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office@yenivatan.at naziler, Türk ailesinin evini ateşe verdi

Bizi diri diri
yakacaklardı

Yıllardır Avusturya’da yaşayan İsmail Kaptan’ın 21. 
Viyana’daki evi, Naziler tarafından ateşe verildi. Ailesi 
ve çocukları için endişe duyan İsmail Kaptan, yetkili-
lerden yardım istiyor. Kaptan, “Avusturya’da başımıza 
böyle birşey geleceğini söyleseler inanmazdım. Ancak 
biz de Naziler’den payımıza düşeni aldık. Polis gereke-
ni yapacak mı?” dedi. HABERİN DEVAMI: 44-45'DE
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Ha m b u rg  -   E s k i  B a t ı 
A l m a n y a  B a ş b a k a n ı 
Helmut Schmidt, KURIER 

gazetesinin 1 Mart tarihli sayısın-
da yaptığı röportajda, Avrupa'ya 
göç, Avrupa’nın göç dalgasının 
altında kalması, İslam ve krizde-
ki Sosyal Demokratlar hakkında 
konuştu. 

Schmidt, Almanya’ya göçmen 
alınırken planlı davranılmadı-
ğı, göçen işçilerin Almanya’da 
kalmak isteyeceklerinin hesaba 
katılmadığı ve ikinci ve üçüncü 
nesille beraber göçmenlerin var-
lığının büyük bir sorun haline 
geldiğine değindi. 

Entegrasyon konusunda en bü-
yük sorunu teşkil eden göç-
menlerin de nüfusu çoğunluk-
la Müslüman olan ülkelerden 
gelenler olduğuna da değinen 
Schmidt, İslam ile batı arasında 
bir medeniyetler çatışması oldu-
ğunu söyledi. 

Schmidt, batılı ülkelerin askeri 
ve „insani“ müdahalede bulun-
duğu ülkelerin genellikle İslam 

ülkeleri olduğunu ve uzun va-
dede Müslüman azınlıklarla bir 
arada yaşamanın mümkün oldu-
ğunu düşünmediğini, zira „ara-
daki kültür farkının çok fazla“ ol-
duğunu ifade etti. 

İslAm vE DEmokRAsİ

Schmidt nüfusu Müslüman olan 
ülkelerin çoğunluğunun zama-
nının endüstrileşmiş batı ülke-
leri sömürgeleri olduğunu belir-
tirken, bugün bile „demokratik 
prensiplerle yönetilen müslü-
man nüfuslu bir ülkenin bulun-
madığını“ sözlerine ekledi.  

Bu hususta batının yaptığı hatala-
ra değinen Schmidt, „Çinlilerden 
ve Müslümanlardan demokratlar 
yaratmaya çalışmak batının yap-
tığı büyük bir hatadır“ sözleriyle 
çizgiyi aştı. 

Schmidt’in İslam ve demokrasi-
nin bir arada var olamayacağı, ve 
Avrupa’ya göç eden müslümanla-
rın entegre olamayacağı yönünde-
ki küstah demeçleri büyük tepki 
topladı.

TERBİyEsİz ADAm!

Bugün 91 yaşında olan ve 1974-1982 seneleri arasında 
Almanya Başbakanlığı yapmış olan Helmut Schmidt 
KURIER gazetesine verdiği röportajında İslam, 
entegrasyon ve farklı kültürlerin bir arada yaşaması 
konusunda konuşurken, çirkin, kışkırtıcı, aşağılayıcı 
ifadeler kullanması tepki çekti. 
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İşte vatandaşların Türkiye’de 
bulunan gayri menkulleri ile 
ilgili Yeni Vatan Gazetesi’nin 

aldığı bilgi notları şöyle: 

1) 2009 yılında Kira Gelirleri 
Olanlar, Bu Gelirlerini 2010 yı-
lı  Mart ayının 25 inci Günü 
Akşamına Kadar Beyan Etmeleri 
Gerekmektedir. (2009 yılında, 
sadece kira geliri elde edenler-
den; 2.600 TL yi aşan mesken ki-
ra gelirleri ile, brüt   22.000 TL yi 
aşan ve vergi kesintisi yapılan iş-
yeri kira gelirleri olanlar ile ke-
sinti yapılmayan ve   1.070 TL yi 
aşan kira geliri olanlar beyanna-
me vereceklerdir.) 

2) Sadece Kira Gelirlerini Beyan 
Edecek Olanlar, Tek Sayfalık Yıllık 
Gelir Vergisi Beyannamesini 
Dolduracaklardır. 

3 )  2 0 0 9  y ı l ı n d a  e l d e  e d i -
len Mesken Kira Gelirlerinin 
2.600 Türk Lirası  Vergiden 
Müstesnadır.

4)  Mesken Kira Geliri  Elde 

Edenler, Bu Gelirlerini Beyan 
E t m e d i k l e r i  v e y a  E k s i k 
B e y a n  E t t i k l e r i  Ta k d i r d e 
2.600 Türk Liralık İstisnadan 
Yararlanamayacaktır.

5) Dar mükellefler, Türkiye’de elde 
ettikleri gayrimenkul sermaye ira-
dı gelirlerini gayrimenkulün bu-
lunduğu yerin vergi dairesine ve-
recektir.

6 ) B e y a n n a m e  Ü z e r i n d e n 
Hesaplanan Gelir Vergisi Mart ve 
Temmuz Aylarında Olmak Üzere 
İki Eşit Taksitte Ödenecektir.

7) www.gib.gov.tr Adresindeki 
“Kira Geliri Beyanname Yardımı” 
H e s a p l a m a  S i s t e m i n d e n 
Yararlanarak, Ödenecek Gelir 
Vergisi Hesaplanabilecektir. 

8 )  B e y a n  k o n u s u n d a 
Viyana Büyükelçiliği Maliye 
Müşavirliğince gereken yardım 
yapılmaktadır. (Tel: 00 43 1 877 
71 81 117)

9) Konutlarda, her bir konut için 

aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri 
elde edenlerin, İşyerlerinde, işye-
rini kiraya verenler ile kiracıların 
kiraya ilişkin tahsilat ve ödemele-
rinin banka veya Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen belgelerle tev-
sik edilmesi gerekmektedir. 

Banka veya Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı 
kılınmak suretiyle, para yatırma 
veya havale, çek veya kredi kartı 
gibi araçlar kullanılmak suretiyle 
yapılan tahsilat ve ödemeler kar-
şılığında dekont veya hesap bil-
dirim cetvelleri düzenlendiğin-
den bu belgeler tevsik edici belge 
kabul edilecektir. Bankaların in-
ternet şubeleri üzerinden yapılan 
ödeme ve tahsilatlar da aynı kap-
samdadır.

TüRKİye’de gAyRİMenKUlleRİ 
olAnlAR dİKKAT

2009 takvim yılında, 
Türkiye’de bulunan ve 
kiraya verdikleri gayri-
menkullerinden 2.600 TL 
üzerinde kira geliri elde 
eden okuyucularımızın, 
söz konusu kira gelirl-
erini ilgili mali 
idareye beyan etmeleri 
gerektiği konusu ile ilgili 
olarak, Viyana Maliye 
Müşavirliği Mahmut 
Sayın  bilgi verdi. 

Eisenstadt – Geçtiğimiz yı-
l ı n  E k i m  ay ı n d a n  b e -
ri süregelen E.M. dava-

sında mahkeme kararını verdi. 
E.M., Burgenland eyaletinin 
Eisenstadt şehrinde geçtiğimiz 
yıl çeşitli parklarda ve kamusal 
alanlarda haraç almak amacıy-
la birçok insanı  defalarca bıçak-
la veya fiziksel saldırılarla tehdit 
edip, cep telefonlarını, paraları-
nı ve sigaralarını almış, sonun-
da da Polis tarafından tutuklan-
mıştı.

CEzAsını AmERİkA’DA çEkECEk

E.M.’nin davasına bakan mahke-
me, 18 Mart Perşembe günü da-
va hakkında nihai kararını ver-
di. E.M. 18 aylık hapis cezasına 
çarptırılırken, Avusturya’da ile-
ri derecede topluma uyumsuz 
ve şiddet eğilimlerine sahip bir 
gençle yeterli derecede ilgilene-
bilecek bir cezai kurumun olma-
dığını düşünen Avusturya yargı-

sı, E.M’nin cezası için alternatif 
bir yöntem geliştirdi. Yargının 
ve Gençlik İl Müdürlüğü’nün 
ortak kararına göre E.M.’nin 
Amerika’nın Pennsylvania eya-
letindeki Glenn Mills School 
isimli acemi birliğine gönderil-
mesi kararlaştırıldı. Gençlik İl 
Müdürlüğü yetkilisi Maximilian 
Schulyok karar ile ilgili “ Bu gen-
ci asosyal bir insandan sosyal 
bir insana dönüştürmek istiyo-
ruz” dedi.

FPÖ TEPkİlİ

Burgenland eyaleti FPÖ Başkanı 
Norbert Hofer ise mahkemenin 
bu uygulamasına karşı tepkili. 
Hofer kararı bir skandal olarak 
değerlendirirken, “ Mahkemeye 
göre bu genci ıslah edebilecek 
bir kurum Avusturya’da mevcut 
değilmiş. Yetkililer suçlu tahliye 
edildikten sonra tekrar suça bu-
laşma ihtimalinin yüksekliğin-
den hareketle alternatif bir çö-

AvusturyA’dA bİr İlk: sAldiRgAn TüRK gencİ ceZA 
olARAK AMeRİKA’dA AceMİ bİRlİğİne göndeRİlİyoR

Bir çok psikolog ve pe-
dagog ise Amerika’daki 
topluma adapte olama-

yan şiddet eğilimli gençlerin 
“eğitildiği” bootcamp isim-
li kurumları son derece zarar-
lı buluyor. Uzman kişi ve ku-
rumlara göre kişinin bireysel 
iradesini baskı ve zor kulla-
narak yok eden bu kuruluş-
lar, genç insanların bireysel 
gelişimi için son derece zarar-
lı. Uzmanlar Bootcamp’lerin 
gençler üzerinde onulmaz 
aşağılık kompleksi yarattığı 
üzerinde dururken, özellik-
le insan hakları savunucuları 
da bu kurumlara iyi gözle bak-
mıyor. Bir çok uzman kayıtsız 
şartsız itaatin zor kullanılarak 

gençlere dayatıldığı Bootcamp 
birliklerinin, toplum için va-
tandaş değil, savaş için asker 
yetiştirdiği görüşü üzerinde 
birleşiyor. Psikolojik tacizlerin 
ve saldırıların bu kurumların 
programlarının bir parçası ol-
ması insan hakları savunucu-
ları tarafından yıllardır eleşti-
riliyor. 

Bootcamp birliklerinde şid-
det vakalarının da defalarca 
belgelendiğini belirten insan 
hakları savunucusu kuruluş-
lar, sürekli hakaret, aşağılama 
ve baskıya maruz kalmanın da 
çok net bir şekilde insan hak-
larına aykırı olduğu görüşün-
deler. 

tArtışmAlı Acemİ bİrlİklerİ: 

BooTCAmP

züm bulmuşlar. Burada hukuki 
bir sorun var. O da failin huku-
ken sınırdışı edilemiyor oluşu” 
sözleriyle kararı eleştirdi. 

Avusturya vatandaşlarının ver-
gisiyle E.M.’nin ıslah edilmesi-
ni kabul edemeyeceğini belir-
ten Hofer düşüncelerini “Neden 
bizim vergi ödeyen vatandaş-
larımız yabancı bir kimsenin 
ABD’deki yaşamını finanse etsin 
ki? Böylelerini hiç düşünmeden 

sınırdışı etmek gerekir. Bunun 
bir özürü olamaz. Bu Türk’ün ne 
denli tehlikeli olduğunu hepimiz 
gördük. Kendisini Eisenstadt’a, 
tekrardan insanların arasına 
salmak yapılacak en büyük ha-
ta olur. 

