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Kurier niye hala
Yalanlanmadı? 

Sayfa 4-5`de

Çocuklarimiza kİtap hedİye edelİm

Yeni Vatan Gazetesi´nin yayınladığı Resimli Almanca Sözlük hem Avusturyalı 
hem de Türkiye göçmeni çocuklar tarafından büyük ilgi görmeye devam edi-
yor. Çocukların eğitimleri ve gelişimleri açısından onlara verilecek en iyi hedi-
yenin kitap olmasından dolayı Yeni Vatan Gazetesi ayrıca satın alacak gücü 
olmayanlara kitapları hediye etmeye devam ediyor ve herkesi kitap hediye 
etmeye davet ediyor.

Yeni Vatan Gazetesi 
resimli Almanca Tütkçe 

kitabı dağıtırken 
çocuklar çok mutlu 

oldular.
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AR A L A R I N D A 
Sosyal Güven-
lik Kurumu’nun 

(SGK) da bulunduğu 
birçok kamu kurumu-
na ait internet sitesin-
de bulunan bilgilere 
ulaşılması için istenen 
ve şimdiye kadar sa-
dece Türkiye'deki PTT 
şubelerinden 1 TL 
karşılığında verilen 
e-şifrelerin, yurtdışında yaşayan 
Türklere de konsolosluklar aracı-
lığıyla dağıtılmasının planlandı-
ğı bildirildi. Türkiye'de 1 Kasım'da 

başlayan uygulamayla ilgili ola-
rak Dışişleri Bakanlığı'ndan bü-
yükelçiliklere ve başkonsolosluk-
lara gönderilen yazıda, "E-Devlet 

Kapısı hizmetlerinden yurtdışın-
da yaşayan vatandaşlarımızın 
da yararlanabilmesi amacıyla, 
Türkiye'de PTT şubelerinden da-
ğıtılan “e-Devlet Kapısı” şifre zarf-
larının Ocak 2011'den itibaren dış 
temsilciklerimizce de dağıtılma-
ya başlanması planlanmaktadır" 
denildi.

E-DEVLET NEDİR

01.11.2010 tarihinden itibaren hiz-
mete giren “www.turkiye.gov.tr” 
(e-Devlet Kapısı) adlı internet site-
si üzerinden tüm kamu hizmetleri-
ne tek noktadan eşişim imkânı sağ-
landı. Örneğin daha önce Sosyal 
Güvenlik Kurumu'nun internet 
sayfası üzerinden öğrenilen hizmet 
süresi veya emeklilere ait özel bilgi-
lere, bundan sonra artık kullanıcı 
adı ve şifreleri ile "e-Devlet Kapısı" 
üzerinden ulaşılabilecek. 

V İ ya N a  –  Viy a n a’n ı n 
Simmering ilçesinde ev hay-
vanı sahiplerinin, hayvan-
larını gömebilmeleri için ilk 
hayvan mezarlığının yapıl-
ması girişimlerine başlandı. 
Viyana’nın en büyük mezar-
lığı olan Zentralfriedhof’un 
karşısına yapılacak olan me-
zarlık 2500 metrekarelik bir 
alan üzerine inşa edilecek.

Kasım ayından 
itibaren ev hayvanı 
sahibi Viyanalılar 

ev hayvanlarını 
hayvan mezarlığına 

gömebilecekler.

GRayLİNG Speaker’s Lounge’da 
Avusturya’nın günlük gazetesi 
„DiePresse“’nin genel yayın yö-
netmeni Michael Fleischhacker 
ve „DerStandard“’ın genel yayın 
yönetmeni Alexandra Föderl 
Schmidt, hükümete yakın ve 
hükümetle iyi ilişkiler içinde 
olan şirketlerin, hükümetin ga-
zete ilanları aracılığıyla „gay-
rı resmi olarak desteklendiği-
ni“ iddia etti. Basına hükümet 

desteği 12,8 Milyon Euro mikta-
rında iken, „kesin kuralları ol-
mayan“ ilanlar ile basına akan 
paranın 95 Milyon Euro’yu bul-
duğu belirtildi. 

Michael Fleischhacker bu duru-
mun son günlerde basın özgür-
lüğü kısıtlamalarının sıkça gün-
deme geldiği Macaristan’daki 
durumdan çok da farklı olmadı-
ğını belirtti.

DiePresse ve DerStandard 
gazetelerinden hükümet 

ilanlarına tepki

Geçtiğimiz yıl Avusturya’da 
toplam 239bin 954 tutuk-
lanma vakası yaşandı. 

Suça karışıp tutuklanan bu in-
sanların 69bin 188’ini ise ya-
bancı kökenliler oluşturdu. 
Suça karışan yabancılar arasın-
da en çok suç işleyen milleti de 
Avusturya’da sayıları en çok olan 
yabancı grubu olan Almanların 
teşkil ettiği belirtildi. Suç ko-
nusunda Almanları Sırplar ve 
Türkler takip etti.

Suça karışan yabancıların yüzde 
10 gibi bir bölümünü de 18 yaş al-
tı gençlerin teşkil etmesi dikkat 
çekti. Avusturya’da geçtiğimiz se-
ne 1391 suç vakasının 14 yaş al-
tı gençlerce işlendiği belirtildi. 

Yabancılar tarafından en çok iş-
lenen suçun hırsızlık ve soygun 
olduğu kaydedildi. Yetkililer ya-
bancıların suça karışma oranın-
da 2009 senesine oranla bir dü-
şüş gözlemlendiğini de belirttiler.

yabancılar arasında suç oranında 
almanlar ve Sirplar birinci
Yapılan araştırma 
Avusturya’da suça 

karışmış yabancı 
uyruklular arasında 

Almanların başı çekti-
ğini ortaya koydu.

e- devlet için şifreler yolda Viyana’da ev 
hayvanları 

için mezarlıkTürkiye'deki devlet daire-
leriyle ilgili birçok işlemin 
yürütüldüğü "e-devlet" adlı 
internet sitesinden yarar-
lanmak için bugüne değin 
PTT’den şifre almak zorun-
luyken, bu şifrenin yurt-
dışında yaşayan Türklere 
konsolosluklar aracılığıyla 
dağıtılmaya başlanacağı 
öğrenildi.

WEİNVİERTEL – Doğma büyü-
me Avusturyalı olan ve Aşağı 
Avusturya (Niederösterreich) 
eyaletinin Weinviertel bölge-
sinde yaşayan Ahmet Dür ve 
eşi Tuğba Dür doğacak be-
şizlerin heyecanını yaşıyor.  
Wienerlinien’de otobüs şoför-
lüğü yapan Ahmet Dür’ün eşi 

Tuğba Dür için bu doğum önce-
si neredeyse bütün Weinviertel 
seferber oldu. 

Tuğba Dür AKH’da düzenli ola-
rak kontrollerden geçiyor ve do-
ğuma hazırlanıyor. Çiftin be-
şizlerinin Mart ayı içerisinde 
dünyaya gelmesi bekleniyor.    AvuSturyA bASini doğumu dört Gözle beklİyor. 

maŞallah: türk 
aile beşiz bekliyor
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Kurier gazetesinin manşe-
tindeki çirkin sözlerin, 
22 yıl Viyana’da yaşadık-

tan sonra Ankara’ya Başbakan 
Erdoğan’ın  Başbakanlığa  bağ-
lı  kurduğu Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı'nın başına getirmek iste-
diği Gürsel Dönmez’e ait olma-
sı, Avusturya siyasetinde 'Türkler 
Almanca öğrenmeyeceklerse ve 
Türk kalacaklarsa defolup ken-
di ülkelerine gitsinler“ içerikli 
tartışmaları ateşledi.  Bu durum 
Avusturya basınını ve siyaseti-
ni takip eden tüm aklı başında 
Avusturyalı Türklerin isyan et-
mesine neden oldu. Çünkü kabak 
hem kendilerinin başına patlamış 
durumda. Kurier Gazetesi muha-
biri Christian Böhmer, bu man-
şetler çıktıktan sonra Yeni Vatan 
Gazetesi olarak arayıp „Attığınız 
bu akıl almaz manşetler doğ-
ru mu?“ diye yönelttiğimiz soru-
ya şöyle cevap verdi: “Ankara’da 
Avusturya Büyükelçiliği'ndeki 
toplantıda Sayın Gürsel Dönmez 
de vardı. Kendisi benim gazete-
ci olduğumu biliyordu. Bana “bu 
sözler yazılmamak üzere” di-
ye özellikle belirtmedi. Dolayısı 
ile orada duyduklarımı ve his-
settiklerimi yazdım. Sorun ba-
kalım kendisine; orada bir bilim 
adamı olan Prof. Dr. Erdoğan ad-
lı kişi ‘Avusturya’da homoseksü-
eller için ne kadar hak veriyor-
sanız Türkler için de o kadarını 
istiyoruz’ gibi tuhaf sözler söyle-
medi mi?” dedi.  Gürsel Dönmez, 
Yeni Vatan Gazetesi’nin bu konu-
da kendisine yönelttiği yazılı so-
ruya, “Kurier Gazetesi’nde tırnak 
içinde geçenler bana ait değil-
dir” diye başlayan uzun bir yazı 
ile yanıt verip şaşkınlığını ve kız-
gınlığını belirtti ama şu ana ka-
dar Kurier Gazetesi'ne Almanca 
yazılı bir yalanlama  yollamadı-
ğını ve de yollamayacağını ifa-
de etti.     Bu durumda   Gürsel 
Dönmezín bu sözleri üzerine 
kaldı. 2013 yılındaki Avusturya 
Genel Meclis seçimlerinden önce, 
FPÖ’lü Strache´nin seçim kam-
panyası döneminde, bu sözleri pi-
şirip pişirip Avusturya’da yaşayan 
Türkiye göçmenlerine karşı düş-
manlık için kullanması içten bile 
değil. FPÖ başkanı. Strache “İşte 
Başbakan Erdoğan'ın danışmanı 
Gürsel Dönmez, ‘Al-manca kurs-
ları biz Türkler için bir provokas-
yondur. Türkler Türk kalacaktır.’ 

dedi” diyerek, hatta geç-
mişte olduğu gibi gazete-
lere paralı seçim ilanı bile 
vererek tüm Türkiye göç-
menlerine karşı düşman-
lık yapılmasına yol açabi-
lecek ve belki seçim bile 
kazanabilecek. 
 
 OLayLaR NaSıL GELİşTİ?
 
Avusturya Koal isyon 
H ü k ü - m e t i ' n i n  ÖV P   
Partisi Grup Başkan Vekili 
Karl Heinz Kopf'un baş-
kanlığındaki Avusturyalı 
v e  a ğ ı r l ı k l ı  o l a r a k 
ÖVP'lilerden oluşan he-
yet, Avusturya'da yaşa-
yan Türklerin entegras-
yonu konusunda Türk 
yetkililerle görüşmek ve 
fikir alışverişinde bulun-
mak için Ankara'ya gitti. Bu gö-
rüşmeyi yakından takip eden 
Kurier gazetesi muhabiri Christian 
Böhmer   de görüşmenin ardın-
dan, görüşmenin verimsiz geç-
tiğini ve Avusturyalı yetkililerin 
Türk yetkililerden bekledikleri il-
giyi göremediklerini ve herhan-
gi bir çözüm önerisi bulamadık-
larını, Kurier Gazetesi’nde 9. Mart 
2011 tarihinde yazdı. ÖVP’ye ya-
kın Raiffeisen Bankasına ait 
KURIER Gazetesi'nin de, bu ko-
nuyu çirkin bir içerikle manşeti-
ne çekmesi gözlerden kaçmadı. 
Kurier Gazetesi yeni Genel Yayın 
Yönetmeni Helmut Brandstitter 

yabancılar ile ilgili olumlu ha-
berler ile yoluna devam eder-
ken bu haberin daha çok gazete-
nin Yayın Yönetmeni Asistanı eski 
Die Presse İç Politika masası şe-
fi, Oberösterreich Wels doğum-
lu Martina Salomon  ve ÖVP’nin 
sert kanadı tarafı üzerinden gel-
diğini Yeni Vatan Gazetesi'ne  bu 
işin uzmanının Avusturya’lılar ol-
duğunu ifade ettiler.. İşte 9 Mart 
2011 tarihli bu Kurier haberin-
de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 
Mehmet Özavşar'ın ikinci ve 
üçüncü nesil göçmenlerin bir en-
tegrasyon probleminin olmadı-
ğını söylemesi, Avusturyalılar 

tarafından; “Bu adamların dün-
yadan haberi yok. Türkiye ta-
rafı ya Avusturya’daki sorunla-
rı bilmiyor ya da kötü niyetli! “ 
şeklinde haberlere konu edildi.  
Aslında aynı düşünce Ankara’da 
Türk tarafınca da Avusturyalılar 
hakkında benimseniyor. Aslında  
Avusturya ile Türkiye arasında 
adı konmamış  bir siyasi, diplo-
matik, ticari ve kültürel savaş var. 
Avusturya’da son on beş yıldır ge-
rek AB kapısındaki Türkiye'ye ge-
rek ise Avusturya’daki Türklere 
adeta küfür ederek ve onları şey-
tanlaştırarak seçimler kazanılıyor. 
Ülkenin dengeleri değişiyor. İşte  
bunu Türk hükümeti artık ‘Yetti 
gayrı’ diyerek en başta kısa adı 
AGIK  (OSCD) Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konseyi'ne Genel Sekreter 
olarak ÖVP’li Milletvekili Ursula 
Plassnik'in  seçilmesini isteme-
diklerini  ifade ederek belli etti-
ler. İşte ÖVP’lı Milletvekili Ursula 
Plasnik Türkiye’nin AB’ye girme-
sinde en büyük engeli çıkaran   
ÖVP-FPÖ  Haider Schüssel hükü-
metinin Dış İşleri Bakanı olarak 
Türk Devleti ve kamuoyunun bey-
nine düşmanca açıklamaları ile  
girmiş durumda. Bunun yanında 
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi 
Kadir Ecvet Tezcan’ın "yetti gay-
ri" diyerek son dönemde yaptı-
ğı açıklamalar, buna karşılık ola-
rak  Avusturya’nın   AB’de Türk 
vatandaşlarına vize vermesini en-
gellediğinin ortaya çıkması adeta 
Avusturya’da yaşayan 250 bin faz-

la Türkiye göçmenini, ayrım yap-
madan - arada neden sonuç ilişki-
sini bir kenara bırakırsak - Kunta 
Kinte filmindeki Köle Izora gibi 
esir pozisyonuna soktu.  
 
“aLmaNca bİzİm İçİN 
PROVOkaSyON“
 
Haberde  Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın danışmanlı-
ğını yapan Gürsel Dönmez'in de 
toplantı esnasındaki sözlerine 
yer verildi.  Avusturya hükümeti-
nin Avusturya'ya gelebilmek veya 
Avusturya'da kalabilmek için şart 
koştuğu Almanca kursları hak-
kında Dönmez'in “Yurtdışı'ndaki 
Almanca kursları Ankara tarafın-
dan bir provokasyon olarak algı-
lanıyor. Bir Türk her zaman ken-
disini bir Türk gibi hissedecektir. 
Bizim çok güçlü bir milliyet bilin-
cimiz vardır“ sözlerini sarf ettiği 
yazıldı. 

Haberde ayrıca ÖVP'li Karl Heinz 
Kopf'un da Türk yetkililerin bu 
demeçlerinden endişe duyduğu 
belirtildi ve kendisinin şu sözle-
rine yer verildi: “Biz ülkemizde 
göçmenlerin kendilerini misafir 
olarak görmelerini istemiyoruz. 
Entegre olmalarını ve bizden bi-
ri olmalarını istiyoruz. Ancak be-
nim edindiğim izlenim, Türk yet-
kililerin  - mesela Diyanet İşler i 
Başkanlığı- pek de aynı görüşte 
olmadığı yönünde“.
 
STRachE: “FRENE baSmaNıN 
zamaNı GELDİ“

Kurier gazetesinde yayınlanan bu 
haberden sonra Avusturya'da da 
Türk göçmenler ve entegrasyon ko-
nulu büyük bir tartışma ortaya çık-
tı. Yayınlanan haberden sonra ba-
sına demeç veren ilk politikacı HC 
Strache oldu. Strache konu ile ilgili 
olarak; „Avusturya'da şu an en son 
ihtiyacımız olan şey, kendi ülkele-
ri tarafından da entegrasyona hazır 
olmama konusunda desteklenen 
ve Almanca öğrenmeyi arka pla-
na atan göçmenlerdir“ diye konuş-
tu. Strache, entegrasyon konusun-
da Türkiye resmi makamlarının da 
anlayışının böylece ortaya çıktığı-
nı kaydederken, Avusturya devleti 
olarak da entegrasyon konusunda 
frene basmanın zamanının geldi-
ğini kaydetti. Strache, Avusturya 
devletinin sunduğu sosyal yardım 
hizmetlerinin de bu doğrultuda 

çok sert kriterlere bağlı hale getiril-
mesi gerektiğini savundu. Strache, 
Avusturya'nın bir taraftan yurtdı-
şından bir diyanet biriminin sö-
zünden çıkmayan, diğer taraftan 
da sosyal devletin imkânl arını sö-
müren insanlarla dolup taşmasını 
tasavvur edemediğini belirtti. 

buchER: “Daha FazLa GöçmEN İSTE-
mİyORuz“ 

Haber sonrası gelen tepkiler bu-
nunla da sınırlı kalmadı. BZÖ par-
tisinin Başkanı Josef Bucher de 
Ankara'yı sert bir dille eleştirenler 
kervanına katıldı. Bucher, Özavşar 
ve Dönmez'in açıklamalarından 
sonra “Eğer Avusturya'da yaşa-
yan Türkler burada kalmak istiyor-
lar ve aynı zamanda diğer yandan 
Almanca öğrenmek istemiyorlar-
sa, devletten de sosyal hizmet bek-

lemesinler. Bizim ülkemizde göç-
menler için oyunun kuralları çok 
net belirlenmiş olmalıdır. Topluma 
entegre olanlar ve devlete katkı-
da bulunanlar, devlet tarafından 
mükâfatlandırılır. Bizim sadece 
en iyi göçmenlere ihtiyacımız var. 
Avusturya'nın daha fazla göç alma-
sı bizim için düşünülemez ve bu-
nun da önüne geçilmesi gerekir.” 
yorumunda bulundu. Bucher gaze-
tede yayınlanan, Ankara tarafının 
demeçlerini „bariz bir şekilde en-
tegrasyonu reddetme“ olarak nite-
ledi ve göç etmeden önce Almanca 
öğrenmenin de bir zorunluluk ve 
ön şart olması gerektiğini savun-
du. Yeşiller Partisi'nin Türk kökenli 
milletvekili Alev Korun da Türkiye 
hükümetini  “Başbakan Erdoğan'ın 
ve Türk hükümetinin yurtdışındaki 
bilumum temsilciliğinin “Türk ola-
rak kalmalısınız“ diye bas bas ba-
ğırması Avusturya'da  en son ih-
tiyaç duyduğumuz şey“ sözleriy 
le eleştirdi. Korun “’Her iki kültür 
arasında köprü olun, her iki dili de 

ana diliniz gibi konuşun’ diyecek-
lerine bayağı bir milliyetçiliğe sa-
rılmak hem Avusturya'daki hem 
de Avrupa'daki entegrasyon çalış-
malarına zarar verir“ sözleriyle gö-
rüş bildirdi. Kurier gazetesi köşe 
yazarı Josef Vötzi de haberin ertesi 
günü yayınlanan yazısında “AB'ye 
girmek isteyen bir ülke içi boş mil-
liyetçilikten vazgeçmeli ve vatan-
daşlarına ülkesinin her bir köşe-
sinde yabancı dil kursu sunmaya 
başlamalı“ sözleriyle Türkiye tara-
fını topa tuttu.
 
