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Sevgili  Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları;  Avusturya‘da 
özellikle manevi anlam-

da  zor bir dönemden geçiyoruz.  
Barışa, kardeşliğe, aklımızı ba-
şımıza devşirip sakin bir şekil-
de en başta kendimizi, ve daha 
sonra çevremizi sorgudan geçir-
meye çok ama çok ihtiyamız var. 
Anadolumuzun güzel bir atasözü 
var:  ‘İğneyi kendimize, çuvaldızı 
başkasına batır.’  Yeni vatanımız 
Avusturya’nın Anayasası, yazılı 
tüm kanunları bizlerin uymak ve 
uyulması için azamı dikkat göster-

mek durumunda olduğumuz un-
surlardır. Bizim anamızdan, ba-
bamızdan  kısaca beşikten beridir 
aldığımız terbiye, eğitim ve ahlak 
doğrultusunda toplumsal olarak 
birbirimize birin-
ci tavsiyemiz bu 
yönde olmalıdır. 
Avusturya’nın de-
vamlı bahsedilen 
değerlerine say-
gımız sonsuz ol-
malıdır. Nasıl biz 
kendi değerlerimi-
ze Türkiye’de ve 
burada saygı gös-
terilmesini bekli-
yorsak, bizim de 
Avusturya’nın de-
ğerleri  başta ol-
mak tüm dini ve 
kültürel yaşam şe-
killerine saygı göstermemiz gere-
kir. Aynısını umarız Avusturya’nın 
yerlileri de bize karşı gösterirler. 

Avusturya’nın tüm medeni, insa-
ni, ortak aklın kabul ettiği değerle-
rini ve kültürünü ve ‘Kırmızı Beyaz 
Kırmızı’ renkli bayrağını  başı-
mızın üstüne alıp alnımıza koy-

mak boynumu-
zun borcudur. Biz 
nasıl ki Ayyıldızlı 
Bayrağa özellik-
le  saygı bekliyor-
sak aynısını bura-
da Yeni Vatanımız 
Avusturya için de 
göstermek bizler 
için zor değildir. 
Bunları yani  çev-
remizde içsellştir-
ğimiz  kültürle-
re, değerlere saygı 
göstermeyi ve tüm 
dünya insanla-
rının bayrakları-

nına saygıda kusur etmemeyi biz 
baba ve ana ocağında öğreniyo-
ruz. Burada kimsenin bize öğret-

menlik taslamasına herhalde ge-
rek yoktur.  Kimse bizlerin medeni 
eğitim almamış, alamamış veya al-
mamakta cahilce direnen insanla-
rımız yüzünden bize esir muale-
mesi yapamaz.  Bizlerin tek yolu 
ilim, sanat ve  aklı hep kullanmak-
tır. Bu ne ile olur?   Eğitim, eğitim 
ve eğitim.  

Barışın, kardeşliğin tek çaresi olan 
aklımızı çalıştırarak eğitime çok 
önem vermeliyiz. Bu vesile ile Yeni 
Vatan Gazetesi olarak tüm okuyucu-
larımıza, çevremizle mezhep, din ve 
ırk ayrımı yapmadan ‘kuçaklaşalım 
ve barışalım’ diyoruz.  Küslükleri bir 
kenara bırakarak, gerekiyorsa özür 
dileyerek herkesi barışa davet ediyo-
ruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin 
birleştiği, belki durgun, belki yor-
gun, yine de mutlu, yine de umutlu, 
yine de sevgi dolu nice bayramlara.  
Mübarek Kurban Bayramız içtenlik-
le kutlu olsun. 

Bayramda barışa davet

10 Ekimde yapılan Viyana 
seçimlerine katılan Türk 
kökenli 83 adaydan sa-

dece iki adayın kazanması kafa-
larda soru işaretleri bıraktı.  Seçim 
öncesinde partilerin adayları yap-
tıkları seçim çalışmalarıyla seç-
menden oy istemişlerdi. LIF parti-
sinin 10. Viyana’dan 1. sırada aday 
gösterdiği Engin Alkan seçimler 
öncesi yoğun çalışmasına rağmen 
27 oy almasına şaşırdığını söyledi. 
Seçimler öncesi gittiği her ortam-
da tercihli oyların kendisine veri-
leceğinin garantisini alan Engin 
Alkan, seçimlerde 17 tercihli oy 
alınca üzgün olduğunu ifade etti. 
Görüşlerini aldığımız Engin Alkan, 
‘Seçim öncesinde gittiğim her yer-
deki konuştuğum kişiler tercihli 
oylarını bana vereceklerini söyle-

di. Ancak neden olduğunu anlaya-
madığım şekilde çok az oy aldım’ 
dedi. O zaman seçmen mi fırıldak 
sorusu üzerine ‘Bilemiyorum artık’ 
cevabını veren Engin Alkan, ‘Çok 
fazla tercihli oy almış olan Türk kö-
kenli adayların nasıl bu kadar faz-
la tercihli oy aldıklarını araştıraca-
ğım’ diye konuştu.   

HaSTa OlanlaR vaR 

Türkiye göçmeni adayların  çoğu-
nun çok az tercihli oy alması aday-
ların kendilerini ve çevrelerini şoke  
etti. Birçok adayın  hastalanıp ya-
tağa düşdüğü, bazılarının kısa süre 
bunalıma girdiği yakın çevrelerden 
Yeni Vatan Gazetesine ulaştı.  En az 
hasar görenlerin  ise gerçekten zur-
nanın son deliği tanımına çok az 
tercihli oy almasına rağmen hiç bir 
şey olmamış gibi utanmadan dav-
ralanlar olduğu ögrenildi. Bunlar 
büyük Partilere şu mesajı veriyor-
larmış :  "Saçmı  seçimlerde  parti 
için süpürge ettim.Kendime ve çev-
reme is, aş, ev ve nüfus  beklerim.". 

Avusturya'da, 10 Ekim ta-
rihinde yapılan Viyana 
Eyalet Meclisi ve Belediye 

seçimlerinden oylarını katlaya-
rak zaferle çıkan Özgürlükçüler 
Partisi (FPÖ) oldu. Türkiye kö-
kenli çok sayıda adayın yarış-
tığı seçimde 2 Türkiye kökenli 
aday milletvekili olarak mecli-
se girdi. Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da yapılan yerel seçim-
lerden iktidarı elinde bulundu-
ran Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi (SPÖ), Viyana Eyalet se-
çimlerinden sonra salt çoğun-
luğunu kaybetti.  gird SPÖ ’den 
geçen dönem de milletvekilliği 
görevini yapan Nurten Yılmaz 
696 tercihli oy alarak meclise 
girmeyi tekrar başardı.  Yeşiller 
Partisinden ise Şenol Akkılıç 
yeni yüz olarak  327 tercihli oy 
alarak Viyana meclisine girdi. 

Viyana - Avusturya'nın baş-
kenti Viyana'da, geçen ay 
yapılan eyalet seçimlerinin 

ardından, Sosyal Demokrat Parti 
(SPÖ) ile yeşiller partisi arasın-
da, koalisyon hükümetini kurmak 
için, anlaşma sağlandı. SPÖ lide-
ri ve Viyana eski belediye başkanı 
Michael Haeupl ile Yeşiller partisi 

Viyana Eyalet Başkanı Yunan kö-
kenli Maria Vassilakou, yaptıkları 
ortak basın toplantısında, koalis-
yon hükümeti konusunda anlaş-
tıklarını belirterek, ufak bazı detay-
ların da halledilmesinin ardından 
hükümeti resmen açıkladılar. İlk 
belirlemelere göre SPÖ Viyana li-
deri Michael Häupl Viyana Eyalet 

ve Belediye Başkanı olarak göre-
vini sürdürecek. Yeşiller partisi 
Eyalet Başkanı Maria Vassilakou 
da belediye başkan yardımcısı ola-
cak. 10 Ekim'de yapılan seçimin ke-
sin sonuçlarına göre SPÖ oyların 
yüzde 44,3'ünü alarak eyalet mec-
lisinde 49 sandalye sahibi olur-
ken, Yeşiller partisi oyların yüzde 
12,6'sını alarak 11 sandalye kazan-
mıştı. Koalisyon ortakları 100 üye-
li Viyana eyalet meclisinde top-
lam 60 sandalyeye sahip olacak. 
SPÖ'den Nurten yılmaz ve Yeşiller 
Partisi'nden Şenol Akkılıç Viyana 
Eyalet Meclisi'ne girmeyi başaran 
Türkiye kökenli adaylar oldular.

Seçimlerde SPÖ topladığı yüzde 
44,34’lük oy oranıyla 100 kişiden 
oluşan eyalet meclisine 49 aday 
sokarken, FPÖ topladığı yüzde 
25,77’lik oy oranıyla 27 aday, ÖVP 
yüzde 14’lük oy oranıyla 13 aday 
ve Yeşiller de yüzde 12,64’lük oy 
oranlarıyla 11 adayı meclise sok-
mayı başardılar. 2005 senesinden 
beri Viyana’yı tek başına iktidar 
olarak yöneten SPÖ böylelikle salt 
çoğunluğu kaybetmiş oldu.

Viyana 
meclisine
yeni yüz

topluma hayırlı olsun: 
Kırmızı Yeşil

koalisyonu tamam

Fırıldak şikayeti var

Viyana Yerel Seçimleri gerçekleşti ve Eyalet Meclisi'nde salt 
çoğunluğu kaybeden SPÖ, Yeşiller Partisi ile koalisyona gitti

Şenol Akkılıç
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  Melih Demirciler

Viyana – Viyana Büyükelçisi 
Kadir  Ecvet  Tezcan'ın 
DiePresse gazetesi ile yap-

tığı röportajda verdiği demeçler 
Avusturya gündemini yoğun bir 
şekilde meşgul etmeye devam edi-
yor. Tezcan kendisi ile röportaj ya-
pan DiePresse gazetesi muhabiri 
ile Avusturya'da yaşayan Türkler, 
entegrasyon, başörtüsü, Türkçe 
dersleri verilmesi gibi birçok konu-
da çok çarpıcı açıklamalarda bu-
lundu. Gerek Avusturya kamuoyu, 
gerekse de Avusturyalı siyasiler ta-
rafından olumlu olumsuz büyük 
tepkiler alan röportajda, Büyükelçi 
samimi açıklamalarda bulundu.

„TüRklER vaROşlaRa iTiliyOR“

Röportajın girişinde bir Büyükelçi 
ağzıyla değil, yaklaşık bir sene-
dir Avusturya'da görev yapan ve 
Avusturya'da yaşayan 250bin ka-
dar Türkiye göçmeni ile yoğun te-
masları olan birisi olarak demeç 
vereceğini belirten Tezcan, gaze-
tenin entegrasyon konulu soruları-
nı cevapladı. Tezcan, Türkiye'den 
Avrupa'ya göç eden göçmenler 
arasında Avusturya'nın hiçbir za-
man birinci tercih olmadığının altı-
nı çizerken, Almanya'nın Türk göç-
menlerince daha yüksek gelir vaat 
etmesi açısından her zaman ter-
cih edilen ülke olduğunu söyledi. 
Entegrasyonun da yıllar sürecek 
bir süreç olduğunun altını çizen 
Tezcan, Hamburg'da Başkonsolos 
olarak görev yaptığı yılları hatırla-
tarak Avrupa'da yaşayan göçmen 
vatandaşlarımızın yaşadıkları ül-
kelerde eğitim almalarına her za-
man büyük önem verdiğini ve lise 
diplomasını alan Türkiye kökenli 
gençleri de o zamanlar makamın-
da ağırladığını belirtti. O günlere 
kıyasla Türkiye kökenli gençlerin 
eğitim seviyesinin çok yükseldiği-
ni ve kendisinin de bunu son de-
rece olumlu karşıladığını belirten 
Tezcan, bunun yeterli olmadığını, 
daha düzeltilecek çok şey olduğu-
nu da belirtmeden edemedi.

„avuSTuRyalılaR yabancı kül-
TüRlERlE SaDEcE yıllık izinlERin-

DE ilgilEniyOR“

Türkiye göçmenlerinin Viya-na'nın 
„varoşları“ olarak tabir edilebile-
cek bölgelerde sıkışıp kaldıklarını, 
bu muhitlerdeki okulların seviye-

sinin de Almanca seviyesi yüzün-
den yetersiz olduğu tesbitini ya-
pan Tezcan, bunun da Türkler'in 
kenara itildiği hissini doğurduğu-
nu söyledi. Sorunun salt Türkler'in 
entegrasyon sorunu olmadığını, 
Avusturyalılar'ın da Türklere yeter-
li derecede kucak açmadığını belir-
ten Tezcan, Avusturyalılar'ın Türk 
kültürüne olan ilgisizliğinin altını 
çizdi. Tezcan uzun yıllar kozmopo-
lit bir İmparatorluğun merkezi olan 
Viyana'nın bugün yabancı kültürel 
unsurlara karşı bu denli şüpheci 
ve mesafeli durmasını da eleştirdi. 
Kendisine Avusturyalılar'ın kendi 
memleketlerinde azınlık durumu-
na düşme korkusunun da hatırla-
tılması üzerine Tezcan, bu kaygıları 
gereksiz bulduğunu, bir şehirde ne 
kadar farklı kültür varsa o şehrin o 
kadar zenginleşeceğini belirtti.

„içişlERi bakanlığı EnTEgRaSyO-
na MüDaHalE ETMEyi bıRakMalı“

Tezcan kendisine yöneltilen 
Almanya'da ve Avusturya'da çok 
kültürlü toplum sisteminin neden 

yürümediği sorusuna ise „Neden 
yürümedi? Entegrasyon kültü-
rel ve sosyal bir sorun. Halbuki 
Avusturya'da entegrasyondan 
İçişleri Bakanlığı sorumlu. Bu ina-
nılmaz bir şey. İçişleri Bakanlığı 
iltica, vize ve güvenlikle ilgili pek 
çok konuda yetkili olabilir. Ama 
İçişleri Bakanlığı entegrasyon sü-
recine müdahale etmeyi bırakma-
lıdır. İçişleri Bakanlığına bir sorun 
verilirse oradan polisiye bir çözüm 
çıkacaktır.“ sözleriyle cevap verdi. 
Tezcan entegrasyon hususunun 
sadece içişlerine bırakılmayacak 
kadar önemli ve çok yönlü bir so-
run olduğunu düşündüğünü be-
lirtirken, Aile Bakanlığı ve Sosyal 
İşler Bakanlığı'nın da bu konuda 
söz söyleme hakkı olması gerekti-
ğini düşündüğünü söyledi.

„ FEkTER yanlış PaRTiDE“

Tezcan mevcut İçişleri Bakanı Maria 
Fekter'in de her ne kadar kendini li-
beral ve açık bir partinin üyesi ola-
rak tanıtmasına rağmen savunduğu 
fikirlerin liberal ve açık bir düşün-

ceye uygun düşmediği örneğini 
verdi. Almanya Başbakanı Angela 
Merkel'in „ Çok kültürlü Almanya 
projesi başarısızlığa uğramıştır“ 
sözlerini de eleştiren Tezcan, bu 
tarz beyanatların özgürlüğün beşiği 
Avrupa'da 2010 yılında hala duydu-
ğu için büyük şaşkınlık duyduğunu 
ifade etti. Avrupa'nın kendi değerle-
rine sırtını döndüğü tesbitini yapan 
Tezcan, Avrupalı sosyal demokrat-
ları da eleştirdi. Avusturya'daki sos-
yal demokratları pasiflikleri yü-
zünden eleştiren Tezcan „Bir de 
bu ülkedeki gibi bir sosyal demok-
rat parti hayatımda görmedim. 
Normalde sosyal demokrat parti-
ler, kökeni ne olursa olsun insan-
ların haklarını savunurlar. Burada 
sosyal demokratların bana ne dedi-
ğini biliyor musunuz? 'Bu konuda 
bir şey söylersek, Strache daha faz-
la oy alır.' Bu inanılmaz.“ ifadeleri-
ni kullandı.  

Kendisine birçok Avusturyalı'nın 
farklı düşündüğü, Avrupa'da 
büyük bir başörtüsü sorunu-
nun olduğu hatırlatılan Tezcan, 
Avusturyalılar'ın başka kültürle-
ri oldukları gibi kabul etmeleri ge-
rektiğinin altını çizdi ve „Bu başka 
bir kültür, başka bir koku, başka 
bir folklor. Bununla yaşamak zo-
rundasınız. Neden 110 bin Türk'ü 
vatandaş yaptınız? Eğer onlarla 
bu kadar büyük bir entegrasyon 
sorunu yaşıyorsanız, onları va-
tandaşlığa nasıl kabul ettiniz?“ 
dedi. Türkler'in de kendilerine 
virüs muamelesi yapılmadıkça 
bir şikayetlerinin olmadığını ve 
Avusturya'dan bir isteklerinin ol-
madığını iddia etti.

„HERkES başına nE TakTığı  
başÖRTü kOnuSunDa ÖzgüRDüR“

Avusturyalılar'ın başörtülü ka-
dınlar görmek istememelerinin 
de sorunun temelinde yatan un-
surlardan biri olduğuna deği-
nen Tezcan bu konudaki fikirleri-
ni „. Başörtüsü kanuna aykırı mı? 
Hayır, bu noktada söyleyecek bir 
şeyiniz yok. Herkes, başına ne tak-
tığı konusunda özgürdür. Burada 
denize çıplak girme özgürlüğü 
varsa başörtüsü takma özgürlü-
ğü de olmalıdır. Eğer birisi insan-
ları başörtüsü takmaya zorlarsa o 
zaman hukuk devleti devreye gir-
melidir. Aynı şey, çocuklarını oku-
la göndermemekte direnenler için 
de geçerli. Bizim sorunumuz, 13 
yaşına bastıktan sonra okula gön-
derilmeyen kız çocukları.“ sözle-
riyle dile getirdi. Türklerin 30 se-
nedir varoşlarda yaşadıkları ve bu 
küçük evreni terk etmek isteme-
dikleri eleştirisine de katılmadı-
ğını belirten Tezcan, Avusturya'da 
çok başarılı Türkler'in de olduğu-
nu, binlerce girişimcinin, sanat-
çının ve doktorun da bunlar ara-
sındaki bazı örnekler olduğunu 
söyledi. Türk ebeveynlerinin ço-
cuklarının hem Türkçe'yi hem de 
Almanca'yı çok iyi bildikleri ya-
nılgısında olduklarını söyleyen 
Tezcan, bu durumun entegrasyo-
na zarar verdiğini, bir insanın ana 
dilini iyi konuşmasının ikinci bir 
dili de öğrenmesini kolaylaştıraca-
ğını, bu iddiayı doğrulayacak olan 
akademik çalışmaların da mevcut 
olduğunu belirtti. Tezcan dolayı-
sıyla Türkçe'nin Avusturya'daki 
Türk çocuklara Türkçe öğretmen-
leri tarafından öğretilmesinin ve 
lise müfredatında da yer alması-
nın ancak faydaları olabileceği-
nin altını çizdi.

„MESElE yabancılaRSa 
kOvun giTSin“

Kendisine sorunun bir yaban-
cı nefreti problemi olmadığı, zi-
ra Hırvatlar ile hiçbir problemin 
yaşanmadığı, bir İslam proble-
mi de olmadığı, zira İranlılar ile 
de büyük bir sorunun olmadı-
ğı hatırlatılan Tezcan, bu iddi-
alara da Hırvatlar'ın Hıristiyan 
oldukları için hoş karşılandıkla-
rını, İranlıların ise sayıca az ol-
dukları için büyük tepki çekme-
dikleri iddialarıyla karşılık verdi. 