Zaten gençliğin refahı için ayrı-
lan para son derece yetersizken 
bir de böyle yaptırımlara gidil-
mesini kabul edilemez buluyo-
rum” sözleriyle ifade etti.

Burgenland’da saldırı, şiddet, gasp ve tehdit suçları 
işleyerek toplumu terörize ettiği iddia edilen Türk 
kökenli E. M. (14) Hakkında mahkeme kararını verdi: 
Amerika’daki Boot camp adı verilen acemi birlikler-
inde bir sene eğitim.  FPÖ milletvekili Hofer karara 
tepkili: “Sınırdışı edilmeliydi”.
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Vi y a n a  –  T ü r k i y e ’ n i n 
Avusturya’daki en yetki-
li isimleri ile İçişleri Bakanı 

Fekter’in görüşmesinde, göçmen-
lere Almanca öğrenme zorunlulu-
ğu, Türklerin Avusturya’da yaşa-
dığı sıkıntılar ve Avusturyalılar’ın 
İslam’a bakışı gibi önemli konular-
da konuşuldu.

Fekter Almanca öğrenme zorun-
luluğu konusunda görüşlerini 
„ İçişleri Bakanlığı olarak çeşit-
li kurumlarla araştırmalar yaptık 
ve göçmenlerin Almanca seviye-
si hakkında tespitlerde bulun-
duk. Uzun yıllardan beri burada 
oturmalarına rağmen Almanca 
bilmediklerinden kendilerine ta-
nınan haklardan mahrum kalan 
göçmenlerin olduğunu gördük. 
Büyük bir Almanca öğrenme faa-
liyeti ve çabası içindeyiz.  

Almanca öğrenme zorunluluğu
 ilkokullardan değil çocuk yuvala-
rından başlayacak“ sözleriyle ifa-
de etti. 

Büyükelçi Tezcan, Fekter’in bu 
görüşlerine hepsine katılmadığı-
nı, Almanca öğrenmenin elbette 
ki önemli olduğunu kabul etmek-
le beraber, yabancı bir dili iyi öğ-
renmeleri için insanların öncelikle 
kendi dillerini çok iyi bilmeleri ge-
rektiğini belirtti. Bunun için üni-
versitede yetiştirmek üzere Türkçe 
bölüm açılması gerektiğini savu-
nan Tezcanın bu önerisi, Fekter ta-
rafından „halkın vergilerini başka 
bir dilin öğrenilmesi için harcaya-
mam“ gerekçesiyle olumlu karşı-
lanmadı.

AvusTuRyA’nın DA üzERİnE 
DüşEn gÖREvlER vAR

Büyükelçi Tezcan entegrasyon 
konusunun sorunsuz işleme-
si için sadece göçmenlerden bir 
şeyler beklemenin doğru olma-
dığını, Avusturya halkının ve 
özellikle de basınının yabancıla-
ra ve farklı kültürlere bakışının 
da değişmesi gerektiğini belirtti. 
Büyükelçi Tezcan sözlerine şöy-
le devam etti: „Bu problemlerin 
başında da din sorunu geliyor. 
„Avusturyalıların İslam’a bakışı“ 
adlı bir anket çalışmasını bakana 
örnek olarak gösterdim. 

Benim halkım uyum konusunun 
Avusturya İçişleri Bakanlığı’nın 
eş güdümünde yürütülmesin-
den rahatsız. Biz bu ülkede gü-
venlik sıkıntısı mı yaratıyo-
ruz ki bizimle ilgili konuları 
İçişleri bakanları ele alıyorlar de-
dim. Bu konuların daha ziyade 

Sosyal Bakanlıklarda, Gençlik ve 
Çalışma Bakanlıklarında ele alın-
ması gerektiğini vurguladım“. 

BAsın TEk TARAFlı yAyın 
yAPmAmAlı

Büyükelçi Tezcan Avusturya bası-
nının tek taraflı tutumundan duy-
duğu rahatsızlığı da Fekter’e ilet-
tiğinden bahsederken, Türkler 
hakkında sadece olumsuz ha-
berlere yer verilmesinin, bura-
daki başarılı ve entegre olmuş 
Türklerin görmezden gelinme-
sinin, bu tutumla Türklere karşı 
olumsuz bir imaj ve atmosfer ya-
ratılmaya çalışılmasının bir ara-
da yaşamaya ve entegrasyona 
zarar verdiğini, bazı basın organ-
larının Türk karşıtı ve İslam kar-
şıtı tutumundan vazgeçmeleri ge-
rektiğini de sözlerine ekledi. 

Avusturya İçişleri Bakanı 
Maria Fekter Türkiye’nin 
Viyana Büyükelçisi Kadri 
Ecvet Tezcan, Viyana 
Başkonsolosu İbrahim Mete 
Yağlı ve Güvenlik Ateşesi Dr. 
Ahmet Çimen’i makamında 
kabul etti.  Görüşmelerin 
çok açık ama çok  samimi 
geçmediği açıklamalardan ve 
resimlerden  belli oldu. 

sıkınTılı gÖRüşmE



8 HABER Yeni VATAn • MART 2010 SAYi 110 9MART 2010 SAYi 110 • Yeni VATAn HABER

Avusturya Ticaret Odaları 
2010 seçimlerine gölge düştü!

Geçtiğimiz ay tamamlanıp 
sonuçları açıklanan Ticaret 
Odaları seçimlerinden 
sonra, Wirtschaftsverbund 
ve SWV’den toplam 40 aday 
Ticaret Odaları meclisinde 
görev yapmaya hak kazandı. 
Seçim hakkında şikayetler 
bitmiyor.

Her 5 senede bir gerçekle-
şen Ticaret Odaları seçim-
lerinin sonuncusunda bir 

ilk gerçekleşti ve ilk defa Odalar 
Meclisi’nin yüzde 20’sinde Türk 
kökenli İş adamları ve esnaflar 
yer aldı.Katılım oranının %41.3 
olduğu seçimlerde ÖVP destek-
li Wirtschaftsbund %70.91’lik oy 
oranıyla  seçimi kazanan taraf 
olurken, SWV de yüzde 11,78 ora-
nında oy aldı. Seçim sonuçlarına 
göre toplamda 40 Türk kökenli es-
naf ve iş adamı Avusturya Ticaret 
Odaları yönetiminde söz hakkı 
sahibi oldu. Wirtschaftsverbund 
adaylarından Mustafa İşçel ilk 
defa Türk kökenlilerin başkan ve 
başkan yardımcısı sıfatından mec-
lise girdiğini kaydederken, san-
dalye sayısına göre istedikleri es-
nafları ön sıralara çekebildiklerini 
sözlerine ekledi. 

Seçimler sonucunda Ticaret 
Odaları Meclisi’ne girmeye hak 
kazanan Türk kökenli esnaf ve 
iş adamlarının listesi şöyle: Ali 
Yılmaz, Nasif Murat Demir, Ayhan 
Erkara, Ali Şahin, Ceyhan Pusmaz, 
Hasan Vural, Yaşar Yavuz, Mehmet 
İşçel, Aydın Avcı. SWV’den giren-
ler:  Gökhan Keskin, Resul Ekrem 
Gönültaş, Mustafa Kavuşan, 
Bayram Koca, Mehmet Camcı, 
İbrahim Yenigün, Ferhat Dalkılıç, 
İbrahim Beyazıt, Birol Turan, 
Gülten Karagöz, Cesim Yıldız, Ali 
Efe, Mustafa Demirhan, Eylem 
Çetinkaya, Akif Mehmet Kızılkoca, 
Birsel Akpınar, Ali Çelik, Turgay 
Özdemir, Akan Keskin, Mehmet 
Vural, Ali Tınlayan, Atilla Avcı, 
Vural İlter, Özcan Yangöz, Mustafa 
Baş, Okan Göreç, Oktay Karahan, 
Ali Can, Metin Malçok. Seçimlerin 
demokratik metotlar ile yapıldı-
ğı konusunda birçok kesimden 
şikayet gelmesi seçimlere gölge 
düşmesine neden oldu. Gelecek  
Viyana  Eyaleti  seçimleri acaba 
böyle  mi  olacak? 

Avusturya Ticaret Odaları 
2010 seçimleri bitti ama 
arkasında olumsuz izler 

bıraktı. Bu seçim yıllarca ko-
nuşulacak çirkin, mafyavari, 
tehdit, ispiyonlama ve karala-
ma içerikli eylemler, Avusturya 
Devleti'nin gücünü partileri kul-
lanarak Türk asıllı küçük ve or-
ta işletmecileri baskı altında al-
ma ve korkutma eylemleriyle 
anılacak. Bu olaylarda ne yazık 
ki birinci suçlu Avusturyalı yet-
kililerdir. Maalesef Türkiye’den 
göç etmiş Avusturyalı esnaf ve iş 
adamları arasında, işinin ehli ki-
mi adayları tenzi ederek söylüyo-
rum, en dürüst, temiz, çalışkan, 
üretken ve topluma hizmet eden 
ve etmek isteyenler adaylar ara-
sında gösterilmemişlerdir. Tam 
tersine Avusturyalılar'a en fazla 
yalakalık yapan, özellike 

Türkiye’den göç etmiş esnaflar 
arasında "O Türk’tür, o Kürt’tür, 
o Alevi’dir, o bölücüdür“ gibi ba-
yağı ithamlar yapan, kendilerini 
laf ebesi zanneden ve onu bunu 
karalayan kişiler Ticaret Odası 
seçimlerine mafyavari metotla-
rı resmen sokmuşladır. Buradan 
Mart 2010’u  WKO seçimleri tari-
hine not düşmek gerekiyor. Bu 
insanlara gerek gelecek Ticaret 
Odası seçimlerinde, gerekse ge-
lecek Viyana Eyalet seçimlerinde 
Avusturyalı partiler son vermez-
se en başta Avusturya mille-

tini , daha sonra kanunları ve 
demokrasiyi bitirirler. Evet bi-
tirirler. Zaten Avusturyalılar'ın 
içinde yeteri kadar "Kötü olsun, 
ama yeter ki benim adamım ol-
sun, bana birilerini ispiyon-
lasın, bilgi toplasın“ zihniye-
tinde insan var. Bu insanların 
yanına bir de Türkiye’den göç 
etmiş, ne oldum delisi, kendin-
ce ciddi siyasi misyonlar üstlen-
diğini sanan, yalancı, riyakar, 
oportünist(fırsatçı), ikiyüzlü, te-
miz ve iyi niyetli insanları da zor 
durumda bırakan insanlar ekle-
nince iş son Ticaret Odaları se-
çimlerinde tanık olduğumuza 
benzer skandallarla sonuçlanır. 
Standard gazetesinin haberin-
de de Naschmarkt esnafını se-
çim öncesinde „oy vermenize 
yardımcı olalım“ kisvesi altında 
nasıl terörize ettiklerini, baskı al-
tına aldıklarını, takip edip sıkış-
tırdıklarını üzülerek okuduk.

En başta dinin bazı Camiiler 
üzerinden Ticaret Odası seçim-
lerinde çıkar sağlamak amaç-
lı kullanıldığını da gördük. Dini 
kullanarak, insanların inançla-
rını suistimal ederek kendine çı-
kar sağlamak, dini bu emellere 
alet etmek de İslam dinin Kutsal 
kitabı  Kur’an’ı Kerim tarafın-
dan lanetlenmektedir. Bakın hiç 
uzağa gitmeyelim ve Lokman 
Suresi’nin 33.Ayeti’nde ne den-
diğine bakalım: „ Aman o ya-

man aldatıcı seni Allah diyerek 
aldatmasın“. Evet; bunu biz ka-
famızdan yazmıyoruz. İnsanlara 
Müslümanlığı bu şekilde sat-
manın, Camii üzerinden siya-
sete ve ticaret ağırlık koyma-
nın Demokrasi ile alaksı yoktur. 
İnsanları ne Allah ne de Atatürk 
diyerek kimse aldatmasın. 