„ENTEGRaSyONuN öNüNDEkİ EN 
büyük ENGEL TüRkLER“
 
Kurier gazetesinde yayınla-
nan haberden sonra yine ay-
nı gazetenin köşe yazarı Peter 
Rabl da “Avusturya'da yaşayan 
Türkler” konulu bir yazı kaleme 

aldı ve “aşırı milliyetçi ülkenin 
Başbakanı Erdoğan“ olarak nitele-
diği Türkiye'nin, vatandaşlarının 
uyum sağlamasına karşı adeta bir 
„savaş açtığını“ belirten ve ırkçı-
lık kokan bir yorum yazdı. Türklere 
karşı ırkçı yaklaşımları ile tanınan 
Peter Rabl, Almanya'daki göçmen-
lerin entegrasyonu ile ilgili istatis-
tiklerin (Türklerin son sırada ol-
ması) ve Türk ailelerin hala Türk 
kanallarını izlemeleri ve evde sa-
dece Türkçe konuşmaları gibi du-
rumların da bu savını doğrular ni-
telikte olduğunu yazdı. Haberde 
geçen ve Avusturya'da büyük tar-
tışmalar yaratan „Almanca kurs-
larını biz provokasyon olarak algı-
lıyoruz“ sözünü sarf ettiği yazılan 
Gürsel Dönmez ile bu haberden 
sonra YENİ VATAN Gazetesi ola-
rak iletişime geçtik. Avusturya de-
legesinin Ankara ziyareti ve bu zi-
yaret esnasında kendi ağzından 
çıktığı yazılan sözleri hatırlattığı-
mız Dönmez, bu iddiaları reddet-
ti. Dönmez, haberi yazan muhabir 

Christian Böhmer ile hiçbir şekil-
de bir görüşmesinin olmadığını, 
bu kişinin kendisine hiçbir soru 
yöneltmediğini, dolayısıyla tırnak 
içinde kendi ağzından çıktığı be-
lirtilen sözlerin kendisine ait olma-
dığını söyledi. Kendisinin de keyif-
li bir yuvarlak masa sohbetinden 
böylesine negatif içerikli bir ha-
ber üretildiğine şaşırdığını belir-
ten Dönmez, Türkiye'den gelen bü-
tün ailelerin çocuklarının bir lisan 
öğrenebilmeleri için bu kadar çır-
pınırken kendisinin veya sade bir 
vatandaşın kalkıp Almanca öğren-
meyi „provokasyon“ olarak nite-
lendirmesinin düşünülemez oldu-
ğunun altını çizdi. Dönmez konu 
ile ilg ili tek şikayetinin Almanca 
öğrenmenin vize için „ön şart“ ola-
rak sunulması olduğunu ve bunun 
da çözüm getirmekten çok aileleri 
bölme gibi olumsuz sonuçlar do-
ğurduğunu söyledi.
 
Kendisinin ağzından çıkmayan 
lafların kendisinin ağzından çık-
mışçasına haber haline getirilme-
sine bir tepki verip vermeyeceğini, 
Kurier  gazetesinden bir tekzip ya-
yınlamaları talebinin olup olma-
yacağını sorduğumuz Dönmez, 
gazete nezdinde böyle bir giri-
şiminin olmayacağını açıkladı. 
Dönmez tekzip konusunda Kurier 
gazetesine karşı güvensizlik duy-
duğund an bahsetti ve şöyle ko-
nuştu : “Dediğim gibi herhangi 
bir görüşme-röportaj olmaksızın 
gazetecinin kendi ürettiği bir ha-
ber söz konusu. Haberin üretildi-
ği yer Avusturya Büyükelçiliği. Ve 
ben orada misafir olarak bulun-
dum. Konuyu hemen büyükelçi 
ile paylaştım. Gazeteyi onlar ara-
dılar ve gerekeni yaptılar diye bi-
liyorum. Kurier'in herhangi bir te-
yide ihtiyaç duymadan böyle bir 
sansasyon haberi yapmasından 
sonra, onlara nasıl güvenebilirim? 
Dolayısıyla tekzip veya okuyucu 
mektubu olarak dahi kendilerine 
bir şey yazmayı düşünmüyorum. 
Maalesef haberin üretilmesinde 
ve veriliş biçiminde bir kasıt oldu-
ğu anlaşılmakta. Yapacağımız bir 
açıklamanın düzgün bir şekilde 
verileceğine dair şüphelerim var. 
Dolayısıyla gazete ile bu konuda 
muhatap olmayı düşünmüyorum. 
Gerekeni Avusturya Büyükelçiliği 
yapacaktır. Şimdilik, son olarak, 
"Ayinesi iştir kişinin, lafa (manşet-
lere) bakılmaz" demekle yetinmek 
istiyorum” diye konuştu. 

bu sözler neden hala yalanlanmadı?:

"almanca kursları biz 
Türkler için bir 

provokasyondur" 
Viyana- Avusturya`da Türkiye göçmenlerinin uyum problemi ve Almanca öğren-
me konusu, Kurier gazetesinin 8 Mart tarihli „Deutschkurse sind für uns Türken 
eine Provokation. Türken bleiben Türken‘‘ (Almanca kursları biz Türkler için bir 
provokasyondur. Türkler Türk kalacaktır.)“ başlıklı  haberinden sonra Avusturya 
siyasi gündemine oturdu ve medya tarafından   ilerde Türklerin aleyhinde her 
yerde çirkin bir delil olarak kullanıcak şekilde yorumlandı. 
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Av u s t u r y a’n ı n  g ü n l ü k  
Almanca Kurier Gazetesinin 
9 Mart 2011 tarihli aşağı-

lık manşeti Avusturya’da yaşa-
yan Türkiye göçmenlerin evlerini 
adeta kundaklamak ile eşdeğer-
dir.  Bunların hedefi Avusturya 
toplumunda  yabancılar Almanca 
öğrensin veya entegre olsun iste-
ği değildir. Burada hedef  Türkiye 
göçmenlerini toptan şeytanlaş-
tırmak ve hepsine  köpek muam-
melesi yapılması ve yapılırken de  
vicdanınız sızlamasın duygusunu 
oluşturmaktır. 

Bu manşetin oluşmasının-
da Avusturya’nın olduğu kadar 
Ankara Hükümetinin ve memurla-
rının hataları çoktur. Peki manşet 
ve haber neydi?  Kurier Gazetesi 
muhabiri Christian Böhmer im-
zalı haberde  Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı 
yöneticilerinden  Gürsel  Dön-

mez’in Ankara’da kendisi ile ya-
pılan bir görüşmede ağzından 
çıktığı iddia edilen şu manşete 
çıkarılan sözler  Avusturya siya-
setinde ve medyasında Türkiye 
göçmenlerine karşı  nefret  oluş-
masına neden oldu.: ‘ Almanca 
kursları biz Türkler için bir prova-
kasyondur’. Birinci sayfada bu de-
vasa harfler ile verilen manşetin 
altında 22 yıl  Viyana’da yaşamış 
en son kısa adı UETD olan Avrupa 
Türk Demokratlar Birliği adlı ve 
AK Parti’nin Almanya’da kurduğu 
dernek ve Avusturya’da şube baş-
kanlığına Ankara’ya  Başbakanlık 
müşaviri atanana kadar getirdi-
ği Gürsel Dönmez’in resmi  ve res-
minin üstünde şu ara başlık var: 
‘ Türkiye Başbakanının entegras-
yon danışmanı Gürsel Dönmez 
Avusturya’nın yabancılar kanun-
larını eleştirdi’. Haberin devamı 
ise adeta Avusturyalı okuyucu-
lar için nefret ve tiksinti yaratma-
sı amacıyla yazılmıştı ve bu sayfa-

nın manşetindeki bu sözler yine 
Gürsel Dönmez'in ağzından ya-
zılmıştı ‘ Bir Türk her zaman Türk 
olarak kalır. Almanca kursları 
biz Türkler için bir provakasyon-
dur’. Haberin içinde kısa adı ÖVP 
olan Avusturya Halk  Partisi Grup 

Başkan  Vekili Karlheinz Kopf'un  
Ankara’da Diyanet İşleri Başkan 
yardımçısı Mehmet Özavsar ile çe-
kilmiş bir fotoğrafı ve fotoğraftan 
anlaşıldığı üzere belli ki Kopf mi-

safir olduğu halde hediye getire-
ceğine hediye alıyordu. Resmin al-
tında  Diyanet İşleri Başkanlığı'na  
mesaj veren bir ağızla sarfedil-
miş şu sözler var: ‘ ‘Yeni göçmen-
ler Almanca’ya hakim olmak zo-
rundalar. Bunun dışındakı herşey 

Avusturya toplumunda paralel ya-
şama neden olur’.   Kurier Gazetesi 
haberilerinde hep zavallı ve acına-
cak halde tasvir ettikleri başörtü-
lü bir Türk kadınını haberin için-
de kullanması hem de bu kadını 
ders tahtasına entegrasyon ya-
zarken kocaman resimlerle okur-
larına sunması 9 Mart 2011 tarih-
li haberin  Avusturya siyasetini ve 
medyasını kışkırtma misyonunu 
çok iyi bir şekilde yerine getiriyor-
du.  Kurier haberinde başörtülü 
kadın hep arkadan poz verir gibi 
elinde tebeşir ile çekilmiş. Belli ki 
bir Avusturya’lı hanımın kafasına 
başörtüsü geçirilmiş ve “Arkanı 
dön, eline tebeşir al ve poz ver” 
denmiş. Tam bir korku filmi gibi. 
İnsanın böyle dostluğun böyle en-
tegrayon politikasının böyle ha-
berciliğin içine tükürmesi geliyor. 

Kurier bununla kalmadı 10.Mart, 
11. Mart, 12.Mart ve 13.Mart ta-
rihinde bu sefer kocaman Türk 
Bayrakları ve Avusturya’da en-
tegrasyon ve Türkler haberleri ile 
buldukları herkesi konuşturmak 
suretiyle güya gündem oluştur-
maya çalıştı. 

“Ortada fol yok yumarta yokken” 
demek istemiyoruz ancak olayla 
alakası olmayan birçok Türkiye 
göçmeninin bu gibi haberlerle 
ve belki de var olan bir Ankara-
Viyana savaşı yüzünden orta-
da kalması ve gündelik hayatta 
kendilerine karşı artan bir düş-
manlığa maruz kaldıkları da bir 
gerçek.  Bu haberlerin kendisine 

ait olup olmadığını sorduğumuz 
Ankara’da oturan ve Başbakanlık 
Yurtdışı Türkleri Başkanlığı yö-
neticisi Gürsel Dönmez’in ya-
zılı cevabı “Hayır bu sözler 
bana ait değil. Dostane bir or-
tamda Ankara’nın Avusturya 
Büyükelçiliğine davet edildim ve 
orada başka Türk bilim adamları 
ve bu alanda uzman Türkler var-
dı. Kurier Gazetesi masa başında 
bu haberleri üretmiş, üzgün ve 
kızgınım” oldu. 

Bunun üzerine Dönmez'e yönelt-
tiğimiz “Peki niye Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmenlerin ba-
şını belaya sokan, FPÖ, BZÖ gibi 
partilerin Türklere ve Türkiye'ye 
karşı son derece düşmanca açık-
lamalar yapmalarına neden olan 
bu demeç için bir yalanlama veya 
tekzip talebini, Kurier Gazetesi’ne 
bir  elektronik mektup ile doğru-
dan bildirip bunun da bir kopyası-
nı tüm Avusturya basınının Genel 
Yayın Yönetmeni ve kısa adı APA 
olan Avusturya Basın Ajansı'na 
yollamıyorsunuz?” sorumuza ise  
Başbakan Erdoğan'ın danışmanı 
Gürsel Dönmez  şöyle cevap ver-
di: ‘Kurier Gazetesine güvenmi-
yorum. Yayınlamazlar. Ayinesi iş-
tir insanın manşetlere bakılmaz. 
Avusturya Büyükelçiliği bizim na-
sıl çalıştığımızı biliyor. Onlar tek-
zip yollayacaklar.’ Soruyoruz :  Bu 
sözler Gürsel Dönmez’e ait de-
ğilse niye Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakan Danışmanı veya 
Yurtdışı Türkleri Başkanlığı ola-
rak kısa bir yazı ile haber yalan-
dır tekzip ediyoruz denerek ka-
muyonuna açık bir basın bildirisi 
yollanmıyor? Bu yapılmadığı için  
şimdiden birçok Avusturyalı ba-
sın mensubu “uyum sağlama-
yacaksanız defolun” içerikli ya-
zılarını yazmaya başladılar bile. 
Hatta Türkiye kökenli milletvekili 
Alev Korun da Avusturya gelenek-
sel elbisesi “Tracht” giyerkenki 
resimlerinden hareketle “kültü-
rümüze entegre olmayan Türkler 
bir de elbiselerimizle dalga geçi-
yorlar” içerikli aşağılık yazılarına 
konu oldu.  Kendisine bu ihtimal-
leri ve gerçekleri hatırlattığımız 
Dönmez, şikayetini “ilgili makam-
lara” (herhalde devlet makamları-
nı kastediyor) ileteceğini söyledi.  
Gürsel Dönmez niye açık bir şe-
kilde kamuyouna Almanca dlinde 

bu haberi yalanlamıyor ve Türkiye 
göçmenlerin başının bugün ve ya-
rın derde girmesine neden olu-
yor? Olay onun şahsını artık ilgi-
lendirmiyor. Biz burada Gürsel 
Dönmez’e söz hakkı verdik ama 
asıl muhatap kendisinin ağzından 
sözler yazan Kurier Gazetesi’dir.  

Kısaca ortada yaşamımızı geçiridi-
ğimiz Avusturya’da bundan son-
ra Avusturya’nın bazı siyasi, bü-
rokrat ve medyası ile Ankara’nın 
memurları arasında atışmala-
rı arasında Avusturya’da yaşayan 
insanlar olarak hep günlük yaşa-
mızda hesap veren taraf olacağız.  
Bu bir zülüm değil midir? Kaş ya-
payım derken göz çıkarmak değil 
mdir? Avusturya ile Türkiye ara-
sında adı konulmamış çirkin bir 
savaş var.  Avusturya Türkiye’nin 
AB’ye girişinini engelleyen, Türk 
vatandaşlarının içinde iş adamı, 
sanatçıların bile vize almasını 
AB’de engelleyen ülke olarak Türk 
basınında devamlı yer almakta-
dır. Ortada bir de Avusturya’da 
yaşayan 250 binden fazla Türkiye 
göçmeni var. Bu göçmenler içinde 
dini, ticareti ve diğer değerleri ti-
carete ve siyasete alet edenler var. 
Burnundan kıl aldırmayan, ken-
di vatandaşlarını sevmeyen,  güya 
çok modern ve çok okumuş  oraya 
buraya kendi insanlarını ispiyon-
layan  kraldan çok kralcı Türkiye 
göçmenleri var.  Hiç kimsenin 

seçmediği bir takım kişiler ken-
di siyasi, maddi ve bürokratik çı-
karları için Avusturya’da  Türkiye 
göçmenleri adına işgüzarlık yapıp 
konuşmaya  niye devam ediyor? 
Burada ortada  itfaiye eri olarak 
dolaşan kundakçı çıkarcı (opor-
tunistler) problemlerin ana kay-
nağı değil midir? Avusturya öbür 
taraftan Türkiye’deki partilerin 
Avusturya göçmenleri üzerinde-
ki dini ve siyasi etkisinden rahat-
sız oluyor. Bunlar da Avusturya 
basınında yazılıyor.  Avusturya 
Devleti ne istiyorsa açıksa söyle-
sin artık. Bakın kapalı kapılar ar-
dından  Avusturya wne diyor: 1) 
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 
Avusturya’da bulunan elliye ya-
kın ATİB’in Türk Devleti kont-
rölünde olması kendi devlet çı-
karlarımıza  uymuyor. Bunun 
yanında Türkiye’de bir takım par-
tilerin Avusturya'da dernek ve 
feredasyon olarak aslında par-
ti teşkilatları olarak Türkiye 
gündemini Avusturya’ya ge-
tirmesi uyum politikamızı en-
gelliyor2) Türkiye Başbakanlık 
Yurtdışı Türkleri Başkanlığı 
Avusturya’daki Türkler’den elini 
çeksin. İşte bunlar konuşulanlar 
ve yazılanlar. Kamuyounun bu-
nu bilme hakkı yok mu? Var. Yeni 
Vatan Gazetesi'nin bu konuda ka-
muoyunu bilgilendirme görevi 
var mı? Var. Peki Türk hüküme-
ti Avusturya’nın rahatsız olduğu 

konuların aynısını kendi toprak-
larında  ister mi? Kısaca ortada 
büyük sorunlar var. Bu işten en 
kazançlı çıkacak 2013 seçimlerin-
de kesin iktidara gelmesi bekle-
nen FPÖ’dür. Ankara'nın  Türkiye 
göçmenlerine yardım edeceğim 
derken başlarını belaya sokma-
ması ve Avusturya’da  her kesime 
eşit mesafade olması gerekiyor. 
Ankara Hükümeti kendi siyasi gö-
rüşlerine yakın kişi ve dernekle-
ri bizzat yurtdışında teşkilatlan-
dırmasına AB ve üye Avusturya 
ve özellikle Almanya devamlı 
Türkiye göçmenlerine karşı uygu-
lanan kanunları sertlştirerek ce-
vap verdi.  

Biz de bu aşamada soruyoruz: 
Peki bunun bir orta yolu yok mu? 
Niye hep “Kendi adamım olsun 
çamurdan olsun” siyaseti yürütü-
lüyor? Niye dostca ama sert eleş-
tiriler dikkate alınmıyor ve tüm 
Türkiye göçmenlerinin başı  be-
laya  sokuluyor? Niye? Bu kadar 
hava, cıva, gurur ve padişahdan 
çok padişahçılık niye? Ortada 
büyük bir sıkıntılar zinciri var. 
Kurier'in yazdığı bu haberin so-
rumlusu kim?  Bu kadar sorum-
suzluk yazık, günah ve ayıp de-
ğil ? Bu yapılanlar bugüne kadar 
karşılıksız, hiçbir siyasi ve ticari 
çıkar beklemeden bu konuda iç-
tenlikle  emek verenlere karşı bü-
yük terbiyesizlik değil mi? 

