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Geçtiğimiz sayımızda yaptığımız McDonald’s’da domuz 
eti satışı haberimiz okuyucularımızdan büyük ilgi gördü.  
Müslümanların çoğunun Mc Donald`s a ayrıca domuz eti 
satıldığını bilmedikleri ve bu konuda dikkat etmedikle-
ri ortaya çıktı. Yeni Vatan Gazetesi olarak sokağa indik 
ve McDonald’s haberi konusunda halkın nabzını tuttuk. 
Aldığımız cevapların çoğunda bilmiyorduk, şok olduk ke-
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Yurtdışında yaşayan Türk 
vatandaşlarına Türkiye se-
çimlerinde oy kullanma-

ları için davet geldi. Duyuruyu 
gören Avusturya’daki siyaset 
uzmanları, çeşitli çevrelerin 
Türk vatandaşlarını bir yandan 
Avusturya vatandaşlığına geç-
meye ve Avusturya’daki sosyal 
ve siyasi haklardan daha fazla 
istifade etmeye çağırırken, bir 
yandan da Türk vatandaşlarının 
konsolosluklarda oy kullanabil-
meleri için lobi yapmaya teşvik 
etmelerinde bir çelişki gördük-
lerini belirttiler.

Çifte vatandaşlık sahibi olma-
nın Avusturya ve Almanya’da 
bu durumun bir suç olduğu 
unutulmuş gibi… Avustura ve 
Almanya devletleri yüzlerce çift 
pasaport sahibi Türkiye göçme-
nini tesbit etmiş ve sorgusuz su-
alsiz vatandaşlıktan atmışken, 
bu girişimler biraz “kaş yapa-
yım derken göz çıkarmak“ olmu-
yor mu?Viyana Eyalet Meclisi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi se-
çimleri hemen hemen aynı za-
mana denk geliyor. 

Yurtdışında yaşayan binler-
ce vatandaşımızın birinci de-
receden sorunlarının çözü-
leceği yer Avusturya Millet 
Meclisi  ve Viyana Eyalet 
Parlamentosu'dur. Peki Türk 
kahvehanelerinde, camile-
rinde, Türkiye partileri gelip 
Avusturya’da siyasi propoganda 
yaparlarken ne konuşacaklar? 
Bir baltaya sap olamadığı gibi, 
Türk toplumuna yarardan çok 
zararı dokunan Avusturya’da 

yaşayan Türkiye göçmeni fırıl-
daklar, TBMM yurtdışı konten-
janından seçilmek için ne gibi 
oyunlara başvuracaklar acaba? 
Bir yandan Avusturya vatan-
daşı Türkler Avusturya partile-
ri için oy isteyeceklerken, diğer 
yandan da Türk vatandaşı mil-
letvekili adayları Türk partile-
ri için oy isteyecek. Türk siyasi 
partileri Avusturya’da cami al-
tında süpermarket zinciri şek-
linde organize olmuş durum-
dalar. Bunların hepsi sayısız 
camileri ve altlarında kurulu sü-
permarketlerden oluşan komp-
lekslerde Avusturya’yı bir Türk 
siyaseti arenasına çevirecekler. 
Türk kahvehanelerinde de du-
rum pek de farklı olmayacak. 
Türk mahalleleri Türkiye’de si-
yaset yapan partilerin posterle-
ri ile dolup taşacak. Bunun da 
Avusturya’da yaşayan Türkiye 
göçmeni vatandaşlarımızın en-
tegrasyonuna darbe vurma ih-
timali var mı?Avusturya'nın 
Tü r k iye  s iy a s e t i n i n 
adeta arka bahçe -
si olma ihtimali var 
m ı ?  Av u s t u r y a’d a n 
Ankar a'ya  yol lana-
cak milletvekilleri san-
ki kendi çevrelerine ve 
toplumuna ne kadar yarar-
lı oldular? Ankara da bunlar 
Milletvekili olarak boş 
işler  ve dar çevreleri-
ne çıkar sağlamak dı-
şında hangi işler icraatcı siya-
set güdecekler?  Avusturya'da 
hastalıklı bir hal almaya baş-
layan bu partizanlık yüzün-
den kavgalar, önyargılar ve 
karalamalar devam edecek. 

Türkiye Cumhuriyeti makamla-
rının ismi kötüye kullanılacak. 
Avusturya'daki sorunlarımız bi-
rinci derecede Avusturya vatan-
daşlığina geçerek, partilerde si-
yasete atılarak ve Avusturya 
Meclisleri'nde demokratik yollar 
ile çözülebilir. Avusturya'daki 
sorunlarımızı burada seçtigi-
miz milletvekillerimiz ve tem-
silcilerimiz çözebilir. Ankara'ya 
yollayacağımız temsilcilerimiz  
başta işsizlik, uyum ve eğitim 
olmak üzere  bizim Viyana'daki 
sorunlarımızı nasıl çözecek-
ler? Çözemeyecekleri gibi bel-
ki de Ankara'da zaten var olan 
var olan "Benim adamım olsun 
da çamurdan olsun" anlayışını  
Avusturya mafyavari partizanlı-
ğı içine Melange kahvesi misali 
ihraç edecekler. Bizden uyarma-
sı. Bu konu üzerinde ciddi bir şe-
kilde tartışmak gerekiyor.

Yurtdışı seçmen kütüğünün 
güncelleştirilmesi: Yurtdışı 
Seçmen Kütüğü Genelgesi 

ile oluşturulan Yurt Dışı Seçmen 
Kütüğü bilgileri üzerinde, Mili 
Savunma Bakanlığı Askere Alma 
Daire Başkanlığı’nın seçmen ni-
teliğini taşıyan ve askerde bulu-
nan kişilere ait kayıtları, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan olay bil-
gileri dikkate alınarak Seçmen 
Kütüğü Genel Müdürlüğünce 
merkezi şekilde güncelleştiri-
lir. Yurtdışı seçmen kütüğünün 
İnternet ortamında ilan edilmesi, 
süresi ve bitimi: Vatandaşlarımızın 
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki 
kayıtları Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğünce güvenli sorgulama 
yöntemi kullanılarak internet or-
tamında 9 Haziran 2010 Çarşamba 
günü saat 08:00’da www.ysk.gov.
tr adresinden ilan edilir. Vatandaş 
“Yurtdışı seçmen sorgulama” ek-
ranından T.C. kimlik numarası-
nı girerek Kütüğe kayıtlı olup ol-
madığını kontrol edebilir. İnternet 
sayfasında ilan edilen Yurt Dışı 
Seçmen Kütüğü 22.06.2010 Salı gü-
nü saat 17:00’de ilanı sonlandırılır. 
İlan bitiş tarihinin tutanağı hazır-
lanır. Bu tarihten sonraki başvu-
rular konsolosluk tarafından ka-
bul edilmeyecektir.

YuRtdışı sEçmEn kütüğünE 
YAzılAcAk olAn sEçmEnlER:

Seçmen Kütüğü Genel Müdür-
lüğünce güncelleştirilmek ama-
cıyla ilan edilen Yurt Dışı Seçmen 
Kütüğüne yazılmak için

yurtdışı seçmen kütükleri: 
nasıl oluşturulur? nasıl 

güncelleştirilir?

d u Y u R u d A  Yü k s e k  S e ç i m 
Kurulunun, yurtdışında yaşayan 
ve seçmen niteliği taşıyan Türk 
vatandaşlarının seçimler ve ana-
yasa değişikliklerinin halkoyu-
na sunulmasında oy kullanma-
sını sağlamak amacıyla Yurtdışı 
Seçmen Kütüğüne kaydolması ge-
rektiğini, bu nedenle seçmen nite-

T.C. Viyana Büyükelçiliği 
tarafından, yurtdışında 

yaşayan Türk vatandaşlarının 
Türkiye'deki seçimlerde ve halk 
oylamalarında oy kullanabilme-

si için yapması gereken işlemler 
ile ilgili olarak bir basın duyu-

rusu yayımlandı

• Seçmen niteliğine sahip ve 
yurt dışında ikamet etmesine rağ-
men Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde 
ismi bulunmayan

• Yu r t  i ç i n d e  S e ç m e n 
Kütüğünde kayıtlı olup da oy ver-
me günü sonuna kadar oturmak 
amacıyla yerleşim yerini yurt dışı-
na taşıyan

• Askerlikten terhis olanlardan 
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kay-
dı bulunmayan (Terhis belgesi ve-

ya askerlik şubesince verilen bel-
genin ibrazı gereklidir).

• Kamu hizmetlerinden sürek-
li olarak yasaklı olup da yasallık 
süresi sona eren Türk vatandaşla-
rı, doğrudan veya Konsolosluklar 
aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığı’na başvurabi-
lirler. Seçmen kütüğüne yazılama-
yacak olanlar

• Kısıtlı veya kamu hizmetlerin-
den yasaklı olanlar

• Silah altında bulunan erler, 
erbaşlar ile askeri öğrenciler (izin-
li olsalar bile)

• Türk vatandaşlığından çıkarı-
lanlar Kütüğe yazılamazlar.

kAYıtlARdA düzEltmE YApılmA-
sı vE YERlEşim YERinin dEğişti-
RilmEsi

Seçmen niteliğine sahip Türk 
vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen 
Kütüğü kayıtlarında düzelt-
me ve yerleşim değişiklikle -
ri için en yakın dış temsilciliğe 
başvurarak yurtdışında yaşa-
yan Türk vatandaşları için ha-
zırlanmış olan “ADRES BEYAN 
FORMUNU” doldurup imzala-
maları, ve yurt dışı temsilcilik-
leri tarafından “Konsolosluk.
net” sistemine girişleri sağlan-
malıdır.

AdREs kAYıt sistEmindEki dEği-
şikliklERinE sEçsis’E işlEnmEsi

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nün ilan-
dan indirilmesinden sonra ilan 
süresi içinde yurt dışı temsilci-

liklerince yapılan değişiklik/dü-
zeltme işlemleri Mernis AKS’den 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
tarafından SEÇSİS veri tabanına 
03/07/2010 Cumartesi günü saat 
17:00’ye kadar elektronik ortam-
da işlenir.

 Vorarlberg’de 
namus cinayeti

voRARlBERg’in  Bregenz-
erwald şehrinde yaşayan 
Necmettin K. (55), evli olan 
kızının başka bir erkekle 
öpüştüğünü gördükten son-
ra sinir krizi geçirip kızının 
sevgilisi Bekir C.(26)’yi kafa-
sından vurarak öldürdü. 

Bekir C.(26)’nin cesedi olay-
dan birkaç gün sonra ya-
kınlardaki bir ormanda 
bulundu. Cinayet zanlısı 
Necmettin K.’nın kızlarını is-
tekleri dışında henüz 16 yaş-
larındayken zorla evlendir-
miş olduğu söylendi.

Hangi seçime
gidiyoruz?

Türkiye`ye 
gidişinizde 
güvenilir 
dostunuz.

liği taşıyan vatandaşların en yakın 
konsolosluğa başvurarak İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğünce düzen-
lenen Adres Beyan Formunu dol-
durup imza karşılığı teslim etmesi 
gerektiğini bildirdiği hatırlatıldı. 

Türkiye'de yapılacak seçimlerde 
ya da halk oylamalarında oy kul-
lanılabilmesi için, bugüne kadar 
başkonsolosluklarda Adres Beyan 
Formu doldurmuş bulunan va-

tandaşların, kimlik ve adres bil-
gilerinde herhangi bir değişiklik 
söz konusu olmadığı takdirdeyse 
başkonsolosluklara başvurması-
na gerek olmadığı belirtildi. Adres 
Beyan Formunu henüz doldurma-
mış olan vatandaşların ise, baş-
konsolosluklara giderek bu form-
ları doldurması ve imzalaması 
gerektiği, form doldurmayan va-
tandaşların seçimlerde ya da halk 
oylamalarında oy kullanamayaca-
ğı kaydedildi.

türk vatandaşları için 
seçim duyurusu
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viYAnA – Jugend am Werk orga-
nizasyonunun staj ve eğitim mer-
kezi ZOBA, (Zukunftsorientierte 
Berufsausbildung) 21. Viyana’daki 
mekanında açıldı. Kendileri için 
bir staj veya eğitim alanı fırsa-
tı bulamayan yaklaşık 200 kadar 
genç, 2000 metrekarelik alan üze-
rine kurulu komplekste fırıncılık, 
aşçılık, restoran işletmeciliği, çi-
çekçilik ve bahçe tasarımcılığı, sa-
tış elemanlığı ve kişisel hizmet-
ler gibi alanlarda mesleki eğitim 
alabilecekler. Pratiğe yönelik eği-
tim verilecek olan bu kurumlarda, 
kurumsal bir ortamda çalışılacak 
ve eğitim süresi boyunca birey-
sel destek verilmesi de programın 
merkezinde olacak. Modern bir şe-

kilde tasarlanmış bu yeni eğitim 
merkezinin açılmasıyla birlikte 
çırak eğitimi için gereken yüksek 
kalite standartları da sağlanmış 
durumda. Şu an bu kurumlardan 
senede kırk farklı meslekten, 1650 
genç insan mezun olmakta. 

Bir insanın ne kadar kalifiye olur-
sa, iş pazarında o kadar çok şan-
sa sahip olacağına değinen Sosyal 

İşler Bakanı Rudolf Hundstorfer 
“Verdiğimiz sözü tuttuk ve çırak-
lık eğitimi garanitisini de pratiğe 
dökmüş olduk. Yeni eğitim mer-
kezimiz ZOBA ile birlikte Viyanalı 
gençlerimiz için sunduğumuz eği-
tim fırsatları biraz daha gelişmiş 
oldu” diye konuştu. Şehir mecli-
si milletvekili Renate Brauner de 
olabildiğince fazla sayıda gen-
ce zorunlu eğitimin harecinde de 

eğitim verme fırsatı sunmaları ge-
rektiğini söylerken, “Gençliğin ge-
leceğe ve perspektife ihtiyacı var. 
Biz de bu konuda Viyana eğitim 
kurumları olarak onlara bir çok 
imkan sunuyoruz. Ekonomik kri-
zin yaşandığı 2009 senesinde bile 
staj yapacak yer arayan insanların 
sayısını yüzde 15 oranında düşür-
meyi başardık. Bu da kendilerine 
verdiğimiz desteğin işe yaradığını 
gösteriyor” diye konuştu.

Bu eğitim kurumlarına herke-
sin ulaşabilmesini sağlamak 
için Belediye Başkan Yardımcısı 
Brauner’in yeni bir hizmeti de 
var: Mesleki eğitim hakkında bilgi 
edinmek isteyenler, Die Kümmer 
Nummer ismindeki bilgilendirme 
hattını arayıp okulu terk etmiş ol-
ma, iş ve staj yapacak yer arayışı 
gibi konularda bilgi edinebilirler.

200 gEnç için Eğitim fıRsAtı
Avusturya Sosyal İşler Bakanı Hundstorfer, Viyana Şehir 

Meclisi Ekonomiden Sorumlu Milletvekili Renate Brauner ve 
ÖGB Başkanı Foglar, 7 Mayıs günü, 200 gencin staj ve mes-

leki eğitim alabilecekleri ZOBA’nın açılışını yaptı.
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Viyana –Ekonomik olarak 
büyük zorluklar içinde ge-
çen bu dönemde Viyanalı 

küçük ve orta ölçekli işletmeleri, 
en iyi şekilde desteklemek ama-
cıyla sektöründe öncü yerel ban-
kalar, Viyana Eyaleti(Stadt Wien) 
ve Viyana Ticaret Odası(WKO-
Wien) ile beraber olarak yeni bir 
kredi önlem paketi hazırladı.  “ 
Viyana ihtiyaç kredisi aksiyonu” 
ile Viyanalı küçük ve orta ölçek-
li işletmelere yatırımlarını ve işle-

tim masraflarını karşılamaları için 
hızlı ve bürokrasi engellerine ta-
kılmadan 10 bin Euro’ya varacak 
miktarda ihtiyaç kredileri verilece-
ği açıklandı. Kredi miktarının 5 bin 
Euro’yu geçmesi halinde Viyana 
Kredi Garantisi Topluluğu (Wiener 
Kreditbürgschaftgesellschaft) 
üzerinden destekleneceği söyle-
nirken Viyana Eyaleti ve Viyana 
Ticaret Odası’nın ortak kredi ak-
siyonu çifte katlanarak 5 mil-
yon Euro’luk bir miktara erişti. 

