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Teşekkür ederiz

Önümüzdeki günlerde avusturya’daki 
görevi bitecek olan Büyükelçi Selim 
Yenel’den Türk toplumuna sıcak mesaj: 
“artık ankara’da bir kardeşiniz var...”  
Büyükelçi Yenel’in dört yıllık görevi 
sırasında başta yeni Baskonsolosluk 
binası olmak üzere sıcak dialog ve 
uyum alanlarında büyük hizmetleri ile 
dikkat çekti. Viyana’daki dostlarını 
çok özleyeceğini söyleyen Büyükelçi 
Yenel, Yeni Vatan gazetesi’nin sorularını 
yanıtladı. Sayfa 28-33
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BAŞYAZI

Çok değerli Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucularımız,  geçmiş  bayramınızı  iç-

tenlikle kutlar esenlik, mutluluk ve barış 
dolu günler dileriz. Yeni Vatan Gazetesi 

ailesi olarak son on yılda her bayramda 
olduğu gibi  bayramları ‘‘bir barış vesi-
lesi‘‘  yapalım  vecizemizi (sloganımızı) 
izninizle tekrarlamak isteriz.  Aziz vata-
nımız Türkiye ve sevgili yeni vatanımız 
Avusturya’nın buna çok ihtiyacı  oldu-
ğuna inancımız tamdır. Arzumuz  nedir? 
Bayram geçmiş de olsa  buradaki çevre-
mizde veya Türkiye’de kırgın olduğumuz 
başta yakın aile, yakın akraba ve daha 
sonra eski dostlarımızı ve arkadaşları-
mızı arayarak onlara her şeyin hayırlısı-
nı dilenmesi, hal ve hatır sorularak ileti-
şim yollarının barış, esenlik ve dostluk 
için tekrar açılmasıdır.  Bu bir çok insana 
çok zor gelen bir davranıştır.  Bu‚öğüdü‘ 
yüce Allah Kur’an-ı Kerim‘de bir çok ayet 
içerisinde kendisine Halife olarak se-
çip, karşısında tüm melekleri secde et-
tirdiği, sana şah damarından daha yakı-
nım dediği insanlara veriyor. Çağın çok 
ilerisinde  olan Kur’an-ı Kerim ne yazık 
ki çağın çok gerisinde kalan ve kendine 

Müslüman diyen insanlara ‘‘ Zamana ye-
min olsun ki, insan mutlaka hüsran için-
dedir. Ancak  inananlar, hayır işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler bunun 
dışındadır.  (Asr Süresi)‘‘  hitabıyla esas 
olanın altını çizmiyor mu ?  ‚Yol kılıçtan 
keskin, kıldan ince, gözyaşı ve sabır is-
teyen bir yol. ‘‘Akıllarını kullanmayan-
lar üzerine Allah uğursuzluk ve pislik 
yükler.‘   diyen Yunus suresinin 100. aye-
tinde bir yolun ancak aklın,mantığın 
ve gönüllerin çalıştırıldığı halde hayır-
lı  bir sonuca varacağı belirtilmiyor mu?  
Böylesine bir yol başta demokrasiyi ol-
mak üzere, hukuk devletini, ilmi ve sa-
natı zaten kucaklıyor. Öteleme ve dış-
lama yok. Gıybet yok. Riya yok. Allah 
adına aldatma yok(Lokman Suresi,33). 
İşte bu yolu  kalp  ve akıl gözü ile gö-
renlere  ve uygulayanlara selam olsun. 
Geçmiş Ramazan bayramınızı bir kez da-
ha  kutlar, hayırlara  vesile olmasını iç-
tenlikle dileriz.  Birol Kılıç

KUTLU OLSUN 

Vi y a n a / A n k a r a -
Viy a n a’n ı n  ye n i 
Büyükelçisinin adı 

Kadri Ecvet Tezcan. 15  Ekim 
2009 tarihinde göreve başla-
yacak evli ve iki çocuk babası 
olan Büyükelçi Ecvet  Tezcan, 
Fransızca ve İngilizce bili-
yor.   Büyükelçi Tezcan bun-
dan önce iki yıl  Varşova’da 

(Polonya) ve dört yıl Bakü’de 
(Azerbeycan) büyükelçi ola-
rak görev  yapmıştı. Geçmişte 
büyükelçiliğin yanı sıra Dış 
İşlerı Bakanlığı  Müsteşar 
Yardımcısı olarak da görev al-
mış olan Büyükelçi Tezcan’ın 
eşi Neslihan Tezcan ile ekim 
başında Viyana’ya gelmesi  
bekleniyor.

YENİ BÜYÜKELçİ: 
EcvET TEzcaN

“DİN SİYaSaLLaŞTiriLMaSiN”

Alina Witte

Viyana- Eski içişleri ba-
kanı ve çiçeği burnun-
da Avrupa Birliği ÖVP 

milletvekili Strasser Türk ba-
sın mensuplarına bir iftar ye-
meği verdi. Viyana Eyaleti 
milletvekili Şirvan Ekici’nin 
organize ettiği yemeğe tüm 
yerel ve ulusal gazetelerden, 
ajanslardan ve televizyonlar-
dan temsilciler katıldı. . Ernst 
Strasser yaptığı açılış konuş-
masında, ‘Türkiye’den ülkemi-

ze göç eden tüm insanları sev-
gi ve saygıyla kucakladığını, 
Ramazan bayramının da esen-
lik, barış ve huzur içinde geç-
mesini dilediğini belirtti. 

Strasser, Yeni Vatan Gazetesi 
ile yaptığı konuşmada soruları 
açık gönüllü ve net bir şekilde 
yanıtladı. Türkiye’nin henüz 
sürmekte olan Avrupa Birliği 
müzakerelerinin bu şekilde 
devam etmesini ve Türkiye de-
mokrasisinin gelişmeye de-

vam etmesinin temenni etti-
ğini açıkladı. Islam dininin 
Avusturya’nın artık bir parça-
sı haline geldiğini ifade eden 
Strasser, ‘Herkesin birbirinin 
dinine saygı duymasını bek-
liyoruz. Ister musevilik, ister 
hristiyanlık, isterse de müslü-
manlık olsun herkes saygı çer-
çevesinde hareket etmelidir.  
Bunun yanısıra dini ve milli 
açıdan bu kadar zengin olan 
Avusturya’mızda radikal, kış-
kırtıcı ve yabancı düşmanlı-

ğı içeren hareketlerin azalma-
sı temennimizdir. Bütün dini 
inançlar için geçerli olarak şu-
nu söylüyoruz ki: siyasallaşma-
sına karşıyız. Siyasallaştırılan 
bir din demokrasinin baltalan-
masına taban hazırlar. Bu se-
bepten özellikle Avusturyalı 
partiler din toleransı adı altın-
da, dini siyasi emelleri için kul-
lanmak isteyen kişi, kurum ve 
kuruluşlara karşı tedbirli ol-
mak zorundadır’ sözleriyle ko-
nuşmasını noktalandırdı. 

Eski içişleri ba-
kanı ve çiçe-
ği burnunda 

Avrupa Birliği 
ÖVP milletveki-
li Strasser Türk 

basın mensupla-
rına bir iftar ye-

meği verdi.

GÜNDEM



VİYANA - Önümüzdeki gün-
lerde Yukarı Avusturya’da ye-
ni seçimler var. Bu seçimler-
le ilgili olarak Efgani Dönmez, 
Yeni Vatan Gazetesi’nin sorula-
rını yanıtladı. Dönmez, seçim-
ler için hazırlıklı olduklarını ve 
seçimden sonra tekrar göreve 
gelmesi halinde yine göçmen-
ler için çalışacağını söyledi. 
Seçimler 27 Eylül 2009 tarihin-
de gerçekleşecek. Bu seçimler-
de Eyalet Meclisi ve Belediye 
Meclisi’nde görev yapacak si-
yasiler belirlenecek.

YENİ VATAN GAZETESİ: 
S e ç m e n l e r i n  Ye ş i l l e r 
Partisi’ne oy vermesi için en 
önemli neden nedir?

DÖNMEZ: Yeşiller Türkiye 
den göç edenlerin gerçek  söz-
cüsüdür. Eyalet‘in gelecekte-
ki rotası belirleneceği için! 
Eğer Yeşiller yönetime katıla-
cak güce ulaşamazsa, kırmı-
zılar (SPÖ) ve siyahlar (ÖVP) 
arasında, FP Merkezi‘ne en 
güzel buketi kim götürecek 
diye, bir yarış başlayacak! 
Mavilerin (FPÖ) yönetimde 
belirleyici bir pozisyona gel-
mesini istemeyen herkes, 
Yeşiller‘i seçmeli. Burada iki 
büyük partiye, tutarlı bir şe-
kilde sınırlarını çekmedik-
leri için eleştirim olacak, bu 
demek oluyor ki, ÖVP ve SPÖ 
seçmenleri 28 Eylül‘de FPÖ ile 
uyanabilecekleri riskini göze 
almalılar. Herkesin bildiği gi-

bi FPÖ Türk kökenli vatandaş-
lara karşı ve İslamı karalayıcı 
faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Özellikle SPÖ’nün FPÖ’yle bir 
koalisyonu dışlamadığını, in-
sanların bilmesi lazım.

YENİ VATAN GAZETESİ: 
Kimler seçme haklarını (oy 
kullanma) kullanabilir?

DÖNMEZ: Yeni yasalara göre 16 
yaşından büyük her Avusturya 
Vatandaşı ve en az beş yıldır 
OÖ’de oturan 16 yaşını doldur-
muş her EU Vatandaşı.

YENİ VATAN GAZETESİ: Siz 
Parlamento‘daki ilk Türk kö-
kenli milletvekilisiniz. Eyalet 
Milletvekili fonksiyonunuz 
ve Parlamento‘daki yeriniz 
OÖ’deki seçim sonuçlarına 
bağlı. Gergin misiniz?

DÖNMEZ: Normal bir heyeca-
nın olduğu gözardı edilemez. 
Ancak bir Eyalet Milletvekili 
seçebileceğimize ve şimdiye 
kadar olduğu gibi OÖ’deki in-
sanlar ve özellikle göçmenler 
için çalışmaya devam edebile-
ceğime, inancım tam.
 
YENİ VATAN GAZETESİ: Bir 
seçim listesinden aday oldu-
nuz mu?

DÖNMEZ:  Hayır, herhan-
gi bir listeden aday değilim. 
Bununla beraber, Traun’dan 
Murat Gülbudar ve Enns’ten 
Ahmet Kudret Doğan seçilebi-
lir yerlerden Belediye Meclisi 
Aday Listesinde yer aldı-
lar. Eyalet Listesinde adayı-
mız Ike Okafore göçmen ola-
rak seçilebilir bir sırada. 
Arkadaşlarımız seçmenler-
den gereken ilgiyi görürlerse, 
çok mutlu olacağım. 

YENİ VATAN GAZETESİ: 
Seçim nasıl olacak?

DÖNMEZ: 27 Eylül 2009 Pazar 
günü bağlı bulundukları seç-
men lokalinde seçime katıla-
mayacak her seçmen, mek-
tupla seçim yöntemiyle oy 
kullanabilir. Mektupla se-
çim yöntemi, oy vermek için 
kullanılan rahat bir yöntem. 
Yetkili daireye(Gemeindeamt, 
Magistrat)  yapılan başvuru-
dan sonra gelen oy pusulası, 
ülke içinden veya dışından 
seçim kurulu olmaksızın dol-
durularak oy kullanılabili-
nir. Herhangi bir engeli olma-
yan seçmenler, 07:00 – 16:00 
arası geçerli bir kimlikle 
(Pasaport, Nüfus Cüzdanı ve-
ya Ehliyet), seçim lokalinde 
oyunu gizli bir şekilde kulla-
nabilir. Seçmen lokallerinin 
yerini apartmanların ilan pa-
nosunda bulabilirsiniz.

YENİ VATAN GAZETESİ: 
Yeşiller Partisi’nin hedefle-
rini biraz anlatır mısınız? 
Tam olarak ne için çabalı-
yorsunuz?

DÖNMEZ: Yeşiller Partisi ola-
rak bir çok alanda çalışmalar 
yapıyoruz. Özellikle tüm fark-
lı boyutlarıyla Çevre Koruması. 
Ökolojik alanda iş olanakları-
nın yaratılması, petrol ve doğal 
gaz yerine alternatif enerji kay-
nakları kullanımının yaygın-
laştırılması. Bir diğer dileğimiz 
toplumsal beraberlik bağlamın-
da. Yeşillerin bu alanda Türkçe 
bir broşürü de var, ilgi duyan-
lar ücretsiz Grünen OÖ’den te-
min edebilirler.Saydam, dürüst 
ve açık bir göç politikası için uğ-
raşıyoruz. Göçmenlerin hakları 
için mücadele ediyorum çün-
kü onların arkasından, özellik-
le SPÖ tarafından, iki zemin-
li bir politika yürütülmekte, Bu 
duruma kayıtsız kalmam müm-
kün değil. Kendimi çoğunluk 
ve göçmenler arasında bir köp-
rü olarak görüyorum. 

Avusturya Parlementosu‘nun alt kanadında Yeşiller Partisi adına 
senatör olarak görev yapan Efgani Dönmez, göçmenleri Avusturya 
kamuoyunda daha etkili olmaya çağırdı. 

DÖNMEZ, “YEŞİLLEr SİzİN GErçEK SÖzcÜNÜz”
irKçi ParTİLErE DİKKaT

Seçimlerin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Efgani Dönmez, “Bu 
seçimler hepimiz için çok önem-
li. Çünkü eyaletimizin yeni rota-
sı belirlenecek. Yeşiller’in seçim-
ler sırasında önemli bir güç elde 
edeceğini düşünüyorum. Eğer 
böyle olmazsa diğer partiler da-
ha da güçlenecek. Biliyorsunuz 
Türk ve İslam düşmanı olan di-
ğer partide bu seçimlere katılı-
yor. Bu partinin amacı bellidir. 
Bu fırsatı onlara vermemek için 
sandık başına en çok göçmenle-
rin gitmesi gerekiyor.

aDaY DEĞİLİM

Belediye ve Eyalet seçimlerin-
de hiç bir yerden aday olmadığı-
nı söyleyen Dönmez, “Herhangi 
bir listeden aday değilim. 
Bununla beraber, Traun’dan 
Murat Gülbudar ve Enns’ten 
Ahmet Kudret Doğan seçilebilir 
yerlerden Belediye Meclisi Aday 
Listesinde yer aldılar. Eyalet 
Listesi’nde adayımız Ike Okafore 
göçmen olarak seçilebilir bir sı-
rada. Arkadaşlarımız seçmenler-
den gereken ilgiyi görürlerse, çok 
mutlu olacağım” diye konuştu.

MEKTUPLa OY MÜMKÜN

Avusturya’da seçim dönemin-
de sandık başına gidememiş 
olan insanlar için farklı oy 
kullanma yöntemlerini bu-
lunduğunu söyleyen Senatör 
Dönmez, “Seçmenler, 27 Eylül 
Pazar günü bağlı bulundukla-

rı seçmen lokalinde rahatlıkla 
oy kullanabilirler. Ayrıca mek-
tupla oy kullanma imkanı da 
var. Mektupla oy vermek çok 
rahat bir yol. Sandık başına 
gidemeyen kişilere tavsiyemiz 
mektupla oy kullanmaktır. Bu 

yöntemde aslında çok rahat 
bir sistemdir. Yetkili daireye 
(Gemeindeamt, Magistrat) ya-
pılan başvurudan sonra gelen 
oy pusulası, ülke içinden veya 
dışından seçim kurulu olmak-
sızın doldurularak oy kullanı-
labilinir. 

Herhangi bir engeli olma-
yan seçmenler, 07:00 – 16:00 
arası geçerli bir kimlikle 
(Pasaport, Nüfus Cüzdanı ve-
ya Ehliyet), seçim lokalinde 
oyunu gizli bir şekilde kul-
lanabilir. Seçmen lokalle-
rinin yerini apartmanların 
ilan panosunda bulabilirsi-
niz. Kendi partimle ilgili ola-
rak biraz bilgi vermek istiyo-
rum. Yeşiller Partisi olarak 
bir çok alanda çalışmalar ya-
pıyoruz. Özellikle tüm farklı 
boyutlarıyla çevre koruması, 

ökolojik alanda iş olanakları-
nın yaratılması, petrol ve do-
ğal gaz yerine alternatif ener-
ji kaynakları kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yoğun-
laşıyoruz. Bir diğer dileğimiz 
toplumsal beraberlik bağla-
mında. Yeşillerin bu alanda 
Türkçe bir broşürü de var, il-
gi duyanlar ücretsiz Grünen 
OÖ’den temin edebilirler.
Saydam, dürüst ve açık bir 
göç politikası için uğraşıyo-
ruz. Göçmenlerin hakları için 
mücadele ediyorum çünkü 
onların arkasından, özellik-
le SPÖ tarafından, iki zemin-
li bir politika yürütülmekte, 
Bu duruma kayıtsız kalmam 
mümkün değil. Kendimi ço-
ğunluk ve göçmenler ara-
sında bir köprü olarak gö-
rüyorum“ diye konuşmasını 
sürdürdü.

 avUSTUrYa‘Da KrEDİ
•	 AVUSTURYA‘NIN	HER	YERİNE	60.000,-		 	
	 EURO‘YA	KADAR	ACİL	KREDİ	

•		 AYRICA	SINIRSIZ	EV	KREDİSİ

•		 KEMAL	BEY

        	TEL:	0664 340 08 58

OBErÖSTErrEicH’Ta 27 EYLÜLDE SEçİM

Yukarı Avusturya olarak bilinen Oberösterreich’ta önümüzdeki günlerde 
Eyalet ve Belediye Meclisi seçimleri gerçekleştirilecek. Seçimlere 16 yaşını 
dolduran her Avusturya ve EU vatandaşı katılabilecek. Bu seçimlerde 
alınacak oy miktarları önümüzdeki yıl yapılacak olan Viyana seçimlerine de 
bir örnek teşkil edecek. Vatandaşları oy kullanmaya çağıran Yeşiller Partisi 
üyesi ve Avusturya Senatörü Efgani Dönmez, göçmenlerden sandık başına 
gitmelerini önemle duyurdu.

