ilk resmî balo 1925 
yılı Cumhuriyet Bayramı akşamı 
Ankara Türk Ocağı’nda verilmiştir.
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BU KURsA 
MUTLAKA 
KATILIn

WIFI göçmen kökenliler 
için şimdi de yeni bir kurs 
başlattı:  WIP Komplett. 

Bu yeni kurs İş Almancası 
(Wirtschaftssprache Deutsch)
ö kültürler arası karşılıklı öğre-
tim (Interkulturelles Lernen), 
ve pratik uygulama (Praktische 
Anwendung) alıştırmalarından 
oluşuyor. Anadili Türkçe olup A2 
düzeyinde Almanca biliyorsanız 
ve Avusturya’da iş piyasasına gir-
mek istiyorsanız, 192 ders ünite-
sinden oluşan WIP kursu tam size 
göre. Bu kurs ile Almancanızı ge-
liştirebilir, ve İş dünyasında kul-
lanılan önemli kavramları kul-
lanmayı öğrenebilirsiniz. Türkçe 
destek de sunulan bu kurslarda, 

ayrıca Avusturya’daki ve Avrupa 
Birliği’ndeki yaşamın sosyal, kül-
türel ve demokratik yapısı ko-
nuları da işlenecektir. Pratik uy-
gulamalarda da edindiğiniz bu 
bilgileri birebir uygalamak öğre-
tilecektir. 

6/12 Nisan 2010 tarihinden itiba-
ren kayıtları başlayacak olan bu 
kurslar hem gündüz, hem de ça-
lışanlar düşünülerek akşam vuku 
bulacak. Kurslar hakkında daha 
detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, 
19 Şubat 2010, 17:00 – 18:00 arası 
veya 10 Mart 2010, 19:00 – 20:00 
arası WİFİ’de yapılacak ücretsiz 
bilgi edinme akşamlarına katıla-
bilirsiniz.

Viy a n a -Tü r k iye d e n  ge -
len ișçi lerin girdikle -
ri ilk iș genellikle ticaret-

le uğrașan firmalar oluyor. İșçiler 
Sendikasının(AK-Arbeiterkammer)  
yaptığı araștırmaya göre, ticaretle 
uğrașan yaklașık 75.000 insan ya-
bancı uyruklu olup, bunların yüz-
de kırkını ise Türkiyeden gelenler 
olușturmaktadır. “Bu çalıșanların 
bir çoğu geldikleri ülkelerde iyi 
eğitimli kalifiye elaman olarak 
çalıșmıș olsalar da diplomaları 
burda tanınmamakta.“ Diye açık-
lamada bulunan İșçiler Sendikası 
Bașkanı Herbert Tuppel, İșçi 
Sendikası ve Gpa-djp`nin beraber 
düzenlediği “Ticaret Dünyasında 
Kariyer Şansları“ adlı seminerde bu 
durumun iyileștirilmesi gerektiğini 
dile getirdi. (27.01.2010, Çarșamba 
günü, saat 14:00, İșçiler Sendikası 
Eğitim Merkezi)

Ticaret sektörü göçmen köken-
li çalıșanlara Avusturya Pazarına 
girme șansı sunuyor. Birçok kiși 
için tabiki bu zor koșullar altın-
da bir bașlangıç. Ticaretle uğra-
san her iki kișiden biri kazancın-
dan memnun değil, özellikle kısmi 
zamanlı çalıșanlar için geçinmek 
neredeyse imkansız. Ve her ge-
cen gün daha fazla ișçi tam gün 

çalıșmak istedikleri halde sade-
ce kısmi zamanlı çalıșabiliyor. İșçi 
Sendikasının  araștırmasına gö-
re göçmen kökenli en az her beș 

ișçiden biri istemeyerek kısmi za-
manlı olarak çalıșmakta. Yabancı 
çalıșanlar için  terfi olma șansı da 
çok azdır. Avusturyalılarda yöne-
tim yetkisi olan çalıșanların oranın 
yüzde 13 olmasına karșın, yabancı 
çalıșanların sadece yüzde ikilik bir 
kısmı bu yetkilere sahiptir. Bunlar 
arasında da sadece yüzde onyedi-
lik bir bölümü terfi olanaklarından 
memnunlar. 

Özellikle göçmen olarak gelen ilk 
jenerasyon niteliklerine uygun ol-
mayan alanlarda çalıșmıșlardır.
Yurtdıșında doğan akademisyen-
lerin sadece yüzde yirmilik bir ke-
simi kendi eğitimleri doğrultusun-
da bir mesleği yapıyorlar. Mesleki 
eğitim ve eğitim devamlılığı konu-
larında firma sahipleri de sınıfta 
kalıyorlar. Ticaretle uğrașanların 
yüzde yirmisi zorunlu eğitimleri-
ni bitirmiș olup, yüzde altmıșikilik 
bir oran sadece çıraklık eğitimine 
sahip.

BU YÜzDEn ișÇi sAnDIĞI AșAĞIDAKi 
isTEKLERDE BULUnUYOR: 

• Olan niteliklerin tanınması-
nın kolaylaștırılması (Yabancılar 
için olan bitirme sınavların 
kolaylaștırılması ve resmi ola-
rak kayıtlı olmayan  uzmanlık  ve 
yeterliliklerin tanınmasıyla ilgi-
li sistemlerin ve pilot projelerin 
geliștirilmesi)

• Firma içindeki ayrım gözetmele-
rine son verilmelidir, göçmenler de 
aynı eğitim ve terfi haklarına sahip 
olmalıdırlar.

• Ticaret  sektöründe „Eșit 
Davranma Gözetimi“ ile ișçi tem-
silcilerinin yapılan ayrımlari far-
ketmesini ve engellemelerini sağ-
lamalıdır.

