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AVRUPA Parlamentosu milletvekili seçimleri 
için geriye sayım başladı. Avusturya’da 7 Haziran 
Pasar günü seçimler yapılacak.  SPÖ’den Hannes 
Swoboda, ÖVP’den Ernst Strasser, Yeşiller’den 
Ulrike Lunacek, FPÖ’den Andreas Mölzer, BZÖ’den 
Edwald Stadler ve Krone Gazetesi’nin tek ada-
yı Hans Peter Martin ile seçimler gerçekleştirile-
cek. Son haftalarda AB seçimlerinden çok Türk, 
İslam-Müslüman ve Türkiye düşmanlığı üzerine se-
çim söylemleri yapıldı. FPÖ ve Hans Peter Martin 
ile BZÖ’lü Stadler’e en güzel cevabı 7 Haziran’da 
oyumuzu kullanarak verelim. DEVAMI S. 2-15’DE

İNADINA 7 HAZİRAN’DA OY KULLANALIM 
Haberin Devamı Sayfa 15’te
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AVRUPA seçimleri için geri-
ye sayım başladı. 1 hafta son-
ra AB üyesi 27 ülkede se-
çimler yapılacak. Ekonomik 
krizin gölgesinde 4-7 Haziran 
tarihleri arasında yapılacak 
Avrupa Parlamentosu seçimle-
ri Almanya’da 7 Haziran’da ola-
cak. Yaklaşık 375 milyon seç-
menli AB’de beş yıllığına 736 
milletvekili seçilecek. Avrupa 
Parlamentosu’na Almanya 99, 
Fransa 72, Hollanda 25, Belçika 
22, Avusturya 17, Danimarka 
13 milletvekili gönderecek. 
Avrupa Parlamentosu seçimleri 
için yüzdeg beş barajı bulunu-
yor. Seçimlerde ülke genelinde 
yüzde beş oy alan siyasi parti-
ler Avrupa Parlamentosu’na gi-
rebilecek. Almanya’da 31 siya-
si parti ve gruptan 1.196 aday 
Avrupa Parlamentosu’na gir-
mek için yarışıyor. SPD, CDU, 
CSU ve Yeşiller’in yanında Sol 
Parti de bu seçimlerde yüz-
de beş barajını yakalayabil-
mek için mücadele ediyor. 
Beş yıl önceki seçimlerde se-
çime katılımın yüzde 43 oldu-
ğu Almanya’da seçimlerin tati-
le denk gelmesi nedeniyle CSU 
yüzde beş barajını tutturama-
yacağı korkusu yaşıyor.

İLgİ DüşüK

Tüm Avrupa ülkelerinde 
Avrupa Parlamentosu seçim-
lerine katılımın düşük olma-
sı bekleniyor. Sebep olarak 
da ekonomik krizin yanın-
da siyasi partilerin AB’yle il-
gili ilginç konuları gündeme 
getirememesi ve seçim kam-
panyalarının sönük geçmesi 
gibi gerekçeler öngörülüyor. 
Fransa’da Cumhurbaşkanı 
Sarkozy’nin partisi UMP’nin 
katılımın düşük olmasın-
dan yararlanacağı ve birin-
ci parti çıkacağı tahmin edi-
liyor. Avusturya’da ise aşırı 
sağcı parti FPÖ, Türkiye’nin 
AB üyeliğini veto edecekleri 
kampanyasıyla oy toplama-
ya çalışıyor.

HABER

haksizliklara karŞi 2009 seçİmlerİne katilalim:  

AB SEÇİMLERİ 7 HAZİRAN pAZAR güNü

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 4-7 Haziran tarihleri arasında seçimler 
var. Yaklaşık 375 milyon seçmenin bulunduğu 27 AB üyesi ülke, Avrupa 
Parlamentosu’na beş yıllığına 736 milletvekili gönderecek.
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Europawahl 2009 in Wien: Wie wählt man im Wahllokal?

SEÇİM LOKALLERİNDE NASIL SEÇEcEKSİNİZ? 

SpÖ / hannes sWOBODa ÖVp / ernst strasser

LISTE / hans P. martinFpÖ / eWalD staDlerFpÖ / anDreas mÖlzergRüN / Ulrike lUnaCek

1) 7 Haziran 2009 tarihin-
dew Avrupa Birliği seçim-
leri tüm Avusturya’da sa-
at 07.00 ile 17.00 arası vuku 
bulacaktır.

2) Seçilme Avusturya va-
tandaşı ve 7 Haziran 1993 
tarihine kadar doğanlar 
(16 yaşından gün almışlar) 
katılabileceklerdir. 

3) Seçime katılmak için re-
simli resmi bir kimlik ile ge-
liniz. Avusturya Pasaportu, 
resmi kimlik veya ehliyet 
cüzdanı kullanılabilir. 

4) Tek başına seçme du-
rumunda olmayan kişi-
ler yanında bir yardımcı 
getirerek yardım alabilir-
ler. Gözleri görmeyen ve-
ya ağır sakat vatandaşlara 
özel şablonlar hazırlan-
mıştır.

5)  Eğer posta yolu ile si-
ze gelen ‘Seçmen kartınız’ 
(Wahlkarte) ile size tav-
siye edilen seçim adresi-
ne gidemezseniz, elinizde-
ki ‘Seçmen kartınız’ ile  her 
seçim adresinde  7 Haziran 
2009 Pazar günü oyunuzu 

kullanabilirsiniz. Oyunuzu, 
bulunduğunuz bölgenin bü-
yük tren istasyonlarında  bu-
lunan AB seçmen lokallerin-
de kullanma hakkınız var. 
Örneğin Viyana’da bu adres-
ler şunlardır: Westbahnhof, 
Südbahnhof ve Franz-Josefs-
Bahnhof ’ta  saat 5.30 ile 
17.00 arası seçme hakkınız ı 
kullanabilirsiniz.

6) Seçim ile ilgili her türlü 
bilgiyi 01/525 50 telefon numa-
rasından veya internet üzerin-
den www.wahlen.wien.at  öğ-
renebilirsiniz.
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Deutsch, FPÖ’nün “sevi-
yesiz” olarak nitelediği 
programını; “nefret aşı-

lamak, kin gütmek, insanları 
birbirine düşürmek, azınlıklar-
la bilerek alay etmek, gerçekdı-
şı haber yaymak ve hiçbir so-
rumluluk üstlenmemek” olarak 
özetledi. Her geçen gün sağ gö-
rüşlerin daha da yüceltildiğin-
den yakınan Deutsch, bunun 
sonuçlarının çeşitli biçimler 
alarak son derece çirkin şekilde 
ortaya çıktığı ve buna taham-
mül edilemeyeceği değerlen-
dirmesini yaptı.

“Ebensee’deki  anma tö-
renine yapılan saldırı ve 
Mauthausen’deki anma yeri-
nin kirletilmesi” gibi son olay-
lar hakkında “Bu girişim da-
ha da iğrençleşiyor” diyen SPÖ 
temsilcisi Deutsch, “Medeni ce-
saret, insanlık ve hoşgörü de-
ğerlerine önem veren bütün 
güçlerin duruma tutarlı bir şe-
kilde müdahale etmeleri gere-
kiyor” yorumuyla da FPÖ ve 
başkanı Strache’ye karşı en sert 
tepkiyi veren kişi olarak dikkat 
cekmişti. 

SPÖ Viyana Eyalet Parti 
Sekreteri ve Eyalet Meclisi üye-
si Christian Deutsch Strache, 
Vilimsky ve adamlarının nef-
ret tiradları ve hakaretlerinin 
bu ülkede ve bu kentte kesin-
likle yeri olmadığını beyan etti. 
Deutsch, SPÖ’nün, FPÖ tarafın-
dan yürütülen ve sadece insan-
lara hakaretten güç alan kışkırt-
ma politikasını her gün yeniden 
kınayacağını, çünkü partisinin 
“nefret vaizlerine şans tanıma-
dığı” açıklamasını yaptı.

Sözlerine “Viyana, sosyal barı-
şın hüküm sürdüğü bir kenttir. 
Nefret vaizi Strache, nedensiz 
anlaşmazlık yaratmak için tarif 
edilmez bir kışkırtma kampan-
yasıyla halk arasına nifak soku-
yor ve saldırganlık uyandırmak 
istiyor. Bu sorumsuz davra-
nış en sert biçimde reddedil-
melidir,” diyerek devam eden 
Deutcsh, Viyana’nın insanla-
rı ayıran değil, bir araya geti-
ren insancıl ve sosyal bir politi-
ka yanlısı olduğunu vurguladı.  
“Strache’nin gerek demokratik 
adetleri gerekse hoşgörü ve say-
gı gibi temel değerleri nasıl çiğ-

sPÖ sekreterİ Christian DeUtsCh :
 “NEFRET VAİZcİSİ STRAcHE SOSYAL 

BARIşI TEHLİKEYE DüşüRüYOR”
Viyana-SPÖ 
Viyana Eyalet 
Parti Sekreteri 
ve Eyalet Meclisi 
üyesi Christian 
Deutsch’un, 
FPÖ tarafından 
desteklenen ve 
Strache’nin de 
katıldığı “Camiye 
Hayır Yürüyüşü” 
hakkında yaptığı 
açıklama, net ve 
sert oldu. Deutsch, 
“FPÖ Viyana 
Başkanı Strache, 
en tehlikeli türden 
bir halk kışkırtıcısı 
olduğunu bugün 
bir kere daha 
kanıtladı” yoru-
munu yaptığı 
açıklamasında, 
“Nefret sloganları, 
ırkçılık ve 
korkutma fak-
törleri acımasızca 
kullanılarak oy 
avına çıkılıyor, 
insanlar birbirler-
ine düşman ediliy-
or ve kentin sosyal 
barışı tehlikeye 
düşürülüyor” dedi. 
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nediğini görüp buna katlanmak 
mümkün değil” diyen Deutsch, 
“Bu adam son derece yakışık-
sız davranıyor. Viyanalılar, bu 
insanlık dışı politika stilini ke-
sinlikle kabul etmediklerini ge-
lecek seçimlerde gösterecekler-
dir,” yorumunu yaptı. Deutsch, 
ayrıca Federal Şansölye Werner 
Faymann’a, Viyana SPÖ kuru-
luşunun “antifaşist aydınlatma 
çalışmalarında” bütün gücüy-
le destek olacağına söz verdi. 
Son günlerde kamuoyunda ge-
niş endişe yaratan bazı olayla-
rın bu çalışmaların ivediliğini 
ön plana çıkardığına değinen 
ve özellikle gençlerin daha et-
kin biçimde aydınlatılmasının 
gerektiğini belirten Deutsch: 
“Kesin olan bir şey varsa, o da 
Naziliğin çocuk oyunu olmadığı-
dır,” beyanında bulundu.

AFİşLERDEKİ AYNI  TEHDİT

HESAp güNü

SIND TÜRKEN DRACULAS?

STRACHE
Nach dem Katholischen 
Glauben bedeutet “Kreuz” 
- liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst und liebe 
Gott. Der Jesus ist deswe-
gen am Kreuz gestorben - 
und wenn mann das Kreuz 
zeigt ist das ein Zeichen 
der Liebe und nicht des 
Hasses der Ressentiment 
oder Ausgrenzung. JA, Es gi-
bt Integrationsprobleme 
aber NEIN zur Mischung 
von Politik und Religion al-
ler Art. Das gilt nicht nur 
für die FPÖ -Strache son-
dern besonders auch für al-
le Müslime in Österreich und 
alle Vereine . BK
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Eski İçişleri 
Bakanı Dr. Ernst 

Strasser, Yeni 
Vatan Gazetesi’ni 
ziyaret ederek ve 

Birol Kılıç
 AB seçimleri 

konusunda 
görüştü. 

StraSSer’Den Yenİ Vatan’a ZİYaret
“AB’DE AVUSTURYA’DAKİ TüRKLER’İ DE 
EN İYİ şEKİLDE TEMSİL EDEcEĞİM”
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Avrupa Birliği ’nin 7 
Haziran’da yapılacak 
milletvekilleri seçimleri 

için SPÖ, ÖVP, Yeşiller ve BZÖ 
partileri son hızla çalışmaları-
nı sürdürüyor. Özellikle Viyana 
sokakları AB seçimleri nedeniy-
le milletvekili adayları ile parti-
lerin ve baştemsilcilerinin me-
sajları, fotoğraflarıyla dolu.

Yeni Vatan Gazetesi Bürosu’nu 
ziyaret eden kısa adı ÖVP olan 
Avusturya Halk Partisi, Avrupa 
Birliği Delegasyon Başkanı Dr. 
Ernst Strasser, Türkiyeli göç-
menlere sıcak ve dostça me-
sajlar verdi. Dr. Ernst Strasser, 
ayrıca Türkiye’den göç etmiş 
insanlara Avusturya’da yaptık-
ları hizmetlerden dolayı hay-
ranlık duyduğunu ifade ede-
rek, “Vergisini veren örnek 
vatandaşlar olan Avusturya’daki 
Türkler’e büyük saygı duyuyo-
rum. Geleneklerine bağlılıkları-
nı sempatiyle izliyorum” dedi.

Avusturya’da var olan yabancı 
düşmanı bazı parti ve kişilerin 
çıkışlarını kesinlikle reddettiği-
ni açıklayan Dr. Strasser, “İslam 
dini Avusturya’da tanınmış bir 
dindir. Her dine olduğu gibi 
İslam’a da saygımız var. Hiçbir 
türlü aşağılamayı ve Türkler’e 
yapılan ırkçı hareketleri onay-
lamadığımız gibi, reddediyo-
ruz. Avusturya demokratik bir 
hukuk devletidir. Kanunlar çer-
çevesinde herkes fikir ve görüş-
lerini başka milletleri ve dinleri 
kesinlikle aşağılamadan açık-
lamalıdır. Ama bu iş düşman-
lık oluşturacak söylemlerle ya-
pılmamalıdır,” diye konuştu. 
Brüksel’de, Avusturya vatan-
daşı Türkler’in de sesi olacağı-
nı ifade eden Dr. Ernst Strasser, 
“Bizim için Türkiye’den göç 
eden insanların Almanca’ya 
hakim olmaları çok önem-
li. Çoçukların eğitimine aile-
ler çok önem versin. Onların 
Avusturya’daki sorunu bizim de 
sorunumuzdur. Avusturya par-
tilerinde birinci sınıf vatandaş 
olarak angaje olmalarını tavsi-
ye ediyoruz. Çokseslilik iyidir. 
Çalışkan, Avusturya’ya uyum 
göstermiş Avusturya vatanda-
şı Türkler, bu ülkeye geçmiş-
te olduğu gibi şimdi de büyük 
destek olacaklardır. Onların 
hakları olduğu kadar sorum-

Birol Kılıç

StraSSer’Den Yenİ Vatan’a ZİYaret
“AB’DE AVUSTURYA’DAKİ TüRKLER’İ DE 
EN İYİ şEKİLDE TEMSİL EDEcEĞİM”

Ernst Strasser
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lulukları da vardır. Ben bu ko-
nuda Türkler’in sağduyusuna 
güveniyorum ve Avusturya’da 
özellikle Türkiye’den göç eden 
insanların uyumunu da des-
tekleyeceğim,” açıklaması-
nı yaptı. Avusturya vatandaşı 
Türkler’in oylarına kısa adı ÖVP 
olan Avusturya Halk Partisi ola-
rak talip olduklarını belirten 
Strasser, Türkiye’ye de Ankara, 
Kapadokya ve İzmir’i ziyaret et-
tiğini, henüz İstanbul’a gide-
mediğini söyledikten sonra söz-
lerine şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanı iken özel olarak 
Antalya’ya uçmuştum. Uçakta 
Viyana’dan Antalya’ya uçan-
ların heyecanlarını, çoluk ço-
cuk sevinçlerini, hareketleri-
ni büyük ilgiyle izledim. Benim 
için güzel bir anıydı! Ayrıca 
Efes’teki harabeleri gezdim. 
Türk yemeklerini de çok sevi-
yorum. Türkler’in balık zevkine 
de hayranım. En güzeliyse Türk 
Kahvesi.” Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği tartışmalarının 
Avusturya’da gündemden düş-
memesinden memnun olmadı-
ğını söyleyen Dr. Strasser, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Partimizin 
ve şahsımın Türkiye’nin AB’ye 
girmesi konusundaki fikri belli-
dir. Bizler ekonomisi, refah dü-
zeyi gelişmiş, demokrasisi otur-
muş insanların mutlu olduğu bir 
Türkiye arzu ediyoruz. Türkiye 
umarız AB’ye tam üye olan 
Güney Kıbrıs’ı tanır. Bundan 
sonra önünde başka başlıklar 
da var. Bunlar da zamanı geldik-
çe yerine getirdiğinde ucu açık 
görüşmeler devam edecektir. 
Türkiye’nin Avusturya iç politi-
kasında devamlı konu edilmesi, 
bizi de gelen sorulara cevap ver-
mek mecburiyetinde bırakıyor. 
Bu konudaki görüşlerimiz açık 
ve nettir. Dost ülke Türkiye’nin 
en başta AB’nin güçlü bir partne-
ri olmasını istiyoruz.” 

Strasser: “AB’ye evet” 
ÖVP, 7 Haziran’da yapılacak 
AB seçimlerine aday listesinin 
birinci sırasında eski İçişleri 
Bakanı Dr. Ernst Strasser ile ka-
tılıyor. ÖVP Başkanı ve Maliye 
Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Josef Pröll, yatay geçiş yapan 
sürpriz bir isim yerine tam bir 
profesyonel olan Strasser’i ya-
rışa sokarak sinyal vermeyi uy-

gun bulduğunu ifade ediyor: 
“Esaslı ve ahenkli bir ÖVP eki-
binin başında bulunan Ernst 
Strasser güvenilirlik, yeterlik ve 
deneyimin önemli bir işaretidir. 
Ernst Strasser, Avusturya’nın 
çıkarlarını ulusal ve uluslara-
rası alanlarda geniş ilişkileri 
ve katkılarıyla temsil etmesiyle 
tanınmaktadır. Bugüne kadar 
gerçekleştirdiği politik kariye-
rinde gücünü ve krize dayanık-
lılığını etkili bir biçimde kanıt-
lamıştır. İçinde bulunduğumuz 
dönemde bu özellikler büyük 
önem taşımaktadır. Strasser ay-
rıca uluslararası alanda da ola-
ğanüstü şöhrete sahiptir.’’ de-
di.  Eski İçişleri Bakanı Dr. Ernst 
Strasser Yeni Vatan Gazetesini 
Viyana Eyaleti ÖVP Milletvekili 
Şirvan Ekici ile birlikte ziyaret 
ederek Birol Kılıç’ın sorularını 
yanıtladı. 