Toplamda Viyanalı küçük ve or-
ta ölçekli işletmelere ayrılan mik-
tar 19 milyon Euro’yu bulduğu be-
lirtildi.

Viyana’da iş hayatının içinde bu-
lunan küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin bu kredilerden bürokratik 
engellere takılmadan yararlanma 
imkanı oldukları ve kredinin mik-
tarı 10 bin Euro’ya kadar çıkabi-
leceği söylendi. Yapılan açıkla-
maya göre bir kredi başvurusuna 
maksimum 7 gün ila 5 hafta ara-
sı bir zaman zarfında cevap ve-
rileceği iletildi. Viyana ihtiyaç 
kredisi 5 büyük bankacılık kuru-
mu olan Bawag PSK, Erste Bank, 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 
ile UniCredit Bank Austria ve 
Volksbank tarafından 01.06.2010 
tarihinden itibaren verilmeye baş-
landı. Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl yeni ve ortak he-
deflerden bahsederken “Viyana 
ekonomisinin belkemiği olan kü-
çük ve orta ölçekli işletmelere bu 
zorlu dönemde iş ve yatırım faali-
yetlerinde doğru fırsatlar sunarak 
hızlı ve güvenilir bir şekilde destek 
veriyoruz. 

Bu da Viyana’daki işyeri sayısı-
nı güvence altına aldığı gibi, re-
kabeti yükseltmekte ve ekonomi-
nin duruşunu güçlendirmektedir” 
ifadelerini kullandı. Ekonomi ve 
Maliyeden Sorumlu Eyalet Bakanı 

ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Renate Brauner, küçük ve orta öl-
çekli işletmelere sunulan ihtiyaç 
kredisi sayesinde Viyana ekono-
misinin yatırım gücünü güvence 
altına almış olduklarını söyledi. 
Brauner konuşmasının devamın-
da,  ‘Bu konuda Viyana Eyaleti 
olarak olarak sadece para yardı-
mı yapmıyoruz, Viyana Ekonomi 
Ajansı aracılığıyla şirketlere uz-
manlık ve danışmanlık hizmetle-
ri de sunuyoruz’ dedi. 

Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank  ihtiyaç kredisi-
nin en büyük avatanjının hızlı 
bir şekilde cevaplandırılacak şe-
kilde olduğunu söyledi.  Başkan 
Jank sözlerine şöyle devam etti 
“Özellikle de küçük ve orta ölçek-
li işletmelerde ekonomik sorun-
lar devam ediyor. Ana sermaye 
oranı ortalamanın altında kala-
biliyor ve bu durumda rekabet ve 
ekonominin canlanması için şart 
olan yatırımların sayısında azal-
ma oluyor. Özellikle de böyle-
si zor zamanlarda bürokrasiden 
uzak geçiş kredileri acil yatırım-
ların gerçekleştirilmesi ve likidi-
tenin güçlendirilmesini güvence 
altına alır. Bu yeni kredi ile ban-
kalar işletmecilere tekrar hareket 
kazandırıyorlar ve bu hareketli-
likle hızlanan işletmeler sol şerit-
ten tam gaz ilerleyebiliyorlar’ di-
ye konuştu. 

Foto: Weinwurm  Viyana ihtiyaç 
kredisinden 

yararlanmaya 
davet 

VIYANA -İhtiyaç Kredisi 5 büyük bankanın katılımıyla ver-
ilmeye başlandı. Viyanalı küçük ve orta ölçekli işletmelere 
Viyana Eyaleti(Stadt Wien), Viyana Ticaret Odası (WKO-Wien) 
ve çeşitli bankaların katılımıyla 19 Milyon Euro verileceği 
açıklandı.  Viyana Ticaret Odası Başkanı Brigitte Jank ,"Türk 
kökenli esnaf ve işadadamlarını Viyana ihtiyaç kredisinden 
yararlanmaya davet ediyoruz" dedi. 

Viyana Ticaret 
Odası Başkanı 

Brigitte Jank, 
"türk kökenli 

esnaf ve 
işadadamlarını 
Viyana ihtiyaç 

kredisinden 
yararlanmaya 

davet ediyoruz" 
dedi.
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Viyana Eyaleti Meclisi ye-
ni Parlementosunu ve baş-
kanını 10 Ekim 2010  Pazar 

günü seçecek. Bu seçim aynı za-
manda tüm partiler için bir kader 
günü niteliği taşıyor. Avusturya 
H a l k  P a r t i s i (ÖV P)  Viya n a 
Teşkilatı Başkanı ve Ekonomi ve 
Çalışma Devlet Bakanı  güleryüz-
lü Christine Marek, Yeni Vatan 
Gazetesi’ni makamınında ka-
bul ederek bizimle kısa bir söyle-
şi gerçekleştirdi. Özellikle Viyana 
Eyaletinde yatırım,iş adamlarının 
sorunları ve  Türkiye’den göç eden 

vatandaşların sorunları konusun-
da açık konuşan Marek 10 Ekim ta-
rihinin ÖVP için çok önemli oldu-
ğunu kaydetti. ‘Sizce hava,su mu 
yoksa Almanca mı daha önemli’ 
sorumuza, ilginç bir benzetme ile 
cevap veren Marek, “Türkiye’den 
göç edenler için kendi çıkarla-
rı başta olmak üzere her alan-
da Almanca dili en az hava ve su 
kadar önemlidir. Nasıl kötü hava 
ve kötü su bir yerin hayat kalite-
sini düşürüyorsa, hayatının mer-
kezi Avusturya olan bir insanın 
Almanca’sının iyi olmaması da o 

kişinin hayatını aynı derecede kö-
tü etkiler”dedi. Marek ayrımcılığa 
asla izin vermeyeceklerini belirtir-
ken,  “Bizim için Türkiye’den göç 
ederek 

Viyana’da yaşayan tüm insanlar 
ayrım yapılmaksızın bizim insan-
larımızdır. Hepsini selamlıyor ve 
sevgilerimi sunuyorum”  diyerek 
her milletten insana eşit mesafede 
duracaklarının güvencesini ver-
di. Eğitimin önemine de değinen 
Marek, “Bu şehir onlara en iyi hiz-
meti verecektir. Yalnız vatandaş-

larımızın Viyana’nın ücretsiz eği-
tim olanaklarından olabildiğince 
yararlanmaları için Almanca di-
li vazgeçilmezdir. Başta çocuklar 
olmak üzere herkesin Almanca 
diline ve eğitime çok önem ver-
melerini diliyorum ve bu konu-
da destek bekliyorum” dedi.  Son 
yapılan seçim araştırmalarına 
göre ÖVP Wien’in Viyana Eyalet 
Seçimleri’de  alması beklenen oy 
oranı  %20 , Yeşiller Partisi’nin 
%15 ve FPÖ’nün %21 ve SPÖ’nün 
ise %44 cıvarında olması bekle-
niyor.

ÖVP Viyana lideri Marek: 
"almanca hava ve su kadar önemli"
 „ Die Frage von der Yeni 

Vatan Gazetesi, wie wichtig 
die deutsche Sprache ist, 

und ob die Wichtigkeit, die 
Sprache zu lernen, vergle-
ichbar mit der Wichtigkeit 
von Luft und Wasser sei, 
kann ich nur bejahen. Ich 

glaube, dass das Lernen der 
deutschen Sprache beson-
ders für alle Migrantinnen 
lebenswichtig ist, weil ihr 

Leben in Österreich dadurch 
leichter und erfolgreicher 
sein wird. Ich darf hiermit 

alle Familien aus der Türkei, 
die in Österreich ihre neue 

Heimat gefunden haben, bit-
ten, sowohl für sich selbst, 

als auch für ihre Kinder sehr 
großen Wert auf das Lernen 
der Sprache zu legen, und in 
diesem Zusammenhang alle 
Möglichkeiten zu nützen“. 

 Christine Marek.
ÖVP Wien Landesparteiobfrau

Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Wirtschaft, 

familie und Jugend

   Ihr Spezialist für 

      exklusive Reisen 
in die Türkei...
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Pasaport ve oturma izni gi-
bi evraklarınızın geçerli-
lik sürelerini önceden kont-

rol ediniz. Geçeceğiniz ülkelerden 
vize almanız gerekiyorsa, bu ül-
kelerin ikamet ettiğiniz ülkedeki 
temsilciliklerine en az bir ay önce 
müracaat ederek mutlaka transit 
vizesi alınız. Yola çıkmadan, ulus-
lararası sürücü belgenizi, aracın 
ruhsatını ve uluslararası yeşil si-
gorta kartını yanınıza aldığınız-
dan emin olunuz. Aracınız kasko 
sigortalı değilse, seyahat öncesi 
kısa süreli kasko ve yolcu kaza si-
gortası yaptırılmasında fayda var-
dır.  Taşıtlarıyla Türkiye’ye gide-
cek vatandaşlarımızın, gümrük 
kapılarında sorun yaşamamaları 
için, araç girişleri bilgisayar kayıt-
larına T.C Kimlik numarasıyla ya-
pıldığından, T.C Kimlik numara-
ları hakkında bilgi sahibi olmaları 
önem taşımaktadır. 

Yanınıza, sadece yolculuk sıra-
sında ihtiyaç duyacağınız miktar-
da nakit para alınız. Taşıyacağınız 
fazla paranın yollarda ve güm-
rük kapılarında sorun olacağını 
unutmayınız. (AB ülkesine giriş 
ve çıkışlarda yanında nakit ola-
rak 10.000 € veya daha fazlasını 
taşıyan tüm yolcuların bu mebla-
ğı AB gümrüğünde beyan etmeleri 
gerekmektedir) ruhsatı size ait de-
ğilse sahibinden vekalet alınması 
gerektiğini unutmayınız. Yolculuk 
sırasında pasaport, para, ruhsat, 
ehliyet gibi değerli eşyalarınızı 
araçta görünür şekilde bırakmayı-
nız. Otoyollarda seyahat etmek is-
teyenler vinyet(bandrol) almak zo-
rundadır. 

AB/Schengen vizesi  hami-
li veya AB/Schengen ülkeleri ile 
İsviçre’de ikamet izni bulunan 
umuma mahsus pasaport hamili 
vatandaşlarımız ;
Slovenya’ya 15 güne,
Macaristan’a 90 güne,
Romanya’ya 5 güne,
Sırbistan Karadağ 5 güne,
Bulgaristan’a 5 güne kadar ko-
naklama veya vizesiz transit geçiş 
hakkına sahiptir. 

Avusturya’dan, Hegyeshalom ve-
ya diğer kapılardan Macaristan’a 
giriş yapacak vatandaşlarımızın 
M1 otoyolunu izleyerek M5 otoyo-
lu üzerinden Sırbistan sınırına git-
meleri önerilmektedir.  Gündüzleri 
seyahat ederken farları açık tut-

mak gerekmektedir. Otoyollarda 
130 km. şehir dışında 90 km, şehir 
içinde ise 50 km hız sınırı vardır. 
Yollar genellikle güvenli olmak-
la birlikte zaman zaman gasp ve 
hırsızlık olaylarına rastlanmakta-
dır. Kaza halinde tercüman olma-
dan ifade vermeyin ve herhangi 
bir belgeye imza atmayın. 
   
ÖnEmli tElEfonlAR : 
Polis : 112 veya 107 
İlk Yardım: 112 veya 104 
TC Büyükelçiliği : +3613445025 – 
3445002

M a c a r i s t a n  –  Su b o t i c a  – 
Novi Sad – Belgrad – Niş – 
Preşevo(Makedonya sınır kapısı) 
E-75 ve Niş – Gradina(Bulgaristan 
sınır kapısı) hattı ise E-80 karayolu 
üzerinden bulunmaktadır. Her iki 
güzergah da vatandaşlarımız tara-
fından kullanılabilir. Otoyollarda 
120 km olan hız sınırı birinci sınıf 
yollarda 100 km, diğer yollarda ise 
80 km’dir.Sırbistan’da otoyollar 
ve diğer şehirlerarası yollar genel 
olarak güvenlidir. Güvenlik güçle-
ri düzenli denetimler yapmakta ve 
soygun/gasp gibi olaylara çok az 
rastlanılmaktadır. 

ÖnEmli tElEfonlAR :
Polis : 92
İlk Yardım : 94 
TC Büyükelçilik : +381-11-333 24 00

Sıbistan yoluyla Bulgaristan’a giriş 
yapacak olan vatandaşlarımızın 
Kalotina – Dimitrovgrad sınır kapı-
sından geçiş yapmaları gerekmek-
tedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a 
giren vatandaşlarımız, E-80 ka-
rayolunu kullanarak Kalotina-
Sofya-Filibe-Hasköy-Harmanlı-
Svilengrad yoluyla Kapıkule sınır 
kapısından Türkiye’ye giriş ya-
pacaklardır. Bulgaristan’daki ka-
rayollarının fiziki durumu Batı 
Avrupa’daki yollara kıyasla da-
ha kötüdür. Karayolları üzerinde-
ki trafik işaret ve levhaları eksik-
tir. Bulgaristan’dan geçecek olan 
vatandaşlarımızın aşırı hız yap-
maktan kaçınmaları gerekmekte-
dir. Bulgaristan’da gasp ve soygun 
olayları yaşanmaktadır. Geçen yıl-
larda yaşanan olaylarda soygun-
cular polis kılığına girip araçları 
durdurarak araç içindeki eşyala-
rı gasp ettikten sonra vatandaşla-
rımızı etkisiz hale getirmişlerdir. 
Hız sınırları otoyollarda 130 km, 
şehir dışında 90 ve şehir içinde 50 
km‘dir. 

Gündüz ve ana yolları tercih et-
mek suretiyle yolculuk yapmak, 
mümkün olduğunda grup oluş-
turarak ve birbirinden kopmadan 
seyahat etmek, ihtiyaçlarının öte-
sinde nakit para ve ziynet eşyası 
taşımamak, mümkün olduğunca 
duraklama ve konaklama yapma-

mak, trafik kurallarının el verdi-
ği ölçüde Bulgaristan’dan süratle 
geçmek, Bulgaristan’a girmeden 
önce mutlaka otomobillerini si-
gorta ettirmek Bulgaristan üzerin-
den seyahat ederken dikkat edil-
mesi gereken başlıca hususlardan 
bir diğeridir. 