Bir örnek daha verelim. Viyana 
Pazarcılarında seçime yüz-
de 65’e yakın oranda katılım 
Avusturya’da güya rekor kırmış. 
Ama başka hiçbir yerde katılım 
yüzde 30’u geçmemiş. Nasıl ol-
muş? İnsan seviniyor değil mi? 
Ama sevinmenize gerek yok. 
Katılımın şaibeli olduğu iddila-
rını Yeni Vatan Gazetesi’ni ara-
yan onlarca esnaf,işadamı ve 
yetkili dile getirdi. Daha önce de 
bahsettiğimiz gibi Der Standard 
Gazetesi Naschmarkt’da Türk es-
nafların ve pazarcıların isyanını 
dile getirdi ve esnafın üzerinde 
baskı yapıldığını, kaba ve kibar-
ca tehditlerin olduğunu birinci 
ağızdan aldığı bilgilerle sayfala-
rına taşıdı. Tüm Avusturya bunu 
öğrendi. Niye kimse bunları yaz-
madı? Böyle demokrasi olur mu? 
Hapiste olmasına rağmen oy kul-
lananların olması, veya postane-
de para, baskı ve diğer bazı me-
totlarla oy alınması iddiaları 
sizlere de ünlü Amerikan gang-

steri Al Capone yöntemlerini ha-
tırlatmıyor mu? Çakıcı bunların 
yanında halt etmiş. Bu ne biçim 
rezalettir ? Buna da „Boşversene“ 
denebilir mi?  Türkiye’yi mahve-
den bu tehdit ve şantaj anlayışı-
nın Yeni Vatanımız Avusturya’ya 
da bulaşmasına neden müsaade 
edelim? Doğrudan veya dolaylı 
olarak tehdide maruz kalan kim 
varsa hemen Avusturya savcılık-
ları üzerinden suç duyurusun-
da bulunmalıdır. Bu kişiler siyasi 
konumlarından rant sağlayarak 
iş ve mevki kazanmaya çalışıyor-
lar. Milleti aptal yerine koymak 
buna denir. Kimse bu Avusturya 
Demokrasinin düşmanı bu söz-
de temsilcilerden çekinmesin. 
Seçtiğimiz insanların en temiz, 
en çalışkan ve en dürüst insanlar 
olması gerekmez mi?  

Şu soruyu herkesin kendine sor-
ması gerekir: Ortalıkta siyaset-
çi olarak dolaşan bir takım in-
sanlar sizin temsilcilerininiz mi 
yoksa kendi çıkarlarının ve  çev-
relerinin temsilcileri mi? Peki 
böyle çoğulcu Demokrasi ve gü-
ven ortamı olur mu? Peki bu işe 
siz „Dur“ demezseniz sonuçları-
na da katlanmaya hazır mısınız? 
Böyle siyaset anlayışı da, böyle 
karalamacı ve fitneci siyasetçi-
ler de olmaz olsun. Böyle seçim-
ler  olmaz olsun. 

bİR oKUyUcUMUZUn MeKTUbU 
HÜseyİN deĞİrmeN: "bÖyle seÇİmler OlmAZ OlsuN"



10 HABER Yeni VATAn • MART 2010 SAYi 110

Ankara – Avusturya Ankara 
Büyükelçiliği 8-9 Mart tarih-
lerinde ilk kez, Avusturya’ya 

gönderilecek olan Türk din görev-
lileri için bir eğitim programı dü-
zenledi. Bu programı Avusturya 
Büyükelçiliği Diyanet İşleri ile or-
taklaşa düzenleycek. 

Türk din adamları için 2008 yı-
lının Kasım ayından itibaren 
Avusturya’ya adım atmalarından 
sonra senede bir kez „eyalet gö-
zetminde eğitim“ veriliyor. 

Bu eğitimin amacı imamları 
Avusturya ülkesiyle, insanlarıy-
la, kültürüyle ve politik sistemiy-
le tanıştırmak, ve bunun yanısıra 
Avusturya’daki devlet, toplum ve 
din ilişkisine dair bilgilenmele-
rini sağlamak. Böylelikle din gö-

revlilerin çalıştıkları kurumlarda 
sosyal ve danışma görevlerinin 
de bir parçası olmaları hedefle-
niyor. Ankara’daki iki günlük eği-

timde 5 yılda bir düzenli olarak 
Avusturya’ya gönderilen 11 imam, 
Avusturya eğitim ve kurumlar sis-
temine ve mezheplerine dair gi-

riş niteliğinde bir bilgilendiril-
meye tabi tutuluyor. Bu konuda 
kendieri ile Dr. Elisabeth Dörler 
(Feldkirch Psikoposluğu İslam 
Görevlisi) ve Cansel Demirdelen 
(Viyana aile içi şiddete karşı mü-
dahale birimi) ilgileniyor. Türk 
Diyanet İşleri tarafından ata-
nan 11 imamdan yüksek öğre-
nimlerini tamamlamaları, iyi de-
recede Almanca konuşmaları, 
Demokrasinin temel prensipleri-
ne sadık olmaları ve başka kültür-
lerle diyaloğa açık ve hazır olma-
ları bekleniyor.

Etkinlikten sonra 11  imam 
Büyükelçi Gürer tarafından 
Büyükelçi makamında konuk edil-
dikten sonra resmi olarak göreve 
gönderildi. Bu buluşmaya Diyanet 
İşleri’nden Ali Dere de katıldı.

DİyAnETİn İmAmlARı 
AvusTuRyA’DA

Viyana – ÖVP’den 2000 ka-
dar delegenin katıldığı ve 
13 Mart günü Stadthalle’de 

gerçekleşen kurultayda yapılan 
seçimde Viyana eyaletinden baş-
kan adayı olan Christine Marek 
oyların yüzde 96’sını alarak ÖVP 
Viyana’nın yeni başkanı oldu.

Başkan seçilmesinin ardın-
dan parti kurultayında yaptı-
ğı konuşmasında partililere 
seslenen Marek, önümüzdeki ay-
larda gerçekleşecek olan Belediye 

Başkanlığı seçimlerinde de par-
tisi için elini taşın altına koyaca-
ğını belirtti. Marek konuşmasın-
da ilk olarak „durağan, fikirsiz ve 
vizyonsuz“ bulduğu SPÖ’ye yük-
lenirken, göçmenler ve entegras-
yon konusuna da değindi. Bu ko-

nudaki görüşlerini „ Viyana’da 
Getto’ların oluşmasına izin verme-
yeceğiz. Göçmenler Avusturya’nın 
şartlarına ayak uydurmak zorun-
dalar. Ayak uydurmayanlara ve 
sosyal devletin imkanlarını kötü-
ye kullananlara da hiçbir şekilde 

müsamaha etmeyeceğiz“ sözleriy-
le dile getiren Marek,  katı tavrı-
nı da göreve geldiği ilk gün ortaya 
koymuş oldu. Marek’in bu sesleni-
şi bazı politik çevrelerce „ sağcı bir 
yabancı politikası gütmesi“ sebe-
biyle eleştirildi.

CHRısTınE mAREk ÖvP vİyAnA‘nın 
REsmEn yEnİ BAşkAnı sEçİlDİ

Christine Marek ÖVP 
kurultayında yapılan 
genel seçimle ÖVP 
Viyana Başkanlığı’na 
seçildi. Marek görevi 
devralma konuşmasında 
göçmenlere özellikle sert 
mesajlar göndermesi 
dikkat çekti.
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vİyAnA  – Hannovermarkt esnafı, müşterilerine daha kolay ve da-
ha hızlı ulaşabilmek için teknolojinin nimetlerinden faydalan-
maya başladı. Hannovermarkt pazarından alışveriş yapmak iste-
yen 9. Ve 20. Viyana sakinleri artık evlerine sipariş verebilecekler.  

Viyana Ticaret Odası Başkanı Brigitte Jank da en taze yiyecekle-
ri herkese ulaştırmayı hedefleyen bu yeni uygulamadan duydu-
ğu memnuniyeti „ Bu hizmetle birlikte, Hannovermarkt’daki 40 
kadar esnaf, yaşlı insanlar başta olmak üzere gün içinde alışve-
rişe çıkma fırsatı olmayan çalışanlara ulaşabilecekler“ sözleriy-
le dile getirdi.

Sipariş verme saatleri Salı ve Perşembe günleri saat 16 ila 20 ara-
sı. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için: 

www.wienermaerkte.at/hannovermarktkisterl 

AvusT u RyA  Tıp  Danışma 
Birliği’nin düzenlediği ve 
Avusturyalı ve Türk iç hasta-
lıkları uzmanlarının katıldığı 
Hepatit ve karaciğer hastalık-
ları bilgilendirme paneli vatan-
daşlarımızdan yoğun ilgi gördü.

Viyana – Wilhelminen hasta-
nesi İç Hastalıkları Bölümü 
B a ş k a n ı  P r o f .  M i c h a e l 
Gschwantler Türkçe „Hepatit 
bilgilendirme günü“ düzenle-
di. ATİB merkezinde gerçekle-
şen organizasyona vatandaş-
larımız büyük ilgi gösterdi. 
AKH’dan iç hastalıkları uzma-
nı ve hekim Türk ve Avusturyalı 
doktorların katıldığı panel-
de, vatandaşlara Hepatit has-
talığı hakkında bilgi verildi. 
Doktorlar vatandaşların so-
rularını yanıtlarken ve iç has-
talıkları sorunlarına dair bil-
gi verirken, daha sonrasında 
katılımcılara kolesterol, ka-
raciğer ve tansiyon ölçümle-
ri de yapıldı. Katılımcılardan 

Dr. Amir Kurtaran karaciğer 
hakkında önemli bilgiler ve-
rirken, karaciğer yetmezliği, 
karaciğer iltihabı ve safra taşı 
konusunda vatandaşları uyar-
dı. Wilhelminen Hastanesi İç 
Hastalıkları Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Michael Gschwantler 
de hepatit hastalığı hakkında 
Türkçe bilgi verdi. 

HAnnovERmARkT 
EsnAFı şİmDİ EvlERE 
sERvİs DE yAPıyoR

Artık Hannovermarkt 
pazarından alışveriş 
yapanlar sebze, meyve, 
et ve içeceklerini Telefon, 
Faks ve İnternet yoluyla 
da sipariş edebilecekler.

vİyAnA’DA 
sAğlık PAnElİ

Cu m h u r b a ş k a n ı  H e i n z 
Fischer'in yeniden aday ol-
duğu seçim yarışına başka 

partiler aday göstermezken Sosyal 
Demokrat Partili (SPÖ) Fischer'in 
seçim yarışını göğüslemesi bekle-
niyor. Avusturya'da halk tarafından 
seçilen cumhurbaşkanlığı seçim 
yarışına Fischer'in tek rakip olarak 
çıkan Rosenkranz, Avusturya'nın 
aşırı sağcıların önde gelen temsil-
cileri arasında yer alıyor. Meslek 
hanesine "ev kadını" olarak yazan  

Niederösterreich`lı olan Barbara 
Rosenkranz, Avusturya'nın Avrupa 
Birliği üyeliğini bırakmasını ve ya-
bancılar yasasının sertleştirilmesi-
ni istemesiyle tanınıyor.

nAzİ kAmPınDAn şüPHE EDİyoR

Nasyonal Sosyalizmi yasakla-
yan yasanın kaldırılmasını da 
talep eden Rosenkranz, Nazi 
Almanyası'nda milyonlarca in-
sanın katledildiği gaz kampları-

nın varlığından şüphe duyma-
nın, fikir özgürlüğüne girdiğini 
savunuyor. Österreich Gazetesi, 
Barbara Rosenkranz'ın adaylığı-
nın açıklanmasıyla ilgili habere, 
"Nazi seçim kampanyasından bi-
zi mahrum" bırakın başlığını kul-
landı. "FPÖ'nün cmhurbaşkanı 
adayı, bu ülkede aşırı sağı temsil 
ediyor" denilen haberde yayınla-
nan kamuoyu yoklamasına göre, 
Rosenkranz oyların ancak yüzde 
21'ini alabilecek. 

