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"Yüreğimiz yanıyor Sayın Bakanım"

Bekir
Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Yurtdışı Türklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bekir Bozdağ Viyana'da birçok dernek başta olmak
üzere çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşerek, sorunları dinledi ve cevap verdi. Sorununu dile getiren vatandaşlardan
biri de holdingzede Abdullah Şener'di. Vatandaşın "Yüreğim yanıyor" diye başladığı isyan konuşması televizyonlara ve
internete yansıdı. Görüşmenin tam metni Sayfa 26-27'de
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Avusturya ''zorunlu askerliğe''
evet hayır için sandığa gidiyor

Ayıptır, günahtır, yazıktır !
Tecavüzcünün elinde nargileli fotoğrafı ile bir Avusturya
gazetesi günlerce tüm Türkiye göçmenlerini "tecavüzcü"
diye damgalarken hak ve hukuka nasıl tecavüz etti?
Gazetenin sahipleri uyuyor mu ?

20 Ocak 2013 Pazar günü gerçekleşecek referanduma hazırlanan
Avusturya'da halk, zorunlu askerlik hizmetine 'tamam' ya da 'devam' diyecek.
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"Avusturya Ordusu'nda görev yapmaktan gurur duyuyoruz" diyen Türkiye kökenli gençler Yeni Vatan Gazetesi'nin sayfalarında haber olmuştu.

K

oalisyon partilerinin inisiyat if iyle or taya çıkan referandum taslağı,
Cumhurbaşkanı Heinz Fischer
tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde imzalandıktan sonra, referandum kampanya süreci de
başlamıştı. Kamuoyu gündemini
yoğun bir şekilde meşgul eden bu
konuyla ilgili olarak partilerin görüşleri ise şöyle:

SPÖ: Referandumun fikir babası olarak sayılabilecek parti,
orduda reformlar yapılması
gerektiğini savunuyor. Buna
göre askerliğin profesyonel bir
meslek olması lehinde görüş
belirten parti, büyük ve silahlı
bir ordunun 21. yüzyılda yaygınlaşan internet suçları ve
terörle mücadele için uygun
olmaması.
ÖVP:

ÖVP, zorunlu askerliğin
Avusturya'ya vazgeçilmez bir
katkı sağladığı görüşünde. Partiye göre ülkenin egemenliğinin
ve tarafsızlığının korunmasında,
acil durum hizmetlerinde ve sosyal sistem için zorunlu askerlik
gerekli.

FPÖ: Zorunlu askerliğin kalmasını isteyen bir diğer parti
olan FPÖ, sistemde reform yapılmasını talep eden parti, ülke
sınırlarında tekrar yardımcı kuvvetlerin konuşlandırılmasını savunuyor.
Yeşiller:

Yeşiller zorunlu askerliğin kaldırılmasından yana.
Buna gerekçe olarak ülkenin
herhangi bir askeri tehdit altında olmamasını gösteren partiye
göre profesyonel ordu Avrupa
standardı bir uygulama.

BZÖ: Herkes için zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılmasından yana olan parti, gönüllülerden oluşan profesyonel bir
orduyu savunuyor. Ancak referandumu siyasi partilerin yönlendirme manevrası olduğu kanısında olan parti, halka boykot
çağrısı yapıyor.
Medyada uzun süre tartışılan referandum sonucuna ilişkin kesin bir
tahmin yapmak mümkün olmasa
da, gerçekleştirilen birçok ankete
göre zorunluğu askerliği savunanlar bir adım önde olarak gö-

züküyor. 12 Ocak tarihinde Profil
dergisinde açıklanan ankete göre
% 52 zorunlu askerliğin kalmasını isterken % 41 ise profesyonel
orduyu destekliyor. Gallup şirketinin anketine göre ise, % 48'lik bir

kesim zorunlu hizmetin kalmasını
isterken, ordunun paralı hizmete
geçmesi yönünde fikir belirtenlerin oranı % 40'ta kalıyor. Aynı ankete göre kararsızların oranı ise %
12 olarak göze çarpıyor.

Demokratik hakkınızı
kullanın, sandığa gidin!

16 Ocak 2013 tarihine kadar oy kartı eline ulaşmamış olanlar
ilgili devlet dairesinden 18 Ocak 2013 tarihine kadar oy kartlarını temin edebilecekler. Her oy kartında, oyun kullanılacağı
adres yazılı olarak belirtilmiş. Oylar 20 Ocak 2013 tarihi en
geç saat 17.00'ye kadar kullanılmış olmalı. Yurtdışında olanlar veya oy kullanmaya gidemeyecek durumda olanlar oylarını
posta yoluyla da kullanabilirler. Ayrıntılı bilgi için www.bmi.
gv.at adresini ziyaret edebilirsiniz.
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etro kameralarından kimliği tespit edildiği andan,
yani 28 Aralık 2012 tarihinden itibaren, Viyana'nın en çok
okunan iki gazete Österreich ile
Heute'de ve Avusturya'nın en çok
okunan gazetesi Krone'de gün geçmedi ki, tecavüz zanlısı Mustafa
A. hakkında bir haber yapılmasın.
Her seferinde adının önüne “Türk”
ve “vahşi seks canavarı” tamlamaları getirilerek. FPÖ'nün bu olayı
fırsat bilip “tecavüzü kültürümüzün bir parçası” olarak göstermesi
sürpriz olmadı. Ancak habercilik
adı altında tüm Türkiye göçmenlerinin resimler ile gazetelerde haftalarca “tecavüzcü” ilan edilmesi,
zanlının Türk kimliğinin özellikle
altının haberlerde çizilmesi niye?
14.01.2013 tarihli Heute gazetesinde çıkan “Metro sapığı benim iş arkadaşımdı/Sex-Täter aus U-bahn
war mein Arbeitskollege” başlıklı haber ise tüm bu haberlerin arasında hayvanlaştırmanın, şeytanlaştırmanın, masa başı ırkçılığının
ve masa başı haberciliğinin doruk noktasına ulaştı. Soruyoruz:
Heute tecavüzle suçlanan bu hala zanlı olan adamın neden özellikle “nargile içen” fotoğrafını 14
gün içinde 10 defa kullanıyor?
Niye nargileli fotoğraf? Son yıllarda Avusturya'da da özellikle
Türkiye göçmeni gençlerin sıkça
gittiği nargile kafelerden birinden
bir fotoğrafla, “Türk tecavüzcü”
imajı sentezlenerek kafalara işleniyor. Nargile içen Müslüman veya Türkiye göçmeni eşittir tecavüzcü adayı demek istiyorlar aslında.
Heute gazetesi ve diğer gazete-

lerde neden Türkiye göçmenleri,
Avusturya'da yaşayan diğer insanlara pis, aşağılık, tecavüzcü veya
her an tecavüz etme potansiyeline
sahip insanlar olarak gösteriliyor?
Buna medya dünyasında bir toplumda azınlık olan toplumun ufak
da olsa tüm kötülüklerini ön plana
çıkarıp kafalara önyargıları nakış
gibi işleme ve düşmanlık oluşturma denir. Heute'nin geçtiğimiz ay
iki muhabirini, Müslümanlar hakkında inanılmaz aşağılayacı direk
ırkçı bir dil kullanmaktan dolayı
neden işten çıkarmak yerine sadece işten uzaklaştırdığını merak zaten ediyorduk. Bu sorunun cevabı,
14.01.2013 tarihli “tecavüzcü” haberinin kodlarında gizli.
Haberde zanlı Mustafa A.'nın iş arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişi “Mustafa'da hep bir tuhaflık vardı” diye anlatmaya başlıyor. Ancak
bu kişinin ismi Heute muhabiri
tarafından değiştirilmiş. Neden?

Adını yazdırmadığı için haberin
inandırıcılığı yok olmuş. Bu haberin masa başında hazırlanmadığını nereden bileceğiz? Haberde ismi Max E. olarak geçen ve Mustafa
A.'nın eski iş arkadaşı olduğunu iddia eden kişi şunları anlatıyor: “Bir
gün Mustafa inşaata geldi ve gururla Kärnten'den bir sevgilisi olduğunu ve 60 yaşındaki bu kadının ona
taptığını anlattı. Sonra bu adamda bir tuhaflık olduğunu, sapık olduğunu düşünerek, güldük.” Bu
demeç hem özel hayat ihlal edici,
hem de kültürel ırkçılık kokan özelliğiyle dikkat çekicidir. Bunun yanında altmış yaşında olan bayanları aşagılamak değilmidir ?
Heute gazetesi genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibleri, haftalarca aynı nargile içen, ilkel bir
görünüm çizen ve tüm Türkiye
göçmenlerine atfedilen fotoğrafları hemde eşşek tecavüz etmiş gibi
gözlerini bantlıyarak kullanmak-

tan vazgeçmelidir. Bu kültürel ırkçılık yapmak için çok ilkel bir yöntemdir.Türkiye göçmenlerinin
şeytanlaştırılmasına tek bir derneğin, federasyonun ses çıkarmaması
ise artık battığımızın göstergesidir.
Bu dernekler Türkiye göçmenlerinin de aralarında bulunduğu kamudan alınan vergilerle geçinen
Heute gazetesinde Türkiye göçmenlerinin yüzüne tükürülüp, şeytanlaştırılmasına neden hiç ses çıkarmıyor? Avusturya'nın iç barışını
böyle sincise bozanlar ve Türkiye
göçmeni eşittir “hayvan” imajı çizenlerin amacı gayesi nedir? Böyle
dostluk böyle uyum ve entegrasyon olmaz olsun. Bir sapık ve tecavüzcü kriminal İblis yüzünden tüm
Türkiye göçmenlere, adeta şeytanca metotlarla, resim ve zanlının devamlı etnik kimliği ön plana çıkarılarak aşağılık bir ırkçılık yapılıyor.
Buna ses çıkarmayanlara ve yapanlara yazıklar olsun... Yazıktır,
günahtır, ayıptır.
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Hizmet adamı Bozkuş'a
büyük şükranla veda edildi
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ATIB Kitapevi açıldı

“Durmak yok, dürüst hizmete her yerde devam”
İşte Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosu
İbrahim Mete Yağlı'nın veda konuşmasında
okuduğu Behçet Necatigil şiiri:

2010 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşavirliği ve Avusturya Türk İslam Birliği (ATIB) başkanlığı görevini sürdüren
Seyfi Bozkuş, görev süresinin bitmesi sebebiyle Viyana'dan ayrılırken görevi
Fatih Karataş'a teslim etti. Kendisine 12 Ocak günü ATİB binasında düzenlenen
yemekli bir toplantıyla veda edilen Bozkuş, geride iki buçuk yıllık hizmetlerinden sonra on binlerce insanın gönlünü kazanmış ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmiş olmanın gururunu yaşadı. Bozkuş, veda ederken okumanın, öğrenmenin Türkiye göçmenleri için ne kadar önemli olduğunu her zaman ifade ettiği
gibi, bunu bir kitapevi açarak icraata döktü. Vatandaşlar tarafından ve kendisini tanıyan yakın mesai arkadaşları arasında "büyük hizmet adamı" unvanıyla
anılan Bozkuş tüm vatandaşlara çocuklarını okutmaya, eğitime önem vermeye davet ederek, herkesi sevgi, saygı ve hürmetle kucakladığını ifade etti ve
"Durmak yok, hizmete her yerde devam" dedi.
Ne mesaj vermişti?
ATİB eski Başkanı ve Din Hizmetli
Müşaviri Seyfi Bozkuş halefi Fatih
Karataş’la beraber Eylül ayında
Yeni Vatan Gazetesi bürosuna gelerek bir röportaj vermişti. Kendi
döneminde hayata geçirilen projelerden, Müslüman göçmenlerin
durumuna kadar birçok konuda
fikirlerini dile getiren Bozkuş’un
verdiği değerli mesajlardan bazıları şöyle:
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0 1 0 y ı l ı n d a n b u ya n a
Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşavirliği ve Avusturya Türk
İslam Birliği (ATIB) başkanlığı görevini sürdüren Seyfi Bozkuş'un
görev süresi sona erdi. 12 Ocak
Cumartesi günü ATIB binasında
Seyfi Bozkuş adına düzenlenen
veda yemeğine onlarca vatandaşın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti
Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin,
Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Başkonsolosu İbrahim Mete Yağlı,
Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı
Fuat Sanaç gibi isimler katıldı, konuşmalar yapıldı. Viyana

Büyükelçisi Ayşe Sezgin konuşmasında Seyfi Bozkuş'a yaptığı iş birliği, bugüne kadar alıdığı sorumluluk ve vatandaşlara verdiği üstün
hizmetten dolayı teşekkür ederken, Seyfi Bozkuş'un Viyana'da kalacak çocuklarına tüm toplumun
sahip çıkacağını ve gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirtti.
En duygusal konuşmalardan bir diğeri ise İbrahim Mete Yağlı tarafından yapıldı. Seyfi Bozkuş'u sadece
bir mesai arkadaşı değil, dost olarak da gördüğünü belirten İbrahim
Mete Yağlı konuşmasının sonunda Behçet Necatigil'den bir de şiir okudu.