ÖnEmli tElEfonlAR :
Polis : 166 veya 146
İlk Yardım: +35929154411 – 9521161 
– 9549468
TC Büyükelçiliği: +35929355500

AvustuRYA vinYEt ücREtlERi

10 Günlük Vinyet 7,90 Euro
Tauern Tünel 9,50 Euro
Karawanken Tüneli 6,50 Euro 

mAcARistAn vinYEt ücREtlERi:

4 Günlük 1,530 Ft. (7 Euro)
Haftalik 2,550 Ft. (12 Euro)
1 Aylik 4,200 Ft. (20 Euro) 

siRBistAn otoYol ücREtlERi
HıRvAtistAn-BElgRAd

Otomobi 40 Dinar (4 Euro)
Minibüs 1030 Dinar (18 Euro)

mAcARistAn-BElgRAd
Otomobil 570 Dinar (6 Euro)
Minibüs 1700 Dinar (18 Euro)

BElgRAd-niş
Otomobil 730 Dinar (8 Euro)
minibüs 2190 Dinar (23 Euro)

niş-lEskovAc
Otomobil 190 Dinar (2 Euro)
minibüs 570 Dinar (6 Euro)

BulgARistAn vinYEt ücREti
Vinyet 6 Euro

Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen birçok vatandaşı-
mız ulaşım olarak karayolunu tercih ediyor. Saatler süren bu 
uzun yolculukları rahat ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri, 

ve sorunlarla karşılaşmamaları için vatandaşlarımızın bazı 
hususları önemle dikkate alması gerekiyor. Bunları madde 

madde sıralayacak olursak, belli başlı dikkat edilmesi gere-
ken hususlar şöyledir: 

tatil 
Yolu
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VİYANA- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 
kısa adı AYFED olan Avusturya Yozgatlılar Federasyonu 
Senliği'ne katılmak için geldiği Viyana'da  3000 kişinin 
karşısında yaptığı konuşmasında, „Tüm Türkiye göçmenleri. 
Sizlere Hacı Bektaş-ı Veli’nin veciz bir sözünü hatırlatmak 
isterim. Bir olun, diri olun ve iri olun. Avusturya’da 
çocuklarızın ve gençlerin eğitime çok önem verin. Ne olur 
çocuklarınızı okutun. Almanca dilini öğrenin. Avusturya 
vatandaşlığına geçin“ dedi.  Geziye ayrıca Yozgat Büyükşehir 
Belediye Başkanı  Yusuf Başar, Eski Milletvekili Lütfüllah 
Kayalar, Yozgat Ticaret Odası Başkanı Metin Özışık, AK 
Parti Milletvekilleri Mehmet Çicek ve Abdğlkadir Akgül de 
katıldılar. 

AVuSTurYA YozgATlilAr federASYonu ŞÖlenİnde 
deVleT BAkAni Cemİl ÇİÇek’den  VİYAnA’dA  AnlAmli meSAJ: 

"nE oluR çocuklARınızı 
okutun"

deVleT BAkAni 
Cemİl ÇİÇek
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Adının Türk basınında da yer 
alan “Büyükelçilikte Skandal”, 
“Büyükelçiye Sen şöyle bir gelse-
ne dedi”,  “Büyükelçi dışarıya at-
tı” başlıklı haberlerden duyduğu 
rahatsızlığı dile getiren  Avusturya 
Yozgat Federasyonu başkanı 
Fevzullah Andak ,’ Biz Kan kusa-
rız, kızılcık şerbeti içtim deriz kül-
türnden geliriz. Ben nasıl olur da 
Büyükelçimize sen diye hitap ede-
bilirim ki? Üst düzey devlet yet-
kilileriyle böyle konuşma adeti-
min olmadığını herkes bilir.  Ben 
bu işlerin nasıl yürüdüğünü iyi 
bilen bir insanım. Yanlış anlaşıl-
malara mahal vermişsem özür di-
lerim. Ama kimse ne şahsıma ne 
de federasyonumuza haksızlık et-
mesin.  Yozgtlılar Federasyonu 
olarak güzel çalışmalarımızı çe-
kememzlik nedeni yapmasın. 
Federasyonumuzun neler başar-
dığı ortada. Güneş balçıkla sıvan-
maz‘’  dedi. 

V i y a n a  k a y n a k l ı  h a b e r -
den Türkiye’de herkesin ha-
beri  o lduğunu vurgulayan 
Andak, “Büyükelçimizle birlik-
te Başbakan Yardımcısını birlikte 
elele uğurladık. Sayın Büyükelçi 
ile şu anda aramızda benim tara-
fımdan bir sorun yok.Büyükelçilik 
bize ait bir binadır. Biz bu binayı 
nasıl terk edebiliriz? İnsan kendi 
evini nasıl terk eder? Hele hele çok 
değerli Sivil Toplum Örgütleri’nin 
Belediye Başkanları’nın, eski ve 
yeni TBMM Milletvekilleri’nin ve 
degerli Devlet Bakanı ve Hükümet 
sözcüsü sayın Cemil Çicek’in bu-
luştuğu bir ortamda bunu asla 

yapmayız. Bizler insanlarımıza ic-
raatlatımız ve projelerimiz ile hiç-
bir karşılık beklemeden yardım 
etmeye devam edeceğiz. Ben Yeni 
Vatan Gazetesi aracılığı ile düşün-
celerimi ifade etme gereği duy-
dum. Benim kimseyle bir soru-
num yok"  şeklinde konuştu. 

 
 ayfED Başkanı andak: 

"Büyükelçiye sen şöyle bir gelsene" 
lafını etmedim! 

Viyana. Avusturya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Feyzullah Andak, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’in 
davetlisi olarak 14 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşen Viyana ziyaretinde  Avusturya Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan’la yaşadığı 
olayı ilk defa Yeni Vatan’a anlattı. Andak, şu ana kadar sessizliğini koruduğunu ve Büyükelçi’ye asla senli benli bir hitapta 
bulunmadığını söyledi. Andak, “Ben yıllardır devlet yetkilileri ve temsilcileriyle ilişki içinde olan bir sivil toplum örgütü lideriyim. 
Kiminle nasıl konuşacağımı iyi bilirim. Ancak ortada basının yazdığı gibi büyük bir olay yok. Ben asla Büyükelçimize o şekilde 
hitap etmedim. Biz ‘Kan kusarız, kızılcık şerbeti içtim deriz’ kültüründen geliriz. Kimsenin bu olayı suistimal ederek, işin içine 
fitne fesat karıştırarak suistimal etmemesini rica ederim . Yanlış anlaşılmalara mahal vermişsem özür dilerim.” dedi.

Kı s a  a d ı  AY F E D  o l a n 
Avusturya Yozgat l ı lar 
Federasyonun özel davet-

lisi olarak Viyana’ya eşi Gülten 
Çelik ile gelen   Yozgat Milletvekili, 
Devlet Bakanı ve Hükümet 
Sözcüsü Cemil Çiçek, Hayal Düğün 
Salonu’nda 3000 kişi karsısında 
yaptığı konuşmada Avusturya’nın 
yerel Türk ve Avusturya siyasileri-
ne ve tüm Türkiye’den göç ederek 
Avusturya’yı kendine yeni vatan 
yapan vatandaşlara dikkat çekici 
mesajlar verdi. Çiçek, “Ben Yozgat 
ilinin merkezinden 11 çocuklu fa-
kir bir ailenin çocuğuyum. Ailemiz 
bizi herşeye rağmen ayağımız-
da bizim yöremizde Kıslavet ola-
rak da bilinen lastik ayakkabılar-
la okuttular. Zordu, fakirdik ama 
ailemiz eğitime önem verdi. Eğer 
beni okutmasalardı ben buralara-
da olmazdım. Avusturya’da yaşa-
yan sevgili Yozgatlı hemşerilerim. 
Buradaki durumuz her şeye rağ-
men bizim o zamanki halimizden 

daha iyi. Ama çocuklarınızı oku-
tun. Eğitime önem verin. Ne olur 
çocuklarınızı okutun. Almanca 
dilini öğrenin. Yaşadığınız ül-
kenin dilini mutlaka öğrenin. 
Kültürüne ve dinine yüksek say-
gı gösterin. Avusturya vatandaşlı-
ğına geçin. Bu bir hukuki bağdır. 
Demokrasiye katkı sağlayın“ dedi.

Çicek zaman,zaman alkışlar ile 
kesilen duygu dolu konuşması-
na şöyle devam etti: „ „Kendimi 
bur ada sanki  memleket im 
Yozgat’taymış gibi hissediyorum. 
Büyük bir milletin evlatları ol-
duğunuzu unutmayın. Türkiye 
olmadan ne Balkanlar’da, ne 
Kafkasya’da ne de Ortaddoğu’da 
barış olur. Türkiye kilit ülkedir. 
Türkiye sorumluluğunu yerine 
getiriyor. Hiç kimseden emir al-
mayız. Eksenimizde bir kayma 
yok. Türkiye 1. Ligde olan bir ül-
kedir. Türkiye gelimiş ülkeler liği 
olan G 20’dedir. OECD nin en bü-

yük altıncı ülkesiyiz. Dünyanın 
en büyük onaltıncı ekonomisiyiz. 
Biz Şampiyonlar  Ligi’nde oyna-
mak zorundayız“. Devlet Bakanı 
Cemil Çicek özellikle Türkler’in 
Avusturya’da kalıcı olduğunun al-
tını cizerek, „Geldiniz, çalıştınız, 
artık gidebilirsiniz. Haydi evini-
ze“ mesajlarına karnımız tok“ de-
di. Çicek, „ Bu insanları ülkelerini-
ze siz davet ettiniz. Bu insanların 
bulunduğu ülkelerin son 50 yılın-
daki kalkınmasına büyük etkile-
ri vardır. Kader birliğiniz vardır. 
Kullanılan ırkçı söylemler sizin 
zararınıza olur“  sözleriyle konuş-
masına devam etti. Cemil Çicek 
Yozgatlılara, „Yozgat  demek Türk 
Milleti demektir. Yozgatlılarda 
Türk milletinin tüm özellikleri 
vardır. Tüm Türkiye göçmenleri 
ile birlikle  Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
veciz sözünde ifade ettiği gibi Bir 
olun, diri olun ve iri olun‘“ diyerek 
hitap etti. 

Cemil Çicek daha sonra Avusturya 
Yozgatlılar Federasyonu  başkanı 
Fevzullah Andak’ı ve tüm yöne-
tim kurulu içtenlikle tebrik ederek 
bir başarı plaketi verdi. Fevzullah 
Andak, „Avusturya Yozgatlılar 
Federasyonu olarak Avusturya’da 
başta eğitim olmak üzere çeşit-
li alanda sorunları olan insan-
larımız hizmet etmek istiyoruz.  
Herkesi bize destek olmaya davet 
ediyorum. Biz almadan vermek is-
teyen bir federasyonuz. Kimseyi 
sömürmek istemiyoruz Bizi onur-
landıran Devlet temsilcilerine iç-
tenlikle teşekkkür ederiz. Bizler 

Sivil Toplum Örgütü olarak bura-
da insanlarımıza hizmet ederken 
onlarınb- manevi desteği bize mo-
ral verdi ve tüm üyelerimizi motive 
etti. İçtenlikle teşekkür ederiz. 23 
Hazirana’da İstanbulda düzenle-
necek Dünya Yozgatlılar Günü’ne 
herkesi davet etmek isteriz“ de-
di. FE

  Dışarda protesto
Viyana-Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da solcu bir gru-
bun, yaptığı gösteri polis ta-
rafından dağıtıldı.Protestocu 
grup “Hasta tutsaklar der-
hal serbest bırakılsın” pan-
kartı açtı.  Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek’in katıldığı Avusturya 
Yozgatlılar Federasyonunun 
(AYFED), “hemşehri günü” 
etkinliğinin yapıldığı salon 
önünde toplanan 15 kişilik 
grup ellerinde, “Hasta tutsak-
lar derhal serbest bırakılsın” 
sloganları yazılı pankartlarla 
gösteri yaptı. Bakan Çiçek’in 
salona gelişi sırasında aniden 
ortaya çıkan göstericiler poli-
sin uyarısına rağmen dağıl-
mayınca salonun önünde top-
lanan bazı Türk gençleri de 
müdahale edince küçük çap-
ta bir arbede yaşandı. Bakan 
Çiçek ve beraberindeki heyet 
üyeleri salona girdikten son-
ra polis, göstericileri olay ye-
rinden uzaklaştırdı.
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çiğdem görgülü, 17 
Öğrenci - viyana doğumlu

duygu dinç, 17
Öğrenci – viyana doğumlu

Haberi okuduktan sonra ne dü-
şündünüz?

Haberi okuyunca gerçekten şok 
olduk. Biz ve çevremizdeki bir-
çok kişi Mc Donald’s’a gidiyor. 
Dinimizde yasak olduğunu bildi-
ğimiz için gerçekten şok olduk. 

Viyana’daki restaurantlarda si-
pariş verirken domuz eti kaygısı 
yaşıyor musunuz?

Evet yaşıyoruz. Çoğu zaman soru-
yoruz. Hatta bazen şüphelenip bı-
raktığımız da oluyor.

Aynı durum Mc Donald’s’a gittiği-
nizde de aklınıza geliyor mu? 

Hayır, çünkü Mc Donald’s’a bu 
konuda güveniyorduk. Genelde 
Fishmac yediğimiz için hiç sorma-
dık.

Mc. Donald’s’ın bu husustaki bil-
gilendirmeleri yeterli midir?

Kesinlikle değil. Çoğu zaman res-
toranlardaki televizyonlarda na-
sıl yapıldığı gösteriliyor, ancak 
bu kimsenin dikkatini çekmiyor.  
Genelde bu da hep reklam oluyor. 

Tepsinin üstündeki kağıdın arka 
yüzünü hiç okudunuz mu?

Orada bazı yazıların yazıldığını bi-
liyorduk. Bir keresinde okumak is-
temiştik ama yazıları çok ufak ol-
duğundan okuyamamıştık.  

Mc. Donald’s’dan talebiniz nedir?

Bu kadar önemli bilgileri ön tarafa 
yazmaları gerekir. Menülerin yanı-
na herkesin okuyabileceği şekilde 
ürünün içinde nelerin olduğunun 
yazılması gerekir. Her dinden in-
san var. Biraz saygı duyulması ge-
rekir. 

Mc. Donald’s  ürünlerinin helal 
kesim et olup olmadığı konusun-
da bilgi ister miydiniz?

şok olduk, şAşıRdık, BilmiYoRduk
Geçtiğimiz sayımızda yaptığımız McDonald’s’da 

domuz eti satışı haberimiz okuyucularımızdan 
büyük ilgi gördü. Yeni Vatan Gazetesi olarak 

sokağa indik ve McDonald’s haberi konusunda 
halkın nabzını tuttuk.

Helal et olsa çok iyi olur ama öy-
le birşey yapacaklarını tahmin et-
miyoruz.

Yusuf köse, 26
işletme sahibi ve samsunlular 
derneği Başkanı
viyana doğumlu

Haberi okuduktan sonra ne dü-
şündünüz?

Haberi okuduktan sonra çok şaşır-
dım. McDonald’s dan böyle bir şey 
beklemiyordum.

Viyana’daki restaurantlarda si-
pariş verirken domuz eti kaygısı 
yaşıyor musunuz?

Bildiğim bir yerse kuşkulanmıyo-
rum, ama bilmediğim bir yerse ke-
sinlikle soruyorum. 

Aynı durum Mc Donald’s gittiği-
nizde aklınıza geliyor mu?

Mc Donald’s’da domuz eti olacağı 
aklıma gelmezdi. Eskiden haftada 
en az bir defa gidip karnımı doyu-
ruyordum. Bu haberden sonra gi-
dip gitmeyeceğimden emin deği-
lim.

Mc Donald’s’ın menüsünden ürün 
seçerken etin hangi hayvandan 
olduğunu soruyor musunuz? 

Mc Donald’s’da 3 çeşit üründen 
alıyorum. Onların da domuz eti 
olmadığını düşündüğüm için hiç 
sormadım. 

Sizce Mc. Donald’s’ın bu hususta-
ki bilgilendirmeleri yeterli mi?

Kesinlikle değil. Haberi okuduk-
tan sonra ben de kendi kendime  
„Mc Donald’s ürünlerinin içinde 
neler olduğunu neden açıkça söy-
lemiyor“ diye düşündüm.

Tepsinin üstündeki kağıdın arka 
yüzünü hiç okudunuz mu?

Bir kere okumuştum ama yazı-
lar çok ufaktı. Sanki gizlenmiş gi-
biydiler. Zaten o kağıdın altını pa-
tatesleri ve hamburgeri kaldırıp 
kimse okumuyor.

Bu doğrultuda Mc. Donald’s’dan 
bir tüketici olarak talebiniz nedir?

Ürünlerin nelerden yapıldığını 
açıkça menülerinde belirtmeleri 
gerekir. Ama böyle bir şey yapacak-
larını zannetmiyorum, çünkü müş-
teri kaybından çok korkuyorlar. 

Mc. Donald’s ürünlerinin helal ke-
sim olup olmadığı konusunda bil-
gi ister miydiniz?