• Vatandaşlar,  özellikle 
Türkiye’den göç eden Avusturya 
vatandaşları oyunu neden ÖVP’ye 
ve dolayısıyla size vermeli? 

• E. Strasser: Avrupa Birliği’ne 
kesin olarak evet diyen tek parti 
ÖVP’dir. İçinde bulunduğumuz 
ekonomik kriz devresinde bu-
na ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca 
–çok önemli bir faktör ola-
rak– ÖVP’nin gücü sayesinde 
Avrupa Parlamentosu’nda is-
tediğini kabul ettirecek tek par-
ti olduğunu unutmamak gere-
kir. Ben orada Türkiye’den göç 
eden insanların da sesi olmak 
isterim. Aynı haklara ve aynı 
hukuka sahibiz. Hepimizin en 
büyük sorunu eğitim, işşizlik 
ve uyum sorunlarıdır. Bunların 
iyiniyet, entergasyona istekli 
ve uyuma destek veren insan-
larla çözüleceğine inanıyorum. 
Bu iyiniyet bende var. O yüzden 
bana oy verenleri hayalkırıklı-
ğına uğratmayacağıma inanı-
yorum.

• Entegrasyona istekli olmayı 
nasıl tanımlarsınız? 

• E. Strasser: Ne olursa olsun, 
kadın-erkek eşitliğinin ve kadı-
nın kendi hayatını kendisinin 
belirlemesi prensibinin tanın-
ması gerekir. Kişisel hakların 
aşağılanması, örneğin zorunlu 
evlilik, kabul edilemez. Bunların 
Avrupa değer sisteminde yeri 
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yoktur. Bunu kabul etmeyenle-
re, kendilerinin de bizim toplu-
mumuza kabul edilmeyecekle-
rini söylemek gerekir. 

• Avrupa Parlamentosu’ndaki 
görevinizden ne gibi beklenti-
leriniz var? Ne de olsa, bir sü-
redir parlamento yaşamının dı-
şında kalmıştınız. 

• E. Strasser: Belediye Meclisi 
üyesi, eyalet parlamente-
ri ve –kısa da olsa– (20 Aralık 
2002–25 Nisan 2003 tarihleri 
arasında) Federal Meclis par-
lamenteri olarak tecrübem 
var. Avrupa Parlamentosu’nda 
Avusturyalılar’ın çıkarlarını 
daha iyi korumak için çalışaca-
ğım. Özellikle AB’nin genişle-
mesi, kırsal kesimin gelişmesi 
ve Avrupa medya politikası ko-
nularına eğileceğim. 

ERNST STRASSER KİMDİR?
1956’da Yukarı Avusturya’nın 
Grieskirchen kentinde çiftçi bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Salzburg Üniversitesinde 
hukuk öğrenimini tamamladı ve 
doktora yaptı. Yüksek öğrenimi 
sırasında Avusturya Öğrenciler 
Birliği’nin başkanlığı görevinde 
bulundu. 1983-1985 yılları ara-
sında Grieskirchen kent meclisi 
üyeliği, bir süre Avusturya Çiftçi 
Birliği’nde görev yaptıktan 
sonra 1987’de zamanın Tarım 
Bakanı Josef Riegler’in sekre-
terliği görevine getirildi. Daha 
sonra Amstetten’deki Umdasch 
AG’nin Stratejik Planlama bö-
lümü şefliğini, Heidelberg’deki 
Umdasch AG’nin “Shop 
Concept-Mittelraum” bölümü 
müdürlüğünü yaptı. 1992’de 
Aşağı Avusturya ÖVP kurulu-
şunun yöneticisi oldu, 1998’de 
Eyalet Parlamentosunda par-
tinin grup başkanlığı görevi-
ne getirildi. Birinci ve ikinci 
Schüssel kabinelerinde İçişleri 
Bakanlığı yaptı. 20 Aralık 
2002 ile 25 Nisan 2003 tarihle-
ri arasında Avusturya Federal 
Parlamentosunda milletve-
killiği yaptı. 30 Haziran 2003 
tarihinden itibaren İçişleri 
Bakanlığı görevinden ayrıla-
na kadar “Österreich-Konvent” 
üyesiydi. 26 Mart 2009 tarihin-
de Avrupa Parlamentosu 2009 
seçimleri için ÖVP listesinde bi-
rinci sıradan aday gösterildi. 

Ernst 
Strasser

Bayan 
Elisabeth

Şirvan
 Ekici
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SwoboDa’Dan Yenİ Vatan’a ZİYaret:
‘‘HER TüRLü IRKÇILIĞIN
KARşISINDAYIZ”

Dr. Hannes 
Swoboda 

Yeni Vatan 
Gazetesi’ni 

ziyaret ederek, 
7 Haziran’da 

gerçekleşecek 
Avrupa Birliği 

seçimleri  
konusunda

konuştu. 
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SwoboDa’Dan Yenİ Vatan’a ZİYaret:
‘‘HER TüRLü IRKÇILIĞIN
KARşISINDAYIZ”

SPÖ Partisi Delegasyon 
Başkanı olarak seçim-
lere katılan Swoboda, 

“Özellikle AB’de ve ülkemiz-
de yabancı düşmanlığı konu-
sunda en gerçekçi tepkiyi ve 
projeleri üreten bir partinin 
temsilcisiyim. AB’de her türlü 
ırkçılığın, Türk ve İslam düş-
manlığının karşısındayım. AB 
bir barış projesidir. Biz bir A ta-
kımı ile sizleri AB’de temsil et-
mek istiyoruz’,”dedi. 

Swoboda Viyana Eyaletinde 
birçok önemli görevlerde bu-
lunmuş bir politikacı ola-
rak, seçim nedeni ile geçtiği-
miz günlerde katıldığı bir Türk 
derneğinin açılışındaniye 
Avusturyalılar’ın olmadığı so-
rusunu yönelterek üzüntüsünü 
şöyle dile getirdi: “Ben özellikle 
Türkiye’den göç eden insanları-
mızın tüm toplantılarına zevk-
le katılıyorum. Ama birçok der-
nek veya federasyon toplantı 
ve eğlencelerde hiç Avusturyalı 
yok. Niye? Ben isterim ki top-
lantılarınızda Türkiye’den göç 
eden insanların en azından ya-
rısı kadar Avusturyalı olsun -
ki uyum olsun. Onlar sizleri 
tanısın. Güzel kültürünüzü ta-
nısın. Benim tavsiyem lütfen 
Avusturyalı komşularınızı her 
türlü eğlence, kültürel veya di-
ğer toplantılarınıza davet edin. 
Avusturyalılar gelip sizi tanı-
sınlar.” 

7 Haziran’da oy kullanma hak-
kı olan herkesi mutlaka oy kul-
lanmaya davet eden Hannes 
Swoboda, “Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucularından ricam, mut-
laka oy haklarını kullanarak 
Avusturya demokrasisini des-
teklemeleri” dedi ve kullanıl-

Dr. Hannes 
Swoboda Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret 
ederek, 7 Haziran’da 
gerçekleşecek Avrupa 
Birliği seçimleri 
konusundaki soru-
lara cevap verip niye 
kendisine oy 
verilmesini istediğini 
açıkladı. 

Birol Kılıç
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kullananlar, Avrupa’nın gelece-
ğinin belirlenmesinde söz sahi-
bi olacaklardır.” 

“’Her bireye ve bireyin ye-
teneklerine eşit hak tanıya-
bilmek için, göçmen köken-
li ve aileleri yeterince eğitim 
görmemiş çocukların sayı-
larının yüksek olduğu okul-
larda, aralarında göçmen 
kökenlilerin de bulunduğu 
daha fazla sayıda öğretme-
ne gereksinim duymaktayız. 
Öğleden önce ders, öğleden 
sonra etüt dışında bir şeyler 
verebilecek tam günlük okul 
projesini destekliyorum.’ Bu 
sözler, Almanya CDU Partisi 
Entegrasyon Bakanı tarafın-
dan söylenmiştir! Acaba bi-
zim tutucu politikacılarımız, 
okulun ve her şeyden önce 
tam günlük okulun göçmen-
lerimizin entegrasyonundaki 
önemini ne zaman anlayabi-
lecekler?” 

HANNES SWOBODA 
KİMDİR?

A s ı l  a d ı y l a  J o h a n n e s 
Swoboda, 10 Kasım 1946, Bad 
Deutsch-Altenburg doğumlu 
Avusturyalı politikacı (SPÖ) 
ve Avrupa Parlamentosu par-
lamenteri. Avrupa Sosyal 
Demokratik Partisi Grubu 
(SPE) başkan yardımcısı olan 
Swoboda, Avusturya’da ya-
pılacak 2009 yılı Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde 
SPÖ’nün liste başı adayı. 

Hannes Swoboda hukuk-ik-
tisat eğitimini tamamladık-
tan sonra çeşitli siyasal gö-
revlerde bulundu. Viyana’da 
İlçe Meclisi üyeliği ve 1996 yı-
lına kadar Fen İşleri müdür-
lüğü görevini yaptı. SPÖ Parti 
Yönetim Kurulu üyesi olan 
Swoboda ayrıca “Avrupa’ya 
ruh kazandırmak” adlı par-
lamenter girişimin Yönetim 
Kurulu üyesi .  Swoboda, 
Avrupa Parlamentosu’nun 
Balkanlar uzmanlarından 
biri. 2008 yılı Nisan ayın-
da, Avrupa Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komisyonu’nun 
Hırvatistan’da 2007 yılın-
da gerçekleştirilen gelişme-
lerin raportörü olarak se-
çilen Sowoboda, Avrupa 

mayan oylar konusuna da dik-
kat çekti: “Oy kullanılmaması, 
ne yazık ki özellikle Türkiye’den 
gelenlere düşmanlık yapan-
ların işine yarıyor. Oyunuzu 
SPÖ’ye kullanırsanız mutlu 
olurum.” Swoboda daha sonra 
“Tüm Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucularını kucaklar, sevgi ve 
saygılarımı sunarım” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Swoboda: “SPÖ sosyal barış 
yanlısıdır”

Sağa karşı birlik

“FPÖ, sosyal düşmanlık ve nef-
ret gibi değersizlikleri temsil et-
mektedir. Bu nedenle Hannes 
Swoboda, vatandaşları Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde 
sosyal demokrasiye oy verme-
ye, böylece yabancı düşmanlı-
ğı ve toplum bölücülüğü yapan 
Strache’nin FPÖ’süne karşı gel-
meye davet etmektedir. 

Seçmen, kışkırtmalara ka-
pılmadan ve aşırı sağ görüş-
lere değer vermeden bu yak-
laşıma nasıl karşı çıkabilir? 
İnsanlar bu durumda kendi-
lerini çaresiz görmekte ve ne-
redeyse azınlık pozisyonunda 
olduklarını kabullenmektedir. 
Ama susmamalıyız, aksi hal-
de onlar Avrupa’yı yine milli-
yetçilik ve ırkçılık kıtası haline 
getireceklerdir. Belki bu tehli-
keyi gerektiği gibi kavrayama-
dık. Ama son olayların hepimi-
zi uyandırmış olması gerekir!

Son haftalarda yaşanan olay-
ları hatırlayalım ve hep birlik-
te bu gibi girişimleri protesto 
edelim. Yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık ve faşizme karşı bir-
leşip bayrak çekelim. Bunu, 
SPÖ genç nesilleriyle yap-
mayı planlıyorum. Bize eşlik 
ederek birlikte sağdan gelen 
nefrete karşı sınır çizmeye 
hazır olan herkesi aramıza iç-
tenlikle davet ediyorum.”

SPÖ’nün Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde liste başı adayı 
Hannes Swoboda, FPÖ’yü sert 
bir dille yeriyor: “Bu parti so-
rumluluk üstlenmeye hazır de-
ğil. Sosyal ve iç barış için çalış-
maya hazır değil. Sadece nefret 
ekmek istiyor. Seçimlerde oy 

Parlamentosu tarafından bü-
yük çoğunlukla kabul edildi. 

Hannes Swoboda, 2000 yılında 
Avusturya’da yeni işbaşına ge-
len ÖVP-FPÖ hükümetini pro-
testo amacıyla o zamanki 14 AB 
ülkesinin koyduğu kısıtlamala-
rı (ikili görüşmelerin ve en üst 
düzey ilişkilerin dondurulma-
sı kısıtlaması kısa süre sonra 
kaldırılmıştı) bir mektubunda 
haklı gösterdiği için Jörg Haider 
tarafından sert bir dille kınan-
mıştı. (O günlerde sağcı çevre-
ler, SPÖ’nün bu kısıtlamaları 
Avrupa Birliği’ne “sipariş etti-
ğini” ileri sürmüşlerdi.)

Swoboda, parti iç politika-
sında da 1999/2000 yılların-
da olaylı tartışmalara katıl-
dı. Zamanın federal hükümen 
başkanı Viktor Klima, parti-
lerüstü yayımcı Hans-Peter 
Martin’i partinin Avrupa se-
çimleri listesinde ilk sıradan 
aday göstermişti. 

Seçimlerden sonra Swoboda 
başkanlığındaki SPÖ Avrupa 
Parlamentosu üyeleri, Martin’i 
delege başkanlığına seçme-
yi reddettiler. Martin o za-
mandan beri herhangi bir 
parti grubuna bağlı olmayan 
Avrupa parlamenteri konu-
munda bulunuyor.

Hannes Swoboda Eski Devlet 
Bakanı ve Viyana Belediye 
M ecl i s i  Üye s i ,  S ie men s 
Avusturya Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Brigitte 
Ederer’le evli. 

Hannes  Swoboda Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret
ederek Birol Kılıç 
ile görüştü
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kullananlar, Avrupa’nın gelece-
ğinin belirlenmesinde söz sahi-
bi olacaklardır.” 

“’Her bireye ve bireyin ye-
teneklerine eşit hak tanıya-
bilmek için, göçmen köken-
li ve aileleri yeterince eğitim 
görmemiş çocukların sayı-
larının yüksek olduğu okul-
larda, aralarında göçmen 
kökenlilerin de bulunduğu 
daha fazla sayıda öğretme-
ne gereksinim duymaktayız. 
Öğleden önce ders, öğleden 
sonra etüt dışında bir şeyler 
verebilecek tam günlük okul 
projesini destekliyorum.’ Bu 
sözler, Almanya CDU Partisi 
Entegrasyon Bakanı tarafın-
dan söylenmiştir! Acaba bi-
zim tutucu politikacılarımız, 
okulun ve her şeyden önce 
tam günlük okulun göçmen-
lerimizin entegrasyonundaki 
önemini ne zaman anlayabi-
lecekler?” 

HANNES SWOBODA 
KİMDİR?

A s ı l  a d ı y l a  J o h a n n e s 
Swoboda, 10 Kasım 1946, Bad 
Deutsch-Altenburg doğumlu 
Avusturyalı politikacı (SPÖ) 
ve Avrupa Parlamentosu par-
lamenteri. Avrupa Sosyal 
Demokratik Partisi Grubu 
(SPE) başkan yardımcısı olan 
Swoboda, Avusturya’da ya-
pılacak 2009 yılı Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde 
SPÖ’nün liste başı adayı. 

Hannes Swoboda hukuk-ik-
tisat eğitimini tamamladık-
tan sonra çeşitli siyasal gö-
revlerde bulundu. Viyana’da 
İlçe Meclisi üyeliği ve 1996 yı-
lına kadar Fen İşleri müdür-
lüğü görevini yaptı. SPÖ Parti 
Yönetim Kurulu üyesi olan 
Swoboda ayrıca “Avrupa’ya 
ruh kazandırmak” adlı par-
lamenter girişimin Yönetim 
Kurulu üyesi .  Swoboda, 
Avrupa Parlamentosu’nun 
Balkanlar uzmanlarından 
biri. 2008 yılı Nisan ayın-
da, Avrupa Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komisyonu’nun 
Hırvatistan’da 2007 yılın-
da gerçekleştirilen gelişme-
lerin raportörü olarak se-
çilen Sowoboda, Avrupa 

mayan oylar konusuna da dik-
kat çekti: “Oy kullanılmaması, 
ne yazık ki özellikle Türkiye’den 
gelenlere düşmanlık yapan-
ların işine yarıyor. Oyunuzu 
SPÖ’ye kullanırsanız mutlu 
olurum.” Swoboda daha sonra 
“Tüm Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucularını kucaklar, sevgi ve 
saygılarımı sunarım” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Swoboda: “SPÖ sosyal barış 
yanlısıdır”

Sağa karşı birlik

“FPÖ, sosyal düşmanlık ve nef-
ret gibi değersizlikleri temsil et-
mektedir. Bu nedenle Hannes 
Swoboda, vatandaşları Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde 
sosyal demokrasiye oy verme-
ye, böylece yabancı düşmanlı-
ğı ve toplum bölücülüğü yapan 
Strache’nin FPÖ’süne karşı gel-
meye davet etmektedir. 

Seçmen, kışkırtmalara ka-
pılmadan ve aşırı sağ görüş-
lere değer vermeden bu yak-
laşıma nasıl karşı çıkabilir? 
İnsanlar bu durumda kendi-
lerini çaresiz görmekte ve ne-
redeyse azınlık pozisyonunda 
olduklarını kabullenmektedir. 
Ama susmamalıyız, aksi hal-
de onlar Avrupa’yı yine milli-
yetçilik ve ırkçılık kıtası haline 
getireceklerdir. Belki bu tehli-
keyi gerektiği gibi kavrayama-
dık. Ama son olayların hepimi-
zi uyandırmış olması gerekir!

Son haftalarda yaşanan olay-
ları hatırlayalım ve hep birlik-
te bu gibi girişimleri protesto 
edelim. Yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık ve faşizme karşı bir-
leşip bayrak çekelim. Bunu, 
SPÖ genç nesilleriyle yap-
mayı planlıyorum. Bize eşlik 
ederek birlikte sağdan gelen 
nefrete karşı sınır çizmeye 
hazır olan herkesi aramıza iç-
tenlikle davet ediyorum.”

SPÖ’nün Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde liste başı adayı 
Hannes Swoboda, FPÖ’yü sert 
bir dille yeriyor: “Bu parti so-
rumluluk üstlenmeye hazır de-
ğil. Sosyal ve iç barış için çalış-
maya hazır değil. Sadece nefret 
ekmek istiyor. Seçimlerde oy 

Parlamentosu tarafından bü-
yük çoğunlukla kabul edildi. 