İnsanların hoş karşılanmadıkla-
rı bir ülkede kabuğuna çekilme-
lerinin normal olduğunu belirten 
Büyükelçi, Avusturya'daki se-
çim sonuçlarının da bu iddiası-
nı desteklediğini söyledi. Tezcan 
bu konuda „Avrupa'nın bir kültür 
merkezi olduğunu iddia eden bir 
şehirde, aşırı sağcı bir parti nere-
deyse yüzde 30 oranında oy alıyor. 
Ben BM'nin, AGİT'in veya OPEC'in 
genel sekreteri olsam, burada dur-
mazdım. Burada yabancıları iste-
miyorsanız, kovun onları gitsin.“ 
ifadelerini kullandı.

avuSTuRyalı POliTikacılaR 
büyükElçi'yE TEPkili

Avusturya Başbakanı Werner 
Faymann, "Büyükelçi Tezcan'ın 
açıklamalarının profesyonellikten 
uzak ve kabul edilemez" olduğu-
nu belirterek, "Büyükelçi Tezcan 
açıklamalarıyla misafir olduğu 
ülke insanlarını, ülkedeki ulus-
lararası kuruluşları ve Almanya 
Başbakanı Angela Merkel'i renci-
de etmenin yanı sıra iki ülke ara-
sındaki iyi ilişkileri de zedelemiş-
tir" dedi. Faymann açıklamasında, 
"bu olayın sonuçlarının olacağı-
nı" da ifade etti ancak ayrıntı ver-
medi. Dışişleri Bakanı Michael 
Spindelegger de Türk mevkida-
şı Ahmet Davutoğlu ile telefon gö-
rüşmesi yaptığını ve Avusturya'nın 
Ankara'daki büyükelçisinin de 
Dışişleri Bakanlığına giderek, 
olaydan duydukları üzüntüyü bil-
dirdiğini belirtti. Spindelegger 
açıklamasında, "Bir büyükelçi-
nin misafir bulunduğu bir ülke-
de bu denli açıklamalar yapma-
sının Türkiye tarafından doğru 
kabul edilebileceğini düşünme-
diğini" söyledi.  Spiendelegger 
bir soru üzerine, Türk mevkidaşı 
Davutoğlu'nun "büyükelçinin de-
mecinden haberi olmadığını be-
lirttiğini" ifade ederek, "Büyükelçi 
Tezcan'ın Ankara'nın onayı olma-
dan bu açıklamaları yaptığını san-
dığını. Kendi özel düşüncesidir." 
dedi. Die Presse Gazetesi ertesi gün 
bu açıklamalardan sonra " Türkei 
distanziert sich von Botschafter" 
manşetli Türkçe kibarca tercüme-
si ile  "Türkiye Büyükelçisine me-
safa  koydu" olması birçok  Türkiye 
göçmeni vatandaşın AK Parti 
Hükümeti ne yapıyor sorusunu 
sormasına neden olduğu dikkat 
çekti. Aynı Gazetenin Büyükelçi ile 
Reportajı yapan Ultsch adlı muha-

biri  Die Presse Gazetesinde şunla-
rı  yazması dikkat çekti:" Türk Dış 
İşleri Bakanı Davutoğlu ile bundan  
kısa bir süre önce New York`da 
(BM toplantıları sırasında)  yaptı-
ğım Reportajda kendisini özellikle 
Başörtü başta olmak diğer konular-
da aynı duygu ve düşünceler için-
de oldugu hissini aldım. Büyükelçi 
Tezcan acaba Türkiye`de gelecek 
seçimde AK Partiden Milletvekili 
seçimlerine mi kendini hazırlı-
yor." Büyükelçi Tezcan`ın açıkla-
malarına vatandaşların çoğundan 
destek gelmesi dikkat çekmesinin 
yanında kendisinin artık bir siya-
sileşmis bir konu olan bir temada  
açıklamasını doğru bir yaklaşım 
olarak bulmadılar.  Vatandaşlar bir 
Büyükelçi olarak  Avusturyada de-
nize çıplak girme özgürlüğü varsa  
başörtüsü  takma özgürlüğüde ol-
malıdır ifadesindeki karşılaştıran 
değerlerin talihsiz bir karşılaştırma 
olduğu konusunda dikkat çektiler.  
Büyükelçi Tezcan'ın demecin-
de sert ifadelerle eleştirdiği 
İçişleri Bakanı Maria Fekter`de 
"Tezcan'ın ifadelerinin kendisi-
ni derinden yaraladığını" belir-
terek, "Bir büyükelçinin misa-
fir olduğu ülkenin iç politikasına 
bu denli müdahil olmasının ka-
bul edilemez olduğunu" söyle-
di.  Muhalefetteki aşırı sağ eği-
limli  Özgürlükçüler Partisi(FPÖ) 
Genel Sekreteri Harald Vilimsky 
ise  "Büyükelçi Tezcan'ın açıkla-
malarıyla ülkesinin hiçbir şekilde 
Avrupa'nın bir üyesi olamayacağı-
nı kanıtladığını" ileri sürerek, hü-
kümetten, "Türkiye ile diplomatik 
ilişkilerin kesilmesini" talep etti. 
Büyükelçi Tezcan hedefinin kim-
seyi kırmak olmadığını  ifade et-
tikten sonra, "Avusturya`da bu 
sorunların konuşulmasını istiyo-
rum. Sözlerimi geri almıyorum" 
dedi.  Belediye başkanı Häupl 
Krone Gazetesinin  konu ile ilgi-
li bir sorusu üzerine cevabı dik-

kat çekici olacak kadar  kısa idi: " 
Büyükelçinin bu sözleri önyargıla-
ra hizmet etmiştir. Barışçıl bir bir-
likte yaşama çok fazla hizmet et-
memiştir" 

Yeni Vatan Gazetesi imtiyaz sahi-
bi Birol Kılıç Gazetede röportajın 
yayınladığı  hafta en fazla izlenen  
"ORF  Zeit im Bild" adlı televizyon 
haber programının akşam saat 
onda yayınlanan ana haberlerin-
de şunları ifade etti: "Bir yayın-
cı olarak  görevimiz kamuoyuna 
tüm gerçekleri açıklamaktır. Sayın 
Büyükelçinin görüşlerine hepsine 
katılırız, katılmayız ama bu sorun-
lar konusun da Avusturya`nın da-
ha demokratik olması amacı ile en 
fazla haber ve analize yıllardır  im-
za atmış bir yayıncı olarak sayın 
Büyükelçi Tezcan`nın çok diplo-
matik olmadığı iddia edilen  söz-
leri için tesekkür ederiz.  

Ama Çuvaldızı Avusturyalılara 
batırırken Türkiye göçmenleri 
olarak iğneyi acilen  ve devam-
lı kendimize batırmamız gerek-
mektedir.  Sorunlarımızın aca-
ba çoğunda  kendi suçumuz ne 
kadardır ?  Herkesin  bu soruyu 
kendine sorması gerekiyor. Laf 
ile peynir gemisi yürümez di-
yen atalarımızın bu sözü özellik-
le kendini Türk toplumunun se-
si diye ortada gösteren dernekçi, 
siyasetçi ve başka meslekteki in-
sanlarımız için geçerlidir.  "İşi 
çözücü"  olarak ortalıkta dola-
şıp "kendi işinin takipçiliği" ya-
pılmamalıdır. Sayın Büyükelçi  
bugün vardır yarın gidecek-
tir.  Sorunların muhatabı bizle-
riz ve açıktır.  Bu sorunları çöz-
mek için  samimi, dürüst ve hiç 
bir Devlet gücünu, Devlet adamı-
na yakınlığı ve Partiyi suistimal 
etmemeliyiz. Türkiyedeki sorun-
ları Avusturyaya kesin getirme-
meliyiz."

Viyana Büyükelçisi Ecvet Tezcan:

"Türklere virüs 
muamelesi 
yapmayın"

Birol Kılıç
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ÖVP Viyana teşkilatı  10 Ekim 
Viyana Eyaleti seçimlerin-
den sonra yeni yüzlerine 

kavuştu. ÖVP Viyana teşkilatı baş-
kanı Christine Marek, yüzde yüz el-
li güvenime sahip dediği 10. Viyana 
ÖVP teşkilatının sevilen başkanı  
Alfred Hoch‘u ÖVP Viyana’nın yeni 
Eyalet Genel Müdürlüğü‘ne getirdi. 
Christine Marek, hükümet bakan-
lığından ayrılarak Viyana Eyalet 
Parlementosunda  ÖVP Viyana teş-
kilatının sadece başkanı değil ayrı-
ca Viyana Eyalet Perlementosunda 
grup başkanlığına oy çoğunluğu 
ile seçildi.  Wirtschaftbund için-
den gelen Isabelle Leeb, icra gö-
revi olmayan Eyalet Bakanlığını 
ÖAAB‘nin içinden gelen Wolfgang 
Gerstl’ye devir etti. ÖVP’nin yeni 

teşkilat başkanı Alfred Hoch, Yeni 
Vatan Gazetesini ziyaret ederek 
ÖVP’ye güvenerek oy veren herke-
se teşekkür etti. 

Alfred Hoch, ‘Tüm Müslümanlar  
için kutsal olan kurban bayra-
mını en içtenlikle dileklerim-
le kutlarım‘ dedi. Hoch, ‘ÖVP 
Viyana olarak bundan sonra 
tüm üyelerimizi, vatandaşlar ile 
dialoğa davet ediyoruz. Viyana 
şehri hepimizin. Benim için 
önemli olan Almanca dilinin öğ-
renilmesininin yanında demok-
ratik değerlere verilen zihniyet-
tir. İnsanları ırk, dil, din ayrımı 
yapmadan seviyoruz ve hep bir-
likte hizmet etmek istiyoruz ‘ di-
ye konuştu. 

ÖVP Viyana teşkilatı, 10 Ekim’de yapılan seçimlerden sonra 
yeni yüzlere kavuştu. ÖVP Viyana teşkilatının yeni Genel 
Müdürü Alfred Hoch, Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret etti.

Alfred Hoch

ÖVP Viyana 
Teşkilatında yeni yüz: 

Alfred Hoch

Viyana- Viyana seçimleri-
nin ardından partilerin 
Türk adayları aldıkları oy-

larla büyük etki yarattı. Büyük 
bir oy patlamasının yaşandığı 
seçimlerde tercihli oylarda en 
fazla oyu alan Gülsüm Namaldi 
oldu. Gülsüm Namaldi’nin aldı-
ğı 5601 tercihli oyun ardından 
696 tercihli oyla Nurten Yılmaz 
ikinci sırada yer aldı. SPÖ’den 

seçimlere giren bazı Türk kö-
kenli adayların aldıkları oylar; 
Hüseyin Kılıç 335 oy, Ali Can 553 
oy, Aziz Gülüm 365 oy, Alaadin 
Arkaç 249 oy aldı. 

Geçtiğimiz dönem Eyalet 
Meclisi’nde milletvekili olarak 
görev yapan ÖVP adayı Şirvan 
Ekici, bu seçimlerde beklene-
ni veremedi. Şirvan Ekici al-
dığı 120 tercihli oyla şaşkınlık 
yarattı. ÖVP’nin diğer Türkiye 
kökenli adayı Mustafa İşçel ise 
208 tercihli oy aldı. SPÖ’den 
Nurten Yılmaz ile Viyana 
Eyalet Meclisi’ne girmeyi başa-
ran Yeşiller Partisi’nden Şenol 
Akkılıç aldığı 327 tercihli oy 
kendisini milletvekili yapma-
ya yetti. 

Viyana Eyalet Seçimlerinde milletvekili olmak için yarı-
şan birçok Türk kökenli milletvekili adaylarının aldıkları 
oylar büyük etki yarattı. 

Viyana seçimlerinde oy 
patlaması yaşandı
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Konya 2. Asliye Ticaret 
Mahkemesi 8 sayfalık ge-
rekçeli kararında, Yargıtay 

Cumhuriyet Baisavcılığı’nın 
Kombassan yöneticilerinin gur-
betçilerden yüksek faiz vaadiyle 
topladığı paraları iade etmeyerek-
nitelikli dolandırıcılık suçundan 

cezalandırıl-
malarını iste-
diği, benzer 
faaliyette bu-
lunan Sayha 
Holding yö-
neticilerinin 
dolandırıcı-
lıktan 5 yıl 
hüküm giy-
dikleri hatır-
latıldı. 1948 
tarihli içtiha-

da gönderme yapılan kararda, ‘’di-
ni duygular istismar edilerek halk 
nezdinde inandırıcılık sağlamak 
sureti ile basiretli tüccar gibi dav-
ranmadıkları, ahlak ve adaba ay-
kırı davrandıkları böylece sebep-
siz zenginleştikleri’’ vurgulanarak 
sözleşmelerin geçersiz olduğu vur-
gulandı. İcraya konulan karar, 
Bank Asya’ya ait 400 bin TL’lik 
mektupla teminata bağlanarak 
Türkiye’de ilk tahsilatın yolu açıldı. 
Davalılar gurbetçi Ali Doğan’dan 
aldıkları yaklaşık 56 bin Euro’yu 90 
gün içinde ödemezse teminat mek-
tubu nakde çevrilecek.

banka gibi DavRanıP MEvDuaT 
TOPlaDılaR

Konya 2. Asliye Ticaret Mah-
kemesi’nde Kombassan İnşaat 
Tarım ve San. İşlt. A.Ş, Kombassan 
Holding A.Ş ve Haşim Bayram hak-
kındaki alacak davasını Alman 
gurbetçi Ali Doğan’ın avukatı Acun 
Papakçı açtı. Başvuruda davalı-
ların Almanya başta olmak üzere 
birçok ülkede yüksek faiz ve her an 
geri çekilebileceği vaadiyle bir ban-

ka gibi davra-
narak mevdu-
at topladığı, 
SPK’nın yasal 
işlem başlat-

ması üzerine taktik değiştirip, ya-
sadışı faaliyete kılıf uydurmak için 
daha önce muridlere para karşılı-
ğı verilen makbuzların  toplanarak 
yerine ortaklık durum belgesi veril-
diği anlatıldı. 

allaH’ın izni, SEvEnlERin 
DuaSıyla 

Taahhüde rağmen paraları ia-
de edilmeyen yatırımcıların suç 
duruyurunda bulunup dava aç-
maları üzerine, muridlere gön-
derilen Kombassan şirketler gru-
bunun patronu Haşim Bayram 
imzalı mektuplarda ‘’Allah’ın iz-
ni’’, ‘’Sevenlerin duası’’, ‘’Allah’a 

şükür’’ gibi ifadeler kullanılarak 
problemlerin en kısa sürede çö-
züleceği sözü verildiği, sorum-
lular hakkında nitelikli dolandı-
rıcılık, izinsiz halka arz, yasaya 
aykırı aracılık faaliyeti gibi suç-
lamalarla ceza davaları açıldığı 
anlatıldı. Başvuruda mahkeme-
nin kararına da aynen alınan ba-
zı davaları ve sonuçlarına yer ve-
rildi. 

Yargıtay, Kombassan’ı mahkum etti

avRuPa’Da yaşayan Türklerin di-
ni duygularını sömürerek yak-
laşık 58 bin kişiden para topla-
yan Kombassan Holding’in adı 
Kombassan Sanayi ve Ticaret 
Yatırım Holding oldu. Yaklaşık 
5 milyon TL’lik hissesi, Haşim 
Bayram ile damadına ait Taç 
Turizm’e satıldı. 

Konusunda uzman avukatların 
açıklamasına göre bu şekilde 
açılan davalar ve icralar engel-
lenmek isteniyor. Kombassan’ın 
Avrupa’da para topladığı üç şir-
ketten birisinin Kombassan 
İnşaat olduğunu söyleyen 
Holding mağdurları tarafın-
dan kurulan Avrupa Türkleri 
Dayanışma Derneği’nin avuka-
tı Ünal Taşhan, ‘Geçmiş yıllarda 
Endüstri Holding’te adını de-
ğiştirmiş Mobella Holding yap-
mıştı. Bu tür isim değişiklikleri 
ile şirketler açılan davaların ve 
olası icraların önüne geçmek is-
tiyorlar’ dedi. 

Kombassan Holding ve 
patronu Haşim Bayram, bir 
gurbetçinin açtığı alacak 
davasını Yargıtay’ın 62 yıllık 
‘’İnançları birleştirme’’ içti-
hadi yüzünden kaybetti.

Avrupa’da 58 bin 
kişiden para toplayan 
Kombassan’a bağlı 
Kombassan İnşaat, Tarım 
ve Sanayi İşletmeleri isim 
değiştirdi. 

Minareyi 
çalıp kılıfını 

hazırlamışlar

Jetpa’nın patronu Akgündüz 
2010 yılında Türkiye’de ka-
muoyunun karşısına “Caprice 

Gold” devremülk projesiyle çık-
tı. Akgündüz, 16 Eylül 2010 tari-
hinde Şişli 7. İcra Müdürlüğü’ne 
“ödeme güçlüğü çektiğini” orta-
ya koyan bir beyanda bulundu. 
Akgündüz’ün avukatının bor-
ca karşılık sunduğu mal beyanı 
şöyle: “Müvekkilin ve şirketleri-
nin tüm malvarlığına ve banka 
hesaplarına, halen Bakırköy 
15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
2007/232 esas sayılı dosyasında 
devam eden dava nedeniyle ih-
tiyati tedbir konulmuş bulun-
duğundan, müvekkilin ödeme 
emrine konu olacağı ödemesi hu-
kuken ve fiilen mümkün değildir. 
İş bu borca karşılık müvekkil adı-
na kayıtlı ve kayden tedbirli bulu-
nan 34 VY 2111 plakalı aracı mal 
beyanı olarak sunuyoruz.”

Jetpa mağduru Mesut Uyar’ın avu-
katı Acun Papakçı Akgündüz’ün 
malvarlığını ve bundan sonraki 
hukuki süreci şöyle değerlendir-
di: “İlk kazandığımız davada ge-
rekçeli kararın elimize ulaşma-
sından sonra avukatlık ücretimizi 
icraya koyduk. Akgündüz mal be-

yanında bulunmuş. Malı yokmuş. 
Akgündüz’ün 750 TL ödeyecek pa-
rası yokmuş. Ya tümünü yatıra-
cak, ya teminat mektubu sunacak 
ya da icra işlemlerini başlataca-
ğız. Binlerce mağdur yarattılar” 
diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstan-
bul Yeşilköy’deki WOW 
Otel’de 3 gün süren Ulus-

lararası İnsanlığa Hizmet Sem-
pozyumu’nun ödül töreni yapıl-
dı. 42 ülkeden yaklaşık 300 İslam 
aliminin katıldığı törende, herke-
si şaşırtan bir isim damgasını vur-
du. Avrupa’da gurbetçileri yüksek 
kar vaadiyle kandırıp milyonlarca 
Euro dolandıran ve dolandırıcılık 
suçundan 1.5 yıl cezaevinde yatan 
‘Jet-Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgüzdüz, 
törene cüppe ve sarıkla katıldı. 
Törende şaşkın başkışların üstün-
de olduğu Akgündüz’e ‘Niye böyle 
giyindiniz?’ diye soran gazetecile-
re kıyafetini överek şu yanıtı ver-
di: “42 ülkeden gelen İslam alimle-

ri bu şekilde giyiniyor. Garip olan 
bu kıyafeti giymek değil. Garip 
olan kıyafeti giymemek. Bugün iş 
konuşmayacağız. Türkiye tarihin-
de en şerefli ödül dağıtıldı. Bütün 
alimler burada toplandı. Bu gece 
bunun hazzını yaşıyoruz. Bu bi-
zim özümüz. Atalarımıza bakın-

ca, geçmişimize bakınca, bu gi-
yim tarzı bir cemaatin giyim tarzı 
değil. İslam alimlerinden gelen kı-
yafetlerin hepsi aynı ise burada da 
giymek normal”

‘’FaDıl’ın cinliği’’

Fadıl Akgündüz’ün sarık ve cüppe 
giymesinin altından yine ‘Fadıl’ın 
cinliği’ olduğu iddia edildi. Jet 
Fadıl’ın, bu sempozyumda son 
projesi Caprice Gold’u İslam ülke-
lerine pazarlamaya çalıştığı ifade 
edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca si-
nevizyon ekranlarında İstanbul 
Bayrampaşa’daki olacağı söylenen 
ve henüz yapımına başlanmayan 
Caprice Gold’un tanıtımı yapıldı. 
Konuşmaların çoğunlukla Arapça 
yapıldığı törende katılımcılara 
Caprice Gold’u tanıtan Arapça bro-
şürler dağıtıldı. Broşürlerde sade-
ce maketi olan projenin tanıtımına 
yer verildi. Fadıl Akgündüz’ün şim-
dide cemaatlerin adlarını kullana-
rak insanları dolandırmaya çalıştı-
ğı iddia edildi. 