Keşke böyle bir şey olsa. Tahmin 
ediyorum müşterilerinin %30’u 
Müslümanlar. Durum böyle olun-
ca daha fazla müşteri kazanırlar. 

ibrahim Ateş, 43
süpermarket çalışanı – 1991 yılından 
beri viyana’da

Haberi okuduktan sonra ne dü-
şündünüz?

Açıkçası çok şaşırdım. İlk defa Mc 
Donald’s’da domuz eti gördüm. 
İnancımıza saygı duymaları ge-
rektiği düşüncesindeyim.  

Viyana’daki restaurantlarda si-
pariş verirken domuz eti kaygısı 
yaşıyor musunuz?

Genelde bildiğimiz yerlerde yi-
yiyoruz. Kimin ne yaptığını bil-
diğimiz için problem olmuyor-
du. 

Aynı durum Mc Donald’s’a  gittiği-
nizde de aklınıza geliyor mu? 

Domuz eti satmayacağını bildiği-
miz için hiç öyle bir kuşku yaşa-
madık. 

Tepsinin üstündeki kağıdın arka 
yüzünü hiç okudunuz mu?

İlk defa Yeni Vatan Gazetesi’nden 
duydum. O bilgilerin kağıdın ar-
kasında yazacağı hiç aklımıza gel-
memişti. 

Mc. Donald’s’tan talebiniz nedir?

Oraya her dinden insan gi-
d iyo r.  Ya p t ı k l a r ı  ü r ü n l e -

ri „Bu Müslümanlar için“, „Bu 
Müslümanlar için değil“ diye ayır-
maları lazım. Ayrıca daha sağlık-

lı üretim yapmaları lazım, çünkü 
biz ne kadar az da yesek çocukla-
rımız hep oraya gitmek istiyor. En 
azından çocukları düşünmeleri 
gerekir.  

Mc. Donald’s  ürünlerinin helal 
kesim olup olmadığı konusunda 
bilgi ister miydiniz?

O konuda endişelerim var. 
Müslümanlara helal etten oluşan 
ürünler vermeleri gerekir ama öy-
le bir şey yapacaklarını zannetmi-
yorum. 

H a b e r i m i z d e n  s o n ra  M c . 
Donald’s’da yemek yediniz mi?  
Evet ise ürün siparişi sırasında 
görevliden bilgi aldınız mı?

Sadece Fishmac yiyiyordum. Onu 
da domuz etini pişirdikleri yağda 
pişiriyorlarsa bir daha gitmem. Bu 
konuyu çocuklarımıza, komşula-
rımıza söyleyeceğim. Herkesin 
dikkat etmesi gerekir. 

H a b e r i m i z d e n  ö n c e  M c 
Donald’s’da domuz eti olan ürün-
lerin olduğunu biliyor muydunuz?

İnanın bilmiyorduk. Sizleri böy-
le haberler yaptığınız için tebrik 
ederim. Halkımızı, çocuklarımızı 
bilgilendiriyorsunuz.   Daha önce 

söyledigim gibi çoçuklarımız hep 
Mc Donald's'a gidiyor. 
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Harun kaya 17 
Öğrenci – viyana doğumlu

Bahattin tanıl, 17
Öğrenci – viyana doğumlu

Haberi okuduktan sonra ne dü-
şündünüz?

İ n a n a m a d ı k  v e  ş a ş ı r d ı k . 
Günümüzün büyük bir bölümü 
Mc Donald’s’da geçiyor. Haberi 
okuyunca şok olduk.

Viyana’daki restaurantlarda si-
pariş verirken domuz eti kaygısı 
yaşıyor musunuz?

Biraz şüphe ediyoruz ama genelde 
hep soruyoruz. 

Aynı durum Mc Donald’s’a gittiği-

nizde de aklınıza geliyor mu? 

Sorduğumuzda domuz eti yok di-
yorlar. Her defasında sormak ak-
lımıza gelmiyor. Mc Donald’s’a bu 
konuda güveniyorduk. 

Mc Donald’s’ın menüsünden ürün 
seçerken etin hangi hayvandan 
olduğunu soruyor musunuz? 

Sorduğumuzda hep dana etinden 
olduğunu söylüyorlardı. 
Tepsinin üstündeki kağıdın arka 
yüzünü hiç okudunuz mu?

 Çok ufak yazılıyor. Arkasına bir 
kere bakmıştık hep kalorileri, be-
sin değerleri yazıyor. Zaten oku-
mak bile çok güç o yazıları. 

Peki bilgilendirme konusunda 

Mc. Donald’s’tan talebiniz nedir?

Yiyeceklerin nasıl yapıldığı-
nı ve hangi etten olduğunu me-
nülerin yanına yazmaları lazım. 
Müslümanlara biraz saygı göster-
meleri gerekir.

H a b e r i m i z d e n  s o n ra  M c . 
Donald’s’ta yemek yediniz mi? 
Evet ise ürün siparişi sırasında 
görevliden bilgi aldınız mı?

Hayır gitmedik ve haberden sonra 
gidip gitmeme konusunda çekin-
celerimiz var. Eğer gidersek kesin-
likle soracağız. 

firdevs Bağcı, 30 
Öğrenci – 9 yıldan beri viyana’da

zaide Öztan, 27
Öğrenci – viyana doğumlu

Haberi okuduktan sonra ne dü-
şündünüz?

Haberi okuduktan sonra belli 
ürünlerinde domuz eti olduğunu 
gördük ve çok şaşırdık. Biz ara sı-
ra gidiyoruz Mc Donald’s’a ve on-
ların domuz eti satmadığını düşü-
nüyorduk. 

Mc. Donald’s’ın bu husustaki bil-
gilendirmeleri yeterli midir?

Tabi ki yeterli görmüyoruz. Birçok 
müslüman Mc Donald’s’a gidiyor, 
en azından menülerine yazmaları 
gerekir diye düşünüyoruz. 
Tepsinin üstündeki kağıdın arka 
yüzünü hiç okudunuz mu?

O kağıdın arkasında yazı yazdığını 
bile bilmiyorduk. Orada bazı bilgi-
lerin yazıldığı kimin aklına gelir ki 
zaten.

Mc. Donald’s’dan talebiniz nedir?

Mc Donald’s bu konuda çok fazla 

bilgi vermiyor diye düşünüyoruz. 
Müslümanlar için böylesi önemli 
bir konuda daha fazla bilgi verseler 
inanın müşteri sayısı hızla artar. Bir 
de kalorisi ve kolestrol oranı daha 
düşük ürünler yapmalarını isteriz. 

Mc. Donald’s  ürünlerinin helal 
kesim et olup olmadığı konusun-
da bilgi ister miydiniz?

Helal et ürün satsalar gerçekten 
çok güzel olur. O zaman güvenle 
gideriz oraya ve helal et ürünler-
den rahatça yeriz. 

finAnsAl nedenlerden dolayı 
Avusturya’lılar tarafından sade-
ce yüzde 15’lik kısmı ortaya çıkarı-
labilmiş olan Efes Antik Kenti’nin 
henüz arkeolojk olarak dokunula-
mamış kısımlarının gün yüzüne 
çıkarılabilmesi ve Efes’in tüm dün-
ya tarafından tanınan en önemli 
turizm çekim merkezlerinden bi-
ri olması için Borusan, Eczacıbaşı 
ve Doğuş Grubu liderliğinde Efes 
Vakfı kuruldu. Yaklaşık 1 milyon 
Euro’luk başlangıç bütçesiyle ha-
yata geçirilen Efes Vakfı, antik 
kentteki kazı çalışmalarına destek 
olmak, kentin daha rahat ziyaret 
edilmesini sağlamak ve antik ken-
tin uluslararası tanıtımına katkı-
da bulunmak amacıyla faaliye-
te geçti. Faaliyetine başlayan Efes 
Vakfı’nı tanıtmak için Efes Antik 
Kenti’nde bir toplantı düzenleyen 
vakfın Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Borusan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Kocabıyık, antik 
kenti dünya turizm liderleri ara-
sına sokmak istediklerini söyle-
di. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü 
ve Viyana merkezli Efes Dostları 
Cemiyeti tarafından da destekle-
nen Efes Antik Kenti, kısa zaman-

da Türkiye’nin dünya medeninet-
ler mirasına bir armağanı olarak 
gün yüzüne çıkacak. 

AnkARA’dAn YEtERli 
dEstEk AlınAmıYoR

Efes Antik Kenti’ni her yıl 2 milyon 
kişinin ziyaret ettiğini belirten yet-

kililer, kentin Ankara’dan yeterli 
desteği alamadığını söylediler. 

Efes Antik Kenti ve şehrin için-
de bulunan Yamaç Evler bölü-
mü ile yılda 30 milyon TL üre-
ten Efes Antik Kenti’ne Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin harcadı-
ğı paranın yanlızca 2 milyon TL 

olduğu kaydedildi. Hükümetin 
Efes Antik Kenti’nden gelen pa-
ranın en az yüzde 10’unu Efes’e 
yatırım için kullanılması gerekti-
ğini söyleyen yetkililer, bu sayede 
Efes Antik Kenti bütün ihtişamıy-
la ortaya çıktığında yatırılan mik-
tarın 10 misliyle geri alınabilece-
ğini belirttiler. 

Efes Antik kenti 
hayat buluyor
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alacağı belirtilirdi. İçişleri baka-
nı Fekter, özellikle Almanca ko-
nusunda önemli gelişmeler bekle-
diklerini kaydederken „İş dünyası 
ile yaptığımız görüşmeler sonra-
sında da dile hakimiyetin iş dün-
yasındaki başarıyı getirdiği sonu-
cuna vardık. 

Bu yüzden AB çapındaki refe-
rans çerçevesini de gözeterek, 
gerekli Almanca seviyesini B1’e 

yükselttik. Bu yeni sistem hem 
Almanya’da hem de Hollanda’da 
başarıyla uygulanıyor“ diye ko-
nuştu. Avusturya’ya yeni göç et-
miş göçmenlerin alabildiğince 
hızlı bir şekilde dili öğrenmesi 
ve entegre olması amacını güden 
fonlar, entegrasyon ve göç konu-
sunda faaliyet gösteren birçok 
bağımsız kuruluşla  birlikte be-
raber çalışıp ortak projelere im-
za atıyor.

viYAnA – Avusturya Entegrasyon 
Fonları’nın 50.yıldönümünde 
İçişleri Bakanı Maria Fekter enteg-
rasyonun toplumsal gelişim için 
çok önemli bir zemin teşkil ettiği-
ne değindi. 

Entegrasyon çalışmalarının an-
cak konusunda uzman çalışan 
kadrolarıyla işleyeceğine inandı-
ğını belirten Fekter „Avusturya 
Entegrasyon Fonları’nın milli aksi-
yon faaliyet planları eyaletlerden 

şehirlere, şehirlerden ilçelere yayı-
larak etkin bir stratejik plan haline 
gelecek“ diye konuştu. 

Oluşturulması beklenen uzman 
komisyonunda, iş, meslek, dil öğ-
renimi, ulusal değerler ve demok-
rasi, kültürlerarası diyalog hak-
kında uzmanlaşmış akademik 
kadro konularındaki bilgi biri-
kimlerini paylaşacaklar. Yeni en-
tegrasyon stratejisinde İçişleri 
Bakanlığı’nın da aktif olarak rol 

fekter: "Entegrasyon 
için uzman komisyonu 

kurulacak"

Avusturya İçişleri Bakanı Maria Fekter, Avusturya 
Entegrasyon Fonları’nın 50. Yıldönümü vesilesiyle 
yaptığı konuşmada, entegrasyonun daha kon-
trollü ve düzgün işlemesi için uzman komisyon 
kadrolarının atanacağını belirtti.

Viyana – Ulusal Eğitim 
Araştırmaları Enstitüsü 
(Bundesinst i tut  für 

Bildungsforschung)‘un yaptığı 
araştırma, Avusturya’daki ço-
cukların eğitim düzeyi ve kö-
kenlerinin eğitimdeki başarı 
üzerindeki etkileri üzerine çar-
pıcı sonuçlar ortaya koydu. 

HEvEs vAR, sonuç Yok

Araştırmaya göre göçmen kö-
kenli çocuklar ödevlerini yap-
ma ve derslere iştirak etme 
konusunda Avusturyalı çocuk-
lara göre daha hevesli ve is-
tikrarlı bir profil çizerken, bu 
hevesleri Matematik ve doğa 
bilimleri derslerindeki başarı-
larına yansımadı. Araştırmaya 
göre göçmen kökenli öğrenciler 
Avusturyalı sınıf arkadaşlarına 
kıyasla Matematik dersinde 42 
puan daha az alırken, arada-
ki bu fark doğa bilimleri konu-
sunda daha  belirgin bir hale 

geldi. Kimya, fizik, biyoloji gibi 
doğa bilimlerinde göçmen ço-
cukların ortaya koyduğu başa-
rı seviyesi, Avusturyalı öğrenci-
lerin seviyesinden tam 72 puan 
geride kalırken, alınan sonuç-
lar uzmanları göçmen kökenli 
çocukların eğitimdeki başarı-
sı konusunda daha detaylı dü-
şünmeye itti.

AlmAncA Eksikliği BüYük 
dEzAvAntAj

Proje yöneticisi Brigit Suchan, 
bu farkı oluşturan ana etken-
lerden birinin doğa bilimlerin-
deki dil seviyesinin Matematiğe 
kıyasla daha zor olduğunu, bu-
nun da hala Almanca soru-
nu yaşayan göçmen çocukla-
rın dersi anlamasını oldukça 
zorlaştırdığını söyledi. Sosyal 
statünün de bir rol oynadığını 
belirten Suchan, düşük sosyal 
sınıflardan gelen göçmen ço-
cukların daha düşük notlar al-
dığını  ve dersleri anlamada da-
ha çok zorlandığını kaydetti.

„gÖçmEn çocuklARı Eğitim sE-
viYEsini düşüRmüYoR“

Proje yöneticisi Brigit Suchan, 
araştırmanın ortaya koydu-
ğu çarpıcı sonuçlardan biri-
nin de,  sınıflarda artan göç-
men kökenli öğrenci sayısının, 
bazı partilerin iddia ettiği gibi 
Avusturya’daki eğitim seviyesi-
ni düşürmediğini söyledi. 

göçmen çocukları matematik 
ve doğa bilimlerinden 

sınıfta kaldı

İlk ve orta dereceli okul 
öğrencilerinin derslerinde 
gösterdikleri başarıyı anal-
iz eden bir araştırmaya 
göre, göçmen kökenli aile-
lerin çocukları matematik 
ve doğa bilimlerinde 
gösterdikleri başarıda 
Avusturyalı çocukların çok 
gerisinde kaldı.

EğitimE ÖnEm vERElim

Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. Lütfen ço-
cuklarımızın anaokulundan başlamak üzere eğitimine 
ve hem Türkçe’ye hem de Almancaya hakim olmalarına 
önem verelim. 

EfgAni dÖnmEz 
BUNDESRAT
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Yenİ Vatan 
gazetesİ’ne 

Ücretsİz abone 
olabİlİrsİnİz. 

YaPManiz gereKen 
teK ŞeY İsİM,

soYaD, aDresİnİzİ
bİze bİlDİrMeK.

e-Maİl: abone@yenivatan.at
sMs İle: 0699 178 284 41  

Vi y a n a  -  Av u s t u r y a l ı 
İşadamları Derneği (ATIS) 
Hürriyet gazetesi köşe ya-

zarı Cüneyt Ülsever’i konuk etti. 
Gazeteci yazar Ülsever, Türkiye 
gündemindeki konuları değerlen-
dirdi. Kendisinin 2002-2004 sene-
leri arasında Başbakan Erdoğan’a 
danışmanlık yapacak kadar yakın 
olduğunu, ancak daha sonra bü-
yük hayal kırıklığı yaşadığını kay-
deden Ülsever, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu hakkındaki görüş-
lerini de katılımcılarla paylaş-
tı. Ülsever,“Kılıçdaroğlu politika 
sahnesinde namusuna inandığım 
nadir insanlardan biri. Bundan 
sonra neler yapacağını birlikte 
göreceğiz. CHP’nin alışıldık çizgi-
sinden farklı bir çizgide ilerliyor. 
İstanbul Belediye Başkanlığı se-
çimlerinde CHP adayı olarak va-
roşlara gittiğini gördük. Eğer bü-
tün Türkiye’yi karış karış gezip, 
halkla bütünleşebilirse büyük ba-

şarı kazanabilir. Kılıçdaroğlu’nun 
bir sosyal demokrat olarak yol-
suzluk ve yoksulluk konusunun 
üzerine gitmesini olumlu karşılı-
yorum. 