• Tam gün çalıșmak isteyenlere 
mümkün olduğunca bu șekilde iș 
verilmelidir. Yeni iș dağılımlarında 
bundan sonra ișçilerin istekleri de 
dikkate alınmalıdır.

• Daha iyi eğitim olanakları ticaret-
le uğrașanların geleceğini garanti-
lemelidir ve bunun için meslek 
okullarinin saatleri uygun olarak 
ayarlanmalıdır.

yurtdıșı mezun olma belgelerinin  tanınmasında 
kolaylıklar sağlanması ve terfi konusunda eșit 
șanslar verilmesi.

aK-İșçi sendikası 
ticaretle uğrașanlara 
daha fazla șans 
sunuyor

HERBERT TUMPEL
AK-PRäSİdenT
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Avusturya devleti ve vatandaş-
larımız arasında bir iletişim so-
runu var. İnsanlarımız hala ken-
dilerine sunulan imkanların 
farkında değiller “ şeklinde gö-
rüş bildirdi. Tezcan sözlerini en-
tegrasyonun çift taraflı olduğunu, 
Avusturya’nın da bu konuda bazı 
adımlar atması gerektiğini, bazı 
konularda aynı fikirde olmasalar 
da hem Strache’nin hem kendisi-
nin entegrasyon konusunda gele-
ceğe umutla baktıklarını söyledi. 

Daha sonra söz alan Strache de, 
Türklerin nesillerdir disiplinli 
bir şekilde Avusturya için çalış-
tıklarını, ancak 3. nesilin eğitim 
seviyesinin arttırılması ve ken-
dilerine daha fazla gelecek pers-
pektifi verilmesi gerektiğini belirt-
ti. Entegrasyon ve farklı kültürlere 
karşı tutumunu “Kendi kültürümü 
seviyorum. Ancak bu başka kül-
türlere de saygı duymadığım an-
lamına gelmez. İslam dinine karşı 
da saygım var. Müslüman arka-
daşlarım var. 

Benim sorunum hiç bir zaman 
dinlerin kendisi olmadı. Din 
kisvesi altında siyaset yapan-
lar ve bu şekilde radikalizmi ya-
yanlar oldu. Biz Avusturyalılar 
olarak bu konuda tedbirli ol-
malıyız” sözleriyle dile getirdi. 
Ecvet Tezcan ile görüşmesinin 
gayet açık fikirli bir görüşme ol-
duğunu, ve bundan dolayı bü-
yük memnuniyet duyduğunu 
belirten Strache, bu tarz gö-
rüşmelerin demokrasi kültü-
rü açısından önemli olduğu-
nu vurguladı.  Görüşme sonrası 
Büyükelçi Strache’ye bir de tes-
bih armağan ederken, görüş-
mede ılımlı mesajlar gönde-
ren Strache’nin i lerisi  için 
Müslümanlara ve Türklere kar-
şı nasıl bir tutum sergileyeceği 
merak konusu oldu. 

Viyana - Viyana Parlamentosu 
FPÖ başkanlık ofisinde ger-
çekleşen buluşmada, Ecvet 

Tezcan ve FPÖ lideri HC Strache 
buluştu. İkili bir müddet sohbet 
edip karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduktan sonra basın açıkla-
ması yaptı. Görüşmeden sonra bu 
buluşmaya katılmış olmaktan son 
derece memnun olduğunu belir-
ten Ecvet Tezcan şunları söyledi:  
“ Görevime başlayalı henüz 3 ay 
oldu. Bay Strache’yi basından ve 
duyumlardan tanıyordum.Bugün 
de bizzat tanıma fırsatım oldu. 
Genel olarak Avusturya’da yaşa-
yan Türklerin sorunlarından bah-
settik. Şu an içi bir entegrasyon ve 
uyum sorununun söz konusu ol-
duğu aşikar. 

Biz Avusturya’daki Türklerin ya-
şadıkları ülkeye daha iyi en-
t e g r e  o l m a s ı n ı  i s t iyo r u z . 
Vatandaşlarımızın sosyal, kültü-
rel, siyasi her türlü faaliyette bu-
lunmalarını istiyoruz”. Tezcan 
göçmenlik ve uyum konusunda 
bazı sorunların olduğunu, ancak 
bu sorunların aşılması konusun-
da geleceğe umutla bakılmaması 
için hiç bir sebep olmadığını belir-
tirken, “Avrupa’ya göç bizim için 
yeni bir şey sayılır. 

40 yıldır Avupada’yız. Avrupa’daki 
varlığımız 100-200 senelik bir geç-
mişe dayanmıyor. O açıdan sa-
bırlı olmak lazım. Avusturya’da 
yaşayan vatandaşlar ımızın 
Almanca öğrenmesi lazım. Bence 

tEspİH İlE stRaCHE`YE Hangİ 
 mEsaJ VERİlmEK İstEnDİ?  