Sevgilerde

Müşavir Bozkuş ve ATİB ekibi Türkiye göçmenleri için bir kitapevine imza attı. Seyfi Bozkuş'un Viyana'daki görevinin sona
ermesi sebebiyle verilen veda yemeğinin ardından açılışı düzenlenen kitapevi ATİB'in 10. Viyana'daki binasının alt katında bulunuyor. Yeni Vatan Gazetesi'ne Şaban Çelik tüm göçmenleri kitapevinden faydalanmaya davet etti. (Sonnleithnergasse
20,1100 Viyana)
Gençlerimizin üstüne bilhassa
titreyelim. Gençlerimiz bizim en
büyük sermayemizdir. Onların
eğitimine gereken önemin verilmesi gerekiyor.” “Aleviler
Müslüman değildir” sözü bir talihsizliktir. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok çünkü bir insanın
Müslüman olup olmadığını kimse belirleyemez. Kimse bu konuda bir onay, takdir ve ölçme makamı değildir, kendini böyle bir
konumda göremez.”

Seyfi Bozkuş kimdir?
1965 doğumlu olan Seyfi
Bozkuş, 1982’de Ankara İmam
Hatip Lisesi’nden, 1987’de de
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun
yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde hizmet vermiş olan
Seyfi Bozkuş, 2000-2004 yılları
arasında Stuttgart’ta din görevlisi olarak görev yaptı. 2008 yı-

lında Din Hizmetleri Ataşesi olarak Hannover’a atanan Bozkuş,
Ağustos 2010’dan itibaren de
Viyana’da Din Hizmetleri Müşaviri
olarak görev yaptı. Görev süresince Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Diyanet İşleri ile uyum içinde çalışan Bozkuş, önderliğini
de yaptığı Avusturya Türk İslam
Kültür ve Sosyal Yardımlaşma
Birliği'ni (ATIB) çalışmalarıyla bir
üst seviyeye çıkardı.

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vaktiniz olmadı.

“Önyargılı olmamak çok önemli.
Önyargıdan önce birbirimizi tanımamız, birbirimiz hakkında fikir
sahibi olmamız gerekiyor. Ancak
bu şekilde birlik içinde olabiliriz.”
“En büyük eksikliklerimizden biri Kuran okumuyor olmamız ve
bilgisizliğimiz. Her şeyden önce
Kuran’ı okuyup özümsemek bir
Müslüman’ın öncelikli görevlerinden biridir.”
“ATİB’in başkanı kim olursa olsun, ATİB’in dernek ve cami kapıları herkes için açıktır. ATİB
birlik ve beraberliğin merkezi olma gayesindedir.” “Toplumda en
çok dikkati çeken gençlerimiz.

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosluğu Din Hizmetleri
Müşaviri Seyfi Bozkuş arabayla Türkiye'ye yola çıkmadan önce
kendisini yolcu etmeye gelen Viyana Başkonsolosu İbrahim
Mete Yağlı, kendinden sonra göreve gelecek Müşavir Fatih Karakaş ve Yeni Vatan Gazetesi adına Birol Kılıç ile kısa bir görüşme
yaparak, "Hizmete her zaman, her yerde devam, bayrağı Müşavirimiz Sayın Fatih Karakaş'a teslim ediyorum" dedi.
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Christian
Rainer

Medyadan Seçmeler
*Profil dergisindeki başyazısından (8.12.2012) çeviridir.

Rüşvetçiler? (Korrupter?)

Cevap verilmesi gereken soru, Avusturyalıların – diğer
milletlere oranla – yukarıdaki sıfata gerçekten sahip
olup olmadıkları.

E

ldeki bilgiler Avusturya’nın
aleyhinde, Alman “Süddeutsche Zeitung”ın görüşü de bu yönde. Ünlü gazete, 4
Aralık’ta ikinci sayfasını ülkemize ayırmış – şu ve benzeri sözlerle: “Avusturya ve yolsuzluk.
Rüşvetten dava açılan eski bir
İçişleri Bakanı; savaş uçaklarının
satın alımıyla ilgili olarak şüpheli ödemeler ve karanlık olayları
açıklamakla yükümlü olan hükümet üyeleri – Avusturya uzun
süredir saygınlık açısından örnek
bir ülke değil. … Kolay yönetilebilen personeliyle küçük cumhuriyet, ticaret yapan bir mahalle esnafına dönüşüyor ve gittikçe
endişe veriyor.”
Durum hiç iyi gözükmüyor.
Eski bir bakanın eşi olan Alfons
Mensdorff-Pouilly aleyhindeki
büyük merak uyandıran dava da
bu hafta başlıyor. Ve bu dava da
Ernst Strasser vakasından daha
önemsiz olmadığı için, bu iki dava da anlaşılan mahkemeyi uzun
süre meşgul edecek. Daha fazlası
da var: Sürpriz bir şekilde kapatılan bir parlamento komisyonunun türlü skandalları; ucuz belediye evleri, pahalı savaş uçakları
ve işbirliği yapmayan bir kayınvalide arasında sendeleyen eski bir maliye bakanı; tasfiye
edilmiş itibarsız bir Kärtner bankası; önceki hafta arama yapılan bir Niederösterreich bankası;
bir Linz emlakçısı; ve daha birçok şey, hem de aynı zaman di-

liminde. Unutmamak gerekiyor:
Dünya yolsuzluk sıralamasında
her sene artan bir grafik.
O zaman: Avusturya’da diğer ülkelerden daha fazla mı yolsuzluk var?
Şimdi siz şunun gibi şaşırtıcı bir cevap beklentisi içindesiniz: “Hayır, yok öyle bir şey.
Sadece dışarıdan böyle gözüküyor. Küçük bir ülke, onun için çok
dikkat çekiyor. Bayernli Hypo ile
alakalı bir şey. İngiliz Aerospace
ile ilgili bir konu. Boyalı basın
gazetecilerinin eseri. Saldırarak
muhalefet yapanlar.”
Ama maalesef cevap böyle değil. Avusturya, diğer Batı Avrupa
ve Batı ülkelerinden daha kirli.
Evet, bunu bilimsel verilerle hazırlanmış yolsuzluk göstergesi
söylüyor. Belki kişisel tecrübelerden de bahsedilmiş olabilir ancak her şekilde gösterilen örnekler durumu ortaya koyuyor.
Başka nerede, kocası silah lobicisi ilan edilmiş ve periyodik olarak yolsuzluktan sanık olan bir
bakan 20 yıl boyunca görevinde
kalabilir? Başka nerede bu siyasetçi, kocasının ticaretini yaptığı maddelerin kaynaklarından
sorumlu olabilir? Başka nerede Maria Rauch-Kallat ve benzeri kişiler sınırsız bir uyumsuzluk
ve berbat bir perspektifle siyaseti
bırakırlardı?

Başka nerede bir maliye bakanı sayısız vukuatın ardından
görevde kalıyor? Başka nerede
itibarsız arkadaşlar için adam
kayırmak istifa için yeterli değildir? Başka nerede bu arkadaşların sağladığı ve istatistik olarak
mümkün olmayan özelleştirme
sonuçları var? Başka nerede görevdeki maliye bakanı kayınvalidesinin parasını bavulla ülke sınırlarının dışına gizli bir şekilde
taşıyor? Başka nerede kayınvalidenin söyledikleri damadının
anlattığı hikâyeyle çelişir? Başka
nerede bir eyalet prensinin eyalet bankası, kendisinin siyasi ve
arkadaş çevresinin de katılımıyla ayı oynatır gibi yönetilir – ta
ki kurum batana kadar? Başka
nerede bilirkişi raporlarının değişmesinin ücreti iki haneli milyonlar, daha sonra arkadaş indirimiyle tek haneli milyonlar
tutuyor? Başka nerede bu korkunç gerçek, yargı tarafından rafa kaldırılıyor ve sadece bir tesadüf sonucu mahkemeye geliyor,
ve sonunda ceza kararı çıkıyor?
Başka nerede bir parlamento
araştırma komisyonu, her şeyi
açık konuşulacağı yerde, potansiyel faillerin çevresi tarafından
tartışmalar alevlenmeden durduruluyor? Başka hiçbir yerde.
Sadece Avusturya’da. (Yazının
sayfasında bulunan küçük bir
karikatürde ise şu ifade geçiyor:
“Dolandırıcı olmalıydım. Bunun
dışındaki her şey için çok kötüyüm…”)

KrİTİK
ALEV KORUN
Neden Getto
Sınıflarına
Karşıyım

B

irkaç aydır, Almancası
yetersiz çocuklar ve
getto sınıfları hakkındaki tartışmaya bakınca çok
şaşırıyorum: bir çok siyasetçi, 6 yaşında bir çocuk az
Almanca bilerek okula başlarsa sanki bu dili hiç öğrenemezmiş zannediyor.
...Evet, hepimiz Avusturya'da
doğmuş çocukların mümkün
olan en iyi Almanca ile okula
başlamasını istiyoruz. Ama
bunun için Avusturya'da yaşayan bütün çocukların en
azından iki yıl anaokuluna gitmesini sağlamamız lazım. ...Bütün çocuklar en
az iki yıl anaokuluna giderse, orada hem yeteneklerinin gelişmesi için destek alır,
hem de oyunla karışık bir şekilde Almanca öğrenmeleri mümkün olur. Ben bunu,
4 yaşındaki kızımın anaokulunda da her gün görüyorum. Kızımın bazı arkadaşları, anaokuluna başladığında
sadece anadilini konuşan,
Almanca bilmeyen küçük çocuklar, bir yıl içinde oldukça
iyi Almanca öğreniyor, 2 yılda da anadili Almanca olan
çocuklar kadar iyi Almanca
konuşuyorlar.
"Entegrasyondan" sorumlu bakan yardımcısı Kurz
ise aylardır, bu çocukları diğerlerinde ayırıp "getto" sınıflarına koymak için elinden geleni ardına koymuyor.
Halbuki bu çocukları, en az
iki yıl anaokulu ve gerekiyorsa ilkokulda da daha faz-
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la destek dersiyle desteklemek
mümkün ve gerekli. Bunun
için eğitime bütçeden daha fazla para ayırmak ve normal sınıf
öğretmenine ek olarak destek
öğretmenleri görevlendirmek
lazım. Tam da bunu, Kurz'un
parti arkadaşı, bütçeden sorumlu Bakan Fekter geçtiğimiz aylarda reddetti. Hükümet partisi ÖVP bir yandan eğitime daha
fazla para ayrılmasını engelliyor, öte yandan da göçmen çocukları paralel sınıflara koyarak
izole etmek istiyor. Eğitime gereken parayı ayırmamanın faturasını çifte çifte, desteğe ihtiyacı
olan çocuklara çıkartıyor.
Düşünün ki okula başladığınız ilk gün size "Sen problemin,
sen yetersizsin, diğer çocukları
engelliyorsun, o yüzden seni diğer problem çocuklarla bir sınıfa koyacağız" diyorlar. Bu nasıl
bir psikoloji yaratır, bunun "entegrasyon" denen şeyle ne ilgisi
vardır? Bunları sözde "entegrasyon sorumlusu" Kurz hiç düşünmüyor. Son günlerde göz boyamak için de "daha sonra gettoda
olmasınlar diye bunu istiyoruz"
diyor. "Daha sonra gettoda olmasın" diye okulun ilk sınıfından gettoya koymak, bu nasıl
bir mantıktır? ...Problem, çocukları problem ilan edip paralel sınıflara koymakla çözülür zannediyor. Son haftalarda
SPÖlü Eğitim Bakanı Schmied
de maalesef bu yönde sinyaller vermeye başladı. Yeşillerin
ve eğitim uzmanlarının yıllardır
gösterdiği çözüm ise, çocukları
birbirinden ayırmamak, çok daha yoğun destek ile ve öğretmen
sayısının arttırılmasıyla aynı sınıf içinde Almancası zayıf olan
çocukları desteklemek. Böylece
çocuklar hem öğretmenlerinden, hem birbirlerinden öğrenecek, hem de sınıf birliğini yaşayarak "entegrasyon" dediğimiz
beraber yaşamı küçüklüklerinden itibaren pratikte yaşayacaklardır. Buradan anne-babalara
da tekrar seslenmek, çocuklarının Almancası ve eğitimine büyük önem ve destek vermelerini
rica ediyorum...
En iyi dileklerimle

HABER 7
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OKUYUCU
MEKTUBU

Dernekleri
topa tuttular

Austrotürkisch Press adlı derneğin, Kuzey Kıbrıs Avusturya Derneği
Başkanı Kufi Seydali'nin yazdığı bir yazıya giriş olarak Facebook'ta paylaştığı bir yazı kullanıcıların büyük ilgisini topladı. İşte ses getiren iki mektup!

