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Niederösterreich vergibt seit 1964 Wissenschaftspreise  
an herausragende WissenschafterInnen. Auch in diesem  
Jahr werden Menschen gewürdigt, die mithelfen, den  
Wissenschaftsstandort Niederösterreich noch innovativer  
und zukunftsfähiger zu machen. 

… durch „Visual Analytics“ Erkenntnisse aus 
extrem großen und komplexen Datensätzen 
gewonnen werden können? Wolfgang Aigner, 
Leiter des Instituts für Creative\Media/Tech-
nologies an der Fachhochschule St. Pölten, 
wendet diese Methode unter anderem in den 
Bereichen IT-Sicherheit, Physiotherapie und 
biomedizinische Forschung an.

… das Land Niederösterreich in den letzten 
Jahren rund 600 Millionen Euro in wissen-
schaftliche Infrastruktur investiert hat?

… die Zahl der Studierenden in Niederöster-
reich in den letzten zehn Jahren um rund  
150 % gesteigert werden konnte?

… das Land Niederösterreich seine Budget- 
mittel für Wissenschaft und Forschung seit 
1996 mehr als verzwanzigfacht hat?

… Endophyten Mikroorganismen sind, die das 
Innere von Pflanzen besiedeln und eine viel-
versprechende Alternative zu herkömmlichen 
Pestiziden und Düngern darstellen? Angela 
Sessitsch und ihr Team am AIT Austrian Ins-
titute of Technology in Tulln leisten seit über 
15 Jahren Pionierarbeit in der Erforschung 
und Anwendung von Endophyten.

… die von Irina Sulaeva und Hubert Hettegger 
am Christian-Doppler-Labor für moderne  
Cellulosechemie und -analytik in Tulln entwi-
ckelten neuen Verbandsmaterialien sich vor 
allem durch ein reduziertes Klebeverhalten 
auf der Wunde und eine effiziente Wundhei-
lung auszeichnen? Dies hat einen deutlich 
selteneren Wechsel der Verbände und eine 
verkürzte Behandlungsdauer zur Folge.

… im 15. Jahrhundert fiktive Geschichten, 
wie über einen Prozess der Höllengemeinde 

gegen Jesus Christus, sehr populär waren 
und das Rechtsverständnis der Bevölkerung 

maßgeblich geprägt haben?  
Edith Kapellers Forschung zeigt die große 

Bedeutung dieser Schriften für das heutige 
Rechtsverständnis auf.

… die am Zentrum für Integrierte Sensor- 
systeme der Donau-Universität Krems  

entwickelten Sensoren Anwendung in der 
Industrie, in der Automobilelektronik, in der 

Umweltmesstechnik und in der Medizin- 
technik finden? Der langjährige Leiter des  

Zentrums, Thilo Sauter, hat mit seinem  
Team eine Wissenschaftseinrichtung von  

internationaler Strahlkraft aufgebaut.

… das Dokumentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstandes (DÖW) vor über  

50 Jahren als überparteiliche Forschungs-
einrichtung gegründet wurde? Mit seiner 

Opferdatenbank, seinen Publikationen, zum 
Beispiel mit der Reihe „Widerstand in den 

Bundesländern“, und seinen Ausstellungen 
hält das DÖW die Erinnerung an die Opfer 

des Nationalsozialismus wach und entreißt 
damit ihr Schicksal dem Vergessen.

Wissenschaft.Niederösterreich
Auf der Höhe der Zeit. Am Puls der Zukunft.

WUSSTEN SIE, 
DASS …

WUSSTEN SIE, 
DASS …

Steig ein unter: karriere.oebb.at/lehrberufe

Entdecke die Vielfalt: 
23 Lehrberufe bei den ÖBB!
Mit unseren zahlreichen technischen und kaufmännischen Lehrberufen 
begeistern wir Mädchen und Burschen gleichermaßen. 

Zur Auswahl stehen beispielsweise Gleisbautechnik, Metalltechnik – Maschinenbautechnik, 
Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik, Mechatronik – Automatisierungstechnik 
sowie Mobilitätsservice- oder Speditionskaufmann/-frau.

Auch die Lehre mit Matura ist möglich – und damit steht dir der Weg zu Universitäten 
und Fachhochschulen offen.

Bewirb dich jetzt per E-Mail an murat.simsek@oebb.at 
für eine Lehrstelle im September 2017!

MEIN KARRIERETICKET
IN DIE ZUKUNFT

bezahlte Anzeige

hat Österreich Zukunft.
  DANK DIR

Machen wir Österreich zum familien-
freundlichsten Land Europas, in dem 
Partnerschaftlichkeit und die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eine Selbst-
verständlichkeit sind. 

Umfassende Informationen zu Familien-
leistungen und Services unter 
www.bmfj.gv.at

   KINDERGELDKONTO für Geburten ab 1.3.2017
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„Schuldemokratie und 
Politische Bildung  

leisten einen wichtigen Beitrag“ 
 
 

Eğitim Bakanı  
Sonja Hammerschmid: 

“Demokrasiyi öğrenmek ve 
yaşamak, eğitimde merkezi bir 

öneme sahiptir.”

Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid: 

Sayfa
6-7´de
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Değerli Yeni Vatan Gazetesi 
okurları, geçtiğimiz ay 
Avusturya’da sizleri doğru-

dan ilgilendiren çok önemli geliş-
meler yaşandı. Avusturya çapın-
da yayınlanan bir gazete olarak 
bu konuda sizleri uyarmayı görev 
biliyoruz. 

Sokaklarda alenen Türkiye 
göçmenlerine yönelik saldırılarda 
bulunulmaktadır. Geçtiğimiz ay, 
biri onuncu Viyana, biri de on ye-
dinci Viyana’da olmak üzere, so-
kak ortasında, bir Türk kadına ve 
bir Türk çifte sözlü ve fiziki olarak 
saldırılmıştır. Saldırının ilki bir 
Avusturyalı tarafından, diğeri ise 
bir Sırp çift tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Bunların haricinde ka-
lan, sokaklarda, iş yerlerinde ve 
devlet dairelerinde yaşanan an-
cak polise ve/veya basına yansı-
mayan vakaları ise burada saya-
mıyoruz. 

Avusturya şu anda, en başta 
Türk düşmanlığı ve sonrasında 
Müslüman düşmanlığı ile son de-
rece tehlikeli bir ülke haline gel-
miştir. Bunun temel nedenlerin-
den ilki, Türkiye ve yakın doğuda 
İslam’ın ve Müslümanların ba-
şına bela edilen IŞİD, Vahabi ve 
Selefi terör örgütlerinin, dini si-
yasetlerine alet etmesidir. İkinci 
neden ise Avusturya basınında-
ki, ne yazık ki dış güçlerin etkisi 
ile kendisine yer bulan, İslam ve 
Türk düşmanlığı içeren kışkırtıcı 
haberlerdir. Avusturya basınında-
ki haberler, artık Türkler ve yaban-
cılar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 
Türklerin şeytanlaştırılması şek-
linde güdülen bu siyasetin ne-
deni, Türkiye’deki siyasetçilerin, 
sözde kurtarıcılar olarak burada 
oynadıkları rollerdir. Bu nedenle, 
Türkiye’deki siyaseti bundan son-
ra Viyana sokaklarına taşımama-

mız gerekiyor. Eğer sokağa çıkı-
lacaksa, Avusturya’daki ırkçılığa 
dur demek için çıkılmalı ve bay-
rak sömürüsü yapmadan burada-
ki haklarımız için mücadele edil-
meli. Bunun haricinde yapılan 
her hareket, Avusturya’da yanlış 
anlaşılıyor, uyumsuzluk olarak 
görülüyor ve düşmanlık argüma-
nı olarak kullanılıyor. Bu tür ha-
reketler, Türkiye göçmenlerinin 
yanında duran liberal, demok-
rat, sol güçleri de zor durumda ve 
savunmasız bırakıyor. 

Bu anlamda siz okuyucuları-
mızdan ricamız, sokaklarda da-
ha dikkatli olmanız ve çocukla-
rınızı özellikle sokağa çıkmadan 
önce uyarmanızdır. Sokaklarda 
yüksek sesle konuşarak gürültü 

çıkaran bazı vatandaşlarımızı ve 
gençlerimizi de uyarmamız gere-
kiyor. Geçtiğimiz günlerde onun-
cu Viyana’da, sonu tutuklanma-
ya varan bir olay yaşanmıştır. 
Arabasının içinde yüksek ses-
le rap müzik dinleyen ve Allahu 
Ekber diyerek bağıran Viyana do-
ğumlu bir Türk genci tutuklanmış 
ve hakkında adam öldürmeye te-
şebbüs ve terör şüphesi gerekçe-
siyle soruşturma başlatılmıştır. 
Sokakta, Allah ve Allahu Ekber 
diyerek bağıran bu Türk gencinin 
hikayesini, bu sayımızda okuya-
bilirsiniz. 

Sokaklarda tekbir getirme-
nin bizim kültürümüzde yeri ol-
madığını, Türkiye Kültür Bakanı 
Nabi Avcı özellikle ifade etmiştir. 

Bayramlarımızda ve namazları-
mızda kullandığımız bu çok özel 
olan Allahu Ekber nidasının, so-
kaklarda bir savaş nidası gibi ba-
ğırılarak ağıza alınmasına, sami-
mi Müslümanların “Dur!” demesi 
gerekiyor. Sokaklarda şiddetten 
kaçınılması ve gerek Almanca ge-
rek Türkçe sarf edilen galiz söz-
lerden vazgeçilmesi gerekiyor. 
Küçük olaylar birden alevlene-
biliyor. Herkesin birbirini, sabır-
lı olmaya, akılcı olmaya ve sakin 
olmaya davet etmesi gerekiyor. 
“Yemin ederim ki asrı saadete, 
insan hüsran içindedir. İnanıp 
hayır ve barış için çalışanlar, bir-
birlerine Hak’ı ve sabrı tavsiye 
edenler hariç.” diyenlere ve diye-
bilenlere selam olsun. 

Sokaklarda
dikkatli olalım… 

“Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; 
biri aç biri toktu.” - Pir Sultan Abdal

“Yemin ederim zamana ve asr-ı saadete ki insan hüsran içindedir. İnanıp 
hayır ve barış için çalışanlar ve birbirine sabır dileyenler hariç.” (Kur’an’ı 
Kerim Asr Suresi)

BAŞYAZI
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Sokaklarda
dikkatli olalım… 

Kı s a  a d ı  S P Ö  o l a n 
A v u s t u r y a  S o s y a l 
Demokrat Partisi’nin bi-

lumum anketlerde yüzde 32’nin 
üzerine çıkamadığına, kısa adı 
FPÖ olan Avusturya Özgürlük 
Partisi’nin ise minimum yüzde 
38 oy oranına sahip olduğuna 
dikkat çeken Viyana Kamuoyu 
Araştırmacısı Peter Hajek, bası-
na verdiği röportajda: “Her ne 
kadar çevrimiçi bir anket olsa 
dahi, sonuçlar ciddiye alınmalı-
dır.” dedi. 
SPÖ, 2005 seçimlerinde % 49,09, 
2010 seçimlerinde % 44,34, geç-
tiğimiz yıl yapılan Viyana seçim-
lerinde ise % 39,59 oranında oy 
almıştı. SPÖ kaleleri olan ikinci 
ve on birinci Viyana ilçelerinde 

ilçe başkanlıklarını kaybetmişti. 
Peter Hajek, 80 yaşına kadar 
olan 1000 Viyanalı katılımcı ile 
yapılan çevrimiçi anketin ya-
yınlanan bu sonuçlarının, SPÖ 
Viyana tarafında her halükarda 
kırmızı alarm olarak değerlendi-
rilmesi gerektiğini ifade etti.  

SPÖ içindeki çekişme-
ler ve skandallar

SPÖ’nün bu kötü yüzdesinin bir-
çok sebebi olduğunu söyleyen 
bir siyaset uzmanı: “Bu sonuç, 
tek bir soruyla özetlenebilir: 2015 
sonbaharında yapılan seçimler-
den bu yana Viyana’daki olum-
lu gelişmeler nelerdir? SPÖ içe-
risindeki çekişmeler ve küçüklü 

büyüklü skandallar bu güncel 
sonucu doğurmuş olabilir. ‘ de-
di. 
FPÖ yüzde 40’lık oy oranın-
dan oldukça memnun iken, kı-
sa adı ÖVP olan Avusturya Halk 
Partisi’nin bu krizden kendisi-
ni nasıl kurtaracağını düşünme-
si gerektiğine dikkat çeken ve 
%8’lik oyu ile %7 oranında oy 
alan ÖVP’nin önüne geçen Neos 
için; “Bu, Neos’un erkenden se-
vinmeye başlamasını gerektiren 
önemli bir fark değildir.” diyen 
Peter Hajek, Yeşiller Partisi’nin 
%15’lik oy oranını ise şu şekilde 
yorumladı: “Seçmenlerini koru-
yorlar, kaybetmiyor ya da kazan-
mıyorlar ama bununla seçim ka-
zanamazlar.”

SPÖ Viyana´da
resmen çöküyor

Viyana´da Türkiye göçmenleri arasında SPÖ Viyana Partisi niye 
devamlı oy kaybediyor? Zira NEOS Partisi adına yapılan ve yayın-
lanan güncel bir kamuoyu yoklaması, SPÖ’nün oy oranının %27’de 

kaldığı sonucunu ortaya koydu. 1000 katılımcı ile gerçekleştirilen çev-
rimiçi ankette, FPÖ %40 oy alırken, Yeşiller Partisi’nin %15 oy oranı 
ile kararlılığını koruduğu görüldü. ÖVP’nin oy oranı %7 iken, NEOS 

Partisi ise %8’lik oy oranı ile ÖVP’nin önünde yer aldı.

Aman dikkat! Entrikalar SPÖ´den insanları koparıyor:
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Viyana tiyatro sahneleri,  
Kasım ayında birçok 
ilke sahne olacak.

 Özen Yula’nın yazdığı “Bakarsın 
Bulutlar Gider” oyunu dünyada 
ilk kez Almanca olarak Viyana´da 

sahneye konulacak.
 Yönetmen Ülkü Akbaba, oyu-

nu Türkçe’den Almanca’ya kazan-
dırdı ve şu sıralar Viyanalı seyir-
cilerle buluşturmak için yoğun bir 
çalışma temposu içinde. Bir diğer 
ilk de, Türkiye´de birçok diziden ya-

kından tanıdığımız başarılı oyuncu 
Kenan Ece’nin Almanca ve Türkçe 
olarak Viyana’da seyircilerin karşı-
sına çıkacak olması. Bir başka ilk ise 
Viyana´da yaşayan oyuncu Zeynep 
Buyraç’ın, Ülkü Akbaba yönetmenli-
ğindeki oyunda Türkçe ve Almanca 
sahne alması. “Bakarsın Bulutlar 
Gider” Viyana’da birçok „ilk”e imza 
atacak.