Avusturya Büyükelçisi Tezcan, Viyana’da Fpö’lü Strache ile bir araya geldi. İkili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunduktan sonra bir de basın açıklaması yaptı. Basın Toplantısı’nda Büyükelçi´nin, 
Strache’ye tespih çıkarıp bizzat eline vermesi ve birlikte fotograf çektirmesinin ne anlama geldiği konu-
sunda  uzmanlar hala kafa yoruyor.  Strache´nin Türklere ve Müslümanlara karşı son yıllardaki siyaseti 
göz önünde bulundurulduğunda bu buluşma ve “samimiyet” akıllarda kalacak.  
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ÇOK GÜZEL BİR:

KEnt

kurulduğundan beri büyük bir başarıyla Gastronomi sek-
töründeki hizmetlerine devam eden ve Viyana’nın en büyük 
restoranlarından biri olan kent, Türk mutfağının en zengin 
menüleri ile konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Viyana’da 
dört farklı adreste hizmet veren kent Restaurant, kaliteli hiz-
meti ve konuklarına sunduğu nezih atmosfer ile Viyana’da Türk 
mutfağının yüz akı olmaya devam ediyor. kent Restaurant’ın 
Gudrunstraße 120, Maerzstraße 39, Friedmanngasse 39 ve 
Brunnengasse 67 adreslerindeki şubeleri damak tadına hitap 
eden menüleri ile sizleri bekliyor.
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Yeni Vatan: Ayhan Bey, başarı-
larınızı duyunca kulaklarımı-
za inanamadık. Sizinle bir rö-
portaj yapmak istedik. Önce sizi 
biraz tanımak istiyoruz. Ne za-
mandan beri Avusturya’da yaşı-
yorsunuz?

Ayhan Kadıoğlu: İlk 1982 sene-
sinde geldim. Ailem 1971 senesin-
den beri Innsbruck’da yaşıyordu. 
Ben Türkiye’deydim.

Yeni Vatan: Türkiye’de nerede 
yaşıyordunuz?

Ayhan Kadıoğlu: Biz Of ’lu bir 
aileyiz. 1982´ye kadar Of ’da ya-
şıyordum. Annem ve babam 
Avusturya’da çalışıyordu. Ben de 
Trabzon’da okuyordum. Liseyi 
Trabzon Lisesi’nde okudum ve 
bitirdim. Sonra Üniversite’yi ka-
zandım.

Yeni Vatan: Türkiye’de Üni-
versite okudunuz mu?

Ayhan Kadıoğlu: Kısmet olmadı. 
Liseyi bitirdikten sonra Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nde Tıp 
Fakültesi’ni kazanmıştım. Tam da 
o dönemler bir rahatsızlığım ol-
muştu. İç kulak iltihabı geçirdim. 
O dönemler Trabzon’da kulak bu-
run boğaz doktoru yoktu. O yüz-
den tedavi olamıyordum. Bunun 
üzerine ailem de beni tedavi ol-
mam için Avusturya’ya çağırdı. 
Ben de Avusturya’ya geldim. Geliş 
o geliş.

Yeni Vatan: Gittiniz ve ailenizin 
yanına mı yerleştiniz?

Ayhan Kadıoğlu: Evet ailemle bir-
likte Innsbruck’da yaşamaya baş-
ladım. Babam işsiz kaldıktan son-
ra Türkiye’ye geri dönüş yaptı. Ben 

Genç yaşta Avusturya’ya geldi. uzun yıllar geçinme mücadelesi içinde yaşadı. 40’ından sonra üniversite 
okumaya karar verdi. Hırsın, azmin ve zekanın elinden hiç bir şey kurtulamadı. 4 senede 5 farklı üniversite 
bölümünden mezun oldu. Avusturyalılar onu dahi Türk kurt Adam olarak tanıyorlar. Avusturya’nın innsbruck 
kentinde yaşayan Ayhan kadıoğlu, Avusturya vatandaşı olduktan sonraki ismiyle kurt Adam, Avusturya 
basınındaki ilk söyleşisini yeni Vatan gazetesi ile yaptı. Biz de kadıoğlu’nun takdire şayan başarı öyküsünü 
siz okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla göğsümüzü kabartan başarılı Türkler haber-
lerini sizlerle paylaşmak dileğiyle.

4 
yi

LD
A 

5 
üN

İV
ER

Sİ
TE

 B
İT

İR
Dİ



40 HABER Yeni VATAn • ŞubAT 2010 SAYi 109 41ŞubAT 2010 SAYi 109 • Yeni VATAn HABER

Yeni Vatan: Gerçekten çok ilginç 
bir fikir. Okula da bu isimle ka-
yıt olup mezun oldunuz o zaman.

Ayhan Kadıoğlu: Aynen öyle ol-
du. Diplomalarımda da Kurt Adam 
yazar.

Yeni Vatan: Peki Avusturyalılar 
Kurt Adam’ın bu başarısını nasıl 
değerlendiriyor? Üniversitedeki 
Profesörleriniz ne diyorlar?

Ayhan Kadıoğlu:  Üniversite 
Rektörümüz Karl Heinz Töchterle 
başarımdan son derece etkilendi 
ve memnunluk duydu. Diploma 
töreninde dönem mezunları adı-
na benim konuşma yapmamı is-
tedi. Ayrıca Club Carriere adlı ba-
şarı ansiklopedisi dedikleri bir 
kitap var. Oraya beni de alarak be-
ni onurlandırdılar. 

Yeni Vatan: Başarı Ansik-
lopedisi’nde de başarıya giden 
formülü anlatmışsınızdır. Bir 
kez de biz soralım. Bu işin sırrı 
nedir?

Ayhan Kadıoğlu: Öncelikle çok 
net hedefleriniz olmalı. Kendinize 
hedefler koymalısınız. Sonrasında 
adım adım, birer birer bu hedef-
lere ulaşmak için ne fedakarlık 

yapmanız gerekiyorsa yapmalısı-
nız. Bir gün koyduğunuz hedefle-
re ulaştığınızı gördüğünüzde ha-
sıl olan başarmışlık hissi gibisi 
yok. Ayrıca kendi eğitim ve iş kari-
yerim bana bir şey daha öğretti. O 

da öğrenmenin yaşının olmadığı. 
Başarmak istedikten, inandıktan 
sonra olmayacak hiç bir şey yok.