Hannes Swoboda, 2000 yılında 
Avusturya’da yeni işbaşına ge-
len ÖVP-FPÖ hükümetini pro-
testo amacıyla o zamanki 14 AB 
ülkesinin koyduğu kısıtlamala-
rı (ikili görüşmelerin ve en üst 
düzey ilişkilerin dondurulma-
sı kısıtlaması kısa süre sonra 
kaldırılmıştı) bir mektubunda 
haklı gösterdiği için Jörg Haider 
tarafından sert bir dille kınan-
mıştı. (O günlerde sağcı çevre-
ler, SPÖ’nün bu kısıtlamaları 
Avrupa Birliği’ne “sipariş etti-
ğini” ileri sürmüşlerdi.)

Swoboda, parti iç politika-
sında da 1999/2000 yılların-
da olaylı tartışmalara katıl-
dı. Zamanın federal hükümen 
başkanı Viktor Klima, parti-
lerüstü yayımcı Hans-Peter 
Martin’i partinin Avrupa se-
çimleri listesinde ilk sıradan 
aday göstermişti. 

Seçimlerden sonra Swoboda 
başkanlığındaki SPÖ Avrupa 
Parlamentosu üyeleri, Martin’i 
delege başkanlığına seçme-
yi reddettiler. Martin o za-
mandan beri herhangi bir 
parti grubuna bağlı olmayan 
Avrupa parlamenteri konu-
munda bulunuyor.

Hannes Swoboda Eski Devlet 
Bakanı ve Viyana Belediye 
M ecl i s i  Üye s i ,  S ie men s 
Avusturya Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Brigitte 
Ederer’le evli. 

Hannes  Swoboda Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret
ederek Birol Kılıç 
ile görüştü
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Ulrike 
Lunacek 

7 Haziran 
tarihinde 
yapılacak 

Avrupa Birliği  
seçimlerin-
de  Yeşiller 
Partisi’nin 

baştemsilcisi. 

Efgani Dönmez, AB se-
çimlerine Yeşiller adı-
na baştemsilci  ola-

rak katılan Ulrike Lunacek’e 
tam destek verdi. Dönmez, 
“Türkiye’den göç edenlerin 
gerçek dostu Yeşiller Partisi 
ve Ulrike Lunacek’tir,” dedi.  
Avusturya Parlamentosu’na 
Yeşiller Partisi adına Budesrat 
(Senatör) olarak giren ilk ya-
bancı asıllı Avusturya vatan-
daşı olan Efgani Dönmez, 7 
Haziran 2009 tarihinde yapı-

lacak seçimler için partisinin 
temsilcisi Ulrike Lunacek’e tam 
destek verdi.

Dönmez, Yeni Vatan Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada, “Yeşiller 
Partisi, gerek Avusturya’nın 
yabancılar politikasında gerek 
ise AB’nin Türkiye siyasetinde 
en dürüst partidir,’’ dedi.

Dönmez, AB seçimlerinde 
Yeşiller Partisi’nin temsilcisi 
olan Ulrice Lunacek hakkında 

şu yorumu yaptı: “Lunacek de-
mek sözünün eri olmak ve sa-
mimi olmak demektir.” 

Sözlerine Yeşiller Partisi’nin 
Avusturya’da yaşayan herke-
sin AB’deki baştemsilcisi ol-
duğunu söyleyek devam eden 
Dönmez, Yeşiller’in sözde de-
ğil özde temsilci olduğu değer-
lendirmesini yaptı. “Yeşiller 
büyük şirketlerin lobicisi değil, 
tam tersine halkın doğal yaşam 
hakkını ve çevreyi her türlü gü-
ce karşı korur. Müslümanlar’a 
ve Türkiye’den göç eden her-
kese karşı yapılacak ırkçılığın 
karşısında bir partidir. Bu ko-
nuda garantör bir partidir.” di-
yen Dönmez, Avusturya’daki 
birçok partinin Türkiye ile iliş-
kilerinde zikzak çizerek sa-
mimiyetsiz siyaset izlediği-
ni Türkiye’den göç eden ve oy 
kullanma hakkı olan insanla-
rın görebildiğini ifade ederek, 

“Lunacak Türkiye konusunda 
samimidir. Türkiye’de demok-
rasinin gelişmesine tam des-
tek veriyoruz,” görüşünü dile 
getirdi.

“Ekonomisi gelişmiş, insan-
ları mutlu bir Türkiye, bölge-
sinde bir barış okyanusu ola-
caktır. Bundan Avusturya da 
karlı çıkacaktır,” diyen Efgani 
Dönmez, geleceğe dönük ön-
görülerini şöyle açıkladı: 

“Türkiye ile AB üyelik mü-
zakereleri devam etmelidir. 
Türkiye Avrupa Birliği’nin cid-
di bir partneridir ve Türkiye ile 
AB daha da güçlüdür. Yeşiller 
Partisi Türkiye’nin gerçek dos-
tu olan tek partidir. Çünkü in-
sanı odak noktası almaktadır. 
Bu nedenle  7 Haziran’da AB 
seçimlerinde lütfen oylarınızı 
Yeşiller Partisi’ne ve Lunacek’e 
verin,” dedi.

Bundesrat Efgani Dönmez’den Yeşiller 
Partisi’nin AB seçimlerindeki baş adayı 
Ulrike Lunacek’e tam destek. Lunacek  
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret etmek 
istedi ama gazetemizin erken baskıya 
girmesi nedeni ile ne yazık buluşma 
gerçekleşemedi.  

EFgANİ DÖNMEZ “OYUNUZU gERÇEK DOSTUNUZ 
YEşİLLER pARTİSİ’NE VERİN!”
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ATİB - Avrupa Türk-
İslam Birliği tarafından 
düzenlenen kermes-

te konuşan Büyükelçi Yenel, 
Avusturya’da Türkler’in gu-
rurunun incindiğini söyledi. 
Avrupa Parlamentosu seçim 
kampanyasında elinde haçla 
gösteri yapan ve Avusturya’da 
Türkiye karşıtı kampanyası-
na İsrail’i de katan aşırı sağcı 
Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) li-
deri Heinz Christian Strache’ye 
tepkiler büyüyor. TC Viyana 
Büyükelçisi Selim Yenel, 
Türkiye’yi seçimlerde malzeme 
yapan Strache’ye en iyi tepki-
nin Türk kökenli seçmenlerin 
oyları olacağını söyledi. 

60 BİN SEÇMEN

Büyükelçi Yenel, “Türkiye’nin 
AB üyeliğini durdur, Avrupa’yı 
kurtar” diye kampanya yü-
rüten Strache’ye karşı Türk 
Dışişleri’nin bir girişimi oldu 
mu, sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Türkiye’nin girişiminden zi-
yade burada asıl görev Türk 
sivil toplum örgütlerine düşü-
yor. Bunu yapacak olan Türk 
devleti değil, Türk sivil toplum 
örgütleridir. Asıl tepkiyi onla-
rın vermesi gerekiyor. Çünkü 
bu tür kampanyaların mağ-
duru buradaki Türk toplumu 
oluyor. En çok ses getirecek 
olan tepki de onların tepkisi 
olacaktır ve bunu en iyi şekil-

de sandığa gidip oylarını kul-
lanarak gösterirler. Bu hak-
larını mutlaka kullanmalılar. 
Eğer oy vermezseniz, sizi dik-
kate almazlar.“

Büyükelçi Yenel “Avusturya’da 
220 bin Türk vatandaşı yaşı-
yor, bunun yaklaşık 100 bini 
Avusturya vatandaşı ve 50, 60 
bin kadarı ise seçmen. Bu sa-
yı küçümsenecek bir sayı de-
ğil. Ayrıca Strache’ye kam-
panyasına İsrail’i de kattığı 
için de teşekkür etmek gere-
kir. Strache Türkiye aleyhta-
rı kampanyayı eskiden beri 
yapıyordu. Ama kimse tepki 
göstermiyordu. İsrail’i de ka-
tınca bu kampanyaya tepki 
aldı. Dilerdik ki, bu tepki da-
ha önce de verilsin,” diye ko-
nuştu.

STRAcHE SINIRI AşTI

F P Ö  l i d e r i  S t r a c h e’n i n 
İs r a i l ’ i  d e  ka m p a nyaya 
katmasına Avusturya’da 
Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve kiliseler de sert tepki gös-
terdi. Siyasi partiler, FPÖ’nün 
İsrail’i seçim malzemesi yap-
masının altında Yahudi düş-
manlığını kullanarak oy top-
lama amacı yattığını belirtti. 
Viyana Kardinali Christoph 
Schönborn, daha önce de 
elinde haçla cami inşaatını 
protesto eden Strache’yi haçı 
başka dinlere karşı mücade-

le sembolü yapmakla eleştir-
di. Protestan kilisesi “Strache 
sınırı aştı” tepkisini göster-
di. Cumhurbaşkanı Fischer 
ise Strache’yi dini siyase-
te alet etmekle suçlarken, 

Başbakan Werner Faymann 
da Strache’yi “kin vaazcısı” 
olarak niteledi. Faymann, 
şimdiye kadar Strache’ye kar-
şı uzun süre sessiz kaldıkları 
özeleştirisini yaptı. 

Viyana Büyükelçisi 
Selim Yenel, Avrupa 
Parlamentosu seçim-
leri için Türkiye’yi 
malzeme yapan aşırı 
sağcı Özgürlükler 
Partisi (FPÖ) lideri 
Strache’ye en iyi tep-
kinin Türk kökenli 
seçmenlerin oyları 
olacağını söyledi.

BüYüKELÇİ: 
“gURURUMUZLA 

OYNUYORLAR”
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www.greety.at internet adresini ziyaret 
ederek,‘en iyi kutlama mesajı‘ yarışması-
na katılabilirsiniz. Gönderilen mesajlar oy-
lamaya sunulduktan sonra oylama sonu-
cunda en fazla oyu alan mesajın sahibi, I 
Phone‘nun da sahibi olacak.

Eety‘nin 3.Yıldönümü sürprizleri bununla 
sınırlı değil, ayrıca www.freety.at adresin-
den de eety başlangıç paketinizi ücretsiz 
olarak temin edebilirsiniz.

eety, 
İpHONE 
HEDİYE 
EDİYOR

Avusturya‘dan Türkiye‘yi 
aramada en iyi hizmeti 
veren ve sektöründe lider 
konumda bulunan eety, 
kuruluşunun 3.yıldönümü 
kutlamaları kapsamında 
bir kişiye iPhone hediye 
ediyor.
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Aşırı sağcı Özgürlükçüler 
Partisi (FPÖ) öncülüğün-
de düzenlenen ve 700 

kadar kişinin katıldığı “Cami 
ve minareye hayır” mitingin-
de konuşan parti lideri Heinz 
Christian Strache, ülkede faali-
yet gösteren Avusturya-Türkiye 
İslam Birliğinin(ATİB) “siyasi 
bir dernek olduğunu ve Türkiye 
devletinin Avusturya’daki ko-
lu gibi çalıştığını” ileri süre-
rek, “ATİB‘in Viyana ve diğer 
kentlerde minareli cami inşa 
etmesine izin vermeyecekleri-
ni” söyledi. Merkezi Viyana’da 
bulunan ATİB, TC Başbakanlık 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı olarak faaliyet gösteriyor 
ve ülkedeki Türk vatandaşları-
na dini hizmet sunuyor.

Konuşmasında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Camiler kışlamız / Minareler 
süngümüz / Müminler aske-
rimiz” sözlerini okuyan ve 
Almanya’da geçen yıl yaptığı 
konuşmasında da “Asimilasyon 
büyük bir insanlık suçudur” 
sözlerini hatırlatan Strache, 
“Biz ülkemizde İslamcıların 

cami ve minare yapmalarına 
izin vermeyeceğiz,” dedi.

Kendisi ve partisi hakkındaki 
“Irkçılık ve Nazi” suçlamaları-
nı da kabul etmediğini belirten 
Strache, “Her İslamcı bir terö-
rist değil ama son yıllardaki 
olaylara baktığımızda her terö-
ristin bir İslamcı olduğunu gö-
rüyoruz” iddiasında bulundu.

İktidardaki Sosyal Demokrat 
Parti(SPÖ) ile muhalefette-
ki Yeşiller Partisi’ni, ülkede-
ki Müslümanlara “aşırı haklar 
tanımakla” suçlayan Strache, 
“Viyana belediye başkanı seçil-
diğinde cami ve minareye ke-
sinlikle izin vermeyeceğini ve 
Müslüman kadınların kamu-
sal alanlarda türban takmala-
rını yasaklayacağını” bildirdi. 
Ülkedeki yabancıların dini veci-
belerini yerine getirmelerine ve 
ibadet evi açmalarına karşı ol-
madıklarını iddia eden Strache, 
eline ağaçtan yapılmış büyük-
çe bir haç alarak, “Biz ülkemiz-
de cami ve minareyi değil haç’ı 
hakim kılmak istiyoruz” diye ko-
nuştu. Konuşmasında, ülkedeki 

okullarda İslam din derslerinin 
denetlenmediğini ve din dersi 
öğretmenlerinin demokrasiye 
karşı olduklarını açıkça beyan 
ettiklerini de ileri süren Strache, 
İslam din dersi kitaplarının ve 
öğretmenlerin denetlenmesini 
ve derslerin Almanca verilmesi-
ni istediklerini söyledi.

S O S YA L İ S T  g E N Ç L E R  V E 
YEşİLLER’DEN KARşI MİTİNg -

Aşırı sağcı Özgürlükçüler 
Partisinin(FPÖ), “Camiye ve mi-
nareye hayır” mitingine kar-
şı, Sosyalist gençler ile Yeşiller 
Partisi de, “Irkçılar ve Naziler 
dışarı, İslam düşmanlarına ha-
yır” sloganıyla karşı bir miting 
düzenledi. Ülkedeki Müslüman 
toplumuna destek amacıyla par-
lamento binası önünde topla-
nan 800 kadar gösterici, “İslam 
düşmanlığına hayır”, “Naziler 
dışarı”, “Irkçılığa ve İslam düş-
manlığına karşı birleşelim” pan-
kartları taşıyarak sloganlar attı-
lar. Viyana toplum polisi de iki 
grup arasında olası bir çatışma-
yı önlemek için olağanüstü gü-
venlik önlemleri aldı.

Ülkedeki  Müslümanlar ’a 
destek veren Sosyalist genç-
ler ile Yeşiller Partisi’nin 
mitinginde yapılan konuş-
malarda da “Ülkedeki tüm 
insanların dini vecibele -
rini özgürce yerine getir-
me hakkına sahip oldukla-
rı” vurgulanarak aşırı sağcı 
Özgürlükçüler Partisi lide-
ri Strache’yi “Hıristiyan ve 
Müslümanları birbirlerine 
karşı kışkırtarak siyasi çıkar 
sağlamakla” suçladılar.

Parlamento ve belediye sarayı 
çevresinde barikat kuran po-
lis, miting süresince de kent 
merkezindeki ana caddeyi üç 
saat süreyle araç trafiğine ka-
pattı. Aşırı sağcıların başba-
kanlık binasından belediye 
sarayına yürümeleri sırasın-
da Yeşiller Partili bir grupla 
karşılaşmaları sırasında ger-
çekleşen küçük çapta bir ar-
bede de polisin müdahale-
siyle çatışmaya dönüşmeden 
önlendi. Sağanak yağmura 
rağmen geç saatlere kadar 
süren iki miting de çatışmaya 
dönüşmeden sona erdi.

Avusturyalı aşırı 
sağcılar başkent 
Viyana’da “cami 
ve minareye 
hayır” mitingi 
düzenledi.

BİR cAMİ, İKİ ZIT gÖRüş!
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Viyana’nın Brigittenau 
bölgesinde, Damm-
straße’de bulunan ATIB 

Kültür Merkezi’nin genişletil-
mesini protesto etmek üzere 
Üniversite ve Parlamento bi-
naları önünde 500 kadar kar-
şı gösterici toplandı. Polisten 
alınan bilgiye göre, aralarında 
FPÖ Başkanı Heinz-Christian 
Strache’nin de bulunduğu gös-
tericiler, sürekli yağmur altın-
da yürüyüşe geçti. Strache, 
APA ajansına verdiği demeçte: 
“Ben burada sadece medeni 
cesaret sahibi dürüst insanlar 
görüyorum. Bu gösteri yürüyü-
şünün önceden çeşitli  tahrik-
lerle aşağılanmış olması ina-
nılır gibi değil”, dedi. Strache, 
göstericileri “solcu şamatacıla-
rın kışkırtmasına” tepki göster-
memeye çağırdı. 

Strache, konuşmasında karşı 
göstericileri konu aldı. “Kırmızı-
beyaz-kırmızı Avusturyamız’ı, 
Halk Girişimi’nin kaygı ve so-
runlarını ciddiye almayan 
Yeşiller’den ve solcuların solcu-
su kişilerden korumak” gerekti-
ğini söyledi. Strache, partisinin 
AB seçimleri afişlerine de deği-

nerek, “Bu kişilerin, Hıristiyan 
ülkemizi kimlerin eline teslim 
etmek istediklerini açıklamala-
rı gerektiğini” beyan etti. 

SKANDAL: “NAZİ ARTIK şEREF pA-
YESİ OLDU” 

Gösteri yürüyüşü sırasında 
bir de skandal yaşandı. ORF 
radyosunun bildirdiğine gö-
re, Dammstraße Halk Girişimi 
Sözcüsü Hannelore Schuster, 
Ballhausplatz’da karşı göste-
ricilerin yaptığı “Nazi” teza-
hüratı üzerine, “Biz Naziler’le 
birlikte yürümek cesaretini 
gösterdikleri için Hıristiyanlara 
da teşekkür ederim. Bu ar-
tık şeref payesi haline geldi,” 
dedi.  Gösteriden sonra po-
lisle göstericiler arasında çı-
kan olaylarda altı kişi yaralan-
dı. Yaralılar arasında, atılan 
bir şişeye hedef olan, FPÖ şe-
fi Heinz-Christian Strache’nin 
özel sekreteri de bulunuyor. 

BEş KATA ÇIKARILAcAK

Viyana-Brigittenau, Damm-
straße 37 adresinde bulunan 
İslam Merkezi’nin beş kat ge-

nişletilmesi planlanıyor. İslam 
Merkezi, 420 kişilik bir toplantı 
salonu, otuz çocuğu barındıra-
cak bir yuva ile büro, seminer 
salonları, üç konut, bir danış-
ma odası ve bir ibadet alanını 
kapsayacak. İnşaatın gelecek 
yıl sonunda başlaması tasar-
lanıyor.