S

ayın Kufi Seydali'nin mesajını yayınlıyoruz. Ama
Austrotürkisch Press olarak
bir üst notumuz var: "Avusturya'da
ya "Allah diyerek aldatan" ya
"Atatürk diyerek zıplatan" iş takip
etme, dolandırıcılık, artı hava gaz
işleri yapan, sözde derneklere açık
bir mektup yazılmış. Avusturya'da
çoğu Ankara'da veya Viyana'da
partilere bağlı olan veya olmak
isteyen kişilerin ortak özellikleri
zurnanın son delikleri olmalarına
rağmen protokollerde kendilerini
zurnanın ilk deliği olarak satmalarıdır. Kendi sorunlarını bile çözmekten aciz dernekçilerin çoğu
aslında partizan ve iş takipçileridir. Partilere yalakalık yaparak geçinmeyi hayat felsefesi olarak benimsemiş bu kişi, kurumlar bir de
utanmadan ispiyonlama ve karalama işindeler. Bu işi Türkiye'den
alıp şimdi Avusturya'ya, SPÖ'ye
ve ÖVP'ye taşımışlardır. Kılavuzu
böyle dernek ve federasyon olan
Avusturya'da insanların halini artık siz düşünün." Austrotürkisch
Press
Avusturya Türklerine ve
Derneklerine Açık Mektup
Bu mektubu size yazmakla, sizi
üzeceğimi biliyorum, ama artık
bu suskunluğunuza ve vurdumduymazlığınıza dayanamıyorum.
Adlarını tek tek sayamayacağım
dernekler, federasyonlar ve hatta
konseylerimiz var. Var, var da, adı
var! Başka bir şey yok! Sanki üstünüze ölü toprağı serpmişler.
Nerede dinci dernekler? Nerede ülkücü dernekler? Nerede Nurcular,
Süleymancılar,Fethullahçılar?
Nerede Aleviler? Nerede Kürtler?
Nerede sosyal demokratlar? Nerede
işadamlarımız? Avusturya'da,

Türkiye aleyhtarı çalışmalar, yazılar bitmek bilmiyor ama sizden
maalesef çıt yok! Neden? Kimden
korkuyorsunuz? Bu kadar tembel ve pısırık mısınız? Yazıklar
olsun be! Uyanın bayanlar baylar, uyanın, bir gün çok geç olabilir! Hiçbir şey yapmayacaksanız
bu dernekleri ne yapmaya kurdunuz? Lütfen bu mektubu, bildiğiniz Türk derneklerine gönderiniz! Evet, o 21 dernekle konsey
kurduğunu iddia eden beyefendi-

lere de gönderin lütfen, size yalvarıyorum. Size yeni yılda neler
dileyim? Siz söyleyin, ben bilemiyorum. Kendinize acımıyorsanız, çocuklarınıza, torunlarınıza acıyın! Bir şeyler yapın artık.
Yapmazsanız, bana ah edin, lanet okuyun ve gebermemi dileyin, kurtulursunuz!
Dertli Selam ve Saygılarla
Kufi Seydali
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Viyana Eğitim Müfettişi Brandsteidl:

"Sadece Almanca yeterliliği
olanlar ilkokula başlayacak"

1

4-24 O c a k t a r i h le r i nde
Viyana'da yapılacak ilkokul
kayıtları öncesinde Viyana
B eled iyesi Eğ it i m Mü fet t i şi
Susanne Brandsteidl velileri ve
insan hakları yetkililerini ayağa
kaldıracak bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre sadece
Almanca yeterliliği olanlar ilkokula başlayabilecek. Okul öncesi sınıflarda Almancası yetersiz
olan öğrencilere bir sene boyunca Almanca eğitimi verilecek
ve bu öğrenciler ancak yeterli
Almanca seviyesinde iseler il-

14-24 Ocak tarihlerinde Viyana'da yapılacak
ilkokul kayıtları öncesinde Viyana Belediyesi Eğitim Müfettişi Susanne Brandsteidl velileri ve insan hakları yetkililerini
ayağa kaldıracak bir açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre sadece Almanca yeterliliği
olanlar ilkokula başlayabilecek.
kokula başlayabilecekler. Konu
hakkında "Sınıfta bir çocuk ne

Sebastian KurzClaudia Schmied

çocukların okula başlamaması gerektiği fikrini savunmaya
devam ediyor. Sebastian Kurz
bu fikrini icraata dökebilmek
için de Cladia Schmied'den yasa değişikliği bekliyor. Yasalar
Kurz'un istediği yönde değişirse Almancası yetersiz olan çocuklar ilkokula başlayamayacak, bunun yerine ayrı bir
sınıfta dil eğitimi alacaklar.
Viyana'da ilkokula başlayamayacak kadar Almanca dil problemi yaşayan
öğrencilerin sayısı, toplam öğrencilerin yüzde
11'i kadar. Bu öğrenciler ilkokula başlamak yerine bir yıl daha Almanca üzerine çalışacaklar.
Belediye Başkanı Michael Häupl da, herkes için
bir yıl daha fazla zorunlu çocuk yuvası eğitimindense, bu yeni çözümü daha akılcı buluyor.

savaşları
devam ediyor

V

iyana Belediyesi Eğitim Müfettişi Susanne
Brandsteidl'ın bu açıklamasının arkasında duran bir isim de Entegrasyon Müsteşarı
Sebastian Kurz. Müsteşar, bir yandan Eğitim
Bakanı Claudia Schmied ile dil öğretimi için verilecek teşvik konusunda çıkacak yasa üzerine uzlaşamazken, bir yandan da Almanca bilmeyen

anlatıldığını, tahtaya ne yazıldığını anlamıyorsa, bu çocuğun

okulda hiç şansı yok" şeklinde
konuşan Brandsteidl'ın yaptığı
açıklamaya tepkiler gecikmedi.
SOS Meitmensch: "Bu karar
politik yetersizliğin kanıtıdır"
SOS Mitmensch adlı insan hakları kuruluşu Viyana Belediyesi Eğitim Müfettişi Susanne
Brandsteidl'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Sadece Almanca
dersini başarıyla tamamlayan
öğrencilerin ilkokula başlayabileceği" yönündeki duyuruya tepki gösterdi. SOS Mitmensch sözcüsü Alexander Pollak duyuru
hakkında "Eğer bir çocuğun dil
yeterliliği Almanca bilgisi üstünden ölçülüyorsa, eğitim programında çok büyük bir yanlış yapılıyor demektir. Viyana'da anadili
Almanca olmayan bir sürü çocuk
var, bu karar onların sınırın dışına çıkarılması demektir. Bu
çocuklara bir yıl kaybettirmek,
onların bütün motivasyonlarını
yok edecektir. Bu karar politikanın yetersizliğinin ve eğitim alanında yapılan ayrımcılığın bir
kanıtıdır" şeklinde konuştu.
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Tecavüzcü İblis Türkiye
göçmenlerini rezil etti
28 Aralık tarihinde
Viyana'da metro
kameralarından
kimliği belirlendiği
günden bu yana gündemi meşgul, Türkiye göçmenlerini de
rezil eden, tecavüz,
taciz ve hırsızlık
zanlısı Mustafa A.
Macaristan-Romanya
sınırında yakalandı.
Sadece üç kadına
şiddet uyguladığı ve
tecavüze kalkıştığı
zannedilirken, polise
Mustafa A. hakkında
şikayette bulunan
kadınların sayısı
giderek artıyor.

esnasında polislerin dikkatine
takılan Mustafa A.'nın yirmili
yaşlarında üç kadına saldıran
kişi olduğu ortaya çıktı.
3 değil 8 kadına
saldırmış

tafa A.'yı polisin yakalaması
çok zaman almadı. 1 Ocak günü
canavar tecavüzcü MacaristanRomanya sınırında trende yakalanmıştı.
Derhal Avusturya'ya sevkiyatı gerçekleştirilen tutuklunun,
tren yoluyla Türkiye'ye kaçmakta olduğu öğrenildi. Romanya sınırında yapılan kimlik kontrolü

Yakalanmasının ardından Viyana'ya getirilen Mustafa A. hemen
kurbanlarıyla yüzleştirildiği belirtildi. Bu sırada üç değil tam
sekiz kadına saldırdığı ortaya
çıktı. Yaşları 20 ile 30 arasında değişen sekiz kadın Mustafa
A'nın kendilerini metro çıkışında takip ettiğini ve şiddet
kullanarak paralarını ve cep telefonlarını çaldığını anlattılar.
Kadınlardan ikisinin Mustafa A.
tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı belirtilirken, diğer iki tanesinin şiddet içerikli cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. Polise
gelen bildirimlere göre Mustafa
A'nın kurbanı olan daha fazla
kadın bulunuyor.

FPÖ'ye
yem
olduk
“Metro

2

8 Aralık tarihinde Viyana'nın
değişik metro çıkışlarında, 8
Kasım, 14 Kasım ve 19 Aralık
tarihlerinde üç kadına saldırdığı
ve tecavüze yeltendiği gerekçesiyle

“Vahşi seks canavarını
yakalayın”

gazetelerde bir vatandaşın boy boy
fotoğrafları yayınlandı. Tecavüz
zanlısı olduğu tahmin edilen kişinin henüz kimliği belirlenmemişti. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk ve

Kimliğinin belirlenmesinin ardından tecavüzcünün peşine
düşen polis ekipleri, 28 yaşın-

tecavüzcünün Türkiye kökenli çıkmaması için dua ettik. Ancak kötü haber hemen ertesi gün geldi.
Daha önce adı defalarca suça karışmış olan adamın, kimliği hemen polis kayıtlarından çıkartıldı
ve ertesi gün yani 30 Aralık itibariyle tüm gazetelerde tecavüzcünün Türkiye'den geldiği ve adının
Mustafa A. olduğu ilan edilmişti.
Österreich gazetesi 30-31 Aralık
tarihli gazetesinde Mustafa A.'yı
fotoğrafıyla birlikte “İşte seks canavarı” başlığıyla tanıttı.

daki Mustafa A'nın ikamet adresinde kendisini bulamayınca
zanlının kaçtığı anlaşıldı. Başta
Österreich, Heute, Krone gazeteleri olmak üzere “Vahşi seks
canavarının peşinde”, “Polis
tecavüzcünün peşinde” gibi başlıklarla tecavüzcünün herhangi
bir yerde görülmesi halinde polise bildirilmesi gerektiği haberlerini yaydılar. Bu sırada kimliği
belirlenen zanlı tarafından tacize uğramış başka kadınlar da
şikayetlerini yağdırmaya başlamışlardı.
Macaristan-Romanya
sınırında yakalandı
Polis kayıtlarında hırsızlık, başkalarını ölümle tehdit etmek,
gasp suçlarıyla adı geçen Mus-

sapığının”

Türkiye göçmeni çıkması ve
tüm gazetelerin bu saldırganı “Avusturya'nın en vahşi
seks canavarı işte bir Türkiye
göçmeni” olarak lanse etmesi
üzerine kahrolan Türkiye göçmenlerine bir darbe de FPÖ'lü
yetkililer vurdu. Fırsatı hemen
değerlendiren FPÖ'lüler “Sosyalistler yıllardır bize multikulti yani çok kültürlü ortamı
savunuyor, alın buyrun işte!”
derken, FPÖ'nün içinden bir
ses, Johann Gudenus “İşte
sapık Türk çıktı. Bize kızıyorlar ama sapık Türk çıkmışsa,
Türk olduğunu söyleyeceğiz.
Bunun için de özür dilemeyeceğiz. Bahsi geçen toplumda
kadına şiddet kabul edilen
bir durumdur ve bu durum
bizde ise kabul edilemez bir
durumdur” şeklinde konuştu.
Sapığın Viyana 20. Bölge'deki
adresini baz alarak konuşan

FPÖ'lü Gerhard Haslinger ise
“İşte tüm sapıklar, suçluların
en sevdiği yer, 20. Bölge. U6
metrosu sapığı da işte burada
oturuyor. Bu somut olarak bize
gösteriyor ki, 20. Bölge'de oturan Türkiye göçmenleri halkı
kendi içine kapalı bir toplum
ve suça meyilliler” dedi. Bir
vatandaş ise FPÖ'lü Haslinger
aleyhinde toplumu kışkırtmaktan dolayı şikayette bulundu. Şikayet üzerine “Bunları bu şekilde söylemek hep
yanlış oluyor” derken, FPÖ'lü
sözcüler “Özür dilemek için
hiçbir sebep görmüyoruz” şeklinde konuştu.
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Cinayetin sır perdesi
aralandı, arkasından
karısı çıktı!
Ekim ayında Türkiye'de Akşehir civarlarında öldürülen Harald Weiss (52) ve iş arkadaşı Ramazan
Kaplan'ın (49) cinayetindeki sır perdesi aralandı.
Perdenin arkasından aldatılmış bir kadının intikam
hırsı ve iki tetikçi çıktı.