Kendisi Erdoğan’ın Çamlıca konut-
larının üzerine gitse “Müslüman 
adam çalmaz” sözü de geride ka-
lacak” dedi. Ülsever, “Tam askeri 
vesayetten kurtulduk derken, mu-
hafazakar vesayetin boyunduruğu 
altına girdik” diyerek baskılardan 
duyduğu rahatsızlığı da dile getir-
di. Artan telekulak operasyonları 
ve ortalıkta uçuşan gizli kamera 
kayıtlarının yarattığı korku at-
mosferine de değinen Ülsever, ar-
tık gazetecilerin ve yazarların tele-
fonda konuşmaya çekinecek hale 
geldikerini belirtti. Ülsever bu ko-
nudaki görüşlerini “Bu mu de-
mokrasi? Artık ayyuka çıkmış yol-
suzluklar var. Kimse cesaret edip 
yazamıyor. Herkes sindirilmiş du-

rumda. TOBB Başkanı’nın eleştiri-
lerinden sonra 50 kişilik AK Parti 
maliye ekibinin tehdit gibi dikildi-
ğini gördük” diye konuştu.

"kEmAlist dEğilim"

Kendisinin bir kemalist olmadığı-
nı, böyle bir düşüncenin de aslın-
da var olmadığını ve –izm ile biten 
her türlü düşünceye karşı şüphe-
li yaklaştığını belirten Ülsever, li-
beral bir insan olduğunu da söz-
lerine ekledi. Türkiye’de modern 
hayatı benimseyenler ve muha-
fazakar bir hayatı benimseyen-
ler arasında bir kutuplaşma ol-
duğundan bahseden Ülsever, 
eskiden modern hayatı benimse-
miş tarafın muhafazakar tarzı be-
nimseyenlere saygı göstermediği-
ni, şimdiyse durumun tam tersine 
döndüğünü belirtti.  Anayasa’da 
yapılan değişikliklere de değinen 
Ülsever, Anayasa Mahkemesi üye 
sayısının 17’ye yükseltilmesi ve bu 
üyelerin 12 tanesinin (yani bariz 
çoğunluğunun) iktidar partisi ta-
rafından atanması maddesinden 
de rahatsızlık duyduğunu söyledi.
 
RoBERt kolEj  mEzunlARınA 
soRumsuzluk ElEştiRisi

Kendisinin de bir Robert Kolej'i 
mezunu olduğunu söyleyen 
Ülsever, yaklaşık birkaç ay ön-
ce Robert Kolej’den arkadaşlarıy-
la yapmış olduğu konferansın at-
mosferi ile Viyana’daki atmosferi 
karşılaştırarak Viyana’da konuş-
macıya saygının çok daha fazlı ol-
duğunu belirtti. 

Bir Robert Kolej mezunu olan 
Türkan Saylan’ın ölümünden bir-
kaç ay önce adına düzenlenen ge-
cede Saylan’a 100bin TL verildiği-
ni ve Saylan’ın bu parayı hemen 
vakfına bağışlayarak, katılımcı-
lardan “Ben 30bin öğrenci oku-
tabildim. Sizden ricam bu sayı-
yı 100bin’e çıkarmanız” dileğinde 
bulunduğunu belirten Ülsever, li-
sesinin mezunlarının bu konu-
da Saylan’ı yüz üstü bıraktıkları-
nı kaydetti. 

Çoğu üst düzey yönetici veya işa-
damı olan mezunların o top-
lantıda Türkan Saylan’ı ayakta 
alkışladıklarını ve hatta gözyaş-
larına boğulduklarını ifade eden 
Ülsever, Robert Kolej gibi modern 
lise mezunlarını sorumluluk al-
mamakla ve Türkiye’nin aydınlan-
ması için ellerini taşın altına koy-
mamakla eleştirdi. 

Türkan Saylan’ın öğrenci sayı-
sını 30binden 100bine çıkarma 
vasiyetini hatırlatan Ülsever, 
elit okullardan mezun olup so-
rumluluklardan kaçmanın çok 
büyük bir sorun olduğunun al-
tını çizdi.

Cüneyt Ülsever’den 
Kolej mezunlarına

sorumsuzluk eleştirisi
Avusturyalı Türk İşadamları Derneği (ATIS) davetlisi olarak 
Viyana Hotel Plaza ‘da bir konuşma gerçekleştiren Hürriyet  
köşe yazarı Cüneyt Ülsever´in Türkiye gündemindeki konuları 
değerlendirirken, kendisinin de mezun olduğu Robert Kolej 
mezunlarını sert bir dille eleştirmesi dikkat çekti.

viYAnA- Viyana’da yaşayan köpek 
sahipleri 1 temmuz gününden iti-
baren köpeklerini sokaklara tas-
masız ve ağızlıksız çıkartama-
yacak. Her köpek için bir kişiye 
ehliyet verileceği açıklanan yasa 
Viyana’da bulunan 13 farklı cins 
köpek için geçerli olduğu kaydedil-
di. Yetkililer, 26 martta yürürlüğe 
girmiş olması gereken bu yasanın, 
diğer partilerin itirazları sebebi ile 
temmuz ayına sarktığını belirttiler.
Bu yasanın halk oylaması (%88,23) 
sonucunda çıktığını söyleyen yet-
kililer, ayrıca Viyana’da bulunan 
köpeklerin %25’nin insanları ısır-
dığının altını çizdiler.

temmuzda köpekler bağlanıyor
Viyana Belediyesi 
temmuz ayından 
itibaren köpekle-
rin ehliyetsiz ve 
tasmasız gezme-
sini yasaklayan 
kanunu yürürlüğe 
koyuyor.
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Geçtiğimiz günlerde gazete-
mizi ziyaret eden İstanbul 
Kültür Derneği´nin genel 

koordinatörü Ülker Gürmanla ke-
yifli bir sohbet gerçekleştirdik.  
Gürman dernek çatısı altında bu-
luşan sanat ve müzik heveslile-
riyle haftada bir toplanıp prova 
yaptıklarını, ve özellikle de koro 
çalışmaları ve Türk musikisi üze-
rine eğildiklerini belirtti. Gürman, 
“Müzikten hoşlanan her güzel in-
sana kapılarımız açık” diye konuş-
tu. Genel koordinatör Gürman, 
birçok önemli müzik porjesin-
de yer aldıklarını, bunlardan en 
önemlilerinden birinin de “Spot 
on Turkey“ etkinlikleri kapsamın-
da Passage korosu ile ortaklaşa 
düzenledikleri konser olduğunu 
belirtti.  

Derneğin kendine biçtiği misyon-
da gençlerin öneminin altını çizen 
Gürman,  “Önemli konulardan 
bir tanesi de gençlerin kültürle-
rine sahip çıkmaları, Türk Sanat 
Müziği ve Klasik Türk Musikisi ile 
tanışmaları ve boş vakitlerini bu 
müziğe ayırmaları. Gençlerden 
bunu bekliyorum ve arzu ediyo-
rum”  sözleriyle bütün müzik he-
veslilerini derneklerine davet etti. 

Derneğin müzik etkinliklerine ka-
tılmak veya dernek hakkında da-
ha fazla bilgi edinmek için: 

Istanbul Kulturverein
Schelleingasse 31, 1040 Wien, 
info@ikv-wien.com
www.ikv-wien.com

Viyana İstanbul Kültür 
Derneği´nden müzik-

severlere davet!

Viyana Istanbul Kültür 
Derneği, kuruluşunun 
altıncı yıldönümünde 

gazetemizi ziyaret 
etti. Derneğin Genel 

Koordinatörü Ülker 
Gürman Türk Sanat Müziği 

ve Klasik Türk Musikisi 
tutkunlarını derneklerine 

katılmaya davet etti . 
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serİ borsa
YAYınlAnmAsını istEdiğiniz ilAnlARınız için tEl: 01-513 76 15-0

sAtılık 
pAzAR YERi
brunnenmarkt’ta 

uzunluğu 7.50 metre 
genişliği 2.20 metre 

olan gıda üzerine 
hazır pazar yeri 

yanlızlıktan dolayı 
devren satılıktır. 

tel: 0676 916 59 59

satiliK 
İnternet 

caFe

tel:  0650 343 92 70

satiliK 
İŞYerİ

17. Viyana’da 
çalıştırdığımız 
Pizza Kebap ve 
grill işyerimizi 

satıyoruz. Pizza kebab 
grilljörgerstrasse 34 

1170 Wien

tel: 0699 17192745

müjde ! gitar çalabilmek 
artık hayal degil ... 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Viyana Müzik 
Üniversitesi Mezunu,  Magister Komponist onur DÜlger 
gitar dersi veriyor. 3 kişilik gruplar; saat ücreti 1 kişi 10 

euro. Özel ders;saat ücreti 1 kişi 30 euro. Çocuklar, gençler 
ve yetişkinler icin ayrı gruplar mevcuttur.

İrtibat: onur DÜlger
 onur_dulger@hotmail.com

+43 681 1072 1138

Märzstraße 
130 reinlgasse 

köşesinde 
yalnızlıktan dolayı 

devren satılık 
internet cafe

viYAnA – Avusturya Devletinin, 
yoğun çabaları sonucu yenile-
ri eklenen anaokullarına rağ-
bet geçtiğimiz yılda artış göster-
di. Üç ve beş yaş arası çocukların 
katılımı geçtiğimiz senede 4000 
artarak 21.400’e ulaştı. Statistik 
Austria’nın yapmış olduğu is-
tatistiklere göre 0-2 yaş ara-
sı çocukların sayısında da bü-
yük bir artış olduğu gözlendi. 
Böylelikle Avusturya’da bu ko-
nuda  AB’nin ön gördüğü rakam-
lara hemen hemen ulaşılmış ol-
du. Avusturya eyaletlerinden 

Burgenland, anaokuluna giden 
çocuk sayısı oranında birinci 
olurken, Avusturya’nın hemen 
hemen bütün eyaletlerinde 5 yaş 
altı çocukların yüzde 80’den faz-
lasının anaokuluna gittiği ortaya 
çıkmış oldu. 

Kadından Sorumlu Devlet 
Bakanı Gabriele Heinisch Hosek 
de artan sayılardan duyduğu 
memnuniyeti „ Önümüzdeki se-
nelerde de anaokullarına yaptı-
ğımız yatırımı arttıracağız“ söz-
leriyle dile getirdi.

Avusturya’da anaokullarına giden çocuk sayısı artıyor

tüRkiYE Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin(TOBB) desteğiyle ve 
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile 
Europan Citizen Action Sevice 
(ECAS)’nin iş birliğiyle kurulan 
‘’Vize Şikayet Hattı’’ ‘na gelen şi-
kayetler raporlanarak kamuoyu-
na sunuldu. Rapor halinde sunu-
lan ve 17 Kasım 2009 ile 18 Ocak 
2010 tarihleri arasında yapılan vi-
ze şikayetlerinin yer aldığı rapor-

da, 1000 vize şikayeti değerlen-
dirildi. Şikayetleri değerlendiren 
yetkililer vize verilmeme sebeple-
rini kamuoyu ile paylaştılar. 

Raporda red gerekçeleriyle il-
gili, ‘Başvuru formuna maaşı-
mı rakamla değil de yazıyla yaz-
dığım için vizem reddedildi’, 
‘Evliliğiniz sahte’, ‘Türkiye’de 
yeteri kadar dil okulu var, 

Almanya’ya gitmenize gerek 
yok’, ‘Yaşım çok genç olduğun-
dan vize vermediler’ gibi su-
dan sebeplerle vize başvuru-
larını reddeden Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında; Almanya 293 
vize reddi şikayetiyle başı çek-
ti. Almanya’nın ardından 82 şi-
kayetle Fransa, 48 şikayetle 
Belçika, 39 şikayetle de Hollanda 
yer aldı. 

Vize vermekten korkuyorlar

  E-Pasaport 
hizmete girdi
Dağıtımına 1 Haziranda baş-
lanan biyometrik pasaport-
lar için online başvurular 23 
Mayıs’tan itibaren başladı. 
Yeni pasaportlarla ilgili tale-
bi karşılayabilmesi için oluş-
turulan www.epasaport.gov.
tr sitesinden alınan randevu 
ile gerçekleştirilecek olan baş-
vurular aynı zamanda 0090-
216-444 30 20 numaralı çağrı 
merkezi aranarak da gerçek-
leştirilebilecek.
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viYAnA– Son yıllarda sadece 
Viyana için değil, bütün Avrupa 
için son derece cazip bir yatırım 
merkezi haline gelen İstanbul, ba-
tıdan gelen teknoloji hizmetlerine 
karşı oluşturduğu taleple Viyana 
Ticaret Odası’nın Dış Ticaret 
Birimi‘nin de dikkatini çekmeye 
başladı. 

Bu çerçevede Viyana Ticaret Odası 
Dış Ticaret Birimi de, Viyana 
Ticaret Odası Başkanı Brigitte Jank 
önderliğinde İstanbul’da bir hedef 
kitle araştırma ve belirleme gezisi 
yapma kararı aldı. Viyana Ticaret 
Odası bu sayede geziye katılan fir-
maları değerlendirmeyi ve Türk fir-
malarıyla bizzat yerinde görüşme 
imkanı sağlamayı hedefliyor.  22-
24 Haziran tarihleri arasında ger-
çekleşecek olan bu görüşmelerde 
hem İstanbul Ticaret Odası ile hem 
de bazı yerel firmalarla da görüşü-
leceği gibi, İstanbul’daki firmalarla 
da lobi ortamı ve yatırımcılar için 
önemli çıkar temsilcisi gruplarla 
diyalog ortamının hazırlanması da 
ziyaretin hedefleri arasındadır.

  Wonder kültür 
merkezi açıldı
Wonder Uluslararası Üniversite 
Öğrencilerini  ve Öğrenci 
Aktivitelerini Destekleme 
Derneği adıyla kurulmuş olan 
ve yaklaşık 10 senedir kültür- 
sanat projelerine destek ve-
ren Wonder, 15 Mayıs günü ye-
ni kurduğu kültür merkezini 
açtı. Konferans, seminer, si-
nema, sergi salonları, kütüp-
hane, derslikler, kafeterya 
ve öğrenci yurdundan oluşa-
cak bir kompleks olan Wonder 
Kültür Merkezi, Türk el sanatla-
rı ‚İSMEK‘ sergisi açılışı ile ka-
pılarını ziyaretçilerine açtı. 

  Türk taksici soyuldu
Viyana- Viyana’da taksicilik ya-
pan Hasan Uçar isimli taksici 2 
Türk tarafından soyuldu. Olay, 
taksici Hasan Uçar’ın 13 Mayıs 
tarihinde sabah saat 4 civarı 20. 
Viyana’da bulunan hastanenin 
önünden 2 müşteri almasıyla 
başladı. Donauturm parkına 
geldiklerinde soygunculardan 
birisi bir eliyle taksici Hasan 
Uçar’a sarıldı ve diğer eliyle de 
ustura ile tehdit etti. 

Taksici Hasan Uçar yaptığı açık-
lamada, ’Beni ustura ile teh-
dit ederek bütün paramı iste-
diler. Onların Türk olduklarını 
anlamıştım ve Türkçe konuşa-
rak „Gençler bana dokunma-
yın“ dedim. Üzerimde olan 300 
Euro’yu ve telefonumu gasp etti-
ler. Bu sırada usturayı tuttuğum 
için elim de kesildi’ dedi. 