Jet-Fadıl zibidilik peşinde

Jet-Fadıl‘ın 750 liralık borcunu 
ödeyecek parası yokmuş

İstanbul’da yapılan 
Uluslararası İnsanlığa Hizmet 

Sempozyumu ödül törenine 
katılan ‘Jet-Fadıl’ lakaplı 

Fadıl Akgündüz’ü görenler 
gözlerine inanamadı.  

Avrupa’da yaşayan Türkleri 
dini duygularını sömürerek 
kandıran ve milyarlarca 
Euro para toplayan holding-
lerin başında gelen Jet-Pa 
Holding’in sahibi ‘Jet-Fadıl‘ 
lakaplı Fadıl Akgündüz’ün bir 
Jetpa mağdurunun icra taki-
bine ilişkin icra müdürlüğüne 
sunduğu yazıda borcuna 
karşılık mal beyanı olarak 
arabasını bildirdi. 

çETE vE niTElikli DOlanDıRıcılık

Buna göre Kombassan gru-
bunun yönetim kurulu üyele-
ri hakkında Konya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan ve Yargıtay 
11. Ceza Dairesi’ne gönderilen 
dosyada YargıtayCumhuriyet 
Başsavcısı çete ve nitelikli dolan-
dırıcılıktan sanıkların cezalandı-
rılmasını istedi. 

Dava zaman aşımından düştü. 
Yine benzer faaliyette bulunan 
Sayha Holding’in yönetim ku-
rulu üyeleri Konya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 5’er yıl ha-
pis ve para cezalarına çarptırıldı ve 
karar kesinleşti. Almanya’da yaşa-

yan Ali Doğan, 56 Euroluk alacağı 
için Kombassan Holding ile patro-
nu Haşim Bayram’a Türkiye’de aç-
tığı davayı, 62 yıllık içtihat sayesin-
de kazandı. Kombassan’ı mahkum 
eden Türk mahkemesinin kararın-
da 1948 tarihli Yargıtay içtihadı et-
kili oldu. ‘İnançların birleştirilme-
si’ başlıklı içtihatta Kombassan’ın 
‘dini duyguları istismar ettiği, ah-
lak ve adaba aykırı davrandığı’ be-
lirtildi.
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Viyana’da elektronik ve uy-
du sistemleri hizmeti veren 
Ülger Uydu Teknolojileri, 

Türk televizyonlarını izlemek is-
teyenler için kam-
panya yapmaya 
başladı. Kampanya 
çercevesinde Türk 
kanallarını izlemek 
artık daha kolay ve 
daha ucuz. Bayram 
Ü l g e r  t a r a f ı n -
dan kurulan Ülger 
Uydu Sistemleri 
5. Viyana’da hiz-
met veriyor. Ancak 
Viyana’nın her bölgesine uydu ko-
nusunda hizmet verdiklerini söy-
leyen Bayram Ülger, ‘Herkesin 
Türk televizyonlarını sorunsuz 
bir şekilde ve rahatça izlemeleri 
için yaptığımız kampanyaya her-
kesi davet ediyoruz’ diye konuştu. 
Viyana’da uydu konusunda bazı 
sıkıntıların olduğunun altını çi-
zen Ülger, ‘Bazı bölgelerde sinyal 
zayıf geliyor. Bunun için çok ince 
ayar yapılması gerekiyor. Eğer bu 

ince ayar yapılmadan uydu mon-
tajı yapılırsa sinyal kaybından do-
layı birçok kanal göstermeyebili-
yor’ dedi. Sadece Türk kanalları 

değil isteğe göre 
değişik uydula-
rında montajını 
yaptıklarını be-
lirten Ülger, hiz-
metlerinin uy-
du montajından 
sonra da bitme-
diğini söyledi. 
Müşter i ler ine 
ücretsiz servis 
hizmeti de veren 

Ülger Uydu Sistemleri ayrıca her 
türlü elektronik eşya tamirinide 
müşterilerine sunuyor. 

Kampanya çercevesinde uydu 
anteninden alıcısına kadar mon-
taj dahil 300 Euro’ya Türk ka-
nalları izlenebiliyor. Ülger Uydu 
Sistemleri’ne Arbeitergasse 40, 
1050 adresinden veya 0699 11 39 
68 37 – 01/264 15 53 telefonlardan 
ulaşabilirsiniz. 

VİYAnA’dA uydu sistemleri konusunda uzman kuruluş olan 
Ülger Uydu Teknolojileri’nden Türk kanallarını izlemek 
isteyenlere büyük müjde! 

Ülger Uydu’dan 
büyük kampanya

HaziRan ayında verilmeye baş-
lanan çipli pasaportlar için 
Türkiye Başkonsolosluğu’ndan 
önemli bir duyuru yayınlandı. 
Yeni tip pasaportların verilme-
ye başlanmasından sonra eski 
tip pasaportların 31.12.2010 ta-
rihine kadar düzenlenmesi ve 
eski tip pasaportların süreleri-
nin uzatılması işlemleri devam 
ediyordu. Ancak 1 Ocak 2011 ta-
rihiyle, eski tip pasaport veril-
mesi ve uzatılması işlemleri-
nin yapılmayacağı açıklandı.
Duyuruda Türkiye vatandaş-
larına yılbaşından sonra sade-
ce e-pasaport adı verilen yeni 
pasaportların verileceği açık-

landı. Yeni uygulama ile bir-
likte eski tip pasaportlarda uy-
gulanan 18 yaşından küçük 
çocukların anne veya babala-
rının pasaportuna kayıt edil-
mesi uygulamasının da sona 
ereceği ve yeni doğmuş çocuk-
lar dahil olmak üzere 18 yaşın-
dan küçük çocuklar için de ayrı 
e-pasaport düzenlenmesi ge-
rektiği bildirildi. 1 Ocak 2011 
tarihinden itibaren pasaport 
işlemi yaptıracakların, bağ-
lı Türkiye Başkonsolosluğu’na 
gelmeden önce +90 216 444 30 
20 nolu telefondan veya epasa-
port.gov.tr  adresinden rande-
vu alması gerekmektedir.

Türkiye Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya 
göre, yılbaşından sonra eski tip pasaportların süre-
leri uzatılmayacak.

 Pasaport için önemli duyuru
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Viyana – Almanya’daki göç 
sorunu tartışmaları özellikle 
de Türkiye kökenli göçmen-

ler ekseninde hararetle tartışılma-
ya devam ediyor. Basın özellikle 
de okul sınıflarındaki yüksek göç-
men öğrenci sayısını sıklıkla satır-
larına taşıyor.

Sınıflardaki durumun daha da 
kötüye gitmemesi için bazı ku-
ruluşlar ilköğretim okullarında 
göçmen öğrenci kotasının getiril-
mesini gündeme almak istiyor-
lar. Avusturya’da da benzeri du-
rumlar ve talepler gündemde. 
Özellikle de göçmen kökenli öğ-
rencilerin şiddete meyilli olduk-
ları ve Almanca’yı öğrenmekte 
sıkıntı çektikleri argümanı üze-
rinden yapılan tahlillerde, eğitim 

bakanlığının bu konuya el atma-
sı isteniyor. Avusturya basını da 
sık sık okullardaki artan göçmen 
öğrenci sayısını satırlarına taşı-
yor. Viyana’nın bazı ilçelerinde-
ki okullarda göçmen öğrenci ora-
nının yüzde 90’lara yaklaşması 
bazı yetkilileri endişelendiriyor. 
Statistik Austria tarafından veri-
len istatistiklere göre en fazla göç-

men kökenli öğrencinin bulun-
duğu ilçe 5. Viyana. Margareten 
ilçesinde göçmen kökenli öğrenci 
oranı yüzde 84 civarında. Göçmen 
öğrenci yoğunluğu konusunda 
Margareten’i yüzde 78 civarındaki 
göçmen oranlarıyla Rudolfsheim 
ve Ottakring takip ediyor. 

Göçmen kökenli öğrenci oranı-
nın en yoğun olduğu şehir olan 
Viyana’yı bu oranda Wels, Linz, 
Salzburg, Steyr ve St. Pölten takip 
ediyor. Sınıflarda göçmen öğrenci-
lerin en az bulunduğu ilçe ise yüz-
de 22’lik bir oranla Kaernten.

Okullardaki göçmen kökenli 
öğrenci sayısında hızlı artış

Hem Avusturya’da, hem de 
Almanya’da göçmen kökenli 
gençler tartışması büyümeye 
devam ediyor

Lise öğrencisinden silahlı tehdit

Salzburg – Avusturya’nın 
Salzburg eyaletinde bulu-
nan HAK I Lehen lisesinde 

gerilimli anlar yaşandı. Lise birin-
ci sınıf öğrencisi Türkiye köken-
li genç 8 Ekim Cuma günü gittiği 
okulunda getirdiği plastik taban-
ca ile terör estirdi. 

Sınıf arkadaşlarının belirttiği-
ne göre bahsi geçen öğrenci bir 
kez daha çantasında tabancasıy-
la okula geldi. Öğrencinin sadece 
plastik mermiler atan kurusıkı bir 
tabancayla okula gelmiş olması, 
sınıf arkadaşları arasındaki geri-
limi engellemeye yetmedi. Silahlı 
öğrenci, Türkiye kökenli sınıf ar-

kadaşı bir kızı tabancasıyla teh-
dit etmeye başladı. Sıkıştırdığı sı-
nıf arkadaşının kafasına tabanca 
dayayan genç, sınıf arkadaşına 
Türkçe bağırıp küfürler savurma-
ya başladı. 

Olay üzerine birçok sınıf arkada-
şının alarma geçtiğini belirten li-

senin müdüre-
si Britta Becker 
“Birçok öğrenci 
derhal odama geldi-
ler ve bir sınıf arkadaşlarının sını-
fın içinde tabancayla gezindiğini, 
üstelik bunun yapışının da ilk ol-
madığını söylediler. Sonra gittim 
o öğrenciyle konuştum. Başta red-
detse de sonra suçunu kabul etti” 

ifadelerini kullandı. Olay üzeri-
ne Türkiye kökenli öğrenci derhal 
okuldan uzaklaştırıldı. Aynı öğ-
renci ertesi hafta Pazartesi günü 
okula bir kere daha tabancayla 
gelince olaya bu sefer polis mü-
dahale etti ve öğrenciyi tutukladı. 
“Sadece havalı olmak  ve eğlen-
mek istemiştim” diyerek kendi-

sini savundu.  
Plastik ta-

b a n c a y l a 
gelen öğ-
renci sı-
nıf arka-
d a ş l a r ı 

arasında bü-
yük tedirginlik 
yarattı. Polis 
ve psikolog-
lar olayın ar-
ka planını 
araştırma-
ya devam 
ediyorlar.

Salzburg’da öğrenim gören 
Türkiye kökenli genç öğrenci 
okulda sınıf arkadaşı kız öğren-
ciyi tabancayla tehdit etti.

viyana- Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da yapılan top-
lantıya ev sahipliği yapan 
Avusturya Özgürlükçüler 
Partisi (FPÖ) lideri Heinz 
Christian Strache, toplan-
tıda, Avrupa Birliğinin ala-
cağı hatalı kararlara karşı 
daha etkili tepki göstermek 
üzere işbirliği kararı aldıkla-
rını ifade etti.

Strache basına yaptığı açık-
lamada, "Bu işbirliğinin ilk 
projesinin Türkiye'nin üyeli-
ğine karşı AB genelinde halk 
oylaması yapılması yapıl-
masını isteyeceğiz" şeklin-
de konuştu. Geçen yıl Aralık 
ayında yürürlüğe giren 
Lizbon Antlaşması'na göre, 
AB üyesi ülkelerden bir mil-
yon yurttaşın yeni bir yasa 
talebinde bulunabileceğini 
belirtti. Strache, Türkiye'nin 
birliğe tam üyeliğine kar-
şı olduklarını belirterek, 
"Avrupalı olmayan ülkele-
rin birliğe üye olmasının 
AB'nin sonu olacağını" ileri 
sürdü. FPÖ'nün ev sahipli-
ği yaptığı toplantıya İtalyan 
Kuzey Ligi partisinden 
Fiorello Provera, Danimarka 
Halk Partisi'nden Morten 
Messerschmidt, Belçika 
Vlaams-Bleang partisinin 
kurucusu Filip Dewinter 
ile partinin lideri Bruno 
Valkeniers, Slovakya eski 
devlet sekreteri ve Nasyonal 
Parti üyesi August Lang ile 
İsveç Demokrat parti tem-
silcisi Kent Ekeroth'un katıl-
dıkları bildirildi.

Aşırı sağcı 
partilerden ortak 

Türkiye kararı

Avrupa‘nın değişik 
ülkelerinden Viyana’ya 
gelen  aşırı sağcı parti-
lerin liderleri, FPÖ’nün 
başkanlığında yapılan 
toplantıda Türkiye'nin 

AB üyeliğine karşı ortak 
direniş kararı aldı.
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Viyana – Uzun süren tartışma-
lar sonucunda Avusturyalı 
yetkililer 18 Ekim tarihin-

de yeni bir göçmen planı üzerinde 
uzlaşmaya vardı. Koalisyon parti-
leri ÖVP ve SPÖ de bu yeni tasa-
rıya sıcak bakıyorlar. Özellikle ça-
lışan göçmenlerin ailelerinin de 
Avusturya'ya göçünü kolaylaştır-
mayı amaçlayan yeni taslağın üç 
ay içerisinde yürürlüğe konulma-
sı bekleniyor.

Yürürlüğe konulması planlanan 
yeni modele göre ABD'dekine 
benzer bir puanlama sistemi ge-
tirilecek ve daha kalifiye göçmen-
lerin göç başvurusunda bulun-
malarına zemin hazırlanacak. 
Almanca bilgisi, eğitim, yaş ve 
iş tecrübesi gibi kriterler üzerin-
den belirli bir puana ulaşan göç-
menlerin göç etme hakkı olacak. 
Eğitimini Avusturya'da tamam-
lamış yabancılar ve uluslararası 
çapta aranan uzman kadrolar iş 
piyasası durumundan bağımsız 
olarak Avusturya'da iş arayabile-
cekler. Altı ay olarak belirlenmiş 
süre zarfında iş buldukları takdir-
de Avusturya'ya yerleşebilecekler.

kOTalaR yERinE PuanlaMa SiSTEMi

Şimdiye kadar belirli iş grupla-
rında belirli sayıda işgücü kota-
ları konulurken getirilecek yeni 
sisteme göre kotalar değil belirli 
kriterlerden alınan puanlar belir-
leyici olacak. Alınan puan doğrul-
tusunda göçmenlere Rot-Weiß-
rot kartı adındaki Avusturya'ya 
göç ve çalışma izni kartı verilecek. 

Sendikaların ve ticaret odalarının 
mutabakata varması sonrasın-
da hükümetin huzuruna sunulan 
plana İçişleri Bakanı Maria Fekter 
ve Sosyal İşlerden Sorumlu Devlet 
Bakanı Rudolf Hundstorfer de sı-
cak bakıyor.

kiMlER gÖç EDEbiliR?

Eğitimini Avusturya'da tamam-
lamış AB vatandaşı olmayan in-
sanlar ve kendi ülkesinde yönetici 
pozisyonunda iş tecrübesi olan-
lar iş piyasasına dahil olma hak-
kına sahip olacaklar. Sözkonusu 
iş güçleri Avusturya'ya göç et-
mek için bir iş teklifi almak zo-
runda olmayacaklar, ancak altı 
aylık süre içerisinde iş bulamaz-
larsa geri dönmek zorunda ka-
lacaklar. Avusturya'nın İş ve İşçi 
Bulma Kurumu olan AMS, ihtiyaç 
olan ve uzman eleman açığı bulu-
nan meslek gruplarını tespit ede-
cek. Bu kilit güçlerin seçilmesinde 
ise daha ince elenip sık dokula-
cak. Puanlama için baz alınacak 
kriterler belli olsa da puanlama-
nın tam olarak nasıl işleyeceği ise 
henüz belli değil. Bu hususta ön-
celikle bakanlarla konuşulacak. 
Avusturya da iş bulabilmiş ve ça-
lışmakta olan iş güçlerinin ailele-
rinin göçü için de kolaylık sağla-
nacak. Buna göre çalışmakta olan 
kalifiye iş güçlerinin aile fertleri 
de üç ay içerisinde Avusturya'ya 
göç edebilecek ve onların da çalış-
ma izni olacak.

Daha fazla kalifiye işgücünü 
Avusturya'ya çekme amacı plan-
layan bu plan Avustralya ve 
Kanada'da senelerdir uygulan-
makta. Avusturya endüstrisi bu 
yeni plan hakkında memnuniyet 
duyduğunu belirtirken, FPÖ ise 
yeni karara temkinli yaklaştı ve 
Rot-Weiß-rot kartının aslında bir ' 
Afrika kartı' olduğunu dile getirdi.

Avusturya hükümeti eğitimli ve kalifiye göçmenlerin 
Avusturya'ya göçünü kolaylaştıracak kanun değişikliği 
için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

Yabancılar kanunu değişiyor, 
kalifiye göçmenlere 
kolaylıklar geliyor

Türkiye'deki tüm yasal din-
lemeler Bilgi Teknolojileri 
v e  İ l e t i ş i m  Ku r u m u 

Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı (TİB), tarafından ya-
pılıyor.Türkiye'de resmi olarak bir 
günde 71 binden fazla telefon din-
leniyor. Türkiye'nin dijital kalesi-
nin başındaki isim Fethi Şimşek, 
internete düşmüş hiçbir telefon 
kaydının TİB tarafından yapılma-
dığını söyledi. 

TİB dışındaki telefon dinlemeleri 
yasadışı, cep telefonuna gönderi-
len casus yazılımla kayıt yapmak 
mümkün. Bir kişi telefonunda 
böyle bir yazılım olup olmadığı-
nı anlamak için ayrıntılı faturası-
na bakabilir. Casus yazılım varsa, 

telefon kullanılmaya başladığın-
da kaynağa istem dışı mesaj gön-
derir. Bu nedenle faturanızda si-
zin bilmediğiniz SMS görürseniz, 
telefonunuzda casus yazılım bu-
lunma ihtimali yüksektir.

nE yaPMak gEREkiR?

Telefonunuzda casus yazılım 
olduğundan şüpheleniyorsanız 
dinleniyor olabilirsiniz. Bunun 
önüne geçebilmenin iki önlemi 
vardır. Birincisi cep telefonunu 
güvenilir bir servise götürüp 
inceletmek, ikincisi ise ‘fabri-
ka ayarlarına dön’ seçeneğini 
tercih ederek telefona format 
atmak.

Ya telefonunuz 
dinleniyorsa?

Türkiye’de milyonlarca kişi dinlenip dinlen-
mediğini merak ediyor. Yasal dinlemelerin 
başındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı(TİB)‘na göre 
faturanızda bilmediğiniz SMS görürseniz, casus 
yazılım vardır. 

yazaR Mansur Bildik, Belge 
yayınlarından çıkacak olan 
"Anılara sarılmış bir yaşam" 
adlı kitabının birinci bölümü-
nü panel ve dinleti ile tanıt-

tı. Tanıtım 7 Kasım 2010 ta-
rihinde Belge Uluslararası 
Ya y ı n c ı l ı k  t a r a f ı n d a n 
İstanbul Uluslararası Kitap 
Fuarı(TÜYAP)‘nda gerçekleşti. 