 Peki geçen sezon İstanbul’da sah-
nelenen “Bakarsın Bulutlar Gider” 
oyununun konusu ne dersiniz, sürp-
rizlerle dolu bir oyun diyebiliriz.

 Betül (Zeynep Buyraç), eşi 
Orhan’ın ölümünün sebebini çö-
zememiştir. Eşinin vefatından iki 
ay sonra tanımadığı bir adamın 
getirdiği emanetle, hem Betül’ ün 
hem de emaneti getiren Kaya’nın 
(Kenan Ece)  hayatları değişir. 
Orhan’ın ölümünün sırrını anlama-

ya çalışan Betül için bir fırsat olan 
bu buluşma, olayları daha da kar-
maşık bir hale getirir...

 Devamını merak edenlerin, 
Kasım ayında Viyana´nın göbeğin-
de (1. Viyana, Petersplatz 1) sahne-
ye konulacak bu oyunu izlemesini 
tavsiye ediyoruz. Biletinizi ayırtma-
yı unutmayın:

 
Biletler için: 01 535 32 00, www.
werk-x.at
Yer: WERK-X-Eldorado, Petersplatz 
1, 1010 Wien
Oyun tarihleri:                              
Almanca: 2 (Prömiyer), 4, 9, 15 ve 
16 Kasım tarihlerinde, saat 20.00
Türkçe: 7 Kasım (Prömiyer), 11, 12, 18 
ve 19 Kasım tarihlerinde, saat 20.00 
Ayrıca oyun için hazırlanan inter-
net sayfasından da bilgi edinebi-
lirsiniz:        www.wolkenziehen.at

“Bakarsın Bulutlar Gider” Viyana’da
Kenan Ece ve Zeynep Buyraç’ın oynadığı, Ülkü 
Akbaba’nın Türkçe’den Almanca’ya zahmetli 

bir dönemden sonra kazandırıp yönettiği oyun 
Kasım ayında Viyanalı seyircilerle buluşuyor.
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Oğlum IŞİD teröristi değildir
“Mein Sohn ist kein Terrorist”
Avusturya kamuoyu, onuncu Viyana’da geçtiğimiz günlerde İbrahim C. adlı Viyana doğumlu 

21 yaşında Türk asıllı Avusturya vatandaşının, arabası ile pizza almaya gittiği sırada, sesli bir 
şekilde GEEFLOW adlı bir rap grubunu dinlerken yüksek sesle devamlı ‘Allahu Ekber’ sloganı 

atması ve akabinde vuku bulan olaylar nedeni ile adeta çalkalandı.

Kafasındaki beyaz siyah 
bantlı sarığı ile çok ses-
li bir şekilde Allahu Ekber 

diye bağırarak insanları yaya ge-
çidinde ezmeye teşebbüs etti-
ği iddiasının Avusturya bası-
nına yansıması, Avusturya´da  
Türkiye göçmenlerine yönelik ön-
yargıları artırdı. 300 binden faz-
la Türkiye göçmeninin yaşadığı 
Avusturya’da, potansiyel DEAŞ te-
röristlerinin olup omadığı tartış-
maları sesli ve sessiz yapılmaya 
başladı.  İlk defa DEAŞ(IS)  ben-
zeri bir saldırıya, acaba Türk asıl-
lı bir genç mi teşebbüs etmişti? 
Gerçekler neydi?

‘’Hiç bir kişi, kurum ve 
kuruluş sahip çıkmadı’’

Müslümanları veya İslam dini ve-
ya Türkleri temsil ettiğini iddia 
eden hiç bir dernek, federasyon 
veya Camii derneğinden çıt çıkma-
dı. Acaba niye?  Hani bu kişi, ku-
rum ve kuruluşlar Müslümanları 

veya Türkleri  temsil ediyordu ? 
Aileye, Avusturyalı bir avukatın, 
ailenin sahipsiz olduğunu gören 
Avusturyalı bir medya kuruluşu 
tarafından tavsiye edilmiş olması 
dikkat çekti.  Türkiye Cumhuriyeti 
Viyana Elçiliği içinde çalışan Türk 
bayan avukatın aileye; “Sizleri bu 
davada temsil edecek iki avukata 
gerek yok, sizi Avusturyalı avukat 
temsil edebilir.” dediği iddia edil-
di. 

Avusturya basınında, ‘’Otomo-
biliyle kasıtlı olarak bir yayayı ez-
meye çalıştığı ve bu sırada ara-
banın içinde müzik dinlerken 
devamlı  ‘Allahu Ekber’ diye Tekbir 
getirerek slogan attığı iddia edilen 
21 yaşındaki Avusturyalı Türk gen-
ci İbrahim C. derhal tutuklandı ve 
hakkında terör şüphesi ve kas-
ten adam öldürme ve yaralama-
ya teşebbüs gerekçesi ile soruştur-
ma başlatıldı.’’ şeklinde verilen 
haberlerden sonra Yeni Vatan 
Gazetesi, Türk gencinin babası 
Mehmet Ali C. ve annesi Aysun C.  

ile görüşerek aileye söz hakki ver-
di ve konunun anlaşılması, kamu-
oyunun ders çıkarması ve bu tür 
olayların tekrarlanmaması adına 
bir kapı araladı.

“Oğlum kesinlikle te-
rörist değildir. Hiç bir 
terörist örgüte üye de-
ğildir.”
 
“Oğlum kesinlikle IS teröris-
ti değildir. Hiç bir terörist ör-
güte üye değildir.” diyen anne 
ve baba tüm iddiaları reddetti. 
Olayın yanlış anlaşıldığını ifa-
de eden anne ve baba, ‘’Oğlumuz 
İbrahim C.’nin DEAŞ veya İS  te-
röristleri veya benzerleri ile ala-
kası yok ama son zamanlar-
da derin psikolojik sorunları 
vardı, sistemin, toplumun, siya-
silerin burada hatası var.’’  dedi.   
Viyana’nın 10. Bölgesi Favori-
ten’de, 21 yaşındaki Avusturyalı 
bir Türk gencinin, geçen haf-
ta Perşembe günü,  otomobilini 

Quellenstraße üzerindeki ya-
ya geçidinden karşıya geçmek-
te olan bir yayanın üzerine sür-
düğü ve olayın ardından polis 
tarafından gözaltına alındığı öğ-
renildi. Zanlının, aracın altında 
kalmaktan son anda kurtulan ya-
yayı, kasıtlı olarak ezmeye çalıştı-
ğı ve bu sırada da “Allahuekber” 
diyerek bağırdığı iddia edildi.
Soruşturmada, gözaltındaki gen-
cin, olayın seyrine ya da gerek-
çesine ilişkin açıklamada bulun-
madığını, ezilmekten son anda 
kurtulan yayayla ise bir tanışık-
lığının olmadığını belirten polis 
sözcüsü Thomas Keiblinger, zanlı 
hakkında terör şüphesi ve kasten 
yaralamaya teşebbüs gerekçesi ile 
soruşturma açıldığını söyledi.
Avusturya basını olayı şöyle ya-
yınlamıştı:
 
21 yaşındaki Türk gen-
ci hakkında terör so-
ruşturması
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Viyana doğumlu Türk asıllı 21 
yaşındaki sürücünün, “Allahu 
Ekber” diyerek bağırdığı iddia-
sı ve olay günü zanlı tarafından 
kullanılan ama aslında zanlının 
babasına ait olan Peugeot marka 
aracın içinde Kuran bulunuyor ol-
ması, polisi yaşanan olayın ardın-
da bir inanç motivasyonu olabile-
ceği görüşüne yönlendirdi.

Soruşturma kapsamında, zan-
lının evinin de arandığı, aramada 
herhangi bir silaha rastlanılmadı-
ğı, buna karşın çok sayıda elektro-
nik veri depolama ünitesinin bu-
lunduğu ve bunların uzmanlar 
tarafından inceleneceği belirtildi. 
Polis sözcüsü Keiblinger, zanlının 
herhangi bir radikal grupla bağ-
lantısının tespit edilemediğini an-
cak soruşturmanın devam edece-
ğini söyledi. Evde yapılan arama 
sırasında, 21 yaşındaki zanlının 
erkek kardeşinin de, polis me-
murlarına direniş göstererek gö-
revlerini yapmalarına engel oldu-
ğu gerekçesiyle, gözaltına alındığı 
ve kısa süre sonra serbest bırakıl-

dığı bildirildi.
 
Yeni Vatan Gazetesi: Babası ola-
rak İbrahim’in nasıl bir çocuk ol-
duğundan biraz bahseder misiniz?

Mehmet Ali C.: İbrahim 21 ya-
şında,  merhametli, uslu , sakin 
ve kendi halinde bir çocuktur. 
Son zamanlarda psikolojisi bo-
zulmuş olmasına rağmen, ailesi-
ne ve çevresine saygısını hiç yi-
tirmedi. Bu sorun birçok ailenin 
baş sorunu. Dünyada, Türkiye’de 
ve Avusturya’da yaşanan son yıl 
ve aylardaki gelişmeler, hem ai-
lemizi hem de oğlumuzu derin-
den etkiledi. Oğlumuzun hiçbir 
partiye veya takıma yakınlığı ol-
mamıştır. Kahvesi ve içkisi yoktur. 
Fakat gerek manevi gerekse dini 
yönden çok büyük bir boşluktay-
dı. Çevresindeki bazı hocalar ve 
arkadaşları onu etkiliyordu. Ama 
bu hocaların kesinlikle DEAŞ, 
Salafilik veya Vahabilikle veya 
terör örgütleri ile  alakaları yok-
tu. Askerliğine kadar pek dindar 

değildi, son zamanlarda ise cu-
ma namazlarına katılıyordu ve di-
ni paylaşımları ve Türkiye ile ilgili 
konuları yakından takip ediyordu 
ve Facebook’unda paylaşıyordu. 
Oğlum bir Avusturya vatandaşı 
olarak askerliğini altı ay boyunca 
severek yaptı. Hatta askeriyede su-
bay olarak kalmayı düşündü fakat 
kendi meslek okulunda öğrendiği 
işini de çok sevdiği için geri dön-
dü. Arkadaş çevresinin etkisiyle, 
askerden döndükten sonra birkaç 
kez bağımlılık yapan esrar gibi 
uyuşturucu madde kullandı. Biz 
aile olarak bu konuda gerekli uya-
rıları her zaman yaparak önlem 
almaya çalıştık. Çocuk boşlukta 
olduğu için çevresindeki bazı ar-
kadaşları, ona arkadaş ortamın-
da kullandırmışlar. Bütün aileleri 
buradan uyarıyorum, çocuklarını-
za sahip çıkın, bütün evi, yatağı-
nı, dolaplarını kontrol edin ve ço-
cuğunuzu uyuşturucu konusunda 
uyarın.
 
Yeni Vatan Gazetesi: İbrahim’in 
DEAŞ, IS veya benzeri terör örgüt-
lerine sempatisi olduğu veya üye 
olduğu iddiaları hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?
 
Mehmet Ali C.: Biz kesinlikle 
İbrahim’in böyle bir oluşum için-
de olduğuna inanmıyoruz ve gör-
medik. Biz muhafazakar, Sünni, 
Konya asıllı bir aileyiz. Bizim oğlu-
muzun hiçbir terör örgütü ile bağ-
lantısı kesinlikle olmamıştır, ola-
maz. Bu iddiaların hepsi asılsızdır 
ve bazı medyanın uydurmasıdır. 
Oğlumuzun sosyal medya hesap-
larındaki paylaşımlarından da bu 
tarz örgütlere mesela DEAŞ, IS’e 
karşı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
örgütlerin ne kadar kötü oldukla-
rını ve İslam’la bir alakaları olma-
dığını paylaşımlarında açıkça an-
latmaktadır. (Babası İbrahim’in 
Facebook sayfasına girerek oğlu-
nun DEAŞi, IS karşıtı paylaşımla-
rını gösteriyor.)
 
Yeni Vatan Gazetesi: İbrahim’in 
son zamanlarda psikolojisinin bo-
zulduğunu söylediniz, bu konuda 
yardım almayı düşündünüz mü?
 
Mehmet Ali C.: Bu konuda yardım 
almak için İbrahim’le beraber kendi 
aile doktorumuza gittik. Doktor ön-
celikle kullanması için antidepre-
san benzeri bir ilaç önerdi ve aldık. 
Uyku sorunu vardı ve uyuyamı-

yordu. Evde bulunan uyku ilaç-
larını bir kaç kez kullandı. Fakat 
rahatsızlığını kabul etmiyordu. 
Doktor tedavinin devamının an-
cak İbrahim’in,  ‘’Ben rahatsızım, 
tedavi olmak istiyorum.’’ demesi 
ve istemesi durumunda gerçekle-
şebileceğini ve olumlu sonuç ala-
bileceğimizi belirtti. Fakat İbrahim 
rahatsızlığını kabul etmiyordu. 
Facebook’tan mesela Hz. Yusuf’un 
taktığı sarık bezi görmüş. Bir hoca-
ya, ‘’Bu sarığı taksam sevap kaza-
nır mıyım, sünnet olur mu? ‘’ diye 
sormuş. Hoca da , ‘’Evet olur.’’ de-
miş. Bunun üzerine çocuk kafasına 
son zamanlarda bu çok itici olma-
yan beyaz sarığı takıp dolaşıyordu. 
O gün de evden çıkarken bu sarığı 
takmış.
 
Yeni Vatan Gazetesi: Olay gününü 
anlatır mısınız?
 
Mehmet Ali C.: İbrahim o gün öğ-
leden önce bize pizza alacağını 
söyleyerek evden çıktı. Bizim kü-
çük Peugeot marka arabayı al-
dığından bile haberimiz yoktu. 
Quellenstraße civarlarında, Türkçe 
ve Arapça rap müzik, tahminim-
ce bu Geeflow denen Almanya’da 
Osmanlı ezgileriyle müzik ya-
pan grubu dinliyormuş. Dinlediği 
bu Osmanlı şarkısında ‘’Allahu 
Ekber’’ nakaratı sürekli tekrarlanı-
yormuş. İbrahim de Quellenstraße 
ve Columbus arasında park ye-
ri bulmak için arabayla üç dört 
tur atmış. Bu arada da bu şarkıya 
‘’Allahuekber’’ diyerek eşlik ediyor-
muş. Başına son zamanlarda tak-
maya başladığı bir bez parçası bağ-
lamış. Etrafta bunu gören insanlar, 
polisi arayıp haber veriyor. Zaten o 
bölgede bulunan polis, hemen ge-
lip İbrahim’in arabasını sıkıştırıyor. 
İbrahim strese giriyor ama yaya yo-
luna kesinlikle girmiyor. Bu duru-
ma anlam veremeyen İbrahim, ara-
badan inip polise ‘’Ne yaptım ben, 
ne istiyorsunuz benden?’’ diyor. O 
anda birçok polis İbrahim’in üstü-
ne atlayarak sert bir şekilde mü-
dahalede bulunuyor, yere atılıyor, 
abartılı bir şekilde üzerine çıkılıyor, 
olay resmen büyütülüyor ve oğlu-
muz polisler tarafından götürülü-
yor.