Cumhurbaşkanlığı yarışı kızışıyor

kıRılAn HER TüR 
CAm, kAPı, 

PEnCERE, vİTRİn vE 
CAmlı EşyAlAR
TAmİR EDİlİR.

AVUSTURYA'da 25 Nisan tarihinde 
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine, 
Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) tarafından, 
10 çocuklu Barbara Rosenkranz aday 
gösterildi.
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ANtAkyA medeNİyetler kOrOsu vİyANA´yı FetHettİ:

eKsİ 5 deRecede 
1250 KİŞİnİn 

İZledİğİ KonseR 
UnUTUlMAyAcAK                                  

Antakya Medeniyetler Korosu, 13 Mart Cumartesi günü Viyana'nın ünlü Votiv 
Kilisesi'nde Avusturya Türk Kültür Cemiyeti'nin organizasyonu öncülüğünde 
bir konser verdi. Konseri eksi 5 derecede yüzlerce kişi izledi. Konsere Yeni 
Vatan Gazetesi, Viyana Eyaleti Kültür Dairesi, StadtKULTUR başta olmak üzere 
Avusturya Yabancı Basın Cemiyeti, Südosteuropa Investment, Avusturya 
Türkiye Ticaret Klübü destek verdi. 55 kişiden oluşan koro birçok dine ait 
ilahileri ve şarkıları seslendirdi. Bir çok izleyici konseri ayakta izledi. Koro, 
Antakya'da yaşayan Müslüman, Hiristiyan ve  Musevi dinine mensup Türk 
vatandaşlarından oluşuyor. 

Sponsorlar:
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Viyana – Avusturya’nın en 
büyük ikinci kilisesi olan 
Votivkirche 13 Mart akşamı 

son derece önemli bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. Farklı dinler-
den ve farklı kültürlerden onlar-
ca insanı bir araya getiren,  farklı 
kültürlerin ezgilerini, musikisi-
ni ve türkülerini hep bir ağızdan 
büyük bir coşkuyla söyleyen 
Antakya Medeniyetler Korosu 
Viyana Votivkirche’nin salonun-
da sahne aldı. Dondurucu soğu-
ğa rağmen konseri izlemek için 
70 farklı milletten 1200’ü aşkın 

izleyici toplandı. Kültür, sanat 
ve siyaset dünyasindan birçok 
önemli simanın bir araya geldiği 
konsere ayrıca Viyana´nın önem-
li din adamları, pederler, pa-
pazlar, Viyana Yahudi Cemaati 
Haham´ı ve Viyana Ortodoks kili-
sesi Başpsikoposu da katıldı. 

Türkische Kulturgemeinde adı-
na konsere ev sahipliği yapan 
Birol Kılıç, açılış konuşmasın-
da “  Hem koronun hem de der-
neğimizin mesajı ortaktır. Her ne 
kadar farklı kültürlerden geliyor, 
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farklı dilleri konuşuyor veya fark-
lı dinlere inanıyor olsak da, hepi-
miz aynı insani değerlere inanı-
yor ve onları yaşatmak istiyoruz” 
derken, Antakya Medeniyetler 
Korosu Derneği Başkanı Yılmaz 
Özfırat da konserden önce yaptı-
ğı konuşmasında “Biliyorum he-
piniz üşüdünüz. 

Ama merak etmeyin. Birazdan 
müzikle beraber hepinizin içi 
ısınacak” diyerek izleyicile-
ri selamladı.  Beethoven’ın 9. 

Senfonisinin kendilerine özgü 
yorumu ile konsere başlayan ko-
ro, Türkçe, Ermenice, İbranice, 
Latince gibi bir çok dilde yo-
rumlayıp seslendirdikleri şar-
kılarıyla konserde izleyicilere 
büyük bir müzik ziyafeti çekti. 
Konserin finaline damga vuran 
“Memleketim” şarkısında da, 
katılımcılar arasında bulunan 
Viyana Başkonsolosu İbrahim 
Mete Yağlı, Viyana Belediyesi 
Kültürlerarası Etkinlikler ko-
lu Başkanı Haydar Sarı, Yeşiller 
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Par t is i  Mi l le tveki l i  E fgani 
Dönmez gibi bir çok önemli siya-
si figür de sahneye çıkıp koroy-
la beraber Memleketim şarkısını 
seslendirdiler.

Konserden sonra  konser hak-
kındaki görüşlerini dile getiren 
Dr. Haydar Sarı “ Viyana çeşit-
lilik demektir. Viyana her fark-
lı kültüre saygı duymak demek-
tir. Bu projeyi desteklemekten 
onur duyuyoruz” derken, Yeşiller 
Partisi Milletvekili Dönmez de “ 

Votivkirche’nin kutsal salonu ko-
romuzun şarkılarıyla hayat dol-
du. Farklı dinlerden, milletler-
den ve kültürlerden bu insanlar 
bu kutsal mekanda yekvücut ol-
dular ve müziğin evrensel diliyle 
hepimizi coşturdular” sözleriyle 
duygularını ifade etti. 

Şimdiye kadar New York’ta 
B i r l e ş m i ş  M i l l e t l e r  G e n e l 
Merkezi’nde ve Strasburg’da 
Avrupa Parlamentosu’nda sah-
ne almışl ığı  olan Antakya 
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Medeniyetler Korosu çok sesli-
lik, ve çok kültürlülük açısından 
tüm dünyanın yükselen değerle-
rinden biri olarak hayatına de-
vam ediyor. İçinde esnaflar, ku-
yumcular, İmamlar, papazlar, 
Hahamlar, ev hanımları öğret-
menler vb. gibi çok farklı meslek 
gruplarından ve dinden bir çok 
insanı barındıran koro, karşılıklı 
hoşgörü ve birlik beraberliği mü-
zik aşkıyla harmanlayarak izleyi-
cilerine sesleniyor. Birçok din için 
son derece önemli bir yere sahip 

olan, üç Semavi dine de ev sahip-
liği yapan, hoşgörünün başken-
ti Antakya aynı zamanda dün-
yanın ilk kilisesi olan St. Petrus 
Kilisesi’ne de ev sahipliği yapa-
rak Hıristyanlık dini için de çok 
önemli bir yer kaplıyor.  

Koro kuruluundan bir sene son-
ra bir dernee dönüştürüldü ve 
koro 120 üyesiyle beraber  New 
York’ta Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi’nde ve Strasburg’da 
Avrupa Parlamentosu’nda sahne 
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aldı. Bir gün hem İsrail´den hem 
de Filistin´den liderlerin katıla-
cağı bir konserde Gazze şeridinde 
de sahne alma amacındaki koro, 
bu vesileyle Ortadoğu´daki barı-
şa katkıda bulunmak istiyor.   

Ud, kanun, ney, saz gibi çalgılari 
da kullanarak enstrüman bazın-
da da çok sesliliğini ve çok kül-

türlülüğünu ortaya koyan koro, 
şüphesiz ki günümüzün en heye-
can verici müzik projelerinden bi-
risi. Düzenlenen konserden sonra 
konuklara bir çok ikramlarda bu-
lunuldu. Ayrıca konseri izleyen 
konuklar için özel olarak hazırla-
nan müzik CD'si hediye edildi. Bu 
CD'nin içinde koroya ait bir çok 
eser bulunuyor. 
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Türkiye’nin BM Viyana ofisi nezdindeki da-
imi temsilcisi ve toplantıdaki Türk heyeti-
nin başkanı Büyükelçi Tomur Bayer, top-

lantı çerçevesinde, katılımcı ülkelerin heyetleri 
için bir resepsiyon verdi. BM Viyana ofisinin 
Mozart salonunda yapılan resepsiyonda, baş-
ta ABD, Rusya, Çin, İran, Pakistan ve İsrail ol-
mak üzere birçok ülkenin heyet başkanları da 
hazır bulundu. 

Toplantıya katılmak üzere Viyana’da bulu-
nan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 
Sahil Güvenlik, Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
Sağlık bakanlığı temsilcileri de resepsiyon sı-
rasında katılımcı ülkelerin heyet üyeleriyle, 
Türkiye’nin uyuşturucu madde kaçakçılığı, or-
ganize suç örgütleri ve terör örgütleriyle mü-
cadelesine ilişkin bir dizi ikili görüşme yap-

ma fırsatı buldu. Türk heyet üyeleri, toplantı 
nedeniyle hazırladıkları bilgilendirme tanıtım 
malzemelerini de resepsiyona katılan konuk-
lara dağıttılar.  Bu arada, Türk heyet üyeleri, 
toplantı çerçevesinde Türkiye’nin uyuşturucu 
madde kaçakçılığı ve organize suç örgütleriy-
le mücadelesini anlatan görsel sunumlar yap-
tı. Toplantının yapıldığı BM konferans mer-
kezinde açılan Türkiye standında da Türkiye 
Uyuşturucu ve Organize Suç Örgütleriyle 
Mücadele Akademisi’nin (TADOC) faaliyetle-
rine ilişkin katılımcı ülke heyetlerine bilgi ve-
rildi. 

BM Viyana ofisinde yapılan BM Uyuşturucu 
Maddeler ve Organize Suç Örgütleriyle 
Mücadele Komisyonu (UNODC) yıllık toplantı-
sına, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu BM 
üyesi çok sayıda ülke katılıyor.

uyuşturucu ile mücadele
BM Uyuşturucu Maddeler ve Organize Suç 
Örgütleriyle Mücadele Komisyonunun 
(UNODC) yıllık toplantısı, kurumun 
Viyana’daki merkezinde gerçekleştirildi. 
Türkiye’de alanında uzman olan kişiler 
bu toplantıya katıldılar. Aralarında Polis 
memuru, başkomiser ve Emniyet amirle-
rini bulunduğu toplantıya Türkiye ilk kez 
katıldı. Türkiye her yıl tonlarca uyuşturu-
cuyu ele geçiriyor. İşte Türk kahramanlar...
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Av r u p a  M a k e d o n y a , 
Sırbistan ve Karadağ’dan 
gelen toplu göçlerden son-

ra alarma geçti. 20 Aralık 2009 
tarihinde Avrupa Birliği bu üç 
ülke için vize yükümlülüğünü 
kaldırmıştı. Yeni çıkartılan bi-
yometrik pasaportlarla beraber 
bu ülkelerden gelen insanlar ar-
tık Schengen ülkelerinde serbest 
dolaşım hakkına sahipler.  Bu 
hakla beraber bu ülkelerden bir 
çok insan Avrupa‘ya göç etti.

Makedonya İçişleri Bakanlığı’nın 
verilerine göre, vize uygula-
ması kalktıktan beri, 170 bin 
Makedonyalı Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerine göç etmiş olup, bun-
ların üçte ikisinden fazlası da 
geri dönmemiş. Uzmanlar bu 
göçmenlerin AB içinde kayıp-
lara karıştığı korkusu içindeler. 
Avrupa’ya göç edenlerin en çok 
tercih ettiği ülkelerin başında 

Almanya ve İsveç geliyor. Birçok 
Makedonyalı, bu Avrupa ülkele-
rine göçerek, yoksulluktan kaç-
mak ve yasal olmayan yollarla 
da olsa çalışmak amacı güdüyor. 