Yeni Vatan: Peki Ayhan Bey; bir 
taraftan kendi işletmenizde ça-

lışırken bir taraftan da 5 fark-
lı bölümde okumak zor olmadı 
mı? Dersler için ne ara zaman 
buldunuz?

Ayhan Kadıoğlu:  “Çok kolay 
oldu”  desem buna zaten kim-
se inanmaz. Ama dediğim gibi, 
benim kafaya taktığım bir he-
defim vardı. O uğurda fedakar-
lıktan çekinmedim. Gündüzleri 
işletmemde çalıştım, gecele -
ri de evimde ders çalıştım. Bİr 
şekilde ikisini de bir arada yü-
rüttüm. 

Yeni Vatan: Bundan sonrası için 
hedefleriniz?

Ayhan Kadıoğlu: Doktoramı bi-
tirdikten sonra, Türkiye’deki 
genel seçimlerde liberal bir 
partiden adaylığımı koymak is-
tiyorum.

Yeni Vatan: Gerçekten anlattık-
larınızdan etkilenmemek, azmi-
nizi ve zekanızı takdir etmemek 
elde değil. Sizin gibi nevi şahsı-
na münasır birini tanıdığımıza 
çok memnun olduk Ayhan Bey. 
Umarım çalışkanlığınızla, az-
minizle ve zekanızla bütün va-
tandaşlarımıza bir örnek teşkil 
edersiniz. 

kaldım. O dönemlerde tutunabil-
mek biraz zaman aldı. İlk geldi-
ğim 80’li yıllarda bir çok işe gir-
dim çıktım. Bulaşıkçılık yaptım. 
Gastronomi sektöründe çalıştım. 
O sıkıntılı dönemlerde çalışma iz-
ni alma konusunda da çok zorluk-
lar yaşadım. Durum böyle olunca 
da kendi iş yerimi açayım kendi 
işletmem olsun dedim. Gernelli 
adında bir Pizzeria açtım. Sonra 
evlendim çoluğa çocuğa karıştım.

Yeni Vatan:  Allah bağışlasın. 
Kaç çocuğunuz var?

Aynah Kadıoğlu: 4 çocuğum var.
Bora ve Berk adında 8 yaşında 

ikizlerim var. Emine de küçük kı-
zım. Bir de 2 buçuk aylık bebeği-
miz var. 

Yeni Vatan: Peki sizdeki bu oku-
ma aşkı ne zamandan beri var?

Ayhan Kadıoğlu: Okuma isteği ben-
de her zaman vardı. Hep bir üniver-
site bitirip diploma sahibi olmak is-
temiştim.Ama malesef uzun süre 
okumak için gerekli imkanlar oluş-
madı. Şartlar oluşunca ben de 41 
yaşında Innsbruck Üniversitesi’nde 
okumaya başladım. 

Yeni Vatan: Okumaya başladı-
nız ve geçen 4 sene içinde kaç bö-

lümde birden okudunuz?

Ayhan Kadıoğlu: Dört sene içinde 
dört bölümde okuyup Magister tit-
riyle mezun oldum. Bir bölümden 
de doktora yaptım.

Yeni Vatan: Anlattıklarınız akıl 
alır gibi değil. Mezun olduğunuz 
bölümlerin isimlerini verebilir 
misiniz?

A y h a n  K a d ı o ğ l u :  Vo l k s -
wir tschafts lehre,  B etr iebs-
w i r t s ch a f t ,  I n te r n a t i o n a l e 
Wirtschaftswissenschaften ve 
Wirtschaftsrecht bölümlerini oku-
dum ve yüksek lisans derecesinde 

bitirdim. Bunun yanında Sozial 
und Wirtschaftswissenschaften 
bölümünü de bitirip üzerine bir 
de Doktora yaptım.

Yeni Vatan: Bu kadar kısa süre-
de bu kadar fazla bölümden bir-
den mezun olmak her insanın 
harcı değil. Üstün zekalı olduğu-
nuzu düşünüyor musunuz?

Ayhan Kadıoğlu: Üstün zeka  de-
meyelim de azim diyelim. Hatta 
laz inadı diyelim. Ben çok uzun sü-
re önce kafama koymuştum bunu. 
İnat ettim ve başardım.

Yeni Vatan: Peki okumaya devam 
etmeyi düşünüyor musunuz?

Ayhan Kadıoğlu: Elbette dü-
ş ü n üyo r u m .  Ş i m d i  b i r  d e 
Wirtschaftsrecht’den Doktora yap-
mak istiyorum. Şubat başında ona 
da başlayacağım. Normalde PhD 
yapmak en az üç sene sürer diyor-
lar. Ben en fazla 2 senede onu da 
bitireceğimi düşünüyorum.

Yeni Vatan:  Kaç tane Akademik 
Ünvanınız var?

Ayhan Kadıoğlu: Şu an kartvi-
zitimde Dr. Mag.Mag.Mag. Kurt 
Adam yazıyor. Hayırlısıyla sırada-
ki doktorayı da bitirince Dr. Mag. 
Mag.Mag.Dr. Mag Kurt Adam ya-
zacak.

Ye n i  Va t a n :  A n l a m a d ı k . 
Kurtadam mı dediniz?

Ayhan Kadıoğlu: Evet Almanca is-
mim bu. 

Yeni Vatan: Nasıl yani?