Not: Aile Yeni Vatan Gazetesine 
Geeflow’un diriliş kilibi ceb tele-
fonundan göstererek tahminen 
İbrahim’in bu müziği dinlediğini ifa-
de etti. Bunu dinlediğini biliyorum.  
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Yeni Vatan Gazetesi: Olaydan nasıl 
haberiniz oldu?
 
Aysun C.: Olay sırasında evde ben 
vardım. Beni arayıp İbrahim’in tu-
tuklandığını ve gelip arabayı alma-
mız gerektiğini söylediler. Oraya 
gittiğimde, ben arabayı park eder-
ken İbrahim ambulansa bindirili-
yor ve götürülüyordu. 

Mehmet Ali C.: Bu haberi aldık-
tan hemen sonra İbrahim’i görmek 
için hastaneye gittim. Hastanede 
İbrahim adına herhangi bir kayı-
ta ulaşamadım. Kimse nerede ol-
duğunu söylemedi, sürekli fark-
lı yerlere yönlendirildim. En son 
ulaştığım bir doktor, bunun giz-
li bir bilgi olduğunu, babası olma-
ma rağmen söyleyemeyecekleri-
ni ifade etti. Bu sırada eşimden, 
İbrahim’in karakola götürüldüğü 
bilgisini aldım. Bunun üzerine ka-
rakola gittim. Oraya vardığımda, 
bize İbrahim’i gösteremeyecekle-
rini, ifadesinin daha alınmadığı-
nı söylediler. İfadesi alınırken gör-
meme izin verildi. Elleri bağlanmış 
bir şekilde, terörist muamelesi ya-
pılarak ve haksız bir muameleye 
maruz bırakılarak ifadesi alınmak 
isteniyordu. İbrahim ise avukat 
gelmeden ifade vermeyeceğini be-
lirtti. Avukat geldiğinde polisle ve 
İbrahim ile konuştu. İbrahim‘in na-
sıl bir suçlamayla karşı karşıya ol-
duğunu sordu. Polislerin ise aynı 
gün Graz’da geçen yıl vuku bulan 
ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan 
olayın mahkemesinin, İbrahim’in 
olayıyla bir ilişkisi olup olmadığını 
ya da herhangi bir eylem hazırlığın-
da bulunup bulunmadığını sordu-
ğunu öğrendim. Ben de bu sırada 
dışarda onları dinlemekteydim. 
İbrahim ifade vermeye başladığın-
da, sadece pizza almak için dışarı 
çıktığını ve başka hiçbir niyetinin 
olmadığını anlattı. Zaten bizim de 
bu noktada dile getirdiğimiz diğer 
bir konu da şu, İbrahim herhangi 
bir eylem niyetinde olsaydı,  araba-
sını Reumannplatz’daki yaya yolu-
na veya yürüyüş alanına sürerdi, 
iddia edildiği gibi tek bir insanın 
üzerine değil. Stres halinde polis-
lerin sıkıştırması ile ortalığın karış-
ması, insanların arabanın önüne 
geçmesi, bazılarını korkutmuş ola-
bilir. Ama İbrahim’in direkt bir öl-
dürme veya insanları katletme ni-
yeti yok ve böyle bir niyeti olsaydı 
her şey farklı olurdu. Psikolojisi bo-
zuk oğlumun ‘’Allahu Ekber’’ nida-

lı rap müzik dinlemesi ve etraftaki 
insanların ürküp şikayet etmesi ve 
polisin çok sert müdahalesi, hayatı-
mızı mahvetti. Adalet istiyoruz.
 
Yeni Vatan Gazetesi: Olaydan son-
ra ne gibi gelişmeler yaşadınız?
 
Aysun C.: Olaydan bir saat sonra, 
polis bizi arayıp arabayı kontrol et-
mek istediklerini söyledi. Arabanın 
arka tarafında bulunan ve eşime 
ait olan Kur’an-ı Kerim‘i aldılar. 
Olaydan on iki saat sonra ise polis 
ekipleri sert bir şekilde evimizi bas-
tı. Evde ben, bir misafirimiz ve on 
sekiz yaşında, gözlük takan, duvar 
ustalığı meslek okuluna giden ses-
siz ve efendi oğlum Mücahit bulu-
nuyorduk. Evimizdeki misafir bile 
polisler tarafından duvara yapış-
tırıldı ve beni de tutmaya çalışır-
ken başörtümü açtılar. Beni dışarı 
bir haydut gibi attılar. Biz halbuki 
bir direniş göstermedik. “Buyurun, 
evimizdeki her yere bakabilirsiniz.” 
dedik. Polislerin bir kadın olma-
ma rağmen bana karşı sert davra-
nışlarına sinirlenen oğlum polisle-
ri, ‘’Annemi rahat bırakın.” diyerek 
uyardı. Bunu bir tehdit olarak algı-
layan polisler, on sekiz yaşındaki 
oğluma sert bir şekilde müdahale-
de bulundu (oğlumun bir gözün-
de hala morluk bulunmakta ) ve 
ev kıyafetini değiştirmesine dahi 
izin vermeden apar topar gözaltı-
na aldılar. Oğlumu şort ve atletle 
karakola götürdüler. Oğlum kesin-
likle polise karşı direniş gösterme-
di. Bana kötü davranılınca gücüne 
gitti. Bize oğlum Mücahit’i iki saat 
tutacaklarını söyleyip sabaha ka-
dar gözaltında tuttular. Çocuğu sa-
bahleyin şort ve atletle karakoldan 
atıp, o halde, bizi bile aramadan eve 
yollamışlar. Bu maddi ve manevi iş-
kencelere ne gerek var? Amaç bizi 
korkutup, onurumuzla oynamak-
tı. Yaptıkları ayıp ve hukuk devle-
tine yakışmayacak bir davranış-
tır. Biz kapımızı devlete güvenerek 
onun polisine sonuna kadar hiç bir 
şeye dokunmadan açmıştık. Hala 
Avusturya Hukuk Devletine inanı-
yoruz. Bununla beraber İbrahim’in 
olaydan bir gün önce bağımlılık ya-
pan madde kullandığını ve bunun-
la ilgili araştırma yapılması gerek-
tiğini söylememize rağmen bir kan 
testi bile yapmadılar. Kan testi yap-
salar çocuğun o günün önceki akşa-
mı uyuşturucu kullandığını ve kafa-
sının yerinde olmadığını görecekler. 
Diğer bir konu ise evimizi, olay öğ-

leden önce on birde olmasına rağ-
men olaydan on iki saat sonra yani 
gece yarısı on bir buçuk civarların-
da aramaları. Eğer evde tehlikeli 
bir şey olsaydı, biz bunu aradan ge-
çen on iki saatte yok etmez miydik? 
Arabayı da aynı şekilde bir saat son-
ra kontrol ediyorlar. Bizim korka-
cak, kanun dışı bir iş yapmışlığımız 
yoktur. Ama birileri bizi illa çok he-
vesli bir şekilde terörist yapmak is-
tiyor. Bir diğer hayal kırıklığımız ise 
Avusturya’da faaliyet gösteren Türk 
dernekleridir. Bizi basın dışında hiç-
bir Türk Derneği ne bir geçmiş olsun 
demek için ne de mağduriyetimizde 
bize yardımcı olmak için aramamış-
tır.  En çok ihtiyacımız olduğu anda 
yanımızda olmamaları da bizi de-
rinden üzmüştür.
  
Yeni Vatan Gazetesi: Basında çı-
kan haberler hakkında ne düşünü-
yorsunuz?
 
Mehmet Ali C.: Basın kesinlikle bu 
olayı çok fazla abarttı. Deyim yerin-
deyse, yargısız infaz yaptı. Özellikle 
polis sözcüsü Thomas Keiblinger’in 
daha ifadesi bile alınmadan ken-
di çıkarımlarını paylaşması, bu-
nun haber yapılması çok gereksiz-
di ve bizi çok üzdü.  Suçlu dahi olsa 
bir insana suçu ispat edilene ka-
dar suçlu muamelesi yapılmama-
sı gerekir. Oysa bizim oğlumuzu 
bir örgüte üyeymiş gibi göstermek 
adına basında her yol denenmiş, 
asılsız haberler yapılmıştır. Bizim 
arabamızda ‘’Kur’an-ı Kerim’’ bu-
lunması ya da İbrahim‘ in dinledi-
ği şarkıya eşlik etmesinde ne gibi 
bir suç olabilir, bunu herkese sor-
mak istiyoruz. Daha öncede be-
lirttiğimiz gibi eğer İbrahim de-
dikleri gibi bir eylem planı içinde 
olsaydı, bir kişiyi ezmeye kalkmaz 
Reumannplatz’daki yürüyüş alanı-
na arabasını sürerdi.
 
Yeni Vatan Gazetesi:  Bu olaydan 
sonra Türk ailelerine vermek istedi-
ğiniz bir mesaj var mı?
 
Mehmet Ali C.: Bizim mesajımız, 
ailelerin her zaman serinkanlı ol-
ması, çocuklarına ilgi göstermele-
ri ve çocuklarını takip etmeleridir. 
Çocuklarının kiminle oturup kalktı-
ğına, hangi hocayla ilişkide olduğu-
na dikkat edilmelidirler. Aileleri din 
istismarlarına karşı da uyarıyoruz. 
Burada yaşadığımız için Almanca 
dilini kesinlikle hem kendimiz hem 
çocuklarımız için öğrenmeliyiz. 

Avusturya’nın kanunları ve politika-
ları da takip edilmeli, uzak kalınma-
malıdır. Son dönemlerde, özellikle 
bazı Partiler kanalı ile zaten üzeri-
mizde çok baskı bulunmakta. Bu 
yüzden de yaşadığımız bu olay, ol-
duğundan çok farklı bir hale sokul-
du. Bunda Türkiye’deki partilerin 

de suçu var. Sevdiğimiz Türk bay-
rağı ile birlikte sokaklara dökülerek 
Türkiye’deki siyaseti buraya getir-
meleri yanlıştı. Türkiye’deki siyasi-
ler, burada kendi şovlarını yapıyor-
lar. Bizleri birbirimize düşürüyorlar. 
Hangi parti olursa olsun, lütfen ar-
tık Avusturya’da Türk bayrağını su-
istimal etmeyin. İnsanlarımızı ko-
ruyoruz diye duygusal, milli ve dini 
inançlarını sömürmeyin. Aradan 
bir hafta geçti, kimse bizi arayıp 
sormadı. Ne Camii,dini nede siyasi 
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bir Parti teşkilatı kapımızı olaydan 
sonra gelip çalmadı. Bizi maddi ve 
manevi sömürüp başımızı belaya 
sokanlar ortada yoklar. Derdimizi 
kimse sormadı. Yazın, ‘’Türkler 
kimsesizdir. Biz burada üçüncü sı-
nıfız. İlk önce Avusturyalılar, daha 
sonra tüm yabancılar, en dipte de 

Türk’ler yer alır. Kimse tersini id-
dia etmesin. Para  ve oy için kapı-
mızı çalan dernek ve teşkilatlar, şu 
anda ortada yok. Ne peşinde olduk-
ları ortada.’’ Özellikle son dönem-
lerde, başta Çeçenler olmak üzere 
Müslüman göçmenlerin gelmesiyle,  
Müslümanlara ve İslam dinine kar-
şı sürdürülegelen önyargı ve ayrım-
cılık artmıştır. Çeçenlerin, Arapların 
veya başka Müslümanların yaptı-
ğı bütün yanlış işler, Türklere fatu-
ra edilmektedir. Her Müslüman, te-

rör örgütü mensubuymuş gibi tavır 
alınmaktadır. Bu yüzden biz de üze-
rimize düşeni yapıp daha dikkatli 
olmalıyız ve kimseye koz vermeme-
liyiz. Dinimizin suistimal edilmesi-
ne müsade edilmesin.

Ertesi gün  sabah vakti Viyana 
Landesgerichtstr.`da tutuklu bulu-
nan oğlunu ziyaret eden Mehmet 
Ali C. ve  Aysun C. oğulları hakkın-
da sorduğumuz soruları şöyle ce-
vabladı.

Yeni Vatan Gazetesi : Oğlunuz ile 
görüştünüz. Bir önceki görüşmede 
devamlı ağladığını ve daha sonra 
kalabalık bir koğuşa geçtiğinizi  ve 
daha memnun olduğunu şöylediz. 
Bugün nasıldı.

Mehmet Ali C.: İbrahim’in durumu 
çok kötü. 

Yeni Vatan Gazetesi :  Niye ?

Mehmet Ali C. : Koğuşta 46 yaşın-
da (ismini veriyor Mustafa A. ) bir 
Türkiye göçmeni İbrahim’e bura-
nın koğuş ağası benim, dediklerimi 
yapacaksın, tuvaleti temizliyecek-
sin, çayımı kahvemi getireceksin 
diye bağırarak emir vermiş ve ço-
cuğa ağır psikolojik baskı yapmış. 
İbrahim yapmayınca koğuşta di-
ğer iki arkadaşı ile kollarından tu-
tup dövmüşler ve sol kolunda üç 
tane sığara söndürüp işkence yap-
mışlar. Üç kisi tarafından ağır darbe 
alıp, kollarında sığara söndürülen 
İbrahim sinir krizi geçirip bağırmış. 
Gardiyanlar gelip İbrahim’in üze-
rine binmişler ve  tek kişilik koğu-
şa atmışlar ve yemekler az ve kö-
tümüş. Okunacak bir şey. Oğlum 
zaten rahatsız. Bu çocuğa yapılan-
lar doğru değil. Oğluma resmen te-
rörist muamelesi yapılıyor. Bu yan-
lış bir yol. Suçu ispatlanmamış ve 
mahkeminin son kararı ortada yok. 
Biz Avusturya Hukuk Devletine kı-
ralmamıza rağmen güvenmek isti-
yoruz.  Sap ile saman karıştırılma-
sın.  Size ve Yeni Vatan Gazetesine 
teşekkür ederim. Bu çok zor gün-
lerimizde, herkesin bizden korkup 
kaçtığı, sahip çıkmadığı bir zaman-
da korkusuzca bizi yalnız bırakma-
yarak sesimizi bir vatandaş olarak 
en azından  tarafsız bir şekilde din-
lemek ve söz hakkı vermek istediği-
niz için teşekkür ederiz.

Yeni Vatan Gazetesi: Teşekkür ede-
riz.