HAber AnAlİz bİrol kiliÇ

yazık, günah ve 
ayıp değil mi?
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Viyana – Avusturyalı ÖVP’li 
bir milletvekili delegasyonu-
nun Ankara gezisi ve ÖVP’ye 

yakın KURIER Gazetesinin bu ge-
zi sonucu attığı provokatif başlık-
lar sonrası Avusturya’da Türklerin 
uyum sorunu tekrar gündeme 
oturdu ve Avusturya’da günlük bir 
gazete olan KURIER bunun üze-
rine, suç sanki kendisinde değil-
miş gibi Avusturya İçişleri Bakanı 
Maria Fekter ile Türkler ve uyum 
konulu bir röportaj yaptı.  İşte 
KURİER gazetesinde yayınlanan 
haberin birebir tercümesi:

KURIER: Entegrasyon Türk politi-
kacıları için yabancı bir kelime mi?

Fekter: Bu benim için yeni bir 
şey sayılmaz. Erdoğan’ın çı-
kışları ve Türkiye’nin Viyana 
Büyükelçisi’nin takındığı tav-

rı göz önünde bulundurursanız, 
Türk göçmenleri daha sıkı bir şe-
kilde Türkiye’ye bağlama çabala-
rının olduğunu görürsünüz. Ama 
gerçek olan şudur ki, bu Türklerin 
çoğunluğu toplumla iyi bütünleş-
miştir (topluma uyum sağlamış-
tır) ve batılı değerlere göre yaşa-
maktadır. Sadece küçük bir grup 
ile ilgili büyük sorunlar vardır. Bu 
grup da topluma uyum sağlamak 
istememesini, son derece kışkırtı-
cı bir şekilde ortaya koymaktadır.

KURIER: Türk tarafında zorla ev-
lendirme sorunu karşısında oluş-
muş bir bilinç var mı?

Fekter: Ben bu konuyu Türkiye 
Büyükelçisi ve Anas Schakfeh ile 
konuştum. İkisi de çok net bir şe-
kilde şunları söyledi: “Bunun önü-
ne kolay kolay geçilemez, çünkü 

bu bir töre. Özellikle kırsal kesim-
lerden gelen ve örf ve adetlerine gö-
re yaşayan gruplarda bu sık rastla-
nan bir durum”. Ayrıca bu konuya 
karışmamamız gerektiğini de söy-
lüyorlar. Buna ek olarak orada da 
yakın dereceden akrabalarla evli-
lik halinde nesiller boyu sürecek 
sağlık problemleri hakkında da ye-
terli derecede bilgilendirilmiş ol-
duklarını zannetmiyorum.

KURIER: Bu kitlesel bir problem 
mi yoksa sadece belli başlı aileler 
mi söz konusu?

Fekter: Bizim elimizdeki bilgile-
re göre, Türk kökenli kızların üçte 

biri, ilkokulu bitirdikten sonra eği-
tim sisteminin dışına çıkıyor. Bu 
durum, bu kızların aile çarkı için-
de nasıl da öğütüldüklerinin bir 
göstergesi. Kızların üçte birinden 
bahsediyorum. Bu belki bir kanıt 
değil ama durumun vahametini 
ortaya koyabilecek bir gösterge. 

KURIER: Türkiye, yurtdışında ya-
şayan Türklerle daha yakından 
ilgilenebilmek için yeni bir kurum 
açtı. Bu sizce ne kadar mantıklı?

Fekter: Bizim burada zaten İmam 
derneklerimiz var. İmamlar cemi-
yet içinde zaten fikir önderliği ya-
pıyorlar ve Erdoğan’ın direktifleri-

İçİşlERİ BAKAnı FEKtER: 
„Göçten önce almanca öğrenmek 

ancak köktendincileri rahatsız eder“

Avusturya İçişleri Bakanı Maria Fekter 13 Mart 
tarihinde Kurier Gazetesine verdiği röportaj-
da, Ankara’da yeni kurulan Yurtdışı Türkleri 

Başkanlığının KURIER Gazetesinde yayınlanan ve 
Gürsel Dönmez’e ait olduğu iddia edilen inanılmaz 

sözlere adeta cevap verdi. Fekter ,  ‘‘Avusturya’ya 
göç edecek olan Türklerin topluma uyumu hak-

kında hala büyük sorunlar görülüyor” dedi. 
Fekter, Avusturya’da görev alacak Türk imam-
lar için Almanca eğitimini şart koşmak istiyor.  

Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenleri, Fekter’in 
Kurier Gazetesinin manşetinde bahsettiği ve 

Avusturya’da var olduğunu ifade ettiği köktendinci-
lerin (orijinal metinde kullanılan ifade “fundemen-

talist”) kim olduğunu açıklamasını bekliyor.

ne bağlılar. Bu konuda Türkiye’nin 
Avusturya içinde son derece yerle-
şik bir uzantısı var. Avusturya’da 
Türk devletine bağlı ve onun hük-
münün altında kurumların olma-
sı bizim için büyük bir sorun. Biz 
Viyana’da kendimiz de İmamlık 
kursları veriyoruz, ama bu arzı-
mız hiçbir şekilde kabul edilmi-
yor. Bizim oraya gitmesini istedik-
lerimiz asla gitmiyor ve dolayısıyla 
kursları sadece makul bir dünya 

görüşüne sahip olanlar ziyaret edi-
yor. Bu durum da bizi endişelendi-
riyor. İmamların Avusturya’da eği-
tilmesini şart koşan bir düzenleme 
getirilmesi düşünülmelidir. Buna 
ayrıca İmamlar için Almanca sına-
vını da ekleyebiliriz.

KURIER: Göçmenler üzerindeki 
baskıyı arttıracak mısınız?

Fekter: Burada iki büyük sorun var: 

Birincisi biz Avusturyalılar bazı di-
ni sembolleri kolay kolay sindire-
miyoruz, hele hele gözümüzün içi-
ne sokuluyorsa. Türbanın kimsenin 
canını acıttığı yok, ancak birçok 
Avusturyalı bundan derin rahat-
sızlık duyuyor. Diğer tarafın da ka-
dınların özgürleşmesi ve eşit hak-
lara sahip olması ile ilgili büyük bir 
sorunu var. Bu onlar için neredey-
se bir tabu ve eşitliği de zaten red-
dediyorlar. Bu iki temel problem 

üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ne 
beklediğimizi de çok net olarak söy-
lemeliyiz: Sadece ilköğretimi bitir-
miş, hatta onu bile tam bitirememiş 
sayısız genç insana sahip olmak is-
temiyoruz. Bu da ilk önce dil soru-
nuyla başlıyor, sonrasında bu sorun 
okulda başarısızlık olarak devam 
ediyor. Daha sonra okulu da bitire-
miyorlar, kalifiye (nitelikli) olma-
dıkları için iş de bulamıyorlar. Bu 
kısırdöngüyü kırmamız gerekiyor. 

yurtdışında yaşayan Türkiye 
göçmenleri ile  ilgili çalış-
malar yapmak ve sorun-

larına çözüm üretmek üzere 24 
Mart 2010 tarihinde Başbakanlık 
bünyesinde "Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı" 
kuruldu. Başkanlık yaptı-
ğı açıklamada şunları ifade et-
ti: ‘‘Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı'nın görev 
alanına giren konularda belirle-
necek politikaların oluşturul-
masına yardımcı olmak üzere de 
"Yurtdışı Vatandaşlar Danışma 
Kurulu" oluşturulacaktır. 

Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın veya Devlet 
Bakanımız Sayın Faruk Çelik'in 
başkanlığında toplanacak söz 
konusu Kurula Türkiye'deki ba-
zı kurum ve kuruluş temsilci-
lerinin yanı sıra yurt dışında 
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları veya kaybettirme 
halleri dışında vatandaşlıktan 
çıkanlar da üye olarak katıla-
bileceklerdir.  Bu itibarla, ekte 
yer alan "Yurtdışı Vatandaşlar 
Danışma Kuruluna Yurtdışından 
Seçilecek Üyelere İlişkin İlan"ın 
yurt dışında yaşayan vatandaş-
lara ve kaybettirme halleri dı-
şında vatandaşlıktan çıkanlara 
duyurulması büyük önem arz 
etmektedir. İlanda Kurula baş-
vuru için gerekli şartlar, baş-
vuruda istenen belgeler, kurul 
üyelerinin görevleri, başvuru 
şekli ve ülke kontenjanları bu-
lunmaktadır‘‘

aVuSTuRya’DaN TOPLam 3 üyE-
NİN SEçİLEcEk. başVuRu şaRTLa-
Rı şuNLaR: 

1) Başvuru yapaca-
ğı ülkede, Türk va-
tandaşlarının ya-
rarlanacağı sosyal 
sorumluluk pro-
jeleri, toplumsal 
uyum, eğitim ve 
benzeri çalışma-
larda görev almış 
olmak. 

2) Başvuru yapa-
cağı ülkede, eğitim 
ve turizm amaç-
lı geçirilen süreler 
hariç, en az beş yıldır yasal ola-
rak ikamet ediyor olmak. 

3) İşsizlik sigortası veya sosyal 
yardımdan faydalanmıyor ol-
mak. 

4) Başvuru yapacağı ülkenin res-
mi dilini, birden fazla resmi dili 
olan ülkeler için en az birini, iyi 
derecede bilmek. 

5) Devletin şahsiyetine karşı ve 
yüz kızartıcı suç işlememiş ve 
taksirli suçlar hariç bir yıldan 
fazla hapis cezası almamış ol-
mak. 

6) Kurul üyeliğinin gerektirdiği 
eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve 
sorumluluğa sahip olmak. 

7) En az lise mezunu olmak. 

8) 25 yaşında veya daha büyük 
olmak. 

9) Askerlik hizmetini yapmış, te-
cilli veya muaf olmak. 

başVuRuDa İSTENEN bELGELER 

1) Kimlik belgesi fotokopisi. 
2) Özgeçmiş. 

3) Mezuniyet durumunu gösterir 
belgenin aslı veya sureti. 

4) Son beş yıl içerisinde başvu-
ru yaptığı ülkede ikamet ettiğine 
dair belge. 

5) Başvuru yaptığı ülkenin resmi 
dilini iyi derecede bildiğine dair 
diploma, sertifika ve benzeri bel-
gelerden biri. 

6)  Başvuru yaptığı ülkede, 
Türk vatandaşlarının yararla-
nacağı sosyal sorumluluk pro-
jeleri, toplumsal uyum, eğitim 
ve benzeri çalışmalarda yap-
mış olduğu görevleri belirten 
yazılı beyan. 

7) (2) adet vesikalık fotoğraf. 

yuRTDışı VaTaNDaşLaR DaNışma 
kuRuLu üyELERİNİN GöREVLERİ 

1) Kurul toplantılarına, Kurul 
gündemine ilişkin ön hazırlık 
yapmış olarak katılmak. 

2) Yurtdışında yaşayan vatan-
daşlarımızın sorunlarını tespit 
etmek ve çözümüne yönelik pro-
jeler üretmek. 

3) Yurtdışında yaşayan vatan-
daşlarımızla ve yabancı ülke va-
tandaşlarıyla, Kurul üyeliğinin 
gerektirdiği saygınlığa uygun bir 
şekilde iletişim kurmak. 

4) Yurtdışında, ülkemiz ve va-
tandaşlarımızla ilgili olumlu 
imajın arttırılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla, çalışma ve 
tekliflerde bulunmak. 

5) Kurul Başkanının yazılı onayı 
ile Kurulun görev alanına giren 
yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, 
çalıştay, konferans ve benzeri et-
kinliklere Kurul adına katılmak 
ve görevlerinin sonunda hazır-
layacakları değerlendirme ve so-
nuç raporlarını Kurul Başkanına 
sunmak. 

6) Kurul toplantılarında alınan 
kararların etkin bir şekilde uy-
gulanmasını takip etmek. 2 

Başvuru şekli: Başvurular, 
25.03.2011 tarihine kadar yurt-
dışındaki Türkiye Cumhuriyeti 
temsilciliklerine (Büyükelçilik 
veya Başkonsolosluk) ve -
ya Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’na şah-
sen, posta veya e-posta yolu ile 
yapılabilir. 

Adres: Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(Oğuzlar Mahallesi Mevlana 
Bulvarı No:145 06520 Balgat/
Çankaya/Ankara –TÜRKİYE) 

yurtdışı Vatandaşlar danışma kurulu
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vorarlberg – Geçtiğimiz 
yıl mayıs ayında ger-
çekleşen ve Necmettin 

C. (56)'nin evli kızıyla aşk ya-
şadığı gerekçesiyle Bekir C.'yi 
bir ormana götürüp kafasın-
dan vurarak öldürdüğü id-
dia edilen davada sona geli-
niyor. Avusturya basınında da 
„Türk'ün namus cinayeti“ baş-
lıkları ile çarşaf çarşaf verilen 
ve yakından takip edilen dava-
da savcılık şikayetini yineledi 
ve Necmettin C.(56) için müeb-

bet, oğlu Çağdaş G. (18) içinse 
suça iştiraktan on yıla kadar 
hapis cezası talep etti. 

Avusturya'da yaşayan vatan-
daşlarımızın isimlerinin bu 
tarz çirkin haberlere konu ol-
ması, zaten Avusturya'da ya-
şayan Türklerin açığını arayan 
ve bulduğu her fırsatta Türkiye 
göçmenlerinin imajını kötüle-
yici haberler yapmaya meyilli 
Avusturya bulvar basınının da 
ekmeğine yağ sürüyor. 

namus 
cinayetine 
müebbet

Geçtiğimiz yıl Avusturya'nın Vorarlberg 
eyaletinde gerçekleşen ve cinayetten 
yargılanan Necmettin C.'nin kızının 
yasak aşk yaşadığı Bekir C.'yi öldürdüğü 
dava sonuçlandı. Avusturya mahkemele-
ri namus cinayetine müebbet hapis tale-
binde bulunduyabancı karşıtı söylemleri ve 

önerileriyle sıklıkla günde-
me gelen Avusturya’nın 

FPÖ adlı partisi, şimdi de 
Viyana’da „Gemeindebau“ ola-
rak bilinen belediye konutla-
rının sadece yeterli Almanca 
seviyesine sahip yabancıla-
ra verilmesi gerektiğini savun-
du. FPÖ’nün şehir meclisinde 
„acilen gerekli“ olarak oylama-
ya sunduğu bu yeni yasa tasarı-
sı, mecliste çoğunluğun onayı-
nı alamadı. SPÖ’lü Toplu Konut 

İdaresi Başkanı Michael Ludwig, 
FPÖ’nün bu önerisinin bir „saç-
malık“ olduğunun altını çiz-
di ve şu ifadelere başvurdu: „ 
FPÖ’nün kafası dışlamadan baş-
ka bir şeye çalışmıyor. Bizim için 
ise önemli olan bir arada yaşa-
yabilmek ve herkesin kurallara 
uyması. Bu kuralların da herke-
se eşit mesafede olması gerekir. 
Ayrıca kiralık daire sahibi olmak 
için Almanca bilmeyi şart koş-
mak Anayasa’ya aykırı bir hare-
ket olur“.

FPö’den yeni öneri:
„Belediye evleri 

sadece almanca bilen 
yabancılara verilsin“



12 HABER Yenİ VATAn • MART 2011 SAYI 121 13MART 2011 SAYI 121 • Yenİ VATAn HABER

ları reddediyorum. Ben ve ailem 
hiçbir zaman rüşvet veya dolan-
dırıcılık gibi işlere karışmadık.” 
Kınay ve Serim ile birlikte, oteli 
işletmeleri planlanmış şirketleri 
“O Property Collection GmbH” ve 
“Mandarin Oriental Hotel Group 
International”, ve TTUTC banka-
sı davada sanık sıfatıyla yer alıyor. 
Bu kuruluşlar Kınay ile aynı işi 
yapmak ve önemli finansman ay-

rıntılarını yatırımcılardan bilinçli 
olarak gizlemekten zan altındalar. 
Mandarin Oriental ve TTUTC ban-
kası da ilk açıklamalarında dava-
da bahsi geçen iddiaları geri çe-
virdi.  En son Miami’de yaşayan 
Kınay için durum hiç iç açıcı değil. 

Gündemde olan bu davadan olum-
suz bir sonuç çıktığı takdirde, 
Kınay’ı zor günler bekliyor. Turks 

ve Caicos Adaları mahkemesi Ocak 
ayının sonunda Avusturyalı-Türk 
işadamının dünya çapındaki tüm 
mal varlığını – ne de olsa 85 milyon 
dolara yakın olduğu tahmin edili-
yor – dondurmuştu. 

VakıF FEShEDİLDİ

Avusturya’da bu konu hakkında 
çok fazla gelişme olmadı. Geçen 

yıl Kınay’ın özel vakfı feshedil-
di. Aşağı yukarı aynı zamanlar-
da, merkezi Viyana’daki Kärnter 
Caddesi’nde olan O Property 
Collection GmbH adlı şirketin if-
lası da gündeme gelmiş, ancak 
gerçekleşmemişti. 

Viyana-Bahamalar’ın yakın-
larındaki küçük bir Karayip 
adası olan Dellis Cay’de 78 

müstakil ev, 17 villa ve bir adet 
küçük ama şık bir otel yapılma-
sı düşünülüyordu. Planlanan bu 
projeyi tanımlayan kilit sözcük 
ise “lüks”:  Sağlık merkezi, tele-
vizyon odası ve her villa için iki 
adet havuz ve bir yat limanının 
planın parçası olmasının yanın-
da, projede Zaha Hadid ve David 
Chipperfield gibi dünyanın en 
başarılı mimarlarının yer alma-
sı gündemdeydi. Turizm alanın-
da Avusturya’nın en başarılı giri-
şimcisi olarak görülen Cem Kınay, 
Dellis Cay’de birçok şeye niyetlen-
mişti. Şubat ayının ortası itibariy-
le, Gulet Touristik ve Magic-Life’ın 
kurucusunun heyecan uyandıran 
planları suya düşmüş gibi görünü-
yor. Şubat başında Kınay ve ortağı 
Oğuz Serim aleyhinde New York’ta 
20 yatırımcı tarafından açılan da-
vada 50 milyon Dolar tazminat ta-
lep ediliyor. 

Şikâyete göre iki işadamının 
proje için ve özellikle zengin 
Amerikanlar aracılığı ile topladı-
ğı 75 milyon doların 50 milyonu 
ortadan kayboldu. Bu paranın sa-
dece 7 milyon dolarının lüks vil-
laların yapımında kullanıldığı 
iddia ediliyor. Bu “ağır dolandı-

rıcılık” ile ilgili davada bahsi ge-
çen iddia, Kınay ve Serim’in, mü-
vekkilleri kişisel kumbaraları gibi 
kullanmış oldukları. İddiaya gö-
re Hollywood yıldızları Michael 
Douglas ve Catherine Zeta-Jones 
da Kınay’dan bir villa satın aldı. 