A

vusturya basınına 21 Ekim
2012 g ünü Türk iye'den
korkunç bir haber yansıdı. Habere göre iki Avusturyalı
Harald Weiss (52) ve iş arkadaşı Ramazan Kaplan (49) hunharca öldürülerek bir tarlaya gömülmüştü. Tarlasını traktörüyle
sürmekte olan İhsan Doğan adlı bir çiftçi tarafından farkedilen
cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeye göre iki Avusturyalı vurularak öldürülmüştü. Tarım ve
hayvancılık yatırımları hakkında
bilgi almak için 2 Ekim 2012 günü Antalya'ya doğru yola çıkan,

FPÖ'lü eski politikacı ve hukukçu Harald Weiss'ın ve arkadaşı
Ramazan Kaplan'ın sonunun neden böyle olduğu bugüne kadar
açıklığa kavuşmamıştı. 18 Ekim
günü birdenbire haber alınamayan ikilinin 21 Ekim günü cansız
bedenleri bulunmuştu. Kimin,
neden ikiliyi öldürmek istediği
anlaşılamamış,
yanlarındaki
yüklü miktardaki parayı almak
isteyen birilerinin onları öldürmüş olabileceği üzerine tahmin
yürütülmüştü.

ortaya çıktı. Zeynep de Harald
ve Ramazan ile birlikte Akşehir'e
doğru giden arabanın içindeydi. Önde de Ramazan Kaplan'ın
inşaat işçileri bir başka araçla
önden gidiyordu. Birden inşaat
işçilerinin kullandığı kamyonet
tezgah gereği bozuldu ve sağa
çekildi. Arabanın bozulduğunu
gören Ramazan Kaplan yardım
için arabasından indi. İfadeye
göre Ramazan Kaplan arabaya
yanaşır yanaşmaz vurulmuştu.
Harald Weiss kaçmak istediyse
de başaramadı ve o da kurşunlarla yere serildi.
Aldatılmanın intikamını aldı
İlk polis sorgusunda şüpheli
cevaplarıyla polisin dikkatini
çeken ve takibe alınan Zeynep
Kaplan suçunu itiraf ettikten
sonra Ramazan Kaplan'ın kendisini aldattığını bunun intikamını almak istediğini anlattı.
Harald Weiss'ı neden öldürdüğü
sorusu ise cevapsız kaldı. Para
karşılığı cinayet işleyen Bahti Kılıç ve Erkan Yıldız da Türkiye'de
tutuklandı. Bahti Kılıç'ın cinayet
hakkındaki “Sevgilim benden
çok para istiyordu, para yetiştiremiyordum. Zeynep Kaplan bana

2 ay tetikçi aradı
Zeynep Kaplan'ın yakınlarından
alınan ifadelere göre Kaplan,
Facebook üzerinden tanıdıkları
vasıtasıyla tam iki ay tetikçi aradı. Yine tanıdıkların ifadelerine
göre Zeynep Kaplan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında bulduğu ve
önceden 25.000 Euro ödediği ilk
tetikçi parayla birlikte ortadan
kayboldu. Daha sonradan olayı
gerçekleştiren iki tetikçinin Ramazan Kaplan'ın Türkiye'deki
evinin inşaatında üç aydır çalıştıkları ortaya çıktı.

1. Viyana'dan
Noel
görüntüleri

Katilini karısı tuttu
16 Aralık 2012 tarihinde ise
sır perdesi aralandı. Ramazan
Kaplan'ın eşi Zeynep Kaplan
polisin verdiği bilgiye göre ikilinin cansız bulunduğu köyde
33 ve 36 yaşlarındaki iki çiftçiyi tetikçi olarak tutmuştu.
Zeynep Kaplan'ın (47) polise
verdiği ifadeye göre eşi Ramazan tarafından aldatılmıştı ve
Harald Weiss da yanlış zaman da
yanlış yerdeydi. Üç çocuk annesi
Zeynep'in eşini öldürmesi için tetikçilere 50 bin Euro para verdiği
ve kocasının öldürülmesi için
büyük bir “tezgah” düzenlediği

böyle bir teklifle gelince masraflarımı düşünerek kabul ettim”
ifadesi ise dikkat çekti.

Bu

görüntüler
Viyana'nın en lüks
semti 1. Viyana'dan!
Tarih, Noel ertesi, 25
Aralık Salı! Evsiz insanlar yağmur altında,
kışın soğuğunda park
banklarını kendilerine ev yapmış, yaşam
savaşı veriyor!

bezahlte Anzeige
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Bakan Fatma Şahin:

"Türkiye kadın
haklarında ilerledi"
Resmi temaslarda bulunmak üzere Viyana’ya gelen
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin beraberindeki heyet ile ATİB Genel Merkezi’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi. Temasları
sırasında Avusturya gazetelerine de demeçler veren
Bakan Şahin “Herkes dini inancını özgürce yaşayabilmeli” mesajını verdi. "Aleviler Türkiye'de çare bekliyor" diyen Alevi temsilcileri Avusturya'daki hakların
aynısının Türkiye'de de verilmesini bakana ilettiler.

V

iyana. Resmi temaslarda
bulunmak üzere Viyana'ya
gelen Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin
Viyana'daki Aile İçi Şiddetle
Mücadele ve Destek Kurumu ile
Engelliler atölyesinde inceleme yaptıktan sonra Avusturya
Türk İslam Birliği'ni ziyaret
ederek vatandaşlarla buluştu.
Din Hizmetleri Müşaviri ve ATİB
Genel Başkanı Seyfi Bozkuş ile
görüşen Şahin, ATİB çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Din
Hizmetleri Müşaviri Bozkuş,
yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek Avusturya
genelindeki vatandaşlarımızın sosyal sorunlarının çözümü için çalıştıklarını, ancak
özellikle aile ve gençlik alanında yaşanan muhtelif problemlere yönelik daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğuna temas
etti. Bakan Şahin ATİB Şeref

Defterini imzaladıktan sonra,
vatandaşlarla yapılan toplantıya katıldı. Vatandaşların yoğun olarak katılım gösterdiği
toplantıda Fatma Şahin “Aile,
kadın ve çocuk hakları konusunda Türkiye’nin çok ciddi
bir yol katettiğini belirterek,
ilk önce kendi ülkemizdeki sorunları çözmeliyiz ki diğer ülkelerdeki vatandaşlarımıza da
aynı hizmeti götürelim” diyerek, Türkiye’de aileye ilişkin sorunları çözerken aynı anda yurtdışında yaşayan vatandaşların
sorunlarına da çözüm aramaya
çalıştıklarını ifade etti.
Ziyareti sırasında Avusturya basınıyla da görüşen Bakan Şahin
Kurier gazetesi ile yaptığı mülakatta Avusturya ile karşılaştırıldığında Türkiye'de çalışan kadın yönetici sayısının çok daha
fazla olduğuna dikkat çekti.

Mart'ta Viyana'da
halk oylaması
Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl
geçtiğimiz ay Viyana'da Mart ayında yapılacak halk oylamasının sorularını açıkladı.
Beklendiği gibi muhalefet kanadı halk oylamasını "acemice" buldu.

V

iy a n a B e l e d iye B a ş k a n ı
Michael Häupl geçtiğimiz ay
Viyana'da Mart ayında yapılacak halk oylamasının sorularını açıkladı. Halk oylamasına sunulacak ilk sorusunda "Parkpickerl"
problemi masaya yatırılıyor, ancak
bu sorunun çözümü için vatandaşlara iki seçenek sunulmuş. Park yeri sorununun çözümü ve Viyana'da
yaşam standardının arttırılması adına vatandaşlar ya "Her bölge için aynı park kuralları (yani Parkpickerl)
getirilsin" ya da "Komşu bölgelerin
durumu göz önünde bulundurularak her bölgeye ayrı çözümler getirilsin" seçeneklerinden birini işaretleyebilecekler. Anketin ikinci sorusu,
"Viyana 2028 Yaz Olimpiyatları için

aday olsun mu, olmasın mı?"
"Üçüncü soru su, lağım, çöp arıtma tesisleri, hastaneler, toplu konutlar ve toplu taşıma araçları özelleştirilsin mi özelleştirilmesin mi?"

Mursi karşıtlarından
Viyana'da gösteri
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"Dördüncü soru ise Viyana vatandaşların da finansal katılımıyla güneş enerjisi örneğinde
olduğu gibi yeni yenilenebilir
enerji projeleri ortaya koymalı mı, koymamalı mı?" Halk
oylamasının soruları bu şekilde belirlenirken, FPÖ ve
ÖVP'den karşıt sesler yükseldi.
FPÖ ikinci soruyu eleştirerek,
"Christian Oxonitsch daha bir
yüzme havuzunu bitiremiyor,
olimpiyatlara bu şehir nasıl
hazırlanabilir. Belediye başkanı ve heyeti esas problemlerin
üzerini kapatmaya çalışıyor"
yorumunu yaparken ÖVP'liler
halk oylamasının sorularını
"acemice" olarak değerlendirdi. Halk oylaması 7-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

MA 35'ten müjdeli haber:

"Boşanmalar azaldı"
Göç, Vatandaşlık ve
Nüfus İşleri Dairesi
MA 35'in yılsonu
raporu sevindirdi. Rapora göre
Viyana'da boşanma
rakamları az da olsa
geriledi.

G

öç, Vatandaşlık ve Nüfus
İşleri Dairesi MA 35'in yılsonu raporu sevindirdi.
Rapora göre Viyana'da boşan-

ma rakamları az da olsa geriledi.
2011 yılında gerileme trendi yakalayan boşanan çift sayısı 6.419
iken, 2012'de daha da gerileyerek
6.067'ye düştü. Aynı rapor çiftle-

rin evlenmek için
en çok temmuz
ayını (ortalama 750
nikah), en az ise
ocak ayını (yalnızca 312 nikah) tercih ettiklerini ortaya koydu. Çiftlerin
evlenmek istedikleri mekanlar arasında ise Hirschstetten'in çiçek bahçeleri, Wilhelminenberg
Sarayı, Cobenzl Şarap Evi, Hotel
Kahlenberg ve Viyana Belediye
Binası gibi adresler öne çıktı.

Çinliler kopyada
sınır tanımıyor

Çinliler Avusturya'nın
en güzel kasabalarından, UNESCO
Kültür Mirası listesindeki Hallstatt'tan
sonra şimdi de
Viyana'nın turist
mıknatısı Grinzing'i
kopyalıyor.

Ç

M

ısır'ın seçimle başa gelmiş ilk cumhurbaşkanı" unvanını taşısa da Mısırlılar Muhammed
Mursi hakkında uzlaşmış gözükmüyor. Geçtiğimiz ay Viyana
Stephanplatz'ta destek bulan

Mursi, bir hafta sonra karşıtları tarafından protesto edildi.
Muhammed Mursi muhalifleri
"Diktatöre hayır", "Devrim henüz bitmedi" sloganları attı.
Eylemler her pazartesi devam
ediyor.