Die Nr.1 seit 
1999 
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Aşağı Avusturya Eyalet 
Başkanı Dr. Erwin Pröll, 
“Avrupa’nın bölgesel 

politikaları ve Avrupa’daki 
bölgelere  i l işkin önemli 
düzenlemeler.“Toplamda 337 
bölge, şehir ve organizasyon, 
‘daha güçlü bir AB 2020 yılı 
bölgesel politikası’ için Aşağı 
Avusturya girişimine destek 
verdi.” hakkındaki konuşma-
sında, 337 bölge, şehir ve orga-
nizasyon tarafından imzala-
nan muhtıranın Brüksel’deki 
Avrupa Birliği kurumları-
na teslim edildiğini söyledi. 
Muhtıranın, bölgelerin bir-
liğine ve kararlılığına yöne-
lik güçlü ve gözden kaçması 
mümkün olmayan bir işaret 
ve mesaj olduğunu söyleyen 
Pröll: “Muhtıranın temel içe-
riği şudur: Avrupa Birliği’nin 
bölgesel politikası, 2020 yılı-
nın ötesine uzanmalı ve gele-
ceğe giden yolda, güçlü bölge-
lerin yanı sıra zayıf bölgeler ve 
geçiş bölgeleri de dahil olmak 
üzere tüm bölgeler göz önünde 
tutulmalıdır. Girişimimiz hare-
kete geçti: 22 devletten toplam 
337 ortak, aynı amaç için top-
landı. Bu bölgelerde toplam 
365 milyon insan yaşıyor ki bu 
Avrupa Birliği’nin tüm nüfu-
sunun yüzde 72’sini oluşturu-
yor.”

Übergabe der 
Unterschriften an die 
EU-Institutionen in 

Brüssel
 

LH Pröll: 337 Regionen, Städte 
und Organisationen unterstüt-
zen Niederösterreich-Initiative 
für starke EU-Regionalpolitik 
nach 2020.

Von einer  „wicht igen  
Weichen-stellung für die 
europäische Regionalpolitik 
und für die Regionen in 
Europa” sprach Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll 
im Zuge der Übergabe eines 
von 337 Regionen, Städten 
und Organisationen untersc-
hriebenen Positionspapieres 
an die EU-Institutionen in 
Brüssel. Das Positionspapier 
sei „ein starkes und unüber-
sehbares Zeichen und Signal 
für  die  Geschlossenheit 
und Entschlossenheit der 
Regionen”, so Pröll: „Der zent-
rale Inhalt des Positionspapiers: 
Die EU-Regionalpolitik muss 
über 2020 hinaus beste -
hen bleiben und muss auch 
am Weg in die Zukunft al-
le Regionen berücksichtigen: 
schwächere Regionen und 
Übergangsregionen ebenso wie 
stärkere Regionen.“

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Dr. Erwin Pröll: 
“Toplamda 337 bölge, şehir ve organizasyon, 

‘daha güçlü bir AB 2020 yılı bölgesel politikası’ 
için Aşağı Avusturya girişimine destek verdi.

9 Eylül  1956 tarihinde St . 
Pölten’de kurulan, o zaman-
ki “Aşağı Avusturya Kültürü ve 
Mirası Dernekleri Eyalet Birliği”, 
gelenek bilincine sahip ve ülkesi-
ne bağlı dernekleri bir araya ge-
tirdi. Geride kalan 60 yıl içerisin-
de, kültür organizasyonlarının 
en anlamlılarından biri haline 
dönüşen “Aşağı Avusturya Halk 
Kültürü”nün, geçtiğimiz Cuma 
günü, Aşağı Avusturya Eyalet 
Parlamentosu konferans salo-
nunda 60. yılı kutlandı.

 
Volkskultur 

Niederösterreich feierte 
60-jähriges Jubiläum

 LH Pröll: „Volkskultur ist Kom-
pass durch das tägliche Leben” 
 Am 9. September 1956 erfolgte in 
St. Pölten die Gründung des da-
maligen „Landesverbands der 
Trachten- und Heimatvereine 
N i e d e r ö s t e r r e i c h s ”  -  e i n 
Zusammenschluss von tradi-
tionsbewussten und heimat-
verbundenen Vereinen.  Im 
Verlauf der vergangenen sechs 
Jahrzehnte entwickelte sich aus 
diesem Verband eine der bede-
utendsten Kulturorganisationen 
i n  N i e d e r ö s t e r r e i c h .  D a s 
Jubiläum „60 Jahre Volkskultur 
Niederösterreich” wurde vergan-
genen Freitag im Sitzungsaal des 
NÖ Landtages gebührend gefeiert.

“Aşağı Avusturya 
Halk Kültürü”  

60.yılını kutladı

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Dr. Erwin Pröll: “Halk kül-
türü, günlük yaşamın pusulasıdır.”

Aşağı Avusturya 
omuz omuza verdi



11         Haziran 2016 – SAYI 179 17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Aşağı Avusturya 
Eyalet Başkanı Vekili 
Johanna Mikl-Leitner: 
“Önemli olan, sosyal 

sistemimizin güve-
nilirliğini muhafaza 

etmektir.”

St. Pölten’de yapılan bir ba-
sın toplantısında, Aşağı 
Avusturya Eyalet Başkanı 

Vekili Mag. Johanna Mikl-Leitner 
ve Aşağı Avusturya İşçi Odası yö-
neticisi Mag. Karl Fakler; Aşağı 
Avusturya yönetimi ve AMS işbir-
liğiyle uzun vadeli işsizlikle mü-
cadeleyi hedefleyen “İş fırsatları” 
projesini tanıttı.

Projenin, “Birlikte. İleriye. 
Önde.” sloganıyla yapılan tanıtı-
mında, “Aşağı Avusturya’daki in-
sanlar için istihdam konusu çok 
önemli, zira herkes kendi ayakla-
rı üzerinde durarak bağımsız bir 
şekilde yaşamını sürdürmek is-
ter.” diyen Mikl-Leitner, istihdam 
konusunun kendi programları-
nın en büyük odak noktasını oluş-
turduğunu ifade etti. Konunun 
sosyal sitemle doğrudan bağlan-
tılı olduğunu, bu sistemden fay-
dalanan herkesin ivedilikle is-
tihdamının sağlanarak maddi 
desteklerin azaltılması gerekti-
ğini söyleyen ve hatalının çalışıp 
bu sisteme girdi sağlayarak mad-
di desteği mümkün hale getiren ki-
şilermiş gibi görünmesinin önüne 
geçilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Mikl-Leitner: “Önemli olan, sosyal 
sistemimizin güvenilirliğini mu-
hafaza etmektir.” dedi.

 
LH-Stv. Mikl-Leitner 
präsentierte Projekt 
„Jobchance” gegen 

Langzeitarbeitslosigkeit
 
„Es geht darum, die Glaub-

würdigkeit unseres Sozialsystems 
aufrecht zu erhalten”

Im Rahmen einer Presse-
konferenz in St. Pölten prä-
sentierte Landeshauptmann-
Stellvertreterin Mag. Johanna 
Mikl-Leitner heute, Mittwoch, 
ge m e i n s a m  m i t  M ag.  Ka r l 
Fakler, Landesgeschäftsführer 
d e s  A r b e i t s m a r k t s e r v i c e 
Niederösterreich, das Projekt 
„Jobchance”, eine Initiative 
des Landes Niederösterreich 

in Kooperation mit dem AMS 
Niederösterreich im Kampf ge-
gen Langzeitarbeitslosigkeit.

 Das Thema Arbeit sei „ein 
ganz großer Schwerpunkt” ih-
res Arbeitsprogrammes, das sie 
Mitte September unter dem Motto 
„Gemeinsam. Weiter. Vorne.” 
präsentiert habe, „weil das das 
Wichtigste für die Menschen in 

Niederösterreich ist, da jeder ein 
selbstbestimmtes Leben führen 
will”, sagte Landeshauptmann-
Stellvertreterin Mikl-Leitner. 
Dieses Thema sei stark ver-
bunden mit dem Sozialsystem. 
Man müsse diejenigen, die die-
ses System ausnutzten, schnel-
ler ausfindig machen und ih-
re Leistungen kürzen. Das sei 

man jenen Menschen schul-
dig, die tagtäglich durch ih-
re Arbeit in dieses System ein-
zahlten und dieses dadurch 
erst ermöglichten. „Es geht 
darum, die Glaubwürdigkeit 
unseres Sozialsystems auf-
recht  zu erhalten”,  beton-
te  d i e  L a n d e s h au p t m a n n -
Stellvertreterin.

Johanna Mikl-Leitner: 

Uzun vadeli işsizliğe 
karşı “İş fırsatları”  

projesini tanıttı
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, tekbirin slo-
gan gibi kullanılmasını 

eleştirerek “Binlerce yıllık kül-
türümüzde, tekbirin slogan ola-
rak kullanılması yoktur. Bu, son 
zamanlarda çıkan bir adet ama 
hoş bir adet değil.” dedi. AKP 
gençlik kolları özellikle darbe 
girişimi sonrası sık sık tekbir 

şeklinde slogan atmaya başla-
mıştı. 

Esenler Belediyesi tarafından 
Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Yusuf Has Hacib 
Kültür Sanat Sezonu açılış töre-
ninde konuşan Nabi Avcı, tekbir 
şeklinde slogan atılmasını eleş-
tirerek şunları söyledi:

“Binlerce yıllık kültürümüz-

de, tekbirin slogan olarak kul-
lanılması yoktur. Yani bir ar-
kadaşımızın çıkıp ‘tekbir’ diye 
bağırması, sonra diğer arkadaş-
larımızın herhangi bir slogan 
atıyor gibi tekbir getirmesi, bi-
zim kültürümüzün estetiğine ve 
milletimizin geleneğine uymu-
yor. Bu, son zamanlarda çıkan 
bir adet ama hoş bir adet de-

ğil. Tekbir getirelim ama millet-
çe, 350 yıldan beri, nasıl bayram 
sabahlarında hep beraber huşu 
içinde getiriyorsak, öyle tekbir 
getirelim. Öyle getirdiğimiz za-
man tekbir gerçekten çok derin-
lere nüfuz ediyor. Aksi takdirde, 
herhangi bir slogana dönüştür-
me tehlikesi var. Allah muhafa-
za.”

“Kültürümüzde tekbirin slogan 
olarak kullanılması yok”

AK Parti Hükümeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: “Binlerce yıllık kültürümüzde, tekbirin slogan 
olarak kullanılması yoktur. Bu, son zamanlarda çıkan bir adet ama hoş bir adet değil. Yani bir arkada-
şımızın çıkıp ‘tekbir’ diye bağırması, sonra diğer arkadaşlarımızın herhangi bir slogan atıyor gibi tekbir 
getirmesi, bizim kültürümüzün estetiğine ve milletimizin geleneğine uymuyor. Bu, son zamanlarda çıkan 
bir adet ama hoş bir adet değil. Tekbir getirelim ama milletçe, 350 yıldan beri, nasıl bayram sabahların-
da hep beraber huşu içinde getiriyorsak, öyle tekbir getirelim. Öyle getirdiğimiz zaman tekbir gerçekten 
çok derinlere nüfuz ediyor. Aksi takdirde, herhangi bir slogana dönüştürme tehlikesi var. Allah muhafaza.”

Yeni Avusturya Büyükelçisi Ferden Çarıkçı geliyor!
Türkiye’nin bazı  

büyükelçiliklerine yapı-
lan atamalar, Resmi 

Gazete’de yayımlandı.

Av u s t u r y a  B ü y ü k e l ç i s i 
Mehmet Hasan Göğüş Portekiz 

Büyükelçisi, BM Cenevre Daimi 
Temsi lc is i  M ehmet  Ferden 
Çarıkçı Avusturya Büyükelçisi, 
G e n e l  M ü d ü r  Ya r d ı m c ı s ı  
M u h i t t i n  A h m e t  Ya z a l  d a 
Moğolistan Büyükelçisi ola-
rak atandı. 27 Ağustos 2013 gü-
nü dönemin Birleşmiş Milletler 

Cenevre Ofisi Genel Direktörü 
Kasımcömert Tokayev’e Güven 
Mektubunu sunan Büyükelçi 
Çarıkçı, sözkonusu tarihten bu 
yana Birleşmiş Milletler Cenev-
re Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi olarak görev yapmak-
tadır.



Bankamıza hoş geldiniz. 
Avusturya’nın Türkçe danışmanlık hizmeti sunan en modern 
bankacılığına hoş geldiniz. 63,04 Euro değerindeki s Komfort 
hesabı, şimdi ilk yılında ücretsiz.
Mergube Caner, Pervin Kaltenbacher

www.erstebank.at

Hemen 
geçiş

yapın!

Mergube Caner
Erste-Filiale Floridsdorf 
Am Spitz 7, 1210 Wien

Tel. 05 0100 – 22666 
mergube.caner@erstebank.at

Pervin Kaltenbacher
Erste-Filiale Breitensee 
Hütteldorfer Straße 85, 1150 Wien

Tel. 05 0100 – 21999 
pervin.kaltenbacher@erstebank.at



 Laktoz duyarlılıĝında 
    tavsiye edilir
  

 GAZİ´nin deĝişmeyen
    dolu tadı  
  

 Rahatsızlıklarınız sona
    ersin ve yaşam kaliteniz
    artsın
    

 Deĝerli besin maddeleri
    ve mineraller içerir
    

 Önemli kalsiyum içerir
  

 Laktoz duyarlılıĝı olma-
    yanlar içinde uygundur

GAZİ – Seni dü‚ündüÌümüz için. 
Daha fazla bilgi için: www.gazi.de
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Yeşiller Partisi’ne kaptırı-
lan Leopoldstadt temsilci-
liği ile kayba uğrayan, kı-

sa adı SPÖ olan Avusturya Sosyal 
Demokrat Partisi’nin seçimlerde-
ki bu fiyaskosu, SPÖ’lü Viyana 
Belediye Başkanı Michael Häupl 
tarafından “trajik” olarak değer-
lendirildi. Leopoldstadt seçim-
lerindeki muazzam oy kaybını, 
SPÖ’nün yeterince seferber ola-
mamasına dayandıran Häupl, 
gazetecilere verdiği demeçte so-
nuçlara itiraz etmeyeceklerini 
belirtti. Häupl, sonucun SPÖ için 
“son derece üzücü” olduğunu an-
cak bunun kabullenilip dikkate 
alınılacağını ifade ettiği sırada, 
henüz mektupla kullanılan oy-
ların sayımı tamamlanmamıştı. 
Ki zaten mektupla kullanılan oy-
lar da, Viyana’nın 2. Bölgesindeki 

Yeşiller zaferini değiştirmeyecek-
ti.  Häupl, daha önce de yapmış 
olduğu “Seçmenlerimizi hareke-
te geçirmek, en büyük sorunu-
muz.” şeklindeki tespitini tek-
rarladı.
 
SPÖ yalnızca yüzde 10,1 puan ge-
rilemekle kalmadı (ORF/SORA 
değerlendirmesine göre), üste-
lik bölge temsilcisini de kaybet-
ti. Yeşiller Partisi ise kazandığı 
yüzde 11,9 puanla birinci sıraya 
yükseldi ve Ursula Lichtenegger,  
Leopoldstadt bölgesinin yeni be-
lediye başkanı oldu.
 