Dammstraße Halk Girişimi 
Sözcüsü Hannelore Schuster: 
“Hayalkırıklığına uğradığı-
mız için sokaklara döküldük”, 
açıklamasını yaptı. Schuster, 
yürüyüşün İslam’a karşı bir 
gösteri olmadığını, ancak bu 
yörede gürültü ve trafiğin daha 
da artmasından korkulduğunu 
ifade etti. FPÖ’nün bu konuda-
ki yardımını severek kabul et-
tiğini, çünkü “diğer partilerin 
politikacılarının halkın sorun-
larına eğilmekten korktukları-
nı” sözlerine ekledi. Schuster, 
SPÖ’ye çıkışarak, bu partinin 
halk girişimini sağ köşeye sı-
kıştırmak istediğini belirtti.  
Dammstraße Halk Girişimi, in-
şaat izninin geçerliliğinde di-
retilmesi durumunda sokakla-
ra çıkmaya devam edeceklerini 
açıklıyor. 

ATİB MERKEZİ’NE KARşI gÖSTERİ 
YüRüYüşüNE KATILIM DüşüK OLDU
İslam Merkezi’nin genişletilmesine karşı düzenlenen gösteri yürüyüşüne 
yaklaşık 700 kişi katıldı. Katılımcılar, FP Başkanı Strache’nin ifadesine 
göre sadece “medeni cesaret sahibi dürüst” kişilerdi. “Halk Girişimi”, 
gösteri yürüyüşlerinin devam edeceğini açıkladı. 

Polis, ilk belirleme-
lere göre iki aile-
nin henüz bilinme-

yen bir nedenden dolayı 
silahlı çatışmaya girdi-
ğini, mabede ibadet için 
gelen insanlardan 30 ki-
şinin yaralandığını bil-
dirdi.

Viyana’nın Rudolfsheim-
Fünfhaus mahallesinde 
bulunan mabette çıkan 
silahlı çatışmanın zanlısı 
olarak beş kişinin gözal-
tına alındığı açıklandı.

Silahlı çatışma haberi 
üzerine olay yerine çok 
sayıda cankurtaranın 
yanı sıra ilk yardım heli-
kopterlerinin de gönde-
rildiği bildirildi.

Viyana’daki bir 
Hint mabedinde 
çıkan silahlı 
çatışmada 30 kişi 
yaralandı bir kişi 
de öldü.

HİNDİSTAN
 TARTIşMASI

 30 YARALI
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Hasan Çelik

Mustafa Çakır Mustafa Altıntaş / Nazılcan Altıntaş

Muammer güngör / Mehmet Kapacak / Ramazan Altın Suzanne gündüz Mahmut Biçer
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Ayşe ünal / Mahmut gözüpek / Selahattin şirin / Muzaffer Çeliktaş

Metin Kadir / Nevzat gebeş / Mustafa / Muhammet can / Amine Nur / Hülya üzen Ergün Erman

İsmail Korkmaz

Yasin Karaca

Bakar Hasan / Kenan Önder / Mustafa Önderc
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Viyana’da hayat acı ve 
tatlı yanlarıyla devam 
ediyor. Türkiye’den göç 

eden insanlar çeşitli meslekler-
de ekmek paralarını kazanmak 
için mücadele ederken neden-
se hep “ya sabır” çekiyorlar. 
Sabır, hayatın iksiri olsa gerek. 
Sabır olmadan Avusturya hiç 
çekilir mi? Türkiye’den gelen 
insanlar herşeye rağmen gü-
leryüzlü hizmetlerini sürdü-
rür, insanlara selam verirken 
bir gülücüğün en büyük sevap 
olduğunu biliyor. Ve herkese 
selam diyorlarlar. Yeni Vatan 
Gazetesi herkese selam demeyi 
tavsiye ediyor. Sabır ve selam 
bizim ülkemizden gelen insan-
ların baştacı. Bir de şu güzel 
aklımızı çalıştırıp, Avrupa’da 

güZEL YURDUMUN İNSANLARI
AVUSTURYA’DA  FotograF İÇİn InFo: foto@yenivatan.at

Sabır, selam ve 
eğitim... Viyana’da 
güzel yurdumuz 
Türkiye’nin güzel 
insanlarının 
fotoğraflarıyla 
tekrar selamlar.
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güZEL YURDUMUN İNSANLARI
AVUSTURYA’DA  FotograF İÇİn InFo: foto@yenivatan.at
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en yüksek düzeyde eğitim ola-
naklarının olduğu yeni vatanı-
mızdaki fırsatlardan tam ola-
rak yararlanabilsek, sırtımız 
yere gelmeyecek.

Viyana’da çok sayıda Türk ya-
şıyor. Bunlar, sadece misafir 
işçiler değil; üniversite eğiti-
mi için bu kente gelip yaşamı-
nı burada kuranların yanısı-
ra Türkiye’ye ait üç elçilikte ve 
Birleşmiş Milletler merkezin-

de görev yapan Türkler de var. 
Bugün Viyana’da sebze-meyve 
pazarlarından dönercilere ka-
dar birçok yerde Türk kültürü-
nün izlerine rastlamak müm-
kün. Viyana, nüfusu bir buçuk 
milyon olmasına rağmen bir 
dünya metropolü olarak kabul 
edilebilir. Tarihin akışı için-
de bu güzel şehir, daima çe-
şitli milletlerin erime potası 
olagelmiştir. Gerçek Viyanalı, 
Slav olduğu kadar Macar, 

İtalyan, Alman, Yahudi, hatta 
Türk kanı taşır; çünkü Osmanlı 
İmparatorluğu’yla yapılan sa-
vaşlarda esir alınanlar genel-
likle Katolikliğe geçmiş ve bir 
Avusturyalı gibi yaşamaya baş-
lamışlardır. Tuna Nehri üzerin-
deki bu metropolde azımsana-
mayacak sayıda Türk yaşar. 
Bunlar sadece “misafir” işçi-
lerden (Avusturya’da yabancı 
işçilere böyle hitap edilir) iba-
ret de değil.

RESSAM  İSMAİL
BAŞARAN’IN 
RESİMLERİ

BİRÇOK ÜNLÜ 
AVUSTURYALI’NIN 
KOLEKSİYONUNDA 
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DERVİŞ UGAN ALP
1. VİYANA’DA 

KURUTEMİZLEMECİ 
OLARAK HİZMET

VERİYOR



�0 HABER Yeni VATAN
HAZİRAN 2009 SAYI 102

LEOPOLD HAWELKA, 
OĞLU VE B.KILIÇ 
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AK seçimlerinin kesin ga-
lipleri FPÖ yanlısı işçiler 
oldu. Seçime katılma ora-

nı yüzde 43,34’e düştü. En çok 
oyu tutucu “Perspektive” listesi 
aldı. Mosaik, BDFA, TÜRK-İŞ bi-
rer kişiyle temsil edilecek. 

Dört “göçmen listesi” de AK 
Genel Kurulu’na girmeyi başar-
dı. Viyana AK seçimlerinin geçi-
ci sonuçlarına göre, seçimlere 
ilk defa katılan Perspektive liste-
si üç sandalye elde ederek grup 
statüsüne girdi. En büyük düş-
kırıklığını, Mosaik adlı ittifakın 
üç sandalyeden bir sandalye-
ye düşmesi yarattı. Yeni TÜRK-
İŞ ile “Bunte Demokratie für al-

le’” adlı liste de birer temsilcilik 
elde ettiler.  AK içindeki en bü-
yük grup olan Sosyaldemokrat 
Sendikacılar Grubu ağır kayıp-
lara uğradı: Yüzde 13 oranın-
da oy ve 23 sandalye kaybede-
rek toplam oyların ancak yüzde 
57’sini ve sandalyelerin 105’ini 
ald. FPÖ yanlısı işçiler ise (FA) 
22 temsilcilik kazandı ve yüz-
de 12,4 oranına ulaştı. ÖAAB, 
Hıristiyan Sosyal Grubu, yüz-
de 14,3 oy oranı -26 temsilcilik-
le- ikinci güçlü grup olarak sıra-
lamadaki yerini korudu ancak  
hesaplara göre yüzde 0,14 ora-
nında oy kaybetti. 

Yeşil sendikalar AUGE/UG oy 
oranlarını yüzde 5,7’den yüz-
de 7,1’e yükseltti ve 13 temsil-
cilik elde etti. Viyana ve Aşağı 
Avusturya’da yapılan İşçi Odası 
seçimleri, SPÖ yanlısı sendika-
ların (FSG) ağır kayıplarıyla so-
na erdi. Aşağı Avusturya’da FSG 
yüzde 8,5 oranında oy kaybetti-
ği halde, yüzde 60,7 ile en güçlü 
grup olarak yerini korudu. 

Viyana seçimleri, FSG ve AK 
Başkanı Herbert Tumpel açısın-
dan daha da vahim sonuçlan-

dı: Açıklanan sonuçlara göre, 
SPÖ listesinin oy oranı yüz-
de 69,3’ten yüzde 56,5’e düştü. 
Buna rağmen SPÖ her iki eyalet-
te de öncülüğünü koruyabildi.  
Sosyal Demokrat Sendikacılar 
Grubu (FSG) İşçi Odası seçim-
lerinde yüzde 7,56 oranında oy 
kaybetmekle kalmadı, dokuz 
eyaletin eyalet odalarında top-
lam 56 sandalye kaybetti. Ülke 
çapında seçimlere katılan diğer 
üç grup ise oylarını artırdı; en 
yüksek artışı FPÖ işçileri (FA) 
sağlamayı başardı. Seçime ka-
tılma oranı yüzde 5,65 oranın-
da azalarak ancak yüzde 43,4’e 
ulaştı. FPÖ işçileri (FA), iki eya-
lette SPÖ sendikalarının büyük 
oy kaybından geniş ölçüde ya-
rarlandı: Viyana’da FA, şimdi-
ye kadar yüzde 4,3 olan oy ora-
nını yüzde 12,4’e çıkararak üçe 
katladı, Aşağı Avusturya’da ise 
yüzde 5,3’lük artışla oy oranla-
rını yüzde 8,5’e çıkardılar. Aşağı 
Avusturya İşçi Odalarında 
Siyahlar da (ÖAAB/FCG) yüz-
de 2,8 oy artışıyla yüzde 23,3’e 

ulaştılar. ÖAAB Viyana’da (yüz-
de 0,1 oranında kayıpla) yüz-
de 14,3’e ulaştı ve FA’nın önün-
deki yerini korudu. Yeşiller ve 
bağımsızlar (Auge listesi) her 
iki eyalette de dördüncü oldu. 
Böylece Ocak ayından beri sür-
mekte olan AK seçimleri bütün 
eyaletlerde sona ermiş oldu. 

SPÖ kayıplarında önemli bir ne-
den olarak yetersiz hareket ka-
biliyetinin FSG’ye olumsuz etki 
yaptığı gösterildi. Ekonomik kriz 
ve gittikçe artan işsiz sayısı kar-
şısında çok sayıda işçi, seçimle-
re katılmadı. Genellikle düşük 
düzeydeki ve geçen seçimlere 
oranla azalan katılma oranı da 
bu durumu doğruluyor. Viyana 
ve Aşaği Avusturya’da yakla-
şık 1,1 milyon seçmenin yarısı 
bile seçimlere katılmadı. Aşağı 
Avusturya’da katılma oranı 
2004 yılında yüzde 56,65 iken, 
bu seçimlerde yüzde 46,4’e düş-
tü. Viyana’da ise bu oran yüzde 
46,8 iken bu seçimlerde sacede 
yüzde 40’a ulaşılabildi. 

ak-seçİmlerİ: 
SpÖ AĞIR KAYBA 

UĞRADI, FpÖ KAZANDI
İşçi Odası seçimleri, 
SPÖ’lü AK Başkanı 
Tumpel için sert 
bir darbe oldu: FPÖ 
işçiler arasında geniş 
çapa oy topladı. Aşağı 
Avusturya’da seçim-
lere katılma oranı 
2004 yılından daha da 
düşüktü. 
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Yeni Vatan Gazetesi, oku-
yucularının Avusturya 
basınına yansıyan bu ba-

sın bildirileri konusunda -yo-
rumsuz olarak- bilgilendiril-
mesine önem vermektedir. FPÖ 
iddialarının birebir tercümele-
rinin yorumsuz bilinmesinin; 
özellikle bu konuda muhatap 
olan okurların Türkçe olarak 
bilgilenmesinin bir hak olduğu-
na inanıyoruz. İşte ilgili haber:

Viyana - Steiermarklı FPÖ par-
lamenteri Susanne Winter, 
SPÖ’lü Başbakan Faymann’ın 
Parlamento’daki görüşmeler 
çerçevesinde verdiği beyandan 
sonra, 2008 yılında Graz bele-

diye seçimlerinde tartışma ko-
nusu yapılanlar da dahil ol-
mak üzere bütün uyarıların 
kısa süre sonra bağımsız araş-
tırma sonuçlarıyla kanıtlandığı-
nı ileri sürdü. Bunların arasın-
da Mouhanad Khorchide’nin 
“Entegrasyonla paralel toplum 
arasında İslam din dersi” adlı 
doktora teziyle, İslam din dersi 
öğretmenlerinin yüzde 27’sinin 
insan haklarını reddettikleri-
ni ve yüzde 22’sinin demokrasi-
miz ve hukuk devletimizi kabul 
etmediklerini ortaya çıkaran 
araştırmalar olduğunu söyle-
yen Winter, “İslam din dersi 
öğretmenlerinin yüzde 18’inin 
İslam dininden ayrılanların 
ölüm cezasına çarptırılmala-

rını anlayışla karşıladıklarını” 
ifade etti. “Avusturya Bilimler 
Akademisi’nin bir başka araştır-
masının sonuçlarına göre, 2051 
yılında nüfustaki Müslüman 
oranının, 14 yaşını doldurma-
mış genç Avusturyalılar arasın-
da yüzde 50’yi geçmesi bekleni-
yor,” diyen FPÖ Parlamenteri 
Winter: “İçişleri Bakanlığı’nın 
açıkladığı ve Avusturya’da ya-
şayan Müslümanlar’ın yarısı-
na yakınının entegrasyona is-
tekli olmadığını gösteren bu 
sayılar karşısında, bilinçli top-
lu göçle birlikte gelişen kökten-
cilik eğilimlerinden söz edilebi-
lir” yorumunu yaptı. Susanne 
Winter sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Avusturya’nın geniş bir 

kesiminde, özellikle nüfusun 
yoğun olduğu bölgelerde, kök-
tenci İslam eğilimlerinin bes-
lenmesine elverişli gerçek bir 
İslam gettolaşması oluşuyor. 
Geçtiğimiz Nisan ayı ortaların-
da Steiermark’ta ortaya çıka-
rılan ve bir din dersi öğretme-
ninin okullarda ve camilerde 
nefret vaazları verdiğini ortaya 
atan olay ne yazık ki tek bir ör-
nek olmayıp entegre olmak is-
temeyen Müslümanlar’ın de-
mokrasi düşmanı açıklamaları 
dizisi içinde önemli bir yer tut-
maktadır. Mısırlı bir din öğret-
menin ses bandına alınan der-
sinde şunu şöylediği Avusturya 
basınında yer aldı. ‘Allaha inan-
mayan bir ülkede yaşıyorsunuz. 
Maymunlardan ve domuzlar-
dan gelenlerin Müslümanları 
hor görmesi nasıl mümkün ola-
bilir?’ 09.04.2009 tarihli Kleine 
Zeitung’dan.” “Bu eğilimler, ül-
kemizde İslam hukuk devle-
tinin (şeriat) kurallarına göre 
yaşanması ve bu hukuk kural-
larının ülkemizde uygulanma-
sıyla da kendini göstermektedir. 
Namus cinayetleri, zorla sünnet 
veya zorla evlendirme gibi kül-
türel biçimlerin Avusturya’da 
kesinlikle yeri yoktur ve bunla-
ra en sert biçimde karşı çıkılma-
lıdır.”

Winter ayrıca, “Çoğu cami ve 
minare, Hıristiyan-Batı de-
ğerleri ile kültürümüzü ciddi 
olarak tehdit eden asker top-
lama merkezleridir” iddiasın-
da bulundu.  

FPÖ-Winter: “BAşBAKAN KÖKTENcİ 
İSLAMI HAFİFE ALIYOR” 

İslam Peygamberine 
ve Müslüman erkek-

lere hakaretten 
yargılanan ve suçlu 

bulunan FPÖ’lü 
Susanne Winter, 

“FPÖ’nün gittikçe 
artan yabancı kök-

tencilik eğilimlerini 
eleştirmesi, SPÖ 

tarafından hafife 
alınıyor,” dedi. 

Türkiye Büyükelçiliği, vi-
ze konusunda sorunu 
olan kişilere yeni bir ad-

res önerdi. Büyükelçiliğin 
resmi internet sitesinde ya-
yınlanan duyuruda vatandaş-
ların Avusturya Ombudsmanlık 
Kurumu’na başvurmaları isten-
di. Duyuru internet sitesinde 
aynen şöyle yer aldı.

Vize konusundaki şikayetle-
rin Avusturya Ombudsmanlık 
Kurumuna iletilmesi gerek-

mektedir. Avusturya’nın ül-
kemizdeki  temsilc i l ikle -
r ine  v ize  başvurusunda 
bulunan vatandaşlarımı-
zın, Avusturya idari sistemi-
nin/Avusturya temsilcilikle-
rinin bir hatası ya da haksız 
bir uygulaması nedeniyle ya-
şadıkları sorunlarını, ileti-
şim bilgileri aşağıda kayıt-
lı Avusturya Ombudsmanlık 
Kurumuna doğrudan iletme-
leri mümkündür. Bu çerçe-
vede, Avusturya idari siste-

minin bir hatası nedeniyle 
mağdur olan herkes yaşın-
dan, tabiyetinden ve ikamet 
ettiği yerden bağımsız ola-
rak şikayetlerini Avusturya 
Ombudsmanlık Kurumuna 
iletebilmektedir. 

Şikayetler Türkçe de yapıla-
bilmekle birlikte, daha hız-
lı sonuç alınabilmesini te-
minen Almanca ve İngilizce 
dillerinde yapılması yararlı 
olacaktır.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
1015 Wien
Postfach 20
Tel: + 43 1 51 5050
Faks: +43 1 51 505150
E-posta: 
post@volksanwaltschaft.gv.at 
İnternet: 
http://www.volksanwaltschaft.gv.at

VİZE SORUNLARINI OMBUDSMANA BİLDİRİN
Vize ile ilgili sorunlarınızı Avusturya Ombudsmanlık Kurumu’na iletin
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n Jesus sagte, laut Bibel dass 
Frauen ihren Körper keinem 
anderen als dem eigenen 
Ehemann zeigen dürfen, denn 
der Mensch kann mit seinen 
Augen Hurerei treiben! Wenn 
wir an die Bedeutung der Worte 
Jesu denken, könnten wir uns 
fragen, ob Christinnen heut-
zutage das Wort Jesu beach-
ten, wenn sie ihren Körper ze-
igen dann.  Laut Jesus treiben 
die Augen der Männer Hurerei, 
was zur Folge hat, dass sie in 
die Hölle kommen! 