Efgani Dönmez
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Avrupalı Türk Demokrat-
lar Birliği’nin (UETD) 
Avusturya Teşkilatı 

başkanlığını yapan  Gürsel 
Dönmez, Başbakanlık’ta gö-
rev almak üzere Ankara’ya gi-
diyor. Avusturya tarihinde ilk 
kez akademik titri olan bir ki-
şi Ankara’da önemli bir göreve 
getirildi. Dönmez, Başbakanlık 
Müşaviri oldu

Dönmez, “Ben önümüzde-
ki günlerde görevim nedeniy-
le temelli Ankara’ya taşınıyo-
rum. Ankara’da Başbakanlık 
Müşaviri olarak görev yapaca-
ğım. Avusturya‘da yıllarca si-
vil toplum örgütü ve basın iş-
lerinde görev aldım. Bu yayın 
organlarından biri de Yeni 
Vatan Gazetesi’dir. Yıllar önce 

herkese söz hakkı veren Yeni 
Vatan Gazetesi’nde makale-
ler yazdım. Kısa adı EATA olan 
Avrupa Türk Akademisyenler 
Birliği’nde de hizmetlerimiz ol-
du. Ankara’da artık yurtdışın-

da yaşayan vatandaşlara üstün 
bir hizmet  anlayışı ile iletişime 
geçılmesine gerektiğine karar 
verildi. Avusturya’da yaşayan  
toplumumuzu çok iyi tanıyo-
rum. Ankara‘da da bu tecrübe-

lerimi çok iyi kullanabileceği-
mi düşünüyorum. Ben ağırlıklı 
olarak Avusturya ile ilgili konu-
ları ve projeleri ayrım yapma-
dan  destekleyeceğim. Hedef 
vatandaşlara üstün hizmet ve-
rebilmektir. Devlet, vatandaşın 
hizmetindedir. Bu anlayışı des-
tekliyorum“ diye konuştu. 

Bir süre önce  Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan Adaylığı 
içinde adı geçen  Dönmez, 
Avusturya‘da Avrupalı Türk 
D e m o k r a t l a r  B i r l iğ i ’n i n 
(UETD)‘nin başkanlığını ya-
pıyordu. Dönmez, Belediye 
Başkanlık adaylığı konusu üze-
rine, “Bursa çocukluğumdan 
beri iyi tanıdığım, gençliğimin 
geçtiği bir yer. Bu yüzden Bursa 
ile ilgili olarak başkan adaylığı 
için adımın geçmiş olması be-
nim için gururdur. Gazeteci ar-
kadaşlar beni bu göreve layık 
görmüşler. Ancak partide böy-
le birşey söz konusu olmadı. 
Bana verilecek her göreve ha-
zırım. Şu anda Türkiye için na-
sıl faydalı olabilirim diye düşü-
nüyorum“ diye konuştu.

BUrSa‘Yi çOK SEvİYOrUM

Dönmez, “Bursa’yı çok iyi bi-
liyorum. Kentin vizyonu-
nu ve hedeflerini biliyo-
rum. Çocukluğum Davutkadı, 
Sinandede ve Mesken’de geç-
ti. Şehri biliyor ve tanıyorum. 
Belediyelerin yaptığı çalış-
malar gayet güzel ve başarılı. 
Arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum. Beni basın ve özellik-
le bürokratik kesimde destek-
leyen bir çok insan var. Onlara 
da bana gösterdikleri ilgiden 
ötürü teşekkür ediyorum“ şek-
linde konuştu. Dönmez, yakla-
şık 20 yıldır Viyana’da yaşıyor. 
Viyana’ya master  ve  doktora 
yapmak için geldi ve başarılı 
bir şekilde tamamladı. Çeşitli 
sivil toplum örgütlerinde de 
görev alan  Dönmez, bir süre 
Avusturya Liseleri’nde öğret-
menlik de yaptı. Viyana`da ce-
şitli kurum ve kuruluşlar tara-
fından güvenilen ve sevilen bir 
isim olarak anılan Dönmez’in 
bir çok hedefi var.  Bunların ba-
şında Avusturya’daki Türkler’e 
hizmet  etmek olduğu sözlerini 
tekrarlaması da bunun işareti 
olarak kabul  ediliyor .   

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı 
aldığı bir kararla Avusturya‘da 
yaşayan  Gürsel Dönmez‘i 
Başbakanlık Müşavirliğine tayin 
etti. Ilk kez Avrupa’dan uzman bir 
kişi Başbakanlık‘ta görev alıyor. 
Bu karar  Avusturyalı kurum ve 
kuruluşlar tarafından olumlu 
karşılandı. Gürsel Dönmez, Birol 
Kılıç ile görüştü.

BİR İLK : vİYaNa’DaN 
BaŞBaKaNLiK 
MÜŞavİrLİĞİ’NE

Gürsel Dönmez

Birol Kılıç

POLiTiKa



Viyana Belediyesi, genç 
ve çocukların eğitimiyle 
ilgili geçtiğimiz dönem 

aldığı bazı kararları uygulama-
ya başladı. Viyana Belediyesi, 
özellikle genç ve çocukların 
eğitim ve öğretimine verdiği 
büyük önemi bu çalışmalar-
la kanıtlamış oldu. 2009-2010 
öğretim sezonunda çocuklar 
artık anaokullarına ücretsiz 
gidecekler. Belediye yetkilile-
ri, öğrencilerin eğitimine çok 
önem verdiklerini söylediler. 
Viyana Belediyesi‘nin aldığı 

Kindergarten Gratis uygulama-
sından bu yıl 45 binden fazla 
çocuğun yararlanacağı bildiril-
di. Viyana Belediye Başkanı Dr. 
Michael Häupl çocuk ve genç-
lerin eğitimlerine çok önem 
verdiklerini söyledi. Dr. Häupl, 
çocuklar için eğitim hakkının 
yeme içme hakkı kadar önem-
li bir konu olduğunu söyledi. 

Häupl, „Çünkü eğitime böyle-
likle en kapsamlı şekliyle da-
ha kreşte başlanıp, daha sonra 
okul sistemi içinde devam edi-
lecektir. Ve bu süreç boyunca 

herhangi bir seçim yapılması 
değil her bir çocuğun bireysel 
ve amaca yönelik desteklen-
mesi amaçlanmıştır“ dedi.

Dar GELİrLİLErE MÜJDE

Eğitim ve anaokullarından so-
rumlu Eyalet Bakanı Christian 
Oxontisch, bu uygulamalar sa-
yesinde ailelere hiç bir ücret yan-
sıtmayacaklarını söyledi. Bakan 
Oxontisch, „Sonbahardan itiba-
ren belediyeye ait çocuk yuvala-
rında ailelere hiçbir ücret öde-
metmeyeğiz. Bu uygulamadan 
yaklaşık 26.146 çocuk yararla-
nacak. Özel kuruluşlarda ise 
19.000 çocuk tamamen ücretsiz 
olarak bu hizmetten yararlana-
bilecek. Dar gelirli aileler sonba-
hardan itibaren ücretsiz kreş dı-
şında talep halinde ayrıca başka 
bir hizmetlerden de yararlanabi-
lecekler.  Yani çocukların yemek 
masraflarını karşılayacağız. 
Bunun için biz yıllık 455 milyon 
euro harçamayı düşünüyoruz“ 
diye konuştu.

vİYaNa BELEDİYESİ’NDEN 
EĞİTİME TaM DESTEK

Viyana Belediyesi genç 
ve çocukların eğitimine 
büyük önem veriyor. 
Belediye yetkilileri, 
geçtiğimiz dönem 
aldığı anaokulları 
ücretsiz uygulamasına 
başladı. Ayrıca 21 adet 
orta dereceli okulun da 
açılışı gerçekleştirildi.
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Viyana- Avusturya‘da cep 
telefonu denince aklan 
gelen ilk isim üstün hiz-

metleri artık bir marka olmuş 
X-Mobil,  yeni sezonda da ye-
nilikler ile  tüm müşterilerinin 
hizmetinde.   X-Mobile’ın sahi-
bi Murat Koç  yayımladığı bay-
ram mesajında, “ Tüm islam 
aleminin Ramazan Bayramı´nı  
içtenlikle kutluyor ve hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum.  

Herkesin  bayramda ailesi ve 
sevdikleriyle güzel vakit geçir-
melerini  temenni ediyorum. 
Herkesi sevgi ve derin saygıla-
rımla selamlıyorum”  dedi.   

Murat Koç yeni sezonda da 
Avusturya’da yaşayan  Türk 
toplumunun hizmet inde 
olacaklarını, müşterilerine 
en iyi hizmeti en uygun fi-
yata vereceklerinin  altını 

çizdikten  sonra  şunları ifa-
de etti: ‘’Müşterilerimize  en 
uygun fiyata en yeni model 
cep telefonları,  her kayıt 
başına verilen birbirinden 
güzel hediyeler olacaktır. 
Satış sonrası servis hizme-
ti X-Mobile’ın sunduğu hiz-
metlerden sadece bir  kaçı.  
Ayrıca yeni dönemde de bir 
çok sürpriz  X-Mobile müş-
terilerini bekliyor.’’

X-MOBiL’DEN MESaJ 

SEvGİ vE SaYGiLariMizLa

VİyAnA-Avusturya‘dan 
Tü r k i y e ‘ y i  a r a m a -
da en uygun fiyatlar 
ile kaliteli hizmet ve-
ren sektöründe lider ko-
numda bulunan eety 
Telekomünikasyon’un 
Genel Müdürü Richard 
Kernbeis bir bayram ne-
deni ile yayınladığı mesa-
jında tüm Müslümanlar-
ın bayramını içtenlikle 
kut ladı .  Kerbeis,  “ 
Burada yaşayan ve bay-
ramlarda Türkiye’deki 
ailelerinin ve akrabala-
rının yanında olamayan 
kişilere çok uygun koşul-
larda eety olarak yurt-
dışı ile görüşme imkanı 
verebildiğimiz için çok 
mutluyuz. Küresel kri-
zin her alanda gösterdiği 
olumsuz etkilerden son-
ra artık her cent önemli 
bir hale geldi. 

Biz de bu ortamda hem 
insanlara bütçelerini 
sarsmadan sevdikleriy-
le kavuşturacak bir ürün 
sağlamanın hem de bu 
ürünü kaliteli olarak tut-
manın mücadelesi için-
deyiz. Tekrar herkese iyi 
bayramlar diliyorum. 
Sevdikleriyle birlikte gü-
zel vakit geçirmelerini te-
menni ediyorum” dedi.

EETY  
SİzİNLE

YaŞaM YaŞaM
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2 EKİMDEN İTİBarEN SİNEMaLarDa
FiLMcaSiNO WiEN / FiLMHaUS KiNO SPiTTELBErG / Uci KiNOWELT- MiLLENiUM ciTY

Wien- Fikir istediği ka-
dar güzel olsun eğer 
o fikri gerçeğe çevire-

cek bir plan yapılmamışsa de-
ğersizdir. Bu plana ‘Business-
plan’ denir. Bu plan ne kadar 
detaylı olursa iş adamına o 
kadar yardımcı olur. Böyle bir 
plan, ürünü ve verilmek iste-
nen hizmeti açıklamalıdır. 
Verilecek hizmetin müşteri 
veya alıcıya ne yarar sağla-
yacağı ve hedef kitleye hangi 
yaklaşımla ulaşılabileceği be-
lirlenmelidir. Şirketin kurula-
cağı yer, beraberinde getiril-
mesi gereken temel şartlar ve 
uzmanlık derecesi kararlaş-
tırılmalıdır. Uzmanlar, riske 
atılmamak için şirket kurma-
yı amaçlayan iş adamlarının 
mutlaka detaylı bir araştırma 
ve hazırlık evresinden geçme-
leri gerektiğini vurguluyor.

Hazırlıklarda desteğe ihti-
yaç duyan iş adamları üc-
retsiz danışmanlık için tica-
ret odasına başvurabilirler. 
Seminerlerde, workshop-
larda ve kişisel danışma gö-
rüşmelerinde bağımsız bir 
iş kurmak için gerekli hu-
kuki ve idari bilgileri de edi-
nebilirler.   WIFI ayrıca ti-
caret danışmanlık görevi 
çerçevesinde coaching ve ti-
cari kararlarda destek prog-
ramları sunuyor.  Eğer daha 
işyerinin yeri belli  değil-
se ServiceCenter lokalleri-
ne danışılabilir. Bu lokaller 
satılık veya kiralık bürolar 
üzerine en büyük veri taban-
larından birine sahip.

Bu konuların hepsi halledildik-
ten sonra para mevzuatına ge-
çilmeli. İşe girmeden ne kadar 
biriktirilmesi gerektiği açılacak 
işyerine bağlı olarak değişir. 
Genel olarak ürünler, yeniden 
düzenleme, malzeme, sürekli 
giderler gibi masraflar hesap-
lanmalı. Gelir gider hesabı ya-

parken kasadan ne kadar para 
alınabileceğini nerden bilinebi-
lir? Bu genelde işyeri açıldıktan 
bir kaç ay sonra kendiliğinden 
belli olur. İşlerin nasıl yürüdü-
ğü ve biriktirilmiş paradan ne 
kadar alınması gerektiğine ba-
kılır. Vergi ve sigorta masrafla-
rı da önemli bir nokta teşkil et-
mektedir. Daha sonra ödeme 
zorluğu çekmemek için bu mas-
raflar da sürekli masraflar dahi-
linde işlenmelidir. Her başlan-
gıç için danışmanlık ve maddi 
yardım hizmeti vardır. Yeni 

işyeri açanlar için damga 
pulu ve vergi masrafların-
dan muaflık sağlayan yeni 
destek yasası çıkarıldı. Bu 
hizmet ticaret bakanlığının 
kuruluş kurma bonusu ola-
rak ticaret odasında işyeri 
ruhsatı başvurusunda bulu-
nurken talep edilmelidir. Bu 
maddi yardım paketini ye-
ni bir branşa atılan veya ta-
mamen yeni bir işyeri kuran 
bütün iş adamları talep ede-
bilir. Böylece yapılan yatırı-
mın yüzde onu alınan yar-

dım ile karşılanmaktadır. 
Bir ortaklık kurulmadığı sü-
rece bu yardımın ticaret si-
ciline işlenmesi gerekme-
mektedir. AG, GesmbH veya  
komandit  ş irket  kurumu 
için talep edilen yardım ise 
ticaret siciline işlenmek zo-
rundadır.

Şirket kurar-
ken dikkat 

edilmesi gereken 
konular. Şirket 

kurucularına ver-
ilen destek.

Viyana Ticaret Odası uzman-
ları ile işbirliği içerisinde 
hazırlanmıştır. Daha fazla 
bilgi için: 01 51450 – DW 1050.

İYİ Bİr PLaN
İŞİNİzİN YariSiDir

YaŞaM
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Yetişkinlere eğitim ve geliş-
tirme programları sunan 
Volkshochschule (Halk 

Yüksek Okulları) Viyana‘nın en 
büyük kuruluşlarından bir ta-
nesidir. Türkiye’den göç edenler 
için eğitim altın bilezik sahibi ol-
mak demektir.  İş yerinde gelişme 
ve ilerleme programları, dil kur-
su, bilgisayar kursu ve bunlar gi-
bi sayısız olanaklar sunmaktadır. 
Ayrıca, sağlıklı bir yaşam için spor 
kursları da veriliyor.

Viyana‘nın Volkshochschule‘leri 
(VHS) Viyana‘da toplam 50 yerde 
vardır ve, senede 14.000‘den faz-
la kurs verir. Bu kadar çok çeşit ol-

ması, Viyana‘da ikamet eden her-
kesin, kendine göre bir geliştirme 
programı bulabilme imkanını sağ-
lamak içindir. Viyana‘nın her sem-
tinde, özellikle dar gelirli vatan-
daşların faydalanabileceği eğitim 
imkanları sunulmaktadır.

UYGUN FiYaTa EĞiTiM

VHS‘in her kursu ideal ve uy-
gun fiyatlara sunar. Yine de kurs 
almaya maddi gücü yetmeyen-
ler bulunmaktadır. Onlar için ar-
tık “Mobilpass” diye adlandırılan 
yeni bir fırsat var. Devlet yardımı 
ve en düşük emekli maaşı alanlar 
için, saati sadece 1 Euro olan, VHS 

birçok Kurs sunuyor. Mesela bil-
gisayar kursunun ücreti 138 Euro. 
Mobilpass sahipleri sadece 12 Euro 
ödüyor. Özel ders, küçük gruplu 
kurslar (Lehrgang) ve başka bir şe-
kilde desteklenen kurslar, bu hiz-
mete dahil değildir.

DiL KUrSLari

VHS‘de 60‘dan fazla dilde yabancı 
dil kursu verilmektedir. Almanca 
ve İspanyolca gibi çeşitli Avrupa 
dillerinin yanı sıra, Urdu gibi eg-
zotik dillere kadar, kurs veren pro-
fesyonel eğitimciler, en modern 
dil bilimi metodlarını kullanıyor-
lar. Dil bilgisi ilerlemiş olanlar 

için de kendilerini geliştirme im-
kanı bulunuyor. Ailelere tavsiye! 
Çocuklar için dil kurslarında 10 
Euro indirim var. 