Avrupa Parlamentosu Sosyal 
Demokrat Başkan Yardımcısı 
Hannes Swoboda, Balkan ülke-
lerinden artan göç ve illegal ola-
rak yerleşen göçmenler hakkın-
da „ AB Komisyonu bu konuyu 
en hızlı şekilde değerlendirip ge-
reken adımları atmalıdır“ şek-
linde görüş bildirirken, vize uy-
gulamasını kötüye kullananların 
tespit edilmesi durumunda der-
hal kısıtlayıcı önlemler alınması 
gerektiğini savundu.

Swoboda  alınacak olası önlem 
önerilerini de „Vize özgürlüğü-
nün kaldırılması“  ve „bazı grup-
ların bu özgürlükten muaf tutul-
ması“ olarak tanımladı. 

Tirol, Vorarlberg, Ober-
österreich – Geçtiğimiz 
günlerde Tirol, Vorarlberg 

ve Oberösterreich eyaletlerinde 
gerçekleşen Belediye Meclisi 
seçimlerinde, üç eyalette de se-
çimi kazanan parti ÖVP oldu. 
Bu seçimlerde toplam 9 Türk 

aday ilgili Belediye Meclislerine 
girmeyi başardı. 

Tirol eyalet meclisi seçim 
sonuçlarına göre Yeşiller 
Partisinden Landeck Belediyesi 
başkan adayı olan Mustafa 
Işılak da meclise girdi. 

BElEDİyE mEClİsİ 
sEçİmlERİnDE 

9 TüRk ADAy sEçİlDİ
Tirol, Vorarlberg ve Oberösterreich eyaletlerinde 
yapılan Belediye seçimlerinde dokuz Türk aday 
belediye meclislerine girmeyi başardı.

bAlKAnlARdAn 
gelen göç ARTiyoR

Avrupa’nın Sırbistan, Karadağ ve Makedonya’ya 
uyguladığı vizeleri kaldırmasıyla beraber, bu 
ülkelerden AB’ye iltica eden kaçak göçmen sayısı 
da giderek artmaya başladı.
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Viyana’daki Kent Restorant'ta 
bir araya gelen çeşitli der-
neklerin temsilcileri Dünya 

Kadınlar gününü kutladılar. 
Dünya Kadınlar Günü'nün önemi-
ni vurgulayan konuşmaları yapan 
kadınlar kendi sorunlarını dile ge-
tirdiler. Şiir dinletisi ve multiviz-
yon gösterisinin yapıldığı etkinlik 
yaklaşık iki saat sürdü. Etkinliği 
EKKUS Europäische Kunst Kultur 
und Sport Verein ve TAKA Verein 
Schwarzmeer organize etti. 

DünyA kADınlAR günü nEDİR

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin 
New York kentinde 40.000 doku-
ma işçisi daha iyi çalışma koşulla-
rı istemiyle bir tekstil fabrikasında 
greve başladı. Ancak polisin işçi-
lere saldırması ve işçilerin fabri-
kaya kilitlenmesi, arkasından da 
çıkan yangında işçilerin fabrika 
önünde kurulan barikatlardan ka-
çamaması sonucunda çoğu kadın 
129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze 
törenine 100 bini aşkın kişi katıl-
dı. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde 
Danimarka'nın Kopenhag kentin-
de 2. Enternasyonale bağlı kadın-

lar toplantısında (Uluslararası 
Sosyalist Kadınlar Konferansı) 
Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
önderlerinden Clara Zetkin, 8 
Mart 1857 tarihindeki tekstil fabri-
kası yangınında ölen kadın işçiler 
anısına 8 Mart'ın "Internationaler 
Fr au e n t ag "  ( I n te r n a t i o n a l 
Women's Day - Dünya Kadınlar 
Günü) olarak anılması önerisini 
getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul 
edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih sap-
tanmamıştı ve değişen tarihler-
de fakat her zaman ilkbaharda 
anılıyordu. Tarihin 8 Mart ola-
rak saptanışı 1921'de Moskova'da 
gerçekleştirilen 3. Uluslararası 
Kadınlar Konferansı'nda ger-
çekleşti. Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşı yılları arasında bazı ül-
kelerde anılması yasaklanan 
Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yıl-
ların sonunda Amerika Birleşik 
Devletleri'nde de anmaya baş-
lanmasıyla daha güçlü bir şekilde 
gündeme geldi. Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tari-
hinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar 
Günü" olarak anılmasını kabul et-
ti. Birleşmiş Milletler'in sitesinde 
günün tarihine ilişkin bölümde, 
kutlamanın New York'ta ölen iş-
çilerin anısına yapıldığı yazılma-
mıştır.

Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü 
Tü r k iye 'd e  8  M a r t  D ü ny a 
Kadınlar Günü ilk kez 1921 yı-
lında "Emekçi Kadınlar Günü" 
olarak[kaynak belirtilmeli] kut-
lanmaya başlandı. 1975 yılın-
da daha yaygın olarak kutlan-
dı ve sokağa taşındı. "Birleşmiş 
Milletler Kadınlar On Yılı" prog-
ramından Türkiye'nin de et-
k i l e n m e s iyl e ,  1975  y ı l ı n d a 
"Türkiye 1975 Kadın Yılı" kong-
resi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesi'nden sonra dört yıl sü-
reyle herhangi bir kutlama ya-
pılmadı. 1984'ten itibaren her 
yıl çeşitli kadın örgütleri tara-
fından "Dünya Kadınlar Günü" 
kutlanmaya başlandı.

Viyana'da Dünya Kadınlar 
Günü çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı. Viyanalı 
kadınlar, toplanıp kendi 
aralarında dayanışma 
örneği gösterdiler. Birçok 
ülkede aynı anda Dünya 
Kadınlar günü etkinlik-
leri gerçekleştirildi.

"ıNterNAtıONAler FrAueNtAg" dÜNyA kAdıNlAr gÜNÜ

kADınlAR ElElE
Gute Wiener Küche
yeNı vAtAN gAZetesı kOcHANleıtuNg - FOlge 1 - von birol kilic 

Bir tavayı alüminyum folyo ile kaplayın, yağ koymadan soğanların kesilmiş tarafını tavanın içine gelecek şekil-
de koyun ve kahverengi olana kadar kavurun. Eti ılık suda yıkayın. Süzün ve bir kenara bırakın. Suyu kayna-

tın, eti içine koyun, kısık ateşte pişirin. Oluşan köpüğü tencereden sürekli alın. Tane karabiberleri ve soğanı ek-
leyin. Etin pişme süresinden tahminen 25 dakika önce sebzeleri ekleyin, isteğe göre çorbalık da ekleyebilirsiniz.

Pişmiş olan eti çorbadan çıkartın, parmak kalınlığında dilimlere kesin. Et dilimlerini tabaklara yerleştirin, tuz ve 
frenk soğanı ile tatlandırın. Çorbayı süzün ve tuzla tatlandırın.

6–8 KİşİLK

1 kabuğu ile ikiye bölünmüş soğan
2 kg sığır Kontrnuar’ı

3.5 litre su
10–15 tane karabiber 

250 gr çorbalık sebze, soyulmuş 
(havuç, sarı havuç, kereviz, maydanoz)

küçük küçük doğranmış, ikiye 
bölünmüş, yıkanmış ½  pırasa

PIşME SüRESI
3 – 3,5 saat

~ TAFELSPITZ ~ türkçe
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Lüksemburg’daki hakimler, 
bu kararın vatansız kalınma-
sı durumunda da geçerli ol-

duğu yönünde görüş bildirdi. 

Alman vatandaşlığına başvurdu-
ğu sırada hakkında Avusturya’da 
yürütülen bir soruşturmayı giz-
lediği gerekçesi ile Alman vatan-
daşlığı iptal edilmesine karşı aç-
tığı davanın intikal ettiği Federal 
İdare Mahkemesi, Alman vatan-
daşlığını alan kişinin yanlış be-
yan nedeniyle vatandaşlığı-
nın iptal edilmesi konusunda 
Avrupa Adalet Divanı’nın gö-
rüşüne başvurmuştu. Adalet 
Divanı, tavsiye kararı ile ayrıca 
vatandaşlığını kaybeden kişi-
nin vatansız kalmaması amacıy-
la çıktığı Avusturya vatandaşlığa 
dönmesi için gerekli sürenin ve-
rilip verilmemesi kararını da ye-
rel mahkemelere bıraktı. 

yAnlış BEyAn 
vATAnDAşlıkTAn 

ETTİ

AVRUPA Adalet Divanı, Alman 
vatandaşlığına geçerken ken-
disi ile ilgili yanlış beyanda 
bulunan bir kişinin vatandaş-
lığının geri alınmasının yasa-
lara uygun olduğu yönünde 
karar verdi.

Viyana – İçişleri Bakanı Maria Fekter, 
Parlamento’da kendisine sunulan 
bir soruşturma üzerine verdiği ce-

vapta, 2009 senesinde Avusturya genelin-
de toplam üç göçmenin yetersiz Almanca 
bilgisi yüzünden sınırdışı edildiği bilgisi-
ni verdi.  Fekter bu sınırdışı edilme vaka-
larını kısaca şöyle özetledi: 

Oberösterreich eyaletinde ikamet eden bir 
göçmen, Almanca seviyesini geliştirme ta-
lebine „olumsuz karşılık verdiği“ gerekçe-
si ile sınırdışı edildi. Kendisi ülkeyi „gö-
nüllü“ olarak terk etti.

Gene Oberösterreich eyaletinde bir baş-
ka göçmene sınırdışı edilme kararnamesi 
gönderildi. Göçmen Almanca kursundan 
mezun olduğuna dair bir belge sununca 
süreç şimdilik askıya alındı.

Niederösterreich eyaletinde Almanca kur-
sunu geçemeyen ve sınavdan kalan bir 
göçmen için de sınırdışı edilme çalışma-
ları başladı. Temyiz süreci devam ediyor.
Almanca kurslarının temelinde yatan 
prensip ise entegrasyon mütabakatı. Bu 
mutabakata göre AB vatandaşı olma-
yan yabancılar, Avusturya’ya göç etme-
lerini takip eden 5 sene içerisinde temel 

Almanca bilgilerine sahip olduklarını ka-
nıtlamak zorundalar. İçinde bulunduğu-
muz yılın Ocak ayından itibaren ise bu uy-
gulamadan mağdur olanlara ileri seviyede 
bir Almanca sınavına girmiş ve bunu ba-
şarıyla geçmiş olma şartkı koşuluyor. Aksi 
takdirde sınırdışı edilme ihtimali günde-
me geliyor. Yani geçilmesi gereken sınav 
eskisi gibi 375 değil 600 saatlik bir kurs 

toplamını kapsıyor. Devletse bu kurslara 
katılımı sadece kısmen finanse ediyor. 

Uygulanmakta olan bu yeni tasarının dar 
gelirli göçmenler tarafından karşılanabil-
mesinin zor olması, İçişleri Bakanlığının 
bu uygulaması, sosyal adalet ve insan 
hakları prensipleri ile örtüşmediğine da-
ir eleştirilere maruz kaldı. 

İçişleri Bakanı Fekter, yeterli 
Almanca bilgisine sahip 

olmayan birinci nesil göç-
menlerin ülkeyi terketmesi 

gerektiğini savundu.

FEkTER: "bİrİNcİ Nesİl gÖÇmeNler gİdecek"
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H a m b u r g  –  A l m a n y a’ n ı n 
Hamburg kentinde Yeşil Sermaye 
olarak da bilinen ve kar payı da-
ğıtmak vaadiyle vatandaşların 
dini duygularını da sömürerek 
para toplayan Holding mağdur-
larına yönelik bilgilendirme ve 
yönlendirme toplantısı düzen-
lendi.  Yaklaşık 800 mağdurun 
katılımcı olarak geldiği toplandı-
da konuşan Avukat Ünal Taşhan, 
geçtiğimiz aylarda Yargıtay’ın 

Yeşil Sermaye mağdurlarından 
alınan paraların geri ödenmesi-
ne dair aldığı kararın emsal teş-
kil edeceğinden gelecek için bir 
umut olduğuna değindi. 