Ayhan Kadıoğlu: Avusturya’ya 
i lk  geldiğimde gördüm ki 
Avusturyalılar ismimi doğru te-
lafuz edemiyorlar. Kadıoğlu keli-
mesini çoğu söyleyemiyordu. Hep 
yanlış anılmak benim de pek hoşu-
ma gitmedi. Avusturya vatandaşlı-
ğına geçtiğimde dedim ki; “İyisi mi 
ben kendime güzel bir isim bula-
yım”. Hem Avusturyalılar hem de 
Türkler tarafından anlaşılabilir ve 
telafuz edilebilir bir isim arayışı-
na koyuldum. Telefon rehberinden 
seçebilceğim olası isimlere bakı-
yordum. Orada hem Avusturya’da 
hem de bizde var olan iki isim gö-
züme ilişti. Kurt ve Adam. Tamam 
dedim, kurtadam oluyorum.
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Katılımcı olmalısınız. Bu dernekler 
ister etnik, ister spor ister kültür is-
terseniz ticari ne olursa olsun. Ama 
mutlaka Türk dernekleri kurun ve 
üyesi olun. Üçüncü önemli istir-
hamım ise; eğitim.Hem kenidini-
zin hem de çocuklarınızın eğitimi-
ne önem verin” şeklinde konuştu.  
Türk vatandaşları niye AB de ser-
best dolaşamıyor sorusu ğundeme 
gelmesi dikkat çekti. 

Egemen Bağış’ın konuşmasın-
dan sonra vatandaşlarımızın so-

rularına geçildi. Bir soru üze-
rine Bağış, “Avrupa Birliği’nde 
serbest dolaşım hakkımız için 
başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere devletin her kademesinde-
ki çabamız devam ediyor.  Sırp va-
tandaşlarına vize kaldırıldı. Ama 
bizim de eksiklerimizi görmek la-
zım. Pasaportlarımızı dijitalleşti-
riyoruz. Şimdilik bu bir eksik” de-
di. İstanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkan Vekili Ahmet selamet ise 
yaptığı konuşmada, İstanbul’un 
2010 yılı kültür başkenti olması 

üzerine bilgi verdi. “Başkanımız 
Kadir Topbaş bu geziye katılacak-
tı ama İstanbul’daki hava şartla-
rı sertleşti. Yoğun kar hayatı etki-
liyor. Şehrimizi bu halde bırakıp 
Viyana’ya gelemedi” dedi. Devlet 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış’ın Viyana temasları, ÖVP’li 
Şirvan Ekici nin organize ettiği bir 
toplantı ile AP Milletvekili Ernst 
Strasser’ın katılımıyla işverenler-
le sohbet toplantısında devam et-
ti.  Bu toplantıyı AK Partiye yakın 
bir derneğin bu konuda  sabıka-

lı ikinci başkanın etrafa mesajlar  
atarak ar†i telefonlar ederak  sa-
bote etmek istemesi kulislerde ko-
nuşuldu. Şirvan Ekici rahatsızlı-
ğın belli etmemeye çalıştı. 

Bu konuda çeşit l i  çevrele -
rin rahatsızlıklar devam etti-
ği ögrenildi. Bağış, daha sonra 
Avusturyalı basın mensuplarıy-
la görüşetü  Bağış  daha sonra 
“İstanbul- 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Viyana’da” konulu ge-
ceye katıldık.

Viyana Schwechat havali-
manında, Büyükelçi Kadri 
Ecvet Tezcan tarafından kar-

şılanan Bağış ve beraberindeki 
heyet, elçilik binasında Türk işa-
damları ve sivil toplum örgütleri-
nin temsilcileri ile biraraya geldi. 
Bağış burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin AB üyeliği süreci hak-
kında bilgi verdi.Bağış katılımcı-
lara hitaben yaptığı konuşmada, 
Türk diasporasına çok iş düştü-
ğünün altını çizerek, “AB’ne tam 
üyeliğimiz için size ihtiyacımız 
var. Sizlerin üç konuda daha has-
sas olmanızı diliyorum. 

Bu üç ana konunun başında da-
yanışma geliyor. Diasporası güçlü 
milletlere baktığınızda nüfusu kü-
çük ama etkisi büyük olanları gö-
rüyoruz. Siz burada dayanışma 
içerisinde olursanız bizi kimse yı-
kamaz. Hem ticarette hem de sos-
yal ilişkilerde kendi aranızda tam 
dayanışma içerisinde olmamız ge-
rekiyor. Ben ABD’de yaşadım ve 17 
yıl boyunca derneklerde görev al-
dım. İkinci sırada derneklerde gö-
rev almak geliyor. Mutlaka bir sivil 
toplum örgütüne üye olmalısınız. 

Avusturya’ya bir dizi 
temas için gelen 
Egemen Bağış, 
Büyükelçilik’te 
yapılan vatandaş 
toplantısında kendi-
sine gelen sorular 
karşısında ter-
ledi. Bakan’a gelen 
soruların başında 
serbert dolaşım 
konusu vardı. İşte o 
soru: Sayın Bakan, 
Serbest Dolaşım 
Sırplara var ama Türk 
vatandaşlarına niye 
yok?

HER TÜRK’Ün sORMAsI
gEREKEn sORU!

Ekici´ye destek değil köstek 
oldular! Viyana’da bir 
derneğin yöneticileri, öVp 
Eyalet Milletvekili Şirvan 
Ekici’nin büyük başarısını 
engellemeye çalıştı... Şirvan 
Ekici tarafından hazırlanan 
bu konferans büyük ilgi 
gördü. panele, Egemen Bağış 
ve Ap Milletvekili Ernst 
Strasser katıldı. 

Strasser ile 
Bağış ortak 
sorunlar üzerine 
konuştular. 
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Gerek Danimarka, gerekse 
İsveç hükümetinden yetki-
liler kendi ülkelerinde dil 

testlerinin sadece gündeme geldi-
ğini, ancak hiç bir zaman yürürlü-
ğe sokulmadığını ifade ettiler. 