Siyaset uzmanı Thomas Hofer’e 
göre, kısa adı FPÖ olan Avusturya 
Özgürlük Partisi ve Yeşiller 
Partisi arasındaki cumhurbaş-
kanlığı yarışında FPÖ’nün yük-

selişi, Yeşiller’in Leopoldstadt 
bölgesindeki galibiyetini müm-
kün kıldı. “Tabii ki bu, SPÖ’ye 
ağır zarar verdi.” diyen Thomas 
Hofer, Yeşiller Partisi’nin bu re-
kabetten çok iyi faydalandığı-
nı belirtti ve sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bu sözlerim iğnele-
yici olabilir: Bu seçim, bir önce-
ki belediye seçimlerindeki kay-
bın, küçük bir intikamı. Zira bir 
önceki seçimde bunun tam ter-
si yaşanmıştı.” Thomas Hofer 
Radio Wien’e verdiği röportaj-
da, Yeşiller Partisi’nin bir önceki 
seçimde, oylarının bir kısmını, 
FPÖ’ye karşı tek güvence olarak 
görülen SPÖ’ye kaptırdığını ha-
tırlattı.
 
“Yeşiller, FPÖ’nün engel-
lenmesi amacıyla seçildi”

 
Siyaset uzmanı Thomas Hofer, 
Yeşiller Partisi’nin, “birlik ve be-
raberlik” değil de, daha ziyade 
FPÖ’nün engellenmesi amacıy-
la seçildiğini vurguladı. Yeşiller 
Partisi’nin seçmenlerini hare-
kete geçirmek için dikkate de-
ğer bir kampanya yürüttüklerini 
ve bunda da başarılı olduklarını 
ifade eden Hofer, SPÖ’nün bunu 
hiç başaramadığına, yeni seçim-
de mevcut konumun kaybedil-
mesinin söz konusu olduğunun 
seçmenlere aktarılamadığına ve 
birçok seçmenin, FPÖ ve Yeşiller 
Partisi’nin ikincilik için yarıştı-
ğını düşündüğüne dikkat çekti. 
Hofer: “Bir şey açık: Karşılarında 
FPÖ gibi bir rakip olmadığı süre-
ce, SPÖ’nün gerçekten de bir se-
ferber olamama problemi var.” 

Leopoldstadt’ta Yeşiller zaferi
SPÖ kalelerini tek tek kaybediyor

11 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen Viyana yerel seçimleri sonrasında, SPÖ’nün galip 
geldiği Viyana’nın 2. Bölgesi olan Leopoldstadt sonuçlarına itiraz edilmiş ve seçimlerin 
18 Eylül 2016 tarihinde tekrarlanmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan 
Leopoldstadt Belediye Başkanlığı seçiminin bu seferki kazananı ise Yeşiller Partisi oldu. 

Siyaset uzmanı Thomas Hofer, Yeşiller Partisi’nin, FPÖ ve Yeşiller Partisi arasındaki cum-
hurbaşkanlığı yarışını çok iyi değerlendirdiğini ve bunun da Yeşiller’i Leopoldstadt bölge-

sinde ilk sıraya taşıdığını ifade etti.
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Avusturya Başpiskoposluğu, 
sığınmacılara Hristiyanlığı 
tanıtmak için Arapça ve 

Farsça 34 bin broşür bastırdı.
Avusturya Başpiskoposu 

Christoph Schönborn, basına yan-
sıyan açıklamasında, Hristiyan 
kültürünü sığınmacılara anlat-
mak üzere Arapça ve Farsça 34 bin 
broşür bastırıldığını belirtti.

Ülkeye gelen sığınmacıların 
entegrasyonuna yönelik adım 
atmak istediklerini kaydeden 
Schönborn, “Broşürler, sığınmacı-
ların Avusturya’nın Hristiyan kök-

lerini anlamalarına yardımcı ola-
cak.” ifadelerini kullandı.

Schönborn, sığınmacıların ar-
tan oranda Avusturya gelenekle-
rine merak duyduğunu ve buna 
karşılık vermek için böyle bir adım 
attıklarını vurguladı.

Almanca-Arapça ve Almanca-
Farsça olarak iki dilli basılan ve 
yaklaşık 40 sayfadan oluşan bro-
şürde, Hristiyanlık inancı, haç, 
pazar ayinleri, dini törenler ve ge-
lenekler anlatılıyor.

Katolik dünyasının bir sonra-
ki Papası olarak görülen Schön.

born, 12 Eylül Viyana´nın Türkler 
tarafından 1683 yılında kuşa-
tılıp geri püskürtülmesi yıldö-
nümünde bu günü anmak için 
büyük kilisede yaptığı ayinde, 
Müslümanların Hristiyanlığı or-
tadan kaldırmak ve Avrupa’yı 
fethetmek istediklerini ifade et-
mişti.  Bu ifadesi, daha ziyade 
Avusturyalı sol kesim  tarafından 
tepkiyle karşılaşınca, yeniden 
bir açıklamada buluna Kardinal; 
“Bu anlamda söylemek isteme-
miştim.” demişti.  Kardinalin’in 
bu açıklamasına hiç bir müslü-

man Cami merkezli ve İslami der-
nek veya federasyon tepki gös-
termediği gibi ertesi hafta hiç bir 
şey olmamış gibi körler sağırlar 
birbirini ağırlar reklam modun-
da Kardinal ile buluşarak bası-
na fotoğraflarını dağıtması dik-
kat çekti. 

Avrupa genelinde sınır dışı edil-
mek istemeyen sığınmacılar, ilti-
ca hakkının kolaylaştırılması için 
din değiştirme yoluna gidebiliyor. 
Avusturya’da, iltica hakkı alabil-
mek için haftada 5-10 sığınmacının 
din değiştirdiği belirtiliyor.

Avusturya’da sığınmacılar için 
Hristiyanlığı tanıtma broşürü

Avusturya Başpiskoposluğu, sığınmacılara Hristiyanlığı tanıtmak için Arapça ve Farsça 34 
bin broşür bastırdı. Katolik dünyasının bir sonraki Papası olarak görülen Schönborn, 12 Eylül 

Viyana´nın Türkler tarafından 1683 yılında kuşatılıp geri püskürtülmesi yıldönümünde bu günü 
anmak için büyük Sant Stefhan kilisesinde yaptığı ayinde, Müslümanların Hristiyanlığı ortadan 

kaldırmak ve Avrupa’yı fethetmek istediklerini ifade etmişti.



€ 600 Mio. + 150% x 20

Niederösterreichs 
WissenschaftspreisträgerInnen 
2016

Niederösterreich vergibt seit 1964 Wissenschaftspreise  
an herausragende WissenschafterInnen. Auch in diesem  
Jahr werden Menschen gewürdigt, die mithelfen, den  
Wissenschaftsstandort Niederösterreich noch innovativer  
und zukunftsfähiger zu machen. 

… durch „Visual Analytics“ Erkenntnisse aus 
extrem großen und komplexen Datensätzen 
gewonnen werden können? Wolfgang Aigner, 
Leiter des Instituts für Creative\Media/Tech-
nologies an der Fachhochschule St. Pölten, 
wendet diese Methode unter anderem in den 
Bereichen IT-Sicherheit, Physiotherapie und 
biomedizinische Forschung an.

… das Land Niederösterreich in den letzten 
Jahren rund 600 Millionen Euro in wissen-
schaftliche Infrastruktur investiert hat?

… die Zahl der Studierenden in Niederöster-
reich in den letzten zehn Jahren um rund  
150 % gesteigert werden konnte?

… das Land Niederösterreich seine Budget- 
mittel für Wissenschaft und Forschung seit 
1996 mehr als verzwanzigfacht hat?

… Endophyten Mikroorganismen sind, die das 
Innere von Pflanzen besiedeln und eine viel-
versprechende Alternative zu herkömmlichen 
Pestiziden und Düngern darstellen? Angela 
Sessitsch und ihr Team am AIT Austrian Ins-
titute of Technology in Tulln leisten seit über 
15 Jahren Pionierarbeit in der Erforschung 
und Anwendung von Endophyten.

… die von Irina Sulaeva und Hubert Hettegger 
am Christian-Doppler-Labor für moderne  
Cellulosechemie und -analytik in Tulln entwi-
ckelten neuen Verbandsmaterialien sich vor 
allem durch ein reduziertes Klebeverhalten 
auf der Wunde und eine effiziente Wundhei-
lung auszeichnen? Dies hat einen deutlich 
selteneren Wechsel der Verbände und eine 
verkürzte Behandlungsdauer zur Folge.

… im 15. Jahrhundert fiktive Geschichten, 
wie über einen Prozess der Höllengemeinde 

gegen Jesus Christus, sehr populär waren 
und das Rechtsverständnis der Bevölkerung 

maßgeblich geprägt haben?  
Edith Kapellers Forschung zeigt die große 

Bedeutung dieser Schriften für das heutige 
Rechtsverständnis auf.

… die am Zentrum für Integrierte Sensor- 
systeme der Donau-Universität Krems  

entwickelten Sensoren Anwendung in der 
Industrie, in der Automobilelektronik, in der 

Umweltmesstechnik und in der Medizin- 
technik finden? Der langjährige Leiter des  

Zentrums, Thilo Sauter, hat mit seinem  
Team eine Wissenschaftseinrichtung von  

internationaler Strahlkraft aufgebaut.

… das Dokumentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstandes (DÖW) vor über  

50 Jahren als überparteiliche Forschungs-
einrichtung gegründet wurde? Mit seiner 

Opferdatenbank, seinen Publikationen, zum 
Beispiel mit der Reihe „Widerstand in den 

Bundesländern“, und seinen Ausstellungen 
hält das DÖW die Erinnerung an die Opfer 

des Nationalsozialismus wach und entreißt 
damit ihr Schicksal dem Vergessen.

Wissenschaft.Niederösterreich
Auf der Höhe der Zeit. Am Puls der Zukunft.

WUSSTEN SIE, 
DASS …

WUSSTEN SIE, 
DASS …
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Son aylarda Avusturya’da, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
için başta Viyana olmak üze-

re değişik yerlerde AK Partisine ya-
kın kişi, kurum, kuruluş ve der-
neklerin sokaklara Türk Bayraklari 
ve Erdoğan resimleri ile çıkarak 
Türkiye iç siyasetini Avusturya’ya 
taşımaları Avusturya basını ve si-
yaseti tarafından geniş çapta eleş-
tirilmiş ve bazı gazeteler tarafın-
dan kışkırtıcı haberler yapılmıştı. 
Eskiden Türklere hakaret edeme-
yen Avusturyaların bazılarında bu 
baraj ve korku kalkmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde, Yukarı 
Avusturya eyaletinin Ober-
österreich Nachrichten (OÖN - 
Aşağı Avusturya Haberleri) adlı ya-
yın organının Wels masası, Yukarı 
Avusturya’nın ikinci büyük şehir 
olan Wels’te taksicilik sektörünün 
yaşadığı manevi çöküşü günde-
me getirmişti. Şimdi ise Wels gaze-
tesi, sözü Wels’li iki Türk taksi şo-
förüne vererek, iki şoförün, kendi 
açılarından sektöre ilişkin yaptık-
ları değerlendirmeleri kamuoyuy-
la paylaştı. Birçok sıkıntıya dikkat 
çeken ancak en büyük şikayetle-
rinin, her gün düzenli olarak ırk-
çılığa maruz kalmaları olduğunu 
söyleyen Ömer Özbalık ve Güneş 
Özgür adlı iki Türk taksi şoförü: 
“Pis Türkler (Scheiß Türken) – Bu 
hakareti her gün duyuyoruz.” diye-
rek üzüntülerini dile getirdi.

Ömer Özbalık, iki sene önce ba-
ğımsız çalışmaya karar verdi ve 
birkaç ortakla birlikte Wels’teki 
dört telsizli taksi (Funktaxi) or-
ganizasyonundan biri  olan 
‘Funkgemeinschaft 3010’u işlet-
meye başladı. Wels taksicilik sek-
töründe, Türkler’in kolaylıkla fark 
edilebilir bir şekilde baskın oldu-
ğunu Özbalık ve Özgür şu şekilde 
ifade etti: “Wels’teki her iki taksi 
şoföründen biri Türk.”

Kökenleri nedeniyle reddedil-
melerini anlayamadıklarını söyle-
yen Özbalık, maruz kaldıkları ay-
rımcılığı şöyle anlattı: “İnsanlar 
geliyor, aracın kapısını açıyor ve 
şunu söylüyorlar; ‘Türk şoför – 
seninle seyahat etmek istemiyo-
rum.’” Özellikle yaşlı insanların 
Türkler’in araçlarından uzak dur-
duklarına dikkat çeken Özbalık 
sözlerini: “Ama bazen araçlarımıza 
biniyorlar, çünkü başka boş taksi 
bulamıyorlar. Biz de onları istedik-
leri yere ulaştırıyoruz. Zira bu bi-
zim görevimiz.” diyerek sürdürdü.
 
“Yaşadıklarım hakkında kalın bir 
kitap yazabilirim.” diyen Güneş 
Özgür, ayrımcılığın yanı sıra cüret-
kar teklifler aldıklarını da dile ge-

tirdi. Cinsel yaklaşımları komik ya 
da çekici bulmadıklarını söyleyen 
Özgür, yakın bir zamanda yaşadığı 
bir olayı paylaştı: “Kısa bir süre ön-
ce, dört genç kadını Grieskirchen’e 
bıraktım. Yolculuk sırasında, yan-
larında para olmadığı için, taksi 
ücretini başka şekilde ödeyebile-
ceklerini söylediler.” Bu konuda 
çok temkinli olduklarını ilave eden 
Özgür, bunun nedenini ise şöyle 
anlattı: “Dört yıl önce bir meslekta-
şımıza, tecavüz suçlaması ile dava 
açıldı. Genç bir kız, taksi ücretini 
ödeyemediği için böyle bir suçla-
mada bulunmuştu. Üç ay sonra, 
meslektaşımız beraat etti ancak bu 
süre zarfında para kazanamadı.”

Bittabi aralarında kara koyun-
lar olduğunu da belirten Özbalık 

üzüntüyle şunları söyledi: “Bir 
meslektaşımız, Wels festival ala-
nından Schleißheim’e kadar olan 
bir yolculuk için 84 Avro istedi. 
Bazı şoförler, müşterilerin alkol-
lü oluşundan fayda sağlamaya ça-
lışıyor. Rekabet baskısı nedeniyle 
araçların hızlı sürüldüğü de olu-
yor. Bazı müşteriler, birden fazla 
telsizli taksi aracını arıyor ve doğal 
olarak önce gelene biniyor.”

İki şoför de, sektördeki bu sı-
kıntıları yok etmenin oldukça zor 
olduğunun farkında. Hak edilen 
saygının kazanılabilmesi için bir-
kaç günlük bir grevin gerekli olup 
olmadığı sorusuna ise Özbalık kız-
gınlıkla şu cevabı verdi: “Bunu za-
ten denedik. Maalesef bir beraber-
lik sağlayamadık.”

“Pis Türkler (Scheiß Türken)  
sözünü her gün duyuyoruz.”