Yeşil Sermaye mağduru katılım-
cılar ise isyanlarını „İçimiz yanı-
yor. Paramıza göz dikenler eski-
den yalvarıyorlardı. Şimdi köşe 
bucak kaçıyorlar“ sözleri ile di-
le getirdiler. 
Kombassan, Yimpaş, Jetpa gi-
bi birçok Holding’in çok sayıda 
vatandaşı dolandırdığının altı-
nı çizen Avukat Ünal Taşhan „ 
Bu holdingler topladıkları para-
larla bir servet yaptılar. Ancak 
bu paraları farklı isimlerde-
ki  yan kuruluşların ve taşeron 
Holding’lerin hesaplarına ak-
tardılar. Yasa açıklarını suisti-
mal ettiler. Ancak o kadar parayı 

ne yaparlarsa yapsınlar yok et-
meleri, izini kaybetmeleri müm-
kün değil. Türkiye’de dava sü-
reçleri ne kadar uzun sürse de 
son 5 yıl içerisinde Yargıtay Yeşil 
Sermaye mağdurları hakkında 
iki önemli karar almış durumda. 
Mağdurların hepsi için paraları-
nı geri alma umudu doğdu“ dedi. 

Türkiye’de mülk ve alacak da-
valarının 10 sene gibi bir süre-

den sonra zaman aşımına uğra-
dığına değinen Avukat Taşhan, 
bu Holdingler’in de bundan is-
tifade etmek istediklerini, ancak 
bunun sonuç vermeyeceğini kay-
detti. Taşhan „Bu Holdinglerin 
öz sermayeleri var. Yüzbinlerce 
Holdingzede var. Hepsinin elin-
de senet var. Ancak bu senetle-
rin hukuki bir yaptırımı yok. Bu 
aşamada mağdurların ortak ha-
reket edip örgütlenmeleri gerek-
li. Birlikte hareket edilerek bas-
kı yapmaları gerekiyor. Örneğin 
binlerce mağdur bir araya gele-
rek bir yürüyüş, bir protesto ey-
lemi yapabilirler“ sözleriyle va-
tandaşları ortak tepki koymaya 
davet etti. 

Toplantıya katılan mağdurlar 
da kandırıldıklarını ve dolandı-
rıldıklarını dile getirirken „Üç 
kuruşa muhtaç hale getirildik. 
Resmen suç örgütleri tarafın-
dan dolandırıldık. Çaresiz ve sa-
hipsiziz. Devletten para istemi-
yoruz, sadece hukukun gereğini 
yapmasını istiyoruz“ diyerek fer-
yat ettiler. 

YEşİL sErmAYE mAğdurLArı İsYAnLArdA: 

"REsmEn soyulDuk!"

BIR RADYOLOjİ DOKTORUNUN TAVSİYELERİ 

• Telefona sol kulağınızla cevap verin.
• Günde iki kere kahve içmeyin.
• Soğuk su ile hap almayın.
• 19.00'dan sonra yemek yemeyin.
• Tükettiğiniz yağlı gıdaların miktarını azaltın.
• Sabahları daha çok, akşamları ise daha az su için.
• Cep telefonu bataryal‚arı ile mesafenizi uzak tutun.
• Uzun süre kulaklık takmayın.
• Gece 22.00 sabah 06.00 en ideal uyuma saatleridir
• Uyku öncesi ilaç aldıktan sonra hemen uzanmayın.
• Şarjınız son çizgiye indiğinde, yani çok çok az bir şarz seviyesinde iken 
   telefona cevap vermeyin, zira yaydığı radyasyon 1000 kat fazladır.

Ege üniversitesi nükleer 
Bilimler Enstitüsü'nden 

sezen saçan'ın 
tavsiyeleri!

EğİTİmE ÖnEm 
vERElİm

Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. Lütfen ço-
cuklarımızın anaokulundan başlamak üzere eğitimine 
ve hem Türkçe’ye hem de Almancaya hakim olmalarına 
önem verelim. 

EFgAnİ DÖnmEz 
BundEsrAT

Kamuya açık yerlerde ve tüm kamu kurumlarının 
tuvaletlerinde ekonomik olduğu için sıvı sabunlar 
kullanılmakta. Elinizdeki açık yaralara temas ettiğinde 
yüzde 100 cilt kanseri riski taşıdığını ve Ankara 
Onkoloji Hastanesi'ne yapılan başvurularda son 4 
yılda 'Cilt Kanseri' hastalarının sayısının %94 arttığını 
biliyor musunuz? Özellikle 'Sterisol' isimli dezenfek-
tan içerikli sıvı sabun bu riski en çok taşıyanlardan. 
'Sterol' adıyla pazarlanan bu sıvı dezenfektan sabuna 
dikkat edin. Umuma açık yerlerdeki sıvı sabunların 
hiçbir türünü asla kullanmayınız. 
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sunExpress 20 yaşında 
sunexpress, “2010 Avrupa kültür başkenti İstanbul”a çok özel bir armağan hazırladı. sunexpress’in, 
İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla türk ve Alman sanatçıların özgün tasarımlarıyla boy-
anan boeing 737-800 uçağı, 27 şubat 2010 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle, şirketin İstanbul sabiha 
gökçen merkezli uçuşlarında kullanılacak. türkiye’de ilk olarak, turkuvaza boyalı gövdesi kırmızı İstanbul 
simgeleriyle süslenen uçak, Avrupa’daki birçok ülkeye uçarak gönüllü turizm elçiliği yapacak ve milyon-
larca kişiye “İstanbul”u tanıtacak.

2009’da yolcu sayısını 
%32.3 artıran sunExpress, 
2010 yılında 7 milyon 
yolcu hedefliyor.

İstanbul-Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2009 yılında 
taşıdığı yolcu sayısını, %32.3 artırarak 5.593.199’a çıkardı. Gelirlerini de 2008’e göre 
%4.8 artışla 429.6 milyon Avro’ya yükseltmeyi başaran SunExpress, 2010 yılında 25 
uçağa ulaşacak filosuyla, 7 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlük binasında, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Temel Kotil, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Stefan Lauer, Genel Müdür Paul Schwaiger ve Genel Müdür Yardımcısı 

Hacı Say’ın katılımıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2010 yılında uçacağı yeni 
hatları açıkladı. Buna göre SunExpress, 28 Mart 2010 tarihinde başlayacak yaz tarifesi 
kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen’den Viyana, Saarbrucken ve Munster/Osnaburck’a; 
İzmir’den Viyana, Munster/Osnaburck ve Mardin’e yeni seferler düzenleyecek. 
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Basın toplantısında konu-
şan SunExpress Genel 
Müdürü Paul Schwaiger, 

“SunExpress olarak, 2009 yı-
lında çok iyi büyüme rakamla-
rı yakaladık. Şirket tarihimizde 
ilk kez 5 milyon barajını aşarak, 
5.6 milyona yakın yolcu taşıdık. 
2010 yaz sezonundan itibaren, 
Viyana, Saarbrucken ve Munster/
Osnabruck gibi yeni hatlarda uç-
maya başlıyoruz. İç hatlarda da, 
yolcularımıza maksimum faydayı 
sağlayan güçlü tarifemize devam 
edeceğiz. 25 uçağa ulaşacak filo-
muzla, 2010 yılına çok olumlu ba-
kıyor ve 7 milyon yolcu taşımayı 
hedefliyoruz.” dedi. Genel Müdür 
Yardımcısı Hacı Say ise 3. merkez-
leri İstanbul Sabiha Gökçen’de 
ulaşılan hacmin, SunExpress’in 
operasyonel sonuçlarında önem-
li bir rol oynadığını söyledi. Say, 
“İstanbul Sabiha Gökçen’de, ope-
rasyonların başlangıç safhası 
olarak gördüğümüz Nisan 2008 
– Mart 2010 döneminde 20.039 
uçuş gerçekleştirip, 2.7 milyonun 
üzerinde yolcu taşıdık. Sabiha 
Gökçen’de uçuşlara başlamamı-
zın üzerinden sadece 22 ay geçme-
sine rağmen, %29’luk bir paya ula-
şarak pazarda 2. şirket konumuna 
ulaştık.” dedi.

SunExpress basın toplantısı-
nın sonunda, Turkish Teknik’le 
parça bakımı konusunda 10 yıl-
lık, Lufthansa Teknik ve Turkish 
Engine Center’la motor bakı-
mı konusunda 10’ar yıllık, LSG 
SkyChefs’le de kabin içi ikram ko-
nusunda 5 yıllık ortaklık anlaşma-
sı imzaladı. İş ortaklarıyla yaptığı 
uzun süreli işbirliklerinin önemi-
ne dikkat çeken SunExpress yö-
netimi, desteklerinden dolayı 
Turkish Teknik CEO’su Dr. İsmail 
Demir’e, Lufthansa Teknik CEO’su 
August–Wilhelm Henningsen’e, 
Turkish Engine Center (TEC) 
CEO’su Daniel Tennant’a ve LSG 
Sky Chefs CEO’su Walter Gehl’e te-
şekkür etti. SunExpress basın top-
lantısı kapsamında, özel bir ta-
sarımla boyanan ve 5 yıl süreyle 
İstanbul’un gönüllü kültür elçisi 
olarak, şehrin kültürel ve turistik 
değerlerini Avrupa’da milyonlar-
ca insana tanıtacak uçağının lans-
manını da yaptı.

sunExPREss – TüRk vE AlmAn sİvİl 
HAvACılık DEvlERİnİn BAşARılı 
oRTAklığı kısA TARİHçE:

SunExpress, her ikisi de dünya-
nın en önemli havayolu şirketle-
rinden olan Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın eşit ortaklığında, 
1989 yılında Antalya’da kuruldu. 
İlk uçuşunu 1990’da yapan şirket, 
halen faaliyetlerini, güçlü hisse-
dar yapısından gelen Alman ve 
Türk havacılığının zengin bilgi bi-
rikiminden faydalanarak sürdü-
rüyor. Almanya başta olmak üze-
re, uzun süre Avrupa ile Antalya 
arasında turistik charter seferleri 
düzenleyen SunExpress, 2001 yı-
lında başlattığı Antalya-Frankfurt 

uçuşlarıyla, Türkiye’nin yurtdı-
şına tarifeli sefer düzenleyen ilk 
özel havayolu oldu. O günden bu 
yana tarifeli uçuşlarının sayısını 
hızla artıran SunExpress, 2006’nın 
Mart ayında 2. merkezini İzmir’de 
açtı ve buradan iç hat seferlerine 
başladı. SunExpress, iç hat sefer-
leriyle birlikte İzmir’i Anadolu şe-
hirlerine aktarmasız uçuşlarla 
bağlayan ilk havayolu oldu. Halen 
İzmir’den Türkiye’nin farklı bölge-
lerine ve yurtdışına en geniş uçuş 
ağını sunan havayolu şirketi ola-
rak faaliyetlerine devam ediyor.

SunExpress’in tarihindeki bir di-
ğer önemli gelişme ise üçüncü 
merkezini, 2008 yılında İstanbul 
Sabiha Gökçen’de açması oldu.  
SunExpress’in, Türkiye ve Avrupa 
genelindeki birçok ülkeden, top-
lam 1.300 çalışanı bulunuyor. 

sunExPREss’İn Dış HAT uçuşlARı 

SunExpress, dış hatlardaki char-
ter seferleri de dahil edildiğinde, 
ana pazarı olan Almanya’nın yanı 
sıra Hollanda, İsviçre, Avusturya, 
Yunanistan, İsveç,  Norveç, 

Finlandiya, Fransa, Slovenya, 
Kosova,  B elç ika,  İspanya, 
Romanya, Azerbaycan, Portekiz, 
İtalya ve Polonya olmak üzere, 
toplam 17 ülkeyle Türkiye arasın-
da karşılıklı seferler düzenliyor.