Parayı aldıktan sonra hızla olay 
yerinden kaçan soyguncula-
rı arabasıyla takip etmeye çalı-
şan Hasan Uçar’a yine çevrede 
bulunan başka bir Türk taksici-
si yardım etti. Olay yerine hızla 
gelen polis, parkın içinde kay-
bolan soyguncuları aramak 
için helikopter takviyesi çağır-
dı. Helikopter yardımıyla soy-
guncuları arayan polis ekiple-
ri parmak izi ve soyguncuya ait 
olduğu tahmin edilen saç ör-
neklerini alarak inceleme baş-
lattı. Soyguncuların kısa süre-
de yakalanması için seferber 
olunduğu belirtildi.

Onun hikayesi birçoğumu-
zun hikayesinden pek de 
farklı değil. O da memle-

ketini terke edip, gurbette çalışıp, 
çabalayıp para biriktirmeye gelen, 
sonrasında gurbette bir hayat ku-
rup hayatını devam ettirmek du-
rumunda kalan bir babanın oğlu. 
Kayseri’de 80’li yıllarda dünya-
ya gelen, daha sonra Avusturya 
da yaşayan işçi babasının yanına 
yerleşen Ertuğrul Ferat 15 yaşında 
Avusturyalı oldu.  

Orta okulu Avusturya’da biti-
rir bitirmez iş hayatına atılan 
Ertuğrul, ilk önce bir süre oto ta-
mircisi olarak çalıştı, ardından 
bir süt fabrikasında işçilik yapa-
rak hayatını kazanmaya devam 
etti. Ardından 18 yaşına gelip de 
yaşı tutunca, ehliyetini alıp tak-
sicilik yapmaya başladı. Bu da 
onun için yepyeni bir kariyerin 
ve başarı öyküsünün başlangıcı 
oldu. Kendisine ait bir iş kurma 
hayalini henüz Türkiye de iken 
kurmaya başladığını söyleyen 
Ertuğrul, taksicilkte geçirdiği ilk 
yılın ardından yaptığı birikimle 
çalıştığı arabayı alıp kendisine 
çalışıyor vaziyete gelmiş. 

şBiraz kendisi birikim yapmış, bi-
raz eş dosttan toparlamış ve aynı 
yıl içinde mesleği bırakan 3 arka-
daşının otomobillerinide satın al-
mış. dosttan toparlamış ve aynı yıl 
içinde mesleği bırakan 3 arkadaşı-
nın otomobillerinide satın almış.
Sonraki sene hedeflerini daha bü-
yülten Ertuğrul bankadan çekti-
ği kredi ile araç sayısını 23 e çıka-
rıp çalıştığı durağıda satın almış.
Şuanda ise havalanı ve şehirde-
ki duraklarda çalışan araçları da-
hil 28 aracı bulunuyor bu başarılı 
gurbetçi işadamı gencimizin. . 

Bu kadar kısa sürede böylesine 
büyümenin sebebi olarak ise sa-
hip olduğu “azim” den söz edi-
yor. “Elbette buraya ilk geldiğim-
de çok çok zor zamanlar geçirdim, 
ama çok çalışıp inat ettim” diyerek 
sözlerine devam eden Ertuğrul’un 
uzun vadedeki hedefi ise Viyana 
daki tüm durakların sahibi olabil-
mek. 

20 YAşındA 
viYAnA’nın 
tAksicilER 

kRAlı

WIRTSCAFTSKAMMER WIEN, 
başkanı Brigitte Jank önderliğinde, 22 Haziran- 

24 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da bir 
hedef kitle turuna çıkacak.

Wko WıEn (viYAnA ticAREt odAsı), 
istAnBul’dA HEdEf kitlE tuRundA!

  Jüdisches 
İstanbul  kitabı
Mandelbaum city guide ya-
yınları, kökenleri 1700 yıl ön-
cesine dayanan Yahudi cema-
atinin İstanbul’daki izlerini, 
tarihini ve etkilerini ele alan  
“Jüdisches İstanbul” isimli bir 
kitap yayınladı. 

İstanbul’daki Yahudi göçü-
nün şehrin hayatına, kültü-
rüne ve görünümüne olan ve 
günümüzde izleri hala sü-
rülebilecek etkileri kitap-
ta derinlemesine ele alını-
yor. Kitap Balat’tan Galata’ya, 
Beyoğlu’ndan Yeşilyurt’a ka-
dar uzun yüzyıllar boyunca 
şehrin bir vazgeçilmeşi olmuş 
Yahudi cemaatinin hikayesi-
ni, ünlü yazar Vivet Kanetti’nin 
de anılarıyla birleştirerek anla-
tıyor. Sefarad Yahudileri baş-
ta olmak üzere, İspanya’dan, 
Rusya’dan,  Polonya’dan, 
İ t a lya’d a n  A l m a nya’d a n 
ve Macaristan’dan birçok 
Yahudi’ye ev sahipliği yap-
mış olan İstanbul, mimarisiy-
le, müziğiyle, edebiyatıyla ve 
kültürüyle bu etkileri uzun yıl-
lar içinde barındırdı.  Kitapta 
da İstanbul içinde yapılan kü-
çük bir geziyle birlikte, Yahudi 
cemiyetinin kah unutulmuş, 
kah silinmeye yüz tutmuş iz-
lerine rastlamak mümkün. 
Yahudiler’in Osmanlı hüküm-
darlığı zamanında devlete yap-
tıkları katkı ve getirdikleri yeni-
likler de,  Yahudiler tarafından 
Osmanlı’ya getirilmiş ve geliş-
tirilmiş olan basın yayın, ipek 
işlemeciliği ve sinema gibi ör-
nekler üzerinden işleniyor.
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sahip herhangi birinin de ger-
çekleştirmesi beklenmeyen 
düzeyde bir başarı), veya bir 
Avusturya vatandaşıyla beş 
sene evli kalmışsanız, bu süre 
altı seneye düşer. 

Soru: Evlilik sonrasında bir 
ülkenin vatandaşlığından çık-
mak veya başka bir ülkenin 
vatandaşlığına geçmek süreci 
temelde nasıl işler?

Cevap: Eğer Avusturya içinde-
ki bir yabancı kendi ülkesinin 
vatandaşlığını kaybetmişse 
bu gerçekleşebiliir. Bu da me-
sela ilgili yabancı kişinin bir 
yabancıyla evlenmesi, eşiyle 
birlikte aynı yabancı ülkenin 
vatandaşlığına geçmesi, veya 
bir yabancıyla evli kaldığı 
süre zarfında o ülkenin vatan-
daşlığını alması durumunda 
gerçekleşebilir. 

Soru: Bir yabancıya evlilik yo-
luyla Avusturya vatandaşlığı-
nın tahsis edilmesi için başka 
ne gibi şartlar aranır?

Cevap: Bir yabancıya evlilik 
yoluyla Avusturya vatandaş-
lığı verilmesi  için aranan 
birinci koşul evlenmiş olan 
çiftin aynı evi paylaşması ve 
bu evde beraber yaşamasıdır. 
Ayrıca Avusturya vatandaşı 
bir şahısla evlenmiş yabancı-
nın en az altı sene kanunlara 
uygun bir şekilde Avusturya 
topraklarında yaşamış olma-
sı gerekir. Ayrıca Avusturya 
oturum izni kanunlarına göre 
başvuru sahibinin başvuruyu 
yaptığı tarihte Avusturya’daki 
ikametinin kanunlara uygun 
olması gerekir. Evlilik sonu-
cunda birlikte yaşamaya baş-
lamış çiftin evli hallerinin de 
sürmesi gerekmektedir. 

Soru: Bir şahıs evlilik yoluyla 
Avusturya vatandaşlığna geç-
tikten sonra kazandığı bu va-
tandaşlık kendisinden başka 
kimleri kapsamaktadır?

Cevap: Avusturya vatandaşlı-

ğına geçmiş yabancının evlilik 
dışı çocuklarını, eğer Avustur-
ya vatandaşlığına geçmiş şahıs 
bir kadınsa ve eğer öyle bir du-
rum söz konusu ise bu kadının 
evlilik dışında sahip olduğu 
çocuklarını, eğer vatandaşlı-
ğa geçmiş kişi bir erkekse ve 
çocukların vesayeti kanunen 
kendisine verilmişse bu erke-
ğin evlilik dışında da sahip 
olduğu çocuklarını da kapsar. 
Elbette ki bu çocukların reşit 
olmaması, yani Avusturya için 
16 yaşından küçük bir yaşta 
olmaları ve bekar olmaları da 
koşulan şartlardandır. Eğer 
söz konusu çocuk ciddi sayıla-
bilecek bir özüre sahipse veya 
ileri derecede engelliyse, işbu 
çocukta Avusturya vatandaşlı-
ğına geçme konusunda yaş ve 
medeni hal kriterleri aranmaz. 

Soru: Evlilik yoluyla Avustur-
ya vatandaşlığına geçtiğimde, 
evleneceğim şahısta da bazı 
özellikler veya karşılaması ge-
reken bazı şartlar aranmakta 
mıdır?

Cevap: Evlilik için medeni ka-
nunun ön gördüğü genelgeçer 
şartların yanısıra, bir yaban-
cının bir Avusturya vatanda-
şıyla evlenmesi durumunda, 
vatandaşlığa geçiş için ara-
nan bu şartlara bazı ekleme-
ler de yapılmıştır. Bu ekleme-
lerin yapılmasının ana sebebi 
Avusturya devletinin sadece 
vatandaşlığa geçiş amaçlı ve 
karşılığında para teklif edilen 
evlilikler yoluyla sosyal dev-
letin suistimal edilmesinin 
önüne geçme ihtiyacıdır. Ya-
pılan bu eklemelere göre de 
evlenceğiniz Avusturya vatan-
daşı kendini geçindirmek için 
gerekli olan asgari bir gelire 
sahip olmak durumundadır. 
Bu miktar kişiden kişiye de-
ğişmekte olup, bu miktarın 
altındaki bir gelire sahip ki-
şilerle olan evlilikler, para 
karşılığı olma riski taşıdıkları 
gerekçesiyle vatandaşlığa ge-
çişte sorgusuz sualsiz kabul 
edilmezler. 

Soru: Avusturya vatandaşlı-
ğına geçmek için aranan te-
mel ön koşullar nelerdir? 

Cevap: Eğer Avusturya va-
tandaşlığı başvuru sahibine 
kazanılmış bir hak olarak ve-
rilecekse, başvuru sahibinin 
belli başlı ön koşulları kar-
şılamış olması gerekmekte-
dir. Bu koşullardan birincisi 
Avusturya’da en az 10 sene 
aralıksız olarak oturmuş ol-
mak, ve geçirilen bu 10 se-
nenin 5 senesinin yerleşme 
iznine sahip olarak geçirilme-
sidir. İkinci bir koşul olarak 
da aynı zamanda sicilinizin 
de temiz olması gerekmek-
tedir. Yani yargı tarafından 
herhangi bir davadan suçlu 
bulunmamış, ve hakkınızda 
yürürlükte olan cezai bir da-
vanın olmamış olması gerek-
mektedir. 

Soru: Yetişkinler için belirli bir 
oranda gelir sahibi olmak da 
aranan şartlardan biri midir?

Cevap: Bir yetişkin olarak 
Avusturya vatandaşlığına 
başvurduğunuzda, kendinize 
ait sabit ve düzenli bir gelire  
ya da son üç seneye ait diğer 
gelir ve sigorta kaynaklarına 
sahip olduğunuzu belgeleriy-
le ispatlamanız gerekmekte-
dir.

Soru: Almanca ve Avusturya 
hakkında sahip olunması ge-
reken bilgi ve nitelikler neler-
dir?

Cevap: Vatandaşlığa başvu-
rurken yetkililere Almanca 
bildiğinizi göstermeniz gere-
kir. İlgili bir kurumdan alın-
mış Almanca dili yeterlilik 
sertifikası bu konuda yeterli 
olacaktır. Ayrıca demokratik 
toplum düzenine, Avusturya 
ve yaşadığınız eyaletin tari-
hine dair temel  bilgilere de 
sahip olmanız gerekmektedir. 
İstisnai bir durum olmadığı 
takdirde buna yazılı bir sınav 
sonucu karar verilir. İstisnai 

durumlar Almanca’nın ana 
diliniz olması, reşit yaşta ol-
mamanız, Almanca’nın ders 
olarak okutulduğu bir okul-
dan Almanca dersinde pozitif 
not alarak mezun olmuş ol-
manız durumunda söz konu-
su olacaktır.

Soru: Bunun haricinde ara-
nan başka özellikler nelerdir?

Cevap: Avusturya kanunları 
Almanca dili, gelir seviyesi, 
entegrasyon seviyesi vb. gibi 
sebeplerin yanısıra, Avustur-
ya Cumhuriyeti’nin belli baş-
lı çıkarlarıyla çatışmayacak 
nitelikte bir birey olmanızın 
da üzerinde durmaktadır. Ve 
bu prensibe göre vatandaşlı-
ğa geçmek isteyen bir şahsın 
kendisinde büyük bir kamu-
ya zarar ve halkın huzuru-
nu bozma riski taşımaması, 
aynı zamanda Avusturya’da 
mevcut bir oturma yasağına 

çarptırılmış veya oturma ya-
sağıyla ilgili mevcut bir dava-
sının yürürlükte olmaması da 
gerekmektedir. Son yıllarda 
buna ek olarak eklenen kri-
terlerden bir tanesi de aşırıcı 
ve radikal siyasi ve terörist 
organizasyonlarla bağlantı-
nızın olmamasıdır. Avusturya 
vatandaşlığına geçerek aynı 
zamanda şu anda vatandaşı 
bulunduğunuz ülkenin va-
tandaşlığından da imtina et-
tiğinizi kabul etmiş bulunur-
sunuz. 

Soru: Entegrasyon, mesleki 
nitelikler ve istisnai başarılar 
gibi durumlar vatandaşlığa 
başvururken Avusturya’da 
geçirilmiş olması gereken 
sene miktarında bir değişik-
lik yaratır mı?

Cevap: Eğer yukarıda be-
lirtilen genel ön koşulları 
karşılıyorsanız,  ana ikameti 

Avusturya’da olacak şekilde 
geçirilen 30 sene vatandaşlı-
ğa geçmeniz için yeterli ola-
caktır. Eğer buna ek olarak 
ilgili bireysel ve mesleki ni-
telikleri de ispatladığınız tak-
dirde bu süre 15 seneye düşer. 
Bazı istisnai durumlarda bu 
süre 6 seneye de düşebilir. 
Eğer Avusturya’da sığınmacı 
(Asyl) statüsünde iseniz, Av-
rupa Ekonomik Alanı’ndaki 
bir ülkenin vatandaşıysanız 
(Avrupa Ekonomik Alanı’na 
AB ülkelerinin yanısıra Nor-
veç, İzlanda ve Liechtenstein 
dahildir), Avusturya doğum-
luysanız, veya bilim, sanat, 
spor, ekonomi gibi alanlarda 
Avusturya Cumhuriyeti’nin 
yararına olmuş olan, veya 
olması yüksek bir ihtimal 
olarak görülen alışıldıkdışı 
bir başarıya imza atmışsanız 
(alışıldıkdışı tabirinden ka-
sıt: ortalamanın üzerinde ve 
sizinle aynı eğitim seviyesine 

Hukuk / foRum      Barış Aras 

aVusturYa VatanDaŞliği 
HaKKinDa bİlMenİz 
gereKenler

Avusturya vatandaşlığına 
geçiş hakkında 
merak edilenler.

Sorularınız için: redaktion@yenivatan.at
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Gute Wiener Küche
yENI VaTaN GaZETESI KOCHaNLEITUNG - fOLGE 2 - von Birol Kilic 

Kek kalıbını oda sıcaklığındaki tereyağı ile yağlayın.(Tereyağı erimiş olmayacak.) Yağlanmış 
kek kalıbının her yerine gelecek şekilde rendelenmiş bademleri serpin. Kuvertür çikolata ve 
cevizleri iri kıyın. 