İNşaaT 2009’Da DuRDuRuLDu

Turk ve Caicos 
Adaları med-
yasının verdi-
ği habere gö-
re 2009 yılında 
başlamış  bu 
lüks Dellis-Cay 
projesinin in-
şaatının aslın-
da 2009 yılının 
ekim ayında bi-
tirilmesi gereki-

yordu. Kınay ve ortağı tarafından 
düşünülen yeniden yapılanma 
planı boşa çıktı,  proje bunun so-
nucunda sıkıyönetim döneminde, 
projeyi finanse edecek banka olan 
Trinidad and Tobago Unit Trust 
Corporation’a (TTUTC) sunuldu. 
Kınay o zamanki başarısızlığın 
sebebini, Turks ve Caicos Adaları 

Komisyonunun (Turks and Caicos 
Islands Commission) kendisi hak-
kında yaydığı kötü imaj olarak 
gösteriyor. Avusturyalı Kınay tüm 
kamuoyunun önünde yolsuzlukla 
suçlanmıştı. İddialara göre Kınay 
2007 yılında dönemin Başbakanı 
Michael Misick’e, seçim sürecinde 
kullanması için 500.000 dolar tu-
tarında gizli bir bağış yaptı. Kınay, 
bu yardımın kendi otel projesiyle 
en ufak bir ilgisi bile olmadığını 
birçok kez vurgulamıştı. 

2004 yılında Magic Life’ın kalan 
hisselerini de Alman TUI adlı şir-
kete satan ve Avusturya’dan da 
elini ayağını çeken Avusturyalı 
işadamı, Karayipler medyasın-
da çıkan haberleri yalanlıyor: 
“Davada geçen bütün suçlama-

cem kınay ve oğuz serim’in 

karayip kâbusları
FORmaT

Avusturya’nın ünlü eski turizm girişimcilerinden Cem Kınay’ın Karayipler’deki 
lüks otel projesi suya düştü. Yatırımcılar şimdi paralarını geri istiyorlar ve 50 
Milyon Dolarlık tazminat davası açıyorlar.  Format adlı Avusturya’nın Ekonomi 
dergisinin Gulet Şirketinin kurucularından Cem Kınay hakkında Karayip 
Kabusları başlığı 16 Şubat 2011 tarihli sayısında dikkat çeken bir haber yayın-
landı. Avusturya’da ciddi bir başarıyı yakalamış Cem Kınay  ve Oğuz Serim 
hakkında yayınlanan haberdeki bilgiler üzüntü verici olduğu kadar ‘Ne oldum 
delisi’ olmanın sonuçları olarak yorumlandı. 

aVuSTuRya'NıN ünlü tu-
rizm girişimcilerinden Cem 
Kınay'ın sektörde yüksel-
meye başladığı dönemlerde, 
kendisinin yükselişini ele 
alan Avusturyalı ekonomi 
dergisi TREND, Cem Kınay'ı 
Ocak 1998 tarihli sayısında 
„yılın adamı“ seçmiş, sayfa-
larında da Cem Kınay hakk-
nıda Avusturya'nın önde 
gelen ticaretçilerinin Cem 
Kınay hakkındaki görüşleri-
ne de yer vermişti. Dergide 
„iki Türk'e inanmış olan ka-
dın“ ismiyle tanıtılan dö-
nemin Raiffesien Reisewelt 
Başkanı Annemarie Kröpfl 
de Cem Kınay'ın o dönem-
ler turizm acentelerinde ka-
pı kapı dolaştığını, ve o za-
manlar büyük oynamak 
istediğini belirtmişti. Dergi 
Kröpfl'ün Kınay hakkın-
daki şu tespitine yer verdi: 
„Kınay'ın Türk olarak ciddi-
ye alınmama korkusu vardı. 
O yüzden de kendisini çok sı-
kardı. Cem duygusal biridir, 
asla fikrinden vazgeçmez“. 

cem kınay:
 „türk olduğum 

için özür dilerim“

  Annemarie 
kröpfl 

   Cem kinAy HAkAn tÜrk kİtAbindA .  yeni vatan Gaztesi  ocak 2005, 52 numaralı sayısında  Hakan türk kıtabinda yayınlanan 
pasajlarında geçen Cem kınay ile ilgili bölümleri okuyucuları ile  paylaşmıştı. 
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Sarrazin, Türklere ve Araplara 
hakaretler ettiği ‘Almanya 
kendini yok ediyor’ kitabıyla 

milyonlarca Euro para kazanırken 
30 yaşındaki oğlu Richard, Bunte 
Dergisi’ne verdiği röportajında ba-
basının kendisini yalnız bıraktığı-
nı söyledi. Oğul Sarrazin, anne ve 
babasının kendisini ailenin yüz 
karası olarak gördüğünü ve ken-
disine parasal yardımda bulun-
madığını anlattı.

kOmşuLaRDaN SİGaRa İSTİyOR

B . Z .  G a z e te s i ’n e  ko n u ş a n 
Richard Sarrazin’in komşuları ise 
Sarrazin’in oğlunun zaman za-
man kapılarını çalıp kendilerin-
den sigara veya birkaç Euro istedi-
ğini anlattı.

öNcE öRNEk baba OL

Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir 
Yılmaz ise Sarrazin'i topluma kö-

tü örnek olmakla suçladı; "İnsanın 
geldiği mevkii senatörlük veya 
Merkez Bankası yönetim kurulu 
olabilir. Ama insan önce anne-baba 
sorumluluğunu yerine getirmeli. 

Milyonlarca euro servete sahip bi-
rinin oğlunu devlete yük etmesi ve 
yalnız bırakması topluma kötü ör-
nek oluyor. Etnik gruplarla uğra-
şacağına örnek bir baba ol" diye 
konuştu

Sarrazin türklere iftira 
atıyor ama öz oğlu sosyal 

yardımla geçiniyor
Türkleri ve Arapları sosyal yardımla geçinip efektif 
olmamakla suçlayan Thilo Sarrazin’in (66) oğlunun 
Hartz IV olarak bilinen devlet yardımıyla geçindiği 
ortaya çıktı.

DaNİmaRka’Da yeni Uyum Bakanı 
Sören Pind daha göreve başlama-
dan yaptığı açıklamalarla günde-
mi karıştırdı. Danimarkalı bakan 
2008 tarihinde „Entegrasyon la-
fını duymak istemiyorum artık. 
Kalsın. Doğru sözcük asimilasyon 
olmalı. Eğer insanlar bizim kültü-
rümüze uymak istemiyorlarsa gi-
dip yaşayacakları birçok başka 
kültür var“ sözleriyle kamuoyu-
nun tepkisini çekmişti. Pind şim-
di de bakanlık koltuğuna oturur 
oturmaz yaptığı „Danimarka de-
ğerlerine saygı gösteren göçmen-
lere yer var, yoksa burada hiç ol-
mamaları gerek“ açıklamasıyla 
eleştiri oklarını üzerine çekti.

Danimarka entegrasyon Bakanı saçmaladı 
„doğru sözcük entegrasyon değil asimilasyon“

Viyana – Hükümetin bir süre-
dir üzerinde çalıştığı ve bu se-
ne resmen yürürlüğe girmiş 

olan yeni entegrasyon mutabaka-
tının çekirdeğini, Avusturya’ya 
gelmek isteyen veya Avusturya’da 
kalmak isteyen göçmenlerin da-
ha hızlı Almanca öğrenmesi ge-
rekliliğinin teşkil ettiği iddia edil-
di. Hükümet tarafından daha da 
katılaştırılan entegrasyon muta-
bakatı hakkında dilbilimci Hans 
Jürgen Krumm „talep edilenler art-
tı, tanınan zaman daraltıldı, devle-
tin masraf karşılama limiti aşağıya 
çekildi“ sözleriyle özetledi.Devlet 
entegrasyon fonlarından sorumlu 
Ursulu Schallaböck ise yeni düzen-
lemelerin zararsız olduğunu iddia 
ederken, yeni göç edenlerden bek-
lenen 2 sene içinde A2 seviyesinde 
Almanca zorunluluğunun kimse 
için bir zorluk teşkil etmeyeceğini 
ve beklenen seviyeye „herkesin ya-
rım sene içerisinde hiç zorlanma-
dan erişebileceğini“ belirtti.

Krumm ise bu görüşe karşı çıktı 
ve talep edilen Almanca seviyesi-
nin ve bunun için tanınan zama-
nın iyi eğitim sahibi ve boş zamanı 

bol göçmenler için sorunsuz erişi-
lebilir bir seviye olduğunu, ancak 
daha önce hiç yabancı dil öğren-
memiş ve kendi vatanında başka 
bir alfabe ile büyümüş ve aynı za-
manda da çalışan insanlar için du-
rumun böyle olmadığını kaydet-
ti. Aynı zamanda şart koşulan yeni 
Almanca düzenlemelerine göre, 
devlet dil kursuna gidip gerek-
li sertifikayı alan 
göçmenlerin kurs 
masraflarını kayıt-
sız şartsız karşıla-
mamakta. Sadece 
sınav başarıyla geçildiğinde ve sı-
navı geçme süresi 18 aydan daha 
az sürdüğünde masrafların karşı-
lacağının altını çizen uzmanlar, 
bunun da şu anda Avusturya’da 
yaşayan  birçok göçmeni zor du-
rumda bıraktığının altını çizdi-

ler. Viyana halk okulları yöneticisi 
Mario Rieder gereken seviyeye ge-
linmesi için toplam 1000 saat kur-
sa gidilmesi gerektiğini, bunun da 
hiç de azımsanmayacak bir miktar 
teşkil ettiğini belirtti. Yeni düzen-
lemeyi hakkaniyetsiz bulduğunu 

söyleyen Rieder, aynı koşullarda-
ki göçmenlerin Almanya’da sade-
ce 1 Euro karşılığında aynı hizmet-
lerden faydalanabileceğinin altını 
çizdi. Dilbilimci Krumm ise olayın 
farklı bir boyutuna dikkat çekti ve 
olası bir başarısızlık durumunda 
sınırdışı edilmek gibi büyük ceza-
larla karşı karşıya gelme  psikoloji-
sinin (korku)  net bir şekilde perfor-
mansı düşüreceğini kaydetti. 

Bu düzenlemenin eğitim seviye-
si ve kapasite sorunları yüzünden 
beklenen performansı göstereme-
yecek şahısların da toplum içinde 
var olma hakkının ellerinden alın-
dığını söyledi. Krumm, yeni kanu-
nun „eğitimsiz şahısların oy verme 
hakkının elinden alınmasına“ ben-
zediğini belirterek hükümeti sert 
bir dille eleştirdi.

Almanca bilmeyenler 
sınırdışı edilebilir

Yeni entegrasyon mutabakatında 
sanıldığından daha fazla zorluk var

brüksel – British Council ön-
cülüğünde 7 Mart Pazartesi 
günü Brüksel’de açıklanan, 

batılı ülkelerde göç ve uyum en-
deksi konulu araştırma Avusturya 
gündemine oturdu. Yapılan araş-
tırmaya göre Avusturya, göçe ve 
uyuma elverişlilik konusunda ana-
liz edilen 31 ülke arasında 24. sıra-
da kendisine yer bularak AB orta-
lamasının bir hayli gerisinde kaldı.

Mipex’in her iki yılda bir ger-
çekleştirdiği ve 148 farklı poli-
tik faktörü göz önünde bulun-
durarak ülkeleri puanladığı 
bu araştırmada bu sene 27 
AB ülkesi, İsviçre, Norveç, ABD 
ve Kanada incelendi. Puanlama 

yapılırken üçün-
cü dünya ülkesi 
vatandaşlarının 
ailelerini yaşa-

dıkları ülkeye getirmeleri, ülkede-
ki ayrımcılık ve yaşanılan ülkenin 
vatandaşlığına geçme kanunları 
gibi faktörler göz önünde bulun-
duruldu.

EN ELVERİşLİ İSVEç

Bu kriterler doğrultusunda ya-
pılan araştırma sonucuna gö-
re Avrupa’da göç etmek için el-
verişlilik konusunda İsveç ve 
Portekiz birinci sırada yer aldı. 
Avusturya ise bu ülkelerin aldı-
ğının yarısı kadar puanla liste-
nin 24. Sırasında kendisine yer 
buldu. Avusturya mevcut pua-
nı ile de AB ortalamasının 20 pu-
an gerisinde kaldı. Örneğin aile 

fertlerini yaşanılan ülkeye getir-
me konusunda lider İsveç 84 pu-
an alırken Avusturya sadece 41 
puan alabildi. Göçmenlere va-
tandaşlığa geçme hakkı konu-
sunda ise İsveç 79 puan alırken, 
Avusturya sadece 21 puan alabil-
di. Bu da özellikle vatandaşlığa 
geçme konusunda Avusturya ile 
diğer Avrupa ülkeleri arasında 
büyük bir uçurum olduğunu or-
taya koydu. Statistik Austria’nın 
yaptığı araştırma, Avusturya’da 
toplumun yüzde 18’inin göçmen 
kökenli olduğunu gösterdi. 

Aynı oranın Almanya için yüz-
de 19 olduğu ortaya çıktı. Ne var 
ki vatandaşlığa geçme konu-
sunda Almanya 59 puan alırken 
Avusturya sadece 22 puan ala-
bildi. Sadece ayrımcılık konu-
sunda Almanya ve Avusturya’nın 
puanları hemen hemen eşit çık-
tı ki bu rakamın da her iki ülke 
için AB ortalamasının bir hay-
li altında olduğu gözlemlendi. 
Açıklanan çarpıcı sonuçlar hak-
kında Avusturya hükümeti ve 
İçişleri Bakanlığı’ndan herhangi 
bir açıklama yapılmadı.

avusturya göç için avrupa’daki 
en elverişsiz ülkelerden biri

Mipex’in (Migrant Integration Policy Index) yaptığı araştırma, göçmenlerin 
topluma uyum süreci söz konusu olduğunda Avusturya’nın Avrupa geneline 
göre son derece geride kaldığını ortaya koydu.
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Yeni Vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-türkçe sözlük

Viyana merkezli Neueweltverlag, Yeni 
Vatan Gazetesi'nin de sponsor olduğu 
entegrasyon açısından önemli bir pro-

jeye imza attı. Neueweltverlag insanlar ara-
sı iletişimi ve insanların bir araya gelmesi-
ni benimsemiş bir yayınevidir. Geçtiğimiz ay 
yayınlanan ve „Das Große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-Türkisch“ (top-
lamda 48 sayfa, 24 x 32 cm ebatlarında) 
isimli son kitap da Neuweltverlag'ın gerçek-
leştirdiği projelerden bir tanesi. İlk baskısı 
yaklaşık olarak 10bin adet basılmış olan bu 
kitap okullara dağıtıldığı gibi sponsorlara 
ve proje partnerlerinde de sunulmuştur ve 
kitapçılardan da 16 Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercüme uzmanla-
rı, öğretmenler ve uzman pedagoglar birlikte 
yoğun bir şekilde ve işe ruhlarını kata-
rak ça- lıştı. Kültürel çerçeve-

den bakıldığında bu 
proje kültürlerara-
sı iletişimi destek-
leyen son derece 
önemli bir giri-
şim olarak de-
ğerlendirilebi-
lir. Bu kitabın 
Avusturya il-
kokullarının 
m ü f r e d a -
tına dahil 
e d i l m e -
si konu-
s u n d a -

k i  m e v c u t 
çalışmalar da bu söy-

lemi destekler nitelikte. Bu bağ-
lamda Neuweltverlag bu kitabın 
örneğin ilkokul mezu-
niyetinde ücretsiz ola-
rak hediye edilmesi gi-
bi fikirlerin de önemli bir 
jest olduğunu düşünüyor. 
Özellikle de Türkiye'den 
göç etmiş ve Avusturya'da 
yaşayan miniklere bu kitap 
büyük bir destek unsuru ola-
rak öneriliyor. Kitap aynı za-
manda sadece yaşları 5 ila 12 
arasında değişen nesil için 
oyun gibi tasarlanmış olan içe-
riği ve görselleriyle büyük bir ke-
lime hazinesi sunmuyor, aynı za-
manda özellikle de göçmenlik 

geçmişi olan yetişkinler için de davetkar ta-
sarımı ve çevirilerin basitliği ve kolay anlaşı-
labilirliği ile gündelik hayatta büyük katkılar 
sağlıyor. Böylelikle sadece ço-
cuklar değil dil konu-
sunda yetersiz 
durumda olan 
yetişkinler de bu 
kitaptan son de-
rece olumlu şe-
kilde istifa edebi-
lirler. Elbette ki bu 
kitap birkaç Türkçe 
kelime öğrenmek is-
teyen Avusturyalılar 
için de son derece fay-
dalı bir eser. Dolayısıyla 
Neuweltverlag bu projeyi 
sosyal bir birliktelik yarat-
ması açısından son dere-
ce önemli buluyor. Resimli 
Almanca Türkçe sözlük ço-
cukların gündelik yaşamla-
rında sürekli kullandıkları 
777'den fazla kelime içeriyor. 
Kitaptaki esprili ve hareket-
li çizimler ve ilüst-
rasyonlar ise keş-
f e d i l e b i l e c e k 
sayısız eğlenceli 
detay sunuyor.

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 

muSLİmİSchE Jugend Öster-
reich’ın düzenlediği „Creative 
Muslim Contest“ adlı sanat, mü-

zik ve performans gibi alanlar-
daki yetenek yarışmasının ödül 
ve kutlama töreni, 23. Viyana’da 

bulunan Etap Event Center’da 
gerçekleştirildi. Yarışmanın jü-
ri üyeliğini Avusturya medyası-

nın tanınmış simalarından Dirk 
Stermann, Arabella Kiesbauer 
ve Simon Inou gibi isimler yaptı. 

„creative muslim contest“ ödülleri verildi
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viyana – Çocukların ara-
badaki güvenliği için ha-
la yeterli derecede özen 

gösterilmemekte. ÖAMTC’nin 
bir araştırması üzerine araba-
da yolculuk eden çocukların 
yüzde 40’ının yanlış oturduk-
ları veya hiç güvenli bir şekilde 
oturmadıkları ortaya çıkmıştır.  
ÖAMTC trafik psikologu Marion 
Seidenberger konu ile ilgili ola-
rak „Ebeveynlerin ilgisizliği ve-
ya dikkatsizliği bu konu için bir 
özür, bir bahane değil“ ifadele-
rini kullandı. Hukuki düzenle-
meler ise meslekten olmayanlar 
için zaten anlaşılması zor şeyler. 
Bunun üzerine bir de ana diliniz 
Almanca olmayınca, ortaya an-
laşma problemleri çıkabilir. Bu 
konuda yardımı da ÖAMTC’nin 
Almanca, Türkçe ve Sırpça olmak 
üzere üç dilde birden çıkardığı 
„Çocuk oturuşunun doğru şekli“ 
kitapçığı, çocuk güvenliğinin sağ-
lanması konusunda en elverişli 
ve güvenilir kaynağı teşkil ediyor. 

Hangi yaş grupları için hangi otur-
ma şekilleri tercih edilmelidir? 
Çocuk koltuğunun monte edilme-
si hususunda nelere dikkat edil-
melidir? Bu kitapçık ÖAMTC yet-
kili birimlerinden ücretsiz olarak 
edinilebilir veya www.oeamtc.at/
kinder  adresinden de indirilebilir 
("Sicher im Auto" bölümünden). 
ÖAMTC trafik psikologu, kitapçı-
ğın faydaları ile ilgili "Kulübümüz 
yeni ve genç ebeveynler ve ebeveyn 
adayları için faydalı olmayı amaç-
lamaktadır. Bunlara kendini ko-
nuyla bağlantılı hisseden bütün 
doğum merkezleri, çocuk doktor-
ları, çocuk yuvası öğretmenleri ve 
bilumum eğitmen de dâhildir“ ifa-
delerini kullandı.
 