Yukarı Avusturya’nın (Oberöstterreich) Wels şehrinde iki Türk taksi şoförü Ömer Özbalık ve 
Güneş Özgür, Türkler olarak taksicilik sektöründe yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Özellikle bazı 
yaşlı müşterilerin, Türk taksi şoförlerinin araçlarına binmek istemediklerini söyleyen iki Türk, 

ayrımcılığın yanı sıra cüretkar tekliflerden de büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Welsli taksi şoförleri Ömer ve Güneş:
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2 Türk aileye Viyana’da bir gün ara ile  

Önce hakaret sonra darp
Bir hafta içerisinde Türk kökenli kadınlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar tepki toplamaya 

devam ediyor.
Varan 1 Tarih 
20.Eylül.2016 

Geçen hafta Salı (20.09) günü, 
Viyana’nın 10.Viyana bölgesin-
de, 51 yaşındaki başörtülü Türk 
kadın, bilinmeyen bir şahıs ta-
rafından arkasından kafasına 
vurularak, yere düşürülmüş, 
kadının kafasına vurulmaya 
devam edilmiş ve kadının el-

leri ile kendisini koruması kar-
şısında saldırgan tarafından 
elleri ısırılmıştı. 51 yaşında-
ki Seherben Durmaz, 19 yıldır 
çalıştığı postanedeki işine gi-
derken  saat sabah 6 civarında, 
onuncu Viyana’da evinin yakı-
nındaki otobüs durağı yakınla-
rında bir yerde, arkadan saldırı-
ya uğradı. Saldırgan, başörtülü 
olan Türk kadını, arkadan ba-

şına vurarak yere düşürdükten 
sonra kadının suratına vurma-
ya başladı. Kadın, elleriyle su-
ratını korumaya ve saldırgana 
karşı koymaya çalıştı. Bunun 
üzerine saldırgan kadının el-
lerini ısırdı ve kadın saldırga-
na bağırmaya başladı.Etrafta 
camı açan bir kişinin kendisi-
ne bağırmasından korkan sal-
dırgan kaçtı. Derhal kocasını 

arayan Seherban Durmaz, ko-
cası sayesinde kendine gele-
bildi ve polis çağrıldı. 3 dakika 
içinde polis geldi ve cankurta-
ran ile Seherban Durmaz yara-
lı olarak hastahaneye kaldırıl-
dı. Saldırganın resmi olmadığı 
halde suç duyurusunda bulu-
nuldu ve olay kriminal polis 
dairesi tarafından takibe alın-
dı. Avusturya vatandaşı olan 
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Durmaz ailesinin,üç eğitimli 
yetişkin çoçuğu var.

Varan 2 Tarih 
21.Eylül.2016

Bu olayın hemen ertesi günü 
ise 28 yaşındaki bir Türk genci 
ve onun 23 yaşındaki başörtülü 
hamile karısı bir Sırp kadın ve 
erkek tarafından öğle vakti 17. 
Viyana´da benzer bir saldırının 
mağdurları oldu.  Viyana’nın 
Ottakring bölgesindeki Johann-
Nepomuk-Berger Meydanı’nda 
bir tramvay istasyonunda, 28 
yaşındaki Devran H. ve 23 ya-
şındaki eşi Duygu H. yaban-
cı düşmanı bir erkek ile kadın 
Sırp tarafından önce Sırpça ha-
karete  uğradı. Sonrasında ise 
hakaretlerin yerini darp aldı ve 
Devran H. adlı Türk genci, Sırp 
provokatörlerden biri tarafın-
dan yumruklandı ve tekmelen-
di.

 “Beleşçiler”
 
Olayın gerçekleştiği gün eşiyle bir-
likte tramvay beklediklerini söy-
leyen Devran H.nin aktardığı-
na göre, kendilerine birkaç metre 
uzaklıkta bulunan yaklaşık 45 yaş-

larındaki bir çift, Türk çifte sataş-
maya çalışmıştı. Yaklaşık 1.90m. 
boylarında, kısa traşlı gri saçlı bir 
adam ve onun koyu renk saçlı es-
mer kadın arkadaşı, açıkça anlaşı-
lır bir şekilde Sırpça küçümseyici  
ve küfürlü sözler söylemeye baş-
lamıştı. Devran H., ara sıra Sırpça 
da konuştuğunu söylediği erkek 
saldırganın kendilerine, “Türkler 
çalışmayan ve evlerine dönmesi 
gereken tembel beleşçilerdir.” şek-
linde hakarette bulunduğunu ifa-
de etti.
İlk başta hiçbir tepki göstermeyen 
Devran H., üçüncü kez kendileri-
ne hakaret edilmesinin ardından 
saldırganlara karşılık verdiğini ve 
bunun üzerine kendisinden daha 
iri olan erkek saldırganın doğru-
ca üzerine gelerek, kendisini yum-
ruklamaya başladığını belirtti. 
Mağdur genç, saldırganların fotoğ-
rafını çekebilmek için cep telefo-
nunu çıkartmaya çalıştığını, ancak 
kadın saldırganın çantasıyla vura-
rak elindeki telefonu yere düşürdü-
ğünü, erkek saldırganın ise iki kez 
karnına tekme attığını ve ardından 
iki saldırganın da ortadan kaybol-
duğunu anlattı. 20 dakika sonra 
polisin olay yerine geldiği ve Türk 
çiftin saldırı hakkında şikayette bu-
lunduğu öğrenildi. 
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SPÖ’nün kalesi olarak bili-
nen Viyana’nın 11. bölgesi 
Simmering, bir yıl önce yapı-

lan Viyana yerel seçimlerinde, Paul 
Stadler’in aldığı yüksek oy oranı 
ile FPÖ’nün eline geçti. 2015 yılının 
Kasım ayından beri Simmering, ta-
rihinde ilk kez FPÖ’lü bir belediye 
başkanı, Paul Stadler tarafından 
yönetiliyor.
 
Simmering Belediye Başkanı Paul 
Stadler, Yeni Vatan Gazetesi’ni zi-
yaret ederek Simmering’de yaşa-
yan Türkiye göçmenlerine mesaj-
larını iletti.
 
Yelken Milli Takımı kadrosunda 
ve çeşitli alanlarda şampiyonluk-
ları olan bir sporcu olarak, genç-
liğinde Türkiye’yi ziyaret ettiğini 
ve çok güzel anıları olduğunu ifa-
de eden Stadler: “Bizde deniz yok, 
Türkiye kıyıları ise rüzgarın bol ve 
denizin temiz olduğu yerlerin ba-
şında geliyor. Türkiye’de çok güzel 
zaman geçirdik. Ama şu anda epey 
değişmiş. Umarım Simmering böl-
gesinde de, Türkiye göçmeni va-
tandaşların yardımı ile pozitif deği-
şikliklere imza atarız. Ben geleceğe 
olumlu bakıyorum. Rahatsızlık ve-
rici konularda, karşılıklı olarak 
açık ve net konuşulması gerek-

tiği görüşündeyim. Hedefimiz; 
Simmering’i, yaşam kalitesi yük-
sek, daha temiz ve örnek bir ilçe 
yapmak. Simmering’de yaşayan 
tüm Türkiye göçmenlerine selam-
larımı iletin lütfen. Birlikte daha 
güzel bir Viyana için çalışmamız 
gerekiyor.” dedi.
 
“SPÖ istemiştim ama  
kapısını açan FPÖ oldu”
 
Kendisinin, siyaset yaşamı önce-
sinde, babadan kalma tüpçülük işi 
ile uğraştığını ifade eden Stadler: 
„Siyasete aslında SPÖ veya ÖVP ile 
devam etmek istiyordum ama önü-
me öyle şartlar koydular ki şaşır-
dım. FPÖ ise hiçbir şart koşmadan 
bana kapısını sonuna kadar açtı, 
beni ciddiye aldı. FPÖ ile Viyana 
Ticaret Odası seçimlerine girdim 
ve kazandım, esnafın sesi olmaya 
çalıştım ve sonrasında Simmering 
ilçesinde siyasete devam ettim.” 
dedi.

Türk terzinin Simmering
de işleri nasıl açıldı?
 
60 yaşındaki Stadler, hiç de kolay 
olmayan hedeflerinden birinin de, 
daha fazla yerel mağaza ve işletme-
nin yeniden Simmering Caddesi 

(Simmeringer Hauptstraße) üzerin-
de konumlandırılmasının sağlan-
ması olduğunu söyledi. “Şu an ora-
ya giden bir insan, Avrupa’yı terk 
etmiş duygusuna kapılıyor. Bunu 
söylemek zorundayım. Burada 
özellikle Türkiye göçmeni esnafla-
ra büyük görevler düşüyor. Bu es-
naflar mağazaları için isim seçer-
ken, büyük bir kısmı Avusturyalı 
olan müşteri potansiyelini dikka-
te alırlarsa ve mağazalarını mo-
dern bir tasarımla düzenlerler-
se, hem daha fazla kazanç elde 
ederler hem de caddeler güzelle-
şir. Şu anda bir görüntü kirliliği 
var. Bunu iyi niyetle söylüyorum. 
Bu da doğal olarak gerilim yara-
tıyor.” diyerek üzüntüsünü di-
le getiren Stadler, küçük bir zafe-
rinden de söz etti: “Bir keresinde, 
dükkan yazılarının sadece Türkçe 
olduğu bir terziye girdim. Bir şey 
soracaktım. Girene kadar oranın 
terzihane olduğunu anlamadım. 
Çünkü dış tabelası Türkçe idi. 
Sanki tüm Avusturyalılar, Türkçe 
“terzi” kelimesini anlıyormuş gibi. 
Dükkanın terzihane olduğunu an-
layınca, terziye ufak bir işimi hal-
ledip halledemeyeceğini sordum. 
İşim hemen mükemmel bir şekil-
de halledildi. Memnun oldum. 
Türk asıllı Avusturyalı dükkan sa-

hibine, dükkan yazılarını dışarı-
dan herkesin anlayamadığını söy-
ledim. ‘Acaba dışarıda Almanca 
terzi anlamına gelen ‘Schneider’ 
kelimesi de yazsa daha iyi olmaz 
mı?’ diye sordum. Şimdi o dük-
kanda, Almanca olarak da ‘terzi-
hane’ yani ‘Schneiderei’ yazıyor 
ve bu şekilde daha fazla müşte-
ri çekebildiği için dükkan sahibi 
de durumdan oldukça memnun. 
Çünkü artık Avusturyalılar da ge-
lip işini bu terzide halledebili-
yor. Kendisi bana bu çok basit gi-
bi görünen fikir için teşekkür etti. 
Sevindim ve güldüm. Ben de ona 
çok teşekkür ettim.”  
 
Halk oylaması
 
Önümüzdeki  aylar,  Viyana 
Simmering ilçesi Belediye Başkanı 
Stadler için gerçekten de heyecan 
verici olacağa benziyor. Zira be-
lediye yönetimi tarihinde ilk kez 
FPÖ’ye geçen Simmering’de, şu 
ana kadar ücretsiz olan otopark 
uygulaması, 2018 yılında ücrete 
tabi hale getirilebilir. (Parskchein) 
Ama Belediye Başkanı Stadler, 
Türkiye göçmenlerini de ilgilendi-
ren bu çok önemli konunun önce-
likle halk oylamasına sunulmasını 
istiyor. (yenivatan.at)

Tam bir yıl önce Viyana’da, orta şiddette siyasi bir deprem yaşandı. 11 Ekim 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen Viyana yerel seçimlerinde kısa adı FPÖ olan Avusturya Özgürlük Partisi, Avusturya 

Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPÖ) kalesi Viyana’nın 11. bölgesi Simmering’i adeta fethetti.

FPÖ: Türk terzi ve Simmering Belediye 
Başkanı Paul Stadler nerede buluştu?
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Viyana - Şu an emekli olan 
Bosnalı bir bilim kadını 
ile avukat bir babanın oğ-

lu olarak Bosna’da dünyaya ge-
len, 2002 yılında savaştan kaça-
rak tek başına Viyana’ya göç eden, 
siyaset bilimi alanında yükseköğ-
renim yaparak lisans diploma-
sını alan ve ardından tüm zama-
nını SPÖ için çalışarak geçiren, 
SPÖ’nün cumhurbaşkanı adayı 
Rudolf Hundstorfer’in takımında, 
profesyonel olarak ‘göçmenler-
le iletişim’ alanında görev yapan 
Ahmed Husagic’in yeni vazifesi 
oldukça dikkat çekici: Avusturya 
çapında, entegrasyon organizas-
yonları yani göçmen kökenli der-
nek, federasyon, sivil toplum ör-
gütleri ve yabancı dildeki medya 
ile ilişkileri koordine etmek. (SPÖ, 
Bund-Koordinator für Integration 
Organisation).
 
SPÖ merkezinde yeni görevinin 
başına geçen ve Türk basın tem-
silcilerinin hepsi ile görüşmek is-
tediğini söyleyen Ahmed Husagic, 
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret ede-
rek şunları ifade etti: “Profesyonel 
ve tam zamanlı olarak partideki 
bu görevime başladığımda, ön-
celikle mevcut duruma ilişkin bir 
araştırma yaptım. SPÖ’nün bugü-
ne kadar, ne yazık ki,  Türk bası-
nı ile doğrudan ilişki kurmamış 
olması dikkatimi çekti. Çok şaşır-

dım. SPÖ’lü bakanlıklar veya SPÖ 
yönetimindeki eyaletlerce yapılan 
çalışmaları anlatan basın bildiri-
leri, Türkçe dilinde yayın yapan 
medya kuruluşlarına gönderilmi-
yor, Avusturya’daki Türk medyası, 
basın toplantılarına davet edilmi-
yor veya Türk medyasının SPÖ’lü 
yetkililer ile röportajlarına gerek-
li ilgi gösterilmiyor. Bir yandan 
göçmenlerle iletişim kurulmak is-
teniyor bir yandan ise Türk med-
yası ile doğrudan ilişkiye girilmi-
yor. İletişimde, istenmeyerek bir 
takım hatalar yapılmış olabilir. 
Bunları büyüteç altına alarak, oy 
için kimsenin kapısını çalmıyo-
ruz. Önümüzdeki dönemin sorun-
larını çözmek için adım atıyoruz. 
SPÖ merkezinde, sosyal demok-
rat değerlere ve duruşa önem ve-
ren kişiler, bu iletişimsizlikten ra-
hatsız. Benim görevim; SPÖ adına 
işte bu köprüleri oluşturmak ve 
hiçbir kişi, kurum, kuruluş, STK 
veya medya organı ayrımı yapma-
dan herkesle iletişime geçip onla-
rı tanımak, yeni iletişim yollarının 
açılmasını sağlayacak kararlar al-
mak ve verdiğimiz kararlarla ileri-
ye yönelik adımlar atmak.”
 
Türkiye’ye ziyarette de bulundu-
ğunu söyleyen Ahmed Husagic, 
büyük büyük dedesinin vaktiy-
le Türkiye’ye göç ettiğini, daha 
sonra Türkiye’deki akrabalarının 

Bosna’ya gelerek kendilerini bul-
duğunu ve oldukça duygusal anlar 
yaşadıklarını anlattı. Türkiye’ye 
göç eden akrabalarının soyadları-
nın değiştiğini, evliliklerle birlik-
te herkesin kendine farklı bir yön 
çizdiğini ifade eden Husagic, tek-
rar buluşmanın kendisi ve ailesi 
için çok güzel bir anı olduğunun 
altını çizdi. 