"Anılara sarılmış bir yaşam"

RIM üst seviyede güvenlik 
standartlarına sahip olduk-
larını BlackBerry’lerdeki 

güvenliğin, üç aşamalı DES (ve-
ri şifreleme standardı) veya AES 
(ileri şifreleme standartları) veri 
şifrelemeyle sağlandığını belirti-
yor ve BlackBerry’deki mesajları 
kendilerinin bile görmediğini id-
dia ediyorlar. Kanada, İngiltere, 
Avusturya, Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da hükümet birimlerin-
den onay olan bu sistemin, ulus-
lararası pek çok güvenlik serti-
fikası taşıdığı belirtiyor. Şirket 
bu sistemin kripto ile korun-

duğunu bildiriyor. Hiçbir ülke-
ye özel uygulama yapmadıkla-
rını ifade ediyor. İş dünyasının 
en popüler cep telefonlarından 
BlackBerry’lere Suudi Arabistan, 
Hindistan, Kuveyt ve Birleşik 
Arap Emirlikleri de erişim yasa-
ğı getirmeyi planlıyor. Bu ülke-
ler ve son olarak Türkiye mesaj-
ların yurtdışında takip ediliyor 
olmasından rahatsız oldukları-
nı dile getirdiler. Yakın zaman-
da Avrupa Komisyonu ve birkaç 
büyük banka ile yatırımcı kuru-
luş bundan böyle yönetim ka-
nadında BlackBerry cihazların 

kullanılmayacağını duyur-
muştu. BlackBerry ayrı-
ca, Fransa’da istihbarat 
birimleri tarafından da 
veto yemişti. Bunun ar-
dından Nicolas Sarkozy 
ve bakanlar BlackBerry 
sistemlerini kullan-
mayı bırakmışlardı. 
ABD’de ise Blacberry 
t u t k u n u  B a ş k a n 
Barack Obama’ya is-
tihbarat birimleri 
önce “Kullanmayın” 
demiş, Obama’nın 
ısrarı üzerine ABD 
kriptonun üzerine 
kendi ilk kademe gü-
venlik sistemini yerleş-
tirerek Başkan’ın bu ciha-
zı kullanmasına göz yummuştu.

kRiPTO SiSTEMi nEDEn vaR?

• BlackBerry cihazlar üzerinden 
gönderilen e-posta’ların karşı ta-
raf yerine öncelikle RIM’in Kanada 
ve İngiltere’deki mesaj merkezleri-
ne gitmesi, gizlilik ve bilgi güven-
liğiyle ilgili soru işaretlerini bera-
berinde getiriyor. 

• Kullanıcıların bil-
g isayardaki  e  - 
posta’lara anlık 
olarak ulaşması-
nı sağlayan bu sis-
temde özel bir ya-
z ı l ı m  k u l l a n a n 
BlackBerry, tüm pos-

taların öncelikle ken-
di sunucularına (ser-
ver) gelmesini istiyor. 

•  K u l l a n ı c ı l a r ı n 
e-posta’larını Kanada 
ve İngiltere’de bulu-
nan “mesaj merkez-
lerinde” depolayan 

BlackBerry, ardından 
bunları küçülterek, hızla 

tüm e-postaları karşı tara-
fa iletiyor.

• Bazı devletler ulusal güvenlik 
gerekçesiyle mesaj trafiğinin izle-
niyor olmasına karşı çıkıyor, siste-
mi takip etmeyi talep ediyor.

• BlackBerry cephesi sistemin 
kriptolu olduğunu, mesajları ken-
dileri dahil kimsenin açamayaca-
ğını bildiriyor.

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK)  yeni çıkan 
yasayla kriptolu BlackBerry’nin üreticisi RIM’den kodları isti-
yor. Bu kodlar verilmezse BlackBerry’lerde e-posta mesajlaş-
ma trafiği kapatılacak. RIM hiçbir ülkeye kodlarını bu zamana 
kadar açmadı. BTK Başkanı Acarer “Mevzuata uyacaklar, 
yoksa erişim engeli yolda” diye konuştu. 

Türkiye’de BlackBerry 
telefonlar yasaklanıyor
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vatandaşlardan şok mesaj: 
‘FPÖ’den endişemiz yok’

10 Ekim tarihinde yapılan Viyana Belediye ve Eyalet Meclisi 
seçimlerden oylarını ikiye katlayarak çıkan FPÖ’nün ve 
Türk düşmanlığının seçimlerden sonra ne konuma gele-
ceğine dair endişelerin olup olmadığını halka sorduk. 

Muzaffer Özyörük, 64
inşaat ustası 30 yıldır viyana’da

Yeni Vatan : Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Özyörük: FPÖ buranın genç-
leriyle oylarını yükseltti. Türk 
seçmenleri oy kullanmaya git-
miyorlar. .

Yeni Vatan : FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Özyörük : Bazı şeylere tepki olabi-
leceğini düşünüyorum. Sonuçta 
diğer partiler de bizim kaşımı-
za gözümüze bizi içlerine almı-
yorlar. Hepsinin bir oy düşüncesi 
var. Bu seçimlerde FPÖ’ye oy ver-
miş Türklerin de olduğunu düşü-
nüyorum. Bizleri istemeyen belli 
bir kesim FPÖ’ye oy vermiş olabi-
lir diye düşünüyorum. 

Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükse-

lişi sizde bir endişe uyandırıyor 
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi baş-
kan yardımcısı olurum ya da 5 yıl 
sonra Belediye Başkanı olurum’ 
söylemini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Özyörük: Açıkcası hiçbir endişe 
duymuyorum. Türkler alıştı ar-
tık böyle durumlara. Strache’nin 
seçim çalışmalarında kullandığı 
sözleri oy kazanmak için söyledi-
ğini düşünüyorum. Bize karşı de-
ğişen bir şey olmaz. Strache’nin 
de 5 yıl sonra başkan olacağı-
nı da tahmin etmiyorum. Ayrıca 
Häupl‘ın Strache’den daha tehli-
keli olduğunu düşünüyorum. O, 
Türkleri kullanıyor. Seçimlerde 
hep bizi kullandılar. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özyörük: Seçimler öncesi çok 
çalıştılar ancak başaramadılar. 
Zaten hemen hemen hepsi seçile-
meyecek yerlerde aday olarak ya-
zılmışlardı. Seçilememeleri bence 
de çok normal. 

yusuf çoban, 65
Emekli 37 yıldır viyana’da

Yeni Vatan : Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Çoban: Daha çok Avusturya’nın 
gençleri oy verdi. Onlara daha 
fazla olanaklar sağlayacağını söy-
lediği için FPÖ’ye oyları verdiler. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Çoban: Avusturya’nın gençleri 
iktidar partisine karşı olsun di-
ye vermişlerdir diye düşünüyo-
rum. Buraya gelen bazı Türkler 
uyum sağlayamıyor. Diğer par-
tiler oy kaybetmesinler diye 
uyum sağlayamayanı da kabul 
ediyor. Gençler de buna kar-
şı FPÖ’ye oy vermişlerdir.Bazı 
Türklerin oy vermiş olabile-

ceklerini ben de düşünüyorum. 
Türklere düşman olan Türkler 
vermiştir. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükse-
lişi sizde bir endişe uyandırıyor 
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi baş-
kan yardımcısı olurum ya da 5 yıl 
sonra Belediye Başkanı olurum’ 
söylemini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Çoban: Bizlerin hiçbir endişe-
si yok. Aşırı sağ partileri dünya-
nın her yerinde böyle bir yükse-
lir ama başarılı olamazlar. Bende 
Strache’nin ne şimdi ne de 5 yıl 
sonra Başkan olabileceğini zan-
netmiyorum. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çoban: Zaten seçilemeyecekleri 
belliydi. Hepsi son sıralardaydı. 
Seçilen Türk siyasetçilerinden de 
bizim haklarımızı savunmalarını 
bekliyoruz. 

Sibel alan, 30
kasiyer, viyana doğumlu 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Alan: Türklere karşı uyguladıkla-
rı seçim propagandası başarılı ol-
muş gibi gözüküyor. Ancak sade-
ce seçimleri Türk düşmanlığından 
kazandığını söylersek yanlış ko-
nuşmuş oluruz. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Alan: Seçimlerden çıkan sonuç 
diğer partilere karşı Avusturya 
halkının ‘yeter artık’ demesiydi.  
Avusturya halkının bazı konu-
larda sıkıntılı olduğunu gösteren 
bir sonuç oldu. FPÖ’ye oy vermiş 
Türklerin olabileceğini tahmin 

ediyorum. Ama kesin vermişlerdir 
diyemem. Sonuçta herkesin bir 
hür düşüncesi var. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükse-
lişi sizde bir endişe uyandırıyor 
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi baş-
kan yardımcısı olurum ya da 5 
yıl sonra Belediye Başkanı olu-
rum’ söylemini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Alan: Hiçbir endişem veya kor-
kum yok. Strache’nin yaptığı sade-
ce bir seçim propagandası. Başkan 
olacağını da düşünmüyorum. 
Ancak daha da güçlenirse belki 
Türkiye’den gelmek biraz zorlaşır. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alan: Seçimlere dahi gitmedim. 
Türk siyasetçileri birşeyler yap-
maya çalışıyorlar ama ne için 
ve nasıl yapıyorlar bilmiyorum. 
Kendilerine başarı diliyorum. 
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Mehmet güneş, 62
Emekli, 30 yıldır viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Güneş: Türk düşmanlığı yaptı ve 
oylarını ikiye katladı. Başka bir 
açıklaması olmaz. Avusturyalı’lar 
da bunun için oy verdi. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oyları-
nın artmasındaki nedenler ara-
sında seçmenin diğer partile-
re bir tepkisi olabilir mi? Bir de 
FPÖ’ye oy vermiş olan Türkler 
var mıdır?

Güneş: SPÖ’nün hataları var. Bu 
hatalardan sıkılmış da olabilir in-
sanlar. FPÖ’ye oy veren Türklerin 
olduğunu biliyorum. İnsanlar ko-
nuşurken duydum FPÖ’ye oy ver-
diklerini. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi 
sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güneş: Benim bir endişem yok 
ama çocuklarım için bir endişem 
var. Yeni gelecek olan Türkler için 
bir endişem var. Burada bizim ır-
kımıza ve dinimize saygısızlık yap-
malarını istemiyorum. Strache’nin 
başkan olabileceğine pek inanmı-
yorum. Ama böyle devam ederse 
neden olmasın diyorum. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güneş: Hepsi çok çalıştı. Tebrik 
ediyorum kendilerini. En azından 
sesimizi duyuruyorlar. Bir sonra-
ki seçimlerde inşallah daha fazla 
Türk asıllı milletvekili olur. 

zeynel Sarı, 60
inşaat ustası, 24 yıldır viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Sarı:Seçimlerde camileri ve 
Türkleri protesto etti.  Halk da bu-
nu destekledi. Gençler oylarını 
hep FPÖ’ye verdi. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Sarı: Kesinlikle vardır. SPÖ’nün 
yaptığı bazı yanlışlıklara kar-
şı verildi bu oylar. Ama bu tep-
ki fazla büyümez. Yine bir şekil-
de FPÖ’nün oy yüzdesi düşer. 
Türklerin verdiklerini biliyorum. 
Hatta bazı Türkler seçimlerden ön-
ce FPÖ’ye çalıştılar. Gelip insanla-

ra FPÖ’ye oy verin dediler. Ama 
kim olduklarını ben bilmiyorum. 
Sadece duyduklarımız bunlar. 
 
Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükselişi 
sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sarı: Endişelerimiz tabii ki var. 
Ancak Strache’nin daha fazla güç-
leneceğini tahmin etmiyorum. 
Eskiden de bazen FPÖ böyle oy alı-
yordu, sonra hep aynı şeyler olu-
yor. Strache’nin başkan olacağını 
pek düşünmüyorum. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sarı: Seçilenler inşallah Türk hal-
kının sorunlarını çözmek için ça-
lışırlar. Öyle yapmayacaklarsa hiç 
seçilmesinler daha iyi. 

Haydar şimşek, 59
usta, 18 yıldır viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Şimşek:Avusturya’nın genç nufü-
su oylarını arttırdı. Türklere karşı 
uyguladığı seçim çalışmaları mey-
vesini verdi. Hem dinimize karşı 
geldi hem de ırkımıza. Oylarını bu 
şekilde ikiye katladı. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının art-
masındaki nedenler arasında seç-
menin diğer partilere bir tepkisi 
olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy ver-
miş olan Türkler var mıdır?

Şimşek: Bir tepki olsun diye veril-
miş de olabilir. Ama en büyük oyu 
Türk düşmanlığı yaparak aldı. 
Ama üzülerek gördük ki seçimler 

öncesi FPÖ’ye çalışan Türkler var. 
Ne amaç uğruna FPÖ’yü destekle-
diler bir anlam veremedim. 

Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükseli-
şi sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şimşek: Endişelerimiz olmaz mı? 
Tabiki de var. Ama bizim için geç-
ti artık. Yeni nesil için büyük endi-
şelerim var. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçi-
lerin seçimlerdeki durumlarını na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Şimşek: Hepsi çok çalıştı. Tebrik 
ediyorum kendilerini. En azından 
sesimizi duyuruyorlar. Bir sonra-
ki seçimlerde inşallah daha fazla 
Türk asıllı milletvekili olur. 

Fatma velioğlu, 65
Emekli, 6 yıldır viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Velioğlu: Bizlere karşı olduğunu 
söyledi. İslam’a karşı olduğunu 
söyledi ve oyları topladı.  

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Velioğlu: Diğer partilerin bazı yan-
lışları var ki FPÖ bu kadar oyları-
nı arttırdı. Bundan sonra Türkleri 
destekleyen siyasilerin daha fazla 
çalışması lazım. Bunun bir uyarı 
olduğunu düşünüyorum. Türkler 
de seçmiş olabilirler. Ama hiç duy-

madım öyle bir şey.  
Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi 
sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Velioğlu: Endişelenmemize gerek 
yok. FPÖ’ye kimse izin vermez si-
yasette ırkçılık yapmasını. Aşırı 
sağ partiler hiçbir yerlere gele-
mezler. Strache başkan olsa da şu 
andaki durumdan bir farkı olmaz. 
Öyle bir korkumuz yok. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Velioğlu: Biz destekledik bazıları-
nı ama seçilemediler. Bir dahaki 
seçimde inşallah seçilirler ve Türk 
düşmanlığına burada bir çözüm 
bulabilirler. 
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Avusturya’nın tüm uluslara-
rası yabancı basın mensup-
larının bir çatı altında top-

lantığı Avusturya Yabancı Basın 
Cemiyeti,  ‘Viyana’da Türkler’ 
isimli Yahudi Müzesi’ndeki sergiyi  
gezdi.  Yeni Vatan Gatesi`nin inisi-
yatifi ile  ARD, ZDF, Süddeutsche 
Zeitung, Neue Züricher Zeitung’un 
Viyana temsilcilerinin ve Amerika, 
Fransız, Çin, İtalya, Japonya ve 
İspanya’dan birçok basın mensu-
bunun katıldığı sergi büyük ilgi 
gördü.  Müzenin  müdürü ve aynı 
zamanda eski ORF ana haber su-
nucusu Daniella Spera katılanla-
ra ‘Viyana’da Türkler’ sergisi hak-
kında tarihi bilgiler verdi. 

Daha sonra müzenin yetkilileri 
Viyana’da görev yapan yabancı ba-
sın mensuplarına sergiyi gezdirerek 
yaklaşık 2 saate yakın ‘Viyana’da 
Türkler’ adlı sergi hakkında bil-
giler verdi. Avusturya Yabancı 
Basın Cemiyeti Başkanı ve ARD 
Televizyonu’nun Viyana temsilci-
si olan Dr. Susanne Glas, sergiden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Avusturya’da görev yapan birçok 
yabancı basın mensubunun katıl-
dığı Viyana Yahudi Müzesi’ndeki 
serginin Ocak 2011’e kadar sürece-
ği açıklandı.  ‘Viyana’da Türkler’ 
sergisi Sefarad cemiyetinin parlak 
gelişimini ilginç fotoğraflarla orta-
ya koyuyor. Bu tarihi fotoğraflarda 
Zirkusgasse’de bulunan Türk tapı-
nağının izleri rahatlıkla sürülebilir. 
Sergide farklı kültürlerin estetiğinin 
bir arada harmanlanışını görebile-
ceğiniz halılar, duvar işlemeleri, ki-
limler gibi bir çok el sanatı eseri de 
izlenebilir.

VİYAnA YABAnCI Basın 
Cemiyeti mensupları 
JüdIsches Museum`da 
sergilenen "Viyana`da 
Türkler" sergisine Yeni 
Vatan Gazetesi`nin ini-
siyatifi ile katIldılar ve 
sergiye büyük ilgi gös-
terdiler. 

Yabancı basından 
Viyana’daki Türk 

sergisine büyük ilgi
Müzenin  müdürü ve aynı zamanda 
eski ORF ana haber sunucusu daniella 
Spera katılanlara ‘Viyana’da Türkler’ 
sergisi hakkında tarihi bilgiler verdi
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Türklerin 
gözünden İkinci 

Viyana 
Kuşatması

ünlü tarihçi ilber Ortaylı: 
„Organizasyonsuzluk 
Osmanlı'ya Viyana`da 

pahalıya patladı“

Viyana – Viyana Heeres-
geschichtliches Museum 
28 Ekim günü çok önem-

li bir konuğu ağırladı. Ünlü 
Türk tarihçisi İlber Ortaylı mü-
zenin davetlisi olarak geldi-
ği Viyana'da, Avusturya tarihi 
için de büyük önem arz eden ve 
yüzyıllardır konuşulan İkinci 
Viyana Kuşatması'nı kendi yoru-
mu ve analiziyle seyircilerle pay-
laştı. İkinci Viyana Kuşatması'nı 
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bir de Osmanlı gözüyle değer-
lendirmek amacıyla düzenlenen 
konferansa katılım büyük oldu.  
Heeresgeschichtliches Museum 
konferans salonu tıkabasa do-
larken, açılış konuşmasını mü-
zenin müdürü Christian Ortner 
yaptı. Avusturyalı katılımcılara 
Ortaylı'yı büyük bir övgüyle anla-
tan Ortner, böyle büyük bir tarih-
çiyi müzelerinde ağırlamaktan do-
layı gurur duyduklarını söyledi.

A rd ı n d a n  m i k ro f o n u n  b a -
şına geçen Ortaylı izleyici-
leri selamladı ve 1683 yılın-
daki Viyana Kuşatması'nın 
bilinmeyen yönlerini izleyiciler-
le paylaştı. Kuşatmanın özellik-
le askeri ve stratejik boyutları-
na eğilen Ortaylı, İkinci Viyana 
Kuşatması'nda Osmanlı Veziri 
Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın 
özellikle gerekli hazırlığı yapma-
masının, Habsburg Hanedanı'na 
komşu ülkelerden gelebilecek ola-
sı destek durumunda Budapeşte 
veya Belgrad üzerinde alternatif 
bir destek mevzisinin oluşturul-

mamasının sonuçlarına katlan-
mak zorunda kaldığını belirtti. 
Merzifonlu Karamustafa'nın mü-
kemmel bir maliyeci olduğunu, 
ancak Viyana gibi merkezi ko-
numdaki bir şehri kuşatıp fethe-
debilmek için gerekli askeri deha-
ya ve donanıma sahip olmadığını 
sözlerine ekledi. 