Bazı ülkelerde Almanca kursu-
na gitme konusunda büyük zor-
luklar olabileceği, dolayısıyla bu 
tasarının adaletsiz olduğu eleş-
tirilerine katılmayan Fekter’in, 
Avusturya’ya göçü zorlaştırma 
adına daha ne gibi tasarılarla ka-
muoyunun karşısına çıkacağı me-
rak konusu. 

Bakan Fekter’e İsveç ve 
Danimarka’dan yalanlama

İçişleri Bakanı Maria Fekter’in göçmenler için tasarladığı 
tartışmalı entegrasyon planında Avusturya’ya göç etmek 
isteyenlerin bir Almanca testinden geçip başarılı olma ön 
şartı bulunuyor. Bu düzenlemenin yoğun tepkilere maruz 
kalması üzerine Fekter,  bu tarz düzenlemelerin İsveç ve 
Danimarka hükümeti tarafından halihazırda uygulandığını 
ve bir sorun yaşanmadığını belirtmişti. Fekter’in bu beyanatı 
üzerine İsveç ve Danimarka hükümetleri, bu iddianın doğru 
olmadığını belirttiler.

Viyana - Ege Kültür Merkezi’nin 10. 
Viyana’daki merkezine davetli ola-
rak ziyarette bulunan Büyükelçi ve 

Başkonsolos, 100’den fazla kişinin katılımıy-
la gerçekleşen kahvaltıda dernek üyeleri ile bir 
araya geldi. Vatandaşlarımızla bir arada bulun-
maktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tezcan, 
yaptığı konuşmada vatandaşlarımızdan çocuk-
larını okutmaları, Almanca öğrenmelerini ve 
söz haklarının olabilmesi için entegre olup va-
tandaşlık almaları talebinde bulundu.  “Eğer bu 
[ülkeye entegre olmak istiyorsak, hem öncelik-
le çocuklarımızı okula göndermeli ve Almanca 
dilini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamalı-
yız“ şeklinde konuşan Büyükelçi daha sonra-
sında kahvaltıya katılanlarla sohbet ederken, 
etkinlik Ege Kültür Merkezi folklör ekibinin zey-
bek gösterisi ile renklendi. 

EgE KÜLTÜR MERKEzi’nE 
TAM nOT

YEni E-CARD’LAR 
HERKEs 

iÇin zORUnLU

YEni yılda sağlık sistemin-
de yapılan bazı değişiklikle-
re göre de reçete vergileri 10 
cent artarken, E-card kullanı-
mı tamamen zorunlu hale ge-
tirildi. Bundan sonra E-card’ı 
olmayanlar sağlık hizmetle-
rinden faydalanamayacak.

ViYAnA – Viyana 211 numaralı 
mahkemede boynu bükük ve yap-
tıklarından pişman şekilde otu-
ran bu adamın ismi Mustafa U, 
Nisan 2009’da kızına 4 el ateş et-
ti. Kızı ağır yaralandı. Sonrasında 
damadına ateş etti, damat tuvale-
te saklanarak yaralanmadan kur-
tulmayı başardı. Daha sonra araya 
girmeye çalışan arkadaşlarına da 
ateş etti. Arkadaşları da yaralan-
dı. Bütün bu sinir harbinin sebebi 
ise  kızının evlendiği Bulgaristan 

vatandaşı sevgilisini kabul etme-
mek. Mahkemede  “Ne evi, ne doğ-
ru düzgün bir işi olan, aynı zaman-
da tuhaf arkadaşları olan bu insanı 
damadım olarak kabul etmem im-
kansızdı“  diyerek eylemini açıkla-

yan Mustafa U., kızına, damadına 
ve o sırada onlarla aynı evde bulu-
nan bir arkadaşlarına ateş etme-
si için de “Sadece kızıma bir ders 
vermek istemiştim“ diyerek savun-
du. Kızının işi ve bir geliri olma-
yan, genç bir Bulgar ile evlenmesi-
ni istemeyen, ilk önce kızını tehdit 
eden, sonuç alamayınca işi kızı-
na şiddet uygulamaya kadar götü-
ren Mustafa U., baba baskılarına 
dayanamayıp Bulgaristan’a ka-
çan çiftin peşini orada da bırakma-
dı. Defalarca kızıyla kavga ettikten 
sonra en son Nisan 2009’da kızını 
Viyana’da buldu. 

Mustafa U. kendisi boşandıktan 
sonra  bir dönemler beraber yaşa-
dığı kadının oğluna aşık olan kızı-
nı ve damadını eski hayat arkada-
şının evinde yakaladı ve korkunç 
eylemi gerçekleştirdi. Mustafa U., 
şu an cezası müebbete kadar çıka-
cak cinayete teşebbüs suçundan 
yargılanıyor.

KIzInI VE DAMADInI 
VURDU

20 yaşındaki kızının evlendiği kocasını bir türlü içine sindire-
meyen Mustafa u., kızına, damadına ve o sırada olay yerinde 
bulunan bir arkadaşlarına ateş açtı. KIRILAn HER TÜR 

CAM, KAPI, 
PEnCERE, ViTRin VE 

CAMLI EŞYALAR
TAMiR EDiLiR.



4.Viyanada 
okullara yakin 

calisir durumda 
Kebap lokali

satiliKtiR
Tel.: 0699/10475132

YEni VATAn gAzETEsi’nE REKLAM 
VERMEK isTiYORsAnIz LÜTfEn 

BU nUMARAYI ARAYInIz:

TEL: 01/513 76 15
MOBiL: 0699/103 97 808

sERİ boRsa
YAYInLAnMAsInI IsTEDIĞInIz ILAnLARInIz IÇIn LÜTfEn: 0699 103 97 808

TEzgAHTAR 
ARAnIYOR

gümüş dükkanında 
çalışmak üzere baY 
ve baYan tezgahtar 

aranıyor. Çalışacak olan 
kişi öğrenci de olabilir 
Ücretimiz dolgundur.