Hallstadt

in'in duyanlara "Bu kadar da olmaz, pes!" dedirten şehir kopyalama
çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Yukarı
Avusturya'daki UNESCO Kültür
Mir ası listesinde yer alan
Hallstatt'ı kopyalayan ve açılışını gerçekleştiren Çinliler, şimdi de Viyana'nın şarap üreticileriyle ve kendine has lokalleriyle
ünlü Grinzing'ini kopyalamaya
hazırlanıyor. Yatırımcılar ise durumdan memnun. Genel yorum
Çinlilerin Avusturya kültürüne
hayran olduğu yönünde.
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Akciğer kistik fibrozi hastası olan ve geçen Mart
ayında Viyana'da başarılı bir ameliyat geçiren Tuğçe
tedavisinin devamı için üç ay daha Viyana'da. Bu süre
zarfında duyarlı Türkiye göçmenleri ve özellikle de
Viyana Fenerbahçeliler Tuğçe'nin mavi gözlerini güldürmeye devam ediyor.

T

uğçe Kübra Başar akciğer kistik fibrozi hastası olarak bağırsakları ve ciğerlerinde tümörle dünyaya geldi. İki yaşındayken
ameliyat masasına yattı, 16 yaşına kadar yirmi iki ameliyat geçirdi.

Sarı Kanaryalar'dan
Tuğçe'ye büyük destek
Geçtiğimiz Mart ayında Viyana'da
başarılı bir operasyon daha geçiren
Tuğçe'ye annesinin sağ, babasının
sol ciğeri nakil edildi. Şimdi ise devam eden tedavisi nedeniyle Tuğçe
tekrar Viyana'da ve üç ay boyun-

ca tedavisine devam etmesi gerekiyor. Elini taşın altına koyan Viyana
Fenerbahçeliler grubu ise mavi gözlü güzel Tuğçe'ye maddi ve manevi
olarak destek oluyor. Grubun faaliyetini sürdürdüğü yardım kampan-

yasına katılarak, Tuğçe'ye destek olmak isteyen okuyucularımız
069917267010 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir, Viyana
Fenerbahçeliler Facebook grubundan daha fazla bilgi alabilirler.

FPÖ: “Okulda anadil yasaklansın”

Viyana – FPÖ Belediye
Meclisi Üyesi Dominik Nepp,
Viyana’daki okullarda teneffüslerde Almanca konuşmanın zorunlu olması yönünde bir teklif

sundu. Ortaya koyduğu gerekçe
ise şöyle: “Almanya’daki bazı
okullarda teneffüslerde Almanca
konuşma uygulaması başarıyla yürüyor. Bu tür alıştırmalar,
dil konusundaki bariyerlerin
ortadan kalkmasını ve yabancı
çocukların dilimizi öğrenebilmesini kolaylaştırır.” Nepp, dil
konusunun entegrasyon için en
önemli adım olduğunu belirtirken göçmen ailelerin çocukları
için şunları söyledi: “Ev içinde
sadece anadillerini konuşuyor-

Göçmen öğrenci
sayısı ikiye katlandı

A

vusturya'da zorunlu eğitim düzeyindeki okullarda okuyan ve anadili
Almanca olmayan öğrencilerin yani okula giden göçmen
çocuk lar ının say ısı ik iye
katladı. 1995 yılına oranla
okullarda iki kat fazla iki
dilli çocuğun okuduğunu belirten Eğitim Bakanlığı, anadili Almanca olan çocukların
oranının yüzde 91'den yüzde
77'ye düştüğüne dikkat çekti. Bu istatistiklere göre Eğitim

Bakanı Claudia Schmied, gerçekliğe uygun bir dil destek
programını yürürlüğe koymak istiyor. Bununla birlikte Avusturya'da eğitime ayrılan para da 2000-2009 yılları
arasında öğrenci başına yüzde 25 arttı; öğrenci başına
9000 Euro'luk eğitim masrafı
Avrupa ülkelerinin ortalamasının oldukça üstünde. Ancak
Avusturya eğitim sisteminin
herkese eşit şans vermemesidezavantajlar arasında.

lar ve okulda da genellikle Türkçe, Hırvatça, Lehçe ve benzeri
diller konuşuluyor.” FPÖ’nün bu

önerisine SPÖ ve Yeşiller partileri karşı çıkarken, ÖVP’den ise
destek geldi.

18 HABER
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"Herkes akan sele kapılmış gidiyor"

Vatandaş derneklerden
çok şİkayetçİ
“Dernek ve federasyonlar sivil toplum örgütu gibi çalışmıyor ve
kendi dar çerçevelerinin iş takibi yapan bir firma ajansı veya parti
gibi çalışıp göz boyuyorlar.”
“Bu ülkede çifte standarttan artık bıktık. Dernekler çok pasif ve
çıkarcı”

Ramazan Doğan

“Bu insanlar neden bu toplumun elinden tutup yol göstermiyor
ya da özlerinden kopmadan bizi, çeşitliliğimizi, kültürümüzü anlatamıyorlar?”

(Esnaf)

N

“Derneklerden bir gün de arayıp “Nasılsın? Bir sıkıntınız var mı?”
diye soran yok.”

eden imajımızın bozuk olduğunu ben size söyleyeyim. Geçmişini bilmeyen
geleceğini bilemez. Avusturya’da
yaşayan Türkiye göçmenleri ço-

"Dernekler elini taşın altına koysun"

İ

majımızın bozuk olmasının
en büyük sebebi aramızda birlik beraberliğin olmayışıdır.
Avusturya'da Türkiye göçmenlerine gelince hep çifte standart
çalışıyor. Özellikle de Avusturya
medyasında. Şimdi bir metro sapığı çıktı, tüm Türkiye göçmenleri damga yedi ama bu ülke
Natascha Kampusch’u ünlü yaptı. Çifte standarttan artık bıktık.
Bu anlamda, bu çifte standartlara, Avusturyalıların yüzümüze gülüp arkamızdan yaptıkları
ırkçılıklara bir son demesi gereken üyesi olduğumuz ve her ay
para ödediğimiz derneklerdir.
Artık neredeyse her mahalleye
bir dernek düşer oldu. Her ay paramızı düzenli olarak ödüyoruz
ama sorunlarımıza çare bulan
yok. Derneklerin sorunlarımıza
çözüm bulabileceğinin en güzel
örneği Avusturya’da minare yasağı konusudur. İşadamları ya-

İ
Sadi Balcı
(Esnaf)
sak gündeme geldiği dönemde
“Hisselerimizi çekeceğiz” dediler, yasak hemen geri çekildi. Ancak bu tip icraatlar kırk
yılın başı oluyor. Derneklerden
bir gün de arayıp “Nasılsın?
Sağlığınız yerinde mi? Bir sıkıntınız var mı? Çoluk çocuğun

durumu nasıl? Okulla problemi var mı?” diye soran yok. Bu
kadar mı zor herkese ulaşmak
bu devirde? Dernekler elini taşın altına koysun. Avusturya’da
yurtlarda 2000 tane sahipsiz
çocuğun olduğu söyleniyor.
Dernekler bu çocuklara neden

sahip çıkmıyor, sahip çıkılmasının önünü neden açmıyor?
Türkiye göçmeni bu çocuklar için yuva kurulması gerek!
Yoksa bundan on sene sonra o
çocuklar dışarı çıktığında onlara sahip çıkmadığımıza pişman
olacağız.

cuklarına köklerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi öğretmiyor. Öğretse bile bağnaz bir
şekilde öğretiyor, bugünkü hayata uymayacak şekilde. Dini ve kül-

türel değerler giderek yok oluyor.
Aile yapısı hepten bozulmuş. Yani
imajımız sadece Avusturyalılara
karşı değil, içeriden baktığınızda
da bozuk. Herkesin ayrı bir psiko-

lojik problemi var, sosyal devlette
yaşadığımız halde insanlar sorunlarını gidip çözmüyorlar. Akan sele kapılmış gidiyor herkes. Türkiye
göçmenlerinin hali hal değil.

"Biri de göçmenler için çalışsın"

majımızın bozuk olmasının
en önemli sebebi ilk bakışta dil problemi gibi gözüküyor.
İnsanlar bu toplumun bir parçası olmak yerine paralel bir toplum
oluşturuyor ve kendi içlerinde yaşıyorlar. Ancak bu, burada doğmuş
ve Almanca diline hakim Türkiye
kökenliler için de geçerli. Birbirine
yabancı yaşayan iki toplum.
Türkiye göçmenlerinin birileri tarafından Avusturyalılara anlatılması
gerekiyor. O zaman bugün, Türkiye
göçmenlerinin en büyük karalayıcısı Avusturya basını da söylemlerine dikkat etmek zorunda kalır. Türkiye göçmenlerinin imajının
bozuk olmasında Avusturya basınının çok büyük etkisi var. Türkiye
göçmenleri iyi bir işe imza attığında
medyada hiç yer almıyor, kötü bir
şey yaptıklarında mutlaka “Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı” damgasını
görüyorsunuz. Bu durumu kim düzeltecek? Avusturya’da Türkiye’den

gelmiş aydınlar yok mu? Okumuş
etmiş insanlar yok mu?Biri de göçmenler için çalışsın. Bu insanlar
neden bu toplumun elinden tutup yol göstermiyor ya da özlerin-

den kopmadan bizi, çeşitliliğimizi, kültürümüzü anlatamıyorlar?
Hadi aydınları, entelektüelleri geçtim, artık Türkiye'deki köylerin bile burada dernekleri var. Onlar ne-

den bir çare bulamıyor, anlamak
güç. Basında her gün Türkiye göçmenleri yerden yere vuruluyor, birisi de çıkıp bu Avusturya basınına
ses çıkarmıyor.

Canberk Onbaşıoğlu
(Öğrenci)
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"Derneklerden medet ummak nafile"

B

izim imajımız medya yüzünden, Türkiye’yi tanımayan insanların önyargılarından dolayı bozuk.
Doğrusu ise, yani bizim esnaf olarak gördüğümüz ve birebir yaşadığımız tecrübelerden çıkardığımız, Avusturya’da
en problemli grup Sırplar,
Romenler ve Bulgarlardır. Tabii,
biz hepsi için asla konuşmuyoruz. Ancak FPÖ’lülerin sırf
Hıristiyan diye Sırpları kayırmasını anlamak mümkün değil. En basitinden seri kuyumcu soygunlarının altından bile
Sırplar çıkıyor. O olaylar hiç büyütülmüyor ama adamın bir tanesi sapık çıktı diye tüm Türkiye
göçmenleri sapık ilan ediliyor.
Olacak iş değil. Avusturyalıların
kuyruk acısı var. Belki atalarımız o zaman Viyana’yı alabilmiş olsaydı bunları yaşamayacaktık. Biz Müslümanız diye
yükleniyorlar bize. Halbuki tek
tek bireylerin suçları olabilir
ama dinin suçu olmaz, İslam’ın
suçu olmaz. Bir de bizde birlik
beraberlik yok. Herkes birbirini rakip, düşman bellemiş. Biz
dağınık durduğumuz için, hiç-
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FPÖ soru önergesiyle adeta dalga geçti
Aralarında Belakowitsch-Jenewein da olmak üzere
bir grup FPÖ milletvekili, Viyana sigortalar ve sağlık merkezi WGKK’nın bir şubesinde gerçekleşen
sergi hakkında Sağlık Bakanı’na verdiği soru önergesinde sergiyle adeta dalga geçerek serginin ne
kadar basit, yersiz, ilkel olduğunu ifade etti.

F

Engin Çırakoğlu,
Nilüfer Akbal
(Esnaf)

bir söylenene ses çıkaramadığımız için imajımız günden güne daha da bozuluyor. İyi bir
olay olunca hiç ismimizden
bahsedilmez, kötü bir şey olunca medya abartır da abartır. Bu
ülke babası tarafından teca-

vüz edilmiş Kampusch’un ünlü olduğu bir ülke. Medyanın
Türkiye göçmenleriyle ilgili her
şeyi bu kadar çirkinleştirmesini anlamak mümkün değil? O
halde mahkemeler neden var?
Ama bizi savunacak kim var

ki? Derneklerden medet ummak da nafile. Ticarethane olmuş çıkmış hepsi. Bir tanesi de
bize yapılan haksızlıklara karşı
Almanca bir bildiri yayınladı mı
acaba şimdiye kadar bizim yararımıza? Hepsi boş laf.