İş gücü piyasası sürekli hareket 
halinde. Bazı işler kayboluyor, ve 
bir yerlerde de yeni işler oluşuyor. 
Bu bakımdan, piyasadaki talebe 
hızlı cevap verebilmek için, esnek 
olmak lazım. Orta okul diploması 
şart. Çünkü çıraklık ve birçok mes-
lek için gereklidir. Üniversite veya 
koleje gitmek isteyenler, Matura 
diplomasını veya Studienberecht
igungsprüfung‘unu (belirli eğitim 
türleri için yüksek öğretim giriş sı-
navı) VHS‘de telafi edilebilir.

Almanca öğrenmek 
için doğru adres

vİYaNa‘NiN vOLKSHOcHScHULE’LErİ 
(vHS)  İLE  ÜSTÜN EĞİTİM

YaŞaM
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vİYaNaLi raŞİT MaGaNDa KUrBaNi

Bi r  ya k ı n ı n ı n  düğü-
nü için Türkiye’ye gi-
den Raşit Demir isim-

li Viyanalı gurbetçi düğünde 
atılan maganda kurşunla-
rından birinin hedefi oldu. 
Demir, düğün esnasında se-
ken kurşunlardan birinin 
kendisine isabet etmesin-
den ötürü kanlar içinde ye-
re yığıldı. 

Avusturya’dan bir yakının 
düğünü için Türkiye’ye gi-
den Raşit Demir isimli 26 
y a ş ı n d a k i  ge n ç  m a g a n -

da kurşunuyla hayata ve-
da etti.  Sinop’un Türkeli 
İ lçesi  Yapraklı  Köyü’nde 
oturan 65 yaşındaki Satı 
Demir, gittiği düğünde ruh-
satsız tabancayla havaya 
ateş açtı. Kurşunlardan bi-
ri Avusturya’dan yakınları-
nın düğünü için Türkiye’ye 

gelen yeğeni 26 yaşında-
ki Raşit Demir’e isabet etti. 
Hastaneye kaldırılan genç 
kurtarılamadı. Satı Demir 
gözaltında.

MaGaNDa KUrŞUNUNa DİKKaT

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı 

köyünde yapılan bir düğün-
de, Satı Demir isimli vatan-
daşın düğün sırasında sürek-
li olarak ateş açtığı ve kaza ile 
bu kurşunlardan birinin sek-
tiği açıklandı. Bu sırada se-
ken kurşun Avusturya‘dan 
yakınlarının düğünü için 
Türkiye‘ye gelen gurbetçi 
Raşit Demir‘e (26) isabet etti.

Yakınları tarafından Türkeli 
Devlet Hastanesi‘ne kaldı-
rılan Raşit Demir, burada 
yapılan ilk müdahalesinin 
ardından Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Hastanesi‘ne 
sevk edildi ancak tüm mü-
dahalelere rağmen kurta-
rılamadı. Olayla ilgili  gö-
z a l t ı n a  a l ı n a n  S . D. ‘ n i n 
düğünde kullandığı silahın 
ruhsatsız olduğu belirlen-
di. Soruşturma sürüyor. 

VİyAnA - Kadere bak. 
Bir yakınının düğünü 
için Viyana’dan 
Türkiye’ye giden 
Raşit Demir, maganda 
kurşunuyla canından 
oldu!

TÜrK MarKaLari 
vİYaNa’Ya açiLiYOr

Tamer, yaptığı açıkla-
mada, dünyanın gül 
yağı ihtiyacının yüzde 

60‘ını karşılayan Isparta‘da 
kozmetik alanında yeni açı-
lımlar yaptıklarını kaydetti. 
Rosense‘nin küresel ekono-

mik krize rağmen uluslara-
rası alana açıldığına dikka-
ti çeken Tamer, “Almanya ve 
İsviçre‘nin ardından Paris‘e 
bayilik aracılığıyla mağaza 
açıyoruz, Viyana‘ya da bayi-
lik veriyoruz” dedi. 

Viyana bir çok Türk 
markası için çazip bir 
pazar olma özelliğini 

koruyor. Geçtiğimiz 
günlerde BEKO Satış 

Mağazası ilk kez 
açılmıştı. Bunun hemen 
ardından Gül ve Gülyağı 

Satış Kooperatifi 
(GÜLBİRLİK)‘de Viyana‘ya 
yeni bir temsilcilik açmak 

için kolları sıvadı. 

VİYANA - Avusturya vatan-
daşlığına geçenlerin sa-
yısında giderek artan bir 

düşüş gözleniyor. Yılın birinci 
yarısında 4.243 kişiye Avusturya 

vatandaşlığı verildi. Statistik 
Austria‘ya göre bu sayı geçen se-
nenin ilk altı ayındakin-
den yüzde 
25.5 daha 
az. 2003‘den 
2006‘ya ka-
dar, vatan-
daşlığa ge-
ç e n l e r i n 
sayısı her yıl 
şimdikine gö-
re dört veya beş 
kat daha fazlay- d ı . 
Mart 2006‘da ise, Avusturya 
Vatandaş‘lığına girmeyi zorlaş-
tıran yeni vatandaşlık yasası uy-
gulamaya konuldu. Hemen he-
men her eyalette 2009‘un Ocak 
ve Haziran ayı arası, geçen se-
ne aynı zamana nazaran çok da-
ha az kişi yeni vatandaş oldu. 
Sadece Burgendland‘da 91 kişiy-
le, geçen geçen seneye göre 39 ki-

şi daha fazla vatandaşlığa geçiş 
yaparak, yüzde 75 artış yaşan-
dı. 2008‘e göre en yüksek düşüş 

yüzde 41.3 gerilemeyle 
Vorarlberg‘de 235 ki-

şi yeni vatan-
daş oldu, 
Steiermark 
( y ü z d e 

40,4. gerile-
meyle 267 ki-

şi), Karintiya 
(yüzde 35 geri-

lemeyle 156 kişi), 
Aşağı Avusturya 

(yüzde 31,8 gerilemeyle 642 ki-
şi), Tirol (yüzde 27‘yle 365 ki-
şi) ve Viyana (25.7‘yle 1.486 ki-
şi). Vasatın altında gerilemeler 
Salzburg‘da kaydedildi (yüzde 
11.2 gerilemeyle 282). Bununla 
birlikte yurt dışında ikamet eden 
beş kişi vatandaş oldu. 2009‘un 
ilk yarısında toplam 792 kişiye 

en az on sene Avusturya‘da ika-
met ettiklerinden dolayı vatan-
daşlık verildi. En az dört veya al-
tı senelik ikametgahı olan 743 
kişi bundan başka dikkate de-
ğer gerekçeden dolayı vatandaş 
olma hakkı kazandı.  Avusturya 
vatandaşıyla evlenmeyle 348 
kişi ve 15 senedir Avusturya‘da 
ikamet edip etkili bir şekilde 
entegre olan 494 kişi vatan-
daş oldu. ‚‘Vatandaşlığı geniş-
letme‘‘ başlığı altında 1.425 eş 
cocuklarıyla beraber vatandaş 
oldu. Vatandaş olanların yüz-
de 38.9‘u Avusturya‘da doğ-
du, geri kalan yüzde 61.1‘se 
yurt dışında. 99 farklı ülkeden 
Avusturya vatandaşlığına ge-
çenlerin arasında 968 kişiyle en 
çok Sırbistan yer alıyor. Bosna 
Hersek‘ten 771, Türkiye‘den 
681, Hırvatistan‘dan 223 kişi 
Avusturya vatandaşı oldu.

Avusturya‘da 
vatandaşlık alma 

hakları her geçen gün 
zorlaşıyor. Bu durum 

Avusturya İstatistik 
Kurumu‘nun son veri-

lerine de yansıdı. Artık 
vatandaşlık almak 

çok zor. Buna rağmen 
Viyana genelinde 

Avusturya vatandaşlığı 
alan en büyük 

toplulukların başında 
yine Türkler geliyor. 

vaTaNDaŞLiK arTiK aSLaNiN aĞziNDa

TaYFUN GLaSErEi 
vE aİLESİ, HaYirLi 
raMazaN 
BaYraMLari
DİLEr

GÜNDEM GÜNDEM
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Komisyonun raportörü es-
ki Avusturya dışişleri ba-
kanlığı müsteşarı Albert 

Rohan, Komisyon Başkanı es-
ki Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Martti Ahtisaari, eski Hollanda 
dışişleri bakanı Hans van den 
Broek, eski İspanya dışiş-
leri bakanı Marcelino Oreja 
Aguirre‘nin de katıldığı pa-
nelde, „Türkiye‘de reformla-
rın yavaşladığını“ öne sürerek, 
„Gözlenen bu olumsuzluğa 
rağmen birçok sorunun çözü-
münde olumlu işaretler oldu-
ğunu“ söyledi.

Rohan, Türkiye‘deki olum-
lu gelişmeleri şöyle sıraladı:  - 
Birleşik Kıbrıs‘ın kurulması için 
için umut verici gelişmeler olu-
yor. Talat ve Hristofyas çok iyi 
iki arkadaş, görüşmeler sonun-
da anlaşma şansları yüksek. 
Birleşik Kıbrısın kurulmasında 
iki tarafın da çıkarları var. AB 
bu sürece destek vermelidir.

- Kürt meselesinde olumlu ge-
lişmeler oldu. Bir TV kanalının 
(TRT-6) 24 saat boyunca Kürtçe 
yayın yapmasını yıllar önce ha-
yal bile edemezdik. Hükümet 
yeni bir paket ilan etti. Bu pa-
ketin içeriğini bekliyoruz. Kürt 
sorununun çözümü için mev-
cut hükümet önceki hükümet-
lerden daha fazlasını yaptı. 
Hükümet, ülkedeki 12 milyon 
Kürt‘ün gönüllerini kazanabi-
lirse bu sorunun çözülmesine 
tanık olacağız.- Bölgesel po-
litikalarda Türkiye tüm kom-

şularıyla iyi ilişkiler yürütü-
yor. Bugüne kadar tabu olan 
Ermeni sorununun çözümü 
konusunda da olumlu gelişme-

ler oluyor. Bu sorunu Türkiye 
kendisi çözmelidir. Dışarıdan 
yapılacak müdahale ve bas-
kılar sorunu karmaşık bir ha-

le getirebilir.Albert Rohan, 
„Türkiye‘de İslam‘ın dikkat çe-
kici bir şekilde yükselişe geç-
tiğinin gözlemlendiğini“ ifade 
ederek, „Ancak, 80 yılı aşkın 
süredir ülkede hakim olan se-
küler sistemin tehlikede ol-
madığını“ kaydetti. Avusturya 
Sanayiciler Birliği‘nin (İV) 
Viyana‘daki genel merkezin-
de düzenlenen „Avrupa‘da 
Türkiye:  Kıs ı r  Döngüyü 
Kırmak“ paneline özel olarak 
davet edilen, politikacı, iş ada-
mı, diplomat ve öğrencilere sa-
lonun girişinde Türkiye rapo-
runun Almanca veya İngilizce 
nüshaları dağıtıldığı için ra-
porun içeriği konusunda de-
taya girmek istemeyen komis-
yon üyeleri, salondaki 500 
kadar dinleyiciden gelen soru-
ları toplayarak yanıtlamayı ter-
cih etti. Albert Rohan, raporu 
tanıtmak için Brüksel, Paris ve 
Viyana‘da düzenledikleri top-
lantıları devam ettireceklerini, 
İstanbul‘da da bir toplantı yap-
mayı planladıklarını söyledi.

Avusturya Sanayiciler Birliği 
yetkilileri, Türkiye raporu-
nu tanıtım paneli nedeniy-
le binanın girişindeki bayrak 
direğine Türk ve Avusturya 
bayraklarını yan yana gön-
dere çekti. Paneli Türkiye‘nin 
Viyana Büyükelçisi Selim 
Yenel, Avusturya‘nın Ankara 
Büyükelçisi Heide Maria Gürer 
ile OPEC Fon‘un Viyana‘daki 
merkezinde görevli eşi Nadir 
Gürer de izledi.

aKiL aDaMLariNDaN TÜrKİYE raPOrU

Türkiye‘nin üyeliğini savunmak için 
Avrupa‘nın önde gelen siyasetçiler-
inin kurduğu Akil Adamlar Komisyonu, 
„Avrupa‘da Türkiye; Kısır Döngüyü Kırmak“ 
başlıklı raporlarını Avusturya Sanayiciler 
Birliği‘nde düzenlenen panelde açıkladı.

GÜNDEM
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Viyana- Bu sene bir ilk ola-
rak 4 Aralıkta Stadthalle 
Wien, Halle E’de kapıları-

nı B2B (Business to Business) fu-
arına açıyor. EcoMIGRA’da sanayi 
ve ticaretten turizme ve endüs-
triye kadar varan farklı branşlar 
temsil ediliyor. Bu vesileyle etnik 
ve avrupai şirket ve kuruluşların 
ekonomik ve kültürel açıdan ya-
kınlaşması ve birbirleri ile olan 
ileşimlerinin kuvvetlendirilmesi 
amaçlanıyor.

Katılımcılar arası iletişimin art-
ması ve tecrübe alışverişinde 
bulunmaları için pek çok works-
hop, seminer ve sunum yapıl-
ması planlanıyor. Fuarın sloganı 
‘ticari başarıya kültürel köprü’ 
olarak belirlendi. Organizatörler 
bu sloganla Avrupa içinde kül-
türler arası anlayış ve alışverişi 
arttırmanın ekonomik gelişme-
ler için ne denli önemli olduğu-
nu vurgulamak istiyor. Bu fua-
rın amaçlarını, altında yatan 
düşünceleri ve artı-eksilerini 
daha iyi anlayabilmek için ga-
zeteden arkadaşlarımız fua-
rın sorumluları Sami Akpınar 
( U E T D  m e n s u b u ) ,  E rgü n 
Kuzugüdenli (ESNAF dergisi 

yayımcısı) ve Paul Kampusch 
(Wirtschaftsverlag Marketing 
yöneticisi) ile görüştüler.

2009 senesinde konu olarak 
Türkiye’ye ağırlık verildiği için 
ilk sorumuz neden bu hedef kit-
lesinin bu kadar önemli olduğu 
oldu. Paul Kampusch bize Türk 
cemaatinin Avusturya’da zaman-
la gastronomi ve turizm gibi bir 
çok alanda önemli bir yer edin-
diğini açıkladı. Bu Türkiye’yi 
ve Türkleri Avusturyalı kuru-
luşlar için önemli bir bağlan-
tı noktası haline getiriyor. Bir 
kaç nesil evvel konuk işçi olarak 
Avusturya’ya yerleşen Türklerin 
çoktan kebap ve cep telefonu şir-
keti sahibi olmanın ötesine geç-
tiklerini göstermek istedikleri-
ni belirtti. Kampusch ‘bazıları  
Avusturya’da okuyup üniversite-
den akademik bir derece aldılar 
ve bu yüzden önemli iş ortakları 
olarak karşımıza çıkmaktadırlar.’ 
sözleriyle de Türklerin göstermiş 
olduğu gelişmeye dikkat çek-

ti. EcoMIGRA fuarı Avrupadaki 
Türk cemaati ve özellikle Türkiye 
ile çalışan Avrupai kuruluş-
lar üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Bunun ötesinde Türk cemaa-
ti ‘ESNAF’ adlı derginin piyasa-
da yer edinmesine büyük kat-
kıda bulunmuştur. ‘ESNAF’ iki 
dilli (almanca-türkçe) bir der-
gi olup bir yıl evvel ilk defa ba-
sıma girmiştir. Yayımcı Ergün 
Kuzugüdenli derginin ana işlevi-
ni önemli bilgileri resmi makam-
lardan okuyuculara taşımak ola-
rak görüyor. Dergi özellikle ufak 
ve orta büyüklükteki Avusturyalı 
müesseselere yönelik çıkarıl-
makta. ESNAF’ı öteki dergiler-
den ayıran bir özellik de ticari 
danışmanlık konusunda saygın 
uzmanların vermiş olduğu tav-
siyeleri yayımlamalarıdır. Hala 
kuruluş döneminde bulunduk-
ları için yayımcılar otantik ama 
aynı zamanda kritik yazılar ya-
yımlamak istediklerinin altını 
çiziyorlar. Kuzugüdenli  bugün-
kü durumu ‘Kuruluşlar ken-

dini geliştirmelidir yoksa hiç 
şansları yok!’ sözleriyle tasvir 
ediyor. Ayrıca kendi şirketini 
kurmak isteyen ikinci üçüncü 
nesil Türk göçmenlerine tica-
ret odası (Wirtschaftskammer) 
ve WIFI Entstitüsünden bilgi 
almalarını öğütlüyor. Derginin 
son sayfasında da okuyucu-
ya ayrıca hukuki danışmanlık 
sunuluyor. Avusturya’da aşağı 
yukarı 5 bin kuruluş Türk göç-
menlerine ait. Bunların 3 bi-
ni de Viyana’dadır. Bu gerçek ti-
cari ve toplumsal önem teşkil 
etmektedir. ESNAF’ın desteği ile 
ecoMIGRA fuarı çerçevesinde al-
manca konuşan Türkler kendi 
branşlarından başka kuruluşlar-
la bağlantı kurmak olanağını bu-
lacaklardır. 