VİYana VE sHopping CitY 
sÜD ŞubEsİ İÇİn!

Tel.: 0699 12 41 90 98

Kasap aRaniYoR 
Flamingo piZZa & 

stECKERlFisCHE
Yaşar Özgan

Firmamızda çalışmak 
üzere 45 ile 55 yaşları 

arasında kasap aranıyor. 
Kasaplıktan emekli 

olanlar bile başvurabilir. 
İlgilenenlerin 

0 664 543 53 55 nolu 
telefona başvurmaları 

rica olunur.

Tel.: 0 664 543 53 55

satiliK İŞYERİ
17. Viyana’da çalıştırdığımız pizza 

Kebap ve grill işyerimizi satıyoruz. 
pizza kebab grilljörgerstrasse 34 

1170 Wien
tel: 0699 17192745

bezahlte Anzeige
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MİS GİBİ BİR:

lalE

Lale Restaurant kurulduğundan beri Viyana’da Türk mutfağının 
yüz akı. Geleneksel Türk mutfağından en leziz yemekleri 
tadabilmek için senelerdir doğru adres olan Lale Restaurant, 
zenginleştirilmiş menüsü, usta aşçıları, kaliteli ve itinalı hizmet 
anlayışı ile ev yemeği doğallığındaki lezzetleri müşterileri ile 
buluşturmaya devam ediyor. 
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YEnİ Vatan gaZEtEsİ’nE 
ÜCREtsİZ abonE 
olabİlİRsİnİZ. 
YapmaniZ gEREKEn 
tEK ŞEY İsİm,
soYaD, aDREsİnİZİ
bİZE bİlDİRmEK.
E-maİl: abone@yenivatan.at
sms İlE: 0699 178 284 41  

Türkiye de ise yaygın olarak 
Hepatitis yerine Hepatit ke-
limesi kullanılır. Hepatite 

virüsler(hepatit B ,hepatit C ...), 
bakteriler, çeşitli ilaçlar, uzun sü-
reli alkol kullanımı ve çeşitli en-
düstriyel maddelere maruz kal-
mak yol açabilir. Her ne sebeple 
olursa olsun ortaya çıkan hepa-
tit karaciğer hücrelerinde hasa-
ra sebep olur. Ölümle sonuçlana-
bilecek hastalıklara neden olur. 
Burada önemsenmesi gereken en 
önemli durum virüslerle ortaya çı-
kan hepatit hastalığıdır. 

Virüslerle ortaya çıkan hepati-
ti önemli kılan iki neden vardır. 
Bunlardan birincisi nedenler ara-
sında ilk sırada yer alması, ikincisi 
ise virüslerin baskalarına da bula-
şabilmesidir. Diğer hepatit tiple-
rinde insandan insana bulaşıcılık 
söz konusu değildir. Hepatit virüs-
lerinin A,B,C,D,E,G tipleri olmakla 
birlikte bunlardan en dikkat çeke-
ni Hepatit-B virüsüdür. Hepatit-B 
virüsünün ülkemizde taşıyıcı-
lık oranı %3 ile %7 arasındadır. 
İnsandan insana vücut sıvıları yo-
lu ile geçer: Kan ,Semen (meni), 
Vajinal sıvı ve salgılar (adet ka-
nı dahil) ve Doğum sırasında an-
neden bebeğe geçiş mümkündür. 
Diğer taraftan bu virüslerin yayıl-
malarını önlemek veya aşılana-
rak virüslere karşı bağışıklık ka-
zanmak mümkündür. Virüslerin 
yayılımını engellemek ancak bu 
konuda bilgi sahibi olarak ve bi-
linçlenilerek mümkün olabilir. 

Kısa adı ATDB olan Avusturya 
Tibbi Danışma Birliği, hepatitin 
bu kadar önemli bir hastalık ol-
masını ve halkımızın bu konuda-
ki bilgi eksikliklerini göz önün-
de bulundurarak 14 Mart 2010 
tarihinde Viyana`da bir Hepatit 
Bilgilendirme Günü organize et-

me kararı almıştır. Bir gün bo-
yunca sürecek olan etkinlikle-
re bu konuda uzman üç Profösör 
ve  onlarca doktur katılacak. 
Hepatit Bilgilendirme Gününün 
amacı insanlarımızı Hepatit ko-
nusunda bilinçlendirmek, ko-
runma yöntemleri, tedavisi ve so-
nuçları hakkında bilgiler sunmak. 
Hastalığa yakalanmış olanların 
veya bu konuda soruları olanla-
rın sorularını bire bir yanıtlamak. 
Avusturyadaki türk doktorları ta-
rafindan organize edilen, anadili-
nizde bilgilere ulaşabileceğiniz bu 
önemli güne tüm vatandaslarımız 
davetliler.

YER: 
TARiH: 14 MART 2010 – PAzAR

Bizde gazetemiz ve okuyucuları-
mız adına ATDB`deki doktorları-
mıza organize ettikleri bu güzel 
etkinlikler için teşekkür ediyor ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.