Im Koran steht nur dass die 
Frauen und Männer Ihre Scham 
zu bedecken sollen. Das Wort 
Kopftuch kommt nicht explizit 
vor. Kapitel 24, Vers 33: “Sprich 
zu den gläubigen Frauen das sie 
Ihre Tücher über Ihre Brust zie-

hen sollen und Ihre Reize und 
Schmuck vor niemendem ent-
hüllen als vor ihrem Gatten, ih-
ren Vätern und ihren Söhnen”. 
In Koran steht dafür das Wort 
SCHMUCK...Also die Scham 
stellen werden als Schmuck de-
finiert. Dass sollten wir uns jetz 
bemerken.  Im Koran steht ni-
cht wie mann die Frau sich be-
decken muss. Die übertrieben 
Kopf und Körper bedeckung ist 
eine Arabische Tradition aus 
der Wüste. Gott empfehlt nur 
dass Mann die Schamstellen 
bedecken sollte auh bis Kopf. 

Aber wie das geschen sollte wird 
nicht von Gott sondern nacher 
von manchen Beduinen defini-
ert..Plus haben viele Muslime 
die Judische und Christliche 
Religiöse befehle die im Alten 

Das Kopftuch wird auch in der Bibel nur erwähnt sondern mit den Worten „ Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, 
wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt.“ als Muss beschrieben. Es ist ke-
in Zufall, dass Nonnen ein Kopftuch tragen. Der gebrauch des Kopftuches hat auch für jüdische Frauen und 
christinnen eine religiöse Bedeutung.     Von  Yakup Yumar 

Das Kopftuch stammt aus der Bibel
 AUFKLÄRUNg

Bibel, 1 Kor 11,5-13
„Eine Frau aber entehrt ihr 
Haupt, wenn sie betet oder 
prophetisch redet und da-
bei ihr Haupt nicht verhül-
lt. Sie unterscheidet sich 
dann in keiner Weise von ei-
ner Geschorenen. Wenn ei-
ne Frau kein Kopftuch trägt, 
soll sie sich doch gleich die 
Haare abschneiden lassen. 
Ist es aber für eine Frau ei-
ne Schande, sich die Haare 
abschneiden oder sich kahl 
scheren zu lassen, dann soll 
sie sich auch verhüllen. Der 
Mann darf sein Haupt nicht 
verhüllen, weil er Abbild 
und Abglanz Gottes ist; die 
Frau aber ist der Abglanz 
des Mannes. Denn der Mann 
stammt nicht von der Frau, 
sondern die Frau vom Mann. 
Der Mann wurde auch nicht 
für die Frau geschaffen, son-

dern die Frau für den Mann. 
Deswegen soll die Frau mit 
Rücksicht auf die Engel das 
Zeichen ihrer Vollmacht auf 
dem Kopf tragen. Doch im 
Herrn gibt es weder die Frau 
ohne den Mann noch den 
Mann ohne die Frau. Denn 
wie die Frau vom Mann 
stammt, so kommt der Mann 
durch die Frau zur Welt; al-
les aber stammt von Gott. 
Urteilt selber! Gehört es si-
ch, dass eine Frau unverhül-
lt zu Gott betet?“

Bibel, gen 24,65
„Und fragte den Knecht: 
Wer ist der Mann dort, der 
uns auf dem Feld entgegen-
kommt? Der Knecht erwi-
derte: Das ist mein Herr. 
Da  nahm s ie  (Rebekka) 
den Schleier und verhüll-
te sich.“

Bibel, gen 38/14
„Da zog sie ihre Witwenkleider 
aus, legte einen Schleier über 
und verhüllte sich. Dann setz-
te sie sich an den Ortseingang 
von Enajim, der an der Straße 
nach Timna liegt.“ 

Bibel, Mt 5,27-30
„Ihr habt gehört, dass gesa-
gt worden ist: Du sollst nicht 
die Ehe brechen. Ich aber sa-
ge euch: Wer eine Frau auch 
nur lüstern ansieht, hat in se-
inem Herzen schon Ehebruch 
mit ihr begangen. Wenn dich 
dein rechtes Auge zum Bösen 
verführt, dann reiß es aus und 
wirf es weg! Denn es ist bes-
ser für dich, dass eines deiner 
Glieder verloren geht, als dass 
dein ganzer Leib in die Hölle 
geworfen wird. Und wenn di-
ch deine rechte Hand zum 
Bösen verführt, dann hau sie 

ab und wirf sie weg! Denn es 
ist besser für dich, dass eines 
deiner Glieder verloren geht, 
als dass dein ganzer Leib in 
die Hölle kommt.“ 

Bibel, Luk 12,5
„Ich will euch zeigen, wen ihr 
fürchten sollt: Fürchtet euch 
vor dem, der nicht nur töten 
kann, sondern die Macht hat, 
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und Neuen Testatamen stehen 
als Tradition überneommen. Es 
steht aber nicht im Koran. Wie 
die Beschneidung.  Die heuti-
ge Rolle der Frau als Sexobjekt 
verstößt gegen die Lehren des 
Korans. Heutzutage sieht man 
in den Medien, dass in der 
Werbung Ware zum Kauf an-
geboten wird. Als Werbemittel 
verwendet man die nackte Haut 
von Frauen. 

Das nennt man das Recht der 
Frau! Es ist nicht wahr, dass ei-
ne Frau, die ihre Kleider auszi-
eht, die Rechte bekommt, die 
ihr zustehen!Also die übertri-
ebene Kopf und Körper bedec-
kung der Müslime sind eigent-
lich Judische und Chritsliche 
Tradition die mit Islam und 
KORAN direk nicht viel zu tun 
haben. Ein Müslim kann na-
ch dem Koran sich an dem Ort 
und Zeit anpasen. Wenn er bzw. 
Sie Ihre Schmstellen bedeckt 
hat ist die sache in Ordnung. 
Der Rest ist  Politik, Tradition 
aber nicht mehr Koran und 
Islam. Sondern aüsnützung der 
Religion in Namen Gottes.
Beschneidung. Im Koran gi-
bt es keinerlei Stellungnahme 
zur Beschneidung; weder 
über die Frau noch den Mann. 
Die Beschneidung war ein 

Brauch alter Traditionen auf 
der arabischen Halbinsel vor 
der Offenbarung des Korans.  
In der Bibel hingegen emp-
fiehlt man Abraham, eine 
Beschneidung durchzufüh-
ren. Prophet Mohammed war 
mit Ismael verwandt. Ich gla-
ube, dass  Muslime deshalb 

ihre Söhne bis zum Alter von 
12 oder 13 Jahren beschnei-
den lassen! Die Propheten 
Jesus und Mohammed wa-
ren beschnitten, bevor sie 
Propheten wurden. Jesus wur-
de laut Neuem Testament im 
Alter von acht Tagen besch-
nitten, und Mohammed war 

der Überlieferung nach sc-
hon bei der Geburt beschnit-
ten! Die Beschneidung ist nen-
nen die Sunniten das es Sunna 
ist. Eigentlich ist es eine von 
Judischen und Christlichen 
übernommene Tradition. Im 
Islam ist die Beschneidung ni-
cht verpflichtend für den Mann. 
Heutzutage beschneiden die 
Muslime und die Juden ihre 
Söhne. Sie können nirgent wo 
in Koran also das einzige Heilige 
Buch für die Islam (Gottes Wort) 
wo über Beschneidung über 
Männer und Frauen Schreiben. 

Nach heutigem Wissen ist die 
Beschneidung der Männer gut 
für die Gesundheit. Damit sc-
hütz der Mann sich von vielen 
Krankheiten die kommen kön-
nte. Unter anderem beschnei-
den in Ägypten und in Somalia 
die Muslime, aber in Äthiopien 
die jüdischen Falasha und in 
Nigeria die christlichen Ibo 
die Frau. In den westlichen 
Ländern verhält man sich die-
sem Brauch gegenüber ableh-
nend, und auch alle Muslime 
selbst widersetzen sich die-
ser Sitte die weder mit Koran 
und wahren Islam zu tun hat. 
In der Türkei oder in Türkisch 
sprechende Länder exierti-
ert so etwas nicht. Es zu be-

euch auch noch in die Hölle 
zu werfen. Ja, das sage ich eu-
ch: Ihn sollt ihr fürchten.“

Koran, 7/26
„O Kinder Adams, Wir gaben 
euch Kleidung, eure Scham 
zu bedecken,  und zum 
Schmuck; doch das Kleid der 
Frömmigkeit - das ist das bes-
te. (...)“

Koran, 17/81
„Und sprich: ‚Gekommen ist 
die Wahrheit und dahin ges-
chwunden ist das Falsche. 
Siehe, das Falsche schwindet 
schnell.’“ 

Bibel, gen 17,9-14
„Und Gott sprach zu Abraham: 
Du aber halte meinen Bund, 
du und deine Nachkommen, 
Generation um Generation. 
Das ist mein Bund zwischen 
mir und euch samt deinen 
Nachkommen, den ihr halten 
sollt: Alles, was männlich ist 
unter euch, muss beschnit-
ten werden. Am Fleisch eurer 
Vorhaut müsst ihr euch besch-
neiden lassen. Das soll gesche-
hen zum Zeichen des Bundes 
zwischen mir und euch. Alle 
männlichen Kinder bei euch 
müssen, sobald sie acht Tage 
alt sind, beschnitten werden 

in jeder eurer Generationen, 
seien sie im Haus geboren 
oder um Geld von irgende-
inem Fremden erworben, 
der nicht von dir abstammt.  
Beschnitten muss sein der 
in deinem Haus Geborene 
und der um Geld Erworbene.  
So soll mein Bund, dessen 
Zeichen ihr an eurem Fleisch 
tragt, ein ewiger Bund se-
in. Ein Unbeschnittener, ei-
ne männliche Person, die am 
Fleisch ihrer Vorhaut nicht 
beschnitten ist, soll aus ihrem 
Stammesverband ausgemerzt 
werden.“ 

Bibel, gen 17,23-27
„Abraham nahm nun seinen 
Sohn Ismael sowie alle in se-
inem Haus Geborenen und 
alle um Geld Erworbenen, 
alle männlichen Personen 
vom Haus Abraham, und 

beschnitt das Fleisch ih-
rer Vorhaut noch am selben 
Tag, wie Gott ihm befohlen 
hatte. Abraham war neu-
nundneunzig Jahre alt, als 
er am Fleisch seiner Vorhaut 
beschnitten wurde, und se-
in Sohn Ismael war dreizehn 
Jahre alt, als er am Fleisch 
seiner Vorhaut beschnitten 
wurde. Am selben Tag wur-
den Abraham und sein Sohn 
Ismael beschnitten. Auch al-
le Männer seines Hauses, 
die im Haus Geborenen und 
die um Geld von Fremden 
Erworbenen, wurden mit 
ihm beschnitten.“ 

Bibel, Ex 12,48
„Lebt bei dir jemand als 
Fremder, der das Pascha zur 
Ehre des Herrn feiern will, 
so muss er alle männlic-
hen Angehörigen beschnei-

  Der schleier im Christentum
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haupten das es Muslimisch 
ist ist einfach Lüge. Es ist eine 
Regionale Tradion manchmal 
unter Müslimen manchmal un-
ter Christen manchmal unter 
Juden.. Die Beschneidung der 
Frauen ist also ein Brauch al-
ter Kulturen in Nordafrika. Das 
religiöse Bekenntnis hat damit 
in christlichen, jüdischen und 
muslimischen Gesellschaften 
in Nordafrika nichts zu tun. 

Die Beschneidung der Frauen 
wird durchgeführt, um für sie 
den Genuss des Sexuallebens 
zu verringern und Untreue zu 
verhindern. Ganz im gegenteil 
Im Islam hat die Frau ein Recht 
auf Genuss des Sexuallebens 
- auf dieselbe Weise wie auch 
der Mann. Es gibt einen Grund, 
Ihnen zu erklären, dass das ni-
cht nach den Vorschriften des 
Islam ist: Der Koran infolgedes-
sen Islam verbietet, dass irgen-
dein Mensch sich selbst oder 
anderen körperliches Leid an-
tut. Über die Beschneidung 
von Frauen hörte ich erst 

in Österreich. Mann will in 
Österreich das Islamisch dars-
tellen damit mann Islam sch-
lecht machen kann.  Kein reli-
giöses Buch erwähnt sie. Wie 
schon oben festgestellt wur-
de, ist die Beschneidung der 
Frauen eine ungesunde, egois-
tische Tradition sogar schwei-
nerei ertste klass. Sie beruht ni-
cht auf dem Glauben, sondern 
auf einer Tradition. Wie oben 
erwähnt die Beschneidung 

der Frauen wird durchgefüh-
rt, um für sie den Genuss des 
Sexuallebens zu verringern und 
Untreue zu verhindern. Was für 
eine Schweinerei von dort le-
benden Männer..Eine Tradition 
die von egostischen Männer ge-
funden und als Glaube verkauft 
wurde...

Laut Bibel ist eine geschiede-
ne Frau auch keine akzeptab-
le Ehefrau! Nach Bibel soll ein 

Mann nur Jungfrauen heira-
ten. Prophet Mohammed he-
iratete eine Witwe und bra-
ch so die Traditionen, gemäß 
welchen die gläubigen Führer 
nur Jungfrauen zur Frau nah-
men (siehe oben). So beka-
men die Witwen eine ehren-
hafte Stellung innerhalb der 
Gesellschaft. Der Koran mö-
chte nicht, dass die Menschen 
wie Mönche und Nonnen le-
ben, denn nur Gott ist dafür 
bestimmt allein zu leben! Der 
Islam möchte, dass sich die 
Menschen verheiraten und si-
ch gegenseitig lieben. 

Laut Bibel gibt es für die Anzahl 
der Ehefrauen keine Grenze na-
ch oben. Auch ein Prophet berät 
sich vor einer Entscheidung 
mit den Menschen! Gemäß 
dem Koran können also König, 
Scheich oder Diktator kei-
ne rechtmäßigen Führer sein! 
Halten wir Wahlen! Das ist die 
Vorschrift des Korans! Nach 
Koran  wird niemand Herrscher 
durch Geburtsrecht!

den lassen; dann darf er sich 
am Pascha beteiligen. Er gilt 
dann wie ein Einheimischer. 
Doch kein Unbeschnittener 
darf davon essen.“ 

Bibel, Lk 2,21
„Als acht Tage vorüber waren 
und das Kind beschnitten wer-
den sollte, gab man ihm den 
Namen Jesus, den der Engel 
genannt hatte, noch ehe das 
Kind im Schoß seiner Mutter 
empfangen wurde.“ 

Koran, 2/187
„Sie sind euch ein Gewand, und 
ihr seid ihnen ein Gewand.“

Koran, 2/228
„(...) Und wie die Frauen 
Pflichten haben, so haben 
sie auch Rechte, nach dem 
Brauch; (...)“

Koran, 43/23-24
„(...) Ohne dass die Reichen 
darin gesprochen hätten: 
‘Wir fanden unsere Väter 
auf einem Weg, und wir tre-
ten in ihre Fußstapfen.’ (Ihr 
Warner) sprach: ‘Wie! au-

ch wenn ich euch eine bes-
sere Führung bringe als die, 
bei deren Befolgung ihr eure 
Väter fandet?’ Sie sprachen: 
‘Wir leugnen das, womit ihr 
gesandt seid.’“
 
Bibel, Lev 21,7
„Sie (Anm.: Priester) dürfen 
weder eine Dirne, noch eine 
Entehrte, noch eine Frau hei-
raten, die ihr Mann verstoßen 
hat; denn der Priester ist sei-
nem Gott geweiht.“ 

Bibel, Lev 21,13-14
„Er soll nur eine Jungfrau 
heiraten. Eine Witwe, ei-
ne Verstoßene oder eine 
Entehrte, eine Dirne, darf 
er nicht heiraten; nur eine 
Jungfrau aus seinem Stamm 
darf er zur Frau nehmen;“

Koran, 30/21
„Und unter Seinen Zeichen 
ist dies, dass Er Gattinnen 
für euch schuf aus euch sel-
ber, auf dass ihr Frieden in ih-
nen fändet, und Er hat Liebe 
und Zärtlichkeit zwischen eu-
ch gesetzt. Hierin sind wahr-

lich Zeichen für ein Volk, das 
nachdenkt.“ 

 Bibel, Ex 21,10
„Nimmt er sich noch eine ande-
re Frau, darf er sie in Nahrung, 
Kleidung und Beischlaf nicht 
benachteiligen.“
Bibel, 1 Kön 11,3
„Er hatte siebenhundert fürst-
liche Frauen und dreihundert 
Nebenfrauen. (...)“ 

Jakob hatte vier Frauen (siehe 
Bibel, Gen 35,22-26). 
Auch Esau hatte vier Frauen 
(siehe Bibel, Gen 36,2-3). 
David hatte mehr als 10 
Frauen.

Koran, 3/159
•„(...) Und ziehe sie zu Rate in 
Sachen der Verwaltung

Gott sagt zum Propheten: 
Das ist einegntlich eine 
Fundamentales islamisc-
hes Prinzip, wonach nur 
im Einvernehmen mit den 
Regierten regiert werden darf 
(schura)); wenn du aber dich 
entschieden hast, dann set-

ze dein Vertrauen auf Allah. 
(...)“

Koran, 45/11
„Das ist Führung. (...)“
Koran, 7/54
„(...) Wahrlich, Sein ist die 
Schöpfung und das Gesetz! 
(...)“ 

Koran, 45/23
„(...) Wollt ihr euch da nicht 
ermahnen lassen?“

Koran, 13/41
„(...) Und Allah richtet; da ist 
keiner, der Seinen Richtspruch 
umstoßen könnte.  (...)“

Koran, 6/115
„Das Wort deines Herrn wird 
vollendet sein in Wahrheit 
und Gerechtigkeit. Keiner ver-
mag Seine Worte zu ändern, 
und Er ist der Allhörende, der 
Allwissende.“ 

Koran, 10/89
•„(...) Seid ihr beide denn 
standhaft und folget nicht 
dem Weg derer, die nicht wis-
sen.“

3
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n Allgemeines Faktum: Die 
undogmatischen Diskussionen 
über den Islam finden im-
mer  häufiger  statt .  Die 
Gesprächsrunden sind ni-
cht mehr einseitig christlich 
besetzt. Dabei werden neue 
Fragen aufgeworfen, deren 
Antworten die Eckpfeiler für 
das „neueÂ” Zusammenleben 
darstellen. 