U E T D  v e  Av r u p a i -T ü r k 
Demokratlar Derneği ile iş ve 
ortaklık bütün katılımcılar ta-
rafından Türk cemaatiyle olan 
bağlantıları daha iyi değerlendi-
rebilmek için vazgeçilmez bir fır-
sat olarak görmektedirler. UETD 
2006 senesinde 90 Türk asıl-
lı üniversite mezunu tarafından 
kurulmuştur. Bu dernek yarı dip-
lomatik düzeyde yürütülmekte-
dir.  Sami Akpınar UETD’yi an-
latırken ‘toplumu aktif olarak 
şekillendirmeye yardımcı olma-
yı ve farklı kuruluşlarla iletişim 
kurmayı görevimiz biliyoruz’ de-
di. Dernek bini aşkın şirket ve 
kontaktan oluşan veritabanı-
nı ecoMIGRA’ya tahsis etti. Paul 
Kampusch ‘bütün proje bir ekip 
çalışması emsalidir’ dedi. 

Sorumlular şu anda aşağı yu-
karı 80 katılımcı beklemekteler. 
EcoMIGRA Kulinaria fuarını da 
proje içerisine katarak katılımcı 
kitleye daha çok yönlü hitap et-
mek de fuar sorumlularının plan-
ları arasında yer almaktadır.

EcOMiGra FUari’Ni KaçirMaYiN!

Avrupa Birliğindeki etnik kuruluşlar tarafından 
ticaret ve kültür ilişkileri üzerine düzenlenen ilk fuar 

ECOMIGRA 4 Aralık’ta Viyana’da. 

EKONOMİ
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Avusturya Devleti‘nin 
tüm temsilcileri ile 
açık ve  dostane iliş-

kiler kuran Büyükelçi Yenel, 
Avusturya‘daki Türk toplumu-
na giderayak çok sıcak mesaj-
lar verdi.  ‚Ankara‘da bir kar-
deşiniz olduğunu unutmayın. 
Vatandaş devletin hizmetin-
de değil, devlet vatandaşın 
hizmetindedir. Bunu bundan 
sonra hiç bir devlet temsilci-
si unutmamalıdır‘  dedi. Bu 
sözleri kendisinin çok yüksek 
tutmuş olduğu çıtayı yerine 
gelenlerin de böyle tutmaları-
nı temenni ettiği şeklinde yo-
rumlandı. 

vaTaNDaŞ YaLNiz DEĞİL

Yeni Vatan Gazetesi‘nin so-
rularını yanıtlayan Yenel, sı-
kıntısı ve sorunu olan vatan-
daşları büyükelçiliğe davet 
etti. Yenel, „Problemi ve sı-
kıntısı olan vatandaşlarımız 
gelsinler bizim kapımızı çal-
sınlar. Yapıcı eleştirilere her 
zaman açığız. Konsolosluklar 
ve büyükelçiliklerin başlı-
ca  görevlerinin arasında va-
tandaşa hizmet gelmektedir. 
Başkonsoluğumuz konsolos-
luktan ayrılarak geçen hafta 
onüçüncü Viyana‘da açıldı. Bir 
çok vatandaşımızın çeşitli ko-
nularda sorunları var. Bu so-
runların çözümünde yardım-
cı olabiliyorsak ne mutlu bize. 
Vatandaşlarımızı elimizden 
geldiğince yalnız bırakmama-
ya gayret ediyoruz. dedi.  Yeni 
Vatan Gazetesi‘nin Büyükelçi 
Yenel ile yaptığı röportaj:

Yeni Vatan: Sayın Büyükelçi 
giderken hangi duygular ile 
geri dönüyorsunuz? İçinizde 
şunu da halletseydim gibi bir 
his var mı?

Selim Yenel:  Viyana‘dan 
Ankara‘ya karışık duygular-
la dönüyorum. Bir nevi mut-
luluk esasında. Burada oldu-
ğum süre içerisinde buradaki 
insanları tanıdım. Sürekli ola-
rak kalabileceğini düşün-
düğüm adımlar attık. Türk 
toplumunun sorunlarını tanı-
dım. Avusturyalılar‘ı tanıdım. 
Avrupa Birliği(AB) konusun-
da özellikle en Türkiye’ye kar-
şı olan toplum olmalarına rağ-

men dürüstler. Bu çok önemli. 
Arkamızdan konuşmuyorlar. 
Avusturya‘lılar en azından be-
ğenmesekte yüzümüze kar-
şı rahatsızlıklarını söylüyor-
lar. Başka Avrupa Birliği üyesi 
birçok ülke böyle değil.

Yeni Vatan: Viyana‘da en çok 
üzüldüğünüz an veya anlar 
hangileriydi?  

Selim Yenel:  Galatasaray‘ın 
V i y a n a ‘ d a  k a y b e t t i ğ i 
an.(Gülüyor). Başka yok sa-
nırım. Bu her şey güllük gü-
listanlıktı anlamına gelmiyor. 
Sağ hareketin Avusturya‘da 
yaptıklarının da farkındayız. 
Yine de geleceğe çok olum-
lu bakıyoruz. Büyük atılımlar 
bekliyorum.

Yeni Vatan:Viyana‘dan en 
cok sevindiginiz an veya an-
lar hangileriydi?

Selim Yenel: Başkonlosluğu-
muzun ben gitmeden 13. 
Viyana‘da  açılması. Sayın 
Sedat Önal’1 Eylül 2007’de 
Viyana başkonsolosluğuna 
atandı. 2 Eylül 2009’da da 13. 
Viyana‘da başkonsolosluğun 
ayrı bir binada açılışını kutla-
dık. Ne yazık ki Sedat bey de 
artık gidiyor .  Daha makamı-
na oturamadan Ankara’dakı 
görevine terfi etti. Kendisine 
ve tüm ekibine bu hizmetin-
den dolayı içtenlikle teşekkür 
ederim. 

Yeni Vatan: Viyana‘da son 
dört yıl içinde hangi alanla-
ra ağırlık vermek zorunda 
kaldınız?

Selim Yenel: Birincisi eğitim. 
Hem kazanç hem uyum için. 
Eğitimin daha üst seviyelere 
taşınması lazım. Bu iki taraflı 
olmalı. Yani Avusturyalıların 
da eğitilmesi lazım. Türklerin 
Avusturya’lılara tanıtılma-
sı lazım ve Avusturyalıların 
Türklere tanıtılması lazım. 
İkincisi AB süreci. Bu konu gö-
reve geldiğim günden beri her 
daim gündemdeydi.Eğitim ve 
AB süreci tabi ki birbirinden 
ayrılmaz iki nokta. Avusturya 
daha evvel belirttiğim gibi bu 
konuda Türkiye’ye en karşı 
olan ülke şu anda. Bu konuda 
Avusturyalılar eksik ve yanlış 
bilgilere sahip. Üçüncü önemli 

bir konu entegrasyon yani va-
tandaşlarımızın Avusturya‘ya 
uyumu. Konuların üçü de bir-
biriyle çok bağlantılı ve önem 
açısından ayırmak da çok zor.  

Yeni vatan: viyana‘da dört yıl bü-
yükelçi olarak görev yaptınız. Geliş 
gününüzdeki duygularınız nasıldı? 
avusturya Devleti, avusturya hal-
kı ve burada yaşayan 250 binden 
fazla Türkiye‘den göç etmiş insan 
hakkında düşünceleriniz nedir?  
Düzelmesini arzu ettiğiniz konular 
ve alanlar nedir?

Selim Yenel:  Buraya ge -
lirken çok onur duydum. 
Dedem Mithat Yenel 1919’da 
1 sene Viyana’da yaşamış. 
Eşiyle de burada, Viyana 
Büyükelçiliğinde evlenmiş-
ler. Daha evvel de Viyana’ya 
gelmiştim. Mutluydum bildi-

‘arTiK aNKara’Da Bİr 
KarDEŞİNİz var’

Önümüzdeki günlerde Avusturya’daki 
görevi bitecek olan Büyükelçi 
Selim yenel’den Türk toplumuna 
sıcak mesaj: “Artık Ankara’da bir 
kardeşiniz var...” yenel’in dört yıllık 
görevi önümüzdeki günlerde bitiyor. 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Müsteşar 
yardımcılığı’na terfi eden Büyükelçi 
yenel, Ekim ayı başında Viyana‘dan 
ayrılacak. Viyana’daki dostlarını 
çok özleyeceğini söyleyen Büyükelçi 
yenel, yeni Vatan Gazetesi’nin 
sorularını yanıtladı.

Büyükelçi 
Selim Yenel

GÜNcEL GÜNcEL
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ğim bir ülkeye geldiğimden.  
Burada yaşayanlar konusu-
da iki çok önemli nokta var.  
Birincisi iç diyalog, ikincisi dış 
diyalog.  İç diyalog derken der-
nekler arası diyalogtan bahse-

diyorum. Birbirleriyle iletişime 
geçmeleri gerekiyor. Dış diya-
log olarak da burada yaşayan 
Türk nüfusun Avusturyalılarla 
bağlantı kurmaları lazım. İki 
tarafın da dışa dönük hareket 
etmesi gerekiyor. Düzelmesini 
bizim arzu ettiğimiz konular 
dışında bizim daha iyi yapa-
bileceğimizi düşündüğünüz 
şeyler varsa her zaman kapı-
mız açık. Yapıcı eleştiri her za-
man makbulümüzdür.

Yeni Vatan: Sizin görev sü-
reniz içerisinde Türkiye ve 
Avusturya ilişkilerinde bir 

değişiklik oldu mu?

Selim Yenel: AB sürecinde 
bir zaman unsuru olmadığın-
dan rahatlama oldu diyebili-
riz. Siyasi ve ekonomik açıdan 

çok iyi ilişkiler. AB  bakış açı-
sı bir problem yaratıyor. Fakat 
söylediğimiz şu ki, biz bugün 
yarın üye olmayacağız AB’ye. 
O zaman kadar hem AB hem 
de Türkiye değişmiş olacak.

Yeni Vatan: Burada okuyan 
öğrenciler ile ilgili ne düşünü-
yorsunuz? (Sivil Toplum ha-
reketleri, entregrasyon vs.)

Selim Yenel: İlk geldiğim-
de öğrencileri  çağırdım. 
Üniversitelilere çağrıda bu-
lunduk. Kıbrıstan Ermeni so-
rununa kadar soru soruyorlar. 

Daha sonra ilgi azalmaya baş-
ladığında kendim gittim üni-
versiteye. Her zaman kapımız 
açıktır dedik. İnsanlara ne ka-
dar bilgi verirsek o kadar iyi. 

Yeni Vatan:  Avusturya hem 
coğrafi hem de 7 Milyon nü-
fusu ile 70 Milyon nüfuslu 
Türkiye ile karşılaştırıldığın-
da daha küçük bir ülke. Ama 
öbür taraftan kişi başına dü-
şen milli gelir 35.000 euro ile 
Türkiye‘nin neredeyse üç, 
dört katı. Kişi başına düşen 
gelir, kültür ve sanat etkin-
likleri, ve turist sayısı gibi bir 
çok konuda Türkiye’nin çok 
ilerisinde. Viyana 2009’da 
dünyanin en yaşanabilir 
şehri seçildi. Türkiye‘den 
göç eden insanlarımız hem 
Türkiye‘nin AB  üyeliğine 
karşı çıkan Avusturya’nın 
hem de devamlı entegras-
yon sorunları nedeni ile san-
ki sürekli iki ateş arasında. 
Burada Türk Devletinin, bu-
rada yaşayan ve kendine Sivil 
Toplum Örgütü diyen kişi, ku-
rum ve kuruluşların acaba 
hiç mi hatası yok?

Selim Yenel: Sorun üç taraf-
ta. Yani hem Türkiye, hem 
Avusturya hem de buraya yer-
leşen Türkler yani göçmenler-
de.  Türkiye buraya gelen va-
tandaşlarımızı  hazırlamadı. 

Avusturya ve diğer göçmen ka-
bul eden Avrupa devletleri de 
gelen göçmenleri kalıcı ola-
rak görmedi. Avusturya’nın 
hala bir entegrasyon politi-
kası yok. Biraz geç oldu artık. 
Göçmenlerimiz de gideceğini 
bilemedi belki. Türkiye’ye dö-
nemedi. Sivil toplum örgütle-
rine gelecek olursak yine di-
yalog diyeceğim. Dışa dönük 
olmaları ve eğitim, tanıtım ve 
böylece diyalog üzerinde dur-
maları gerekiyor. Çok önem-
li ve göz ardı edilmemesi gere-
ken bir olay da buradaki sivil 
toplum örgütlerinin en nihaye-
tinde Avusturyalı sivil toplum 
örgütü olmaları. Türkiye değil. 
Avusturyalıların da bu sebeple 
bu örgütlerin bünyelerine en-
tegre edilmesi gerekir. 

Yeni Vatan: Avusturya‘da si-
yasetin ve basının çizginin 
altında ve üstünde  enteg-
rasyon sorunlarında rolü 
olumlu mu?

Selim Yenel: Krone Gaze-
tesi’nin değil. Aşırı sağcılara 
yer veriyor. Ayrıca otosansür 
uyguluyor. Türkiye veyahut 
Türkler hakkında haber çı-
karsa ancak olumsuzları çıkı-
yor. Olumlu haberlere Krone 
yer vermiyor. Krone’yi gay-
ri Türki tutumundan dola-
yı tebrik etmek gerek. Krone 
dışında diğer gazetelerde ise 
göçmenlere yönelik makale-
ler yer alıyor. Yani hem olum-
lu hem olumsuz haber, yorum 
ve analizler var.

Yeni Vatan: Türk dernek-
lerinin bu kadar parçalan-

mış olmasının altında ne-
ler yatıyor sizce? Niye Türk 
toplumu ortak sorunların-
da bir araya gelemiyor? 
Bunda Türkiye‘deki bir çok 
parti , dernek, cemaatin 
Avusturya‘da devamlı bir 
elinin olmasının acab bunda 
nedeni veya yeri  var mı?

Selim Yenel: Yok. Tamamen 
Türk unsuru. Küçük olsun be-
nim olsun mantalitesi. Biz bir-
likte hareket etmeyi çok zor 
başarıyoruz. Bizim yapımız 
böyle.

Yeni Vatan: ‚Türkiye bura-
daki Türkleri cok yalnız bı-
raktı“ demeci bir basın 
oragnında Almanca dilin-
de verdiniz. Bunu biraz açar 
mısınız? Avusturya‘da mese-
la 40 yıldır ATİB gibi Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti‘ne bağ-
lı diyanet işlerine tam teşek-
küllü Dernekleri olarak  yok 
mu? Bazı Türk Partilerine  
burada başta gönülden ve 
daha sonra maddi manevive  
yönetim atamalarına bağlı 
olarak dernek ve federasyon-
lar  var olması Türkiye’nin 
Avusturya’yı hiçde yalnız bı-
raktığını göstermiyor mu? 

Selim Yenel: Evet. Burada 
Devletin bir hatası oldu. 
Hazırlamadılar buraya gelen-
leri. 60larda gelenler hazırlık-
lıydı. 70 ve 80li yıllarda gelen-
ler hazırlıksızdı.  Burada da 

yine iki taraflı. Devlet hazırla-
madı onlar da bizi ne bekliyor 
acaba demedi. Geldiklerinde 
kenetlendiler. İçe döndü-
ler. Buradaki halkın yaşamı-
na paralel bir hayat kurdular. 
Şimdilerde ikinci jenerasyon 
Türkler ne Türkiye’de ne de 
burada yerleştikleri ülkelerde 
kabul görmüyorlar. Böylece 
paralel bir toplum oluşuyor.

Yeni Vatan: Sizden sonra ge-
lecek elci belli mi? Ona tavsi-
yeleriniz ne olacaktir?
Selim Yenel: Belli. Ecvet 
Tezcan bey. 15 Ekimde göreve 
başlıyor hayırlısıyla. Buradan 
önce Polonya ve Azerbaycan’da 
görevdeydi. Tabi ki var tavsi-
yem ama o da aramızda kalsın 
artık. Ayıp olur. (Gülüyor)

Yeni Vatan: Türk toplumu-
na açık kaplilikle mesajı-
nız nedir?

Selim Yenel: Mesajlarım za-
ten anlattıklarımın içinde. 

Mutlu ve huzurlu günler dili-
yorum. Empati kurmalarını, 
açık fikirli olmalarını ve di-
yaloğu geliştirmelerini tavsi-
ye ediyorum. Sabırlı olmak la-
zım. Problemlerin kalkması 
on yirmi sene sürer belki ama 
olacak. Ankara’da bir kardeş-
leri olduğunu unutmasınlar. 
Tüm vatandaşlara derin sevgi 
ve saygılarımı sunarım. 

Farklı bir Büyükelçi 
olan Selim Yenel,  dört 
yıllık görevini tamam-

ladıktan sonra ekim ba-
şında Ankara’ya dönüyor. 
Viyana’ya gelmesi ile özel-
likle Avusturya Büyükelçisi 
Birinci Müsteşarı Meral 
Barlas ve Kültür Müsteşarı 
İstem Cırcıroğlu gibi iki üs-
tün özelliklere sahip dip-
lomatı yanında bulma fır-
satı olmuştu. Elbette bu 
diplomatlarımızla bir-
likte Başkonsolos Sedat 
Önal’ı da unutmamak ge-
rekiyor. Önal, son iki yıl-
da makamına oturmadan 
adeta gece gündüz Viyana 
Başkonsolosluğu’nun yeni 
binası için çalıştı.  Projenin 
fikir babası Büyükelçi 
Selim Yenel’di. Başarılı 
Başkonsolos Önal, maka-
mına oturmadan Ankara’ya 
terfi  edildi.  Büyükelçi 
Yenel, Ankara’ya giderken 
arkasında bir çok dost bı-
raktı. Bu güne kadar hiç bir 
Avusturya Büyükelçisi’nin 
görmediği kadar sevgi ve 
hayranlıkla bahsi geçen bir 
insan olarak ‘unutulmaya-
cak anılar’ bıraktı. İsmini 
gönüllere bir nakış gibi iş-
letti. Yenel, Viyana’daki 
dernekler arasındaki so-
ğuk havayı da kırdı. Onları 
bir nebze de olsa bir araya 
getirmeyi de başardı.Yenel 
herkesi kucaklarken bi-
le gerekli mesafeyi, yanlış 
ve doğru arasındaki ayrımı 
derin bir diplomasi,bilgi ve 
ön sezi ile koymasını bildi. 
Onu yakından tanıyanlar 

daha önceden Avusturya 
Büyükelçiliği’ne herhan-
gi bir nedenle soğuk bak-
mış olmalarını ve eleştiri-
lerini de unuttular. Nedeni 
Büyükelçi Yenel’in yanı-
nızdayız ve hizmetinizde-
yiz sözleri ve buralara sığ-
mayacak icraatları oldu.