Yolcular tarifeli  seferlerle, 
Antalya, İzmir ve İstanbul Sabiha 
Gökçen’den Almanya, Avusturya, 
İsviçre, Hollanda, İsveç ve 
Norveç’in önemli şehirlerine di-
rekt uçabiliyor. Ege kıyısında-
ki komşu iki ülkeyi birbirine bağ-
layan ilk şirket olan SunExpress, 

Yunanistan’ın başkenti Atina ile 
İzmir arasında da aktarmasız se-
ferler düzenliyor.

sunExPREss’İn İç HAT uçuşlARı 

İzmir ’den Adana,  Antalya, 
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul Sabiha Gökçen, Kars, 
Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon 
ve Van’a. Antalya’dan Adana, 
Diyarbakır, Erzurum, İstanbul 
Sabiha Gökçen, İzmir, Samsun, 
Trabzon, Van ve Gaziantep’e. 
İstanbul Sabiha Gökçen’den 
ise Adana, Antalya, Bodrum, 
Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, İzmir, Kars, 
Mardin, Samsun, Trabzon ve Van’a.

Fİlo

SunExpress, 7 yaş ortalaması ve  
3.855 koltuk kapasitesine sahip 
tamamı Boeing’lerden oluşan 20 
uçaklık filoyla hizmet veriyor. En 
gelişmiş teknik donanım ve çevre 
standartlarına sahip uçaklarının 
tamamında kıvrık kanat uçları bu-
lunuyor. SunExpress, 2010 yılı so-
nuna kadar filosuna 6 Boeing 737-
800 daha ekleyecek.

PAzAR PAyı

2009 yılını şirket tarihinde re-
kor büyüme rakamlarıyla kapa-
tan SunExpress, 2009’da yolcu sa-
yısını %32.3 artırarak 5.593.199’a 
çıkardı. Aynı dönemde gelirleri-
ni %4.8’lik artışla 429.6 milyon 
Avro’ya yükselten SunExpress’in, 
uçuş sayısı %30.7 artışla 39.563’e, 
uçuş saati ise %19.9 artışla 
93.500’e ulaştı. Sektörde 20. yılını 
kutlayan SunExpress 2009 yılında 
%77.5 doluluk oranıyla uçtu.

son on yılda artan göçler-
le beraber Tirol eyaletinde 
büyük bir kültürel ve top-

lumsal çeşitlilik ortamı oluştu. 
Bu çeşitlilik ticaret için de geçer-
li. Tirol'deki toplam 26.800 ferdi 
firmanın 3.170 tanesi yabancı bir 
ülke pasaportuna sahip insanlar-
ca kuruldu. Ve de Tirol'deki göç-

menlik geçmişi olan bu firmalar 
Tirol'de kültürel olarak çok yön-
lü ve hareketli bir ticaret ve eko-
nomi ortamının oluşmasına da 
büyük katkı sağlıyor. Bütün bun-
ların ışığında Tirol Ticaret Odası 
(Wirtschaftskammer Tirol), bu iş-
letmecilerin bu firmaların gün-
begün karşılaştıkları zorluklara 
eğilmek, ihtiyaçları ve dilekleri-
ni göz önünde bulundurmak için 
seferber oldu. Tirol Ticaret Odası 
İş ve Sosyal Hukuk Departmanı 
Başkanı Bernhard Achatz bu ko-
nu hakkındaki görüşlerini şöyle 
dile getirdi : " Ticaret Odası ma-
lesef sıklıkla bir denetim organı 

olarak görülüyor. Ancak kesinlik-
le öyle bir şey değil. Ticaret Odası 
bunun tam tersine işletmecilerin 
menfaatlerini gözeten ve temsil 
eden ve sayısız hizmet sunan bir 
kurum.Tirol Ticaret Odası "Tirol 
Ekonomisi çeşitliliği yaşıyor" slo-
ganıyla yürüttüğü girişim ile göç-
menlik geçmişi olan işletmecile-
re sadece Tirol Ticaret Odası'nın 
sunduğu imkanları tanımalarını 
değil, bifiil bu imkanlardan fayda-
lanmalarını sağlamak istiyor". 

Bu yeni girişim çerçevesinde WK 
Tirol tarafından Ekim 2009 ve 
Aralık 2009 arasında telefonlu 
anketler yapıldı. WK Tirol Ulusal 
Ekonomi  Depar tmanı'ndan 
Marlene Hopfgartner bu anket-

lerin içeriğini ve sonuçlarını " 
Bu anketlerde göçmenlik geçmi-
şi olan Tirollü işletmecilere eği-
tim seviyesi, işlerinden mem-
nuniyet, kendilerini ferdi firma 
kurmaya iten sebepler, Ticaret 
Odaları ile ilişkileri vs. gibi çok 
farklı konularda sorular sorduk" 
sözleriyle özetlerken, bazı anket-
lerimizden elde edilen sonuçla-
rı şaşırtıcı derecede olumlu bul-
duğunu kaydetti. WK Tirol’ün bu 
projesinde çalışanlardan Silvia 
Murat da „ Özellikle de ankete ka-
tılanların %86’sının kendilerini 
Tirol’e son derece entegre olmuş 
hissetmeleri bizleri çok sevindir-

di. Katılımcılarına sadece %0.9’u 
kendini entegre hissetmediğini 
belirtti. Ayrıca katılımcıların ço-
ğu da iş durumlarının son derece 
olumlu olduğunu söyledi. Sadece 
çok azı kendilerini göçmenlik geç-
mişi olmayan işletmelere karşı de-
zavantajlı durumda hissediyor. Ne 
var ki katılımcıların sadece %15’i 
Ticaret Odası’nın sunduğu hiz-
metlerden düzenli olarak fayda-
landığını söyledi“ sözleriyle pro-
jeye dair önemli verileri özetledi.  
Wirtschaftskammer Tirol de, bu 
sonuçlardan hareketle göçmen-
lik geçmişi olan işletmeleri bilinç-
li bir şekilde desteklemeye devam 
ediyor. Örneğin Nisan ayından 
başlayarak bütün Tirol ilçelerinde  
„Konuşma Günleri“ adı altında 
özel ve bireysel danışma etkinlik-
leri düzenlenecek. Ayrıca iş dün-
yasına başarılı bir giriş sağlamak 
ama.lı „Mentoring für Migranten“ 
isimli proje de yürürlüğe koyula-
cak. Bernard Achatz, Tirol Ticaret 
Odası’nın bu girişimleri ışığında 
vizyonlarını „ Bunlar sadece  üç 

ila beş yıl arasında ulaşmak iste-
diğimiz önemli bir amaca giden 
ilk adımlar. O amacımız da işlet-
mecilerimizi Ticaret Odası’nın ni-
teliklerine ikna etmek ve oluşacak 
lobilleri kurumumuz içinde bir-
leştirmek“ sözleriyle dile getirdi. 

TİRol Ekonomİsİ 
çEşİTlİlİğİ yAşıyoR
Tirol Ticaret Odası da 

göçmen iş gücünü olum-
lu bir şekilde ülke eko-
nomisine kazandırmak 

istiyor. 

AlmAnyA’DAkİ 
TüRklERİn uyum 
soRunlARı kİTAP 

olDu

Almanya Parlementosu 
üyesi Türk Milletvekili 
Lale Akgün, Türk-

Alman Dostluk Derneği ta-
rafından Dünya Kadınlar 
Günü onuruna İzmir Goethe 
Enstitüsü’nde düzenlenen 
söyleşiye konuk oldu. 

A l m a ny a’d a  y a ş ay a n 
Türklerin uyum prob -
lemleri üzerine çalışma-
lar yapmış olan Akgün, 
söyleşide “Semra Teyze 
Leberkaseland’da” (Tante 
Semra İm Leberkaseland) 
a d l ı  k i t ab ı n ı  a n l a t t ı . 
Kitabında Almanya’ya yer-
leşen Türklerin yaşadığı so-
runları irdelediğini dile ge-
tiren Akgün, “Nesillerdir 
A l m a ny a’d a  y a ş ay a n 
Türklerin uyumu üzerine 
çalışmalar yaparken çok 
sayıda aileyle yüzyüze gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. 
Kitap da bu görüşmeler-
den yola çıkan küçük hika-
yeler etrafında şekillendi. 
Aynı zamanda kendimin ve 
çevremdeki insanların ba-
şından geçen olayları da 
mizahi bir uslupla yansıt-
maya çalıştım. Kitabı ya-
zarken amacım öğreti-
ci olmak yerine okurlara 
keyifli anlar yaşatmaktı” 
şeklinde konuştu. Alman 
Parlamentosundaki vekillik 
görevinin yanısıra içişleri 
komisyonunda çalışan Lale 
Akgün, “Yaklaşık 20 yıldır 
Avrupa’daki Türklerin en-
tegrasyonu konusunda ça-
lışıyorum. Bundan sonra-
ki kitap projelerinde de bu 
konuyu irdelemeye devam 
edeceğim” dedi.

  İLETIşIM IÇIN
Wirtschaftskammer Tirol
Mag. Bernhard Achatz
T 05 90 90 5-1439
E bernhard.achatz@wktirol.at
W wko.at/tirol 
Innsbruck
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TAksİ EHyİyETİ 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 birçok 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 DEsTEklİ kuRs

Okulda şuanda birçok 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 birer birer 
tekrarlıyoruz. Almancası yeterli 
olmayan arkadaşlara da kursu-
muzda Türkçe bir tekrar yapıyo-
ruz. Bir çok arkadaşımız bizden 
ehliyet almanın rahatlığını yaşa-
yacaklar. Böyle bir işe girdiğimiz 
için sevinçliyiz” diye konuştu.

CİDDİyET vE güvEn

Taksi Ehliyeti almak isteyen kişi-
lere seslenen Taksi Eğitmeni Er, 
“Bizden yardım ve bilgi almak is-
teyen arkadaşlarımıza kapılarımız 
açık. Özellikle kafasında çeşitli 

soruları olan ve taksi ehliyeti al-
mak isteyenleri kursumuza bekli-
yoruz. Başarının sırını çalışmakta 
geçiyor. Bu yüzden bilgi almaktan 
çekinmeyin. Kurslarımız günün 
bir çok saatinde var. Bu kurslar-
dan herhangi birine katılabilir-
siniz. Sınıfımızda her tür konfor 
mevcuttur. Sınıfımızda aynı an-
da bir çok kişi eğitim görmekte-
dir. Kursumuza katılan arkadaşla-
rımızın yüzde 80’i başarılı oluyor. 
Bu başarıyı yakalamak isteyen ve 
taksi ehliyeti olmayan arkadaşlara 
kapılarımız 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 kREDİ
• AVUSTURYA‘NIN HER YERİNE 60.000,-   
 EURO‘YA KADAR ACİL KREDİ 

•  AYRICA SINIRSIZ EV KREDİSİ

•  KEMAL BEY

         TEL: 0664 340 08 58

vİyANA’NıN İlk tAksİ Okulu 

DERsİmİz TAksİCİlİk

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 birçok 
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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Br ü k s e l  -  I r k ç ı l ı k  v e 
Hoşgörüsüzlüğe  kar ş ı 
Avrupa Komisyonu (ECRI) 

yayımladığı son ülkeler raporun-
da Avusturya’daki yayın organla-
rının ırkçı eğilimlerini sert bir dille 
eleştirdi. Raporda bazı basın kuru-
luşlarının azınlıklar ve mültecile-
re karşı „düşmanca“ bir atmosfer 
yaratılmasını sağlayacak şekil-
de yaptıkları haberlerin Avrupa 
Komisyonu’nda kaygıyla karşı-
landığının belirtildi. Avusturya’da  
Avusturya basınının bu haber-
leri kontrol eden, ve haber yapıl-
masında bazı ahlaki standartla-
rın sağlanmasından sorumlu bir 
kontrol organının eksikliğine dik-

kat çekilirken, bunun için bir ba-
sın konseyinin kurulmasının el-
zem olduğu ifade edildi. 