Osmanlı Ordusu içerisindeki 
iletişim sorununun da pahalı-
ya patladığına değinen Ortaylı, 
özellikle Viyana sırtlarındaki 
Kahlenberg'in uzun süreli uğraş-
lara rağmen düşmemesinin so-
nun başlangıcını hazırladığına de-
ğindi. Polonya Kralı Jan Sobieski 
emrindeki ordunun Viyana'ya 
yardıma gelmesiyle de kuşat-
ma sona erdi. Ortaylı, kuşatma-
yı takiben imzalanan Karlofça 
Antlaşması'nın da Avrupa için ye-
ni bir dönemin başlangıcı olduğu-
nu söyledi. Bu antlaşmadan sonra 
hem Avrupa'daki Habsburg etkin-
liği arttı, hem de Osmanlı'nın ba-
tıya doğru genişlemesi son bul-
muş oldu.

İlber Ortaylı: 
„Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa iyi bir maliyeciydi, 

ancak aynı derecede iyi bir 
komutan değildi“

Mübarek Kurban Bayramınızı 
içtenlikle kutlar esenlik, barış ve 
mutlu dolu günler dilerim.  

Ing.Mustafa İşçel  
www.mustafa-iscel.at

Kurban Bayramınızı
içtenlikle kutlarım

bezahlte anzeige
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Viyana – Dünya Ekonomik 
Forumu’nun (www.wefo-
rum.org) senelik olarak 

hazırladığı cinsiyetler arasında-
ki ayrımcılık/eşitlik raporunda 
Avusturya kadın hakları konu-
sunda sınıfta kaldı. Hazırlanan 
listede 134 ülke arasında ken-
disine 37. sırada yer bulabilen 
Avusturya, birçok gelişmekte 
olan ülkenin bile gerisinde kal-
dı. Raporda Avusturya’da er-
keklerin benzeri işleri yapan 
kadınlara kıyasla ortalama iki 
misli daha fazla maaş aldıkla-
rı ortaya çıkarken, bu eşitsizlik-
te Avusturya, AB ülkeleri için-
de Fransa’nın kıl payı önünde 
sondan ikinci oldu. Norveç, 
İzlanda, İsveç, Finlandiya gi-
bi İskandinav ülkelerinin ilk sı-
raları paylaştıkları listede, 134 
ülke arasında cinsiyetler ara-
sı eşitsizlik ve adaletsizliğin 
en yüksek olduğu üç ülke de 
Pakistan, Çad ve Yemen oldu. 

Dü nya  İ n s a n ı  D e r n eğ i 
(Weltmenschverein)‘nin 
düzenlediği ‘Dünya insa-

nı ödülleri‘ sahiplerini  buldu. 
2004 yılında Memet Zeki Metin 
tarafından kurulan Dünya İnsanı 
Derneği her sene organize ettiği 
ödül törenin bu yıl Kosova’da ya-
pıldı. 

Derneğin, kuruluş amacının dün-
ya barışına katkı sağlarken, gü-
nümüzde var olan anlamsız ön 
yargıları filozofi bir çalışmayla 
azaltmak olduğunu söyleyen der-
neğin kurucusu ve başkanı olan 
Memet Zeki Metin, ‘Dünya barışı-
na katkı sağladığımızı düşünüyo-
rum‘ diye konuştu. 

Kosova’da yapılan Dünya İnsanı 
Ödülleri bu yıl Kosovalı bayan 
Prof. Mirie Roshani ve Avusturyalı 
Prof. Ernst Florian Winter la-
yık görüldü. Pfaffstitten Belediye 
Sarayın’da gerçekleşen ödül tö-
renine Trumau Belediye Başkanı 
Otto Pendl, Kosova Viyana 
Büyükelçisi Dr. Sabri Kıgmari 
ve Baden Entegrasyon Başkanı 
Ferdinand Türtscher ile birçok 
seçkin davetli katıldı. 

Avusturya 
kadın 

haklarında 
sınıfta kaldı

Dünya İnsanı ödülleri 
sahiplerini buldu

Bu seneki “Global Gender 
Gap Report” adındaki cinsi-
yetler arası eşitlik raporun-
da, Avusturya kadın hakları 
konusunda Uganda gibi 
üçüncü dünya ülkelerinin 
bile gerisinde kaldı.

„Evliya Çelebi’nin izinde 
altın yollar“ Nazım ile 
Brecht birlikte anıldı.

Viyana Votivkirche’de 9 Ekim 
günü gerçekleşen etkinlik-
te, 20. Yüzyıl edebiyatında 

ve şiirinde önemli yerleri olan ve 
eserleriyle çağımıza ışık tutmuş 
iki büyük şair Nazım Hikmet ve 
Bertolt Brecht’in şiirlerinin müzik 
eşliğinde seslendirildi. 

Sema’nın solistliğini yaptığı 
Nazım meets Brecht etkinliğinde, 
her iki şairin de şiirleri Türkçe ve 
Almanca dilinde yaylılar ve piya-
no eşliğinde söylendi. 

Avrupa şampiyonası grup ele-
me maçlarında Avusturya 
ile Türkiye arasında oyna-

nacak maçlarda, Türkiye’ye gol 
atması durumunda tepkisinin 
ne olacağı sorulan Beşiktaşlı fut-
bolcu Ekrem Dağ, “Ben de sevin-
cimi tıpkı Mesut gibi abartmam. 

Çünkü Türkiye, Mesut'un da söy-
lediği gibi benim atalarımın yurdu 
ve damarlarımda Türk kanı akıyor. 
Futbolu iki ülke arasında savaş gi-

bi görmemek lazım. Artık fut-
bolda soya sopa bakılmıyor. Ben 
Avusturya'da doğmuş, büyümüş, 
eğitim almış ve futbolu o toprak-
larda öğrenmiş bir insanım" de-

di. Kendisine Türkiye'den 
milli takım için hiçbir tek-
lif gelmediğine dikkat çe-
ken tecrübeli oyuncu, 
"Zaten teklif gelmesi gibi 
bir zorunluluk da yok. Bu 
tamamen tercih mesele-
si. Ben Avusturya forması-
nı, tercih ettim, Mesut da 
Almanya'yı seçti. Türkiye 
ile gerçekten zor bir ma-
ça çıkacağız. Ben çok kar-
maşık duygular içerisinde 
olacağım. Maçtan önce ve 
sonra Mesut'a gösterilen 
tepkileri çok abartılı bu-
luyorum" diye konuştu. 

Ekrem Dağ, futbol dünyasının 
ve milli takım mantalitesinin za-
man içinde çok değiştiğinin al-
tını çizdi ve Türkiye milli takımı 

için oynayan Mehmet Aurelio’yu 
ö r n e k  gö s t e r e r e k  " M e s u t , 
Almanya Milli Takımı'nı tercih 
etmese belki de Real Madrid'e 
gidemeyebilirdi. Çünkü Dünya 
Kupası'nda başarılı bir perfor-
mans gösterdi. O kendi yolu-
nu bu şekilde çizdiyse onun ka-
rarlarına saygı duymalıyız. Ben 
de Beşiktaş'ta başarılı olduktan 
sonra Avusturya'dan milli da-
vet aldım. Hem burada, hem de 
Avusturya'da Türkiye ile oynaya-
cağımız maçlarda her iki ülke ta-
raftarlarının sağduyulu olması 
gerekir. Bugün bazı milli takım-
larda Brezilyalı futbolcular for-
ma giyiyor. 

Biz Türkler de tıpkı Brezilyalılar 
gibi Avrupa'nın birçok milli takım-
larında görev alabiliriz. Bunda ya-
dırganacak hiçbir şey yok. Artık 
futbol dünyası çok değişti" diye 
konuştu.

ekrem Dağ: 
“Mesut’a gösterilen 

tepkiler abartılı”

Almanya ve Türkiye arasında 
7 Ekim tarihinde oynanan 
milli maç sonrasında Alman 
milli takımı için oynayan 
Mesut Özil ve milli takımımı-
za karşı attığı gol çok konu-
şuldu. Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde Türkiye ile aynı 
grupta olan Avusturya milli 
takımı için oynayan Ekrem 
dağ, Türkiye ile grupta oyna-
yacakları maçta gol atarsa 
tepkisinin Mesut Özil’inkine 
benzer olacağını söyledi. 

Der Standard Yozgat haberiderStandard gazete-
si, son zamanlarda 
Avusturya gündemini 
sıklıkla meşgul eden göç 
ve entegrasyon konusun-
da Yozgat hakkında 10 
Ekim tarihli bir makale 
yayınladı. Avusturya’daki 
Türkiye göçmenleri 
arasında çok sayıda 
Yozgatlı’nın olduğuna 
dikkat çekilen haberde, 
derStandard Türkiye 
muhabiri Hans Rauscher 
Yozgat’ın geride kalmış 
oluşunun, entegrasyon 
sorunu için bir neden 
teşkil ettiğini iddia etti. 
İşte derStandard’da 
çıkan haber:

Viyana’daki Türklerin 
büyük bir kısmı ol-
dukça yoksul ve geri-

de kalmış bir muhitten geli-
yorlar. Orta Anadolu’nun bir 
taşra ili olan Yozgat’ın nüfu-
su 500 bin, ve il nüfusunun 
büyük bir bölümü geçimi-
ni tarımdan sağlıyor. Şehrin 
çok aşağılarda olan eğitim 
seviyesinde büyük geliş-
me var. Daha 1970 senesin-
de Yozgatlı erkeklerin yüzde 
40’ının, kadınların da yüzde 
70 (!)’inin okuması yazması 
yoktu.  2000 yılında hazır-
lanan rapora göre ise bu ra-
kam erkeklerde yüzde 6’ya, 
kadınlarda ise yüzde 18’e 
düştü.

Avusturya’daki entegras-
yon tartışmaları için bu bil-
gi şu yüzden önemli: Zira 
Avusturya’daki Türkiye göç-
menlerinin büyük bir kıs-
mı bu şehirden göç etmiş. 
Standard’ın Türkiye muha-
biri Markus Bernath bir rö-
portajında ilk nesil göçmen-
lerin büyük bir kısmının 
Yozgat’a geri döndüğünü 
belirtiyor. Genç Yozgatlı er-
kekler arasında Viyana’ya 
göç edenlerin sayısı artık 
o kadar da fazla değil, an-
cak bugün Viyana’da olan 

Yozgat göçmeni genç erkekle-
rin büyük bir kısmı eşlerini ha-
la Yozgat’tan seçiyorlar. 

Fekter tarzı bir küçümsemeye 
girmeden de bazı problemlerin 
burada yattığını söyleyebiliriz. 
Eğer Viyanalı Türkler’in büyük 
bir kısmı son derece yoksul, ge-
ride kalmış ve muhafazakar bir 
yaşam stilinin olduğu bir yer-
den büyük şehre göç ederse, 
her türlü tartışma malzemesi-

gEçTiğiMiz yıllarda oryental 
kültürlerden dansı, müziği ve 
şiiri bir araya getiren SALAM 
ORIENT kültür ve müzik festiva-
linin dokuzuncusu bu sene de 
Viyanalılar'la buluştu. Güncel 
ve klasikleşmiş müzisyenlerin 
günümüzden ve geçmişten ses-
lendirdikleri eserlin yer aldığı 
festivalde, Türkiye'den de bir-
çok sanatçı sahne aldı. Bu sene-

ki festivalde Terry Riley, Talvin 
Singh, George Brooks ve Cheikh 
Lo gibi ünlü simalar da yer aldı. 
12 Ekim- 5 Kasım tarihleri ara-
sında gerçekleşen konserlerde  
Viyana'nın ünlü konser salon-
larında ve klüplerinde sahne 
alan sanatçılardan diğerleri de 
Alp Bora & Nim Sofyan, Nomad 
Sound System & Dj Ipek, Barana 
Quintett ve Porgy & Bess oldu.

salam Orient 2010: 
Türk müziği Viyana'da
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viyana – Türkiye’nin yetiştirdiği 
dünyaca ünlü piyanist ve besteci, 
Viyana’daki tarihi Musikverein’da 
muhteşem bir konser vererek 
çoşkuyla alkışlan-
dı. Ünlü piyanist ve 
besteci, Peter Ilyiç 
Çaykovski'nin 'Allegro 
non troppo e molto 
maestoso, Allegro con 
spirito, Andantino 
semplice, Prestissimo 
ve Tempo I' adlı eser-
lerini büyük bir ba-
şarıyla icra ederek 
yüzlerce müziksever 
tarafından coşkuyla 
alkışlandı. Say, kon-
serin finalinde de yi-
ne  Çaykovski 'n in 
'Alegro con fuco' ad-
lı eserini seslendir-
di. Say'a konserinde, 
Japonya'nın ünlü or-
kestra şefi Eiji Oue yönetiminde-
ki Tonkünstler orkestrası eşlik 
etti. Musikverein'in büyük salo-
nunu dolduran bin kadar müzik-
severin coşkulu alkışları ile defa-
larca sahneye davet edilen Say, 
son olarak kendisinin besteledi-
ği Aşık Veysel'in Kara Toprak adlı 

eserini çaldı. Konser biletleri gün-
ler önceden tümüyle satıldığı için 
Musikverein yetkililerinin talep 
üzerine sahnede orkestranın ar-

kasına ilave koltuk koyduğu göz-
lendi. Konserin ardından çok sayı-
da Türk ve Avusturyalı müziksever 
kulise gelerek Say'ı tebrik ederek 
albümlerini veya konser progra-
mını imzalattılar. Musikverein di-
rektörü Peter Kislinger konserin 
ardından kulise gelerek Say'ı kut-

ladı ve orkestra şefi ile birlikte ya-
rın onuruna vereceği öğlen ye-
meğine davet etti. Konsere minik 
öğrencilerini de getiren Viyana 

Müzik okulu öğret-
meni İlyina Selena 
öğrencilerini kulise 
getirerek Say ile tanış-
tırdı ve birlikte fotoğ-
raf çektirdi. Bu arada 
Slovakya'nın başken-
ti Bratislava'daki bir 
konferansa katılmak 
üzere Viyana'da bulu-
nan ünlü ressam Bedri 
Baykam da konser 
sonrası Fazıl Say ile bir 
araya gelerek kendisi-
ni kutladı ve birlikte 

uzun süre sohbet etti. Ünlü piya-
nist ve besteci Fazıl Say Avusturya 
programı çerçevesinde yarın da 
Oberösterreich eyaletinin başken-
ti Sankt Pölten'deki Festival evin-
de aynı şekilde Tonkünstler or-
kestrasının eşlik edeceği üçüncü 
bir konser verecek.

Fazıl Say Viyana’yı fethetti

Türkiye’yi utandıran liste

Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun kadın erkek eşitliği 
konusunda yayımladığı yıl-

lık raporda Başbakanı da bir kadın 
olan İzlanda birinci oldu. Cenevre 
merkezli örgütün çalışmasında 
kadınların sağlık, eğitim, ekono-
mik güç ve siyasi temsil gibi alan-
larda erkekler karşısındaki duru-
mu ele alınıyor.

Listede kuzey ülkeleri cömert an-
nelik ve babalık izinleri, yüksek 
eğitim standartları ve devletin 
sübvanse ettiği çocuk bakımıy-

la başı çekiyor. Birinci sırada-
ki İzlanda’yı Norveç, Finlandiya, 
İsveç, Yeni Zelanda izliyor. 134 ül-
ke arasında geçen yıl 129’uncu sı-
rada yer alan Türkiye, 2010 yılında 
125’inci sırada yer aldı. 33. sıra-

da yer alan  Uganda’nın 
da gerisinde kalarak 37. 
Sırada yer alan Avusturya 
kadın erkek eşitliği konu-
sunda sınıfta kaldı. 

Sağlık alanında 61’inci, 
siyasette 99’uncu, eko-
nomik katılım ve fırsat 
eşitliği konusunda 131’in-
ci, eğitim konusunda da 
109’uncu sıralarda yer bu-
lan Türkiye’nin geride bı-
raktığı ülkeler Fas, Benin, 
Suudi Arabistan, Fildişi 
Sahilleri, Çad ve listenin 
son sırasındaki Yemen.

Dünya Ekonomi Forumu 
kurucusu ve Başkanı 
Klaus Schwab, cinsiyet 

eşitsizliğinin düşük olmasının, 
ekonomik rekabetle doğrudan 
bağlantılı olduğunu, bir ülkenin 
büyümesi ve refaha ulaşması için 
kadınlara eşit davranılması gerek-
tiğini vurguladı.

avRuPa Eğitim ve İletişim 
Cemiyeti’nin(ESEC) verdiği 
Erasmus Euro Media ödül-
leri 16 Ekim’de Viyana’da 
düzenlenen törenle sahip-
lerini buldu. Türkiye’den ya-
rışmaya katılan ‘’Üniversite 
Medya Programı’’ yapılan 
iki aşamalı eleme sonunda 
ödülü almaya hak kazandı. 

Törende konuşan Türkiye 
C u m h u r i y e t i  V i y a n a 
Büyükelçisi Kadri Ecvet 
Tezcan ‘Avrupalılar’dan 
dinleme kültürünü öğren-
dik. Onlar da bizden anla-
ma kültürünü öğrenmeli’’ 
diye konuştu. 

Erasmus Euro 
Media ödülleri 

sahiplerini buldu

dünya Ekonomik Forumu’nun 
kadın erkek eşitliği konusun-
da yayımladığı yıllık rapor 
açıklandı. Türkiye, 134 ülke 
arasında 126’ncı olabildi. 
Avusturya’da kadın erkek 
eşitliği konusunda utanç 
sınırında yer aldı. 

bakanlaR Kurulu'nun ko-
nuya ilişkin kararı, Resmi 
Gazete'nin 28.10.2010 tarihli 
sayısında yayımlandı. Karara 
göre, AB, EFTA, Bosna Hersek 
ve diğer ülkelerden ithal edi-
lecek ve ağırlığı 80 kilogramı 
geçmeyen canlı sığır ithala-
tında yüzde 20 olan gümrük 
vergisi sıfırlandı. Söz konusu 
gümrük vergisi, 1 Nisan 2011 
tarihinden itibaren yüzde 135 
olarak uygulanacak. Bu ül-
kelerden yapılacak 1 yaşında 
veya daha küçük kuzu ithala-
tında yüzde 20 olarak uygula-
nan gümrük vergisi oranın-
da değişikliğe gidilmezken, 
daha önce ''1 Ocak 2011 tari-
hinden itibaren yüzde 135'' 
olarak uygulanmasına karar 
verilen gümrük vergisi ora-
nında tarih değişikliğine gi-
dildi. Karara göre, 1 yaşında 
veya daha küçük kuzu itha-
latında 1 Nisan 2011 tarihin-
den itibaren, gümrük vergisi 
yüzde 135 olarak uygulanaca-
ğı açıklandı. 

Sığır ithalatında 
gümrük vergisi 

sıfırlandı

Viyana – Bugün Viyana’da 
19 binden fazla genç insan 
160’dan fazla meslek için ser-

tifika alıyor. Bu rakamlar mesleki 
eğitim alanların sayısının bir se-
ne içinde yüzde 5 oranında arttı-
ğını ortaya koyuyor. Buna paralel 
olarak da küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler de çıraklık eğitimi imkanı 
sunuyorlar. WKO Viyana Başkanı 
Jank bu konuda şöyle konuşuyor: 
„ Sadece bu sene ticaret odamızın 
mesleki eğitim sorumluları 540’dan 
fazla başvuru aldı. Viyana’nın 
gençleri ve Viyanalı işletmeler ele-
le verip son derece kalifiye mesle-
ki eğitimi mümkün kılmaktalar. Bu 
konuda birçok yabancı ülke de bize 
imrenmekte“ dedi.