ANALİZ
 
B oşnak Ahmed Husagic’ in 
SPÖ’deki yeni görevi niye zor?
 
Türkiye göçmenleri, SPÖ’ye, son 
20 yılda entegrasyon politikala-
rında attıkları önemli adımlar ve 
eşit haklar konusunda minnettar.
 
Sosyal demokrasi aslında; aydın-
lanma, kadın hakları, çoğulculuk 
ile her türlü gericiliğe ve çağ dışı-
cılığa karşı mücadelenin ürünü.
 
Ama son yıllarda Türkiye göçmen-
leri neden SPÖ’ye adeta küsmüş 
durumda?  SPÖ içinde yuvala-
nan ve sosyal demokrat olmayan 
çıkarcı, bakan yalakası, Türkiye 
göçmeni vatandaşlarını küçük gö-
ren ve sosyal demokrasi değerleri-
ni içselleştirmemiş Türkiye göç-
menleri, başka göçmenler ve yerli 
Avusturyalılar, partiyi adeta bir 
holding gibi bir anonim şirketi gi-
bi görünce, ‘merkezde insan kal-
mamış’ diyen eski tüfek SPÖ üye-
leri haksız mı?

SPÖ’nün tabanı niye 
FPÖ’ye kayıyor?
 
SPÖ, kalesi olan Viyana Simmering 
ve Leopoldstadt ilçelerindeki bele-
diye başkanlıklarını neden kaybet-
ti? Gelecek seçimlerde SPÖ, acaba 
yüzde 20 bandında oy alan bir parti 
haline mi gelecek?
 
Dile kolay, SPÖ eskiden yüzde 50 
oranında oy alırken, şimdi yüzde 
28’lik bir parti haline gelmiş ve an-
cak koalisyonlar ile hükümet kura-
bilir olmuştur. SPÖ içindeki Türkiye 
göçmenleri arasında, büyük çıkar 
kavgaları ve kimsenin tabanla yani 
sade Türkiye göçmenlerinin dertle-
ri ile uğraşmadığı duygusu hakim.
1999 yılından bu yana her ay dü-
zenli olarak yayınlanan Yeni Vatan 
Gazetesi bile SPÖ’nün daha güve-
nilir bir parti olması için vatandaşa 
söz hakkı verdi ve eleştirel haberler 
yayınladı. Övülecek bir gelişme var 
ise o da haberlerimizle olmuştur.
 
SPÖ, kimsenin babasının bostanı 
değildir. 
 
SPÖ’nün tekrar gerçek tabanı ile bu-
luşması ve tabanın sesi olması ge-
rekmiyor mu?
 
İşte bu zor zaman ve ortamda 
Boşnak asıllı Ahmed Husagic’in ye-
ni görevi kolay değil.
 
Kendisine üstün başarılar dileriz. 
Hayırlı olsun...

SPÖ: Boşnak Ahmed 
Husagic’in SPÖ’de 

yeni görevi niye zor?
Ahmed Husagic’in, Boşnak bir Müslüman 
olarak, son yapılan Viyana yerel seçimle-
rinde, özellikle Balkan ülkelerinden gelen 
Müslümanlar’ın tercihli oy desteği ile elde 
ettiği başarı, kısa adı SPÖ olan Avusturya 

Sosyal Demokrat Partisi’nin oldukça dikkatini 
çekmişti. SPÖ bünyesinde profesyonel olarak 
çalışmaya başlayan Ahmed Husagic’in şimdi-
ki görevi, göçmen kökenli organizasyonlar ile 
ilişkileri Avusturya çapında koordine etmek.
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Neleri destekliyoruz?
 
Yatırımlar (örn. makine ve makine 
sistemleri), şirket devralma (örn. 
şerefiye, halihazırdaki mevcut ya-
tırımların devir ve satın alınması), 
işletme fonları (örn. mal satın alı-
mı, personel maliyetleri, pazarla-
ma maliyetleri)
 
Nasıl destek alabilirim?
 
Destekler, şirket için planlanan 
yatırım maliyetinin türüne ve 
miktarına bağlıdır. Temelde,  dü-
şük faizli bir kredi türü olan ERP 
kredilerimizin ve şirket garan-
timizin verilebilmesi, işletme-
nin ilişkide olduğu ana banka 
(Hausbank) ile mümkün olmak-
tadır. Bu nedenle, projeye başla-
madan önce yani hukuki bağlayı-
cılığı olan ilk sipariş ve sevkiyat, 
peşin ve vadeli ödeme tarihlerin-
den önce, finansal kurum ile bil-
gilendirme görüşmesinin yapıl-
ması önerilmektedir.
 
İştiraklerimiz kimler?
 
Teşvikler konusundaki en önemli 
ortağımız, bünyesindeki müessis 
servisi (Gründerservice) ile yeni 
girişimlere kuruluş aşamasında 
destek veren Ticaret Odası’dır. 
Ticaret Odası’nın müessis servi-
sinde, serbest girişimciliğe iliş-

kin tüm bilgileri edinebilirsiniz.  
Ulusal teşviklerin yanı sıra, eya-
let bazında da çeşitli teşvikler 
sunan merkezler bulunmakta-
dır. Örneğin Viyana eyalet teşvik 
merkezi olarak Viyana Ekonomi 
Ajansı’nın (Wirtschaftsagentur 
Wien) hizmetlerinden faydalana-
bilirsiniz. Bu kurumlarda, Türkçe 
dilinde de danışmanlık hizmeti 
sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.awsg.at  
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avusturya Ekonomi Servisi Limited Şirketi (Austria 
Wirtschaftsservice GmbH - aws), ulusal kalkınma 
bankası olarak girişimcilere, geniş bir yelpazede 
teşvikler sunmaktadır. Girişimciler; sübvansiyonlar, 
düşük faizli krediler, taahhüt garantileri ve danış-
manlıklar aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışında, kuru- 
luş,büyüme ve yenilik fırsatları kapsamında destek-
lenmektedir. Avusturya Ekonomi Servisi Ltd.Şti., yeni 
girişimlerin hayata geçirilmesi aşaması ve küçük ve 
orta ölçekli işletmeler için özel bir rol üstlenmektedir.

aws bietet 
breite

Förderungen

Girişimcilere 
finansman 

desteği

Die Austria Wirtschafts-service  Avusturya Ekonomi Servisi aws: 

Die Austria Wirtschafts-service GmbH (aws) bietet 
als Förderbank des Bundes eine breite Palette von 
Förderungen an. Durch die Vergabe von Zuschüs-
sen, zinsgünstigen Krediten und durch die Über-
nahme von Garantieren sowie begleitender Be-
treuung und Beratung werden (Vor-) Gründungs-, 
Wachstums- und Innovationschancen im In- und 
Ausland gefördert. Eine besondere Rolle nehmen 
dabei Gründungen und kleinere und mittlere Unter-
nehmen ein.

Was fördern wir:
 
Investitionen (z. B. Maschinen, 
maschinelle Anlagen), Unter-
nehmensübernahmen und –
nachfolgen (z. B. Firmenwert, 
Ü b e r n a h m e /A n k a u f  b e r e -
its bestehender Investitionen), 
Betriebsmittel (z. B. Warenankauf, 
Personalkosten, Marketing- 
kosten)
 
Wie komme ich zu einer 
Förderung: 

Förderungen sind abhängig von 
der Art- und Höhe der geplan-
ten Investitionskosten in einem 
Unternehmen. Grundsätzlich er-
folgt die Einreichung unserer 
ERP-Kredite und aws Garantien 
über die Hausbank. Es empfi-
ehlt sich daher vor Projektbeginn 
d.h. vor dem Datum der ersten 
rechtsverbindlichen Bestellung, 
Lieferung & Leistung, An-, 
Teilzahlung ein Erstgespräch bei 
dem finanzierendem Institut zu 
vereinbaren.
 
Wer sind unsere Partner:
 
W i c h t i g s t e r  P a r t n e r  z u m 
Thema Förderungen ist die 
Wirtschaftskammer, die Start-
ups zum Thema Gründen im 
Rahmen des Gründerservice un-
terstützt. Dort erfahren Sie alles 
rund um die Herausforderun-
gen in die Selbständigkeit . 
Zusätzlich zu unseren Bundes-
förderungen bieten auch die di-
versen Landesförderstellen 
Fö rd e r u nge n  a n .  Z . B .  D i e 
Landesförderstelle Wien ist die 
Wirtschaftsagentur Wien. Diese 
bieten auch Be-ratungen in tür-
kischer Sprache an.
 
Weitere Informationen finden 
Sie auf unsere Homepage: www.
awsg.at   
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Kurz, “Onlar da ‘Gerçi mü-
zakereleri sürdürmek zo-
rundayız ama sonunda 

üyelik olmayacak’ diyorlar. Bu 
konuda Avrupa’daki politikacı-
ların çoğunun düşündükleriy-
le açıklamaları arasında büyük 
bir fark var.Türkiye, AB üyesi 
olamayacak. Bundan eminim” 
dedi. 

Bu konuda samimi olmak 
gerektiğini söyleyen Kurz, “Biz 
bunu açıkça söylemeye, çok 
sayıdaki Avrupa ülkesinde 
Türkiye’nin AB üyeliğini isteme-
yen vatandaşlara ve Türkiye’ye 
borçluyuz” diye konuştu.

ÖZEL ORTAKLIK 
ÖNERDİ

 
Türkiye’ye AB üyeliği yeri-
ne özel ortaklık öneren Kurz, 
“Biz, başka ülkelerle nasıl iliş-
kiler geliştireceğimiz konusun-
da AB’de daha esnek olmalıyız. 
Bizim gerek Türkiye, gerekse 
AB’nin doğusunda gelecekte 
daha esnek ortaklık modelleri-
ne, Türkiye’yle ise tam üyelik ol-
maksızın, bir işbirliğine ihtiya-
cımız var” dedi. (DHA)

Kurz: “Türkiye AB`ye üye 
olmayacak. Bundan eminim.”

ALMAN gazetesi Die Welt’e konuşan Sebastian Kurz, Türkiye’nin AB üyesi olamayacağının 
sadece kendi fikri olmadığını, çok sayıda AB ülkesi devlet başkanının da aynı görüşte oldu-

ğunu savundu.

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

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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„Demokratie findet auf vielen 
Ebenen und in den verschiedens-
ten Räumen statt. Um demokra-
tische Teilhabe zu lernen und zu 
stärken sind Schuldemokratie 
und Politische Bildung ein unver-
zichtbarer Beitrag im schulischen 
Geschehen. Die Vermittlung von 
Demokratiekultur und die Stärkung 
der Fähigkeit zur differenzierten 
Einschätzung von gesellschaftlic-
hen und kulturellen Phänomenen 
ist mir ein bildungspolitisches 
Anliegen. Denn nur durch das 
Erlernen dieser Kompetenzen kön-
nen wir in der virtuellen Welt gegen 
die Demütigung anderer Menschen 
eintreten und somit das Verständnis 
von Demokratie in der Gesellschaft 
leben“, erklärt Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid anlässlich 
des heutigen Internationalen Tages 
der Demokratie.

Die vielfachen Formen von 
Hassreden und -propaganda im 
Netz werden im Rahmen der eu-
ropaweiten No-Hate-Speech-
Kampagne des Europarates (www.
nohatespeechmovement.org) 
bekämpft. Die virtuelle Welt stellt 
in diesem Bereich eine besondere 
Herausforderung dar, da sie durch 
die Medien eine fast unbegrenzte 
Verbreitung erfahren. Demokratie 
im Netz sicherzustellen bzw. zu för-
dern ist ein wichtiger Bereich in un-
serer Gesellschaft.

Das Bildungsministerium 
stellt für die pädagogische Ar-beit 
das Handbuch „BOOK-MARKS- 
Bekämpfung von Hate Speech 
im Internet durch Menschen-
rechtsbildung“ zur Verfügung. Es 
unterstützt die „Initiative gegen 
Gewalt im Netz“ und hilft Online-
Hassreden zu erkennen sowie auf 
geeignete Weise zu reagieren.

„Schuldemokratie und Politische Bildung leis-
ten einen wichtigen Beitrag“

“Demokrasiyi 
öğrenmek ve 

yaşamak”

“Demokratie 
lernen und 

leben”

Eğitim Bakanı Hammerschmid: Bildungsministerin Hammerschmid: 

„Okulda öğrenilen demokrasi ve verilen siyaset 
eğitimi çok önemli bir role sahiptir.“

Uluslararası Demokrasi Günü 
kapsamında konuşan Eğitim 
Bakanı Sonja Hammerschmid: 
“Demokrasi, çeşitli  alanlar-
da ve farklı düzeylerde ger-
çekleşir. Demokratik katılımın 
öğrenilmesi ve güçlendirilme-
sinde, okulda öğrenilen demok-
rasi ve verilen siyasi eğitimin 
yadsınamaz bir katkısı vardır. 
Demokrasi kültürünü oluştur-
mak ve toplumsal ve kültürel 
olarak farklı bakış açısı geliştir-
me kabiliyetini güçlendirmek, 
bana göre eğitimde merkezi bir 
öneme sahiptir. Zira sadece bu 
becerilerin öğrenilmesi ile farklı 
insanların sanal dünyada aşağı-
lanmasına karşı bir adım atabilir 
ve demokrasi anlayışını yaşaya-
biliriz.” dedi. 

Avrupa Konseyi’nin “Nefret 
söylemlerine hayır!“(www.no-
hatespeechmovement.org) adlı 
kampanyası çerçevesinde, inter-
nette yer alan çeşitli formlardaki 
nefret söylemleri ve propaganda-
lara karşı Avrupa çapında büyük 
bir mücadele yürütülüyor. 

Bu konuda sanal dünya özel 
bir rol oynuyor, zira nefret söy-
lemleri sosyal medya aracılığı ile 
hızlı bir şekilde geniş bir kitle-
ye yayılıyor. Sanal dünyada de-
mokrasiyi sağlamak ve korumak 
toplumumuzda büyük bir öne-
me sahip. Eğitim Bakanlığı, pe-
dagojik çalışmalar ışığında ha-
zırladığı “İnsan hakları eğitimi 
ile internetteki nefret söylem-
leri ile mücadele” adlı el kitabı 
ile “İnternette şiddete hayır” gi-
rişimini destekliyor ve çevrimiçi 
nefret söylemlerinin ayırt edil-
mesine ve uygun şekilde tepki-
lerin gösterilmesine yardımcı 
oluyor. (c

) V
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Dağıtım yapana Salafi müs-
lümanlar karara tepki gös-
tererek,’’ Hani demokrasi 

vardı nerede din ve vicdan hürri-
yeti’’ dediler. Karara bunun dışın-
da muhafazakar müslümanlar ise 
, ‘ Doğru bir karar dinimizin böy-
le DEAŞ gibi korku, tepki oluştu-
racak şekilde ve yüce kitabımız 
Kur’an’ı Ker’im’in kullanılarak 

kendi Salafi Vahabı dini yorum-
larının propaganda yapılmasına 
karşıyız’’ demeleri dikkat çekti.