"Çocuk oturuşunun doğru şekli" 
ilk çok dilli kitapçık olmasına rağ-
men ÖAMTC’nin yabancı dilde de 
arz ettiği ilk bilgilendirme kitabı 
değildir. ÖAMTC’nin web sitesinde 
Sırpça ve Türkçe dilinde birçok ön 
bilgi de sunulmuştur. ÖAMTC Göç 

temsilcisi Nasila Berangy Dadgar 
da kurum olarak göçmenleri yeterli 
düzeyde bilgilendirmenin önemi-
nin altını şu sözlerle çizdi: "Her sü-
rücü önemli hukuki düzenlemeleri 
bilmeli ve anlamalıdır. ÖAMTC de 
çok dilli arzıyla beraber Almancaya 
yeteri kadar hâkim olmadığını dü-
şünen göçmenlik geçmişi olan üye-
lerini yeterli derecede bilgilendir-
meyi hedeflemektedir. Neticede bir 
kanunu veya düzenlemeyi tam an-
lamadıysanız bundan zararlı çık-
ma ihtimaliniz her zaman vardır".

çocuk sigortası dil 
anlaşmazlığı yüzünden 

sekteye uğramamalı 

ayRıca öNEmLİ OLaNLaR: 

• Hem çocuk koltuğunun hem de 
aracın kullanım kılavuzunu oku-
yunuz.

• Çok az sayıda çocuk oturağı bel 
kemeri ile güvenlik için elverişlidir.

• Çocuk koltuğunu güncel boya 
göre ayarlayın.

• Kemer çocuğun bedenini müm-
kün olduğunca sıkacak şekilde 
bağlanmalı (paltosunu çıkarınız 
veya açınız, aksi taktirde koruma 
etkisi azalır).

bEbEkLER: 9 ay – 15 ay aRaSı

• Bebek koltuğunu daima geriye 
dönük monte ediniz.

• Ön hava yastığının aktif olması 
halinde ön sağ koltukta kesinlik-
le bebek koltuğu kullanmayınız. 
Bunun yerine çocuk koltuğunu ar-
ka koltuğa yerleştiriniz.

• Ancak çocuğun kafasının kol-
tuğun dışına çıkması halinde bir 
sonraki koltuk grubuna geçiniz. 
Sadece bacakların sığmaması kol-
tuğu değiştirme nedeni oluştur-
maz.

aNaOkuL çOcukLaRı: 3 yaş – 
4 yaş aRaSı

• Çocuk koltuğunun arabaya sabit-
lendiğinden emin olunuz.

• Askı kemerli koltuklarda her yo-
la çıkıştan once kemer kapatıldık-
tan sonra sıkıca çekilmelidir.

• Çocuk ile koltuk arasındaki bağ-
lantı mümkün oldukça sağlam ol-
malıdır!

OkuL çOcukLaRı: -14 yaş aRaSı VE 
150cm DEN kıSa

• Mümkün oldukça sırt arkalı-
ğı ayarlanabilen koltuk yükseltici 
kullanınız.

• Araç kemeri omuz ortası üzerin-
den geçmeli ve basene sıkıca da-
yanmalıdır.

• Büyük çocuklar için de arabada 
en emniyetli yerler arka koltuklar-
dır.

aVuSTuRya´Da 28.4.2010
TaRİhİNDEN buGüNE kaNuNLaR:

• 14 yasından küçük ve boyu 1,50 
metreden kısa çocuklar, sadece 
uygun emniyet kemeri ile donatıl-
mış araç koltuklarında kullanıla-
bilen ve en azından ECE No: 44.03 
düzenlemesine uygun olan ve ço-
cuğun ağırlığına ve boyuna uy-

gun geri tutma sistemlerine ihtiyaç 
duymaktadırlar. E-Test işaretinin 
altındaki test numarası 03 veya 04 
ile başlamak zorundadır.

• 18 kg´dan hafif çocuklar için: 
ºistisnasız uygun bir çocuk koltu-
ğu (bakınız ECE44) kullanılması 
zorunludur.

• 18 kg´dan ağır çocuklar, sadece 
bel kemeri olması halinde: Oturma 
minderi kullanılması zorunlu ol-
mayıp, sadece bel kemeri ile emni-
yet  sağlanabilmektedir.

• Bunlarda çocuğun güvenliği için 
sadece aracın emniyet kemerinin 
kullanılabilmesi halinde, 0, 0+ ve 1 
yaş grubu için çocuk koltuklarının 
(doğumdan itibaren 3 yaşına ka-
dar) kullanılması gerekmektedir.

• Aktif ön-hava-yastığı bulu-
nan koltuklarda geriye dönük 
çocuk koltuklarının kullanımı 
yasaktır. Sicil Sistemi Çocuk em-
niyet yükümlülüğünün ihlalle-
ri sicil suçu olarak sayılmaktadır. 
Tekrarlanması halinde zorunlu 
olarak masrafı kendinize ait olmak 
üzere bir kurs ziyaret etmeniz gere-
kecektir ve müteakip ihlallerde sü-
rücü belgenizin alınması söz konu-
su olabilmektedir!

Daha FazLa bİLGİ İçİN:
 www.oeamtc.at/kindersitze

Çocuk oturaklarının doğru kullanımı
Çocuk oturaklarını 
doğru kullandığınız 

takdirde çocuğunuzun 
hayatı korunur!

2009 yılında 1.300´den fazla çocuk araba yolculuğunda kaza yapmıştır!
Arabada kaza yapan çocukların % 5´den fazlası tamamen emniyetsiz yolculuk yap-
tıklarından dolayı zarar görmektedirler! Bir çocuğun bir kazada ağır yaralanma 
veya ölme tehlikesi çocuk koltuğu olmaması halinde 7 kat artar.

Bilgilendirme 
dosyası „çocuk 
oturuşunun 
doğru şekli"(ya 
da “çocukların 
doğru oturtul-
ması”) şimdi 
Almanca, Türkçe 
ve Sırpça
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çocuklar 
kitaplar ile çok 
mutlu oldular

Yeni Vatan Gazetesi`nin yayınladığı 
"Das Großse Bilderbuch Österreichisch- 
Türkisch"  adlı kitap çocuklar, anne ve 
babalar tarafından çok sevildi.Ana dili 
öğrenmenin yanında Almanca öğrenmek 
hava ve su  kadar önemli. 

viyana-Yeni Vatan Gaze-
tesi`nin yayınladığı  Resimli 
Avusturya Almancası ve 

Türkçe sözlük bügüne kadar 2000 
adet satılarak bir rekora gidiyor. 
İlk baskısı 3000 adet basılan kita-
bın ikinci baskısı Mayıs 2011’de  bu 
sefer artarak 5000 bin adet ile ba-
sılacak. Kitaptan ayrıca sipriş ve-
ren Almanca dil eğitimi veren 
Verein Wiener Jugendzentren ad-
lı derneğe Yeni Vatan Gazetesi ay-
rıca Türkiye göçmeni gençlere canı 

  CumHurbAşkAni FiSCHer,   
Cumhurbaşkanlığı makamında yabancı basın 
Cemiyeti temsilcilerini kabul etti ve kendisine yeni 
vatan Gazetesi tarafından yayınlanan Almanca türkçe 
sözlüğü ilgiyle inceleyerek birkaç kelime türkçe 
telafuzda bulunduktan sonra kitabı yayınlayan birol 
kılıç'ı tebrik etti ve Almanca öğrenmenin altını çizdi.
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gönülden ve sabırla  düşük ücret-
lerle Almanca ders vermelerinden 
dolayı   Resimli Almanca kitapla-
rından hediye  etti. Derneğin yö-
neticisi Esther Lienbacher gazete-
mize yolladığı mesajında şunları 
ifade etti: “Bu kitaplardan hemen 
sipariş verdik ve ödemelerini yap-
tık. Ama  Yeni Vatan Gazetesi bi-
zim çalışmalarımızı inceledikten 
sonra bizleri motive etmek için  
Türk ailelerine vermek üzere da-
ha fazla kitap etmesi bizi duydu-

landırdı. Bizler  bu vesile ile Yeni 
Vatan Gazezetesi’ne  cömert giri-
şiminiz ve yaptığınız işbirliği için 
size bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum – Bu resimli sözlük ço-
cukların ve ebeveynlerinin çok 
hoşuna gitti! Margareten Bölgesi 
Gençlik Merkezi (Das Jugend- und 
Stadtteilzentrum Margareten) il-
kokul çocuklarına haftada üç kez 
ek ders veriyor ve ödevlerin yapı-
mında yardımcı oluyor, haftada bir 
kez de özel dil dersi sunuyor. Yeni 

Vatan Gazetesi, bu kurslara ka-
tılan her çocuğa sömestr başlan-
gıcında “Büyük Resimli Sözlük – 
Avusturya Almancası - Türkçe” adlı 
öğrenme kitabını hediye etti. Kitap 
çok anlaşılır ve geniş kapsamlı bir 
şekilde düzenlenmiş ve çocukla-
rı her sayfaya göz gezdirmeye teş-
vik ediyor. Gelecekte ek derslerde 
ve dil kursunda da öğrenmeye çok 
yardım edecek ve bunun için yarar-
lı bir araç olacaktır. Bunun nedenle 
bu girişim bizi çok mutlu etti.’ 

Margareten Bölgesi Gençlik 
Merkezi  (Das Jugend- und 
Stadtteilzentrum Margareten) hiz-

metleri ve günleri şunlar:  Pazartesi 
ve Çarşamba 9.00 - 12.30 Kadınlar 
ve buna ek olarak küçük çocuk-
lar (anaokulu yaşı veya daha er-
ken yaş) için Almanca kursu. Salı 
günleri, 2 hafta arayla nöbetle-
şe yapılan uluslar arası kahvaltı. 
Hanımlar yemek için bir şeyler ge-
tiriyorlar ve öğle öncesi çay-kahve 
eşliğinde hoş vakit geçiriyorlar – 
her defasında değişik alanlardan 
bir uzmanla birlikte (sağlık, çocuk 
yetiştirme.. alanlarında) 10-12 ara-
sı toplanıyorlar ve 10-11 arası da 
kadınlar için Yoga var. Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe ilkokul ço-
cukları için özel ders ve çocukla-

rın gözetmenler eşliğinde spor sa-
lonunda oyunlarla, el işleriyle ve 
hareketle vakit geçirmesi. 

Pazartesi ve Perşembe 18.00 – 
20.30 arası 10-18 yaş arası çocuk-
lara özel ders. Pazartesi – Cuma 
18.00 – 20.30 arası gözetmenler 
eşliğinde ergen ve gençlerin za-
manı, Çarşamba erkekler akşa-
mı, Cuma kızlar akşamı. Cuma 
14.00 – 17.30 arası öğleden son-
ra 13 yaşına kadar olan ve ilko-
kul 4. Sınıfa giden kızların zama-
nı. Cumartesi 14.00 – 18.00 arası 
ergenlerin ve gençlerin küçük 
gruplar halinde proje günü. 
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kaDıN GözüyLE hayaTTaN 
kaRELER hakkıNDa:

kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf ya-
rışmasının ilki 2007 yılında düzenlendi. 
Konunun serbest olduğu fotoğraf yarışmasına 

2 bin 500 eser katıldı. Birinciliği Hacer Karanlık, ikin-
ciliği Eren Özkapıcı, üçüncülüğü ise Nebihe Göl’ün 
elde ettiği yarışmanın ilk üçü ve seçilmiş eserleri, 
Tepe Nautilius’ta düzenlenen sergide fotoğraf sever-
lerle buluştu. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğ-
raf yarışmasının ikincisi ise 01 Şubat–30 Nisan 2008 
tarihleri arasında düzenlendi. 

Birinciliği İstanbul’dan 
Kifayet Ataç, ikincili-
ği Çanakkale’den Hande 
Mandacı, üçüncülüğü ise 
Aydın’dan Fatma Yakan’ın 
kazandığı yarışma son-
rası kazanan “Anne ve 
Çocuk” temalı tüm eser-
ler, 11 Haziran 2008 tari-
hinde Tepe Nautilius’ta 
açılan sergi ile 2 buçuk 

hafta boyunca halkın 
beğenisine sunuldu. 01 
Ocak–27 Mart 2009 ta-
rihleri arasında düzen-
lenen Kadın Gözüyle 
Hayattan Kareler fotoğ-
raf yarışmasının üçüncü-
süne 1005 amatör ve pro-
fesyonel kadın fotoğrafçı 
4 bin 552 eserle katıldı. 
Birinciliğe İstanbul’dan 
Tüten Dağdaş, ikinci-
liğe Ankara’dan Melek 
Ural, üçüncülüğe ise yi-
ne İstanbul’dan Gülnur 
Sözmen’in fotoğrafları la-
yık görüldü.

“Hayata Dair” temalı 45 eser, 07–22 Mayıs 2009 ta-
rihleri arasında Kadıköy Tepe Nautilus Alışveriş 
Merkezi’nde fotoğraf severlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl 
dördüncüsü düzenlenen, 1505 kadın fotoğrafçının 6 
bin 780 eserle katıldığı yarışmada birincilik ödülünü 
“Yaşıyorum, ama nasıl…” adlı fotoğrafıyla Bursa’dan 
Sevim Güler, ikincilik ödülünü "Ben kimim?" adlı fo-
toğrafıyla İstanbul’dan Ekin Onat von Merhart, üçün-
cülüğü ise “Emekle Bütünleşmek” adlı fotoğrafıyla 
Aydın’dan Funda Bekiş 
elde etti. Eserler 6-21 
Mayıs tarihleri arasında 
İstanbul Tepe Nautilus 
Alışveriş Merkezi’nde açı-
lan sergiyle fotoğrafsever-
lerle buluştu. Geçtiğimiz 
Eylül ayında İstanbul 
Av r u p a  Ya k a s ı ’n d a 
City’s Nişantaşı Alışveriş 
M e r k e z i ’n d e  t e k r a r 
İstanbullular ile buluşan 
sergi büyük ilgi gördü. 

Akyol Mahallesi’nde oturan 
S.T., geçen 17 Şubat’ta evi-
nin güvenlik kamerası gö-

rüntülerinden itfaiyeci M.A.’nın 
Rottweiler kırması ’Karabaş’ adlı 
köpeğiyle, gece yarılarına kadar 
oynadığını farkedince şüphelen-
di. İddiaya göre S.T., kardeşleriy-
le birlikte takibe aldığı M.A.’nın 
gebe olan köpeği ilaçlı yiyecek-

ler verip, bayılttıktan sonra gö-
türüp, tecavüz ettiğini belirledi. 
Bunun üzerine S.T. ve kardeşle-

ri, önceki gün evlerinin bahçe-
sinde saklanıp, M.A.’yı bekleme-
ye başladı. Bir süre sonra gelen 

M.A.’yı köpekle ilişkiye girdiği-
ni sırada suçüstü yakalayan S.T., 
polise teslim etti. Tecavüz anının 
evin güvenlik kameraları tara-
fından da görüntendiği belirlen-
di. ’Hayvanlara kötü muamelede 
bulunmak’ suçundan hakkında 
işlem başlatılan M.A., sevk edil-
diği adliyede tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakıldı. 

köpeğe ilaç içirterek tecavüz etti. tecavüz kamerada

“kadın Gözüyle 
hayattan kareler 2011” 

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenle-
nen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf 
Yarışması 5’inci yılında tüm kadınların hayata 
ışık tutan fotoğraf yer aldı.  Fotoğraf sanatına 
ilgi duyan amatör-profesyonel tüm kadınlara 
açıktı. Her yıl olduğu gibi “Hayata dair” teması 
ile düzenlenen  yarışma, kadınların kendilerini 
ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebildik-
leri bir platform olarak, her geçen yıl daha da 
büyüdü. Ödül alan bazı fotografları dikkatlere 
sunuyoruz. Viyana-Türkiye 

C u m h u r i y e t 
t a r i h i n d e -

ki  en büyük ver-
gi ödeme kolaylığı-
nı getiren düzenleme 
Cumhurbaşkanlığının 
onayının ardından 
Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak yürürlü-
ğe girdi. Peki düzen-
leme neler getiriyor, 
hangi borçları kapsı-
yor, ödeme takvimi 
nasıl işleyecek?  İşte 
vergi borcuna kolaylık 
getiren yasanın mad-
de madde detayları-
nı Avusturya’da yaşa-
yan ilgili  Yeni Vatan 
Gazetesi okuyucuları 
için toparladık.

haNGİ bORçLaR yaSa 
kaPSamıNDa?

Yasayla,  belediye 
ve gümrük vergile-
ri dahil, tüm vergi-
ler, TEDAŞ ve özel da-
ğıtım şirketlerine olan elektrik, 
belediyelere olan su ile oda ve 
borsalara olan aidat borçları ye-
niden yapılandırılıyor. Trafik ce-
zaları, öğrenim kredisi borçları ve 
TRT'nin elektrik payı ve bandrol 
ücretinden kaynaklı alacakları da 
kapsamda. 

haNGİ TaRİhE kaDaR OLaN 
bORçLaRı kaPSıyOR?

31 Aralık 2010 tarihine kadar öden-
memiş vergiler ile bunlara bağ-

lı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme zamları, idari para ceza-
ları, gümrük vergileri; belediyele-
rin beyannamelere ilişkin vergile-
ri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, 
ödenmemiş ücret, su kullanım, bü-
yükşehir belediyelerinin su ve atık 
su bedeli alacakları yeniden yapı-
landırma kapsamında olacak. 

bORçLaR NaSıL hESaPLaNacak?

Yapılandırmada borcun ana pa-
rasına dokunulmayacak. Faiz ve 

gecikme cezaları önce silinecek. 
Ardından borcun ödenmediği sü-
redeki enflasyon kadar yeni faiz ve 
gecikme cezası tutarları belirlene-
cek. Bu yeni hesaplama faiz ve ge-
cikme zammında yüzde 50'ye va-
ran oranda indirim sağlayacak. 

uyGuLamaya NaSıL 
başVuRuLacak?

Yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp 
yürürlüğe girdikten sonra iki ay 
içinde ilgili idarelere başvuru ya-
pılması gerekecek. 

kİmLER yaRaRLaNamaycak?

Uygulamadan yararlanmak iste-
yenlerin dava açmamaları, açıl-
mış davalardan vazgeçmeleri ve 
kanun yollarına başvurmamaları 
gerekecek. 

öDEmE NaSıL yaPıLacak?

Ödeme peşin ya da vergi borçları 
için kredi kartı da kullanarak tak-
sitle yapılabilecek. 

kaç TakSİTTE öDEmE 
yaPıLabİLEcEk?

Ödemeler ikişer aylık dönemler 
halinde, azami 18 eşit taksitte öde-

necek. Böylece hem vergi hem de 
prim borcu olanlar bir ay birini di-
ğer ay ötekini ödeyebilecek. Vade 
36 aya, taksit sayısı 18'e kadar çı-
kabilecek. 