Vatandaşlar Büyükelçi Ye-
nel’i bazen bakkal ve fırın-
da tek başına ekmek alır-
ken yada ailesiyle birlikte 
gördüler. Onun doğallığı-
nı ve samimiyetini takdir 
ettiler. Büyükelçilik çalı-
şanları ise onu her zaman 
sıkılmadan, utanmadan 
yanlarına gidip konuşabi-
lecekleri alçakgönüllü bir 
büyükleri olarak gördü-
ler. Onu sevdiler ve bağır-
larına bastılar. Büyükelçi 
Yenel’i Avusturyalı mes-
lektaşlarına, gazetecilere 
ve iş dünyasına sorduğu-
muzda ‘iyi eğitimden geç-
miş, kendine güveni olan, 
bilgi dolu, alçakgönüllü, 
inançlı, inatçı ama sabırlı, 
çok güzel İngilizce konu-
şan bir Türk diplomat’ ke-
limeleriyle izlenimlerini 
ifade ettiler. Onunla her-
kes gurur duydu. Kısaca 
Büyükelçi Selim Yenel’i 
gerek üstün hizmetlerin-
den gerekse arkasında bı-
raktığı dostane izlerden 
dolayı kimse unutmaya-
cak. Viyana onu efsane 
hizmet adamı olarak ha-
tırlayacak. Güle, güle sa-
yın Büyükelçi. Esenlikle 
ve dostlukla kalın...

Birol Kılıç 

vaTaNDaŞiN UNUTMaYacaĞi 
BÜYÜKELçİ

Birol Kılıç 

Selim Yenel

GÜNcEL GÜNcEL
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KoNuK  YAZAr

Mag. Christian reumann
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Burgenland

Avusturya’nın her bölgesinde 
çocuk ve gençler için avukatlık 
büroları var. Bu bürolar çocuk 

ve gençlerle direk ve dolaylı yoldan 
bağlı olan her konuyla ilgileniyorlar. 
Çocuk ve gençlik avukatlık büroları 
hedef kitlenin yanısıra bu konu üze-
rine problem, sıkıntı ve önerilerle il-
gilenen yetişkinler için de bir hizmet 
noktasıdır.  Görevimiz çocuk ve genç-
lerin yüzleştiği yapısal engelleri ve ek-
sikleri düzeltmek ve tamamlamaktır. 

Bu vesileyle Burgenland’daki işimde 
ve Avusturya’nın farklı bölgelerinde-
ki meslektaşlarımla yapmış olduğum 
konuşmalarda gözümüze çarpan baş-
lıca eksikleri gündeme getirmek is-
tiyorum:Psikososyal alanda (sosyal 
danışmanlık, sosyal pedagoji, psiko-
loji ve psikoterapi) Türk kökenli veya 
Türk diline hakim çalışanlara ihtiyaç 
duyuluyor.Gençlik, kadın ve aile da-
nışmanlığında Türk kökenli insanlar-
la çalışırken dile hakim olmadan çok 
zorluk çekiliyor. 

Bu çift taraflı bir sorun teşkil ediyor. 
Uzmanlar ve hizmeti kabul eden in-
sanlar birbirini anlamada zorlanı-
yor.  Bu karşılıklı  güvenin temel-
lerini atmayı da güçleştiriyor. Bu 

kültürel ve dilsel engeli aşmak için 
yapıcı çalışmalara girişmek gerek-
mektedir.Bu yazıyla hem Türk hem 
Alman diline hakim olan ve  aynı za-
manda Avusturya ve Türk kültürüne 
aşina insanlara seslenmek istiyo-
rum.  Meslek seçiminizde psikosos-
yal alanda size ihtiyaç duyulduğu-
nu göz önünde bulundurun. Türkçe 
konuşan uzmanlar psikososyal ku-
rumlar tarafından gittikçe daha çok 
arandığı için iş bulma şansınız da 
artacaktır. 

Sadece Türkler için değil, Avusturya’da 
yaşayan bütün etnik gruplar için 
Avusturyalı halk ile aralarında elçilik 
edecek insanlara olan ihtiyaç giderek 
artıyor.

TÜrKLErE PSİKOSOSYaL 
aLaNDa İHTİYaç var

Önceden önlem almak tedaviden iyidir 
Düzenli yapılan sağlık kontrolü yük-
sek kollestrol, triglyceride ve kan şeke-

ri yükselmesi gibi tehlikeli unsurların zama-
nında tespit edilebilmesi açısından gereklidir. 
Zamanında tespit edilen hastalıklar hastaya 
fazla masraf ve güçlük çıkmadan tedavi edi-
lebilirler. 

BaŞvUrU

Lütfen aç karnına (sabah birşey yemeden ve iç-
meden) kan vermek için geliniz, yanınıza elek-
tronik sigorta kartınızı alınız!

TÜrKçE DaNiŞMa

Önleyici sağlık kontrol merkezlerinde Türkçe 
konuşan danışman bayan dilekçelerin dol-

durulmasında, sağlık, eğitim, evlilik, birlik-
te yaşam, finansal sorunlar, ev problemleri ve 
emeklilik hakkındaki soruların cevaplandırıl-
masında sizlere yardımcı olacaktır: 

1100 viYaNa, aDa-cHriSTEN-GaSSE 2, STiEGE c
Tel. 688 21 60

Kan tahlili için: Her Salı 7.00-9-00 arası (lütfen 
aç karnına geliniz, randevu almanız gerekmi-
yor) Türkçe sosyal danışmanlık: Salı 7.30- 11.00 
arası

1150 viYaNa, SOrBaiTGaSSE 3, Tel. 982 44 39

Kan tahlili için: Her Cuma 7.30-9.30 arası (lüt-
fen aç karnına geliniz, randevu almanız gerek-
miyor) Türkçe sosyal danışmanlık: Cuma 7.30- 
11.00 arası

Hastalıkların zamanında teşhis edilmesi ve tedavisi için 
düzenli yapılan sağlık kontrolleri önemlidir ve ücretsizdir. Dil 
problemlerini çözmek için Viyana belediyesi Sorbaitgasse`de 
(1150 Viyana) ve Ada-Christen-Gasse’de (1100 Viyana) bulu-
nan Önleyici Sağlık Kontrol Merkezlerinde Türkçe danışma 
verecektir. Sağlıklı kalmak için bu servisten yararlanınız!

“SaĞLiKLi KaLacaĞiM“

YaŞaM
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İLK TÜrK 
DONDUrMaciSi

VİYANA  -  Türklere yöne -
lik telefon satan bir kişinin 
dükkanı geçtiğimiz aylarda 
soyuldu. Dükkanı soyanlar 
güvenlik kamerasına takıl-
dılar. Telefon satan dükkan-
da yüzlerce telefonu iki soy-
guncu yaklaşık 27 saniyede 
soydular. Vitrinde bulunan 
onlarca telefonu kolunu sü-
pürge gibi kullanarak alan 
hırsız, Türk telefoncuya yak-
laşık 100 bin euroluk zarar 

verdiler. Telefon satış dük-
kanı tam sigortalı olması-
na karşın kullanılamaz hale 

gedi. Sigortacıları da şaşkı-
na düşüren soygün görüntü-
leri çok ilginç. Görüntüde iki 

soyguncu yanlarında getir-
dikleri 20 kilogram ağırlığın-
daki taşı dükkanın yekpa-
re olan camına vuruyorlar. 
Paramparça olan camdan 
içeriye giren hırsızlar soygu-
nu tam tam olarak 20 saniye-
de bitiriyorlar. Çantalarına 
doldurdukları  telefonları 
alarak olay yerinden uzak-
laşan hırsızların polis ya-
kalayamadı. Polis olay yeri-
ne yaklaşık 15 dakika sonra 
geldiği görüldü.

Viyana Polis Merkezi‘nden 
yap ı l a n  a ç ı k l a m a d a  i s e 
Viyana‘da bu tür hırsızlık 
olaylarında artış olduğu, 
özell ikle vatandaşlardan 
evlerinin ve iş yerlerinin gü-
venlik durumlarını tekrar 
gözden geçirmeleri isten-
di. Dış kapısında demir kapı 
bulunmayan dükkanları gü-
vensiz olarak niteleyen em-
niyet müdürlüğü yetkilileri, 
sigortaların bu tür soygunla-
rı bazen karşılamadığını da 
belirtti.

Hırsızlar yanlarında 
getirdikleri taşı, Türk 
girişimcinin işlettiği 
vitrine atarak içeriye 
giriyorlar. Güvenlik 
kameralarına yansıyan 
olayın tamamı 27 
saniye sürüyor. 10. 
Viyana‘da mey-
dana gelen olay-
dan sonra hırsızlar 
yakalanamadılar.

27 SaNİYEDE SOYGUN

Avrupa‘nın bir çok yerinde dondurma dükkanı işleten 
Ergül Saliu isimli girişimci 15. Viyana‘da büyük bir 
dondurma salonu açtı. Bir çok farklı dondurma 
türünün satıldığı Jimmy‘s Eissalon‘da çocuklar için 
özel menüler bulunuyor. 15. Viyana‘da Kardinal 
Rauscher Platz 7‘da geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan 
Türk dondurmacısı Jimmy‘de bir çok dondurma 
çeşidi bulunuyor. Çok hijyenik şartlarda hazırlanan 
dondurmalar için organik ürünler kullanılıyor. 
yıllardan beri Avrupa‘nın bir çok kentinde dondu-
rma yapan Ergül Saliu, „Dondurma salonumuz için 
yaptığımız her ürün kalitelidir. Ürünlerimiz için özel 
meyvelerin yanısıra organik süt kullanıyoruz“ dedi. 
Jimmy‘s Eissalon 15. Viyana‘da Kardinal Rauscher 
Platz 7‘da hizmete girdi.

KÜLTÜrYaŞaM
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de yaşanan her doğal afette 
halka yardımdan kaçınmayan 
bir kuruluştur. Bankamız, sa-
dece Avusturya‘da değil, dün-
yada pek çok ülkede de faali-
yet göstermekte olup, örneğin 
Rusya‘nın en büyük yaban-
cı bankasıdır. Her ülkede mut-
laka birlikte çalıştığı muhabir 
banka ayrıca bulunmaktadır. 
Dolayısı ile yurtdışı ile ilgi-
li pek cok işlem, süratle ve en 
iyi şekilde gerçekleştirilmekte-
dir. Bankamız, aynı zamanda 
Avusturya‘daki büyük bankalar 
içerisinde tamamı Avusturya‘ya 
ait bankalardan birisidir.

SOrU: TÜrKLEr NEDEN GELiP 
raiFFEiSENBaNK‘Da HESaP aç-
SiNLar?

Bankamız‘in bu özellikleri ta-
bii ki bizim farkımızı ortaya koy-
maktadır. Bunun haricinde şu 
anda yürütmekte olduğumuz 
çalışma ise, tüm Türk halkımıza 
kendi anadillerinde en iyi şekil-
de hizmet vermek, Bankamız‘in 
halkı bilgilendirme ve bilinçlen-
dirme prensibi ışınıda halkımı-
za doğru ve dürüst hizmetimizi 
anadilimizde de vermek ama-
cııi taşımaktadır. Hedefimiz, 
herkesin imza attığı konu-
yu en iyi şekilde kavramasıdır. 
Raiffeisenbank‘da hesap açan 
kişinin avantaji, bu kadar güçlü 
bir kuruluşun her zaman yanın-
da olduğunu bilmesinin yanı sı-
ra, anadilinde derdini anlatabil-
mesi, yanıtını ve çözümünü de 
yine anadilinde bulabilmesidir. 
Bilindiği üzere, bu kapsamda 
broşürlerimiz de Türkçe‘ye çe-
virilmiş olarak şubemizde hal-
kımızın hizmetine sunulmak-
tadır. Ayrıca Raiffeisenbank‘ın 
müşterilerimize bizimle yaptık-
ları her anlaşmada sunmakta ol-
duğu hediye çekleri vardır. Aynı 
zamanda bankamızın zaman 
zaman bazı kampanyaları ol-
makta, bu kampanyalardan va-
tandaşlarımız da haberdar edil-
mektedir. 

SOrU: KrEDi KONUSUNDa 
FarKiNiz NEDir? 

Bankamızda kredi, Avusturya 
bankacılık sisteminin ve ban-
kamızın kurallarının öngördü-
ğü şekilde kullandırılmaktadır. 
Kredi kullanacak olan kişinin 

koşullarına bakılmakta, uygun 
görülmesi halinde kredinin kul-
landırımı kabul edilmektedir. 
Burada pek çok faktör rol oy-
namakta olup, kişisel görüşme 
ve analiz şarttır. Müşteri ile bir-
likte yaptığımız analiz sonucu, 
kendisine olumlu ya da olum-
suz mutlaka yanıt verilmekte, 
konuya ilişkin detaylı bilgi de 
sunulmaktadır. 

SOrU: TaSarrUF ETMEK iSTEYEN 
TÜrKLEr‘E HaNGi OLaNaKLar 
SaĞLaNMaKTaDir? 

Günümüzde bankacılık sektö-
ründe tasarrufa yönelik pek cok 

ürün bulunmaktadır. Burada 
önemli olan, müşterinin istek-
lerini anlayabilmek, bu istekle-
ri analiz ettikten sonra müşteri-
ye uygun ürünü sunabilmektir. 
Bankamızda yatırım hesap 
cüzdanından yatırım fonları-
na, hisse senedinden bono-
ya, Bausparen denilen yapı ta-
sarrufundan para biriktirme 
amaçlı yasam sigortasına, al-
tından online bankacılığa, yani 
internet bankacılığında yapıla-
bilen yatırım hesabına kadar 
pek çok ürün bulunmaktadır. 
Öncelikle müşterinin vade ko-
nusundaki görüşü, ne amaçla 
yatırım yaptığı, getirinin müş-

 “BaNKaciLiK 
HİzMETLErİNİ TÜrKçE 
vErİYOrUz!”

Geçtiğimiz aylarda Türk 
müşterilerine yöne -
lik çalışma başlatan 

Raiffeisenbank’tan anadiliniz-
de bir çok hizmet alabilirsiniz. 
Türkiye’de bankacılık konu-
sunda çalışma yapmış Fulya 
Mandl, Yeni Vatan’ın soruları-
nı yanıtladı. Özellikle bankacı-
lık hizmetlerini alırken anadil-
de bilgi vermenin mutluluğunu 
yaşadığını söyleyen Bankacı 
Mandl,  “15.  Viyana‘daki 
Kardinal  Rauscher-Platz 
Şubemize herkesi beklerim. 
Halkımıza olabildiğince des-
tek olabilmek, benim için bir 
onurdur” diye konuştu.

SOrU: KiSaca BaNKaNizi Biraz 
TaNiTir MiSiNiz?

Yanıt: Raiffeisenbank 120 sene-
nin üzerinde geçmişi olan, tu-
tarlı, Dünya‘nın en büyük ban-
kaları listesinde her zaman ön 
siralarda yer alan, prensip sa-
hibi ve güçlü, sağlam temeller 
üzerinde ve kurulduğundan bu 
yana dimdik ayakta duran bir 
bankadır. Avusturya‘da belli 
bir misyonu olan ve her zaman 
halkın yanında olan Bankamız, 
sadece bir banka değil, aynı za-
manda Avusturya‘da sözü ge-
çen, pek cok kültürel faaliyete 
desteğini esirgemeyen, ülke-

Türkçe bankacılık hizmetlerini sunan 
Raiffeisenbank’ın yetkilisi Fulya Mandl ile 
bir sohbet gerçekleştirdik. Fulya Hanım, 
Türkçe bankacılık ve Raiffeisenbank’ın 
hizmetlerini anlattı.

teri için önemi analiz edilmekte 
ve daha sonra kendisi, isteğine 
uygun olacak ürün konusunda 
tam ve doğru bir şekilde bilgi-
lendirilerek, arzusu yerine geti-
rilmektedir. 

SOrU: EvLENENLErE ÖzEL HizMET-
LEriNiz var Mi? 

Evet. Bu yıl, evlenen çiftlere yöne-
lik bir ürün ve konsept geliştirdik. 
Evlenenlere bir düğün kredisi su-
nuyor, ayrıca evlenecek çiftlerin 
hesaplarını bankamıza getirmele-
ri halinde kendilerine bazı hediye-
ler sunuyoruz. Ayrıca Türk düğün 
salonlarında gerçeklestirmekte ol-
duğumuz bir projemiz var. 

SOrU: HaNGi HizMETLEri TÜrKçE 
vEriYOrSUNUz? 