Faktum in Österreich: Viele der 
Islamischen Organisationen, 
die behaupten Muslime zu 
vertreten, sind Verbände des 
POLITISCHEN ISLAM. 

FRAgEN:
Ist der politisch motivierte 
Islam eine Gefahr für die west-
lichen Demokratien? Ist der 
Islam an sich demokratiefähig, 
wie es von vielen Seiten beha-
uptet wird oder nicht? Kann 
der politische Islam mehr 
Menschen mobilisieren, als er 
ignoriert werden könnte?
 
FAKTUM: 
Nach einem bedingungslosen 
Dialog mit Gruppierungen des 
politischen Islam muss etwas 
Wichtiges relativiert wer-
den. Denn es zeichnet sich ei-
ne gefährliche Entwicklung 
ab. Unter dem Vorwand des 
Dialogs wird die Unwissenheit 
oder die Vorurteile mancher 
deutscher Politiker, Verbände 
oder Kirchen über den politis-
chen Islam ausgenutzt.

FRAgE: 
Uns stellt sich die Frage, 
ob uns bei der möglichen 
Existenz verfassungsfeindlic-
her Organizationen des poli-
tischen Islam eher Vertrauen 
weiterbringt oder ob wir nicht 

eine gesellschaftliche Gefahr 
verkennen.  

FAKTUM: 
Die Trennung von Staat und 
Kirche in Österreich setzt ei-
ne Gleichbehandlung aller 
Religionsgemeinschaften 
voraus. Gleichzeitig müs-
sen jedoch die demokra-
tischen Grundwerte eines 
Rechtsstaates  geschützt 
werden. Das bedeutet, di-
ese darf weder zu einem 
Abbruch des Dialogs mit 
Islamischen Gruppierungen 
führen, noch eine pausc-
hale Kriminalisierung  der 
Muslime in Österreich bein-
halten. 

Im Umgang mit dem politisc-
hen Islam gibt es also weiterhin 

nur eine Lösung: den Dialog. 
Die Auseinandersetzung muss 
auf einer Aufklärung über 
verschiedene Gruppierungen 
des politischen Islam basie-
ren, um Probleme und eventul-
le Missverständnisse aus dem 
Weg zu räumen. In diesem 
Dialog dürfen Minderheiten 
wie die Aleviten nicht ausges-
chlossen werden. Ein Grund 
dafür ist, dass viele sunni-
tisch geprägte islamistische 
Gruppierungen aus der Türkei 
Ihre Machtposition auf Politik 
bauen. Sie spielen auch bei der 
Ausgrenzung anderer islamis-
cher Minderheiten wie beispi-
elweise der Ahmadiya oder der 
Aleviten eine entscheidende 
Rolle: „MuslimÂ” ist nur noch, 
wer die Position der sunnitisc-
hen Vereinigungen inne hat. 

Wer vertritt den Islam in einem 
interreligiösen Dialog ?

Frage: Wer vertritt 
den Islam in einem in-
terreligiösen Dialog? 
Welche Maßstäbe müs-
sen für diesen Dialog 
gesetzt werden?

n Aus d. Buch:  Bruno 
Kreisky: Zwischen den 
Zeiten. Erinnerungen 
aus fünf Jahrzehnten 
Viyana 1986.

Seite 41-42: „Auch me-
in Vater war von di-
eser Tragödie betrof-
fen. Er war in leitender 
Stellung in einem der 
großen Textilkonzerne 
der Monarchie, der se-
ine großen Fabriken in 
Böhmen und Ungarn 
hatte, in kleinen Orten, 
die Strakonitz oder 
Güns-Köszeg hießen. Zu 
diesem Konzern gehörte 
auch –eine klaine Ironie 
der Geschichte- eine Fez-
Fabrik. 

E s  gab  d e re r  z we i 
in  Europa:  eine in 
Österreich-Ungarn, wo 
man die roten Feze hers-
tellte, und eine kleinere 
in Frankreich. Kurz nach 
dem Krieg hatte Kemal 
Atatürk das Tragen des 
Fezes verboten, und 
damit ging ein großer 
Markt verloren“. 

Quelle: Österreichisch-
t ü rk i s c h e s  W i s s e n -
schaftsforum

BRUNO 
KREISKY 

UND DIE FEZ 
FABRIK? 

WIE?
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AVUSTURYA’nın en kök-
lü ve varlıklı ailelerin-
den Meinl Ailesi’nin 

oğlu olan ve ülkesinde milyar-
larca dolarlık dolandırıcılıkla 
suçlanan Julius Meinl’in gayri-
menkul geliştirme şirketi Meinl 
European Land aracılığıyla, 
MV Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Vargı’yı 39.5 
milyon dolar zarara uğrattığı 
ortaya çıktı. Avusturyalı işa-
damının ortak olduğu Mel2 ad-
lı şirket, Samsun Belediyesi’ne 
ait bir arsa üzerinde geliştirece-
ği karma projenin otel bölümü-
nü satmak için Vargı’nın otel 
şirketi Güzel Oteller A.Ş. ile an-
laştı. Kendisini garantiye almak 
için 39.5 milyon dolar da temi-
nat ve arsa payı aldı. Ancak, 
belediyeden ihale ile arsanın 
alınmasının üzerinden geçen 
1.5 yılı aşkın sürede proje hálá 
başlamadı. Mel2’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Henrik Stig 
Moeller’e ulaşamayan Vargı, 
şimdi hem Türkiye’de hem de 
Avusturya’da Meinl Europe 

Land ve eski sahibi beşinci ne-
sil Julius Meinl hakkında da-
va açmaya hazırlanıyor. Vargı 
ile Meinl Land Europe’ın yol-
larının kesişme hikayesi bun-
dan 1.5 yıl önce başladı. Güzel 
Oteller AŞ’nin İcra Kurulu 
Üyesi Renay Onur, bu süreci 
şöyle anlattı: 

pİYANgO VARgI’YA VURDU

Kentte bir alışveriş merkezi 
açılması gerektiğine inanan 
Samsun Belediyesi, elindeki 
en iyi arsayı alışveriş merke-
zine çevirmek için ihale açtı. 
Arsa ihalesini “yanında otel 
de yapılacak” önşartı ile ka-
zanan firma Meinl Europen 
Land Limited oldu. İhalenin 
aracılığını da bu şirkete 
Türkiye’de yatırım danışman-
lık hizmeti veren Acteeum ad-
lı şirket yaptı. Acteuum, ihale-
nin ardından Meinl European 
Land adına İngiltere merkez-
li JLL adlı bir danışman şirket 
ile anlaştı.

MEINL, TüRKLER’İ DE DOLANDIRDI
Avusturya’da üç milyar dolarlık dolandırıcılıkla 
suçlanan ülkenin en köklü ailelerinden birinin 
beşinci nesline mensup Julius Meinl, MV Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı’yı da 39.5 
milyon dolar zarara uğrattı. Bunu gayrimenkul 
geliştirme şirketi Meinl European Land aracılığıyla 
yaptı. Vargı’nın 39.5 milyon dolarlık teminat ve arsa 
payını yatırdığı Samsun’daki otel yapılmadı.

A-1220 Wien Breitenleerstrasse  gegenüber 135    Tel: 0699/ 816 24 567   0664/ 543 53 55   www.pizzariaflamingo.com

Balık Çeşıtlerı
1)	300-	500	gram	arası	Levrek,	Alabalık,	Sazan,		 	
	 Çupra,	Palamut
2)	400-600	gram	arası	Uskumru

aÇık alanda ılk ve tek pıknık usulü
l	 Köy	usulü	balık	pişirme	alanı
l	 Güzel,	seçici	ve	sakin	bir	ortamda

Balık ızgara zıyafetı
l	 Otoparkımız	mevcuttur.
l	 2	bin	m2‘lik	açık	alanda,	aile	ortamında	piknik
l	 Cumartesi-Pazar	günleri	katmer	ve	gözleme!		 	
	 Piknik	alanımıza	her	tür	yiyeceği	getirebilirsiniz.

FL AMINGO
F i s c h s p e z i a l i t ä t e n

VİYANA’DA 

İLK DEFAEN SAĞLIKLI 

BESİN

ÖZEL OLARAK 

HAZIRLIYORUZ

EKONOmIK VE KONFORLU 
IZgARANIN VIYANA’DAKI 
YENI ADRESI
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Avusturya Türk İslam 
Sosyal Kültür Birliği 
(AT İ B ) ‘ n i n  M e r ke z 

Binası‘nda kermes düzenlen-
di. Kermese bir çok kişi ve ku-
rum katıldı. Kermeste bir çok 
firma katılarak Türk ürünleri-
ni sergiledi. Kermese SPÖ‘lü 
Hannes Swoboda‘da da katıl-
dı. Büyükelçi Selim Yenel‘in 
yanısıra bir çok kurum ve ku-
ruluşun yöneticisi de katıl-
dı. ATİB Binası‘nın otoparkın-
da düzenlenen kermes üç gün 
sürdü. Kermes sırasında bir 
çok Türk ürünün satılışı ve ta-
nıtımı yapıldı. Kermes sırasın-
da ATİB‘in giriş katında ızgara 
tavuk, balık ve Türk dönerinin 
satışı yapıldı.

Türkiye Büyükelçisi Selim 
Yenel, kermes başlangıcın-
da bir konuşma yaptı. Yenel, 
kermesin her yıl daha da bü-
yüdüğünü, katılımın arttığını 
söyledi. Yenel, „ATİB tarafın-
dan düzenlenen bu kermesin 
her yıl büyüdüğünü görüyo-
rum. Bir çok Türk vatandaşı-
mız bu kermese katılarak bir-
lik ve beraberliği sergiliyor“ 
diye konuştu.

AT
İB

‘T
E 

KE
RM

ES
 ş

EN
Lİ

Ğİ
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BİZE BİRAZ KENDİNİZİ ANLATIR-
MISINIZ?   
Ben  Pertek kazasının  Hıdırdamı 
Köyü’nde doğdum. İlkokulu 
köyde okudum ve  altı yıllık 
meslek öğrenimimi Hozat’ta 
tamamladım. Akdemir eski is-
miyle Avseker Köyü’nde üç yıl 
biçki dikiş öğretmenliği yap-
tım. 1988’de Viyana’ya gel-
dim. Burada  20. Viyana’da 
Belediye Meclis azalığı yap-
tım, Grätzelmanagement 20 
çatısı altında kendi çalışmam 
olan Kadın Kültür Buluşması 
projesini gerçekleştirdim. Bu 
projem üç yıl sürdü.

BU SİZİN İLK KİTABINIZ MI?
 Hayır, “YABANCI KADER” be-
nim ikinci kitabım. İlki 2003 yı-
lında “Nedeni sen olma” adı 
altında yayımlandı. Bunun dı-
şında şiirlerim göçmen şairle-
rin bulunduğu ‘‘heim.at’’ adlı ki-
tapta 2004’te yer aldı. 2008’de 
yayımlanan ve 129 göçmen şai-
rin şiirlerinin buluştuğu, “Neue 
Österrichische Lyrik-Und Kein 

Wort Deutsch”  kitabında tekrar 
yer aldı. 2003’te  Dersim-Tunceli 
Doğa ve Kültür Derneği’nin kuru-
cularından biri oldum ve Yönetim 
Kurulu’nda yer aldım.
 
İKİ KİTAp ARASINDAKİ ZAMANIN 
TAMANINI İKİNcİ KİTAp ÇALIşMA-
SI MI ALDI? 
 Öyle de diyebiliriz, ben Türkçe 
yazıyorum ancak Almancaya 
çevirmek ve çevirileri kon-
trol ettirmek gerekiyor, ya-
ni redaksiyona gerek duyulu-
yor. Kitabın hem Türkçe hem 
Almanca redaksiyon görmesi, 
her işin iki sefer yapılması de-
mek oluyor.
 
SİZİ BU KİTABI YAZMAYA İTEN 
NEYDİ?
 19 yıldır Avusturya’da ya-
şayan göçmen bir  kadın 
olarak yaşadığım pek çok 
s o r u n u n  ş a h s ı m a  m ü n -
h a s ı r  o l m a d ığ ı n ı  Tü r k , 
Kürt, Polonyalı, Çek ya da 
Avusturyalı pek çok kadı-
nın az ya da çok benzer so-

runlar yaşadığını fark ettim. 
Aile içi şiddetin hemen her 
kültürde eğitimli ya da eği-
timsiz toplumun her kesi-
minde olduğunu fark ettim. 
Anladım ki kadın olmaktan 
kaynaklanan sorunlar salt 
benim “özel” sorunum de-
ğil, dünyanın her köşesin-
deki kadınların “ortak” so-
runuymuş. Yine gördüm ki 
medeniyetler beşiği Viyana, 
şiddete maruz kalan binler-
ce kadının yurdu. Bu kitabı 
ezilen, daha çok sesini yi-
tiren, (kendilerini daha da  
yalnız hisseden) kadınların 
sessiz ağıtlarına ses olabil-
mek için yazdım.
 
KİTABINIZDA şİDDETİ  ANLATI-
YORSUNUZ.
 Şiddet deyince çoğu kez fiziki 
şiddet anlaşılıyor oysa şidde-
tin bir çok yüzü var. Ekonomik 
şiddet, cinsel şiddet, pisikolo-
jik şiddet vs. Birey olarak fi-
ziki şiddete maruz kalmamış 
olmak, şiddete maruz kalma-

dığımız anlamına gelmiyor. 
Bir kadın olarak birebir şid-
dete maruz kalmasak da er-
kek egemen kültüre karşı çık-
mamız gerekir.
 
KADIN SORUNUNU NASIL DEĞER-
LENDİRİYORSUNUZ?
 Kadın sorunu sadece bir kül-
tür sorunu değil bir sistem soru-
nu. Popüler kültür az  ya da çok 
şiddeti teşvik ediyor. İzledigimiz 
filmler , dinledigimiz şarkı-
lar erkek egemen kültürün ye-
niden yeniden üretimi. Özellikle 
Türkiye kanallarındaki diziler-
de neredeyse “aşkı yüzünden” 
şiddete başvuran  erkek tipi yü-
celeştriliyor. Bu kültürle besle-
nen kadınların bakiş açısı fark-
lı olacaktır. Kadınların “kaderci” 
bir bakış açısından sıyrılmala-
rı için, şiddetin özel değil genel 
bir sistem sorunu olduğunu vur-
gulamak için tanık olduğum ha-
yatları bu kitabımda dillendir-
mek istedim. 
  
Röportaj: H. ASLAN

şAİR KIYMET ASLAN’DAN
YENİ KİTAp 

“YABANcI 
KADER”



 
 

	

AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ
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6 HAZİRAN’DA 
1. YIL KUTLAMASI
Bu yıl Türkiye’ye izne gidemeyenlere Sofra Restoran’dan 
davet var. Sofra Restorant, 1200 kişilik oturma alanı, 
yemek ve dondurma salonlarıyla müşterilerine Antalya 
sahillerinin esintisini yaşatacak. 
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VİYANA-Bu yıl Türkiye’ye izi-
ne gidemeyen aileler üzülme-
yin. Çünkü Sofra Restorant yö-
neticilerinden hoş bir davet var. 
Kısa bir süre önce açılan Sofra 
Restorant size Antalya sahille-
rindeki hoş atmosferi yaşatacak.  
Sofra Restorant’ın sahibi Haydar 
Güner, “Türkiye‘ye izine gide-
meyenler için güzel bir teklifimiz 
var. Henüz Sofra Restorant‘ı gör-
memiş olabilirsiniz. Size Antalya 
sahillerindeki atmosferi yaşat-
mak istiyoruz. Türk damak tadı-
na uygun menülerimiz konuk-
larımız tarafından büyük ilgi 
görüyor” dedi. 

KALİTELI HİZMET, güLERYüZ

Sofra Restorant, kısa süre-
de kalitesi ve güleryüzüyle 
Türkler’in bir numaralı meka-
nı haline geldi. İzin zamanının 
başladığı bugünlerde, tatile gi-
demeyen ailelerin günün her 
saatinde Sofra’ya gelebilecek-
lerini söyleyen  Güner, Sofra 
Restorant’ta aynı anda yüzler-
ce kişinin kaliteli hizmet alabi-
leceğini ifade etti.

SoFRA RESToRAN
2., Kafkasteg 9
Tel. 0676 927 20 35
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Der Brunnenmarkt’ta dü-
zenlenen etkinlik yak-
laşık beş saat sürdü.  

Konser öncesinde Yeni Vatan 
Gazetesi’nin sorularını yanıt-
layan Ayben, Viyana’yı ve gur-
betçileri çok sevdiğini söyledi. 
Ayben, “Bu benim Viyana‘ya 
ilk gelişim. Birkaç gün kaldık-
tan sonra gideceğim. Viyana 
güzel bir şehir. Konser için her 
zaman gelmeye hazırım” dedi.

Ayben kimdir?

Ayben (d. 22 Eylül 1982) 
Türk Rap şarkıcısı. İstanbul, 
Üsküdar İcadiyeli bir işçi aile-
sinin kızı olarak doğan ve uzun 
süre orada yaşayan Ayben, il-
köğretimini babası Danyal Bey 
ve ağabeyi Ceza gibi İcadiye 
İlköğretim Okulu‘nda, lise-
yi ise Üsküdar Cumhuriyet 
Lisesi‘nde tamamladı. 

Ağabeyi  Ceza i le  birl ik-
te rap müzik yapan Ayben, 
Türkiye‘de gençler tarafın-
dan dinleniyor. Rap müzik 
ile hatırlayamadığı kadar kü-
çük yaşta tanışan Ayben, ağa-
beyi Ceza sayesinde bu mü-
ziğin Türkçe yapılabileceğini 
görerek kendi şarkılarını yaz-
maya başladı. 1998’de ilk pro-
fesyonel kaydı olan Yüzyüze 
şarkısını Nefret meclis-i ala 
albümünde seslendirdi ve 
bandrollü bir albüme ilk kay-
dını bu şekilde verdi. 

Nefret albümü öncesinde de 
sahne deneyimleri olan Ayben 
şu günlerde yeni albüm hazır-
lıyor. “Sensin O“ isimli son al-
bümü 15 Mayıs 2008‘de çıktı.

SOHO OTTAKINg AYBEN, 
VİYANA’DA 
SAHNE ALDI

Türkiye’nin 
tanınmış Rap 

şarkıcısı Ayben, 
Viyana’da SOHO 

için bir konser 
verdi. Konserde 
yaklaşık iki bin 

Türk ve Avusturyalı 
bir araya geldi. 