TakSİT öDEmESİ NE zamaN 
başLayacak?

Ödenecek tutarların ilk taksiti, ya-
sanın Resmi Gazete'de yayım tari-
hini izleyen üçüncü aydan, SGK'ya 
bağlı tahsil dairelerine ödenecek 
tutarların ilk taksiti ise dördüncü 
aydan başlayacak. 

kaç kEz öDENmEzSE 
yaPıLaNDıRma SON buLacak?

Yıllık gelir veya kurumlar vergile-
rini, gelir (stopaj) vergisi, kurum-
lar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV 
için başvuruda bulunan mükel-
lefler, taksit ödeme süresince, çok 
zor durum olmaksızın, her bir ver-
gi türü itibarıyla bir takvim yılın-
da ikiden fazla vadesinde ödemez 
ya da eksik öderse düzenlemeden 
yararlanamayacak. 

haNGİ bORçLaR TamamEN 
SİLİNEcEk?

50 ile 120 lira arasındaki borçlar 
tamamen silinecek.

10 soruda 
tarihi vergi affı

Türkiye`de vergi borcuna kolay-
lık getiren düzenleme yasalaştı. 
Hangi borçlar yasa kapsamında? 
Yasa yürürlüğe girdiğinde ne 
yapmak gerekiyor? Avusturya`da 
yaşayan ister Türk ister 
Avusturya vatandaşları arasınd 
geçmişten vergi borçları olanları  
ne yapabilirlerç 

MUĞLA’nın Yatağan İlçesi’nde görevli itfaiyeci 35 
yaşındaki M.A., tecavüz ettiği gebe köpeğin sahibi 
tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Tecavüz 
anının evin güvenlik kameraları tarafından da 
görüntülendiği ortaya çıktı.

İngiltere'de yapılan bir araş-
tırmaya göre, geçtiğimiz yıl 
içerisinde İngiltere mahke-

melerinde açılan boşanma dava-
larında boşanmak isteyen taraf-
ların Facebook üzerinden delil 
topladıkları anlaşıldı. İngiltere 
basını her dört çiftten birinin bo-
şanma dilekçelerinde partner-
lerinin Facebook sayfalarından 
topladıkları delilleri mahkemeye 
sunduklarını belirtti. Birçok bo-
şanma avukatı da Facebook'un 
başarılı boşanma davaları için 
adeta bir „velinimet“ olduğunu 
kaydetti.

FacEbOOk boşanma davalarında da en büyük delil kaynağı
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Artık Türkiye hatlarını aramak bedava!

maRE NOSTRum – unser meer, das 
mittelmeer 2011: 

Diesmal ziehen keine rö-
mischen Legionen in ei-
nen Punischen Krieg gegen 

Karthago, diesmal  flüchten jun-
ge Tunesier nach Süditalien und  
Malta.

Diktatoren fallen, Tote liegen 
auf den Straßen.  Werden aus 
Urlaubs-Hotspots für Millionen 
Ur l au b e r  au s  d e m  ka l te n 
Norden Europas Fluchtpunkte 
für  arabische Boat-People? 
Werden die mühsam errichteten 
Aussperrungs-Regeln und -Zäune  
der EU angesichts von „hundert-
tausenden Flüchtlingen“  einfach 
über den Haufen gerannt?

maRE NOSTRum – Festival mediterra-
ner musik: 

Türken, Israelis, Araber und 
Berber, Andalusier, Sarden und 
Roma leben seit Jahrhunderten 
neben-, mit- und voneinander. 
Ihre Musiker legen Wert auf jewe-
ils Eigenes, vermischen Skalen 
und Instrumentierungen, schaf-
fen Neues. Wie klingt es heute im 
Nahen Osten, dem Maghreb, in 
Südeuropa? Sind solche  Fragen 
momentan frivol? Überflüssig?

Das Gegenteil dürfte stimmen: 
Modelle eines friedlichen,  kre-
ativen Miteinanders finden sich 
zu allererst in der Musik, in der 
Kunst. So  lasst uns nicht mit 
Janitscharenmusik  in ungewinn-

bare Schlachten ziehen, son-
dern dem Sound der Sufis, dem 
Aufschrei  junger Romas, der 
Artistik neuer Flamenco-Stile  zu-
hören und ein wenig Freude aus 
dem Durcheinander des Lebens 
gewinnen.
 
2. – 13. 4. 2011 
http://www.marenostrum-fest.at 

02. 04. (20.30 uhr):
ZARA featuring Sabri Tulug Tirpan 
/ Türkei
Diva der Folk-Music

02. 04. (24.00 uhr):
ŠUTKA TANI MO THAN /
Mazedonien
Skopje Roma Rap
 
03. 04. (20.30 uhr):
MAJID BEKKAS TRIO /Marokko 
Oriental-Gnawa-Jazz

04. 04. (20.30 uhr):

MARWAN ABADO & BAND / 
Österreich-Palästina
Special Guest: PAUL GULDA  
Viennese Worlds of Music

05. 04.  (20.30 uhr):
HAROLD RUBIN / Israel
Pionier des Jazz

09.04. (20.30 uhr):
CUNCORDU E TENORE DE 
OROSEI / Italien
A cappella – Musik aus Sardinien 

 09.04. (24.00 uhr):
DJ BALKANEZZ  (Ilian Ivanov)
Midnight - Special  

13. 04. (20.30 uhr):
LA SHICA / Spanien
Flamenco Fusion

mare noStrum -           Festival mediterraner musik

2. – 13. 4. 
2011
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PAZAR günü yapılan Ham-
burg eyalet ve ilçe meclisi 
seçimlerinde eyalet parla-

mentosu adaylarının tercihli oy-
larının sayımı tamamlandı. Kazım 
Abacı (SPD), Metin Hakverdi 
(SPD), Mehmet Yıldız (Sol Parti), 
Filiz Demirel'den (Yeşil Alternatif 
Liste) sonra Sol Parti'den Cansu 
Özdemir'in ve SPD'den Alirıza 
Şimşek'in de eyalet milletvekili 
olması kesinleşti.

EN GENç VEkİLLER aRaSıNDa

2009'dan beri Sol Parti üyesi olan 
Hamburg doğumlu 22 yaşında-
ki Cansu Özdemir, direk aday ol-
duğu Blankenese bölgesinden 
seçilememesine rağmen parti-
nin eyalet listesinden 9614 ter-
cihli oy ile partisinde en fazla 
tercihli oy alan ikinci aday ola-
rak parlamentoya girdi. Parti lis-
tesinde Cansu Özdemir'in üstün-
de olan parti arkadaşları Norbert 
Hackbusch, Mehmet Yıldız ve 

Joachim Bischoff'un bölgelerden 
direk seçimleri genç siyasetçinin 
önünü açtı.

öĞRETmENİm başaRamazSıN DEDİ

Kieler Strasse ticaret lisesi mezu-
nu olan ve öğretmenlik okumak 
için üniversite sırası bekleyen 
Cansu Özdemir, “Partimizin liste-
başı adayı olan Dora Heyenn'den 
sonra en fazla tercihli oyu topla-
mak beni çok sevindirdi. 16 yaşın-
dan beri sivil toplum örgütlerin-
de ve öğrenci birliklerinde siyaset 
yapıyorum. Siyasete atılmamın 
nedeni toplumda göçmen köken-
lilere eşit hak şansı tanınmama-
sı. Bunu bizzat kendim yaşadım. 
Okulda notlarımın iyi olmasına 
rağmen lise tavsiyesi istediğim 
öğretmenim 'sen yabancısın lise-

yi başaramazsın' diye lise tavsi-
yesi vermedi. Yine de liseye kay-
dolup diplomamı aldım. Benim 
gibi aynı sorunu yaşayan binler-
ce göçmen var. Alman siyasetçiler 
'göçmenler okumak istemiyor' di-
yor, ama okumak isteyenin de önü 
açılmıyor” dedi. Parlamentoda 
göç,eğitim ve kültür komisyon-
larına girmek istediğini söyle-
yen Özdemir, anadilleri Türkçe ve 
Kürtçe'nin yanı sıra İngilizce ve 
Fransızca biliyor.

“şİmşEk” Gİbİ GİRDİ

SPD'den de 37 yaşındaki Alirıza 
Şimşek eyalet listesinde en alt-
tan ikinci sırada olmasına rağ-
men topladığı 4 bin 893 tercihli 
oyla bir çok tanınmış ismi geride 
bırakarak eyalet parlamentosu-

na girdi. 22 yıldır Almanya'da ya-
şayan Yozgat-Karabalılı makine 
teknisyeni aday olma teklifinin 
bağlı olduğu Bergedorf SPD İlçe 
Teşkilatı Başkanı Ties Rabe'den 
geldiğini belirterek, “Sayın Olaf 
Scholz'un da bulunduğu bir top-
lantıda görüştük ve adaylığı ka-
bul ettim. Seçilmem benim için 
sürpriz olmadı. Alt sıralarda ol-
mama rağmen seçim kampanya-
sında gördüğüm destekten ötürü 
çok sayıda tercihli oy alacağımı 
biliyordum. İki dönem başkanlı-
ğını yaptığım Avrupa Karabalılar 
Derneği üyeleri çok destek verdi. 
Destek veren herkese çok teşekkür 
ediyorum. Parlamentoda ekonomi 
ve göç politikasına ağırlık vermek 
istiyorum” dedi. İki kız çocuğu ba-
bası olan Alirıza Şimşek, SPD yö-
netimi altında Hamburg'un çok iyi 
gelişeceğini söyledi.

hamburg'da türk Vekil sayısı 6'ya çıktı
Eyalet parlamentosu seçimlerinde tercihli oy 
sayımları tamamlandı. Sol Parti'den 22 yaşın-
daki Cansu Özdemir ve SPD'den Ali Rıza Şimşek 
(37) de tercihli oylarla milletvekili oldular.

Kurul, dünkü toplantısında 
bu kararı oy birliğiyle aldı. 
Bankalar cezayı erken öder-

lerse Kabahatler Kanunu’na gö-
re yüzde 25 indirimden yararlana-
bilecekler. Cezayı yatırsalar bile 
Danıştay’a itiraz hakları devam 
edecek.  Kurul, bankalarla ilgili ka-
rarını iki gün önce kamuoyuna du-
yurdu. Dün yapılan Kurul toplantı-
sında, Akbank, Denizbank, Finans 

Bank, Garanti Bankası, Halk 
Bankası, İş Bankası ve Vakıflar 
Bankası ile Yapı Kredi Bankası’nın 
‘centilmenlik anlaşması’ yapa-
rak, özel firmalara promosyon ve-
rilmemesi, protokolü devam eden 

kurum ve firmalara teklif verilme-
mesi konularında anlaşma yapa-
rak Rekabet Kanunu’nu ihlal ettik-
leri sonucuna vardı. Kurul kararını 
Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı 
okudu. 

kaRaR Oy bİRLİĞİyLE 

Buna göre Akbank, Garanti 
Bankası, İş Bankası, koçbank, 
Pamukbank, Yapı Kredi Bankası ile 
Vakıflar Bankası’nın 2001 yılından 
itibaren; Finans Bank’ın 2004’ten 
itibaren; Denizbank’ın da 2005 yı-
lından itibaren ‘centilmenlik an-
laşması’ adı altında 4054 sayılı 
Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi 
kapsamında rekabeti ihlal ettikle-
rine ‘oy birliği’ ile karar verdi.

türk Bankalarına ceza yağdı!
Rekabet Kurumu, 14 
yılda en büyük cezayı 
bankalara kesti. Kurum, 
2009 yılında 8 banka 
hakkında açtığı soruş-
turmayı tamamlayarak, 
7 bankaya toplam 72.3 
milyon lira idari para 
cezası verdi.

VİyaNa – Viyana Alserstraße 
üzerinde „Asala“ isimli bir 
restoran işleten restoran sa-
hibinin kendi web sitesinde 
okurlarını dini konular ko-
nusunda „aydınlattığı (!)“ 
soru-cevap köşesi tartışma-
lara sebep oldu. Sitedeki 
kadınların hakları, yapma-
ları ve yapmamaları gere-
kenlerle ilgili sorulara ce-
vaplar okuyanları şok etti. 
Sitede kadınların yaban-
cı dil öğrenmemeleri gerek-
tiği, bir yanlarında vasile-
ri olmadan evlenmemeleri 
veya uçağa binmemeleri ge-
rektiği gibi hiçbir şekilde 
İslam'da yeri olmayan saç-
masapan cevaplar verildi. 
Aynı yazıda batılı mahkeme-
lere gerek duymadan herke-
sin kendi hakkını bizzat al-
ması gerektiği gibi öneriler 
de Avusturya kamuoyunda 
büyük tepkiyle karşılandı.

lokanta 
sahibinin „soru-

cevap“ köşesi 
avusturyalıları 

kızdırdı
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Brunnenmarkt 
Wien 1160

Brunnenmarkt Mart ayında yine canlı ve çeşitli. 
Türk esnaf çalışkan ve umutlu. atandaşlar Türk 
esnaflarından özellikle en başta kalite ve temizlik 
bekliyorlar. Özellikle Türk  lokantaları temizliğe 
çok dikkat etmeli. Vatandaşlar şikayetci. Dikkat!
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türkiye'de obez ve diyabetli sa-
yısı artıyor. Türkiye göçmen-
leri içinde bu sayı dah faz-

la. Özellikle Avusturya’da Türkiye 
göçmenleri gittik-
çe şişmanlıyorlar.  
Yapılan araştırma-
da son 12 yılda obe-
zite kadınlarda yüz-
de 34, erkeklerde 
yüzde 107 oranında 
arttı. Gerekli önlem 
alınmadığı taktirde önümüzdeki 
10 yıl içinde toplumun önemli kıs-
mı obez olması bekleniyor.

Türkiye'de obezite ve diyabetli ki-
şi sayısı her geçen gün korkuta-
cak rakamlara ulaşıyor. Sağlık 
Bakanlığı, İstanbul Tıp Fakültesi, 
Türkiye Obezite Vakfı'nın ortak-

laşa yaptıkları ve TUİK ile Dünya 
Sağlık Örgütü'nün danışmanlığını 
yaptığı TURDEP 2 projesinde obe-
zite ve diyabet gerçeği gözler önü-

ne serildi. Rakamlar 12 yıl önce 
yapılan TURDEP 1 projesine göre 
oldukça fazla artış gösterdi.

EN zayıF İL ERzuRum

Daha önce Türkiye çapında yapı-
lan 20 yaş üzeri diyabet, obezite 
ve hipertansiyon tarama testlerin-

de diyabet yüzde 7,2, gizli diyabet 
oranı ise yüzde 6,7 seviyesindey-
di. 12 yıl önce yapılan bu araştır-
mada toplumun yüzde 42'si nor-

mal kiloda, yüzde 35'i normal 
kilonun üzerinde, yüzde 22'si ise 
obezdi. Aynı verilere göre kadın-
lardaki obezite oranı erkeklerin-
kinden yüzde 120 daha fazlay-
dı. Obezitenin en az görüldüğü 
bölge olarak Doğu Anadolu, en 
yoğun olduğu il yüzde 28,7 ile 

Samsun, en az olan il ise yüzde 
16,1 ile Erzurum'du. 

ObEzİTEDE büyük aRTış

Söz konusu rakamlar 12 yıl son-
ra belirgin şekilde artış gösterdi. 
Türkiye'de 12 yıl önce toplumun 
yüzde 41'i normal kilodayken bu-
gün bu oran yüzde 26'ya gerile-
di. Türkiye'de obezite oranı yüzde 
35,9, diyabet oranı yüzde 16,5'e çık-
tı. Oranlar artarken bu hastalıklara 
karşı farkındalıklar azaldığı gözlen-
di. Yüzde 55 olan diyabette farkın-
dalık oranı 12 yılda yüzde 45'e in-
di. Araştırmaya katılanların yüzde 
30'u pre-diyabet yani önlem alın-
mazsa önümüzdeki 10-15 yıl içinde 
büyük kısmı diyabetli olacak.

FaRkıNDa DEĞİLİz

Araştırmaya göre Türkiye'de bugün 
6 milyon 927 diyabetli hasta var. 
Bunun 3 milyon 732'u bilinirken, 3 

milyon kişi ise diyabetin farkında 
değil. Ayrıca yaklaşık 14 milyon 925 
bin kişi de diyabet adayı olarak kar-
şımıza çıkıyor. TUİK rakamlarına 
göre ise diyabet geçen yıl 13,7 iken 
bu yıl yüzde 14,3 oldu. Dünya gene-
linde bu oran yüzde 15 seviyesinde. 
Türkiye'de obezite hastası rakamla-
rı ise şöyle; Yaklaşık 15 milyon 397 
bin 500 obez hastası. 17 milyon faz-
la kilolu ve 12 milyon 776 bin hiper-
tansiyonlu. 

ERkEkLERDE yüzDE 107 aRTTı

Daha çok kadınlarda sık rastlanan 
obezite artık erkeklerde de hızlı şe-
kilde artmaya başladı. Uzmanlara 
göre artış devam ettiği taktirde 
önümüzdeki 15 yıl sonunda erkek-
lerde obezite, kadınlar kadar yük-
sek olması bekleniyor. Kadınlarda 
obezite 12 yıl içinde yüzde 34 ar-
tarak yüzde 44 seviyesine çıktı. 
Erkeklerde yüzde 13 olan oran 12 
yıl sonra yüzde 107 artarak yüzde 
27'ye dayandı. En obez il Adana 
olurken bu ili Gaziantep, İstanbul, 
Samsun, Ankara ve Konya takip 
ediyor. Daha önce risk oluşturma-
yan Malatya'da da bu son araş-
tırmada çok ciddi artış olduğunu 
söylemek mümkün. Yüzde 30'un 
altında olan illerimiz oldukça az; 
Erzurum ve Diyarbakır. 

türkiye için kötü haber

Gelen rakamlar ve açıklama-
lar durumun vahametini orta-
ya koyuyor

Bregenz – Vorarlberg 
Eyaleti ’nin başkenti 
Bregenz’de Festspielhaus 

konser salonunda 18 Şubat 
günü Fazıl Say fırtınası es-
ti. Dünyaca ünlü Türk piya-
nist performansıyla Türk ve 

Avusturyalı din-
leyicilerini bü-
yüledi. Yaklaşık 
1600 kişi tarafından izlenen 
konser bittiğinde Fazıl Say ayak-
ta alkışlandı. Say, konserinde 
hem ünlü besteciler Haydn ve 

Beethoven’dan eserler seslendi-
rirken, hem de doğu ve batı ezgi-
lerini ustaca harmanladığı ken-
di eserlerine yer verdi. 

Fazıl Say ayakta alkışlandı
Ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın 

Bregenz’de verdiği konser 
Avusturyalı ve Türk müzikseverle-
ri büyüledi. Konser bitiminde Say 

ayakta alkışlandı.

Daha katı düzenlemeler içe-
ren ve Bakanlar Kurulu’nun 
da onayını alan yeni yaban-
cılar kanunu, Avusturya’da 
yaşayan göçmen ve mülte-
cilerin işini daha da zorlaş-
tıracak. 