Bankamızda vermekte olduğu-
muz tüm hizmetleri biz Türkçe 
olarak da veriyoruz. Bu hiz-
metleri kabaca saymak gere-
kirse; kaza, emeklilik, araç, 
yaşam, ev, avukatlık sigortala-
rı, Bausparen (yapi tasarrufu), 
emlak alım-satımı yada kirala-
ması-kiralanması, leasing (fi-
nansal kiralama), yatırım he-
sapları, hesap işletimi, bireysel 
kredi, konut kredisi, isyeri kre-
disi, internet bankacılığı, altın 
alım-satımı, fon, bono ve his-
se senedi alım-satımı, gişeleri-
mizde konser biletleri satısı vb. 
hizmetleri sayabilirim. Kısacası 
bankacılık islemlerinin tümü 
Türkçe olarak da gerçekleşti-
rilebilmekte olup, bankamızın 
ayrıca pek cok şirketi olması 
yada şirkete ortak olması saye-
sinde bankacılık dışında farklı 
hizmetleri de verebilmekteyiz. 
(örnegin emlak) Daha önceki 
röportajlarımızda da değinmiş 
olduğum gibi, tüm halkımı-
za kapılarımız kendi anadille-
rinde de sonsuza kadar açık-
tır. 15. Viyana‘daki Kardinal 
Rauscher-Platz Şubemize her-
kesi beklerim. Halkımıza ola-
bildiğince destek olabilmek, 
benim icin bir onurdur. Çeşitli 
konularda bilgi almak isteyen 
vatandaşlarımızı da bankamı-
za bekliyorum.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: 
TEL: 05 1700-63118 ADRES: 
Kardinal Rauscher-Platz 5
1150 Wien

YaŞaM YaŞaM
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avUSTUrYaLi GUrBETçİ 
KENDİ MEzariNi YaPTi

Deresakarı köyünde ya-
şayan Kadir Kabakçı 
(68), eşi Nevriye Ka-

bakçı ve dört çocuğundan i-
zin alarak, evinin arka tara-
fındaki meyve ağaçlarının 
bulunduğu bahçeye mezarı-
nı yaptırdı.

Kabakçı, Avusturya‘da işçi 
olarak 27 yıl çalıştıktan son-
ra emekli olduğunu, yaz ay-

larını köyünde, kış aylarını 
Avusturya‘da bulunan ço-
cuklarıyla geçirdiğini belir-
terek, mutlaka bir gün ölece-
ğini, “bu nedenle şimdiden 
tedbir aldığını” söyledi.
“Herkes bir gün ölecek, kimse 
bu dünyaya baki kalmadı” di-
yen Kabakçı, şöyle konuştu:
“Köy mezarlığı evime uzak de-
ğil ama içimden bahçeye me-
zar yaptırmak geldi. Üç oğlum, 

bir kızım ve 6 torunum var. 
Çocuklarımdan da olur aldım. 
2004 yılında mezarı kazdırdım. 
Böyle üzeri mermerli, şatafatlı 
mezar istemiyorum. Aynı bah-
çe gibi, toprak, çimen olsun, 
ot bitsin istedim Mezarımın üst 
tarafından yol bıraktım. İleride 
buradan yol geçecek olursa me-
zarıma dokunmasınlar diye.”
Yeşile karşı sevgisi olduğu 
için 5 yıl önce mezarının ba-

şına servi fidanı diktiğini ifa-
de ederek, “Yeşil rengini çok 
seviyorum. Onun için me-
zar taşımı yeşile boyadım. Bir 
şirkete de her yıl 15-20 avro 
ödüyorum. Bunun nedeni de 
Avusturya‘da ölürsem cena-
zem bu şirket tarafından köye 
kadar getiriliyor” diye konuş-
tu. Kabakçı, köy muhtarından 
mezar için gerekli aldığını söz-
lerine ekledi.

Avusturyalı eme-
kli gurbetçi, Bilecik‘in 

Deresakarı köyünde 
bulunan bahçes-

ine kendi mezarını 
yaptırdı.

ABD çocuk başına 
OECD ortalaması olan 
125 bin dolardan daha 

fazla, 140 bin dolar harcıyor. 
Ancak bu harcama daha zi-
yade 12-17 yaş arasındaki ço-
cuklara yapılıyor. Böylece 
ABD, çocuklar için kendi-
sinden daha az para ayıran 
İsviçre, Japonya ve Hollanda 
gibi ülkelerin gerisinde ka-
lıyor. ABD’nin 6 yaşın al-
tındaki çocuklar için yaptı-
ğı harcama diğer ülkelerin 
çok gerisinde bulunuyor. 
OECD ortalaması bu yaş se-
viyesindeki çocuklar için ço-
cuk  başına 30 bin dolarken, 
ABD’nin ayırdığı para 20 bin 
dolarda kalıyor.

Bunun sonucunda, ABD 
bebek ölümleri açısın-

dan Meksika, Türkiye ve  
Slovakya’dan sonra üye ül-
keler arasında dördün-
cü sırada yer alıyor. 15 ya-
şındaki Amerikalı gençler, 
OECD’nin ortalama eğitim 
başarısı  ölçeğinde en alt-
tan yedinci geliyor. ABD’de 
çocuk yoksulluk oranla-
rı da OECD  ortalamasının 
iki katı (yüzde 12.4’e yüzde 
21.6) seviyesinde. Rapora 
göre, Fransa, Almanya, 
Britanya ve Belçika çocukla-
ra ABD’den daha fazla har-
cama yaparlarken, İsviçre, 
İrlanda, Avusturya ve İtalya 
daha az  harcıyor. Britanya 
çocuklara OECD ortalaması-
nın üzerinde harcama yap-
sa da bu ülkede çocuk yaşta 
alkol alışkanlığı ve gebelik 
oranları hayli yüksek.

TÜrKİYE BEBEK ÖLÜMÜNE 4’ÜNcÜ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’nin 
“Çocuklar İçin Daha İyisini yapmak” başlıklı rapo-
runda, 30 üye ülkenin çocuklarının refahı konusun-
daki verilerine yer verildi.

GÜNDEM



GÜzEL YUrDUMUN İNSaNLari avUSTUrYa’Da  
YAYINLANMASINI	İSTEDİĞİNİZ	FOTOgRAFLARINIZI	YOLLABİLİRSİNİZ: foto@yenivatan.at 



Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104

Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104 KÜLTÜr ��



Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104

Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104 KÜLTÜr �7



Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104

Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104 KÜLTÜr ��



Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104

Yeni VATAN
EYLÜL 2009 SAYI 104 KÜLTÜr �1



��

Türk vatandaşlarının Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerde iş 
kurmasına olanak tanıyan 

Ankara Anlaşması çerçevesin-
de Türkiye‘den yapılan başvu-
rulardan ilk kez olumlu sonuç 
alındı. İngiltere‘ye vizesiz giri-
şi kabul edilen ilk 5 kişiden iki-
si Londra‘ya bugün girerken, 
Ankara Antlaşması çerçevesin-
de İstanbul Başkonsolosluğu‘na 
başvuru yapan işletmeci Bülent 
Selçuk ve işadamı Uğur Akdoğan, 
başvurularının kabul olması so-
nucu oturma ve çalışma izin-
leri ile birlikte bugün Londra 
Heathrow Havalimanı‘ndan 
İngiltere‘ye giriş yaptı. Londra‘da 
faaliyet gösteren Kuddüs 
Avukatlık Bürosu, Türk vatan-
daşlarını yakından ilgilendiren 
Ankara Anlaşması‘nda, huku-
ken kazanılmış hakları geçmiş-

te görmezden gelen İngiliz 
Hükümeti‘ne karşı bir adım da-
ha ilerleme sağladı.

Ankara Anlaşması, İngiltere ve 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler-
de, „Ortaklık Hukuku“ndan kay-
naklanan özel maddeler nedeni 
ile iş kurmak veya yatırım yap-
mak isteyen Türk vatandaşları-
na, oturum ve çalışma izni vize-
sinin yolunu açıyor. Heathrow 
Havaalanı‘nda müvekkilleri Uğur 
Akdoğan ve Bülent Selçuk‘u kar-
şılayan avukat Hakan Camuz, 
„Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla-
rı için bugün çok önemli ve tarihi 
bir gün. Uğur Akdoğan ve Bülent 
Selçuk bugün Türkiye‘den yap-
tıkları Ankara Antlaşması baş-
vurusu kapsamında İngiltere‘ye 
1 senelik oturum alarak geldi-
ler. Hukuki mücadele sonunda 
alınan bu sonucun Türk vatan-
daşlarının hepsinin üzerinde et-
kisi olacaktır. Türkiye vatandaş-
ları için bu iki insanın verdiği 
hukuki mücadelenin sonucun-

da Türkiye‘ye uygulanan vize uy-
gulamasında mutlaka değişiklik 
olacaktır. Türk vatandaşlarının 
oturum almak amacıyla AB ülke-
lerine gitmeleri daha kolay ola-
caktır“ şeklinde konuştu.

İngiltere‘ye ilk kez geldiğini 
söyleyen Bülent Selçuk ise, „Bu 
iş için yaklaşık bir senedir mü-
cadele veriyoruz. Çok zor oldu. 
Avukatların desteği ve gösterdi-
ğimiz sabır sayesinde sonuçları 
aldık. Buraya ticari amaçla ge-
liyoruz, iş yeri açacağız“ dedi. 
İngiltere‘ye vizesiz giriş yapan 
Uğur Akdoğan ise, „Çok mut-
luyuz, sevinçliyiz. Bundan son-
raki süreçte bu kararın Türk va-
tandaşları için hayırlı olmasını 
umuyorum. Burada kebap dük-
kânı açmayı düşünüyorum. 1 
sene süremiz var. Bu senede 
duruma bakıp, değerlendirece-
ğim“ dedi. Türk vatandaşları-
nın tümünün Avrupa‘ya vizesiz 
gelmesinin şimdilik bir ütop-
ya olduğunu belirten avukatlık 
bürosu ortaklarından Camuz, 
kazanılan davaların Ankara 
Anlaşması çerçevesinde AB ül-
kelerine gelip oturma ve iş kur-

Vizesiz ilk Türk 
Londra‘ya gitti

MErHaBa vİzESİz avrUPa TÜrKİYE’NİN 
ÜYELİĞİNE 8 
ÜLKE SOĞUK 

BaKiYOr

Türkiye’nin üyeliğine 
soğuk bakan sekiz 
AB ülkesinin bulun-

duğu bildirildi. Türkiye‘nin 
AB üyeliğine karşı olan ül-
keler, Almanya, Fransa, 
Danimarka, Avusturya, 
Yunanistan, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Lüksemburg ve 
Hollanda olarak sırala-
nıyor. ABHaber’e göre, 
Fransa Dışişleri Bakanı 
Bernard Kouchner‘in 
geçtiğimiz hafta sonu AB 
Dışişleri Bakanları gay-
ri resmi toplantısının dü
zenlendiği,Stockholm‘da
“Türkiye‘nin AB üyeliği-
ne başka ülkeler de kar-
şı“ şeklindeki açıklama-
sı son günlerde Fransız 
yetkililer tarafından sık-
ça dile getiriliyor.

Fransa’nın Avrupa İşleri 
Bakanı Pierre Lelouche 
de, aynı yöndeki bir açık-
lamayı geçtiğimiz günler-
de Fransa‘daki basın ya-
yın organlarına yapmıştı. 
ABHaber, Fransız yetkili-
lerinin, adlarını vermek-
ten kaçındığı Türkiye‘nin 
AB üyeliğine karşı olan 
birlik ülkelerinin hangile-
ri olduğunu AB koridorla-
rında araştırdı.

GÜNDEM Yeni VATAN
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YENİ vaTaN ÖzEL HaBEr

İzin  sezonunun başında Yozgat’a 
giden İdris Canlı isimli Viyanalı 
gurbetçi geçirdiği trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetti. Aşırı 
hız sonucu meydana gelen ka-
zada 46 yaşındaki Talip Budak 
isimli vatandaş da hayatını kay-
betti. Aynı zamanda Avusturya 
Yozgatlılar Federasyonu üyesi 
de olan Canlı’nın ani ölümü bü-
tün ailesi ve arkadaşlarında şok 
etkisi yarattı. Otomobilde bulu-
nan iki kişini cesetleri kurtarma 
ekipleri tarafından zorlukla çı-
karıldı.

OTOMOBİL ParaMParça

Yozgat‘tan Kayseri yönü-
ne giden İdris Canlı ( 66 ED 

566 plakalı araç) otomobi-
lin direksiyon hakimiyetini 
Atatürk Yolu İncirli köyü yol 
kavşağı mevkinde kaybetti. 
Takla atarak yolun sağ ta-
rafına devrilen ve hurdaya 
dönen otomobilin sürücü-
sü İdris Canlı ile otomobilde 
bulunan Talip Budak (46) 
olay  yerinde hayatını kay-
betti.  Canlı’nın kaza habe-
rini alan Viyana’daki ak-
rabaları hemen Türkiye’ye 
gittiler.

İKİ KİŞİ FEcİ ŞEKİLDE caN vErDİ

Edinilen bilgiye göre Yozgat 
istikametinden Boğazlıyan 
istikametine seyir halinde 
bulunan İdris C. (25) yöneti-
minde 66 ED 566 plakalı oto-

mobil Büyükincirli Köyü 
yakınlarına geldiğinde sü-
rücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi üzerine 
takla atarak şarampole uç-
tu. Kazada hurdaya dönen 
aracın altında kalan İdris 
Canlı’nin cesedi Yozgat Sivil 
Savunma Ekiplerinin yar-
dımıyla çıkartılarak Talip 
Budak’nın cesedi ile birlik-
te Yozgat Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 

Yapılan ilk incelemede oto-
mobilin devrildikten sonra 
yaklaşık 100 metre civarın-
da takla atarak sürüklen-
diği belirlendi. Olayla ilgi-
li olarak soruşturma devam 
ederken kazanın oluş nede-
ni araştırılıyor.

EĞİTİME ÖNEM 
vErELİM

Ramazan Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. 
Lütfen çocuklarımızın anaokulundan başlamak üzere eğitimine ve hem Türkçe’ye hem 
de Almancaya hakim olmalarına önem verelim. 

EFGaNİ DÖNMEz 
BUNDESRAT

G D R A D İ nA  -  İ k i  Tü r k , 
Sırbistan ile Bulgaristan 
arasındaki Gradina Sınır 
Kapısı‘nda 604 bin 500 Euro 
ile yakalandı. Avusturya’da 
yaşayan iki Türk, Sırbistan 
ile Bulgaristan arasındaki 
Gradina Sınır Kapısı‘nda 604 
bin 500 Euro ile yakalandı. 

Sırp Gümrük memurları tara-
fından yapılan aramada, bir 
yastığın içine gizlenmiş olan 
ve yetkililere bildirilmeyen 
para ele geçirildi. Sırbistan 
yasalarına göre yabancılar 
herhangi bir bilgi vermeden, 
Sırp topraklarından kişi ba-

şı 10 bin Euro geçirebiliyor. 
Sırp yetkililer de bu yasa 
uyarınca paranın 584 bin 500 
Euro’luk bölümüne el koydu. 
Tutuklanan iki Türk soruş-
turma yargıcının önüne çı-
karıldı. Öte yandan iki Türk 
bu paraların kara para olma-
dığını ve bu paraları yıllardır 
çalışarak kazandıklarını id-
dia ettiler. Olayla ilgili olarak 
Türk Dışişleri Bakanlığı da 
bilgi istedi. Türk vatandaşla-
rının geçtiğimiz aylarda yü-
rürlüğe giren yasadan yarar-
lanarak bu parayı Türkiye‘ye 
sokmak istedikleri de iddia 
edildi.

Türkiye‘ye karayolu ile gitmek isteyen iki Türk 
vatandaşı, Sırp Sınır Kapısı‘nda yapılan aramada 
üzerlerindeki 605 bin Euro‘yla yakalandılar. Türk 
vatandaşlarının paralarına el konuldu. 

Bİr çUvaL ParaYLa 
YaKaLaNDiLar vİYaNaLi GENç 

YOzGaT’Ta 
ParaMParça 
OLDU

YOzGaT’Ta

FEcİ Kaza

GÜNDEM GÜNDEM
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Kemal SoYLu

Oysa günümüzde olup bitenle-
re baktığımızda, çok kültürlü çok 
dilli toplumlarda azınlık dillerin 

ve kültürlerin hayat bulması, gelişmesi 
bir yana sürekli sistemetik olarak gözardı 
edilmiştir, engellenmiştir desem pek yan-
lış olmaz. Bir diğer değişle, sürekli olarak, 
sistematik bir biçimde egemen dili ve kül-
türü ön planda tutulmuştur. Azınlık dili 
ve kültürler “anadilleri Almanca olma-
yanlar“ hep arka plana itilmiş ve de sis-
temli olarak da var olan dil ve kültürlerin 
unutulmasına, yok olmasına varan gay-
ret ve çabaların sinsice harcandığını da 
söylüyebiliriz. Bu konuda pek çok yazılar 
yazıldı ve tartışıldı. 

Göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadı-
ğı ülkelerde bu ana sorun, bir takım dü-
zenlemelere rahmen, hala sorun ol-
maya devam ediyor. Çok kültürlü, yani 
birden fazla dilin konuşulduğu, okullar-
da % 50‘lerin üstünde bir orana sahip 
günümüz Avrupa  „Avusturya, Almanya, 
Norveç, Fransa, Hollanda, Belçika“ ülke-
lerinde anadil-anadil eğitiminin önemi, 
bertataf olmaz, olumsuzluklardan  sonra  
ancak gündeme  geldi. Bir takım yeni dü-
zenlemelere gidildi denilebilir. Konuyu 
biraz daha mercek altına alacak olursak, 
Eğitim-Öğretim alanında bu problemin 
anadilleri almanca olmayan çocukların 
okul problemlerinde en bariz bir şekilde 
kendisini göstediğine tanık olacağız.