Konser öncesinde 
davullu zurnalı 

Türk gününe ben-
zer bir etkinlik 
de düzenlendi. 
Avusturyalılar, 
davul ve zurna 

eşliğinde saatlerce 
dans ettiler.
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SOHO OTTAKINg
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AKIN GENÇ 

AB seçimlerinde konu as-
lında yine ‘Türkiye’den 
g ö ç  e d e n l e r . . . ’ 

Türkiye’den göç eden 240 bin-
den fazla insandan niye tek bir 
ses bile çıkmıyor? Bayrakları 
alıp sokağa çıkalım demiyo-
ruz. Niye birlik içinde demok-
ratik tepki vermiyoruz?

Bakın Avusturya’da 8 bin-
den biraz fazla nüfusu olan 
Avusturya Musevi Cemaati’nin 
başkanı, FPÖ, AB seçimle-
rinde İsrail’i kullanarak in-
sanları kışkırttığı için tep-
kisini nasıl ortaya koydu ve 
Avusturya nasıl ayağa kalktı. 
Niye bizim insanlarımız ortak 
bir paydada -birbirini yeme-
den- bir araya gelip demok-
ratik tepki koyma gücünden 
yoksun? Genellikle sessiz ka-
lan Başbakan Faymann özel-
likle FPÖ’nün İsrail’i de içi-
ne alan Krone Gazetesi çirkin 
AB ilanlarından -yanda- sonra 
“Bugüne kadar Strache’ye kar-
şı sessiz kaldık. Bunlar kışkır-
tıcı ve insanlık düşmanı ilanlar 
ve siyasi söylemlerdir, Strace 
yüzkarasıdır,” dedi. 

Strache kin yaratmak için elin-
den geleni yapıyor. Çoğu kez, 
içki sohbetlerinden edindi-
ği izlenimleri açığa vuruyor. 
Başbakan Werner Faymann’ın 
Strache’yi son günlerde “yüz-
karası” olarak nitelemesi belki 
de bir rota değişikliğinin baş-
langıcıdır. Bizim Türkiye’den 
göç etmiş insanlarımızın tem-
silcileri olan Avusturya parti-
lerindeki siyasetçi ve dernek-
çilerden hala tık yok. Seçim 
zamanlarında metrolarda kır-
mızı balon dağıtıp oy isteye-
rek kimi kandıroyorsunuz? En 
başta bağlı bulunduğunuz par-
tiyi... Yazık o partiye. Yıllardır o 
partiler saçlarını adeta yaban-
cılar politikasına süpürge etti-

ler. O yüzden FPÖ’nün ve bazı 
partilerin  şamar oğlanı oldu-
lar. Ama Türkiye’den göç edip 
gelip  o Avusturyalı partiye  
oradan, buradan memur, der-
nekçi, klarnetçi olarak giren  
kişiler sırf kendilerinin ve çev-
relerinin çıkarları için çalıştı-
lar. Partilerin yöneticilerini ya 
kebap rakıyla ya da Türkiye’nin 
insan hakları sorunlarıyla etki-
leyip kaba bir ifadeyle “kafaya 
aldılar”. Papağan gibi tekrar-
ladıkları ve kendilerinin bile 
inanmadığı siyasi söylemler-

le en başta “sözde” Türk top-
lumunu temsil ettiler. Bu  Türk 
siyasiler parti merkezlerinde 
birkaç Türk’e ev, iş danışmanlı-
ğı yaprak sanki tüm Türk toplu-
munun sorunlarını çözmüş gi-
bi partilerini kandırdılar. Diğer 
Türk rakiplerininin ve kendile-
rini eleştirenleri karalama ve 
ispiyonlamayla partide ve her 
yerde vampir gibi kanlarını 
emdiler. İşte Avusturya parti-
lerini sömüren bu Türkiye’den 
göç etmiş siyasiler  hem 
Avusturya’nın, hem o partile-

rin hem de Türk toplumunun 
başındaki en büyük beladır. 
Bu insanlar siyaseti barış, kar-
deşlik ya da üretim içim değil 
sadece hasta ve bencil ruhla-
rının tatmini için kullanıyor-
lar.  Böylece Türk toplumunun 
ayağa kalkıp ses getirmesine 
engel oluyorlar. Bu siyasiler, 
partilerine yakın dernek ve fe-
derasyonlara partinin ve dev-
letin olanaklarını açarak sivil 
toplum örgütlerini kendileri-
ne bağlı parazitler haline geti-
riyorlar. İki tarafı pis değnek... 
Sesini çıkarıp eleştirenlerin 
üzerine karalama, ispiyonla-
ma kampanyalarıyla cümbür 
cemaat gidiyorlar. Bazen çok 
sessiz ve yılanvari bazen de 
çok açık ve net! Burada en bü-
yük zararı Avusturyalı, iyini-
yetli parti yöneticileri ve Türk 
toplumu görüyor. 
  
Diğer taraftan bu tepkisizlik 
karşısında şu soruyu sorma-
mız gerekiyor: Nereye kadar 
akşam Kurtlar Vadisi, sabah 
evlenme programları, hafta 
sonu Türkiye’deki maçlar ile 
Avusturya’da yaşamaya de-
vam edeceğiz? Suratımız kı-
zarmıyor mu? Hiç mi sorum-
luluk almayacağız?

Tık yok. Niye? Tekrar ediyoruz 
hani demiyoruz yollara çıkıp ba-
rikat kuralım. Ama güzel bir ya-
zılı demokatik tepki neden yok?

Niye insanlar birlikte oturup ge-
leceğimiz ve çocuklarımız ne 
olacak diye kafa yormuyor? Bu 
kadar korkaklık ve bananeci-
lik  niye? Avusturya’da bu kadar 
çok gururu ve şerefiyle oyna-
nan, kültürü aşağılanan başka 
bir toplum var mı?

Belediyedelerden uyum, enteg-
rasyon ismi ile para koparmak 
çok güzel! Avusturya partilerini 
ve ticaret odalarını “Biz lobiyi-
ciyiz” diye kandırmak ve adeta 

“SES ÇIKARMAMAK” HUYUMUZ OLMUş 
AMA KADERİMİZ OLMASIN!

Yukarıdaki ilanı Avusturya basınında sadece Krone  
Gazetesi bastı. Diğer gazeteler ilk defa Türkiye ile birlikte 
İsrail düşmanlığı ve Yahudi düşmanlığı yaptığı iddia edi-
len ilanı basmadı. Demek ki yılllardır Türk ve Müslüman 
düşmanlığı yapıldığı resmen kabul edildi. Bu ilandan 
sonra Başbakan Faymann “Yeter” dedi. Niye?
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“nüfuz casusluğu’ yapıp özel-
likle dürüst ve çalışkan insanla-
rı orada, burada karalamak çok 
güzel! Bu satıraları yazanlara siz 
çok oluyorsun deyip oba altın-
dan sopa göstermek veya oraya 
buraya ispiyonlamak çok güzel!

FPÖ lideri Heinz-Christian 
Strache uzlaştıracağı yerde 
ayırıyor! Siyasi programın-
da Türkler’i sürekli kullanı-
yor. Türkler ise, bu kötü pro-
pagandaya kesinlikle seslerini 
çıkarmıyor. Niye Yeni Vatan 
Gazetesi Avusturya’da adeta 
tek başına tepki koyan kurum? 
Türkiye’nin neresinden gelir-
seniz gelin, bu yanlış politika-
dan payınızı alıyorsunuz. 

Strache’nin News dergisi ta-
rafından yöneltilen “FPÖ ola-
rak ne istiyorsunuz?” sorusu-
na verdiği cevap çok ilginç. 
Strache’nin bu cevabını  bil-
mek zorundayız. Strache’nin 
şu sözlerine dikkat diyoruz: 
“Siyasi ve kültürel cami der-
neklerinin Avusturya’da ca-
mi kurmasını istemiyoruz. 
Türkiye’den bir İslami par-
ti geliyor, Avusturya’da ca-
mi kuruyor. Altında market 
işletiyor. Bütün gün Türk te-
levizyonları açık.  Böyle en-
tegrasyojn olur mu? Sadece 
Avusturya’da Müslümanlar’ı 
resmi olarak temsil eden 
Avusturya İslam Cemiyeti 
I G G i Ö’n i n  c a m i  ku r m a -
s ı n a  m ü s a a d e  e d i l s i n ! 
Türkiye’den başka bir derne-

ğin gelip Avusturya’da cami 
veya mescit kurmasını iste-
miyorum. Çünkü bu camiler 
Türkiye’den göç edenleri, si-
yasi İslam’ın ve çeşitli ce-
maatlerin eline düşürüyor. 
Burada paralel toplumla-
rın oluşmasına neden olu-
yor. Türkiye’de kilise kurula-
mıyorsa, niye Türkiye’den bir 
İslami partinin temsilcisi ge-
lip Avusturya dernek veya fe-
derasyon kuruyor? Böylelikle 
göçmenleri Avusturya top-
lumundan soyutluyorlar. 
Öte yandan insanlar irtica-
nın ve İslamlaşmanın eli-
ne düşüyor.” Bunları bi-

len veya okuyan var mı? 
Peki bunları duyan, okuyan 
Avusturyalılar bu sözlerden 
etkileniyor mu? Evet etkileni-
yor. Avusturyalı gençlerin ço-
ğu FPÖ ve Strache’yi seçiyor. 
Niye? Bunları bilmemiz ve ba-
rış içinde çözümler bulmamız 
gerekirken kalkıp “Bunları ni-
ye yazıyorsun?” diyenler çıkı-
yor. Bunu Avusturya konuşu-
yor zaten. Bunları beğensek 
de beğenmesek de bilmemiz 
şart. Bu politika tabii ki onay-
lanmamalıdır. 

Konu yabancı lar  deği l , 
Türkiye’den göç eden insan-

ların entegrasyon sorunları 
ve İslam dininin siyasete alet 
edilerek Avusturya’da para-
lel hayatların oluşturulması.
Bunu biz demiyoruz. Bu söz-
ler her gün Avusturya basının-
da FPÖ’nün ve bazı diğer ku-
rumların ağzında sakız olmuş 
durumda. Burada konu biz-
ler iken özellikle Türkiye’den 
göç eden bazı sol ve sağ görüş-
ten insanların duruşları ve hat-
ta yangının üzerine körükle git-
meleri, Avusturyalılar’ın yavaş 
yavaş dikkatini çekiyor. 

Türk toplumundaki sorunla-
rı iyi bildiğini düşünen Türk 
asıllı siyasetçiler bize göre 
iyi çalışmıyor. Bu durumdan 
Avusturya’daki Türk toplumu 
zararlı çıkıyor. Partilere yakın 
Türk dernekleri yakınlarına iş 
bulabilmek için üç maymunu 
oynuyorlar ve resmen ruhları-
nı satıyorlar. Bakın Başbakan 
Faymann bile, “Geç kaldık” 
diyor. Acaba Avusturya’daki 
Türk toplumu içindeki der-
nekler, siyasiler ve parti üye-
leri hiç mi hata yapmadı? 
Bırakalım  bu şu cemaatin 
bu cemaatin adamı olmayı. 
Gelin  Avusturya’da yaşayan 
Türkiye’den göç etmiş insan-
lar olarak  parti ve dernek sö-
mürülerinden vazgeçelim. 
İçimizdeki en çalışkan, en 
dürüst insanları siyasette ve 
sivil toplum örgütlerinde des-
tekliyelim. Yoksa bu ‘Tık yok’ 
şu anda huyumuz olmuş iler-
de ‘kaderimiz olabilir…
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En 

genç (evli) baba 16 yaşındaydı. 
En genç anne henüz 11 yaşın-
da, ikiz bebek dünyaya getiren 
en yaşlı anne ise 56’sındaydı. 
Bir kadın 39 yaşında on dör-
düncü çocuğunu dünyaya ge-
tirdi. Doğan bebeklerin üçü 60 
santim boyunda ve beş kilodan 
fazlaydı. 

EVLİLİK DIşI ÇOcUKLARIN SAYISI 
gİTTİKÇE ARTIYOR

Kadınların ortalama doğum 
yaşı 29,9 olarak belirlendi, ilk 
çocuğunu dünyaya getirenle-
rin yaş ortalaması ise 28,1 ola-
rak saptandı. Her iki sayı da, 
bir önceki yıla oranla 0,1 artış 
gösteriyor. Evlilik dışı ilişkiler-
den doğan çocuk oranı yüzde 
38,8’e yükseldi, bu oran bir ön-
ceki yıl yüzde 38,2 idi. 

VİYANA VE AşAĞI 
AVUSTURYA’DA BEBEK YAĞMURU

D o ğ u m  s a y ı l a r ı  b ü t ü n 

Avusturya’da artmakla birlik-
te, Aşağı Avusturya’da (yüzde 
3,4) ve Viyana’da (yüzde 2,9) 
artış diğerlerinden fazlaydı. 
Diğer eyaletlerdeki artışlar 
şöyle sıralanıyor: Vorarlberg 
ve Burgenland (her biri yüz-
de 1,9), Yukarı Avusturya 
(yüzde 1,8), Steiermark (yüz-
de 0,9), Salzburg ve Tirol (her 
biri  yüzde 0,8) ve Kärnten 
(yüzde 0,3). Yeni doğan be-

bekler arasında 1.283 ikiz ve 
46 üçüz bulunuyor. 

AĞUSTOS İLK KEZ EN 
gÖZDE DüĞüN AYI OLDU

Geçtiğimiz yıl içinde 35.223 
çift evlendi. Bu sayı 2007 yılın-
dan 773 daha az olarak belir-
lendi. En gözde düğün ayı ilk 
kez Mayıs değil, Ağustos oldu. 
Avusturya İstatistik Enstitüsü, 
bunun nedenini birçok çiftin tıl-
sımlı sayılan 8.8.2008 tarihinde 
evlenmek istemesine bağlıyor. 

ÇOK İLERI YAşLARA 
KADAR EVLENİLİYOR

Geçtiğimiz yıl içinde evlenen 
en yaşlı gelin 91 yaşında ve 
damattan 12 yaş büyüktü. En 
yaşlı damat, 98 yaşında dün-
ya evine girmeye karar vererek 
kendisinden 50 yaş daha genç 
bir kadınla evlendi.  57 yaşın-
daki bir gelinin başından da-
ha önce sekiz nikah geçmişti 
– 47 yaşındaki damat da aynı 
sayıda evlilik yapmıştı. Ölenler 
arasında en yaşlı kadın 111, er-
kek ise 108 yaşındaydı. 

AVUSTURYA’DA NüFUS 2008’DE DE ARTTI
Avusturya’da arka arkaya beş yıldır yeni doğan bebek sayısı aynı yıl 
içindeki ölüm sayısından fazla oldu. 2008 yılında 77.752 bebek doğdu, 
bu sayı 2007 yılında doğanların sayısını yüzde iki oranında aşıyor. Ölüm 
sayısı 75.083 kişi olarak belirtildi (artı yüzde 0,6). Avusturya İstatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan 2008 sayılarında ilginç bazı ayrıntılar 
bulunuyor. En yaşlı baba 87 yaşındaydı ve bebeğin 21 yaşındaki anne-
sinin dört katı yaşındaydı. Bu nüfus artışını adeta bayram havası 
ile kutlayan Avusturya basını, ülkenin nüfus açısından ne 
kadar zor durum- da olduğunu gösterdi.
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aVUstUrYa mİllİ GÖrÜŞ : “MİSYONERLİK 
SUÇLAMASINI KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ” 

Avusturya Milli Görüş  
Av u s t u r y a  H a b e r 
Aj a n s ı n ı n  ö d e m e -

li OTS kanalı ile herkese gi-
den Almanca basın açıklama-
sında “Bizler Müslümanlar’ın 
Avusturya toplumuna enteg-
re olmaları için aktif olarak ça-
lışmaktayız . Sayısız girişimle-
rimizin hiçbirinde misyonerlik 
yapmadık. FPÖ lü Bay Schock, 
çeşitli etkinliklerimizi yakın-
dan incelemiş olsaydı, bizim 
bir misyonerlik kuruluşu ol-
madığımızı, sadece barış için-
de birliktelik amaçladığımızı 
görürdü.” dedi. 

Bu girişimin amacı, İslam’a 
karşı, ne yazık ki basın tarafın-
dan da her gün harekete geçiri-
len yanlış bilgi ve önyargılara 
karşı etki göstermektidir de-
nilen basın açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi, “Gerçek 
şudur ki, Müslümanlar’a edi-
len aleni hakaretler son za-
manlarda ani artış göster-
miştir  ve sorumsuz FPÖ 
politikacıları, kuşku uyandı-
ran seçim propagandalarıyla 
buna katılmakla kalmayıp li-
derliğini de yapmaktadırlar. 
FPÖ üst düzey yöneticilerinin 
Almanya’daki anti İslam gös-

terisine katılmaları bizce baş-
ka türlü izah edilemez. Basın 
bülteninin –AB seçimleri dik-
kate alınarak– bu misyonerlik 
değil, bilgilendirme broşür-
lerinin dağıtıldığı iki ay önce 
değil de, şimdi yayınlanması 
da belli bir amaca yöneliktir. 
Bu hareket tarzından, kuşku-
lu yöntemlerle oy avına çıkıl-
dığı sonucuna varmaktayız.  
Herkesi, özellikle de FPÖ poli-
tikacılarını bizi yakından tanı-
maya davet ediyoruz. Internet 
sayfamızda amaçlarımız ve 
çalışmalarımız konusunda 
geniş bilgileri İnternet siete-

mizden elde edinebilirsiniz. 
www.ifwien.at” FPÖ başkanı 
Strache NEWS dergisine verdi-
ği demecinde,”Türkiye de bir-
çok Siyasi İslam Partisi veya  
dini siyasi oluşum Avusturya 
gelip Camii adı ile dernek veya 
Federasyon kurmalarını anla-
makta güçlük çekiyoruz. ÖMTC 
Türkiye de  Kilise açsa ne ka-
dar doğru ile Siyasi-Kültürel 
oluşumların Avusturya da 
Camii açmasi o kadar abesdir. 
Avusturyada Camii leri sadece  
Müslümanları resmen temsil 
eden IGGiÖ  Avusturya İslam 
Cemiyeti açmalıdır” dedi. 