Jank sözlerine şöyle devam et-
ti: „Biz hala Avusturya’da mesle-

ki eğitimin kamuoyunun gözün-
de hakettiği yerde olmamasıyla 
da mücadele ediyoruz. Aslında 
burada gençlerden motivasyon, 
öğrenme hevesi ve çözüme yöne-
lik düşünme talep eden son de-
rece cazip bir eğitimden bahsedi-
yoruz. Örneğin otomobil makine 
ustası eğitimi alan birisi, kendini 

sürekli değiştiren bir çevrede  IT, 
Elektroteknik ve Çevre teknolojile-
ri ile de haşır neşir olur. Fırıncılık 
eğitimi alan birisi gıda ürünleri 
yönetmeliği ve beslenme bilimle-

ri konusunda da 
yetkin duruma 
getirilir. Yani eko-
nominin ve tica-
retin ihtiyacı olan 
son derece eğitim-
li uzmanlar yetiş-
tirilir. İlköğretim 
m e z u n l a r ı n ı n 
mesleki eğitim al-
malarını kolaylaş-
tırmak için Jank 
politika dünya-

sından kapsamlı bir eğitim refor-
mu, bağlayıcı eğitim standartları 
ve okullar ve ticaret arasında da-
ha sıkı bağların kurulmasını talep 
ediyor.

Jank aynı zamanda gençlere mes-
leki eğitimi önemsemelerini ve er-
ken zamanda bir meslek seçimi 
yapmaya gayret etmelerini öner-
di. “Eğitiminizi kendi projeniz ya-
pın, böylece hayattaki şansınızı 
da kendiniz güçlendirin” sözleriy-
le gençleri bu hususta teşvik eden 
Jank, mesleki bilgilendirme mer-
kezi olan BIWI (www.biwi.at) ‘den 
herkesin faydalanması gerektiğini 
sözlerine ekledi. 

WKO Jank: 
„Mesleki eğitim en 
önemli eğitimdir“

brigitte Jank,
unternehmerin, 
Präsidentin der 

Wirtschaftskammer 
Wien 

VIyANA’DA çıraklık eğitim alanların sayısı gün geç-
tikçe artıyor. Mesleki eğitimler zamanın nabzını yaka-
layabildikleri gibi, iş hayatına atılma konusunda da 
büyük şanslar sunuyor. 
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Viyana- Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da belediye 
konutlarında yaşayan Türk 

ailesini, özürlü çocukları olduğu 
gerekçesiyle rahatsız olduklarını 
söyleyen komşularının şikayeti 
üzerine yaşadıkları evden atıldı. 
İnşaatlarda yardımcı işçilik ya-
parak ailesini geçindirmeye ça-
lışan baba Mehmet Ali Salman 
2006 yılında bu eve taşındıkla-
rını ve ilk günden itibaren sü-
rekli hakaretlere ve yalan iftira-
lara maruz kaldıklarını belirtti. 

Yaşadıkları haksızlık karşısında 
başvurmadığı yerin kalmadığı-
nı söyleyen baba Salman, ‘2006 
yılında bu eve taşındık. Daha 
ilk gün biz eşyaları eve taşır-
ken komşular sözlü sataşmalar-
da bulundu. Oğlum İsmail’den 
özürlü olduğu için rahatsız olu-
yorlarmış. İsmail biraz ses yapı-
yor ama kimseye zararı yok. Ben 
inşaat ustasıyım. Eve ses geçir-
meyecek bir kaplama yapayım 
diye teklifde bulundum ama ka-
bul etmediler’’ diye konuştu. 

Otistik hastası olan İsmail’in çok 
fazla gürültü yaptığını ve kendile-
rine zarar vereceklerinden kork-
tuklarını söyleyen Salman ailesi-
nin komşuları, Salman ailesinin 
fertlerini ne zaman dışarıda görse 
ırkçı hakaretlerde bulundukları 
söylendi. Bahçelerine ve kapıları-
nın önlerine sürekli sigara izma-
ritleri ve çöplerin atıldığını söy-
leyen baba Mehmet Ali Salman, 
‘Şikayetler sonucunda bizi evden 
çıkarmak için kağıt gönderdiler. 

Açtığımız mahkemeyi kazandık 
ve kararı geçici olarak durdurduk. 
Ancak bir üst mahkemeye başvu-
rarak kararı değiştirdiler’’ dedi. 
Mahkemede kendilerinin hiç din-
lenilmediğini belirten Mehmet Ali 
Salman, ‘’Hakim hep karşı tarafı 
dinledi. Ben konuşmak istediği-
mi söyleyince ‘Seni dinlemek is-
temiyorum’ dedi. Bizi bu evden çı-
karmak için plan yapılmış ve bir 
yerlerden baskı yapılmış’ diye ko-
nuştu. 

Mahkemeden gelen yazıya gö-
re 15 Kasım günü evi boşalt-
mak zorunda olan Salman aile-
sine, 3. Viyana’da ev gösterildi. 
Diğerinden daha büyük olan 
eve taşınmak için verilen sözle-
rin imzalı olarak kağıda geçiril-
mesi gerektiğini belirten anne 
Teslime Salman, ‘Çocuklarım şu 
an 22. Viyana’da okula gidiyor-
lar. Bu sene burada okumaları 
gerekir. Her gün 3 çocuğumuda 
22. Viyana’daki okula getirecek-

lerini, evin bütün tamirat işlerini 
kendileri yapacaklarını. Eve ye-
ni mutfak yaptıracaklarını ayrıca 
yeni evin kirası da aynı olacağı-
nı söylediler. Bu verilen sözlerin 
yazılı olarak verilmesinden son-
ra evden çıkacağız’’ diye konuştu. 
Daha önce evden çıkış tarihinin 
15 Kasım olarak belirtilmesinden 
sonra yaşanan gelişmelerin ar-
dından Salman ailesini yeni bir 
eve yerleştirene kadar 4 hafta da-
ha süre verildiği söylendi. 

Salman Ailesi’ne 
ev işkencesi

Viyana’da özürlü çocukları 
olduğu için Türk aileyi evle-
rinden zorla dışarı attılar. 
Salman Ailesi, komşuları-
nın şikayeti üzerine kaldık-
ları belediye konutlarından 
çıkmak zorunda kaldılar. 

Can Tours Reisebüro / Gudrunstrasse 150, 1100 Wien / Tel: 01 / 603 41 96 / Fax: 01 / 603 52 68 / can.reisen@chello.at
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Bob balkan ve bob türkiye 
tarifeleri ile 2 Kasım'dan 
başlayarak Türkiye ve 

Güneydoğu Avrupa'yı son derece 
hesaplı fiyatlardan arayabilirsi-
niz. 1000 dakikalık konuşma ve 
bütün Avusturya hatlarına 1000 
SMS tarifesinin yanısıra, bu ye-
ni tarife 14,90 Euro'luk bir mebla 
karşılığında yurtdışını bedava-
ya arama imkanı veriyor. Üstelik 
alışık olduğunuz gibi hiçbir bağ-
layıcılık ve hiçbir aktivasyon 
karşılığı olmadan. A1 Telekom 
Austria Başkanı Alexander Sperl 
yeni etno tarifeyi şöyle özetliyor: 
'Birçok Avusturyalı'nın kökeni 
Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'ye 
dayanıyor. Bob balkan ve bob 
türkiye tarifeleri ile müşterileri-
miz memleketlerindeki aile fert-
leri ve arkadaşları ile irtibatta 
kalabilecekler ve bu da alışık ol-
duğunuz gibi herhangi bir bağ-
layıcılık ve aktivasyon olmaksı-
zın gerçekleşecek'. Bob balkan 
ve bob türkiye – Yurtdışını beda-
va arayabildiğiniz süper hesaplı 
etno tarifeler

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

bOb balkan: 

• 1000 dakika konuşma hakkı ve 
yurtiçindeki bütün hatlara 1000 
SMS

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

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

bOb TüRkiyE:

• 1000 dakika konuşma hakkı ve 
yurtiçindeki bütün hatlara 1000 
SMS

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

SMS

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

Halihazırda bob müşterisi iseniz, 
mevcut hattınızdan yeni tarifelere 
geçebilirsiniz. Ethno tarifelere üye 

olmak için 0800 680 680 numaralı 
bob yardım hattını arayabilirsiniz 
veya internet üzerinden www.bob.
at adresi üzerinden hattınızı yeni-
leyebilirsiniz. 

Tarifeler hakkında bilgilere www.
bob.at/bobtuerkei ve www.bob.
at/bobbalkan adresleri üzerin-
den Türkçe ve Sırpça/Boşnakça/
Hırvatça dillerinden ulaşabilirsi-
niz.

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

Konsoloslukların vize işkencesi
vizE için En çOk EziyET çEkTiREn 
3’lü: alManya, FRanSa, ingilTERE

Ankara Ticaret Odası’nın 
geçtiğimiz ay yayınlanan 
‘vize araştırması’na göre 

Türkiye’ye 128 ülke vize uygulu-
yor. Türkiye’ye vize uygulayan ül-
kelerin başında ise AB ülkeleri ge-
liyor. Araştırmada, 1973 
yılında AB ile bir katma 
protokol imzalandığı, 
aralarında Türkiye’nin de 
dahil olduğu ülkelere ye-
ni kısıtlamalar getirile-
meyeceği hükmü bulun-
masına rağmen Avrupa 
Birliği’nin 1980 yılında 
Türkiye’ye hukuk dışı ola-
rak vize uygulaması baş-
lattığının altı çiziliyor. 

Ankara Ticaret Odası’nın 
araştırmasında elçilik 
ve konsoloslukların vize 
başvurusu için talep etti-
ği belge sayısının 40’ı aştı-
ğı da ortaya çıktı. İktisadi 
Kalkınma Vakfı (İKV) ve 
European Citizen Action 
Servise (ECAS) işbirliğiy-
le 17 Kasım 2009-18 Ocak 
2010 arasında açık kalan ‘Vize 
Şikâyet Hattı’na yapılan başvuru-
lara göre en çok şikâyet edilen ül-
ke ise açık ara Almanya. Şikâyet 
konusu ise konsolosluklarda-
ki kaba davranışlar. Almanya’yı 
Fransa, İngiltere, Belçika ve 
Hollanda izliyor. Şikayet hattına 
gelen bazı başvurularda iş adam-
larından, bilim adamlarına kadar 

birçok kişinin vize taleplerinin red 
edildiği görüldü. Bunlardan bazı-
ları : "Tarafımıza, Avrupa’daki 
üniversiteden gönderilen davet 
mektupları ‘sahte oldukları’ ge-
rekçesi ile kabul edilmedi ve mek-
tupların faks ile konsolosluğa ile-
tilmesi istendi (...) Bilim üretmek 
için AB’li muhatapları ile bir ara-
ya gelen veya gelmeye çalışan biz 

araştırmacılar ve akademisyenle-
rin, 2010 yılında bile vize uygula-
ması nedeniyle toplantı kaçırması 
ve vize alırken aşağılayıcı muame-
leye maruz kalması kabul edilebi-
lir gibi değil. Bugün Avrupalı bir 
bilim insanı Avrupa’nın dört bir 
yanında araş tır ma la rı nı özgür 
bir şekilde sür dü re bi lir ken, biz-
ler hâlâ vize engeliyle karşılaşıyo-
ruz.’’ (Akademisyen / İzmir)"

"Vize talebime ilişkin ret gerekçe-
si iki sayfalık bir mektup ile bir-
likte geldi. Vizenin ret gerekçesini 
açıklayan birinci sayfa Fransızca 
olarak yazılmıştı. Redde itiraza 
ilişkin bilgilerin verildiği ikinci 
sayfa ise Flamanca. Bu metni an-
lamam imkânsız olduğu için in-
ternet üzerinden bedava tercüme 
sitelerinin yardımına başvur-
mak zorunda kaldım.” (Emekli / 
İstanbul)"

"Konsoloslukların talep ettiği bel-
geler arasında Türkiye’de gizliliği 
yasayla hüküm altına alınmış mal 
beyanı, banka hesap bilgileri gibi 
belgeler yer alıyor. Konsolosluklar 
kredi kartlarını talep ederek, özel 
hayatın gizliliği ilkesine aykırı ha-
reket ediyorlar. Vize başvuruların-
da ticari ahlak ve ticari sır ayak-
lar altına alınıyor.” (İşadamı / 
Ankara)"

"İçeriye giren bir toplu iğne bile ia-
de edilmez denildi. Ben de başvu-
ru sırasında verdiğim orijinal ev-
rakların hiçbirini geri alamadım.” 
(İşadamı / İstanbul)".

Habertürk Gazetesi’inden Bülent 
Günal imzalı haberde Türk vatan-
daşlarına uygulanan vize veril-
meme saçmalığı bir kez daha 
gözler önüne serildi. Haberde, Bilgi 
Üniversitesi Matematik Bölümü 
Başkanı Prof. dr. Ali nesin, vize 
için sabah saat 06.00’da Almanya 
Başkonsolosluğu’nda olması iste-
nince Essen Üniversitesi’ndeki Aziz 
nesin’i Anma Gecesi’ne gitmekten 
vazgeçtiğini açıkladı. Prof. dr. Ali 
nesin’in yaşadığı vize sorunu, yüz 
binlerce Türk vatandaşının yaşadığı 
vize çilesini tekrar akıllara getirdi. 

‘Bu maçi 
alacağuk, başka 
yoli yok uşağum’

HalDun  Açıksözlü'nün 
Yılmaz Okumuş'un "Laz 
Kapital" isimli kitabından 
uyarladığı "Laz Marks" 
isimli gösterisi Viyana’ya 
geliyor. Politik stand-up 
gösteri olan "Laz Marks"'ın 
gösterisi 24 Kasım Pazar 
günü saat 15’de 6. Viyana 
Otto Bauer Gasse 7’de ya-
pılacak. Bilet fiyatlarının 
12 Euro olarak açıklandığı 
Laz Marks’ın 100. gösterisi 
Viyana’da yapılacak. 

gOlDSTylE Galatasaray 
Wien Futbol Takımı 11-1 ga-
lip geldiği Türkgücü maçı-
nın ardından yeniden yapı-
lanma kararı aldı. Yapılan 
toplantı sonucunda tek-
nik direktörlüğe bir zaman-
lar Austria Memphis`te 
de futbol oynayan Naci 
Yılmaz getirildi. Gold Style 
Galatasaray Wien’in Başkan 
Kamuran Karadoğan ve 
Asbaşkan Muhittin Erbaş`ın 
yaptığı ortak açıklamada 
basın sözcülüğü görevini de 
Efe Kurtiç`in yürüteceğini 
açıkladılar.

Gold Style 
Galatasaray 
Wien’de kan 

değişimi

Türk öğrencilerin tercihi Avusturya

Üniversite eğitimlerinin 
Türkiye dışında okumak 
isteyen Türk öğrencile-

rin Avusturya Üniversiteleri’ne 
ilgisi arttı. Avusturya’da 2000 
yılında 1710 olan Türk pasa-
portlu öğrenci sayısının 2010 yı-
lında yaklaşık 3500 rakamı-
na ulaştığı belirtildi. Avusturya 
Üniversiteleri'nde okuyan Türk 
öğrencilerinin büyük çoğunluğu-
nun Türkiye'den geldiği, diğerle-
rinin ise bu ülkede yaşayan ikinci 

nesil Türkler'den oluştuğu kayde-
dildi. "Konsoloslukların talep et-
tiği belgeler arasında Türkiye’de 
gizliliği yasayla hüküm altına 
alınmış mal beyanı, banka hesap 
bilgileri gibi belgeler yer alıyor. 
Konsolosluklar kredi kartlarını 
talep ederek, özel hayatın gizliliği 
ilkesine aykırı hareket ediyorlar. 

Vize başvurularında ticari ahlak 
ve ticari sır ayaklar altına alını-
yor.” (İşadamı / Ankara)"

"İçeriye giren bir toplu iğne bile ia-
de edilmez denildi. Ben de başvu-
ru sırasında verdiğim orijinal ev-
rakların hiçbirini geri alamadım.” 
(İşadamı / İstanbul)".

Avusturya Üniversitelerinde öğrenim gören Türk 
öğrenci sayısında büyük artış gözlendi.

Yeni bob tarifeleri 
ülkeleri birleştiriyor

Bob balkan ve 
bob türkiye ile 
Güneydoğu Avrupa 
veya Türkiye'yi hiç 
olmadığı kadar 
ucuza arayabilirsi-
niz.
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Av u s t u r y a  O r d u s u’n u n 
B a ş k u m a n d a n ı  o l a n 
Cumhurbaşkanı Dr. Heinz 

Fischer,  B aşbakan Werner 
Faymann, Başbakan Yardımcısı 
DI Josef Pröll de anma törenine 
katıldılar ve iki dünya savaşı es-
nasında hayatlarını yitirmiş ve 
Avusturya’nın özgürlüğü için ca-
nını vermiş şehitleri mezarların-
da andılar.

Anma törenine  Viyana ve 
Niederösterreich eyaleti birlik-
lerinden de 1168 asker katıldı. 
Cumhurbaşkanı Fischer şehitle-
ri anma töreninde „ Bu özel gün-
de ve bu özel yerde vatanımız için 
canını verenleri saygıyla anıyo-
ruz. Askerlik görevi va-
tan borcudur ve ana-
yasamızda da yerini 
almıştır“ sözleriyle as-
kerliğin öneminin altı-
nı çizdi. Milli Savunma 
Bakanı Darabos da or-
dunun Avusturya için 
ne denli önemli olduğu-
nun altını çizdi ve  „ Afet halinde 
iki milyon saatlik afet yardımını or-
du değil de kim yapabilirdi? „ dedi. 

Darabos sözlerine şöyle devam etti: 
„ Ülkemizin güvenliği için orduya 
ihtiyacımız var. Vatandaşın yardı-

ma ihtiyacı oldu-
ğunda gelip on-
lara yardım elini 
uzatacak orduya 
ihtiyacımız var. 
Tarafsızlığımız 
baki kalacaktır. 
Gelecekte de gü-
venlik politikala-
rımızda bu çizgi-
yi takip edeceğiz. 
Bu bizim ulus-

lararası savaş yönetimiyle işbirli-
ği halinde olmamızı engellemez“ 
dedi.

Avusturya Ordusu 26 Ekim gü-
nü Cumhuriyet Bayramı’nda 
Viyana’nın 10 farklı noktasında 
kendisini tanıttı ve katılımcıları 
hem bilgilendirdi, hem de ordu-
larını ve sahip oldukları imkanla-
rı tanımalarını sağladı. 

            Ihr Spezialist für 

                   exklusive Reisen 
in die Türkei...

Viyana -  Okulu bırakıp hay-
dutluğa soyunan Erkan A. 
(22) Avusturya medyasının 

da gündemini meşgul etti. 22 ya-
şındaki genç mahalleden tanıdı-
ğı Michael B. ve Daniel H. isim-
li 15 yaşındaki iki genci organize 
edip kendilerini suça teşvik etti. 
Gençlerin eline 100 gram esrar 
ve bir gazlı tabanca tutuşturan 
Erkan A., gençlerden esrarı sat-
malarının ve kendisine cep tele-
fonu getirmelerini istedi. Yolda 
karşılaştıkları dört gencin cep te-
lefonunu gasp edip Erkan A.’ya 
teslim eden gençler, daha son-
ra polis tarafından yakalandı-
lar. Gasp eylemlerini Erkan’dan 
korktukları için işlediklerini be-
lirten gaspçılar hakkındaki dava 
ileri bir tarihe ertelendi.

Avusturya’da öz kızını 24 yıl 
boyunca evin bodrumu-
na kapatan ve ondan 7 

çocuğu olan “yüzyılın sa-
pığı” olarak adlandırılan 
Josef Fritzl, Alman Bild 
Gazetesi’ne verdiği röpor-
tajda en çok 13 çocuğu ile 
eşinin kendisini ziyaret 
etmemesine üzüldüğünü 
söyledi. 