Unu kabartma tozu ile karıştırıp eleyin. Çikolata ve cevizleri una karıştırın. Oda sıcaklığındaki te-
reyağını, pudra şekerini, limon kabuğunu, vanilya şekerini ve bir tutam tuzu mikser ile köpük ola-
na kadar karıştırın. Oda sıcaklığındaki yumurtaları mikser ile güzelce çırpın. 

Sonra yumurtaları daha önce hazırladığınız karışıma tahta bir kaşıkla yavaş yavaş karıştırın. 
Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün 160 °C ısıtılmış fırının en alt rafında 55 dakika pişirin. 
Kekiniz piştikten sonra kalıptan sıcakken çıkartıp bir kek telinin üzerinde soğumasını bekleyin. 
Kek soğuduktan sonra üstüne pudra şekerini serpin.

20CM ÇAPINDA 10CM YÜKSEKLIğINDE 
BIR KEK KALIBI IÇIN 

(PATISSERIE ALMAN KEK KALIBI)

kalıbın yağlanması için tereyağı
kek kalıbına serpmek için yaklaşık 100 

gr rendelenmiş badem
80 gr iri kıyılmış kuvertür çikolata

 80 gr iri kıyılmış ceviz 
300 gr un

½ (8gr) paket kabartma tozu 
300 gr tereyağı (oda sıcaklığında )

300 gr elenmiş pudra şekeri
Yarım limon kabuğu (rendelenmiş) 

1 yemek kaşığı vanilya
Bir çimdik tuz 

6 yumurta 
Üstüne serpmek için pudra şekeri

~ KAISERGuGELHuPF ~ Türkçe
SARAY USÜLÜ KEK / İMPARATOR USULÜ KEK

  " Mitmachen, mitbestimmen"
Viyana Belediyesi’ne ait MA17 Entegrasyon 
Departmanı’nın insiyatifinde gerçekleşecek olan ve 
göçmenlerin aktif olarak politik süreçlere katılma-
sını hedefleyen “Mitmachen.Mitbestimmen” kon-
feransı 19 Haziran Cuma günü Viyana Rathaus’daki 
büyük festival salonunda gerçekleşecek.  

Çeşitli alanlardan katılımcıların göçmenlerin siya-
set hayatına katılımı konusundaki bilgi birikimle-
rini paylaştıkları konferansta, sadece dernekler 
değil bu sürece dahil olmak isteyen herkesin da-
vetli olduğu belirtildi. 

  1.Avusturya-Türk 
Hastalar Günü 

Viyana’da 1.’si düzenlenen 
Avusturya-Türk Hastalar 
Günü oturumu 13 Haziran 
2010 tarihinde Rudolfstiftung 
Hastanesi’nde yapıldı. Crohn 
hastalığı ve Ülseratif Kolit 
hastalığı hakkında bilgiler 
verilen oturumun açılış ko-
nuşmasını Rudolfstiftung 
Hastanesi Müdürü Dr. Ernst 
Schenk yaptı. Oturuma Türk 
yemeklerinin sunulduğu açık 
büfe ile devam edildi. 

WAff (Viyana Çalışanlar 
Destekleme Fonları)’ın 
sponsorluğunda ve deste-
ğinde gerçekleşen Frauen 
College  projesine katılan 
kadınlar, 18 Haziran günü 
saat 10:00-12:00 arasında 
15.Viyana ilçe merkezi bina-
sında gerçekleşecek tören-
le diplomalarına sahip ola-
caklar. 

Frauen College 
diplomaları 
sahiplerini 

buluyor

AvustuRYA hükümetinin yakın 
zamanda yürürlüğe koymayı 
planladığı vergi reformu hak-
kında konuşan Maliye Bakanı 
Josef Pröll, vergi kaçırma duru-
munda yaptırımların sertleşe-
ceğinden bahsederken, sosyal 
devletin imkanlarını suistimal 
ettiğini düşündüğü yabancıla-
ra da gözdağı verdi.

Maliye Bakanı Pröll, Kurier ga-
zetesinde yer alan ifadesin-
de Sosyal Hizmetler Bakanı 
Hundstorfer’den devletten 
emeklilik maaşı alan yabancı-

ların, özellikle de bunların içe-
risinde yurtdışında yaşayan-
ların “yaşam standartlarının” 
daha yakından gözetlemeleri-
ni istedi.

vergi reforrmu 
emekli göçmen-
leri büyüteç 
altına alacak

  Birol Yılmaz'ın 
fotoğraf sergisi
Birol Yılmaz adlı fotoğrafçı-
nın Viyana sokaklarını ge-
zerek Viyana’da Türkler’in 
izlerini sürdüğü fotoğrafla-
rından oluşan “Auf türkisc-
hen Spruen durch Wien” ad-
lı fotoğraf sergisi, 2 Temmuz 
2010 tarihinde açılacak. Aai 
Wien, Bündnis Mosaik ve 
Atam derneklerinin katkıla-
rıyla Türkenstraße üzerin-
deki Cafe Afro’düzenlenecek 
olan sergi, 6 Eylül tarihine 
kadar ziyaret edilebilecek. 

 Türk öğretmenler 
tatile girdi
Viyana’da görev yapan Türk 
öğretmenleri yorucu bir yı-
lın ardından tatile girdi. 
Öğretmenler, 10. Viyana’daki 
Ke n t  Re s t au r a n t ’t a  1 1 
Haziran günü yorucu bir yı-
lın ardından stres attılar. 

Türkiye’de bina ve arsa metre-
kare bedelleri yeniden belir-
lendi. Bazı il ve ilçelerde, ar-

sa metrekare birim değerlerindeki 
artış yüzde 300-400’ü, bazı yerler-
de yüzde 1000-2000’i buldu. Gelir 
Vergisi Kanunu’nda “Emsal Kira 
Bedeli Esası” başlıklı 73. madde 
gereğince gayrimenkulünü kira-
ya verenler, o emlak vergisi değeri-
nin yüzde 5’inin altında kira beyan 
edemiyorlar. Evin ya da işyerinin 
emlak vergisine esas değeri hesap-
lanırken, arsa payının değeri de bi-
na değerine ilave ediliyor. 

Böyle olunca, bazı evlerin değeri, 
normal piyasa değerinin bile üze-
rinde çıkıyor. Konuyu bir örnekle 
açıklayan avukatlar ‚İstanbul’da 
değeri 1 milyon TL olan bir ev 
için yılda 50 bin TL kira geliri bil-
dirmek zorunda. Yani bu da ay-
da 4 bin TL’den fazla bir miktar 
ediyor. Sonuçta ev sahibi Vergi 
Kanunu’nun 73. maddesine göre ev 
kirasını 4 bin TL yapmak zorunda. 
Bu miktarı da kiracılar ödeyemeye-
cekler. Böyle olunca hem ev sahip-
leri, hem de kiracılar mağdur ola-
caklar’ dediler. 

türkiye’de ev sahibi ve kiracıya şok
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kültüR ve Turizm Bakanlığı geçti-
ğimiz sene 56 müze ve ören yeri-
nin satış noktalarını özelleştirdi. 
İhaleyi kazanan Bilintur 2500 yıl-
lık tarihi SİT alanındaki Apollon 

Tapınağı’na dükkan yapılmak için 
sur duvarını iş makineleriyle yıktı. 

Belediye Başkanı’nın talimatı üze-
rine inşaat çalışmaları durduruldu 
ve inşaat mühürlendi. Duvar yıkı-
mı esnasında bazı eserlerin tahrip 
edildiği belirtildi.

Taşeron firma yetkilisi ve şantiye 
sorumlusu Metin Sayar, sur duvar-
larının Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından alınan 
izinle gişe ve hediyelik eşya satış 
mağazası yapılmak için yıkıldığı-
nı kaydetti.

Yapılanın bir tarih katliamı oldu-
ğundan yakınan Belediye Başkanı 
Mümin Kamacı da, talana ‘dur’ 
demek için tapınağı mühürlemek 
zorunda kaldıklarını belirterek, 

“Üç yıl önce tapınağın çevresin-
deki bozulan tel örgüleri değiştir-
mek için kurula müracaat ettik. 
‘Koruma Amaçlı İmar Planı yok’ 
denilerek talebimiz geri çevrildi. 

Tapınağın etrafındaki asfalt yo-
la mıcır döktük, düzeltme yaptık 

diye hala yargılanıyoruz. Bunlar 
olurken burada açık bir tarih kat-
liamı var. Ayrıca tapınağa ziyaret 
için turist alınmaya devam ediyor. 
Turistlerin giriş yaptığı yerin altın-
daki merdiven de iş makinası ile 
yıkılmış ve tehlike yaratıyor” di-
ye konuştu.

viYAnA – Entegrasyondan ve 
Kadından sorumlu Eyalet Bakanı 
Sandra Frauenberger’in katılımıy-
la 27 Mayıs Perşembe günü Viyana 
Belediye Meclisi Arkadenhof’da 
„Mama lernt Deutsch“  kursu me-
zunu ve kursla ilgili kadınların ka-
tılımıyla gerçekleşen kutlama ger-
çekleştirildi. 

Etkinliğe yaklaşık 600 kadın ve 
400 çocuk katıldı. Frauenberger 
kurs yönetimi ve pedagoglara te-
şekkür ederek başladığı konuş-
masında kadınları da iş bulma ve 
mesleki eğitimlerini ilerletme ko-
nularında cesaretlendirici söz-
ler sarfetti. Bu amaçla  düzenle-
nen etkinliğe Waff ve İşçi Odaları 

gibi önemli kuruluşların bilgilen-
dirme amaçlı standları kuruldu. 
Eğitimden Sorumlu Eyalet Bakanı 
Christian Oxonitsch, proje hakkın-
da „ „Mama lernt Deutsch“ son de-
rece önemli bir proje.  İnsanları 
aile içinde hep beraber dilimizi ko-
nuşmaya motive ediyor“ sözleriyle 
görüşlerini dile getirdi. 

Etkinlik çerçevesinde yapılan bir 
çekilişle de Viyana’nın Haus des 
Meeres, Schönbrunn hayvanat 
bahçesi gibi bazı önemli mekanla-
rına bedava giriş kartları dağıtıldı. 
Şimdiye kadar yaklaşık 5000 ka-
dının katıldığı ve vatandaşların  il-
gisinin de giderek arttığı „Mama 
lernt Deutsch“ projesi, göçmenle-

rin kendi ayakları üzerinde dura-
bilmesini ve özgürlüğünü kazan-
masını, iş bulma olanaklarının 

arttırılmasını ve iş dünyasına katı-
labilmenin kolaylaştırılmasını he-
def alıyor. 

frauenberger: 
"Mama lernt Deutsch son 
derece başarılı bir proje"
Viyana Belediyesi’nin gerçekleştirdiği „Mama lernt 
Deutsch“ projesinin kutlamalarına, bini aşkın kadın ve 
çocuk birlikte katıldılar.

bunu Da YaPtilar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
özelleştirme ihalesini 

kazanan firma, dükkân yap-
mak için Didim ilçesindeki 

tarihi Apollon Tapınağı’nın sur 
duvarını yıktı

viYAnA Mariahilferstraße üze-
rindeki bir Kebap lokantasın-
da Ramazan Y. (47) ve damadı 
Tuncay Ü. (30) arasında başla-
yan tartışma kanlı bitti.

Viyana – Ramazan Y. (47) ve 
Tuncay Ü. (30) arasında, be-
raber işlettikleri kebap lokan-
tasında Ramazan Y.(47)‘nin 
damadının kızına karşı davra-
nışlarından şikayetçi olması 
üzerine, başlayan sözlü atışma 

kısa sürede gergin bir hal al-
dı. Karşılıklı itiş kakış ile alev-
lenen tartışmada Tuncay Ü. 
Kaptığı bir mutfak bıçağını ka-
yınpederinin sırtına sapladı. 
Bu darbe sonrası omurgasın-
da ağır yaralanmalar oluşan 
Ramazan Y., AKH hastanesine 
kaldırıldı.  Doktorların yaptığı 
teşhiste bıçaklanarak yarala-
nan Ramazan Y. (47)‘nin felç ol-
ma olasılığının son derece yük-
sek olduğu belirtildi.

Aile kavgası kanlı bitti
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Avusturya’da öğrenim gören 
Türk vatandaşlarına yarım 
gün çalışma izni veriliyor. 

Ancak bu izin oturma müsaade-
si için geçerli olmuyor. Bu neden-
le Türk öğrenciler her yıl “öğren-
ci oturma izni” alabiliyor. Avukat 
Metin Akyürek Türk öğrencilerin 
Avusturya’da hem çalışma hem 
de oturma izni alabilmeleri için 
yeni gelişmelerin olduğunu açık-
ladı. Akyürek şunları söyledi.“AB 
ile Türkiye arasındaki 1963 Ankara 
anlaşmasının üzerine 1980 yılın-
da eklenen katma protokol var. 
Avusturya’da bulunan ve iş müsa-
adesine sahip olan Türk öğrencile-
rine belirli bir çalışma süreci son-
rasında oturumlarını değiştirme 
fırsatı doğuyor. 

Bu çok önemli bir olay. Hukuken 
geçerli olmasına rağmen, şimdiye 
kadar bu kararların uygulanması 
zora koşuldu ve bu haklar kısıtlan-
dı denilebilir. Bir yıl aynı işveren 
ile çalışan Türk öğrencilerimize bu 
hakkı, Ankara Anlaşmasına diğer 
bir tabir ile Avrupa Hukuku’na da-
yandırarak oturma izinlerini öğ-

renci vizesinden, işçi vizesine çe-
virebiliyoruz.Hem öğrenci hem de 
serbest meslek sahibi olarak iş ya-
pan öğrencilerin durumu ne ola-
cak sorusuna ise Akyürek; “ Bu 
durumdakiler işçi değil, işveren 
oluyorlar. Bu nedenle de vizele-

ri yine aynı şekilde öğrenci vize-
sinden işveren vizesine çevriliyor. 
Bunlar için de şöyle bir durum do-
ğuyor; Biliyorsunuz Avusturya 
1995 yılında Avrupa Birliği’ne ka-
tıldı. 1995 yılındaki yasal mevzuat 
ne idiyse bugün de o olması gere-

kiyor. Yani 1995 yılından sonra ko-
nulan kısıtlamalar Türk işveren-
ler için geçersiz sayılıyor.”dedi. 
Avusturya’da yaklaşık 4.000 (Dört 
Bin) üniversiteli Türk öğrenci bu-
lunuyor. Akyürek, burada kalmak 
ve çalışmak isteyen öğrencileri-

miz vize değişimini nasıl yapabi-
lirler sorumuza; “ Öncelikle vize-
yi değiştirme başvurusu denilen 
“ Zwecksaenderung Antrag” ver-
meleri gerekiyor. Bunun kısaca 
hukuki bir gerekçesini hazırlama-
ları gerekiyor.Bu konuda elbette 
biz yardımcı oluruz. Çünkü bizim 
bu konudaki z. Ondan sonrada bir 
çok öğrencimize standartize bir 
şekilde bu gerekçeleri sunacağız. 
Onlar da inşallah kolaylıkla vize-
lerini çevirebilecekler. Ondan son-
ra da hem üniversitede öğrenim 
hayatına hem de resmi izin müsa-
deleriyle çalışarak işe devam ede-
cekler. Bunu yanında diğer aile 
birleşimi gibi avantajlar da doğa-
cak.” Şeklinde cevap verdi. Bilgi al 
mak isteyen öğrencilerimiz 0650-
9420444 numaralı telefon edebi-
lirler. DHA 

viYAnA- Türk ve Macar şehir eş-
kiyalarından oluşan, ve katıl-
dıkları etkinlikler ve gittikle-
ri mekanlarda insanlara korku 
veren haraç çetesi Viyana poli-
si tarafından çökertildi.  