Viyana- Viyana İslam Cemaati adı ile bilinen Avusturya Milli Görüş bir açıklama yaparak 
FPÖ Viyana Grup Başkanı Schock’un basın bülteninin cemaat üzerinde şok etkisi 
yaptığını ve Schock’un  spekülatif suçlamalarını kesinlikle reddettiklerini beyan etti. 
Strache “İslami partiler Türkiye’den gelip Avusturya  Sivil Toplum Örgütü olan Dernek 
veya Federasyon adı ile Camii kuramaz’ dedi.
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Avusturya gündemi ye-
ni bir cinayet olayı ile 
tanıştı. Wr. Neustadt’ta 

Ali S. ile Fuat K.’nın arasın-
da 500 Euro’luk alacak vere-
cek hesabı vardı. Ali S. herke-
sin gözleri önünde arkadaşı 
Fuat K.’dan alacağını istedi. 
Bu duruma sinirlenen Ali S., 
döner dükkanında bulunan iki 
Bulgar‘dan arkadaşını dışarıya 
çıkarmasını istedi. İki Bulgar, 
Fuat K. isimli Türk‘ü yaka pa-
ça dükkanın dışına çıkardı. 
Dükkanın önünde Bulgarlar’ın 
elinden tuttuğu Fuat K.’yı, Ali 
S. tabanca ile vurarak öldürdü. 

Olayı yaklaşık 15 kişi tiyatro iz-
ler gibi izledi.

HER AY İKİ cİNAYETİMİZ VAR

Olay bir kebabçı dükkanın-
da başladı. Ve aynı dükkanın 
önünde son buldu. Olaya ka-
rışan Fuat K. olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Olayda Ali S., 
Magnum marka bir tabanca 
kullandı. Göğsünden vuru-
lan Fuat K. olay yerinde he-
men öldü. Ancak Ali S., ölen 
arkadaşının üzerine mer-
mi yağdırmaya devam etti. 
500 Euro borçlu olduğu yar-

dımcı aşçısının parasını her-
kesin ortasında istemesine 
kızan 36 yışındaki Kebap sa-
lonu işletmecisi Ali S. kendi-
se ağır küfür eden Fuat K.‘yı 
iki Bulgar’ın yardımıyla dışa-
rı çıkardı. 

Şahitlerin verdiği bilgiye gö-
re, Wr. Neustadt’ın en işlek 
cadddesinde bulunan Start 
Kebab Home’un önünde iki 
kişi tarafından tutulan Fuat 
K., Ali S.’nin Mangum mar-
ka tabancasıyla vurulup ye-
re yığıldı. Kanlar içinde ye-
re yığılan Fuat K.‘den hıncını 

alamayan Ali S., boğazına ve 
göğsüne ateş etmeye devam 
etti. Dört yerinden vurulan 
Fuat K. olay yerinde hayatı-
nı kaybetti. İşin korkunç ta-
rafı ise olay yerinde bulunan 
15 Avusturyalı’nın cinayeti ti-
yatro seyir eder gibi izlemiş 
olması. 

Öldürülen Fuat K.‘yı iki ko-
lundan tutan Bulgarlar ara-
nıyor. Kaçan Ali S. kısa bir sü-
re sonra yakalandı. Arkadaş 
olan iki kişiden biri mezara 
giderken diğeri ömür boyu 
hapis istemiyle yargılanacak.

BU VAHşİ cİNAYETLER AVUSTURYA’DA
İSTİSNASIZ TüM TüRKLER’E MAL EDİLİYOR

Kebapçılık yapan Burdurlu Ali S., 500 Euro yüzünden yanında çalışan Adanalı aşçısı Fuat K.’yı 15 kişinin 
gözleri önünde öldürdü. Olay sırasında ağır küfürler ettiği öğrenilen Fuat K., emeğinin karşılığı 500 
Euro‘yu alamadığı gibi, Wr. Neustadt‘ın göbeğinde feci bir şekilde öldürüldü. Olay, Krone Gazetesi başta 
olmak üzere Avusturya basınında geniş yer aldı. Gazeteler bu olayı çok çirkin başlıklarla duyurdu.

Quelle: Österreich

Quelle: Kronenzeitung
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EV DEĞİşTİRMEK İSTEYENLEREleman ARANIYOR!
TEZGAHTAR ARANIYOR

Gümüş dükkanında çalışmak 
üzere BAY ve BAYAN Tezgahtar 

aranıyor. Çalışacak olan 
kişi öğrenci de olabilir

Ücretimiz dolgundur.
VİYANA VE SHOPPING

CITY SÜD ŞUBESİ İÇİN!

Tel.: 0699 12 41 90 98

BENİM EVİMİN ÖZELLİKLERİ
Ev değiştirmek ve takas yapmak isteyenlere 

önemle duyuruyoruz.
2. Viyana’da U2 Krieau’nın yakınlarında ikamet 

etmekteyim. Evim 57 metrekaredir. Duş, Oturma, 
Mutfak toplam 3 odası vardır. Evimiz birinci 

kattadır. Kirası 330 E.
ARADIĞIM EVİN ÖZELLİKLERİ

85 metrekare, 3 oda ve balkonu bulunması. 
Viyana’nın herhangi bir bölgesinde olabilir. 

Ayrıca 3 ve 4 kat olabilir.
İlgilenenlerin aşağıdaki telefon numarasından 

bize ulaşmalarını rica ediyoruz.

Tel.: 0 699 111 09 967

FOTOĞRAF MERAKI OLANLARA DUYURULUR
Türkiye’de Fotoğraf ve Fotoğrafçılık üzerine eğitim veren bir kişi
tarafından fotoğraf kursu açılmıştır. 10 yaş ile 60 yaş arasındaki 

Türk vatandaşlarına fotoğraf kursu verilecektir. Kurslar 
haftasonları verilecektir. Ücretler Avusturyalı eğitmenlerin çok 

altındadır. İlgi duyanların 0699 103 97 808 no’lu telefonu 
aramaları rica olunur.

YENİ VATAN gAZETESİ’NE REKLAM 
VERMEK İSTİYORSANIZ LüTFEN 

BU NUMARAYI ARAYINIZ:

TEL: 01/513 76 15
MOBIL: 0699/103 97 808

serİ borsa
YAYINLANMASINI ISTEDIĞINIZ ILANLARINIZ IÇIN LüTFEN: 0699 103 97 808
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Avusturya Yozgatlılar 
Federasyonu (AYFED), 
15, Viyana‘da bir kültür 

gecesi düzenlediler. Gecede 19 
Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı‘nın önemini 
bildiren çeşitli konuşmalar da 
yapıldı. Gecede şaekılar ve tür-
küler seslendirildi. Geceye yak-
laşık 300 kişi katıldı. Geçen ay 
Kutlu Doğum Haftası etkinlik-
leri çerçevesinde 15. Viyana‘da 
geniş katılımlı bir toplantı dü-
zenleyen Federasyon yetkilile-
ri, bu tür güzel etkinliklere de-
vam edeceklerini açıkladılar.

TüRKüLER SESLENDİRİLDİ

Av u s t u r y a  Yo z g a t l ı l a r 
Federasyonu (AYFED) Başkanı 
Feyzullah Andak,
„Yozgatlı hemşerilerimiz ara-
sında büyük bir birlik ve be-

raberlik vardır. Biz bu birlik ve 
beraberlik çercevesinde çeşitli 
etkinlikler yapıyoruz. Özellikle 
hemşerilerimizi bu etkinlik-
lere sürekli katılmalarını is-
tiyoruz, onları davet ediyo-
ruz. Biz bu etkinlikte 19 Mayıs 
Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı‘nı da kutlamış 
oluyoruz.  Eğitim seferverliği-
ne destek veriyoruz. Bu bay-
ram bizim için çok önemlidir. 
Kurtuluş Savaşı‘nın en önemli 
olaylarına konu olan bazı şe-
hitlerimiz Yozgat‘tan çıkmış-
tır. Yozgat, bütün Türkiye için 
önemli bir şehirdir. Biz bu tür 
önemli günleri haftasonları-
nı dışında haftaiçi de kutlu-
yoruz. Avrupa‘daki Yozgatlar, 
kendi çalışmaları yapma-
sı gerekiyor. Ömüzdeki ayın 
5-6 sında bir kermesimiz var.  
onun ardından açık hava par-
kında bir etkinlik daha yapa-
cağız. Yozgatlılar, çalışmaya, 
üretmeye devam ediyor. Bu et-
kinliğe bütün AYFED Yönetim 
Kurulu üyeleri ve aileleri katıl-
dı“ dedi.

 250 kişinin katıldığı etkinlik-
te müzik grupları sahne aldı. 
Özellikle Yozgat Bölgesi‘ne ait 
yerel sanatçılar da sahne aldı. 
Nadir Öztürk, Yusuf Eşiktaş ve 
Hasan Yıkılmaz bölgeye ait bir 
çok eseri seslendirdi.

YOZgATLILAR FEDARASYONU’NDAN
EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE DESTEK

Avusturya’nın güçlü 
dernekleri arasında 
yer alan Avusturya 
Yozgatlılar Federasyonu 
bir kültür gecesiyle 
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı kutladı ve 
eğitim seferberliğine 
destek verdik. Avusturya 

Yozgatlılar 
Federasyonu 

(AYFED) Başkanı 
Feyzullah Andak



�� HABER Yeni VATAN
HAZİRAN 2009 SAYI 102

Viyana- 20 Mayıs’ta Viyana 
Ticaret Odası ile Erste 
Bank’ın birlikte düzen-

ledikleri 1. Viyana Ekonomi 
Görüşmeleri yapıldı. Viyana’dan 
orta ve büyük çapta 350 işletme 
bu davete uyarak, uzmanlar 
ve sorumlu politikacılarla eko-
nominin en önemli sorunları-
nı tartışmak üzere bir araya gel-
di. Bundan sonraki dört Viyana 
Ekonomik Görüşmesi toplantısı-
nı yaz aylarından sonra yapma-
yı planlayan Ticaret Odası baş-
kanı Brigitte Jank, “Şirketlerle 
karşılıklı ilişkiyi ve diyalogu 
güçlendirmek istiyoruz, böylece 
tekliflerin de genişlemesini ve 
sağlamlaşmasını sağlamış ola-
cağız,” dedi. 

Viyana’da ruh hali: Çoğunluk 
istikrarlı bir gelişme bekliyor 
Brigitte Jank, Viyana Ticaret 
Odası adına Viyana’da etkin-
lik gösteren şirketlerle yapılan 
güncel bir anketin sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, Viyana iş-
letmelerinin sadece yüzde 30’u 
şu anki iş durumunu kötü ola-
rak niteliyor, yüzde 70 ise du-
rumlarından memnun veya 
durumlarını iyi ya da çok iyi 
olarak tanımlıyor. Şirketlerin 
yüzde 60’ı piyasanın gelecek 
altı ay içinde dengeli kalması-
nı bekliyor. Yatırım konusunda 
ise çekingenlik dikkati çekiyor: 
Firmaların yüzde 32’si kısa va-
dede yatırım yapmayı planla-
mıyor, yüzde 29 ise yatırım çer-
çevesini genişletmiyor. Jank, 
“Yatırım yapmaya hazır olan-
lar ya sipariş almıştır, ya da ya-
pacağı yatırımların ekonomik 
kalkınma başladığında kendi-
sine piyasada öncelik kazan-
dırmasını beklemektedir,” yo-
rumunu yapıyor. Genel olarak 
ticaret, sanayi ve turizm dalla-

rında Viyana’da durumun ol-
dukça dengeli olduğunu söy-
leyen Jank, ancak endüstri ve 
nakliye kollarının ekonomik 
krizden oldukça ağır şekilde 
etkilendiklerini sözlerine ila-
ve ediyor. Viyana’nın duru-
munun, Avusturya’nın diğer 
yörelerine oranla çok daha 
iyi sayılması gerektiğini, çün-
kü Viyana şirketlerinin kentin 
ekonomik altyapısından yarar-
lanabilme önceliği bulunduğu-
nu belirten Jank, “Viyana’da 
hala isteklendirme ve yenile-
me gayretleri var,” diyor ve ya-
pılması gerekeni şöyle vurgu-
luyor: “Büyük işletmeler için 
hükümet gerçekten çok şey 
yaptı, ama çok küçük kuruluş-

lar için de buna gerek duyuyo-
ruz, çünkü küçük kuruluşlar 
ekonomik sistemin vazgeçil-
mez birer parçası.”

Anket sonuçlarına göre şu sı-
ralarda en önemli darboğazlar 
siparişlerin azalması (yüzde 
48), ödemelerin yapılmama-
sı (yüzde 28) ile finansman ve 
kredi sorunları (yüzde 23) ola-
rak sıralanıyor. Çalışma süre-
sinin kısaltılması modeli eleş-
tirilere neden oluyor. Jank, bu 
modelin pahalılığı nedeniyle 
küçük işletmelerde uygulana-
mayacağı görüşünü savundu: 
“Çalışma süresinin kısaltılması 
şimdilik ancak büyük şirketler 
için başarılı bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Sosyal ortak-
lar federal düzeyde görüşmele-
rine devam etmelidir.” 

KİMSENİN UYMAKTAN KAÇINA-
MAYAcAĞI OYUN KURALLARI

Erste Bank’ın Yönetim Kurulu 
üyesi ve davetin ev sahiple-
rinden Thomas Uher, açılış 
konuşmasında, “Şu anda bir 
kriz yaşamaktayız. İşletmeler 
bu krizden farklı ölçülerde 
etkileniyor. Çoğu, daha ön-
ce böyle bir gelişme yaşama-
dıklarını belirtiyor. Bu neden-
le, olası tehlikeler konusunda 
zamanında bilgi edinmek çok 
önemli. Yapılabileceklerin en 
kötüsünün sadece oturup bek-
lemek olduğu kesin. Biz müş-
terilerimize bu konuda yardım 
ediyoruz,” diyerek yaklaşımla-
rını özetledi.

MITTERLEHNER: DURUMUMUZUN 
TEK SUÇLUSU EKONOMİK KRİZ 
DEĞİLDİR 

Ticaret Bakanı Reinhold 
Mitterlehner de toplantıda yap-
tığı konuşmada sözünü esir-
gemedi: “Çoğu kişi artık krizin 
adını bile duymak istemiyor. 
Durumumuzun tek suçlusu eko-
nomik kriz değildir. Bizim bir de 
altyapı sorunumuz var. Bir tica-
ri işlem gerçek ticarete uymu-
yorsa daima sorun çıkaracak-
tır. Değer ayarlamaları yapmak 
gerekiyorsa, kaliteli bir ekono-
mik gelişme sağlamak için de-
ğerlerin de tartışma konusu ya-
pılması gerekir.” Mitterlehner 
örnek olarak her alanda göze 
çarpan bünye değişikliklerini 
ele aldı. 2009 yılının ilk ayların-
da yapılan tahminlerin, aradan 
daha bir ay geçmeden dayanak-
larını kaybetmelerinin ürkütü-
cü olduğunu, ancak Avusturya 
ve Avrupa Birliği’nin gereken 
önlemleri alarak koruyucu bir 
şemsiye açtıklarını sözlerine 
ekledi.

 Viyana Ekonomik Görüşmeleri 
Grand Hotel Viyana’da yapıl-
dı. Resimde: (sağdan sola) 
Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank, Ticaret Bakanı 
Reinhold Mitterlehner, Erste 
Bank Yönetim Kurulu Başkanı 
Thomas Uher görülüyor. 
Kaynak: Weinwurm

JANK: “Şİrketlerle DİYalOGU 
GÜçlenDİrmek İstİYOrUz”

1. Viyana Ekonomi Görüşmeleri 350’yi aşkın şirketin katılımıyla Viyana’da 
başladı. Ticaret Bakanı Mitterlehner: “Durumumuzun tek suçlusu 
ekonomik kriz değildir” değerlendirmesinde bulunurken Erste Bank’tan 
Uher “Yine memnuniyetle kredi veriyoruz, ancak kredi faizleri geçen 
yıldan daha yüksek” açıklamasını yaptı.
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Yeni iş kurmak isteyenlere bardakta mısır tek-
lifi. Üç Türk genç girişimcinin bütün izinle-
rini alarak Avusturya‘ya kazandırdıkları bu 

ürün Türkiye‘de çok popüler. Özellikle İstanbul‘un 
en işlek yerlerinde satılan mısır, hijyenik koşullar-
da pişiriliyor.

Özlediğimiz Mısır tadı artık Avusturya‘da. Türkiye‘de 
süt darı olarak bilinen kaynatılmış mısırı üç Türk 
girişimcisi Avusturya‘ya kazandırdı. Avusturya ge-
nelinde bayilik vermek istediklerini söyleyen üç 
Türk girişimci, „Bütün yasal izinleri alınmış bir 
mısır yapma makinasını Avusturya‘ya kazandır-
dık. Türkiye‘de özellikle süt darı olarak bilinen yıl-
larca yediğimiz mısırı artık haratlıkla yiyebiliriz. Bu 
makinayı Avusturya‘da çeşitli firmalara bu ürünü 
satacağız. Vatandaşlarımızın ağız tadına göre çe-
şitli özelliklerde mısır sunuyoruz“ diye konuştu-
lar. Ürün AGGS OG tarafından Avusturya‘da satıl-
maktadır. Firma sahipleri Cüneyt Gençyiğitoğlu, 
Güner Sağlampınar ve Murat Alkan‘dan oluşu-
yor. Hainburg‘ta kurulu olan firmanın bütün 
Avusturya‘ya hizmet vereceğini söyleyen Türk giri-
şimciler, vatandaşlarız bize Wienerstrasse 11, 2410 
Hainburg an der Donau, Tel:+43 676 7000287 ve 

e-mail: office@gsga.at ulaşabilirler. 
Farklı seçenekleri olan 
standlar bir çok tek-
nik özelliği üzerinde 
barındırıyor. Hazır 
halde gelen mısır, 
bu stand sayesinde h a z ı r 
hale geliyor. Yapımı ve kullanımı 
çok hijyenik olan bu standların 
bir çok modeli bulunuyor. Örnek 
standın fiyatı şimdilik 1550 Euro 
civarında. Ayrıca firma sahipleri 
Avusturya‘nın bütün bölgelerin-
de bayilikler vereceklerini açık-
ladılar. www.Qcorn.com‘dan ay-
rıntılı bilgi alabilirsiniz. Firma 
yetkilileri, Ürünü Avusturya‘ya 
getirmelerindeki en büyük ama-
cın Türk damak tadına uygun 
olan bu ürünün gurbetçi vatan-
daşlara hitap etmesi olduğunu 
söylediler. Ürün 6 çesit sosla sa-
tılmaktadır. Acılı, limonlu, çiko-
latalı, ballı, vanilyalı ve shilisoslu 
olarak satılıyor.

BARDAKTA MISIR

Biolojik olarak yetiştirilen 
mısırları artık bardakta 
Türk damak tadına uygun 
olarak yiyebilirsiniz. Üç 
Türk gerişimci tarafından 
bütün izinleri alınan bu 
standlar yakında bütün 
Avusturya’ya dağılacak. 
Standların içinde bardakta 
mısırın yapılması için 
bütün ekipman bulunuyor.