Hapishanedeki hücresine 
ancak 7 ayrı kilitli ve güven-
lik kontrolünün bulunduğu 
kapılardan geçilerek ulaşı-
labilen Fritzl, 11.5 m2’lik bir 
hücrede yaşıyor. Dünyada 
yüzyılın sapığı olarak isimlen-
dirilen 75 yaşındaki Josef Fritzl, 
karısının, yani tecavüz ettiği kızı 
Elizabeth’in annesinin kendisini 
affetmesini istiyor. 

HaPiSHanEDEn Sağ çıkMayı 
bEkliyOR

Bodruma kapattığı kızına en az 3 
bin kez tecavüz eden Fritzl, ne ka-
rısının ne de 13 çocuğunun kendi-
sini ziyaret etmemesine çok üzül-
düğünü söyledi. 

Fritzl’ın minik hücresinde, ya-
tak, masa, tuvalet, lavabo ve 
bir de televizyon bulunuyor. 
Charlie Sheen’in “Two and a 
Half Men” dizisini kaçırmadı-
ğını söyleyen Fritzl, dizideki 

küçük erkek çocuğu oğluna 
benzettiğini belirtiyor. 

Böylesine derin bir yalnızlık 
ve üzüntü içindeyken dizinin 
kendisini mutlu ettiğini ifade 
eden yüzyılın sapığı, röporta-

jını “Akşamları hep karımı dü-
şünüyorum. 

En büyük hayalim buradan 
bir gün sağ bir şekilde çıkmak. 

O  zaman bana her zaman sadık 
olan karıma çok iyi bakacağım” 

sözleriyle bitirdi. 

Kendi çapında 
mafya babası

Yüzyılın sapığı Josef 
Fritzl neyi hayal ediyor?

Avusturya’nın bu seneki Cumhuriyet 
Bayramı’nda da Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve bakanlar Avusturya 
ordusundan şehitleri kabirlerinde 
ziyaret ettiler.

Darabos: ‘‘Ülkemizin 
güvenliği için orduya 

ihtiyacımız var“

viyana’Daki Samsunlular’ın 
girişimiyle kurulan Sam-der 
Austria Kültür, Entegrasyon 
ve Eğitim Merkezi genel ku-
rul seçimi yapmak üzere top-
landı ve Avni Özkan’ın listesi 
yüzde 67 oyla yönetim kuru-
lunu kurmaya hak kazandı. 
Böylece Sam-der Yeni başka-
nı Avni Özkan oldu.

SAM-DER yönetim 
kurulunu seçti

ElEkTRa Bregenz’in yeni 
merkezi 23. Viyana’da açıl-
dı. Yenilenen ürün yelpaze-
siyle müşterilerinin karşısı-
na yenilenmiş olarak çıkan 
Elektra Bregenz’in yetkili-
si Serdar Sözenoğlu yaptığı 
konuşmada, ‘Yılbaşında lo-
go ve konsepti değiştirmeyi 
ve showroomu yenileme ka-
rarı aldık. Yeni ürünlerimizi 
yeni yüzümüzle müşterileri-
mize görme imkanı sunuyo-
ruz’ diye konuştu. 

Elektra Bregenz’in 
yeni merkezi 

Viyana’da açıldı
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Kadın ve Erkek Sağlığı 
Enstitüsü (FEM, FEM Süd, 
MEN) fazla kilolarını atmak 

isteyen kişiler için ocak ayından 
itibaren uygun ücretli kurslar su-
nuyor. Yararı kanıtlanmış olan bu 
program Viyana Sağlık Destekleri 
Kamusal Limited Şirketi (WiG), 
Sağlıklı Avusturya Fonu (FGÖ) ve 
ASKÖ işbirliği ve 15. bölge deste-
ği ile uygulanıyor. Katılanlara 8,5 
ay süresince beslenme ve hareket 
alışkanlıklarının değiştirilebil-
mesinde ve günlük yaşamlarında 
destek verilecek. 

Kurslar psikolog ve psikoterapist-
ler tarafından sunulacak ve içeriği 
beslenme, tıp, jimnastik uzman-
larının katkılarıyla belirlenecek. 
Kursların merkezinde güç ve da-
yanıklılık alıştırmalarının yanı 
sıra günlük hayatın sürdürülme-
sine ilişkin motivasyon çalışma-
sı ve bedensel hareketlerin sağla-
dığı sevinci yaşamak yer alacak. 

Kadın ve erkekler için Almanca 
ve Türkçe gruplar oluşturulacak, 
kurs esnasında çocuklara bakım 
imkanı da bulunuyor. 

Detaylı bilgi ve kayıt yaptır-

mak için aranacak telefonlar: 
Kadınlar için 01/60 191 – 5202, 
Erkekler için 01/60 191 – 5454 ve 
aile olarak katılmak isteyenler 
içinse 01/476 15 – 5771 telefondan 
detaylı bilgi alabilirler.

Hastalıkların zamanında 
teşhis edilmesi ve tedavisi 
için düzenli yapılan sağlık 

kontrolleri insan sağlığında büyük 
önem taşıyor. Dil problemlerini 
çözmek için Viyana Belediyesi, 
15. Viyana Sorbaitgasse`de ve 10. 
Viyana Ada-Christen-Gasse’de 
bulunan Önleyici Sağlık Kontrol 
Merkezlerinde Türkçe danışma 
vermeye başlıyor. Önleyici sağ-
lık kontrol merkezlerinde Türkçe 
konuşan danışman bayan dilek-
çelerin doldurulmasında, sağlık, 
eğitim, evlilik, birlikte yaşam, fi-
nansal sorunlar, ev problemleri ve 
emeklilik hakkındaki soruların ce-
vaplandırılmasında insanlara yar-
dımcı olacak.

ÖncEDEn ÖnlEM alMak 
TEDaviDEn iyiDiR

Düzenli yapılan sağlık kontrolü 
yüksek kollestrol, triglyceride ve 
kan şekeri yükselmesi gibi tehli-

keli unsurların zamanında tespit 
edilebilmesi açısından gereklidir. 
Zamanında tespit edilen hastalık-
lar hastaya fazla masraf ve güçlük 
çıkarmadan tedavi edilebilirler. 

Sağlık kontrolunüze geldiğinizde 
sigorta kartınızı mutlaka yanınız-
da bulundurmanız gerekmektedir. 

1100 viyana, aDa-cHRiSTEn-gaSSE

 2, Stiege C
Tel. 688 21 60
Kan tahlili için: 
Her Salı 7.00-9-00 arası 
Türkçe sosyal danışmanlık: 
Salı 7.30- 11.00 arası

1150 viyana, SORbaiTgaSSE 3

Tel. 982 44 39
Kan tahlili için: 
Her Cuma 7.30-9.30 arası 
Türkçe sosyal danışmanlık: 
Cuma 7.30- 11.00 arası

‘‘Sağlıklı kalacağım“ koruyucu sağlık (ÇEKAP) kontrolü Viyana´da

Kadınlar, erkekler ve çocuklu aileler için uygun ücretli fazla 
yağları eritme programı Ocak 2011’den itibaren başlıyor.

Kilo sorunu olanlar için 
yılbaşına sağlıklı başlangıç

Dr. Alexander 
Friedmann 

Ödülü Verein 
Peregrina’nın oldu 

vEREin Peregrina sığınma-
cı ve mültecı kadınlara ana 
dillerinde psikolojik danış-
manlık ve tedavi verme ko-
nusundaki uzun yıllar süren 
çalışmaları neticesinde ödü-
le layık görüldü. Ödül töre-
ni 18 Ekim 2010 tarihinde 
19:30’da ESRA Tempelgasse 
5,  1020 Wien adresin-
de gerçekleşti. Univ.Prof. 
Dr. Alexander Friedmann 
(1948 - 2008) ESRA Sosyal 
Psikoloji Merkezi’nin kuru-
cularından biriydi ve baş-
kanıydı. Viyana’da bulunan 
AKH’da ilk transkültürel 
psikyatri kliniğini açtı ve 
vefatına kadar da bu klini-
ği yönetti. Hayatı boyun-
ca iltica, işkence, zorunlu 
göç gibi durumlar sebebiyle 
travma geçiren birçok yar-
dıma muhtaç insan için se-
ferber oldu. Dr. Alexander 
Friedmann Ödülü ise Dr. 
Alexander Friedmann’ın iş-
lerine adanmıştır ve ESRA 
Sosyal Psikoloji Merkezi ta-
rafından kişilere, kurumlara 
veya projelere verilmektedir.  
Ödülün amacı kamuoyunun 
travma geçiren insanlara karşı 
hassasiyetini arttırmak ve ka-
mu yararına yapılan proje ve 
işlerin duyulması ve bilinmesi-
ni sağlamak.  
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Cem vakfı tarafından organi-
ze edilen ve Bostancı Gösteri 
Merkezi‘nde yapılan 5.ulus-

lararası İnanç Önderleri toplantı-
sına Türkiye'nin ve dünyanın her 
yerinden yüzlerce inanç önder-
leri, alevi sivil top-
lum kuruluşları ve 
yöneticileri de ka-
tıldı. 25 milyonluk 
alevi toplumunun 
sorunlarının tartı-
şıldığı toplantıya 
Avrupa'dan, Avrupa 
Parlemantosu'ndan 
ve Balkanlar'dan da 
katılım oldu. 5.ulus-
lararası inanç ön-
derleri toplantısı 
alevi vakıfları fe-
derasyonu onur-
sal başkanı Prof.
Dr.Sn.İzzettin Doğan'nın çağrısı 
üzerine toplandı.  Devlet Bakanı 
Faruk Çelik, ''Keşke bugün tartış-
tığımız konuları, 20 yıl, 30 yıl, 40 
yıl 50 yıl önce şu platformda ko-

nuşulabilseydik. Keşke bugün ya-
kaladığımız diyalog zeminini, bu 
her renkten her kesimden insan-
ların buluştuğu ortamı yıllar ön-
ce yakalayabilseydik. O zaman hiç 
kimse farklılıklarımızı istismar et-
me cesaretini bugün gösteremez-
di'' dedi.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde 
yapılan 5. Uluslararası İnanç 
Önderleri toplantısından çıkan so-
nuç bildirisi Cem Vakfı tarafından 
basına dağıtıldı. Sonuç bildirisin-
de Aleviliği İslam dışı gösterme ça-
bası güden, politik emellerine alet 
etmek isteyen tüm çarpık zihniyet-
leri ve bu zihniyetteki sözde alevi 
geçinen örgütler kınandı. 

Cem Vakfı’nın yayımladığı bildiri-
de Madımak Oteli konusunda ya-
pılan çalışmaların memnuniyet 
verildiği belirtildi. Ayrıca bağla-
manın ilk ve orta dereceli okullar-
da müzik aleti olarak kabul edil-
mesi tavsiye edildi. 

dünyanın dört bir yanından gelen Alevi inanç önderleri 
İstanbul'da toplandı. devlet Bakanı Faruk Çelik’in de katıl-
dığı toplantı Bostancı Gösteri Merkezinde yapıldı.

Alevi ‘İnanç Önderleri‘ 
İstanbul’da toplandı

İkizdere, Anzer ve Ovit yöre-
sinde yapılması planlanan 22 
Hidroelektrik Santrali (HES) 

Projesi rafa kalktı. Bölgenin SİT 
alanı ilan edilmesi için 2008’den 
bu yana hukuk mücadelesi ve-
ren eski İkizdere Derneği Başkanı 
Kadem Ekşi, “Bugün HES’lerin 
pençesinden kurtulduğumuz, ye-
şili, doğayı çocuklarımıza bıraka-
cağımızın müjdelendiği gündür” 
dedi. 

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulu-
nan ve dünyada korunmada ön-
celikli 200 ekolojik bölgeden bi-
ri ilan edilen İkizdere Vadisi’nde 
yapılması planlanan hidroelekt-
rik santralleri için 2008 yılın-
da İkizdere Derneği öncülüğün-
de hukuk mücadelesi başlatıldı. 
Mahkemeler ve bilirkişi incele-
meleri sürerken bölgede 4 hidroe-

lektrik santrali yapıldı ve hizmete 
açıldı. Santrallerden birini de geç-
tiğimiz aylarda Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan hizmete açtı. 
Bölgede ayrıca 22 hidroelektrik 
santrali de yer tespitleri yapıldık-
tan sonra proje onay aşamasına 
geldi. İkizdere Derneği Başkanı 
Kadem Ekşi, İkizdere Vadisi’nin 
alt kesiminde bugüne kadar 4 HES 
projesi gerçekleştirildiğini hatırla-

tarak, “Ama SİT alanı ilan edilen 
bölgede hiç başlanmış proje yok. 
22 tane planlanıyordu, onlar da ra-
fa kalktı. Kurulun kararı sonrasın-
da artık 2863 sayılı yasa uyarınca 
bölgede taşocağı açılamayacak, 
madencilik çalışması yapılama-
yacak, HES inşaatlarına izin veril-
meyecek. Yani eko sistemi ve canlı 
yaşamını tehdit eden hiçbir yapı-
laşma olmayacak” diye konuştu.

TRABZOn Kültür ve Tabiat 
Varlıkları’nı Koruma Kurulu, 
tarihi bir karara imza atarak 

Rize’nin İkizdere Vadisi’ni 
doğal SİT alanı ilan etti.

İkizdere Vadisi için tarihi karar Osmanlı 
Konsoloslukları 
kitabı tanıtıldı

avuSTuRya Büyükelçiliği 
ve Yunus Emre Vakfı iş bir-
liğiyle düzenlenen ve Prof. 
Dr. Rudolf Agstner tara-
fından yapılan “Osmanlı 
Imparatorluğu´nda Avus-
turya-Macar İmparatorluk 
Kraliyet Konsoloslukları.  
Avusturya-Macar İmpar-
a to r lu k  K r a l iye t ´ i n d e 
Osmanlı Konsoloslukları 
1718 – 1918.  Bir karşılaştır-
ma.” isimli sunumu ve ki-
tap tanıtımı, 14 Ekim gü-
nü Ankara Yunus Emre 
Vakfı’nda gerçekleşti. 

İngilizce dilinde gerçekle-
şen tanıtımda Avusturya 
( - M a c a r)  D ı ş i ş l e r i  ve 
Avusturya’nın Ortadoğu, 
Afrika ve Amerika’daki var-
lığı hakkında uzman kişiler 
in medyaya Avusturya’nın 
yurtdışındaki varlığı hakkın-
da 20 kitabı ve 200’den fazla 
makalesi bulunan Dr. Rudolf 
Agstner kitabını tanıttı.

Artık Türkiye hatlarını aramak bedava!



40 HABER Yeni VATAn • KASiM 2010 SAYi 117

TüRkiyE ile Almanya arasında 
1961 yılında imzalanan İş Gücü 
Alımı Anlaşması 2011’de 50. yılını 
dolduruyor. Bu yıl dönümünün-
de kentte gerçekleştirilecek etkin-
likleri koordine etmek amacıyla 
Duisburg Belediyesi Uyum Dairesi 
Duisburg Şehir Tarih Müzesi’nde 
bir toplantı düzenledi. Toplantıda 

göç olgusunun daha iyi anlaşı-
lır ve göçün getirdiği problem-
leri daha iyi gözlemleyebilmek 
amacıyla etkinliklere katılacak 
Şehir Tarih Müzesi, Yüksek Halk 
Okulu (VHS), Göçmen Gençleri 
ve Çocuklarına Danışma Kurumu 
(RAA), Duisburg Uyum Dairesi’nin 
temsilcileri hazır bulundu.

DESTEk bEkliyORuz

Duisburg Uyum Dairesi Müdiresi 
Leyla Özmal, “Göçün 50. yılı do-
layısıyla gelecek yılki çalışmala-
rımızın daha verimli olması için 
Duisburg’daki sivil toplum ku-
ruluşları ile bir istişare toplantı-
sı düzenledik. 

Almanyà da göçün 50. yılı kutlanacak

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

yıl boyunca uçuşlarını sürdür-
me kararı aldı. Avusturya Genel 
Müdürü Uçal Dalgıç yaptığı açık-
lamada, Türkiye'nin bir çok nok-
tasına İstanbul aktarmalı uçtuk-
larını söyledi. Dalgıç, "Geçtiğimiz 
sezon çok başarılı uçuşlar gerçek-
leştirdik. 

Biz Avusturya'da diğer milli ha-
va yollarına uçuşlarımızla des-
tek oluyoruz. Bu yıl uçuşlarımızı 
31 Ekim'den itibaren haftada beş 
güne çıkardık. Uçuşlarımız ger-
çekten çok kalitelidir. Özellikle fi-
yatlarımız da çok uygun. 
İnsanları kış  ayla-

rında da Türkiye'ye yollamak is-
tiyoruz. Bu yüzden lütfen ajen-
talarımızdan bilgi alın. İstanbul 
aktarmalı olarak Türkiye'nin bir 
çok yerine gidebilirsiniz" dedi.

Pegasus uçmaya 
devam ediyor

Pegasus Havayolları 31 Ekim'den itibaren 
Türkiye'ye uçuşlarını haftada beş güne çıkardı. 

Geçtiğimiz yaz sezonu sorunsuz bir şekilde binler-
ce kişiyi Türkiye'ye götüren Pegasus, Türkiye'nin 

en büyük hayayolu şirketleri arasında bulunuyor.

avuSTuRya Büyükelçiliği, 
Türk sanatçılarıyla dü-
zenlenen bir opera ar-
ya gecesini düzenliyor. 
Programda Mozart, Verdi 
ve Puccini gibi besteci-
lerin eserleri bulunuyor.  
konser Ankara Avusturya 
Büyükelçilik Binası’nda ger-
çekleşecek. Bu konser Murat 
Bozkurt‘un katkılarıyla ve 
Devlet Opera ve Bale Genel 
Müdürlüğü’nün destekleriy-
le hazırlandığı açıklandı. 

Sonbaharda 
bir opera 

arya gecesi
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Türkiye- Bir Aile Hikayesi) kita-
bıyla Almanya’da en çok satanlar 
arasına girdi. Alman Der Spiegel 
Dergisi’nin listesinde ilk sıralara 

yükselen Eckes’in kitabı,Thilo 
Sarrazin’in Türk ve Arapların 
Almanya’ya uyum sağlayamadı-
ğını yazarak ağır eleştirilerde bu-
lunduğu “Almanya Kendini Yok 
Ediyor” kitabının hemen arkasın-
dan geldi. Tüm satış listelerinde 
1 numara olan Sarrazin, kitabın 
ardından yaşadığı yoğun tartış-
malar yüzünden Merkez Bankası 
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa 
etmek zorunda kalmıştı.  Yazdığı 
ilk kitabı “Günaydın Batı. Almanya 

ve Türkiye - Bir Aile 
Hikayesi”ni Frankfurt 
Kitap Fuarı’nda da tanı-
tan Nazan Eckes, kita-
bında Almanya’da ya-
şayan Türklerin uyum 
sorunu ile hâlâ yaşadı-
ğı zorlukları ele alıyor. 

Kitapta Almanya’daki 
çocukluk döneminden 
örnekler veren Eckes, 
6 yaşındayken anne-
sinin kendisine “Noel 
Baba yoktur” demesi-
nin onu ne kadar çok 
hayal kırıklığına uğ-
rattığını, diğer Alman 
çocukların Noel ağaç-
larının altında hedi-
yelerini alırken, onun 
almamasının kendisi-
ni ne kadar üzdüğünü 
anlatıyor. Eckes, bu-
günlerde ise iki kül-
türlü olarak yaşamak-
tan gurur duyduğunu 

söylüyor. Fuardaki konuşmasın-
da, çocukluğunda kendisinin de 
diğer Türk öğrenciler gibi Kuran 
kursuna gönderildiğini anlatan 
Eckes, ailesinin kendisine kısıt-
lama getirmeden bu ülkede ya-
şamaktan memnun olduğunu da 
ifade etti. 