Okullardan ücretsiz
olarak sipariş
edilebilir!
Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag adlı yayınevi ile
birlikte Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı
büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve
geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile piyasaya sürdü.
Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği
kitaplar listesine giren sözlük, okullardan ücretsiz olarak
sipariş edilebiliyor.
"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch", 46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag

Pö geçtiğimiz ay Türkiye’den
gelen “Anadolu’dan Sağlık ve
Sanat” adlı bir sergi üzerinden iktidara vurmaya çalıştı. Sergi
hakkında bir soru önergesi hazırlayan FPö'lüler, soru önergesinde yönelttikleri sorularla WGKK
ve Sağlık Bakanlığı'nı, Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi çalışanlarının eserlerinden oluşan sergiye sponsorluk
yaptıkları gerekçesiyle topa tuttular. Soru önergesinden, Sağlık
Bakanlığı ve WGKK’nın yanı sıra, Türkiye’nin bazı değerleri de
nasibini almış gözüküyor. Sergi
afişinde yer alan derviş figürü,
İzmir Dağı ve Atatürk resmi, “klişe” olarak nitelenirken, “sağlık
merkezine gelen hastaların da
sergiyi ciddiye almadığı” vurgulanıyor. FPÖ milletvekilleri, “resimlerin güzel olduğunu ancak
serginin İstanbul’daki bir hediyelik eşya dükkânını hatırlattığını” da yorumlarında söylemeden
geçemediler. Türkiye göçmenlerine ait gazetelerde de haberleri övgüyle yayınlanan sergi hakkında FPÖ'lüler en çok ne kadar
bütçe ayrıldığı sorusuna odaklandılar. Sergilerin tam olarak nere-

de ve hangi başlıkla gerçekleştiğini anlayamadıklarını dile getiren
partililer sadece 2012 yılının değil
2011 ve 2010 yıllarında da Sağlık
Bakanlığı'nın sanat için ne kadar
para harcadığını bilmek istediklerini ancak sorunun para değil serginin niteliği olduğunun da altını
çizdiler.

İşte başta Belakowitsc Jenewein ve
diğer FPÖ'lülerin imzasını taşıyan ve
Sağlık Bakanı'na yöneltilen sorular!
• Toplam maliyet ne kadar?
Bu

Sergideki eserleri beğenmeyen ve
"köylü" olarak tanımlayan partililer Sağlık Bakanlığı'nı gereksiz işler için sponsorluk yapmakla
suçladı. FPÖ'nün sağlık sözcüsü
Dagmar Belakowitsch Jenewein
yaptığı açıklamada "WGKK'da bir
kapının üzerinde "Girilmez" yazıyor, altında da Türkçe, Almanca
ve Yugoslav dillerinde "Kapıyı çalmayınız" yazıyor. Hemen yanında Ankara'da yapılmış son derece kötü bir resim göze çarpıyor.
Hastalar dönüp bakmıyorlar bile.
Beni en çok üzen bu serginin bizim ödediğimiz paralarla yapılıyor
olması. Üstelik bu sergiyi internette aradığınızda bile bulamıyorsunuz, kimsenin serginin nerede
nasıl olduğundan bile haberi yok.
Sağlık Bakanı ve WGKK şefine soru önergesinde bulunacağız" dedi.

ser

• WGKK, maliyetin ne kadarlık bölümünü üstlenmiştir?

zin tarafınızdan maddi olarak
desteklenmiştir?

Bu

• Sağlık Bakanlığı, maliyetin
ne kadarlık bölümünü üstlenmiştir?
Bu

• 2012 yılında WGKK’nın
sağlık merkezlerinde kaç sergi
açılmıştır, bunlar tam olarak
nerede ve hangi başlıkla gerçekleşmiştir?

• Bu sergiler tam olarak nerede ve hangi başlık altında gerçekleşmiştir?
• Bu sergiler için toplam maliyet ne kadar olmuştur?

Bu

• 2012 yılında düzenlenen bu
sergiler için WGKK’nın ayırdığı bütçe ne kadardır?
Bu

• 2011 yılında WGKK’nın
sağlık merkezlerinde kaç sergi
açılmıştır, bunlar tam olarak
nerede ve hangi başlıkla gerçekleşmiştir?
Bu

• 2011 yılında düzenlenen bu
sergiler için WGKK’nın ayırdığı bütçe ne kadardır?
Bu

• 2010 yılında WGKK’nın
sağlık merkezlerinde kaç sergi açılmıştır, bunlar tam olarak nerede ve hangi başlık altında gerçekleşmiştir?
• 2010 yılında düzenlenen bu
sergiler için WGKK’nın ayırdığı bütçe ne kadardır?
• 2012 yılında çeşitli sağlık
merkezlerindeki kaç sergi, si-

• 2012 yılında toplamda kaç
sergi ve sanatsal faaliyet, tarafınızdan maddi olarak desteklenmiştir?
• Bunlar için toplam maliyet
ne kadar olmuştur?
• 2011 yılında çeşitli sağlık
merkezlerindeki kaç sergi, sizin tarafınızdan maddi olarak
desteklenmiştir?
• Bunlar için toplam maliyet
ne kadar olmuştur?
• 2011 yılında toplamda kaç
sergi ve sanatsal faaliyet, tarafınızdan maddi olarak desteklenmiştir?
• Bunlar için toplam maliyet
ne kadar olmuştur?
• 2010 yılında çeşitli sağlık merkezlerindeki kaç sergiye, sizin tarafınızdan sponsor
olunmuştur?
• Bu sergiler tam olarak nerede ve hangi başlık altında gerçekleşmiştir?
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500 Euro'dan başlıyor. Cemil
İpekçi'nin öğrencisinin özel tasarladığı Swarovski taşlı modellerimiz Viyana'da başka yerde yok.
Bir kişinin düğünü bitene kadar,
o kişinin aldığı gelinlik modelini başka hiç kimseye satmıyoruz.
Giyeceğiniz gelinliğin daha önceden başka birinde görülmüş ihtimali yok. Mağazamız yeni olduğu
için, modellerimizi de Türkiye'de
en yeniler arasında seçtik. Tüm gelinliklerimiz 2013 modeldir." şeklinde konuştu.

Viyana'nın gelinlik
cenneti Asya Mode

Özel günleriniz için
alışveriş yapabileceğiniz Viyana'dan
birkaç adres şöyle:

İstanbul Center
Thaliastrasse 13a,
1160 Wien

Temas Tekstil

Neulerchenfelderstr. 39,
1160 Wien

V

iyana'da yaklaşık üç aydır gelinliğin yeni bir adresi var. Salzburg'ta bulunan
iki şubesinde edindikleri 13 yıllık deneyimi Viyana'ya taşıyan
Çavuş ailesi, Thaliastrasse 56 ad-

Akarsu Mode

Brunnengasse 61-63,
1160 Wien

resin bulunan yeni mağazalarıyla
Viyana'nın gelinlik cenneti olmak
yolunda emin adımlar atıyor. Yeni
Vatan Gazetesi olarak ziyaret ettiğimiz Asya Mode Gelinlik 21'ten
Ömer Çavuş “Gelinliklerimiz

Style by Tosun

Thaliastrasse 36, 1160 Wien

CAMCI TAYFUN
GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları,
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları
CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA
ŞİRKETİNDEN ALINIR.
24 saat acil arama hattı:

0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

Vİyana ve Nİederösterreİch çevresİ ve köylerİ
Telefon:

01/ 943 69 15

Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at - Fax: 01 / 943 69 16

Jilet gibi, imanlı gençlerimiz

V

iyana Westbahnhof'taki tipik bir prestijli Viyana kahvesi olan Cafe Westend'de
çalışan iki kardeş Engin Akgüler
(24) ve Eren Akgüler (21) tüm göçmenlere örnek olacak nitelikte iki
genç. Avusturyalı şefleri tarafında da takdir edilen gençler Yeni
Vatan Gazetesi'ne “Namaz bir evin
direğidir. Evden abdestsiz, namazsız çıkmayacaksın. Şimdiki gençlerde ne ararsan var, küfür var, kumar var, alkol var, uyuşturucu var.
Tabii bir elin parmakları bir değil, biz dört kardeşiz, dördümüz
de farklıyız. Ama insan çevresini
düzeltmeye en yakınından başlamalı. Herkes en yakınındakine sahip çıkar, doğru yola yönlendirirse bu toplum iyiye gider.” şeklinde
konuştu.
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Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ'dan Viyana ziyareti

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek “Energieausweis” yani binanızın veya oturduğunuz dairenin ısınmaya ne kadar enerji harcadığını bildiren belgeyi edinme gerekliliği uygulaması hem evini kiraya verenler,
hem kiracılar, hem evini satacaklar hem de ev satın alacaklar için büyük önem taşıyor. Bu belge sayesinde
bir evi kiraladıktan veya satın aldıktan sonra sürpriz ekstra masraflar ödemekten kurtulacağınız gibi, belge
size kiralama veya satın alma sırasında binanın durumu hakkında da bilgi veriyor olacak.

"Energieausweis" nedir?

“Energieausweis” ne işe yarar?

temin edilir?

“E

nergieausweis” bir binanın enerji tüketimini
ölçen bir araçtır. Bir taşıtın yakıt kapasitesinin hesaplanışında nasıl ki taşıtın yakıt tüketimine bakılıyorsa, bir bina için de
aynı şekilde düşünülebilir.
“Energieausweis” ne için
gereklidir?
Emlak pazarındaki en önemli fiyat belirleyicilerden biri, elektrik, ısınma ve su tüketiminden oluşan işletme
masraflarıdır(Betriebskosten).
İşletme masraflarının yüksek olmasının ısıtma alanı açısından en
büyük belirleyicisi ise binanın durumudur. İyi yalıtılmamış bir bina veya pencereleri eski olan bir
daire çok daha yüksek bir ısıtmaya ihtiyaç duyar, bu nedenle
de işletme masrafları yüksektir.
“Energieausweis” ise bina sakinlerine bir binanın ne kadar ısınma
ihtiyacı duyacağı hakkında bilgi
verir ve “Energieausweis” sayesinde her kiracı, ev sahibi veya alıcı,
bu daireyi veya binayı kiralamak

veya satın almak isteyip istemediği hakkında daha iyi hüküm verebilir, ek masraflar hakkında fikir
sahibi olabilir.
“Energieausweis” ibrazı
yapılmaz ise, ne olur?
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir dairenin veya evin kiralanması veya satışı sırasında

“Energieausweis” bildirimi yapılması yasalarca zorunlu kılınmıştır. Ev kira veya satış ilanı
verilirken dahi bu belgelerin hazırlanmış olması gerekmektedir.
Bir evin veya dairenin enerji ihtiyacını belirten belgenin bulunmaması halinde 1450 Euro’ya kadar
para cezası öngörülmüştür.
“Energieausweis” nereden

“Energieausweis”, enerji tasarruf
dernekleri ve teknikerler gibi sertifikalı birimlerden temin edilebilir. Teknik detaylara hakim bir uzman tarafından bina ziyaret edilir
ve binanın durumu kontrol edilir, ısı kazanç ve verimlilikleri hesaplanır, binanın dış yalıtımı, kapı
ve pencerelerin izolasyonu değerlendirilir. Tüm bu kriterler bir araya getirildikten sonra ortaya “Bina
çok iyi durumda” ile “Bina çok kötü durumda” arasında bir değerlendirme çıkar. Kiracı veya alıcı
da bu bilgiye göre gelecekte kendine ne gibi ekstra masraflar çıkabileceği hakkında fikir sahibi olur ve bir karar yardımı almış
olur. “Energieausweis” hem kiracı veya alıcının cüzdanı hem de
doğa için yararlı bir uygulamadır.
Uygulamanın amacı enerji tüketimini düşürüp, verimi arttırmaktır.
“Energieausweis” düzenlenmesi ne kadar masraflıdır?
Bir aile evi için “Energieausweis”
belgesinin düzenlenmesi yaklaşık
450-500 Euro civarındadır.

Türkiye göçmenleri
“out”, Macarlar “in”

İ

s t a t i s t i k l e r e gö r e , D o ğu
Avrupa’dan gelen işçilerin sayısı düzenli olarak artarken,
sadece Türkiye vatandaşı işçilerin sayısında düşüş gözlendi.
Açıklanan Eylül ve Ekim ayı verilerine göre, yerli işçi sayısı azalırken, yabancılar düzenli olarak artıyor. Yabancı işçilerin artış oranı
Eylül’de % 6,2, Ekim’de ise % 6,8
olarak göze çarpıyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise Doğu
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Avrupa’dan gelen işçilerle ilgili. 2011 Mayıs ayında iş piyasasının doğuya tamamen açılmasıyla
Macaristan ve Slovakya’dan gelen işçi sayısında tam anlamıyla
patlama yaşandı. Bu ülkelerden
gelen işçi sayısı ikiye katlanırken,
toplamda yaklaşık 72.000’e ulaştı. Türkiye vatandaşı işçilerin sayısında ise geriye gidiş tespit ediliyor. Türkiye’den gelen işçi sayısı
geçen yıla oranla % 1,1 düşüşle

Başbakan Yardımcısı ve Yurtdışı Türklerinden Sorumlu Devlet
Bakanı Bekir Bozdağ 21-23 Aralık tarihlerinde Viyana'ya bir ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Viyana'da faaliyet gösteren dernek
ve kuruluşlarla da temaslarda bulundu.