ECRI raporu ayrıca merkez parti-
leri aşırı sağcı diğer partilerin ya-
bancı ve azınlık düşmanı ve ırk-
çı tutumlarına karşı koymaları 
gereken mesafeyi koymadıkları, 
yabancı düşmanı ve ırkçı bir po-
litikayı yeteri kadar dışlamadık-
ları için de eleştirdi. Rapor ayrı-
ca Avusturya’nın eşit davranma 
komisyonu sisteminin çarpık-
lıklarına da işaret edip bunların 
düzeltilmesi gerektiğini belirtti.  
Yayınlanan rapora göre Avusturya 
sistemi bu konuda sınırları net çiz-

memiş, yeteri kadar bağımsız de-
ğil ve şikayetçiler için temin edi-
len altyapı da saydamlıktan uzak. 

Avusturya’daki Aile kanununla-
rının uygulanmasını da eleştiren 
raporda, koyulan kotaların ye-
tersiz olduğu, yerleşme izni ka-
nunlarının da fazla sert olduğu 
belirtildi. Ayrıca entegrasyon an-
laşması çerçevesinde uygulanan 
Almanca ve Eyalet bilgileri sınav-
larının entegrasyon değil tek ta-
raflı baskı uygalanması odaklı ol-
duğu eleştirildi.  Raporda olumlu 
olarak sadece göç eden aile fert-
lerinin iş piyasasına hızlıca dahil 
edilmesine değinildi. 
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Avrupa Parlamentosu 
Avusturya basınının 
yabancılar, göçmenler ve 
sığınmacılar hakkında yaptığı 
haberleri sert bir şekilde 
eleştirirdi. Avusturya’daki 
bu haberleri kontrol edebi-
lecek bir basın konseyinin 
eksikliğinin altını çizdi.

AvruPA PArlAmeNtOsu dA İsyAN ettİ
"AvusTuRyA BAsınınDAkİ
ıRkçılığA DuR DEnmElİ"

voRARlBERg - Vorarlberg eyaleti-
nin Röthis şehrinde, Avusturyalı 
Polis Komandosu’nun 25 Şubat 
günü sabaha karşı Avusturya’da 
mülteci olarak yaşayan Durmisi 
ailesinin evini sınırdışı etmek 
üzere basması girişimine ailenin 
komşuları engel oldu. Durmisi 
ailesinin yaklaşık 50 komşusu, 
polisin bu girişimini duyunca 
Durmisi ailesinin evinin önün-
de kalkan oldular ve polise geçit 
vermediler. 

Olaylardan haberdar edilen şeh-
rin Belediye Başkanı Norbert 
Mähr de hemen olaya müda-

hale etti. “Şehrimize muntaza-
man entegre oldukları konu-
sunda hiç bir şüphem olmayan 
bu ailenin gecenin bir körü ani 
bir operasyonla apar topar sı-
nırdışı edilmelerini kabul ede-
mem” sözleriyle bu girişimden 
duyduğu rahatsızlığı dile getir-
di. Çok geçmeden de yetkili ma-
kamların çıkarttığı bu karar dur-
duruldu. 

Yabancı polisine göre de bu ai-
lenin sınırdışı edilme gerekçe-
si son derece ilginç. Polise göre 
Anele Durmis kızlarını yanına 
alarak Almanya’nın Köln eyale-
tinde yaşayan anne ve babasını 
ziyaret etmeye Almanya’ya git-
mesi, ve sığınmacı olarak bir ül-
kede kalan birinin ülkeyi terket-
mesinin kanunen yasak olması.  

komşulAR DİREnDİ, kosovAlı 
AİlE sınıRDışı EDİlmEDİ

Benzerine Avusturya’da 
çok rastlamadığımız bir 

olay geçtiğimiz günlerde 
Vorarlberg eyaletinde 

yaşandı. Polisin sınırdışı 
etmek üzere bir gece 

vakti Kosovalı mülteci 
bir ailenin evini basması 

girişimi, ailenin komşuları 
tarafından engellendi. 
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Viyana’da yaşayan İsmail 
Kaptan’ın evi aşırı sağcıla-
rın saldırısına maruz kaldı.

İlk olarak binanın giriş kapısı-
na üç adet gamalı haç çizen sal-
dırganlar sonra posta kutuları-
nı ateşe vermeye çalıştılar. Evin 
kapısına gamalı haç çizen saldır-
ganlar, yangın çıkarmak amacıy-
la kapının önünde kitap tutuş-
turdu. Gece 23:30’da gerçekleşen 
saldırıda dumanı fark edip dışa-
rıya çıkan Kaptan, olası faciayı 
önlerken, saldırgan yada saldır-
ganların biran önce yakalanma-
sını istedi. Polis olayla ilgili ola-

rak geniş bir araştırma başlattı.  
Ayrıca olay yerine gelen polis 
bir genci gözaltına aldı. Polis 
21.Viyana’da gerçekleşen olay-
dan birkaç gün önce eşinin evin 
önünde yabancı bir adamı gör-
düğünü, olay aksamı da aynı ki-
şinin polisler tarafından dur-
durulup bilgilerinin alındığını 
belitti ve “Saldırgan o kişi olabi-
lir. Polisten bilgi bekliyoruz” di-
ye konuştu. Kaptan, ailece korku 
içerisinde olduklarını da söyledi.

Viyana Belediyesi’nden de yar-
dım isteyen İsmail Kaptan, evi-
ni 21. Viyana’dan taşımak istiyor. 

Evinin bütün ırkçılar tarafından 
tanındığını söyleyen Kaptan, 
“Benim evim artık bütün ırkçı 
saldırganlar tarafından tanını-
yor. Bu yüzden evimi değiştirmek 
istiyorum. Viyana Belediyesi’nde 
görevli birçok Türk arkadaş var. 
Hepsine Yeni Vatan Gazetesi ara-
cılığı ile sesleniyorum. Lütfen 
bana ve aileme yardımcı olun” 
diye konuştu.

olAy şÖylE gERçEklEşTİ

21. Viyana’da İsmail Kaptan’ın 
evinin bulunduğu binaya gelen 
ırkçı saldırganlar önce binanın 

önüne 3 adet gamalı haç haptı-
lar. Daha sonra ellerine geçir-
dikleri kitabı yaktılar. Ardından 
posta kutusunu ateşe verdiler. 
Ayrıca binanın 3. katında bu-
lunan İsmail Kaptan’ın ev giriş 
kapısını da ateşe verdiler. Irkçı 
saldırganlar, olayın ardından bi-
nayı terk ettiler. Bina içinde ateş 
ve dumanın olduğunu gören ev 
sakinleri olayı polise ve itfaiyeye 
haber verdiler. 

Polis olayla ilgili araştırmasını 
sürdürüyor. Olayı gerçekleştiren 
saldırganlar henüz yakalanama-
dılar.

“nAzİlER Bİzİ 
yAkmAk İsTEDİ”

Yıllardır Avusturya’da 
yaşayan İsmail Kaptan’ın 
21. Viyana’daki evi Naziler 
tarafından ateşe verildi. 
Ancak ev sakinlerinin olayı 
fark etmesinden ötürü yangın 
büyümeden söndürüldü.  
Ailesi ve çocukları için endişe 
duyan baba İsmail Kaptan, 
yetkililerden yardım istiyor. 
Kaptan, “Avusturya’da 
başımıza böyle birşey 
geleceğini söyleseler 
inanmazdım. Ancak biz de 
Naziler’den payımıza düşeni 
aldık. Polis gerekeni yapa-
cak” dedi.



Viyana Büyükelçisi Ecvet 
Tezcan ve Başkonsolos 

İbrahim Mete Yağlı 7 şubat 
Pazar günü Ege Kültür 

Merkezi’nin davetlisi olarak 
dernek üyeleri ile birlikte 

kahvaltıya katıldı.

4.Viyanada 
okullara yakin 

calisir durumda 
Kebap lokali

sATiliKTiR
Tel.: 0699/10475132

seRİ boRsA
yAyınlAnmAsını ısTEDığınız ılAnlARınız ıçın lüTFEn: 0699 103 97 808

TEzgAHTAR 
ARAnıyoR

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

müjde ! gitar çalabilmek 
artık hayal degil ... 

İstanbul üniversitesi devlet Konservatuarı ve Viyana Müzik 
üniversitesi Mezunu,  Magister Komponist onUR dülgeR 
gitar dersi veriyor. 3 kişilik gruplar; saat ücreti 1 kişi 10 

euro. özel ders;saat ücreti 1 kişi 30 euro. çocuklar, gençler 
ve yetişkinler icin ayrı gruplar mevcuttur.

İrtibat: onUR dülgeR
 onur_dulger@hotmail.com

+43 681 1072 1138

bezahlte Anzeige
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TIERPARK
SCHÖNBRUNN

FOtO:
İg-rg

Bu resimlerin hepsi 
Viyana´da çekildi. Yüzlerce 

türden hayvana ev sahipliği 
yapan Schönbrunn hay-

vanat bahçesi önümüzdeki 
ay içinde de haftanın her 

günü  09:00 - 17:30 saatleri 
arasında ziyaret edilebilir.  
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Avusturya genelinde hiz-
met veren AGGS OG, gıda 
alanında Türk damak tadı-

na uygun olan ürünleri piyasa-
ya sürdüler. Lokallere, imbisler 
ve standlara makarna ve mısırı 
bardakta satmak isteyen kişile-
re seslenen şirket yetkililerinin 
çok iyi bir iş teklifi var. Bu ürün-
leri satmak isteyen veya yeni bir 
iş yapmak isteyen şirketlere ses-
lenen firma yöneticileri, ürünle-
rin satışını çok kolay olduğunu 
ve damak tadının mükemmel ol-
duğunu söylediler.

Mısır ve makarna makinalarının 
satışını yapan AGGS OG Yetkilisi 
Güner Sağlampınar, “Hızlı gast-
ronomi hala gelismekte olan 
bir pazar. Zamanla müsterile-
rin beklentileri ile beraber fi-
yat konusunda hassasiyetleri 
de artmaktadır. Bu yüzden sir-
ketimiz ‘Pasta -1- Minuto’ ile ka-
liteyi, tazeliği ve lezzeti, hız ve 
tasarruf ile birlestiren uygun bir 
ürün gelistirdi. Şirketimiz ‘Pasta 
-1- Minuto’ ile kısa sürede düşük 
masraf ile restoran kalitesinde 

değişik makarna çesitlerini hiz-
metinize sunmaktadır“ dedi. 
Ürünlerin tamamı 18 ay kullan-
ma süresine sahip. Satışı sunu-
lacak olan makarnalar daha ön-
ce özel bir sistemle pişiriliyorlar.

DEğİşİk mAkARnA soslARı

AGGS OG şirketi değisik makar-
na çesitleri de üretiyor. Şirket 
için kalite ve farklı lezzetler bü-
yük bir önem taşıyor. Geleneksel 
makarna çesitlerimizin üreti-
minde katkı maddeleri ve kon-
serveleme maddeleri kullanılmı-
yor. AGGS OG Wiener Strasse 11 
A-2410 Hainburg/Donau adresin-
de hizmet veriyor. Daha fazla bil-
gi için 0660 658 01 01.

BARDAKTA MAKARNA

Siz hiç makarnanın 90 
saniyede hazırlandığını 

gördünüz mü? Avusturya 
genelinde satışı yeni 
yapılmaya başlayan 

küçük aletle, makarnalar 
çok kısa bir sürede hazır 

hale geliyor.