Viyana’nın çeşitli yerlerinde 
Salafi Vahabi müslümanlar yapı-
lan ücretsiz Kuran dağıtımı kam-
panyası, daima bir gerginlik ya-
rattı. 19. Viyana olarak bilinen 
Döbling ise buna artık bir son 
vermeye karar verdi ve Döbling 

Belediye Meclisi’nde, kısa adı 
FPÖ olan Avusturya Özgürlük 
Partisi tarafından sunulan Kuran 
dağıtımının yasaklanması tekli-
fi, Sosyal Demokrat Partisi SPÖ ve 
Avusturya Halk Partisi ÖVP’nin de 
onayı ile oybirliğiyle kabul edildi.

“OKU” sözleriyle Kuran dağıtma-
ya çalışan eylemciler, yaptıkları 

bu iş aracılığıyla IŞİD terör milis-
lerine asker toplamaya çalışmak-
la itham ve iddia ediliyor ediliyor. 
6. Viyana Mariahilfer Straße ve 
1. Viyana Stephansplatz’da yapı-
lan sansasyonel faaliyetleri son-
rasında Salafi Vahabi Müslüman 
eylemciler, Temmuz ayı sonunda 
Viyana’nın 19. bölgesi Döbling’de 
görülmeye başlanmıştı.

Vahabilerin Kuran dağıtımı yasaklandı

Viyana’nın 19. bölgesi Döbling, ücretsiz Kuran dağıtımına karşı sert tedbirler aldı. Bölge 
sakinlerinin protestoları ve FPÖ’den gelen bir teklif nedeniyle, Döbling’de bu tür eylemle-

rin yapılması yasaklandı.

Verboten

Eski Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Arif Denizolgun’un 
ö l ü m ü n d e n  s o n r a 

‘Süleymancı Cemaati’nin lideri, 
34 yaşındaki Alihan Kuriş oldu.

Denizolgun’un ablasının oğ-
lu olan Kuriş, yüksek mimar ola-
rak görev yapıyor. Denizolgun, 
geçen 8 Eylül’de yüksek tansi-
yona bağlı beyin kanamasın-
dan dolayı hayatını kaybetmiş-
ti. Denizolgun’un Üsküdar’daki 

Selimiye Camii’ndeki cenaze na-
mazına katılan binlerce insanın 
mavi takke takması ise o dönem 
dikkat çekmişti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın 
haberine göre cemaatin kurucu-
su Süleyman Hilmi Tunahan’ın 
torunu olan Denizolgun’un ölü-
münden sonra toplanan cemaat, 
lider olarak Kuriş’i seçti. Yüksek 
Mimar olan Kuriş, cemaatin kurs 
ve okullarının mimarı olarak bi-

Süleymancılar cemaatinın yeni 
lideri kim oldu

Avusturya’da oldukça aktıv olan Süleymacılar 
olarak bilenen Cemaatın yeni lideri kim oldu? 
Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra 
‘Süleymancı Cemaati’nin lideri, 34 yaşındaki 

Alihan Kuriş oldu...
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Yüksek gecikme faizi ve ihtar 
masrafları nedeniyle:

Sosyal İşler Bakanlığı’nın 
Tüketici Politikaları bölümün-
den alınan bilgiye göre; za-

manında gerçekleştirilemeyen borç 
ödemeleri için Santander Bank ta-
rafından alınan yıllık gecikme faizi 
oranı, üç ayda bir yapılan bakiye ya-
pılandırma işlemi aracılığı ile izin 
verilen oran olan %5’in üzerine çı-
kıyordu.

Diğer bir konu ise, ihtara konu 
olan talep hakkında muhatapla-
rın uygun şekilde bilgilendirilmesi 
ile bağıntılı olan ihtar masrafları-
na ilişkin Santander Bank’ın ge-
nel anlaşma şartlarında bir sınır-
lamanın belirtilmemiş olmasıydı. 
Mahkeme, ihtarname başına kesi-
len masrafların yüksek olmasına 
ilişkin herhangi bir haklı gerekçe-
nin olmadığına hükmetti.  

Santander Bank, yargı kararı 
gereğince, dava konusu (gecikme 
faiz oranlarının %5’i geçmesi) söz-
leşme kapsamındaki müşterilerinin 
zararını otomatik olarak telafi etti.

Santander Bank müşterileri, ih-
tar başına 20 Euro’yu aşan masraf-
ların söz konusu olması halinde, 
ihtar masraflarının geri ödenmesi 
talebinde bulunabilir. Bunun için 
Santander Bank müşterileri, yıl so-
nuna kadar bankaya ya da Tüketici 
Derneği’ne (VKI) başvurabilir.

Kredi alıcılarının borçlarını 
ödeyemediği ve ödemeye ilişkin 
bir yargı kararının yani borç varlı-
ğına ilişkin bir kararın bulunduğu 

hallerde, banka yukarıda sözü ge-
çen zararı telafi etmekle yüküm-
lüdür. Bunun için, son 36 ay içeri-
sinde en az bir ödemenin yapılmış 

olması ön koşulu bulunmaktadır.
Özetle; gecikme faizine ilişkin 

tazmin banka tarafından otomatik 
olarak yapılmaktadır. Yüksek ihtar 

masraflarının tazmini için ise ban-
ka müşterilerinin, doğrudan ban-
kaya ya da Tüketici Derneği’ne 
(VKI) başvurması gerekmektedir.  

Santander 
Bank’a dava!

Tüketici çıkarlarını temsil etmekle yüküm-
lü olan Tüketici Derneği (Verein für 

Konsumenteninformation - VKI) tarafından, 
Sosyal İşler Bakanlığı adına, Santander 

Bank’ın kredi işlemlerindeki yüksek gecikme 
faizi ve ihtar masraflarına ilişkin genel anlaş-
ma şartları hakkında açılan davada tüketici 

lehine karar verildi.

VKI (Verein für Konsumenten- 
information) warnt

Kredi alan vatandaşlar dikkat



GAZİ’NİN ARTIK LAKTOZSUZ 
ÜRÜNLERİDE VAR
Laktoz duyarlılıĝı olan kişilerin sayısı az deĝil. Laktoz duyarlılıĝı olan bir 

kişi hasta deĝildir fakat vücudu hiç veya az laktoz sindirebiliyor. Süt, peynir 

ve yoĝurt gibi süt ürünlerinde vede bunlardan üretilen ürünlerin içerisinde 

(örneĝin pizza ve çikolata gibi) süt şekeri bulunur. Vücudunuz süt şekerini 

sorunsuz sindirebilmesi için laktaza ihtiyacı var. Laktaz ince baĝırsakta 

bulunan bir enzimdir ve orada laktozu iki tür şekere (galaktoz ve glikoz) 

parçalanmasını saĝlar. Laktoz duyarlılıĝı olan kişilerin vucutlarında az veya 

hic laktaz bulunmamakta. O halde laktoz duyarlılıĝı söz konusudur.

Üretimde başta laktaz ekleyerek süt şekeri galaktoz ve glikoz şekerlerine 

parçalanır. Çünkü glikoz ve galaktozu laktoz duyarlılıĝı olan kişiler sorun 

yaşamadan hazmedebilirler. Böylece hiç bir deĝerli gıda maddesinden uzak 

kalmıyorsunuz. Çünkü laktozsuz süt ürünleride vitaminler, mineraller ve 

protein içerirler. 

GAZİ Laktozsuz bir yenilikdir ve aşaĝıdaki ürünler buna dahildir: 800g ve 

500g’lık kutularda Laktozsuz GAZİ %55´lik Beyaz Peynir, Laktozsuz GAZİ 

Kaşar Peyniri 400g ve 1 kiloluk kovalarda Laktozsuz GAZİ Çiftlik Yoĝurt.

www.gazi.de
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Çağın hastalığı depresyon 
en çok sonbaharda görü-
lüyor. Sonbahar depres-

yonu var mı? Yoksa sonbaharı 
bahane mi ediyoruz?

REEM Nöropsikiyatri’den Dr. 
Mehmet Yavuz mevsimlerin de-
ğişmesiyle birlikte ortaya çıkan 
duygusal değişiklikler hakkın-
da bilgi verdi; 
 
Sonbahar gelince neden 

depresif oluyoruz?

İlkbahar doğanın canlanma-
sını, kendimizi daha neşeli ve 
coşkulu hissetmemizi sağlar. 
Sonbahar ise güneşli güzel gün-
lerin geride kaldığı ve kapalı, 
soğuk kış günlerinin gelmekte 
olduğunu hatırlatır. Havaların 
kötüleşmesi, günlerin kısalma-
sı, açık alanlardan tekrar gü-
neşsiz kapalı alanlara girilecek 
olması bize keyifsizlik ve mut-
suzluk verebilir. 
Bu nedenle sonbahar biraz da 
hüzün mevsimi olarak anılır. 
Sonbaharda azalan güneş ışın-

ları mutluluk hormonu serato-
nin salgılamasının azalmasına, 
beyin kimyasının değişmesine 
ve depresyona sebep oluyor. 
Aynı mevsimsel depresyon kışın 
da görülür. Ancak yaz mevsimi-
nin hemen sonrasında olduğu 
için sonbahar depresyonuna kış 
depresyonundan daha sık rast-
lanır. 
 
Belirtilere dikkat edelim,

Dr. Mehmet Yavuz depresyon 
belirtilerine dikkat edilmesi 
konusunda uyardı; “Hastalık 
başladığı zaman kişide enerji ve 

ilgi azalır veya kaybolur, suçlu-
luk duyguları, konsantrasyon 
güçlüğü, iştah kaybı, mutsuzluk 
görülür. Duygusal olarak çö-
kerler, her şeye üzülürler, hatta 
yaşama istekleri kaybolabilir. 
Ağlama sıklaşır, sıkıntı ve hu-
zursuzluk vardır, hiç bir şeyden 
zevk alamaz olurlar, aktiviteleri 
azalır, işleri aksar, uykuları bo-
zulur, cinsel istek azalır, kendi-
lerini yorgun hissederler.”
 

Kendinizi test edin;
 
En az iki hafta boyunca aşağıdaki 
yakınmalardan beşini yaşıyor-

sanız depresyonda olabilirsiniz; 
 
1. Kendini üzgün ve boş hisset-
me
2. İlginin azalması ve zevk ala-
mama
3. Nedensiz kilo alma veya kay-
betme
4. Uykusuzluk veya aşırı uyuma
5. Yersiz aşırı hareketlilik veya 
uyuşukluk
6. Sürekli, nedensiz yorgunluk, 
enerji kaybı
7. Değersizlik ve suçluluk duy-
gusu
8. Düşünme, konsantre olma ye-
tisinin azalması
9. Ölüm ve intihar düşünceleri.
 

Sonbahar depresyonu 
en çok kimlerde görünü-

yor?

Depresif duygu durumu, kaygı 
ve endişe genellikle kadınlarda 
daha sık görülür. Bu nedenle 
sonbahar depresyonunun da 
kadınlarda daha sık görüldüğü-
nü söyleyebiliriz. Diğer taraftan 
daha önce depresyon tanısı al-
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mış kişilerde de bu dönemlerde 
depresyonun tekrarlama ihti-
mali artar.  Özellikle karamsar, 
endişeli, özgüveni düşük kişiler 
bu dönemlerde daha fazla risk 
taşırlar.

Önlem almak mümkün 
mü?

 
Dr. Mehmet Yavuz, mevsim 
değişikliği ile birlikte ortaya 
çıkan depresyona karşı önlem 
alınabileceğini belirtti; ‘Bazı 
mevsimlerde kişinin perfor-
mansı belirgin olarak düşüyor 
ve depresyon belirtileri ortaya 
çıkıyorsa mutlaka bir psikiyatri 
uzmanına başvurmalı ve nor-
mal yaşamlarını düzenli tutma-
ya çalışmalıdırlar.”
 
• Ayrıca;
Gün ışığından mümkün ol-
duğunca faydalanın. Giderek 
kısalmaya başlayan günlerde 
mümkün olduğunca gün ışığına 
çıkın. Bulutlu günlerde bile Sa-
bah veya öğlen arasında 20-30 
dakika dışarıda geçirmek çok 

faydalı olur. 
• Spor yapın. Günde 30 dakika-
lık aktif, tempolu bir yürüyüş 
yeterli olabilir.
• Sağlıklı beslenin. İştahınız 
artsa da, karbonhidrat ve basit 
şekerlere fazla yüklenmemeye 
çalışın. Bol bol su için. 
• Çok uyumayın. Zorla da olsa 
kendinizi sabah yataktan erken 
kalkmaya teşvik edin. 
• Yeni hedefler belirleyin, yeni 
planlar her zaman bir itiş gücü 
sağlar. 
• İşyerindeki isteksizliğini 
azaltmak için de sık ve kısa ke-
yifli molalar verilmesi, kişinin 
sosyal yaşamını keyif alabile-
ceği aktivitelere göre yeniden 
planlaması, depresif belirtilerin 
azalmasına yardımcı olacaktır. 
 

Depresyonun tedavisi 
nasıldır? 

Son derece açık belirtileri nede-
niyle depresyon çok kolay teşhis 
edilir. Depresyonun tedavisinde 
ilaç ve psikoterapi yöntemleri 
kullanılabilir. 

Ayrıca TMS (Transkranial 
Manyetik Stimulasyon), dep-
resyon tedavisinde önemli bir 
tedavi unsuru olarak yerini al-
mıştır. Manyetik Stimülasyon 
tedavisi ile beyine şok man-
yetik uyarılar göndererek, be-
yinin hastalanmadan önceki 
sağlam durumuna dönmesini 
amaçlıyoruz. TMS İlaçlara ce-
vap vermeyen ya da tam dü-
zelmeyen hastalar için de çare 
olmuştur. Literatürde ilaçlara 
dirençli birçok hastanın man-

yetik stimülasyonla düzeldiği-
ne dair sayısız örnek var.

TM,  özellikle hamile ya da 
emzirme döneminde olan veya 
karaciğer, böbrek yetmezliği 
yaşayan, ilaç kullanması sa-
kıncalı olan  hastalarda de ter-
cih ettiğimiz bir yöntem. 

Hastalığın şiddetine, kişinin 
yaşına, cinsiyetine, kilosuna 
göre var olan ilaçlar, ve diğer 
tedavi seçenekleriyle doğru bir 
kombinasyon oluşturarak çok 
başarılı sonuçlar elde ediyoruz. 

Yazdan vazgeçemeyenlerin sorunu: 

Sonbahar 
depresyonu 

Yazın bitmesiyle birlikte güneşli günler yerini 
bulutlu ve yağmurlu günlere bırakmaya baş-
ladı. Güneşi daha az görmek, okulların baş-
laması, sorumlulukların artması, havaların 

serinlemesi kişilerde birtakım ruhsal sorunlar 
yaratabiliyor.