Eberau mülteci merkezinde-
ki sığınmacılardan mevcu-
diyet zorunluluğu istenme-
si üzerine gündeme gelen 
ve yoğun tartışmalara sebep 
olan düzenlemenin içeriğin-
de herhangi bir değişikliğe 
gidilmemekle beraber,  yal-
nızca uygulamanın adı „iş-
birliği zorunluluğu“ olarak 
değiştirildi. 

yabancılar 
kanunu 
daha da 

sıkılaştırılıyor
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Diyetesyen Aysu Aydın, diyete 
başlamadan önce bazal me-
tabolizma hızı ölçümü yapıl-

ması gerektiğini belirterek, sağlık-
lı kilo vermek için dikkat edilmesi 
gereken noktalar hakkında bilgi 
verdi. 

İdeal bir şekilde ağırlık kaybı sağ-
layabilmek için bireyin ‘Bazal 
Metabolizma Hızı’ na göre bes-
lenmesinin planlanması gerekir. 
Bazal Metabolizma Hızı (BMH) ; 
Bazal koşullar altında temel me-
tabolik olayların (solunum, dola-
şım, gastrointestinal faaliyetler, 
kas tonusu, vücut sıcaklığının ko-
runması gibi) sürdürülmesi ve çe-
şitli organların (böbrek, karaciğer 
ve endokrin bezler) fonksiyonla-
rın devam ettirmesi için harca-
nan enerji anlamına gelmektedir. 
Eğer kişi BMH’nın altında besleni-
yorsa, ideal yağ kaybı yerine su ve 

kas kaybı oluşmakta, bu da kişinin 
sağlıksız bir şekilde kilo vermesine 
neden olmakta dolayısıyla günden 
güne yaşam kalitesi düşmektedir. 
Bu şekilde zayıflayan kişilerde tek-
rar kilo alımı kaçınılmazdır.

SüREkLİ DİyETTE OLSaNız Da kİLO 
VEREmEyEbİLİRSİNİz

Sürekli diyet yapan, kilosunu kont-
rol etmeye çalışan ancak tam aksi-
ne sürekli kilo aldığına inanan kişi-
ler aslında metabolizma hızlarının 
yavaş olduğunun farkında değildir. 
Herkesin metabolizması farklıdır. 
Burada metabolizma hızını belirle-
yen faktörler arasında; yaş, cinsi-
yet, vücut ağırlığı, vücut cüssesi ve 

kompozisyonu, hormonlar, hasta-
lıklar, menopoz,  kullanılan çeşitli 
ilaçlar, diyet ve fiziksel aktivite bü-
yük rol oynamaktadır. Dolayısıyla 
kişi kilo vermeden önce mutlaka 
metabolizma hızını ölçtürmelidir. 

Birçok merkezde metabolizma hızı 
vücut analiz cihazlarında formü-
lize edilerek hesaplanmaktadır. 
Ancak bu tam olarak metabolizma 
hızını göstermeyebilir. 500 kaloriye 
kadar varabilecek hesaplama ha-
tası olabilir. Hastanemizde en son 
teknoloji uygulanarak kişinin 
gerçek metabolizma hızını hiç-
bir hata payı olmadan ölçül-
mektedir. Unutulmamalıdır 
ki; kişi metabolizmasına uy-
gun beslenirse; kas ve su 
yerine yağ kaybeder, ide-
al kilosunu kavuşur, vücut 
fonksiyonlarının daha da 
iyi olmasını sağlar ve ya-
şam kalitesini mükem-
mele yaklaştırır.

15 DakİkaDa mETa-
bOLİzma hızıNızı 
öLçTüRüN, DİyETİNİz 
PLaNLaNSıN

Bazal metaboliz-
ma hızını ölçmek 
için hastadan en 
az 8 saat açlık ve 
rahat kıyafetlerle 
gelmesi istenir. 
Ölçüme başla-
madan önce kişi 
bir yatağa uza-
nıp 10 dakika 
dinlenir. Bu sü-
re sonunda kalp 
atışları yavaşlar, 
kendini dinlen-
meye alır. Özel bir 
maske takıldıktan 
sonra 15 dakika 
boyunca kişinin 
normal soluk 
alıp vermesi iste-
nir. Kişinin orta-
lama oksijen tü-

ketimi, nefes miktarı, nefes sıklığı 
ve ortalama oksijen yoğunluğuna 
bağlı olarak metabolizma hızını en 
doğru şekilde ölçülmektedir. 

Böylelikle kişinin metabolizma-
sının hızlı mı yavaş mı çalıştığı ile 
ilgili veriler elde edilir. Ulaşılan 
metabolizma hızına göre, kişi-
nin beslenme programı ayarlanır. 
Metabolizma hızı yavaş ise hız-
lan- dırıcı metodlar öneril-

mektedir. Eğer kişi 
verilen beslen-

me progra-
mına uyarsa 
ideal kilosu-
nu kavuşma-
sı kesinlikle 
mümkündür.

metabolizma hızınız kaç?
Sürekli diyettesiniz ancak bir türlü kilo vere-
miyorsunuz. Bu durumdan kurtulmanın yolu, 
metabolizma hızınızı kontrol ettirmek.

aVuSTuRya Sağlık Bakanı Alois 
Stöger unlu fırın mamüllerin-
deki tuz oranının azaltılması-
nın kamu sağlığı açısından son 
derece önemli olduğunu belirt-
ti ve Sağlık Bakanlığı olarak 
2015 senesine kadar çıkaracak-
ları bir yönetmelik ile ekmek-
teki tuz oranını azaltacakları-
nı belirtti.

Der Mann unlu mamüller fir-
masının merkezinde yeni in-

siyatiflerini basına tanıtan 
Sağlık Bakanı Stöger, belki de 
en önemli gıda maddesi olan 
ekmeğin daha sağlıklı bir ha-
le getirilmesi için kolları sıva-
dıklarını belirtti ve „Ekmekteki 
tuz oranını azaltabilirsek kamu 
sağlığına da büyük bir hizmet 
etmiş oluruz. Neticede çok faz-
la tuz tüketiminin kalp ve do-
laşım hastalıklarına sebebiyet 
verdiği bilinen bir gerçek“ di-
ye konuştu.

daha az tuzlu daha sağlıklı ekmek: 
Ekmeklerdeki tuz oranı 
2015'e kadar yüzde 15 
oranında azaltılacak
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türkiye’yi ziyaret eden turist-
lerin en gözde hediyelik eşya-
sı olan el yapımı halı ticareti-

ni gözüne kestiren dolandırıcılar, 

seneler süren bir süreç sonrasın-
da birçok Avrupalı turisti dolan-
dırdılar. Türkiye’den ülkelerine 

döndüklerinde satın aldıkları ha-
lının adreslerine teslim edilme-
sini talep eden turistler, halının 
gelmesinden sonra kendilerini 

„gümrük memuru“ olarak tanı-
tan sahtekârlar tarafından dolan-
dırıldılar. 

Çete üyeleri halı satın alan müş-
terilerin kişisel bilgilerine bir 
şekilde ulaştıktan sonra onla-
rı telefonla arayıp, halıyla ilgili 

gümrük vergisinde 
bir sorun olduğu-
nu ve halıların ver-
gilerinin tam ola-
rak alınmadığını 
söylemişler. Cezai 
sürecin önüne geç-
mek için mağdur-
lara bir  Western 
Union hesabına pa-
ra yatırmaları ge-
rektiğini söyleyen 
dolandırıcılar bu 
yöntemle  birçok 
Avusturyalıyı do-
landırdılar. 

Viya n a  E m n iye t 
M ü dü r lüğü’n d e n 
Helmut Greiner, çete-
nin çok daha fazla ül-
kede aktif olduğunu 
düşündüklerini kay-
detti ve Avusturya’da 

yaptıkları dolandırıcılıktan el-
de ettikleri miktarın 10 katını 
Almanya’da iç ettiklerini belirtti.

halı dolandırıcılarından avusturya`da büyük vurgun: 

500 bin avro’yu 
şimdiden iç ettiler

Bu yeni kararla birlikte 
inancını Alevi olarak 
değiştirenler artık her 

sene başında okulda başka 
bir inanç dersinden kayıtla-
rını sildirme zorunda kalma-
yacaklar. Bu yönlü yasal tali-
matın Avusturya'daki bütün 
okullara ulaştığı bildirildi. 

aleviler için 
din dersi okul 
müfredatına 

girdi
Avusturya mah-
kemelerinin 13 

Aralık 2010 tarihli 
kararı ile bir-

likte Alevliliğin 
Avusturya'da 

devletçe tanınan 
dinler arasına gir-

mesinden sonra bir 
adım daha atıldı 
ve Avusturya'da 

okula giden çocuk-
lar,  inanç hanele-
rini  ALEVİ olarak 

değiştirme, 
yazdırma hakkına 

kavuştular. 

Son aylarda sıkça gündeme gelen dolandırıcı çetesinin yaptığı vurgunun 
boyutları hayret veriyor. Türkiye seyahatleri sırasında halı alıp adresle-
rine teslim edilmesini isteyen Avustirya`lı  tatilciler, ek ödeme için ara-
yan sözde bir „memur“ tarafından dolandırıldılar. Çetenin şimdiye dek 
500bin Avro’luk dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Yunanistan B aşbakanı 
Yorgo Papandreu Batı 
Trakya'ya ziyarette 

bulunarak bölgede yaşa-
yan Türk azınlık için vaat-
lerde bulundu. 

Papandreu'nun pla-
nında Türkçe ehliyet sı-

navı ve her devlet dairesinde 
Türkçe bilen memur 
çalıştırma gibi un-

surlar bulunuyor. 
Papandreu bürok-

ratik zorlukların 
gerek Hıristyan 
gerek Müslüman 
herkesi zor du-

rumda bıraktığın ve bunun önü-
ne geçmek için çalışacaklarını 
açıkladı.

Papandreu´nun Türk açılımın-
da yaklaşık 50 yıl sonra Batı 
Trakya Türk vakıfları için de se-
çim yapılması sürecinin bulun-
duğu belirtildi.. 

papandreu'dan türkçe açılımı
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Kuran-ı Kerim’in 6600 ayeti-
nin 500’den fazlasında bize 
“Aklını ve gönlünü çalıştır” 

öğüdü veriliyor. Kendine bunu 
düstur edinmiş insanlar olarak 
şu soruyu sormamız gerekmiyor 
mu? „Neden insanların bir kıs-
mı bu haberimize tepki verirken, 
bir kısmı da “Allah sizden razı ol-
sun. Elinize sağlık! Bu türbe ola-
yı yüzünden insanlar İslam’ı 
yanlış anlıyorlar. Yanlış yolda ha-
reket ediyorlar” diyor? Neden? 
Herkesin görüşüne saygı duyarak 
isterseniz her seferinde altını ba-
sa basa çizdiğimiz, “Ana dilimiz 
ile Kur'an-ı Kerim’i okuyup, anla-
maya çalışalım.” dememizin al-
tında yatan sırra dönelim. Çünkü 
tüm soruların cevabını, gayet 
açık ve anlaşılır bir şekilde bizzat 
Ku- ran’ı Kerim veriyor. Yapılacak 
iş; ciddi, doğru bir şekilde Türkçe 
meali yazılmış bir Kuran’ı Kerim’i 
elimize alıp okumak, okumak ve 
okumaktır. Sonra da söyledikle-
ri üzerine düşünmektir. Çünkü 
Kuran’ı Kerim’in ilk ayetlerinde 
insanlığa verdiği mesaj titrecidir: 
“Oku, aklını çalıştır, düşün, aya-
ğa kalk ve çağır.” Çağrı, esenlik, 
barış, mutluluk, kardeşlik ve kur-
tuluşun bu dünyada ve Ahiret’te 
dosdoğru yoludur. Bu dosdoğ-
ru yol, yalnız gözyaşları ile sula-
nacaktır. Çünkü insanın fıtratın-
da “Nefis” denen, insanı devamlı 
yokuş aşağı çeken ve “Islahını an-
cak devamlı dua ile Hak’tan talep 
edeceğimiz “Şeytanın vesvesesi” 
vardır. İşte insan denen varlığın 
içinde sakladığu artı ve eksi ku-
tuplar bunlardır. İnsan, şeytan 
gibi nefsi kötülükle beslenen bir 
varlığın yolundan gidebilir. Ya da 
tam tersine, “Nefs”i ile her zaman 
mücadele ederek, gözyaşı ve sa-
bır ile güzel değerler üretilen, 
iman dolu Hak yolundan da gi-
debilir... Bu yol kahırlı bir yoldur; 
bu yol nefis ve şeytan vesvese-
si ile mücadele yoludur... Zordur 
ama Hak’la bütünleþ- menin en 
güzel yoludur!

İşte bu vesile ile türbe olayına, her 
zaman ifade ettiğimiz gibi, Kuran’ı 
Kerim’in ışığı altında “ayetler” ile 
bakmamız gerekiyor: “Dosdoğru 
yola”, kendilerine nimet verilen-
lerin yoluna kulak vermemiz ge-
rekiyor... Hedefimiz, “kendilerine 
gazap edilmişlerin ve sapkınla-

rın yoluna sapmak” değilse eğer! 
Türbe’de kim yatıyor? Cevap 
çok basit; bir insan. Bu insan ki-
min kuludur? Cevabı yine basit; 
“Allah’ın kulu”...

Bu türbede yatan Allah’ın ku-
lu insandan medet umanlara so-
ruyoruz: Kuran’ı Kerim’in Zümer 
Süresi, birinci, ikinci ve üçüncü 
ayeti meallerinde, Cenab’ı Allah 
insanlığa ne mesajı veriyor?

“Kitab’ın indirilmesi mutlak güç 
sahibi, hüküm ve hikmet sahi-
bi Allah tarafındandır. Şüphesiz 
biz o Kitab’ı sana hak olarak 
indirdik. Öyle ise sen de dini 
Allah’a has kılarak O’na kulluk 
et. “İyi bilin ki, halis din yalnız 
Allah’ındır. Onu bırakıp da baş-
ka dostlar edinenler, “Biz onla-
ra sadece, bizi Allah’a daha çok 
yaklaştırsınlar diye ibadet edi-
yoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, 
ayrılığa düştükleri şeyler konu-
sunda aralarında hüküm vere-
cektir. Şüphesiz Allah yalancı ve 
nankör olanları doğru yola ilet-
mez.” (Zümer Süresi, 1, 2, 3 Ayeti, 
Meal)

Eğer Müslüman isek ve kitabı-
mız Kuran’ı Kerim ise, en doğ-
ru kaynak olarak yeryüzünde 
”Allah’ın ipi” olarak tanımlanmış 
olan bu kitaba, bu ipe sarılma-
mız gerekmez mi? Peki nasıl ola-
cak sarılmak? Okumak, düşün-
mek ve aklımızı çalştırmak ile. 
Zümer Süresi’nin bu ilk ayeti, 
Kuran’ı Kerim’in içindeki halis din 
İslam’ın, yalnız ve yalnız Allah’ın 
tekelinde olduğunu söyler. Nedir 
“tekel“? “Başka ortak yok“ de-
mektir. İslam’ın yüzde yüz sahibi, 
aracısı Cenab-ı Allah’tır... İslam di-
ninin, Allah dışında herhangi bir 
başkasına özgülenmesi, Allah’a 
ortaklık koşulması yani ŞİRK de-
mektir. İşte bu Allah’a ortaklık ya-
ni Şirk olayı en fazla ve en başta 
türbe gibi yerlerde yapılıyor. 

Türbeye gidenler şunu ifade eder-
ler: “Biz bu türbede yatan kişiye, 
bizi Allah’a yaklaştırması amacı 
ile ibadet ediyoruz“. Allah'a ya-
kın olmak için ibadet etmek, dua 
etmek güzel ama bunu yaparken 
türbede yatan kişiyi Allah ile ara-
nıza aracı koymak neden? Bunu 
yaparken, Kuran’ı Kerim içinde-

ki İslam’ın reddettiği günahların 
en büyüğünü işlemek niye? Kısa 
ve öz; Allah dışında, kim olur-
sa olsun, ne olursa olsun, bir ki-
şiyi veli edinmek veya araya ara-
cı koymak „ŞİRK”TİR! Allah’ın 
tekelindeki dinin hüküm yetkisi 
de, yalnız Allah’ın kitabı Kuran’ı 
Kerim’dedir. Kuran’ı Kerim’de bu 
şöyle açıklanmıştır: 

”Bu kitabın indirilişi aziz, 
hü- küm ve hikmet sahibi 
Allah’tandır. Biz bu kitabı sa-
na hak olarak, hak ile indir-
dik. O halde, dini yalnız ve yal-
nız Allah’a ÖZGÜ KILARAK ONA 
KULLUK ET. Gözünüzü açıp ken-
dinize gelin. Halis din yalnız 
Allah’ın tekelindedir. Allah’tan 
başkasını veliler edinerek: “Biz 
onlara sadece bizi Allah’a yak-
laştırsınlar diye tapıyoruz’ di-
yenlere gelince, hiç kuşkusuz 
Allah onlar arasında, tartışıp 
durdukları konuda hükmünü 
verecektir. Allah; yalancı, dur-
madan nankörlük eden insanı 
hidayete erdirmez.“

İşte türbede yatanlardan me-
det umanlar hakkında, Kuran’ı 
Kerim’in ifadeleri bunlardır. 
Zümer Süresi, işin peşini türbe ko-
nusundaki ilk üç ayetle bırakmı-
yor! Bakın Zümer Süresi, 36. ayeti 
meali, insanlığa hangi mesajı ve-
riyor: 

“ALLAH KULU- NA YETER-
LÝ DEĞİL Mİ? SENİ ON-DAN 
B A Ş K A L A R I Y L A  KO R K U -
TUYORLAR. ALLAH K İMİ 
S A P T I R I R S A  A RT I K  O NA 
KILAVUZLUK EDECEK YOKTUR“ 
(Zümer Süresi, 36. Ayet, Meal) 
Zümer Süresi, özellikle türbeye 
giderek türbede yatan Allah’ın 
kulundan dilekte bulunanlar 
için sarsıcı ve titretici bir mesaj-
dır... Bir tarafta “Türbede yatan 
Allah’ın kulu ve türbeden me-
det uman kul “ ve öbür taraf da 
“Tevhit dini“ (Tek tanrılı din) 
İslam’ın tek hüküm sahibi Allah... 
Zümer Süresi’nin 11.’inci ayetin-
den başlayarak 15.’ci ayetine ka-
dar, Allah’ın Tevhid’in en büyük 
Peygamberi Hz. Muhammed’e (sa) 
bu konuda bizzat nasıl emir verdi-
ğini görmek mümkündür: “De ki: 
“Şüphesiz bana, dini Allah’a has 
kılarak O’na ibadet etmem emre-

dildi.” “Bana, Müslümanların il-
ki olmam da emredildi.“ De ki: 
“Eğer ben Rabb'ime isyan eder-
sem, şüphesiz büyük bir gü-
nün azabından korkarım.“ De 
ki:  “Ben dinimi Allah’a has kı-
larak sadece O’na ibadet ediyo-
rum. Siz de Allah’tan başka dile-
diğiniz şeylere ibadet edin!” De 
ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayan-
lar kıyamet gününde kendileri-
ni ve ailelerini hüsrana sokanlar-
dır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın 
ta kendisidir.”„(Zümer Süresi,11,- 
12, 13, 14, 15, meal) Yukarıdaki me-
sajlar, vahyin son muhatabı Hz. 
Muhammed’e emir olarak bizzat 
Allah tarafından verilmiştir. Bu 
emirler tabii ki tüm Müslümanlar 
için geçerlidir. Tevhidin en büyük 
peygamberine bile, „Allah’ın di-
ni İslam’a KATIKSIZ teslim olma“ 
ihtarı yapıldığını gördüğümü-
ze göre, “Müslümanım“ diyen in-
sanların, İslam dinini Allah dışın-
da bir veya daha fazla ORTAĞIN 
TALANINA MESELA TÜRBEDE 
YATAN ÖLÜ İNSANA MARUZ bı-
rakmalarının akibeti ne olacaktır? 