B

56.736’ya geriledi. Avusturya’da
yıllardan beri en büyük yabancı
iş gücü olan Almanlar ise 87.000
kişiyle birinci sırayı kimseye kaptırmadı. Dikkat çeken bir başka
ayrıntı ise, göçmen işçilerin artı-

şına rağmen, yabancılar arasında
işsizliğin de artışta olması. Kasım
sonu itibariyle yabancılar arasında işsizlik % 12’ye kadar bir artış
gösterirken, yaklaşık 63.000 kişi
işsiz olarak açıklandı.

aşbakan Yard ımcısı ve
Yu r td ı ş ı T ü rk le r i nde n
Sorumlu Devlet Bakanı
Bekir Bozdağ 21-23 Aralık tarihlerinde Viyana'daydı. Bakan
V i y a n a'd a , V i y a n a İ s l a m
Federasyonu, Viyana İslam Lisesi,
Viyana Özel Phönix Okulları,
Avusturya Türk İslam Kültür ve
Sosyal Yardımlaşma Birliği ATİB,
Avusturya Türk Federasyonu,
Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci
A kt iv iteler i n i Destek leme

D e r n e ğ i WO N D E R , İ m a m Hatip Eğitim Merkezi, Kubbe6
Çocuk Kulübü, Avusturya Alevi
İslam İnanç Toplumu,
Avusturya İslam Kültür
Merkezleri Birliği, Türk
Eğitimciler ve Avusturya
Türk Öğretmenler Derneği
ve UETD Avusturya'yı ziyaret etti, çeşitli toplantılarda vatandaşlarla ve
yetkililerle bir araya geldi.
MÜSİAD Avusturya'nın

ev sahipliğinde gerçekeşen yemeğe katılan Bozdağ, yemekte Türk
işadamlarıyla, girişimcilerle ve

dernek temsilcileriyle görüştü.
Bekir Bozdağ'ın
Viyana'da buluştuğu ve Türkiye
göçmenler inin
durumunu görüştüğü bir isim
de Avusturya Uyum Müsteşarı
Sebast ia n Kurz oldu. Bek i r
Bozdağ Avusturya'da yaşayan
Türkiye göçmeni vatandaşlara
anadillerini de, Almancayı da en
iyi şekilde öğrenip konuşmaları gerektiği mesajını verirken, artık yurtdışında da Türkiye için oy
kullanmanın vatandaşa en yakın
adreste mümkün olduğuna dikkat çekti.
Avusturya Alevi İslam İnanç
Topluluğu'nu da ziyaret eden
Bekir Bozdağ Alevi vatandaşların sorunlarını dinledi. Alevi
vatandaşlar Bekir Bozdağ'dan
Avusturya'da sorgusuz sualsiz
tanınan Alevilik'e aynı hakların
Türkiye'de de tanınmasını istedi.
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Holdingzede Viyana'da Bakan Bekir Bozdağ'ı görünce konuştu:

“Yüreğim yanıyor”
T.C Yurtdışı Türklerinden Sorumlu Bakan Bekir Bozdağ:

“Senin derdin soru sormak mı, nutuk atmak mı?”

B

aşbakan Yardımcısı ve
Yu r td ı ş ı Tü r k l e r i n d e n
Sorumlu Devlet Bakanı
Bekir Bozdağ Viyana'da ziyaret
ettiği Phönix adlı dernekte bir
holdingzede Abdullah Şener adlı vatandaş “Yüreğim yanıyor” diye başladığı sözü uzatınca, Bakan
Bozdağ “Senin derdin soru sormak mı nutuk atmak mı?“ diye
karşılık verdi.

tık. Bildiğiniz gibi Avrupa genelinde 300 bin insan Türkiye’de
bazı insanların kurduğu holdingler tarafından dolandırıldı. 300
bin insan çocuklarıyla beraber 1
milyon insan eder. Bu acaba sizin için bir gündem teşkil etmiyor
mu? “Adalet mülkün temelidir”
diyor Hz. Ömer. Ben inanıyorum
ki eğer Avrupa Birliği’nde böyle bir şey olsaydı, yani böyle bir

Şener: Hayır işte soru soruyorum,
siz yurtdışı Türklerden sorumlu
bakansınız sayın Bakanım. İçimiz
yanıyor bizim.
Bekir Bozdağ: Ama sen nutuk
atıyorsun.
Şener: Yo, özür dilerim benimki
nutuk atma değil. Allah rızası için
eğer bir milyon yurtdışında yaşa-

Şener: Canımız kurban bak, devletimizi temsil ediyor bu adam.
Çok seviyoruz.
Bekir Bozdağ: Soruyu sordun,
cevabını alma niyetin var mı?
Şener: Buyurun, inşallah ama çözüm varsa cevap istiyorum.
Bekir Bozdağ: Şimdi bak bize bir
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yin. Soyanlar orada gözünüzün
önünde veya çok yakınınızda sayın Bakanım.
Bekir Bozdağ: Hayır hayır, niyetin olur olmaz, ama bakın bu konularla ilgili bizim milletimize
her zaman hesabını veririz söylediklerimiz var, yaptıklarımız var.
Bakın bu Türkiye’de holdinglerle
ilgili sıkıntılar çıktığı zaman biz
iktidar değildik. Bizim böyle bir
partimiz falan yoktu.
Şener: Evet de devlette devamlılık teşkil eder. Bu da var yani.
Bekir Bozdağ: AK Parti ne zaman kurulmuştu, 14 Ağustos
2001’de biz kurulduk ve 21 Şubat
2001 ekonomik krizinden sonra
Türkiye’de pek çok şirket sıkıntıya
girdi. Bunlar da o dönemde sıkıntıya giren şirketlerden biri. Bir defa biz böyle bir kriz doğurmadık,
biz geldiğimiz zaman böyle bir sorun vardı, peki ne yaptık biz bununla ilgili, şunu yaptık, mecliste
bir araştırma komisyonu kurduk.

gözetimden uzak oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açacak sonuçlar doğurmaması için Türk Ticaret
Kanunu’nda önemli düzenlemeler yaptık.

nun borcunu hazineden Türkiye
öderse o zaman bütün herkes
şirket kurar, devleti dolandırır. Yani biz buna göz yumamayız. Biz bankalarla ilgili ödedik.
İmar Bankası’nı biz ödedik.

Şener: Ondan haberim var sayın
Bakanım.

Şener: Evet biliyorum Cem Uzan.
Cem Uzan ve İmarbank ile bizim srounumuz farklı. Onlar
Camii`den Allah ve Peygamber
diyerek din istirmarı para toplamadı sayın Bakanım.

Bekir Bozdağ: Önemli adımlar
attık ve bundan sonraki süreçte de devletin denetimi ve gözetimi dışında da bu tür şirketlerin
faaliyette bulunmasını önleyecek
adımlar attık. Ve sürekli kontrol
altına altık. Vatandaşımızı koruyucu kollayıcı düzenlemeler yaptık. Hayata geçirdik.
Şener: Mağdur olmuşlar için ne
yapılıyor?

İşte kameralara da yansıyan vatandaş ve bakan arasında geçen
konuşmanın tam metni:
Basın toplantısına katılan mağdur vatandaş Abdullah Şener:
Sayın Bakanım sizden bir istirhamım olacak. Yüreğim yanıyor.
Bizi Yimpaş ve Kombassan gibi
İslami Holdingler dolandılar ve
hala Türkiye`de çalışıyorlar. Ben
Sivaslıyım, Abdullah Şener olarak Sivaslıyım, 3 tane çocuğum
var elinizi öper. Dediğiniz gibi çocuklarımızı da hazırladık, yetiştirdik birisi bilgisayar mühendisi, manevi olarak da yetiştirdik
diğeri de makine mühendisliği
okuyor, diğeri de inşaat üzerine
meslek okuluna gidiyor. Maddi
olarak da kendimiz yatırım yap-

dolandırıcılık, resmen dolandırıcılık, bu kesin çözüme kavuşturulmuştu yani. Ve partinizin,
Allah yardımcınız olsun ben bir
şey demiyorum, partinizin ismi
de Adalet ve Kalkınma Partisi.
Devletime kurban olurum ama
Başbakanımızı da buradan kınıyorum.
Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ: Anladım.. Anladım
efendim anladım...
Abdullah Şener: Anladınız da
yani, özür diliyorum. 12 senedir
iktidardasınız, Kombassan geçen
ay borsaya girdi. Bu nasıl iş?
Bekir Bozdağ: Senin derdin soru
sormak mı, nutuk atmak mı?

tan Türklerin problemi sizi ilgilendirmiyorsa, böyle yiyip içelim,
coşup oynayalım. 1 milyon insan
efendim.
Bekir Bozdağ: Peki, peki.
Şener: 300 bin Euro para yatırdım ben o sahtekarlara. Ben sizin için, elinizi ayağınızı öperim
siz benim devletimi temsil ediyorsunuz. Ben Türkistan ülkücüsüyüm. Alperen bir ülkücüyüm
ben.
Bekir Bozdağ: Beni dinle bir saniye. Bak dur dur.
Diğer vatandaşlar ve konuklar: Bir saniye dinle, cevap versin
Bakanımız.

soru sorduğunda, ben şimdi geziyorum, bazı yerlerde böyle kadrolu bazı kişiler geliyor, bir toplantıda, çok nezih toplantıda böyle
sloganlar atıp gidiyorlar.
Şener: Estağfurullah, benim öyle bir niyetim yok. Ben kimsenin
kadrolu elemanı değilim, dolandırıcılar ortada, benim gibi dolandırılanlar da burada. Elimde
belgelerim var, mağdurum. Sizi
burada yemekle karşılayanlar ve
alkışlayanlar lütfen bizim derdimizle ilgelensinler. Bizi tehdit etmesinler, karalamasınldar. Yetti
artık. Onlarca kişi intihar etti. Bu
ne dernekçilik Federasyon çalışması sayın Bakanım. Allah rızası için suçu bizim üzerimize
atılmayın veya atılmasını önle-

Şener: Evet haberimiz var Sayın
Bakanım.
Bekir Bozdağ: Evet bu komisyonda bu konular nedir, bu sorunlar nedir, neler yapılabilir,
bununla ilgili mecliste grubu bulunan partilerin tamamı bu komisyona katıldılar. Ve bunlarla
ilgili bir rapor hazırlandı, yurtdışında da vatandaşlarımızla da
zannedersem komisyon rapor
hazırlama sürecinde görüşmeler
yapıldı, bu konularda neler yapılabilir konusunda çalışmalar
sürdürüldü. Eğer bu konuda vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için bir şey yapılabilecek
olsa biz bunu sizden önce yaparız. Bundan sonra da Türkiye’de
bu tür şirketlerin denetim ve

Bekir Bozdağ: Onu söyleyeceğim. Şimdi bu şirketlerin yöneticileri hakkında Türkiye’de
mahkemelerde adli ve idari soruşturmalar açıldı, bazıları hakkında mahkumiyet kararları verildi ve mahkumiyet kararları
infaz edildi. Şimdi bu şirketlerde
mağdur olan vatandaşların paralarının ödenmesi konusunda, hazineden ödenmesi mümkün mü?
Değil.
Şener: Biz zaten onu talep etmiyoruz. Hayır.
Bekir Bozdağ: Müsaade etmiyorsun. Sebebi nedir? Bu bir
özel şirkettir. Türkiye’de binlerce yüzbinlerce özel şirket var,
anonim şirket var. Eğer bir anonim şirket veya özel şirket battığı zaman, iflas ettiği zaman bu-