Benim görevli olarak çalıştığım Viyana 
Eyaleti okullarında Anadili Almanca 

olmayan “göçmen işçi“ çocukların be-
lirginleşen dil sorunları, hem anadille-
rinde, hemde eğitim-öğretim dili olan 
Almanca‘da kendisini göstermekte-
dir.  Biraz önce de dile getirdiğim gibi, 
bu bağlamda anadilleri Almanca olma-
yan çocukların okuların var olan prob-
lemlerin çözümüne yardımcı çalışmala-
rımız ve girişimlerimiz oldu. Anadilleri 
Almanca olmayan çocukların okul prob-
lemlerinin çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla bir çok projenin hayat bulma-
sında vesile olduk, içinde yer aldık. 
Bugün gelinen yerde, eğitim-öğretimde 
gerek anadillieri Almanca olmayan ço-
cukların anadillerinde gerekse de öğre-
tim dilinde “Almanca“ alanında kendini 
gösteren bu ve buna benzer olumsuz-
lukların, çocukların kişilik gelişme-ka-
zanımlarından, okullarındaki başarı-
sızlıklarına varan bir takım kırılmalara 
yol açtığını tespitinde bulunup gören il-
gililer, bir takım yeni düzenlemelere git-
mek zorunda kaldılar. Avusturya Eğitim 
Bakanlığı son bir kaç senedir eğitimde 
sil baştan yeni düzenleleme ve uygula-
maların hayat bulması uğraşında ki ça-
lışmaları (ögretmenlerin haftalık ders 
saatlerin yükseltilmesi dahil) devam 
ediyor. Bu türden uygulamaların geç kal-
mış birer çalışma olmasına rağmen, her 
yeni bir uygulamanın pozitif birer açılım 
olduğunu yazmadan geçemiyeceğim. 
Avusturya Eğitim Bakanlığı‘nın bu ara-
yış işindeki yeni „pozitif“ uygulamaları-
nı bir yana bıracak olursam. Anadilleri 
Almanca olmayan, bir diğer deyişle göç-
men ailelerin çocukların anadil “Türkçe, 
Hırvatça, Arnavutça, Kürtçe gibi“ ve eği-
tim dili olan Almanca‘ya kaynakla okul 
problemlerinin odağında var olan ne-
denleri şöyle özetlenebilir. 

BU BaĞLaMDa SÜrDÜrÜLEN TarTiŞMaLar 
vE GETiriLEN ÖNEriLEri iKi aNa GrUPTa 
TOPLaYaBiLiriz.. 

Birincisi: Anadil eğitmine normal eği-
tim-öğretim“müfredat proğramı“ içinde 
yer verilmesi.

İkinicisi:  Sadece Almanca‘nın okutul-
ması gerektiğini vurgulayan yaklaşım.

Bu iki ana formülün içeriğini kendimiz-
ce geniş tutarak, zenginleştirmemiz müm-
kün. Ya biz öğretmenler, anadil ögretmen-

leri, eğitimciler ne yapıyoruz? Ve de neler 
yapmalıyız?  Tüm bu „olumlu veya olum-
su“ gelişmelerin hangi durağındayız?  
Anadilleri Almanca olmayan göçmen iş-
çi çocukların okul problemlerine sessiz mi 
kalacağız? Birer öğretmen olarak, birer eği-
timci olarak, bu tarışmaların ve olası ge-
lişmelerin içinde bilinçli bir şekilde yer al-
malıyız diyorum. Konuya bağlı kalarak, 
biraz daha netleştirecek olursam, bir okul-
da İngilizce, Fransızca, Italyanca vb. öğre-
tilliyorsa, okutuluyorsa, okullarında yüzde 
50‘lerin üzerinde bir çoğunlukta bulunan 
çocukların anadilleri neden okutulmasın? 
Ben diyorum ki okutulmalıdır ve buna ge-
reken önem verilmelidir. Bu ve buna benzer 
uygulamalarla birden fazla dil bilen, birlik-
te yaşadığı insanların dillerini, kültürlerin 
bilen çocuklar hoşgörülü, anlayışlı ve arka-
daşlarına karşı saygılı olmayı  öğrenir. Bu 
anlayış devamla,herşeyden önçe,çok kül-
türden olan,çok kültürlülükten nasibini 
alan insanlar birlikte, birarada yaşamaya  
saygılı,hoşgörülü olmaya özen göstermeye 
de hizmet eder. Bu özet vurgulamalardan 
sonra şunu; Anadil ve anadilin önemine 
dönecek olursak; su rahatlıkla söyleyebi-
lirim ki; anadil-anadil eğitimi ikinci bir dil 
öğrenmede temel basamağı teşkil etmek-
tedir.  Yapılan araştırmalarda, kendi ana-
diline hakim olan insanların ikinci bir dili 
öğrenmedeki başarı durumları, kendi ana-
dillerine hakim olmayanlara göre çok daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir.

Özet olarak, anadilin önemini şu başlık-
lar altında toplamak mümkündür: 

1.  Anadilin ikinci bir dili öğrenmedeki önemi 
2.  Anadilin çocuğun okul başarınındaki önemi 
3.  Anadilin çocuğun kişilik 
 gelişmesindeki önemi 
4.  Anadilin çocuk-aile ilişkindeki önemi
5.  Anadilin çocuklar arasında kaynaşma, 
 diyalog ve uyum acısından önemi
6.  Anadilin velilerin eğitim kurumları, okul 
 yönetimi ile ilişki kurmadaki önemi 
7. Anadilin çocukların geldikleri ülke ve 
 ülke insanları ile ilişkideki önemi 

Yazımın sonunda ana başlıklar altında sı-
ralamaya çalıştığım hususlarla anadilin 
ve kültürün çocuğun kişilik gelişmesinde 
ve eğitim-Öğretimdeki başarısında önemli 
olduğunu dile getirmeye çalıştım. Bu bağ-
lamda diyorum ki yapılması gereken anadil 
eğitiminin yaygınlaştırılması, sevdirilmesi 
ve teşvik edilmesi olmalıdır. Bir sonraki ya-
zımda buluşmak üzere saygılarımla.

çOK KÜLTÜrLÜ TOPLUMLarDa 
aNaDİL EĞİTİMİ

Kemal SOYLU -Türkçe-Kültür 
Dersleri Öğretmeni

Anadil, anadil eğitimi ve 
iki dilde eğitim, anadilleri 
Almanca olmayan çocukların 
yaşadıkları ülkelerde, özelde 
bireylerin genelde farklı 
toplum kesimlerin birbirler-
inin “dillerini, kültürlerini“ 
tanımaları acısında çok önme-
lidir. Çok kültürlü toplumlarda 
anadilde eğitime yer verilmesi, 
değer verilmesi uygulamaları 
önyargıların kırılmasına hizmet 
eden bir uygulama olduğuda 
unutulmamalıdır.

N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

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

EĞİTİM
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HErŞEY DaHa İYİ TÜrKçE İçİN

Milli Eğitim Bakanlığı 
Dış i l işki ler  Genel 
Müdürlüğü, Norveç ve 

Avusturya‘da bulunan Türk öğ-
retmenleri Antalya‘da düzenle-
dikleri seminerde buluşturdu. 
Türkçe eğitimi veren 26 öğ-
retmenin katıldığı seminerde 
Türkçeyi en iyi öğretmenin yol-
ları görüşüldü ve bilgi alışveri-
şinde bulunuldu.

Norveç ve Avusturya’daki 
Türk öğretmenler Antalya’da 
b u l u ş t u .  M i l l i  E ğ i t i m 
Bakanlığı’nın düzenledi-

ği seminere katılan 26 öğ-
retmen, öğrencilere Türkçe 
eğitimini en iyi verebilme-
nin tekniklerini görüştü. 
Seminere Viyana‘da katı-
lan tercübeli Türkçe Dersleri 
Öğretmeni Kemal Soylu, „Bu 

yıl Avusturya-Türkiye Eğitim 
Bakanlıkları yurt dışında 
görev yapan Türkçe öğret-
menlerinin eğitimi için gü-
zel ortak bir çalışmaya im-
za attılar.  Türkçe Eğitim 
Semineri‘ne Avusturya‘dan 

13, Norveç‘ten ise 17 Türkçe 
Öğretmeni, Dış ilişkiler ge-
nel Müdürlüğü‘nde 3, Talim 
Terbiye Kurulu‘nda 5, toplam 
38  katılımcı Eğitim  görevlisi 
seminerde hazır bulundu. 

S e m i n e r  s ü r e s i n c e 
Türkiye Eğitim Bakanlığı 
Dışilişkileri‘nde görevli Müdür 
Selahattin Kal, Birim Müdür 
yardımcısı Osman Eroğlu ve 
maslahat Adnan Akdeniz, 
Antalya Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 
hazır bulundu“ dedi.

Çeşitli ülkelerdeki Türkçe dil ve kültür 
öğretmenlerini bir araya getirme kararını alan 
Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Dışilişkiler Genel 
Müdürlüğü, Avusturya ve norveç‘te görev yapan 
bir çok eğitimciyi bir araya getirdi. yapılan semi-
nere bir çok eğitimci katıldı. Eğitimciler, ülkeler-
inde Türkçe ile ilgili olarak yaşadıkları sorunları 
ve çözümlerini anlattılar. Seminere çeşitli üniver-
sitelerin Türkçe bölümlerinde görev yapan pro-
fesörlerde katıldı.

DEvLET aDaMLari Da TEDavİ 
OLUYOr

Viyana hastanelerinde bir çok 
ülkenin devlet adamı da tedavi 
oluyor. Bu devlet adamlarından 
bir tanesi de Ukrayna‘da 2004‘te-
ki seçimlerde, en güçlü adayı 
Viktor Yuşçenko’du... Hastalanan 
Yuşçenko‘nun nasıl zehirlendiği 
bile bilinmiyordu. Avusturya‘nın 

başkenti Viyana‘da bir klinikte 
tedavi altına alındı. Ancak Viktor 
Yuşçenko‘nun yüzü bir iki gün 
içinde yaşlanmıştı. O dönem-
de Rusya‘nın şimdiki Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Yuşçenko‘yu ze-
hirlediği iddia edilmişti. Viyanalı 
doktorlar, Yuşçenko‘un kısa za-
manda iyileşmesini sağlandılar. 
Ancak yüzündeki ani yaşlanma-
nın izi hala duruyor.

vİYaNa SaĞLiK HİzMETLErİ DÜNYa çaPiNDa ÜNLÜ
VİyAnA - Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesine göre sağlık hiz-
metleri Viyana’ya göre geride kaldı. Viyana’da bulunan hasta-
nelerde her gün dünyanın bir çok ülkesinden gelerek şifa arayan 
insanlarla doluyor. Bir çok bilimsel araştırmayı da kendi içinde 
yapabilen Viyana hastanelerinde bir çok Türk hasta da tedavi 
oluyor. Türkiye’deki sağlık ve emeklilik sigortaları ile Viyana’daki 
büyük hastanelerin anlaşmaları bulunuyor. Bu anlaşmalara her 
gün bir yenisi daha katılıyor. Özellikle erken tehşis ve tedavi 
aşamalarının hepsi bilimsel verilere göre yapılıyor. Viyana hasta-
nelerinde onlarca Türk doktorda görev yapıyor. Bunların bir çoğu 
eğitimlerini de Viyana’da tamamlayan öğrencilerdir.

YEnİ VaTan 
gaZETESİ’nE 
ÜcRETSİZ aBonE 
oLaBİLİRSİnİZ. 
YaPManiZ gEREKEn 
TEK ŞEY İSİM,
SoYaD, aDRESİnİZİ 
BİZE BİLDİRMEK.
E-MaiL: abone@yenivatan.at
SMS İLE: 0699 178 284 41  

YaŞaM
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İlk «Spot On» festivalinde de 
olduğu gibi, «Spot On: Turkey 
Now» çeşitli müzik ve ede-

biyat etkinliklerini içeren kap-
samlı programı ile izleyicileri iki 
gün boyunca yine büyüleyici bir 
kültürü tanımaya davet ediyor. 
Festival kapsamında genç yıldız 
kemancı Patricia Kopatchinskaja, 
Konzerthaus’ta verdiği çeşitli 
konserler ile izleyicilerin yakın-
dan tanıdığı Fazıl Say’ın keman 
konçertosu ile izleyici karşısı-
na çıkıyor. Doron Rabinovici de 
Mario Levi ile birlikte, Levi’nin 
«İstanbul Bir Masaldı» adlı kita-
bından bölümler okumak üze-
re Konzerthaus’a geri dönüyor. 
Büyüleyici müziği ile dünya-
ca ünlü klarnet sanatçısı Selim 
Sesler ve topluluğu, Balkan ve 
Roman müziklerini yorumlu-
yor. Martin Grubinger, Ferhan & 
Ferzan Önder, Hüseyin Sermet 
ve Leonhard Schmidinger eşli-
ğinde, Béla Bartók’un iki piyano 
ve vurmalı çalgılar için sonatını 
seslendiriyor. Bartók tıpkı Paul 
Hindemith gibi Avusturyalı bes-
teci Joseph Marx’ın halefi olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu-

su Mustafa Kemal Atatürk’e da-
nışmanlık yapmış. Bu yıl Viyana 
Konzerthaus festival kapsamın-
da ilk defa Viyana’nın 16. bölge-
sindeki Yppenplatz’ta bulunan 
Brunnenpassage ile bir işbirliği 

gerçekleştiriyor. Brunnenpassage 
Viyana’nın en renkli ve can-
lı bölgelerinden birinde bulu-
nan ve farklı kültürlerin birlik-
teliğinden zenginleşen önemli 
bir kültür merkezi. Festival kap-

samında, Brunnenpassage ve 
Viyana Konzerthaus, iki etkinli-
ği işbirliği içinde gerçekleştire-
cek. Cumartesi akşamları her-
kesi Brunnenpassage’de dansa 
çağıran, insanları soy, dil ve-
ya geçmiş ayrımı yapmadan bir 
araya getiren ve onların yaşa-
nan ortak duygusal deneyim-
le bir birlik oluşturmalarını sağ-
layan «Saturdance» etkinliği, 
«Spot On: Turkey Now» festiva-
li kapsamında 3 Ekim 2009’da 
Brunnenpassage’de, 10 Ekim 
2009’da da Viyana Konzerthaus’ta 
gerçekleşecek. Buna karşı-
lık Brunnenpassage de 3 Ekim 
2009’da Viyana Konzerthaus’un 
çok sevilen «Sing-Along» etkin-
liğine ev sahipliği yapacak. Türk 
kültüründen esinlenerek oluştu-
rulan bu etkinlik 11 Ekim 2009’da 
da Konzerthaus’ta gerçekleştirile-
cek. Festival Klasik müzikten po-
püler müziğe, dünya müziğinden 
caza, edebiyattan filme, zengin 
bir geçmişten yola çıkıp bugünün 
dinamik ve çağdaş Türkiye‘sine 
ulaşan bir etkinlik. Geçmişten 
bugüne, içinde barındırdığı Doğu 
ve Batı kültürleri arasındaki canlı 
ve sürekli etkileşimin en belirleyi-
ci özelliği olduğu Türkiye’nin kül-
türü, özenli bir programla Viyana 
Konzerthaus’da seyircilerle bu-
luşacak.  İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı ve Viyana Konyerthaus iş-
birliğiyle düzenlenen Spot On: 
Turkey Now Festivali T.C. Dışişleri 
Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık 
Tanıtma Kurulu tarafından des-
tekleniyor. 

Festival Sponsorları:
Deniz Bank AG / Divan / ENERJİSA / 
Turkish Airlines / WEDCO

SPOT ON: 
TUrKEY NOW»

10-11 EkIM 2009 
(CuMArTESİ-PAZAr)

Viyana Konzerthaus 10 
Ekim – 11 Ekim tarih-

lerinde ikinci kez yeni 
bir sezona «Spot On» 

festivali ile merhaba 
diyor. «Spot On: Turkey 

now» adi altinda 
İstanbul Kültür Sanat 

Vakfı işbirliğiyle spot-
lar bu kez Türkiye’ye 

çevriliyor. 

KÜLTÜr
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ATİB 10. Viyana‘da bulu-
nan merkezinin içinde 
yeni bir anaokulunun 

açılışını yaptı. Açılışa ATİB 
Başkanı Mehmet Emin Çetin 
ve ATİB Yöneticileri katıldı. 
Açılışta yapılan konuşma-
larda çocukların eğitiminin 
çok önemli bir unsur olduğu 
vurgulandı. 1 Eylül‘de hizme-
te giren Anaokulunun kur-
delasını ATİB Genel Başkanı 
Mehmet Emin Çetin tara-
fından kesildi. Açılış ardın-
dan konuşma yapan Genel 
Başkan Çetin, amaçlarının 
iyi eğitimli bir kuşak yetiş-
tirmek olduğunu vurguladı. 
Konuşmaların ardından ço-
cuklar için eğitim dönemi 
başlamış oldu.

ATİB yönetimi geçtiğimiz günlerde Uğur Böçeği Anaokulu‘nun 
açılışını gerçekleştirdi. Türk aileleri için özel olarak hazırlanan bu 
anaokulu çocuk eğitimi konusunda başarılı olması bekleniyor.