Hz.Peygamber’in bile İslam dini 
adına HÜKÜM koyma yetkisi yok-
tur. Hz. Peygamber, Allah tara-
fından konan hükümleri yorum-
layıp uygular. Türbelerde yatan, 
Allah’ın ölü kullarından medet 
umarak aracı olmasını ve dileği-
ni yerine getirmesini, hüküm koy-
masını isteyenler doğru yolda 
mıdır? Son söz: “Müslümanım, 
İslam dinine mensubum“ diyen 
ve Kuran’ı Kerim’i kendine rehber 
edinen insanlar, türbelerden hiç-
bir şekilde, zerre kadar bile, dilek 
ve yardımda bulunmamalıdır. Bu 
en küçük şekilde bile yapılsa şirk-
tir. Bakın Fatiha Süresi’nin 5. aye-
ti meali ne diyor: “Allah'ım yal-
nız sana ibadet ederiz ve yalnız 
senden yardım dileriz.“ (Fatiha 
Süresi, Ayet 5, meal)

Cenab-ı Hak'a niyazımız biz-
ler dahil tüm kullarına türbesiz, 
mum yakmasız, iplik bağlama-
sız, aracısız, tefecisiz yalnız ken-
disine mekana bağlı olmadan 
umut ile direk yardım ve dilekte 
bulunan dosdoğru yola ihlas ey-
lemesi için akıl ve gönül gücünü 
her zaman vermesidir...

Birol Kılıç

Türbelerden 
yardım, dİlek ve 

medeT umanların 
dİkkaTİne!

İster Sünni olun ister Alevi tür-
belerden medet ummayın. 

Türbelerden medet ummak en 
büyük günah olan Şirk`in kolları-

na kendinizi bırakmaktır.  Allah 
ile kul arasına ne Türbeleri ne 

de hiç bir insanı sokmayın. Kur 
an-ı Kerim bunun sonunun hüs-
ran olduğunu açık ve net olarak 

Ayetleri öğütlüyor. İşte belgeli 
ispatı. 
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viyana 28.Şubat.2011– SPÖ 
Milletvekili ve aynı zaman-
da Avusturya Cumhuriyeti 

Nasyonal Sosyalizm Kurbanları 
Milli Fonu Danışma Meclisi 
(Kuratorium des Nationalfonds 
der Republik Österreich für die 
Opfer des Nationalsozialismus) 
üyesi Johann Maier gerçektiği-
miz Perşembe günü basın top-
lantında şu açıklamalarda bulun-
du: “ Avusturya Adalet Bakanının 
geçenlerde ‘1947 Yasaklayıcı 
Kanunu – İhbar etme ve ceza ge-
rektiren adli sonuçlandırma 2010 
(Parlamentarische Anfrage J 7157/
XXIV. GP)’ ile ilgili meclisteki soru 
önergesine verdiği yanıt, yargının 
yetki alanı ile ilgili sorunları açık 
bir şekilde ortaya koyuyor.”

Maier konuşmasında ‘ Geçen yıl 
savcılıklara yapılan 741 suç du-
yurusuyla, Nasyonal Sosyalizmin 

tekrar ortaya çıkma korkusu daha 
da arttı. 2009 yılında bu sayı 531 
idi, bu da % 39,5lik bir artış oldu-
ğunu gözler önüne seriyor’ dedi. 
2010 yılında tam olarak 153 şikâyet 
hakkında dava açıldı .

2009 ve 2010 yılında “1947 Nazi 
Yasaklayıcı Kanununa” karşı gel-
mekten yargılanan kişi sayısı, 
bu son 2 yılda eşit sayılabilir, bu-
nunla birlikte bu sayı son 10 yıla 
oranla açık ara farkla yüksek se-
viyede. 1998’de 13, 2008’de 34 ve 
2010’da 45 suç hükmü kararı çı-
karken, geçtiğimiz yıl içinde yü-
rürlükteki bu oran 46 mahkûmiyet 
ile en yüksek sevi-
yeye ulaşmış oldu.  
Sanıklar 5 davada 
şartsız, 27 davada 
şartlı ve 6 davada 
kısmen şartlı hapis 
cezasına çarptırıldı, 
6 davada hapis ve tazminat ceza-
sına ve 1 davada da koşullu hapis 
cezasına çarptırıldı. 244 dava 2010 
yılında düştü ve 78 dava da diğer 
yollarla kapandı (2009: 38/35). 
Maier, “Bu tür davaların sayısının 
arttığı maalesef doğru ve bu du-
rum düşündürücü” dedi. 

Bu sayı 2008 yılında 343 iken 
2009’da 619’a, 2010’da ise 640’a 
çıktı. Bu bağlamda Maier, gelecek-
te bu tür olayların gerekçelerinin 
bulunmasını istedi. Maier, bu gü-
ne kadar bu olayların sebeplerini 
bilmediklerini ve bu durumun de-
ğişmesi gerektiğini vurguladı. 

SPÖ milletvekili Maier, bu suçla-
ra karşı artarak uygulanan şart-
lı tahliye yöntemini prensip ola-
rak doğru karşılıyor (2009’da 36 
davada uygulandı); “Ceza olarak 
bu kişilerin kamu hizmetine tabi 
tutulmasını veya “Nazizm” tema-
lı kurslara katılmalarının zorunlu 
kılınmasını çok olumlu karşılıyo-
rum.”  Diyen Maier aynı zaman-
da, para cezası gibi sırf hukuki bir 
mahkûmiyet yerine, şartlı tahli-
ye yoluyla verilen sosyal görevle-

rin ve yükümlülüklerin, insanları 
uzun vadede daha çok bilgilendi-
receğini ve aydınlatacağını ifade 
etti. Ağır işleyen mahkeme süreç-
lerine kamuoyu tarafından da tep-
kiler  olduğu öğrenildi.  20 Ağustos 
2009 tarihinde aşırı sağçı kısa 
adı NVP olan Milli Halk Partisi 
(NVP = Nationale Volkspartei) 
ve “Bürgerliste ‘Bunten’”, Eyalet 
Meclisi ve Belediye Meclisi’ne 
bağlı yetkili merciler tarafından 
kapatıldı ve haklarında Neo-Nazi 
faaliyetleri dolayısı ile dava açıldı. 
Ancak ceza takip birimleri bu da-
valardan hala kesin bir sonuç elde 
edebilmiş değil. 

Maier bu “Yargının bu konuya 
olan gevşek yaklaşımı, demokra-
si ve hukuk devleti için bir sorun 
teşkil ediyor.” dedi. Yabancılara 
(özellikle Türkiye göçmenleri-
ne), Romanlara ve Yahudilere 
karşı yapılan aşırı sağcı provo-
kasyonlardaki yüksek artış özel-
likle ürkütücü gelişmeler var. 
SPÖ Milletvekili Maie r, özellik-
le internet ortamında yapılan ve 
giderek yayılan bu kışkırtmala-
rı artan bir tehlike olarak görü-

yor. Maier Bu bağlamda, talih-
siz biçimde bu konuda herhangi 
önleme gereksinim duyulmadı-
ğını düşünen ÖVP’li Avusturya 
Adalet Bakanı Bandion-Ortner’i, 
bilgisayarlar üzerinden veya in-
ternet ortamında bilinçli bir şe-
kilde yayılan bu ırkçı ve yaban-
cı karşıtı hareketlerin açık bir 
şekilde cezaya tabi tutmaya ça-
ğırdı; “Özellikle aşırı sağcı faali-
yetlerin ve düşüncelerin Web 2.0 
aracılığı ile yayıldığı, bunların 
Almanca web sitelerinde 2009 
yılında en yüksek seviyeye ulaş-
tığı belgelerle kanıtlandı.” 

SPÖ Milletvekili bu vesiley-
le Tirol FPÖ Milletvekili Werner 
Königshofer ’i   kendi inter-
net sitesinde Müslümanlara ve 
Türklere karşı ırkçı ve aşağıla-
yıcı ifadelere yer verdiği için bir 
kez daha istifaya davet ettiç Maier  
“Milletvekillerinin kişisel inter-
net sitelerinde ırkçı bir kafa yapı-
sıyla kışkırtıcı açıklamalara yer 
vermeleri, demokrasi için bir re-
zalet ve kabul edilemez bir du-
rumdur. Königshofer derhal istifa 
etmelidir.”dedi. 

Ceza kovuşturma birimleri, internetteki Neo-Nazi faaliyetle-
rinin yoğun bir şekilde takip edilmesini istedi.  Mılletvekeili 
Maier “Yargının bu konuya olan gevşek yaklaşımı, demokrasi 
ve hukuk devleti için bir sorun teşkil ediyor.” dedi.

Avusturya’da irkçılıkta dramatik artış!
avusturya’da nazi hareketlerine yönelik suç 

duyurularındaki dramatik artış: + % 39,5

Yozgat 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi, Yimpaş mağ-
durlarını sevindirecek bir 

karara hükmetti. Mahkeme, 
Yimpaş dolandırıcılık davala-
rı hakkında yargı merci olan 
Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nin 
verdiği kararın tenfizini 6 haf-
ta içinde onaylarken, mahke-
menin verdiği bu karar davaları 
süren tüm Yimpaş mağdurlarını 
ilgilendiriyor. Almanya’daki ka-
rar için, 1.11.2010 tarihinde 
Yozgat'ta tenfiz davasının açıl-
dığını ve hakim Erkan Tepe 

başkanlığında mahkemenin 
14.12.2010 tarihinde Stuttgat 
Eyalet Mahkemesi’nin kararı-
nın tenfizine onay verdiğine dik-
kat çeken avukat Ünal Taşhan, 
“Müvekkillerim Murat ve Safine 
D. çifti, 1998 yılında Yimpaş Gıda 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 150 bin 
mark yatırmışlar. 2008 yılında 
Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nde 
Yimpaş ve Dursun Uyar’a kar-
şı dava açtık" dedi. 2009 yılın-
da Suttgart Eyalet Mahkemesi, 
ana parayı yüzde 5 faizi ile bir-
likte Yimpaş’ın ödemesine ka-

rar vermişti. Avukat Taşhan ka-
rarı "Deva-mında Türkiye’deki 

avukatlarımız kararın tenfi-
zi için Yozgat 2. Asliye Hukuk 
M a h ke m e s i ’n d e  d ava  a ç-
tı. Mahkeme, 6 hafta içinde 
Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nin 
kararının tenfizine karar verdi. 
Biz de bu tenfiz kararından son-
ra icra işlemlerine başladık” söz-
leriyle değerlendirdi. Mahkeme 
masraflarının da Yimpaş tara-
fından ödeneceğini belirten avu-
kat Taşhan, şöyle konuştu: “Tüm 
bunlar esas kararın hüküm kıs-

Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yimpas aleyhindeki dolandırcılık davları ile ilgi-
li Almanya'da Stuttgart Eyalet Mahkemesi‘nin verdiği kararın tenfizi kararını verdi. 
Yimpaş mağdurlarının Avukatı Ünal Taşhan "Tenfiz kararından sonra icra işlemleri-
ne başladık. Bu mağdurlar için önemli bir gelişme" dedi.

mında detaylı bir şekilde yer al-
dı. Açıkçası biz Yozgat 2. Asliye 
Mahkemesi’nin bu kararının 
bir milat olduğunu düşünüyo-
ruz. Bizim için artık Yozgat’daki 
tüm engeller aşıldı."

Yozgat Asliye Mahkemesi’nin 
geçmişte 5718 sayılı Mille-
tlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku’nun 50. Maddesi’nin 
C fıkrasında yer alan “Hükmün 
kamu düzenine açıkça aykırı 
bulunmaması” gerekçesini ne-
den gösterip, tenfiz davaları-
nı ret ettiğini söyleyen Avukat 
Taşhan, “Ancak her seferin-
de Yargıtay 11. Dairesi, Yozgat 
Asliye Mahkemesi’nin kararla-
rını geri çevirdi. 

Bunun devamında Yozgat 
Asliye Mahkemesi bugünkü 
kararı verdi. Bundan sonra tüm 
davaların önü açıldı” sözleriyle 
mağdurlara umut aşıladı.

kurbanlara icra yolu açıldı

ötzi Avusturya tarafın-
dan sahib çıkılarak  
‚Österreich’ isminden yo-

la çıkılarak Ötzi ismi ile anılıyor
Wien-5300 yıl önce bir ok yarası 
sonucu öldüğü saptanan Buzçağı 
Adamı Ötzi, Hollandalı uzmanlar 
Alfons ve Adrie Kennis tarafından 
üç boyutlu hale dönüştürüldü. 
Bolzano’da sergilenen mo-
del canlı bir görünüme 
sahip. Mumya üzerinde 
yapılan incelemeler, 45 
yaşında ve 160 cm. bo-
yunda olduğunu ortaya 
koydu. Ötzi’yi yeniden 
yaratan uzmanlar, 
modele kahveren-
gi gözler eklediler. 
İtalya ve Avusturya 
sınırını oluşturan 
Alp Dağları’ndaki 

Ötzi Vadisi’nde 1991 yılında bir 
Alman çift tarafından bulunan 
Buz Adam’ın üzerinde keçi de-
risinden bir giysi, çalılardan ya-
pılmış bir başlık ve yanında da 
kurşundan miğferi ile okları bulu-
nuyordu. Ötzi Avusturya tarafın-
dan sahib çıkılarak  ‚Österreich’ 
isminden yola çıkılarak Ötzi ismi 

ile anılıyor Ayağı 38 numara 
Bilim adamları, buz içinde 
asırlarca bozulmadan koru-
nan Ötzi’nin ufak tefek bir 
adam olduğunu belirledi. 
Buna göre 160 santim bo-
yunda, 50 kg ağırlığın-
da olan Ötzi’nin ayak-
ları da 38 numaraydı. 
Buz Adam’ın DNA’sı 
ile ilgili bulguların ise 
Nisan ayında açık-
lanması bekleniyor. 

Ötzi isimli buz adam canlandı
1991’de Alpler’de karların içinde 

mumyası bulunan Buz Adam Ötzi, üç 
boyutlu hale dönüştürülerek İtalya’da 

sergilenmeye başlandı.



                Ihr Spezialist für 

                   exklusive Reisen 
in die Türkei...

bezahlte Anzeige
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SaTıLık 
PazaR yERİ
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 İş yERİ
20. Viyana’da marchfeldstraße 17 
üzerinde bulunan, hazır müşterisi 
olan, döner kebab, pizza, schnitzel 
salonu yanlızlıktan dolayı devren 

satılıktır

+43 699 196 40 501

şeker ve obezite hastası olma 
riskini 2 katına çıkaran hare-
ketsiz yaşam ayrıca kanser, 

anksiyete ve depresyon riskini de 
yükseltiyor.

Egzersiz yapma alışkanlığı, temeli 
çocukluk döneminde atılması ge-
reken önemli bir sağlıklı yaşam ko-
şuludur. Artan hayat sorumluluk-
ları arasında ihmal ettiğiniz, önem 
vermediğiniz spor ve egzersizler-
den uzak durulması ise birçok sağ-
lık problemine  davetiye çıkarıyor. 
Bunlardan bazıları :

• Sürekli halsizlik ve yorgunluk 
hissi

• Bağışıklık sisteminde zayıflama 
ve direnç kaybı

• Obezite

• Tansiyon hastalıkları.

• Vücuttaki su oranında azalmaya 
paralel olarak sindirim sisteminde 

bozukluk, ciltte kuruma ve kırışma

• Kas kaybıyla birlikte bel fıtığı, 
disk kayması, bel ağrıları ve duruş 
bozuklukları.

•  Kan değerlerinde bozulma, fay-
dalı kolesterol (HDLc)’ün düşerek 
zararlı kolesterol (LDLc)’ün yük-
selmesine bağlı olarak koroner da-
mar hastalığı tehlikesi.

• Kalp-damar rahatsızlıkları ile di-
yabet riskinin artması.

• Basen ve karın bölgesinde yağ-
lanma ve selülit.

•  Sinir sisteminde bozulma ile 
seyreden kişilik bozuklukları, si-
nirsel rahatsızlıklar

• Kaslarda sarkma ve gevşeme.

• Fiziksel deformasyon ve yaşlı-
lıkta hızlanma

• Aşırı yağlanmış vücutlarda ten 
temasına karşı duyarsızlaşma

• Cinsel iktidarsızlık (ABD kay-
naklı araştırmalara göre)

Tüm bu tehlikelere karşı önceden 
önlem alarak hemen şimdi egzersiz 
yapmaya başlama kararı alabilir; 
bu alışkanlığı yavaş yavaş bir ru-
tine sokabilirsiniz. Egzersiz yapar-
ken amacınız bir anda yağ yakma-
ya çalışmak değil, yağ kütlelerini 
kademeli olarak yok edip yerlerine 
kas dokularını koyarak yağ yakma 
görevini kaslarınıza bırakmak ol-
malıdır.  Her gün zorlanmadan ya-
pabileceğiniz  yarımşar saatlik ha-
fif egzersizler sizi pek çok riskten 
kurtaracaktır. Sandığınızın aksine, 
egzersiz yaparak, kendinizi daha 
da yormuş olmaz; metabolizmanı-
zın işleyişini hızlandırmak suretiy-
le  daha zinde tutarsınız.

hareketsizlik Size 
pahalıya mal olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 
ölümlerin ve özürlülüğün %10’u hareketsiz 
yaşamdan kaynaklanıyor.

Son aylarda gece klüple-
ri ve disko kapıları girişle-
rinde güvenlik görevlile-

riyle Türk kökenli gençlerimizin 
kavgaları Avusturya medyasında 
sıklıkla gündeme gelmeye başla-
dı. Viyana'daki Ride Club adlı ge-
ce klübünün giriş kapısında 24 
Şubat gecesi yaşanan olayda üç 
Türk genci mekanın güvenlik gö-
revlisi vatandaşımız Musa B.(32) 
yi bıçakladılar. 

Güvenlikçi şans eseri üzerinde 
bulunan çelik yelek sayesinde 
olayı yaralanmadan atlatabildi. 

Kendilerini diskoya almamakta 
ısrar ettiği için Musa B.'ye saldı-
ran üç Türk kökenli genç İlhan 

C. (20), Mesut A. (23) ve Hasan K. 
(20) ise olay sonrasında yakala-
nıp emniyete sevk edildiler. 

disko girişinde bıçaklı kavga