Bekir Bozdağ: Neden ödedik?
Çünkü bankalar hazine garantisidir. Devlet demiş ki, bu bankaya para yatır, ey vatandaşım.
Eğer bu banka herhangi bir şekilde batarsa, bu paranın kefili
benim demiş devlet. Devlet kefalet yapmış. Ama özel şirketlerin kefili devlet değildir. O yüzden İmar Bankası ödendi ve bu
Holding şirketlerin parasını bizim ödememizin imkanı yok. Bu
şirketler özel olduğu için, özel
mülk olduğu için, onların ortaklarının mülkü olduğu için de, bizim anayasamız da özel mülkü,
sermayeyi koruyan kollayan bir
yapı var. Biz serbest piyasa ekonomisiyiz. Kalkıp mahkeme kararı olmadan, kalkıp da şirketlerin malına el koyup, kalkıp ben
seni tasfiye ediyorum kardeşim
dememiz mümkün değil. Bunun
yolu yargıdır. Yargıya da gidilir,
yargı da eğer bu konularla ilgili kararlar alınırsa, bununla ilgili işlemler yapılır. Ve biz bu yolların çekilmesini her zaman
önerdik. Pek çok da mahkemelerde tahmin ediyorum bu konularla ilgili davalar var. Bizim
ekonomiye, şirketlere hükümet

olarak müdahale edip, malına
el koyup, ondan sonra bu malı
alıp alacaklılar arasında tasfiye
etmemiz mümkün değil. Çünkü
biz demokratik bir ülkeyiz, hukuk devletiyiz, kanun var nizam var, bu çerçevede olacak.
Türkiye komünist bir ülke değil,
diktatörlük yok. Onun için birisi bir yerde mal batırdığında veya parası kaybolduğunda bunun
bedelini ödeyecektir, buna katlanacaktır. Kaldı ki, bakın bu şirketlerin hiç birisi milletten para
toplarken benim arkamda devlet
var diye toplamadı. Ne diye topladı? Bir liraya beş lira kar vereceğim diye topladı. O zaman kar
payı dendi. Yani bir liraya beş lira nasıl kar veriliyor, o ayrı bir
konu ama vatandaş getirdi parasını yatırdı.
Şener: Devletin haberi yok muydu?
Bekir Bozdağ: Yani burada bizim vatandaşımızın mağduriyetine bundan sonra yol açmayacak mekanizmaları biz kurduk,
bundan sonra inşallah bir sorun
olmayacaktır ama bundan önce yaşananlarla ilgili yargı yolu
açıktır. Mahkemelerde bu konular görülebilir ve bizim bu paraları hazineden ödeme gibi bir
düşüncemiz yok. Bunun ödenmesi hazineden mümkün değildir. Çünkü bu şirketlerin aynı zamanda ortakları da bizzat
sizsiniz. Ortakları, yeni sistemle, ticaret kanunun öngördüğü
yeni formülasyonlarla, ortaklara yeni haklar verildi. Oradan
takip edilebilir. Hepinize çok teşekkür ederim.

Anzeige

Ocak 2013 • SAYI 141 • Yenİ

HABER 29

VATAN

Pasaportta zam şoku
Türkiye vatandaşları için düzenlenen pasaportlar yeni zamla birlikte dünyanın en pahalı pasaportu oldu. Dünyanın otomatik olarak
her yıl zamlanan tek pasaportu vatandaşlardan tepki topladı.

Z

aten dünyanın “en pahalısıydı”, şimdi yeni gelen zamla Türkiye Cumhuriyeti pasaportları pahalılıkta dünyada
kendine rakip tanımaz
oldu. Özellikle kalabalık ailelerin belini bükecek bu yeni
zammı çoğu vatandaş, pasaport almaya
gittikleri başkonsoloslukta öğrendiler. Yeni
zamla birlikte 10 yıllık

pasaporta 49 Euro zam geldi ve
211 Euro'ya çıktı. Aynı süre için
verilen pasaportlara Almanlar
59, İtalyanlar 42.50, İspanyollar

25 ödüyor. Ekonomik krizin delip geçtiği Yunanistan'da bile 10 yıllık pasaport 84 Euro.
B a şkon s olo slu k l a rd a i s y a n
eden v ata nda şla r “Bu
resmen soyg unculuk,
bu paralar nerelere harcanıyor. Bari şu kuyruğa bir çare bulsalar.
Kaç yıldır konsoloslu k ta b ek lemek ten
mahvolduk” şeklinde isyan etti.

Mecliste rezalete
ağır fatura
Geçtiğimiz aylarda gazetemizde de haberini duyurduğumuz,
CHP’li Ağbaba ve AKP’li Metiner arasında mecliste çıkan
kavganın Metiner’e dönüşü ağır oldu.

Bir milletvekili boğaz sıkıp, tokat atar mı?
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9 Mart tarihli Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 11
saatlik gergin oturumunda kürsüde konuşmakta olan
CHP Malatya Milletvekili Veli
Ağbaba’ya saldıran, üzerine yürüyüp, boğazını sıkıp tokat atan
AKP’li Mehmet Metiner’e bu saldırının faturası 7.500 TL tazminat
olarak kesildi. Ankara 8. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde görülen
davada mahkeme Ağbaba’yı yüzde yüz haklı bularak Metiner’in
tazminat ödemesi yönünde karar verdi. Ağbaba ise kazandığı
tazminatla Malatya ve Ankara’da
vatandaşlara maddi yardım yapıp, kayısı yapacağını duyurdu.
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Meclis’te 4+4+4 eğitim sistemi görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan
Ağbaba, konuşmak isteyen, hakkını arayan öğretmenlere gaz bombası atıldığını, öğrencilerin dövüldüğünü söyleyerek “Bunun adı
faşizmdir, bunu yapanlar da faşisttir. Geçtiğimiz günlerde, komisyonda ismini vermeyeceğim H.K
isminde sakallı bir milletvekili, daha önce o sakalı rahmani sanmış-

tım ama onun sakalı şeytaniymiş.
Şeytani sakallı bir milletvekili CHP
Manisa Vekili Özgür Özer’e hunharca saldırdı” demişti. Bu sözlerin
üzerine AKP’li Metiner, Ağbaba’nın
konuşma yaptığı kürsüye yürüyüp boğazını sıkıp, tokat atmıştı.
Metiner’e İçtüzük uyarınca kınama
cezası verilmesi teklif edilmiş, ancak AKP’li vekillerin oylarıyla kabul edilmemişti.
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Müslümanlar aleyhinde
sistematik kışkırtma var
Araştırmacı Wolfgang
Benz, Müslümanların
ve İslam’ın Batı
dünyasında nasıl
düşmana dönüştüğünü
detaylı bir şekilde
anlattı ve gözler önüne
serdi.

“M

üezzin yerine çan)
gibi sloganlarla hareket eden aşırı sağcı partiler, Batı dünyasının çöküşünü tasdik ediyorlar. Wolfgang
Benz de yeni kitabında, Müslüman
karşıtı eğilimlerin hızla arttığına
dikkat çekiyor. 2011 yılına kadar
Berlin Teknik Üniversitesi bünyesindeki Antisemitizm Araştırma

Merkezi’nin Başkanlığı’nı yapan
Benz, kendini bir önyargı araştırmacısı olarak tanımlıyor. Yazar,
kalıplaşmış klişeler ve dışlama mekanizmalarının, çoğunluğun korkularına nasıl etki ettiğini
araştırıyor. Benz’e göre Müslüman
düşmanlığı da aynı antisemitizm
gibi bir argüman modeliyle oluşmuş bir şey. Tarihçi, ortaya çık-

mış bu yorumu da ağır bir şekilde eleştiriyor. Tarihçilerin de
işaret ettikleri nokta, Osmanlılar
ve Habsburglar arasındaki “din
savaşı” kapsamında yaşanan siyasi ve askeri mücadele olarak göze çarpıyor. FPÖ’nün seçim kampanyasında kullandığı slogan tam
da bu konuya örnek teşkil ediyor:
“Abendland in Christenhand”

(Batı Hristiyanların elinde). Aynı
şekilde Katolik Kilisesi’nin de, –
sadece Haçlı Seferleriyle değil tutarsız söylemlerle İslam’ı despotizmle ilişkilendirip değersiz
göstermeye çalışmada büyük payı bulunuyor. Müslümanların karalanmasının bir başka popüler
yolu ise din ve kültürü birleştirmek. Bu da sağ siyaset tarafından desteklenen bir “düşman
resmi”ni ateşliyor. Bu yaygın duygunun gerçek bir temele dayanması gerekmiyor çünkü yerleşmiş basmakalıp klişeler “hiçbir
zaman sorgulanmıyorlar ve bir
gerekçeye ihtiyaç duymuyorlar”.
Benz, bir tırmanmaya dönüşecek
potansiyeli olan bir siyaset konusunda uyarıyor: “Kin ve hınç tehlikelidir, çünkü önyargı diye başlayan şey nefretle sonuçlanabilir
– şiddetli bir şekilde sonuçlanan
bir nefret.”
Yazar kitabında aynı zamanda
Thilo Sarrazin ve Necla Kelek gibi “İslam eleştirmenleri”nin argümanlarına da detaylı bir biçimde
yer veriyor.
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İstanbul'un çağdaş sanatı Viyana'da
Viyana Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MAK Wien) 22
Ocak'ta başlayacak bir sergiyle İstanbul'un çağdaş
sanatını Viyana'ya taşıyor.

V

iyana Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MAK Wien) 22 Ocak-21 Nisan 2013 tarihlerinde, kaçırılmaması gereken bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Mucizevi
Göstergeler-Bugünün İstanbul'unun izinde” adını taşıyan sergi, 1930-1980 yılları arasında doğmuş otuz üç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Müze, her gün
10:00-18:00 saatleri arasında, ayrıca her salı 18:00-22:00 saatleri arasında ücretsiz
olarak ziyaret edilebilir. (www.mak.at)

Viyana'da bir
dünya starı mı
yetişiyor?

konser için ekiple birlikte dünyayı
da geziyor. Singapur, Avustralya,

Yeni Zelanda, Tayvan, Güney Kore
bu ülkelerden sadece bir kaçı.

Ressam Yüksel Arslan Viyana'da
Devren Satılık
Kuru Temizleme

V

iyana erkek çocuk korosu
Wiener Sängerknaben'ın
Türkiye göçmeni üyesi 10
yaşındaki Deniz Germec şimdiden gurur duyulacak başarılara

T

Türkiye'den 20. yüzyılda çıkmış en önemli ressamlardan biri olan Yüksel Arslan
“Artures” adlı sergisiyle Viyana Kunsthalle Müzesi'nin konuğu oluyor.

ürkiye'den 20. yüzyılda
çıkmış en önemli ressamlardan biri olan Yüksel
Arslan “Artures” adlı sergisiyle
Viyana Kunsthalle Müzesi'nin

konuğu oluyor. 1933 yılı doğumlu Yüksel Arslan uzun yıllardır
yaşadığı Fransa'da, doğal malzemeleri kullanarak kendi geliştirdiği tekniği ve “arture”

adını verdiği resimleri ile Karl
Marx'ın “Kapital” eserinden etkilenerek ortaya koyduğu eserleri ile tanınıyor. Karlsplatz'daki
Kunsthalle Müzesi'nde 16

Ocak'tan itibaren görülebilecek
olan sergi 24 Şubat'a kadar devam edecek.
(www.kunsthallewien.at)

imza atıyor. Almanya'nın en prestijli gazetelerinden Süddeutsche
Zeitung'un sayfalarına konuk
olan Deniz, ilerde büyük bir kompozitör olmak istiyor. Küçük Deniz

Tiryaki karantinası!

A

vrupa'nın en çok sigara içilen memleketi Avusturya'da
yetkililer sigara içmeyenleri, sigara tiryakilerinden korumak
için ilginç yöntemlere başvuruyor.
Bu görüntüler Viyana havaalanından! Kuş gribi değil sigara tiryakisi karantinası Pes!

23. Viyana'da 140 metrekarelik çok
iyi durumdaki küçük terzi işleri de
yapılabilecek kuru temizleme dükkanı
devren satılıktır. Hava parası 80.000
Euro, dükkanın aylık kirası 1.350
Euro'dur. İrtibat telefon: 0664 402 26 36
Textilreinigung gegen Ablöse zu
verkaufen 23.Bezirk, 140 m2, technisch bester Zustand € 80.000,-, Brutto-Monatsmiete 1.350,-Änderungsschneiderei möglich

Tel. 0664 402 26 36

Okullardan ücretsiz
olarak sipariş
edilebilir!
Yeni Vatan Gazetesi,
Neue Welt Verlag adlı
yayınevi ile birlikte
Avusturya'da yine bir
ilki gerçekleştirerek
hazırladığı büyük
resimli Avusturya
Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş ikinci baskısını
30 bin baskı ile piyasaya sürdü. Avusturya
Eğitim Bakanlığı'nın
onay verip tavsiye ettiği
kitaplar listesine giren
sözlük, okullardan
ücretsiz olarak sipariş
edilebiliyor.

"Das große Bildwörterbuch
Österreichisches Deutsch-Türkisch",
46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170,
Neue Welt Verlag