UĞUr BÖcEĞİ aNaOKULU açiLDi

EĞİTİM
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Avusturya Büyükelçisi Selim yenel, 
açılış konuşmasında, “Bir hayalim 
gerçekleşti. Türk vatandaşlarının 
ihtiyacı olan dışarıda uzun süre bek-
lemelerine gerektirmeyen ayrı bir 
hizmet binasını Başkonsolosluk ola-
rak hizmete sunduk. Bu hayalimi ger-
çekleştiren Başkonsolos Sedat Önal’a 
teşekkür ediyorum” dedi. Tesadüf 
eseri Büyükelçi ve Başkonsolos 
önümüzdeki günlerde Viyana’daki 
görevlerini tamamlayarak Ankara’da 
göreve başlayacaklar. Açılışa, Devlet 
Bakanı Egemen Bağış, Avusturyalı 
siyasiler, dernek temsilcileri ile işa-
damları katıldı.

Viyana	Başkonsolosluğu	hizmete	açıldı

HaYirLi OLSUN

POLİTİKa POLİTİKa
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hizmete açılması için „büyük 
çaba sarfeden Başkonsolos 
Sedat Önal‘a, çalışma arka-
daşlarına ve emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum“ diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından baş-
konsolosluk binasının açı-
l ış ını  Devlet  B akanı  ve 

Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Türkiye‘nin Viyana büyükel-
çisi Selim Yenel, Başkonsolos 
Sedat Önal ile Viyana belediyesi 
Entegrasyon sorumlusu Sandra 
Frauenberger birlikte yaptı-
lar. Açılış törenine Türkiye‘nin 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) nezdindeki da-
imi temsilcisi Büyükelçi Yusuf 

Buluç, Avusturya‘nın Ankara 
büyükelçisi  Heide Maria 
Gürer, Avusturya‘daki çeşitli 
partilerin Türk kökenli millet-
vekileri ile Viyana‘da faaliyet 
gösteren Türk derneklerinin 
temsilcileri katıldılar. Devlet 
Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Büyükelçi 
Selim Yenel ve Başkonsolos 

Sedat Önal ile Avusturyalı 
yetkililer, resmi açılış törenin 
ardından yeni başkonoslos-
luk binasını gezdiler.

Türkiye‘nin Viyana‘daki ye-
ni başkonosolosluk binası 
1130 Wien, Hietzinger Haupt 
Strasse, 29 adresinde bulu-
nuyor.

Konuşmasında, „Kişiyi 
yücelt ki devlet yücelsin“ 
diyen Bağış, Türkiye‘nin 

kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk‘ün, „Millete efendi-
lik olmaz, millete hizmet olur“ 
dediğini anımsatarak, „Biz de 
millete hizmet için varız. Bizler 
sizin sayenizde bu mevkilere 
geldik. Size hizmet etmek bi-
zim başlıca görevimizdir“ diye 
konuştu.

Kendisinin de uzun yıllar ABD 
Türk -Amerikan Dernekleri 
Federasyonu Başkanı olarak 
çalıştığını ve gurbetin ne oldu-
ğunu bildiğini anlatan Bağış, 
Avusturya‘daki Türk vatandaş-
larına, „Bulundukları ülkenin 
dilini iyi derecede öğrenmele-
ri ve çocuklarını en iyi okullar-
da okutmaları „ önerisinde bu-
lundu. Türk vatandaşlarına 
anayasal haklarını kullana-
rak Avusturya‘nın siyasi ha-
yatına müdahil olmaları ve 
seçimlerde mutlaka sandık 
başına giderek seçme hak-
larını kullanmaları çağrısın-
da bulunan Bağış, törende 
hazır bulunan Türk kökenli 
milletvekillerini kastederek, 
„Sizler yaşadığınız toplu-
ma uyum sağlayarak, ana-
yasal haklarınızı kullanırsa-

nız, yaşadığınız bu ülkenin 
dilini iyi derecede öğrenir-
seniz bu ülkede daha çok 
Alevler (Yeşiller partisi mil-
letvekili Alev Korun), daha 
çok Şirvanlar (Halk Partisi 
milletvekili Şirvan Ekici) ve 
Nurtenler (Sosyal Demokrat 
Parti Milletvekili Nurten yıl-
maz) olacaktır“ dedi.

Avusturya‘daki Türkiye‘nin 
Viyana Büyükelçilik binasının 
Osmanlının zor durumda oldu-
ğu 1916 yılında satın alındığını 
anımsatan Bağış, bugün açı-
lışını yaptığı Başkonsolosluk 
binasının da büyükelçi Selim 

Yenel ve Başkonsolos Sedat 
Önal‘ın azimle çalışmaları so-
nucu kurulabildiğini söyledi.

Sözlerini „Her şey inanmakla 
başlıyor“ diye sürdüren Bağış, 
Viyana‘da yaşayan vatandaşla-
rımızın karşılaştıkları güçlük-
leri gidermek için başkonsolos-
luk binasının hizmete girdiğini 
ifade ederek, „İnanırsak bir 
gün AB üyesi de oluruz“ dedi.

ßÜYÜKELçİ YENEL, DUYGULaNDi

T ü r k i y e ‘ n i n  V i y a n a 
Büyükelçisi  Selim Yenel 
de açılış töreninde yaptı-

ğı konuşmada, dört yıl önce 
Viyana‘da göreve başladığın-
da Büyükelçilik bünyesinde 
bulunan konsolosluk şube-
sinde vatandaşların işlemleri-
ni yaptırırken sorunlarla kar-
şılaştıklarına tanık olduğunu 
ve sorunu çözmek için hem 
Avusturyalı makamlar hem de 
Ankara‘da Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde, ülkede üçüncü bir 
başkonsolosluk açılması için 
girişimde bulunduğunu an-
lattı. Büyükelçi Yenel, „Bugün 
rüyamın gerçekleştiğini gör-
mekten çok mutluyum“ diye-
rek, Başkonsolosluk binası-
nın bulunması, onarılması ve 

Büyükelçi  yenel, “Bir 
rüyam gerçeklesti. Bu 
rüyamı gerçekleştiren 

Baskonsolosumuz Sedat 
Önal`a içtenlikle teşekkür 

ederim” dedi.  

Büyükelçi Selim yenel 
Viyana Eyalet Bakanı 
Sandra Frauenberger Devlet Bakanı Eğemen Bağış

Baskonsolos  
Sedat Önal 

POLİTİKa POLİTİKa
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“Viyana’nın ekonomi-
si her dili konuşuyor” 
kampanyasının bir di-

ğer amacı ise, göçmen köken-
li girişimcilerin tanıtılmasını 
sağlamak ve başardıklarına 
dikkat çekmektir. Toplumda 
ve ekonomik çevrede bu giri-
şimcilerin tanınmasını sağ-
lamak, onlara yeni yardım 
ve servis seçeneklerinin su-
nulmasına imkan tanıya-
caktır. Kampanya Göçmen 
Topluluğu tarafından tasar-
landı. Brauner ve Jank “Eylül 
ayının ortasından kasım ayı-
nın ortasına kadar, şehrin çe-
şitli bölgelerindeki ve toplu 
taşıma araçlarındaki reklam 
panolarında da aktif olacak 
olan kampanya ile hep bir-
likte Viyana’nın çok kültürlü 
ekonomisini canlı tutmayı 

amaçlıyoruz.” şeklinde açık-
ladılar. Viyana Ticaret Odası 
ve Viyana Belediyesi, Viyana 
Ekonomi Geliştirme Fonu ta-
rafından yapılan araştırma-
da Viyana‘da bulunan her 
100 girişimciden 30 göçmen 
kaynaklı olduğu bildirildi. 
Bu nedenle, Viyana Ticaret 
Odası ve Viyana Belediyesi,  
Viyana Ekonomi Geliştirme 
Fonu’nun da katkılarıyla, 
“Viyana’nın ekonomisi her 
dili konuşuyor “ sloganıy-
la bir kampanya başlattıldı. 
Bu kampanyanın amacı, var 
olan göçmen kökenli kuru-
luşların potansiyelini arttır-
mak ve tanıtılmasını sağla-
mak olduğu açıklandı. 

Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank, bir çok ülke-

den gelen kişilerin Viyana‘da 
iş yaptığını açıkladı. VTO 
Başkanı Jank, „Viyana’daki 
küçük işletmelerin girişim-
cilerinin dörtte biri 85 fark-
lı ülkeden gelip Viyana’ya 
yerleşmiş ailelerin çocukla-
rı. Onlar, zengin ürün çeşidi 
ve farklı çalışma stilleriyle 
pazarımıza renk katmakta-
dırlar. Viyana ekonomisi 
çok dillidir ve bununla gu-
rur duymaktadır. İş hayatın-
da insanlar çeşitli teknik ve 
hukuki zorluklarla karşıla-
şırlar. Bu zorluklarla, farklı 
sistemlerde gelişmiş ve baş-
ka dillerde eğitim görmüş 
göçmen kökenli girişimcile-
rimiz daha sık karşılaşmak-
tadır. Bu sebeple Türkçe, 
Slovakça, Hırvatça, Sırpça 
ve Boşnakça dillerinde kay-
naklarımız ve anadilde des-
tek sunan çalışanlarımız 
mevcuttur. Bilgi alışveri-
şi seminerleri düzenliyoruz. 
Bizim için önemli olan tüm 
girişimcilerimize ulaşabil-
mek ve onlara yardımcı ola-
bilmek“ dedi.

Viyana‘daki göçmen kökenli işyerleri için yeni 
bir kampanya başlatıldı. Kampanya Viyana 
Belediyesi ve Viyana Ticaret Odası tarafından 
yürütülüyor. Kampaya ile Viyana ekonomisinin 
canlandırılması ve tanıtılması planlanıyor.

vİYaNa 
EKONOMİSİ
HEr DİLİ 
KONUŞUr!

12. Viyana‘da bir iş ye-
rini çalıştıran Bülent 
Öztürk isimli işadamı da 

Ramazan ayında eş ve dost-
larını unutmadı. Öztürk, 15 
Viyana‘da bulunan Merkez 
Camii‘nde bir iftar verdi. 
İftara bir çok kişinin yanısı-
ra camide bulunan diğer ki-
şilerde katıldılar. Öztürk, her 
yıl bir camiide iftar verdiğini 
söyleyerek bunu maddi du-
rumu yerinde olan diğer ki-
şilerden de beklediklerini 
söyledi. 

Öztürk, „Ben hemen he-
men her yıl  bir  camii-
de Müslüman kardeşleri-
mize iftar düzenliyorum. 
Durumu yerinde olan arka-
daşlarıma da iftar tertiple-
meyi öneriyorum. Bu yıl ki 
iftarımıza bir çok kişi katıl-
dı. Eş ve dostlarımızın ya-
nısıra Merkez Camii‘nde 
bulunan öğrenci kardeş-
lerimizde bizleri yalnız bı-
rakmadılar. Merkez camii 
yönetimine çok teşekkür 
ediyoruz“ diye konuştu.

Ramazan süresince bir çok kişi ve kurum 
iftar yemeği düzenledi. Ayrıca bütün iftar 

süresince Avusturya genelinde bulunan 
bütün camiilerde vatandaşlara ücretsiz iftar 

verildi. Ayrıca bir çok kişi de her yıl olduğu 
gibi bir birer iftar verdiler.

“aLLaH KaBUL 
ETSİN!”

Viyana Ticaret odası 
Başkanı Jank ve Viyana 

Belediye Başkan 
Yardımcısı Brauner

Yabancı Medya Fuarı‘nın 
bu yıl ikincisi düzen-
lendi. Fuara bir çok ku-

rum ve kuruluş katıldı. Ancak 
bu yıl ki fuara Türk medya 
temcilerini katılmaması dik-
kat çekti. 10-11 Eylül tarihle-
ri arasında iki gün açık kalan 
fuarda bir çok dergi ve ga-
zete bir araya geldi. Bulgar, 
Afrika ve Arap medyasının 

katıldığı fuar iki gün açık kal-
dı. Fuar, Birinci Viyana‘da 
bulunan Aula der Akademie 
der bildenden Künste‘ta ger-
çekleştirildi. Fuarda ayrıca, 
Avusturya’da göç ve enteg-
rasyon, çeşitlilik ve basın öz-
gürlüğü ile Avrupa’da büyük 
şehirlerin göçle uğradığı sos-
yal değişim gibi temalar tar-
tışmaya açıldı. Bir çok konu-

nunn masaya yatırıldığı fuarı 
bir çok siyasi partinin temsil-
cisi ve yöneticisi de gezdi. 

Avusturya göçmen medya-
sında basının çeşitliliği, et-
nik ekonomiler ve ethno-
marketing başlıkları altında 
gazeteci, politikacı ve giri-
şimcilerin tartıştığı paneller-
de fikir alışverişleri yapıl-

dı. Entegrasyondan Sorumlu 
Viyana Belediyesi Meclis 
Üyesi Sandra Frauenberger‘in 
açılış konuşmasını yaptığı fu-
arın ilk günü bir çok kişi ve 
kurum biraraya geldi. 

Bu yıl 48 katılımcı ile yak-
laşık 500 m2 alanda gerçek-
leşecek medya fuarına, iki 
günde fuara katılan katı-
lımcıların verdiği bilgiye gö-
re yaklaşık 500 kişi konuk 
oldu. Ziyaretçi profilini ço-
ğunlukla basın mensupları-
nın, reklam ve medya ajans 
temsilcilerinin, politikacıla-
rın, NGO’ların, sosyal, poli-
tik ve kültürel konularda ça-
lışmalar yapan kuruluşlar 
ile akademisyenlerin oluş-
turduğu medya fuarına bu 
yılki ilginin geçen yıla göre 
daha büyük olması bekleni-
yordu. Fuara Zaman, Post, 
Esnaf, Yeni Nesil, Yeni Vatan 
Gazetesi  gibi birçok Türk ba-
sın ve reklam temsilcilerinin 
katılmadığı dikkat çekti.

vİYaNa’Da YaBaNci MEDYa FUari
Bu yıl ikincisi düzen-
lenen yabancı Media 
Fuarı‘nın açılışı 
Entegrasyondan 
Sorumlu Viyana 
Belediyesi Meclis 
Üyesi Sandra 
Frauenberger tarafından 
gerçekleştirildi. İki gün 
süren fuarı yaklaşık 500 
kişi gezdi.

Sandra 
Frauenberger

YaŞaM YaŞaM
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YaBaciLara TErcÜMaN YOK

Türkiye Platformu‘nun sözcüsü 
Attilla Dinçer‘in Almancası ol-
mayan hastalara tercüman ta-
lep etmesine karşın Kickl ‚‘Bu 
bağlamda şu soruyu sormak la-
zım: Türkler‘in entegre olma is-
tekleri nerede? Yabancı bir ülke-
de yaşayan bir insanın o ülkenin 
kültürüne adapte olması lazım 
ve orada konuşulan dili biraz 
da olsa konuşabilmesi lazım. 

Bu yabancıların Avusturya‘ya 
olan bir borcudur. Sırada ne 
var? Doktorlar ve hemşireler de 
mi Türkçe öğrenmek zorunda 
kalacak? Göçmenler, özellikle 
Türk‘ler, sağlık kurumuna had-
dinden fazla yükleniyor.‘‘ dedi. 

Aşağı Avusturya‘daki Wiener 
Neustadt Hastanesi‘nin 46.000 
hastasının 14.000‘nin müslü-
man olduğunu söyleyen Kickl, 
bunların çoğunun Türk oldu-

ğunu dile getirdi. Kickl bu sayı-
nın yüzde 30‘u geçtiğini belirtti. 
‚‘Şimdide, kendi suçları olan ye-
tersiz almanca bilgileriyle, sağ-
lık kurumuna yeni masraflar 
açmaya çalışıyorlar‘‘ diye şika-
yet eden Kickl ‚‘Avusturya‘daki 
yabancılardan talep edilen en-
tegrasyona tamamen ters dü-
şen bu davranış, FPÖ tarafın-
dan ne Vorarlberg‘de ne de yurt 
çapında kesinlikle onaylanma-
yacaktır‘‘, dedi. 

FPÖ Genel Sekreteri Herbert Kickl, geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir 
açıklamada bulundu. FPÖ Genel Sekreteri Kickl,  ‚‘Ekonomik açıdan zor 
durumda olan Avusturya Sağlık Kurumu‘nun bir de göçmenlere diz çökme-
sine hiç gerek yok‘‘ şeklinde konuştu.

HaSTaLara TErcÜMaN 
YOK

Viyana‘da ailesiye birlikte yaşayan 
Ü. T. isimli Türk gençi eniştesini ek-
mek bıçağıyla öldürdü. Olaydan 

sonra yakalanan Ü. T. sorgusunun ardın-
dan cezaevine gönderildi. 26 yaşındaki 
Ü. T. isimli Türk vatandaşı Viyana‘da ya-
şayan eniştesini bıçak darbeleriyle öldür-
dü. Olay, Başkent Viyana‘nın Handelskai 
Bölgesi‘ndeki bloglarda meydana geldi. 
Olaydan sonra polis tarafından yakalanan 
Ü. T. isimli genç polis tarafından sorgulan-
dı. Polis yaptığı araştırma sonunda Ü. T.‘nin 

cinayet sırasında sinirlerine hakim olama-
dığını belirtti. Eşinin erkek kardeşi tarafın-
dan öldürülen Barış T’nin cenazesi Viyana 
Devlet Hstahanesi (AKH) morguna kaldırıl-
dı. Olayın evde yaşayan ve sürekli ağlayan 
1 yaşındaki çocuk yüzünden işlendiği be-
lirtildi. Polise verdiği ifadesinde eniştesi-
ni öldürmek istemediğini belirten Ü. T. piş-
man olduğunu söyledi. Olayda kullanılan 
20 cm uzunluğundaki bıçağa polis tarafın-
dan el konuldu. Viyana Savcılığı olayı ge-
niş şekilde araştırıyor.

vİYaNa’Da cİNaYET

GÜNDEM