Eckes, Türklerin Almanca’yı öğ-
renmelerinin iyi iş bulmak, top-
lum tarafından kabul edilmek için 
şart olduğunu düşünüyor ve yeni 
nesil Türklerin Almanya’da ken-
dilerine artık daha çok güvendik-
lerini de vurguluyor. 60’lı yıllar-
da Almanya’ya göçen Eskişehirli 
Üngör ailesinin kızları olarak 1976 
yılında Köln’de dünyaya gelen 
Nazan Eckes, sempatik görünü-
şü, kusursuz Almancası ile ülke-
nin en ünlü televizyon sunucula-
rından biri oldu. 

Babası bir kimya teknisyeni olan 
Eckes, 1995 yılında abitur diplo-
masını (lise sonrası yüksek öğre-
nim görme hakkı verilen belge) 
aldıktan sonra basın ve yayın dün-
yasına geçiş yaptı. İlk olarak VIVA 
televizyon kanalında kamera ar-
kasında stajyer olarak çalışarak 
metin yazarlığı yaptı. Daha sonra 
kanalda kadrolu olarak çalışmaya 
başladı. 1998-99 yılları arasında 
ise Türkçe’yi unutmamak için ye-
rel Türk gazetesi Haftalık Posta’da 
yazılar yazdı. 1999 yılında uzun 

Almanya'da yazdığı kitapla en 
çok satanlar arasına giren Türk 
kızı Almanya’ya damga vurdu.

Almanya'ya damga vuran Türk kızının çok satan kitabı

Guten Morgen Abendland

nazan Eckes

Birol Kilic

Son dönemler entegrasyon 
politikaları nedeniyle bü-
yük eleştirilere uğrayan 

Alman liderlerin bu konuda ör-
nek olarak gördüğü 34 yaşında-
ki Nazan Eckes, Türk-Alman iliş-
kilerini ele aldığı “Gutenmorgen 
Abendland. Deutschland und 
Türkei - Eine Familiengeschichte” 
(Günaydın Batı. Almanya ve 
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SERİ BORSA
yayınlanMaSını iSTEDiğiniz ilanlaRınız için TEl: 01-513 76 15-0

SaTılık 
PazaR yERi
Brunnenmarkt’ta 

uzunluğu 7.50 metre 
genişliği 2.20 metre 

olan gıda üzerine 
hazır pazar yeri 

yanlızlıktan dolayı 
devren satılıktır. 

Tel: 0676 916 59 59

SATILIK 
KuAFÖR 
SALONu

Tel:  0699 170 89 120

SATILIK 
İŞYERİ

17. Viyana’da 
çalıştırdığımız 
Pizza Kebap ve 
Grill işyerimizi 

satıyoruz. Pizza kebab 
Grilljörgerstrasse 34 

1170 Wien

Tel: 0699 17192745

SaTılık RESTORan
 

Türk- Yunan mutfağına uygun, 
Veterinerlik Üniversitesi 

yakınında, yeni bitmiş ve tam 
donanımlı restoran satılıktır. 

+43 676 944 15 94

3. Viyana’da 2 salonlu, 
teraslı, komple donanımlı, 
hazır müşterili, klimalı ve 
düğün salonu anlaşmalı 
cadde üzerinde bulunan 

kuaför salonu devren 
satılıktır

SaTılık iş yERi
20. Viyana’da Marchfeldstraße 17 
üzerinde bulunan, hazır müşterisi 
olan, döner kebab, pizza, schnitzel 
salonu yanlızlıktan dolayı devren 

satılıktır

+43 699 196 40 501

Viyana -   Viyana Polis 
Akademileri sınavına katı-
lanların yüzde 40’ı Almanca 

sınavını geçemedi. Almanca sı-
navını geçemeyenlerin ise sadece 
yüzde yedisi göçmenlerden oluşu-
yor. Son yıllarda Avusturya genç 
nüfusunda polis olma hevesi ar-
tarken, polis akademileri sınavı-
na başvuranların sayısı da aynı 
oranda artmaya devam ediyor. Ne 
var ki yeterlilik sınavına girenlerin 
yüzde 40’ı sınavdan başarısızlıkla 
ayrılıyor.

 Üstelik sınavdan kalanların bü-
yük bir kısmı nişancılık gibi test-
lerden değil, dilbilgisi yetersiz-
liğinden kalıyor. Durum o kadar 

vahim bir hal aldı ki AMS polis ol-
mak isteyenler için Almanca ha-
zırlık kursları vermeye başladı. 

Başvuranların sadece yüzde ye-
disinin göçmenlerden oluşma-
sı Almanca’nın sadece göçmen-
ler için değil, Avusturyalılar için 

de zor bir sınav olduğunu ortaya 
koydu. Ancak yapılan araştırma-
lar daha fazla göçmenlik geçmişi 
olan polislerin görev alması gerek-
liliğini gösteriyor. Emniyet Basın 
Sözcüsü Mario Hejl de bu tesbite 
katılıyor ve “Ek bir dil bilmek her 
zaman çok önemlidir. Sırbistan, 
Hırvatistan ve Türkiye gibi ülke-
lerden gelen başvurulara her za-
man ihtiyacımz var” dedi.

Polis Akademileri’ne giriş 
sınavına katılanların sadece 

yedide biri sınavı geçebil-
di. Katılanların yüzde 40’ı 
Almanca yetersizliğinden 

kaldı.

Polis Akademisi sınavı 
için seviyeleri yetmedi

Viyana – Donaustadt’a bağlı 
Kagran ilçesinde 15’den faz-
la çocuğu ve genci bıçakla 

tehdit ettikten sonra onların cep 
telefonlarını ve paralarını gasp 
ettikleri ortaya çıkan Heinz U. ve 
Deniz D. polis tarafından yakalan-
dı. İkilinin soygun eylemlerinde 
toplam 1000 Euro değerinde malı 
soydukları ortaya çıktı. Soygun çe-
telerindeki Türkiye kökenli genç-
lerin çoğalması endişe vermeye 
başladı. Ailelerin, çocuklarının 
kimlerle arkadaşlık yaptıklarına 
dikkat etmesini istediği yetkili-
ler, gençlerin pahalı telefonlara ve 
giysilere özendikleri için çetelere 
girmek istediklerini söylediler.

Viyana’nın Kagran ilçesinde 
düzinelerce genci ve çocuğu 
soyan çetenin içinde Türkiye 
kökenli gençlerimizin de 
olması endişe veriyor.

anne babalar dikkat: 
Gençlerimiz şimdi de 
haydutluğa özeniyor

Viyanalı 
Hukukçulara 
Türkiye'den 

ödül
ünlü Viyanalı medeni hukuk-
çusu Rudolf Welser bir ödül-
le onurlandırıldı. İstanbul 
Kültür Üniversitesi düzenle-
diği törende Avusturyalı hu-
kukçuya fahri doktora ünva-
nı verdi. Welser Avusturya ve 
Türkiye arasındaki hukuk il-
mi ilişkilerinin oluşması ve 
gelişmesi için yaptığı kat-
kılar ve verdiği emeklerden 
ötürü bu ödülle onurlanıd-
rıldı. Büyük bir tarihi hukuki 
belge arşivine sahip olmasıy-
la ün yapmış olan Welser de 
katılıdğı ödül töreninde böy-
le bir ödüle nail olmuş olmak-
tan duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Welser ödül törenin-
de yaptığı konuşmasında ' Bu 
fahri doktora ödülünü büyük 
bir sevinçle kabul ediyorum. 
Bu ödül iki üniversite arasın-
daki verimli ortaklaşa çalış-
manın bir sonucudur' dedi.
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An a f a r t a -
lar Savaşı 
s ı r a s ı n -

da Avusturyalı 
ressam Wilhelm 
Victor Krausz ta-
rafından Mustafa 
K e m a l ' i n  i l k 
portresi yapıldı-
ğı ortaya çıktı. 
Avusturyalı res-
sam 1916 yılında 
görevle Çanakkale'de bulundu. 
Bilindiği üzere I. Cihan Harbi'nde 
A l m a n l a r,  Av u s t u r y a l ı l a r, 
Bulgarlar Türkiye'nin müttefiki 
olarak birlikte savaştılar. O sıralar-
da Çanakkale cephesinde iki res-
sam bulunuyordu. Bunlardan biri 
ünlü Türk ressamı Hayri Çizel, di-
ğeri Avusturyalı Krausz'dı. Her iki-

si de müttefik askerler arasında 
savaş resimleri yapıyorlardı. 

Mustafa Kemal o günlerde he-
nüz general değildir, ama bilgi-
si ve harp kabiliyetinin üstünlü-
ğü ile tanınmıştır. Geleceği güneş 

gibi parlak bir ku-
mandan olarak gö-
ze çarpıyordu. 

Merhum Büyükelçi, 
Atatürk'ün genel 
sekreterliğini ya-
pan, milletvekil-
liğinde bulunan, 
hemen her  gün 
Atatürk'ün yanın-
da yer alan Ruşen 
Eşref Ünaydın'dan 

öğrenildiğine göre bu Avusturyalı 
ressam Atatürk'ün fizik görünü-
münü çok ilginç bulmuş, kendi-
sinden izin alarak cephede kul-
landığı körüklü makinesiyle 
fotoğrafını çekmiş ve o dönemin 
serpuşlarından olan Enveriyesi 
ile 1916 yılında portresini yap-
mıştır. 

Mustafa Kemal'in ilk 
portresini 1916 yılında  

Avusturyalı ressam Wilhelm 
Victor Krausz'un yaptığı 

ortaya çıktı. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ilk portresini Avusturyalı 

bir ressam yaptı
Bosna ve 

Arnavutluk'a 
vize müjdesi

avRuPa Birliği İçişleri ve 
Adalet Bakanları, Bosna-
Hersek ve Arnavutluk'a vize-
lerin kaldırılmasını onayladı. 
Bosna-Hersek ve Arnavutluk 
vatandaşlarının, yılbaşından 
önce bu haktan faydalanması 
bekleniyor.

İçişlerinden sorumlu AB 
Komisyonu Üyesi Cecilia 
Malmström, AB'li bakanla-
rın kararını memnuniyetle 
karşılayarak, "Bugün Bosna-
Hersek ve Arnavutluk için ta-
rihi bir gün. Her iki ülkenin 
vatandaşları yakın zaman-
da vize almadan biyometrik 
pasaportlarıyla Schengen ül-
kelerine seyahat edebilecek. 
Vizesiz seyahat halklar ara-
sında bağlantıları kolaylaş-
tıracak, ticari fırsatları artı-
racak ve bölge halkına AB'yi 
daha iyi tanıma fırsatı suna-
cak" dedi. Bazı AB üyelerinin 
Balkan ülkelerinden göçmen 
akını yaşanabileceği korku-
su içinde olduğunu belirten 
Malmström, Bosna-Hersek 
ve Arnavutluk'un vatandaş-
larını bilgilendirme kampan-
yalarını yoğunlaştırarak vi-
zesiz seyahatin suistimal 
edilmesinin önlemesini iste-
di. AB geçen yıl da Sırbistan, 
Karadağ ve Makedonya'ya 
vizeleri kaldırmıştı. AB'de 
İngiltere, İrlanda, Bulgaristan 
ve Romanya dışındaki 23 üye 
ile İsviçre, Norveç ve İzlanda 
Schengen ortak vize bölgesi-
ni oluşturuyor.

yurtdışında yaşayan Türk va-
tandaşlarının özel araçları ile 
Türkiye`de bulunma sürele-

ri 6 aydan 2 yıla çıkartılıyor. Henüz 
çalışma aşamasında olan düzenle-
meye göre, yurt dışında yaşayan va-
tandaşlar, Türkiye`de araçlarını 2 
yıla kadar rahatlıkla bırakabilecek-
ler. Devlet Bakanı Faruk Çelik, ya-
bancı plakalı araçların Türkiye’de 
kalma sınırının 2 yıla yükseltil-
mesi yolunda çalışmalarının de-
vam ettiğini bildirdi. Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu(DEİK) Avrupa Bölge 
Komitesi Başkanı ve Hollanda 

Türk İşadamları Derneği(HOTİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgut 
Torunogulları`nın yoğun çabala-
rı ve Devlet Bakanı Faruk Çelik`in 
desteğiyle yürütülen çalışma ile il-
gili açıklama yapan Torunoğulları, 
`DEİK Avrupa Bölge Komitesi ola-
rak yoğun çabalarımızın meyvele-
rini almaya devam ediyoruz‘ dedi. 
Yeni düzenlemeyle birlikte, yabancı 
plakalı araçların Türkiye`de kalma 
sınırının 2 yıla yükseltildiği zaman, 
gurbetçi vatandaşların Türkiye`de 
daha rahat hareket etme özgürlüğü-
ne kavuşacak.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının özel araçları ile 
Türkiye’de bulunma sürelerinin 6 aydan 2 yıla çıkartılması 
için çalışma başlatıldığı açıklandı.

Aracınız Türkiye’de 2 
yıl kalabilecek

Türkiye Endokrinoloji ve 
Metobolizma Derneği, Sağlık 
Bakanlığı, üniversite ve eğitim 

ve araştırma hastaneleri tarafın-
dan ilki 1997 yılında gerçekleştiri-
len Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, 
Obezite  ve  Endokrinoloj ik 
Hastalıklar Prevalans Çalışması’nın 
(TURDEP) ikincisi 18 Ocak ve 15 
Haziran tarihleri arasında yapıl-
dı. 5 coğrafi bölgedeki 15 kentte, 
her bir kentin 6’şar ilçesi ve bu il-
çelerin 3’er mahallesinde gerçek-

leştirilen çalışmada 20 yaş üstü 16 
bin 696’u kadın ve 9 bin 327‘si er-
kek olmak üzere 26 bin 499 kişinin 
laboratuvar sonuçları incelendi. 
Katılımcıların 15 bin 783’ü kent-
lerde yaşarken 10 bin 441’i kırsal-
dan seçildi. İstanbul Üniversitesi 
laboratuvarında yapılan analizle-
rin ardından ön sonuçlar açıklan-
dı. Çalışmanın yürütücüsü Prof. 
Dr. İlhan Satman, 32’nci Türkiye 
Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Kongresi’nde sonuçla-
rı katılımcılarla paylaştı. Çalışmaya 
katılanların alışkanlık analizinde 
sigara içenlerin oranının yüzde 42 
azaldığı ortaya çıktı.  

şEkER PaTlaMaSı

Türkiye’de diyabet 1997 yılında yüz-
de 7.2 iken, 2010’da yüzde 13.7’ye 
ulaştı. Gizli şekerin görülme sıklı-
ğı 1997’de 6.7 olarak gerçekleşirken 
bu yıl oran yüzde 13.9 olarak tespit 
edildi. Türkiye’de şeker hastalığı-
nın en çok görüldüğü bölge Doğu 
Anadolu, en az görüldüğü bölge 
Kuzey Anadolu oldu. Hastalığının 
illere göre dağılımında ise Malatya 
birinci olurken Bursa ve Diyarbakır 
onu izledi. Kent nüfusunda hiper-
tansiyon görülme sıklığı yüzde 
23.55, kırsalda 32.22 oldu.

1 SanTiMETRE uzaDık

Vücut boyutları incelemesinde, 13 
yıllık süreçte Türk kadının boyu 1 
santimetre uzayarak ortalama 159, 
Türk erkeğinin boyu da 1 santimet-
re uzayarak 171 santimetreye ulaş-
tı. Türk erkek ve kadın yetişkinlerin 
ortalama ömürleri dört yıl uzadı. 13 
yılda Türk kadını 6 kilo alarak or-
talama ağırlığı 72 kilograma ulaştı.
Türk erkeği de 7 kilo alarak 80 ki-
lograma yükseldi.Kadınların bel 
çevresi 6 santimetre artarak 93, 
kalça çevresi de 7 santimetre arta-
rak 109 santimetre olarak ölçüldü.

Korkutan Sağlık raporu

Kanal 24 ve Star Gazetesi AK Partili 
MYK üyesine satıldı

Kanal 24 ile Star Gazetesi’nin 
büyük hissedarı olan Ethem 
Sancak yüzde 51 hisse-

sini AKP eski Erzincan millet-
vekili Tevhit Karakaya’ya sattı. 
Erzincan’da 1955 yılında doğan 
Karakaya, İlahiyat Fakültesini bi-
tirdikten sonra iş hayatına atı-
lan Karakaya serbest ticaret yap-
tı. 1995 yılında kapatılan Refah 
Partisi’nden milletvekili seçilerek 
Meclise giren Karakaya, 1999 yı-

lında Fazilet Partisi’nden bir kez 
daha milletvekili seçildi. 

AKP’nin kuruluş aşamasında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve şimdiki Cumhurbaşkanı Gül 
ile birlikte aktif rol alan Karakaya, 
2002’de bu partiden üçüncü kez 
Erzincan milletvekili oldu. 

2007 genel seçimlerinde aday 
gösterilmeyen Karakaya, daha 

sonra AKP MYK üyeliğine seçil-
di. Karakaya, yaklaşık bir hafta 
önce kızı Hatice Karakaya’yı ev-
lendirmiş, nikahın şahitlikleri 
Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan 
Erdoğan yapmıştı.

Kanal 24 ve Star Gazetesinin his-
selerinin çoğunluğunu elinde bu-
lunduran Tevhit Karakaya, mil-
letvekilliğinden sonra medya 
sektörüne girmiş oldu.

a v u S T u R ya ’ n ı n  T i r o l 
Eyaleti’nde yaşayan adı 
açıklanmayan Türk va-
tandaşı bir kadına en-
tegrasyon sözleşmesinin 
Almanca dilini öğrenme 
maddesini yerine getirme-
diği gerekçesiyle para ceza-
sı verildi. Türkiye’den 2004 
yılında Avusturya’nın Tirol 
Eyaleti’ne yerleşen 40 yaşın-
da olduğu belirtilen Türk va-
tandaşı kadın Avusturya’ya 
geldiğinde entegrasyon 
sözleşmesine imza attı. 
Entegrasyon sözleşmeleri-
nin maddeleri arasında yer 
alan ‘5 yıl içinde Almanca di-
lini A2/2 seviyesinde konuş-
ma zorunluluğu‘ maddesini 
5 yıl içinde tamamlamadı. 
Entegrasyon sözleşmesini 
tamamlamadığı için 40 ya-
şındaki kadına 77 Euro ceza 
kesildi ve verilen süre içinde 
Almanca öğrenememesi du-
rumunda Avusturya kanu-
nunlarına göre vize yenilen-
meyeceği açıklandı. 

Almanca 
konuşamayana 
ilk ceza verildi

Türk kadının ve erkeğinin 
vücut ölçüleri 13 yıl sonra 
incelendi. Türk kadını 13 
yılda 6, Türk erkeği de 7 kilo 
aldı. 

Avusturya’nın Tirol 
Eyaleti’nde entagrasyo-
na sözleşmesini yerine 
getirmeyen bir kişiye 

entegrasyonun ilk cezası 
verildi. 

viyana’Da kurulan İstanbul 
Kültür Derneği Klasik Türk 
Müzigi Topluluğu 2010 yılı kon-
seri için müzik severleri da-
vet ediyor. Theater Akzent kon-
ser salonunda    27 Kasım 
Cumartesi akşamı gerçekleşe-

cek konserde dinleyenlere muh-
teşem bir Türk sanat musikisi 
sunulacak. 27 Kasım günü saat 
20.00’de başlayacak olan kon-
serde yine her yıl olduğu gibi
bu yıl da İstanbul’dan gelecek 
olan Viyana İstanbul Kültür 

Derneği’nin kardeş derneğin-
den müzisyenler saz ve sesleriy-
le konserde yer alacaklar. Bilet 
fiyatlarının 15 Euro olduğu kon-
ser için bilet temin etmek iste-
yenler 0699 113 16 898 telefonu 
arayarak gerçekleştirebilirler.

İstanbul Kültür Derneği’nden konser daveti