HEpATİT BİLGİLENDİRME GüNü
Sanırım birçoğumuzun birçok sefer duyduğu, 
ama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız 
bir kelime Hepatit veya Hepatitis. karaciğerde 
meydana gelen iltihap yapan reaksiyonlar tıp 
bilimimde hepatitis olarak tanımlanır.
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Sevgili okuyucular; ağız hij-
yeni ve diş çürümesi hak-
kındaki sorularınıza yö-

neleceğim. Zira özellikle de bu 
hususlarda Türkiye kökenli va-
tandaşlarımızda büyük bir ek-
siklik olduğunu görmekteyim. 
Aslında profosyonel bir ağız hij-
yeni ve çocuklarda çürüklere 
karşı eğitim ve bilgilendirme ile 
önlem alınması suretiyle dişçi pa-
rasından tasarruf edebilirsiniz. 
Bir istatistiğe göre Avus-turya’da 
senede sadece 1,3 diş fırçası kul-
lanılmaktadır. İstatistiklere göre 
35 ile 65 yaş arasında olanlar or-
talama iki yılda bir diş kaybedi-
yor. Senede 1 milyondan fazla diş 
çekiliyor ve 250bin protez hazırla-
nıyor. Bunların sebebi de çoğun-
lukla ağız hijyenine dikkat edil-
memesi.

sORU: sizCE iDEAL DiŞ TEMizLiĞi 
nAsIL YAPILMALIDIR?

Cevap: Günde iki kere yemek ye-
dikten yarım saat sonra dişler dü-
zenli olarak fırçalanmalıdır. Her 
yemekten sonra ağızın Ph değe-
rinde bir değişme olur ve ağız te-
mizlenmeden önce bu nötralize 
edilmelidir. Bunun için yarım sa-
at bekleyin veya ağzınızla garga-
ra yapın. 

sORU: DiŞ fIRÇALARKEn özELLiKLE 
nEYin ÜzERinDE DURMALIYIz?

Cevap: Üzerinde durulmayan nok-
ta genelde diş aralarıdır. Bu bölge 
dişin yüzeyinin %40’ını teşkil eder. 
Bunun üzerinde daha fazla durul-
malıdır, zira normal diş fırçaları ge-
nelde bu noktalarda etkili değildir-
ler. Diş aralarının iyi temizlenmesi 
hem çürüğe karşı bağışıklık kazan-
dırır, hem de çeşitli sonuçları olan 
(ki bu sıklıkla diş kaybıdır) diş eti 
hastalıklarını azaltır. Diş arası te-
mizliğinin çeşitli yolları vardır 
(önem sırasına göre): Diş ipi, diş 
arası bölgesi fırçası, Diş arası kür-
danı, ağız çalkalama.

Diş Doktoru Erkan kaya, 
yeni Vatan Gazetesi okurları 
için diş ağız sağlığı konu-
sunda bilgiler verdi. Dr. 
kaya. aşağıdaki sorularımızı 
yanıtladı. 

diş doktoru dr. erkan Kaya:
“Diş sağlığına çok özen gösterin”

dİş doKToRU eRKAn KAYA



AVUsTURYA’DAn KARELER 
foto@yenivatan.at 
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küLTüR YEni Vatan 
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SAYi 109

ÇOK DiLLi ŞiiR DinLETisi BÜYÜK iLgi göRDÜ

Viyana -  Yazar-Şair Hüseyin 
Şimşek’in hem Almanca, 
h e m  Tü r k ç e  h e m  d e 

Zazaca dillerinde yazıp müzik 
eşliğinde şiirlerini okuduğu “ 
Schreibend stirbt man am bes-
ten /En iyi yazarak ölünür” ad-
lı şiir dinletisi etkinliği 5 Şubat 
2010 Cuma günü, saat 19:30’da 
Amerlinghaus’da gerçekleştirildi. 
kunduğu ‘Schreiben stirb man am 
Besten/En iyi yazarak ölünür’ ad-
lı etkinlik gerçekleştirildi. 5 Şubat 
2010 Cuma günü, saat 19:30’da 
Amerlinghaus’da yapılan etkinli-
ğe 80’nin üzerinde dinleyici katı-
lım sağladı. Katılımcılar arasında 

yazar-Şair Hüseyin Şimşek’in hem Almanca, hem Türkçe hem 
de Zazaca dillerinde yazıp müzik eşliğinde şiirlerini okuduğu 
“ Schreibend stirbt man am besten /En iyi yazarak ölünür” 
adlı şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Verein Exil ve Exil Verlag’ın edi-
törü Christa Stippinger, Dersim 
Doğa ve Kültür Derneği Başkanı 
Hasan Aslan, kitabın çevirmen-
leri Özge Taş ve Seher Çakır, ya-
zarlar Rıza Algül ve Kıymet Aslan 
yer aldı. 

Dinletiden önce Verein Exil edi-
törü Christa Stippinger kısaca 
Amerlinghaus’u, Verein Exil’i ve 
son on yıldır her yıl düzenledik-
leri ‘Diller Arasında Yazmak’ adlı 
ödülü tanıtırken, çok dilli etkin-
liklere imkanları el verdikçe des-
tek verdiklerini vurguladı. Daha 
sonrasında söz alan konuk yazar 
ve şair Hüseyin Şimşek ise, ana-
dili Zazaca, ve eğitim gördüğü dil 
olan Türkçe’ye geçiş serüvenini 
anlatan otobiyografik bir konuş-
ma gerçekleştirdi. 

Konuşmalar tamamlandıktan son-
ra, müzik eşliğinde şiir dinletisine 
geçildi. Sahnede dört kişi yer aldı: 
Hüseyin Şimşek, Maren Rahmann, 
Nuray Ammicht ve Wolfgang H. 
Heinrich. Kimi şiirler bir dilde, ki-
mi şiirler iki dilde, birkaç şiir ise üç 
dilde okundu. 

Şiirlerden dizeler bazen Almanca, 
bazen zazaca, bazen Türkçe, ba-
zen ise bir çok dilde aynı anda ses-
lendirildi.  Etkinliğin bitiminde 
Hüseyin Şimşek yazdığı kitapları 
imzalarken, benzeri bir etkinliğin 
Hauptbücherei’da da gerçekleşti-
rileceğini söyledi. 