Liderliğini ‘’Boss Brutalo’’ la-
kaplı Macar Tibor H.’nin yap-
tığı çete birçok işletmeyi tehdit 
ederek kendilerine haraç ver-
melerini konusunda tehdit etti. 
Çete üyeleri ilk olarak konser, 
eğlence ve dans gibi etkinlik-
ler düzenleyen mekanlara gi-
dip rastgele bazı katılımcıları 
tartaklayıp gittikten sonra, ay-
nı mekana bu sefer “güvenlik 
ekibi” kisvesi altında geldiler. 
İşletme sahiplerine “para veril-
mesi karşılığında böyle bir ola-
yın bir daha gerçekleşmeyece-
ği” garantisi vererek haraç alan 
çetenin bazı üyeleri, Viyana po-
lisinin yaptığı başarılı operas-
yonla ele geçirildi. 

  Türk girişimciden 
organik bal üretimi

Günümüz  gıda tüketiminin 
önemli bir parçası olan orga-
nik ürünlere bir yenisi daha 
eklendi. Türk girişimci İsmail 
Şanlı organik bal üretimine 
Korneuburg-Elsenfeld’te baş-
ladı. Satışının Viyana’da yapıl-
dığı balın en önemli özelliği, 
hiçbir katkı maddesi kullanıl-
madan, tamamen doğal yollar-
la üretilmiş olması. Bal üreticisi 
İsmail Şanlı yaptığı açıklama-
da, ‘Bal üretimine 2 yıl önce 
başladık. Şu anda tamamen or-
ganik, yani suni ve kimyasal 
katkı maddeleri kullanmadan 
üretim yapıyoruz. Bazı bal üre-
ticileri arılara yem olarak deği-
şik maddeler veriyor. Biz arılara 
yem olarak kendi ballarından 
veriyoruz. Böylece hiçbir katkı 
maddesi kullanmamış oluyo-
ruz’ dedi. Bal üretimi konusun-
da eskiden kalma bir tecrübe-
leri olduğu belirten Şanlı, bu 
tecrübelerini hayata geçirdik-
lerini söyledi. 

İsmail Şanlı
Mühlfeldgasse 3 1020
Tel: 0676 9165959

türk-Macar 
çetesi korku 

saldı

AnlAmlı BildiRi
Hatay’ın İskenderun ilçesi'nde görev yapan Anadolu Kiliseleri 
Episkoposu Luigi Padovese’nin cinayete kurban gitmesi üzeri-
ne Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bir basın bildirisi ya-
yınladı. Basın bildirisinde Anadolu Kiliseleri Episkoposu Luigi 
Padovese’nin öldürülmesini şaşkınlık ve üzüntü ile öğrendiğini 
söyleyen Ertuğrul Günay, ‘Luigi Padovese; farklı din ve kültürle-
rin beşiği Hatay’da yaptığı hizmetlerle hoşgörü kültürüne önemli 
katkılarda bulunmuştur. Çok saygıdeğer ve çalışkan bir din ada-
mı olan Luigi Padovese’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınları-
na başsağlığı diliyorum’ dedi.

İsviçre mahkemesi Evlilik yo-
luyla İsviçre vatandaşlığı alan 
bir Türk'ün aynı zamanda 

Türkiye'de de ailesi bulunması 
nedeniyle İsviçre vatandaşlığının 
iptaline karar verdi. Bu kararın 
Avrupa’daki benzer durumlar için 
emsal teşkil edip etmeyeceği tartı-
şılmaya başlandı. İsviçre Federal 
İdari Mahkemesi’nin aldığı ka-
rara göre, bir İsviçreli kadınla 26 
yıl evli kalan ve bu süre zarfın-
da Türkiye'de de kendisine bir ai-
le kuran ismi açıklanmayan Türk 
şahsın İsviçre vatandaşlığı elin-
den alındı. 

Mahkemeden edinilen bilgiye gö-
re, vatandaşlığı iptal edilen şahıs, 
kendisinden 20 yaş büyük olan 
eşinden 1996 yılında ayrılmak ve 
Türkiye'ye dönmek istedi. Ancak 
çift daha sonra, Türk vatandaşı 
adam İsviçre pasaportu elde ede-
ne kadar ayrılmama kararı aldı. 
İsviçre'deki evliliğinden bir de kı-

zı bulunan Türk, İsviçre vatandaş-
lığını 2003’de aldı. Bunun üzerine 
çift, adamın vatandaşlılığının ip-
tal edilmemesi için gerekli olan 5 
yılı da birlikte geçirdikten sonra 
2008'de boşanmak için mahkeme-
ye başvurdu. 

APA haber ajansı, bu bekleme 
süresi boyunca kadının, eşinin 
Türkiye'de de bir ailesi olduğun-
dan haberdar olduğunu ve adamın 
Türkiye'deki ailesini görmek için 
düzenli olarak memleketine gitti-
ğini bildirdi. Adamın, Türkiye'deki 
ailesine maddi destek de sağladı-
ğı ve 2004'te Türkiye’deki imam ni-
kahlı  eşinden üçüncü çocuğuna 
sahip olduğu belirtildi. Habere gö-
re, adam Türkiye'deki eşiyle 2009 
yılında da resmen evlendi.

Mahkeme vermiş olduğu kararda, 
adamın "fiilen çift eşli yaşadığını 
ve bunun İsviçre kanunlarınca ya-
sak olduğunu" ifade etti.

Çift eşli Türk 
vatandaşlıktan atıldı

İsviçre mahkemelerinin aldığı karar bir çok kişiyi yakından 
ilgilendiriyor. İsviçre’de vatandaşlık kazanmak için evlilik 
yapan bir Türk’ün Türkiye’de de imam nikahlı bir eşi olması 
üzerine İsviçre vatandaşlığı elinden alındı.

viYAnA – Geçtiğimiz sene emekliye 
ayrılmış Viyanalı bir avukat, mü-
vekkillerinin 380 bin Euro mikta-
rındaki paralarını zimmetine ge-
çirme suçundan yargılandığı dava 
sonucunda, iki sene hapis cezası-
na çarptırıldı. Avukatın „trajik“ ya-
şam öyküsünün mahkemenin aldı-
ğı kararı yumuşattığı öne sürüldü. 
İşinden nefret eden ve avukatlık 
mesleğini 25 sene icra etmiş olan 
avukat, mahkeme önünde „Hep 

sanat tarihi okumak istemiştim, 
ama ailem buna izin vermedi“ 
sözleriyle göz yaşlarına boğuldu. 
Müvekkillerinin azalmasından ve 
geçim sıkıntısı çekmeye başlama-
sından sonra müvekkillerinin pa-
ralarını zimmetine geçirmeye baş-
layan depresif avukat, „ Eski bir 
araba kullanıyordum. Tatilimi de 
ağabeyimin yanında bedava yapı-
yordum. Kılık kıyafetim hep indi-
rimli ürünlerdir. Öyle lüks bir haya-

Viyana Mahkemesi müvekkillerinin paralarını zim-
metine geçirme suçundan yargılanan Viyanalı avukata 

iki yıl şartlı ceza verdi.

Mahkeme depresif 
avukata acıdı

 Türk boksör yıktı 
geçti
Avusturya’nın başken-
ti Viyana, Türk boksörü 
Murat Karabulut’un yum-
rukları ile inledi. Avrupa 
Şampiyonası’na katılabil-
mek için kendinden 26 yaş 
genç ve uzun olan rakibi-
ni yenmesi gereken Murat 
Karabulut’un hızla savur-
duğu güçlü yumruklarına 
genç rakibi dayanamadı. 
Evli ve beş çocuk babası 46 
yaşındaki Murat Karabulut, 
Bosna Hersekli rakibi Ramiz 
Hadziaganoviç’i 2. raund-
da nakavt ederek Avrupa 
Şampiyonası´na katılmaya 
hak kazandı. 

Avusturya'da
 öğrencilere iyi haber

Salzburg Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan hukukçu 
Dr. Metin Akyürek, Avusturya İçişleri Bakanlığı ile müza-
kerelerinin son aşamasına geldiklerini ve bundan sonra 

Avusturya’da öğrenci olan Türk vatandaşlarını bir kısmının 
çalışma ve sürekli oturma izni alabileceklerini açıkladı.
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İzmir Devlet Opera Balesi so-
listlerinden bas Tevfik Rodos, 
İstanbul Devlet Opera Balesi so-

listlerinden Zafer Erdaş ve Ankara 
Devlet Opera Balesi solistlerin-
den Tuncay Kurtoğlu’ndan oluşan 
“3 Basses” grubu, Almanya’nın 
Nürnberg ile Avusturya’nın Viyana 
kentinde verdikleri başarılı iki 
konseri tamamlayarak döndü. 
Her iki konserde de defalarca bis 

yapan sanatçılar ayakta alkışlan-
dı. Özellikle Viyana'da gerçekle-
şen konserden ötürü çok mem-
nun olduklarını söyleyen üçlü, 
önümüzdeki aylarda tekrar bir 
Avrupa Turnesi'ne çıkmak iste-
diklerini belirttiler. 

Tevfik Rodos, "Yaptıkları sana-
tın evrensel olduğunu ve dün-
yanın bir çok yerinde ayakta al-

kışlandıklarını söyledi. Rodos, 
"Türkiye'nin bir çok yerinde kon-
serler veriyoruz. Bizim yaptığı-
mız gösteri evrensel motifler ta-
şıyor. 

Bu yüzden her ülkede izleyenler 
tarafından ilgiyle karşılanıyoruz. 
Üç kişi aynı anda şarkıları söyle-
diğimizde oluyor, tek tek eser-
leri seslendirdiğimizde oluyor. 
Viyana'da yoğun bir ilgiyle kar-
şılaştık. Bizi izlemeye gelen ko-
nuklarımıza çok teşekkür ediyo-
rum" dedi. Zafer Erdaş ve Tuncay 
Kurtoğlu, "Viyana'da verdiğimiz 
konserimizde izleyicilerimizle 
güzel bir atmosfer yakaladık. Bu 
yüzden Viyana'ya tekrar gelece-
ğiz" şeklinde konuştular.

3 basses, VİYana'Da 
alKiŞlanDi

türkiye'den konser ver-
mek için Viyana'ya gelen 
“3 basses” grubu ayakta 

alkışlandı.
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ımAs’ın (Institut für Markt und 
Sozialforschung – Piyasa ve 
Sosyal analiz enstitüsü) geçtiği-
miz günlerde sonuçlarını açıkla-
dığı araştırma, Avusturyalı’ların 
güvenlik, adalet, düzen, vatan 
ve dinler hakkındaki görüşleri-
ne dair çarpıcı veriler ortaya koy-
du. Yapılan araştırmaya göre 
Avusturyalı’ların yüzde 69’u gü-
venliği, yüzde 65’i eşitliği, yüzde 
61’i de düzeni son derece önem-
li kavramlar olarak görüyorlar. 
Avusturya çapında 1055 kişiy-
le yapılan kamuoyu yoklamasın-
da aynı zamanda Avusturyalı’lara 
bazı kavramların ismi verildi ve 
bu isimlerin kendilerinde “olum-

lu” mu yoksa “olumsuz” mu çağ-
rışım yaptığının söylenmesi is-
tendi.  Birnevi Auvsturalı’ların 
hassasiyetlerini çok net bir şekil-
de ortaya koyan bu araştırmaya 
göre,  “çok kültürlülük” ve “kili-
se” Avusturyalı’ların sadece 5’de 
birinde olumlu bir izlenim bırakır-
ken, Avusturyalı’ların dinler ara-
sında en az sempatiyle baktıkları 
din de “İslam” oldu. Katılımcıların 
yüzde 50’si İslam’a karşı tavırları-
nın olumsuz olduğunu dile getir-
diler. “Yabancı” kelimesi de yüz-
de 38’lik bir kesim tarafından 
olumsuz çağrışımlar barındıran 
bir kelime olarak kabul edilirken, 
“İslam”, kapitalizm, nükleer ener-
ji ve genetik araşırmaların önünde 
“olumsuz çağrışım yapma” konu-
sunda birinci oldu. Kamuoyu yok-
lamasında katılanlar arasında ay-
rıca “vatana bağlı ve milliyetçi” 
olduğunu belirtenlerin oranı da 
yüzde 52’yi buldu. 

avusturya’da her iki kişiden 
birisi milliyetçiymiş

kısA  adı SAMDER olan 
Avusturya Samsumlular 
Derneği’nin düzenlemiş ol-
duğu 1. Geleneksel 19 Mayıs 
Samsunlular Şölen Günü, 
iki binin üzerinde davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Şölene sadece Avusturya’da 
yaşayan Samsunlular değil, 
diğer illerde doğmuş olan 
gurbetçiler de katıldı. 

T.C. Viyana Başkonsolosu 
İbrahim Mete Yağlı da şölene 
katılanlar arasındaydı. Yeni 
kurulmuş olan Samder, şöle-
nin açılışında kuruluş amaç-
larını ve kendilerine misyon 
edindikleri hedeflerinden 
bahsettikten sonra, şölen 
Samsunlu sanatçı Yunus 
Koçyiğit ve Türkiye’den ge-
len Türkiye ses yarışmacı-
sı birincisi Havanur Çakır’ın 
şarkı ve türküleriyle devam 
etti. Şölen esnasında 500’ün 
üzerinde insan Samder stan-
dına giderek derneğe üye ol-
dular ve dayanışma mesajı 
verdiler. 

samsunlular 
derneği şölen 
günü kutlandı viYAnA’dA düzenlenen etkinlik-

lerde; Türkiye Edebiyatının ödül-
lü iki kadın yazarı Müge İplikçi ve 
Şebnem İşigüzel eserlerinden bö-
lümler okuyarak, edebiyatsever-
lerle söyleşiler gerçekleştirdiler.

Etkinliklerde aynı zamanda, 2005 
yılında kurulan “Oriental Blues” 
grubu Luxus; “Yollarda… Avrupa 
Kültür Haftası Etkinlikleri” baş-
lığı altında, 29 Mayıs 2010, 
Cumartesi akşamı saat 21:00’de 
Ost Klub’da kendine özgü müzik 
tarzını sergilediği muhteşem bir 
konser verdi.

türk edebiyatı viyana’da
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen 
“Kültür Köprüleri” programı çerçevesinde Goethe Enstitüsü’nün, 

Türkiye’nin 24 kentini ve 8 Avrupa ülkesini kapsayan “Avrupa 
Edebiyatı Türkiye’de – Türkiye Edebiyatı Avrupa’da” adlı geniş kapsam-

lı kültür projesi 26 – 29 Mayıs 2010 tarihleri arasında Viyana’daydı.
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24 sAAt gÖREv

Birinci Viyana'da bir suça karı-
şan iki şüpheli polisin ani baskı-
nı sonucu gözaltına alındı, Yeni 
Vatan Gazetesi orda Polis yetkili-
leri, özellikle vatandaşın olumsuz 
durumlarda 133 nolu Polis İmdat 
Telefonu'nundan yaralanabilece-
ğini belirttiler. Çeşitli suçlara ka-
rışan iki kişinin polise gelen bir 
ihbarla anında yakalandığını be-
lirten polis yetkilileri, "Viyana'nın 
bir çok yerinde sivil ekiplerimiz 
görev yapmakta. Ayrıca yüzlerce 
resmi görevlimizde şehrin belir-
li noktalarında beklemektedirler. 
Olay ihbarı geldikten sonra olay 
yerine ulaşmak için en kısa yolu 
tercih ediyoruz" şeklinde açıkla-
mada bulundular.

zAnlılARdA şAşıRdı

Bir hırsızlık olayına kıraşan zan-
lılar Viyana Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından kıskıvrak ya-
kalandılar. Olaydan kısa bir süre 
sonra sivil ekipler çalışma yaptı-
lar. Zanlıların izini süren dedek-
tifler zanlılar fazla uzaklaşmadan 
onları yakalarak gözaltına aldılar.

viYAnA 
polisi gÖz 

AçtıRmıYoR

Viyana Polisi, suç ve 
suçluyla mücadele 
konusunda çok başarılı 
bir yapıya sahip. Viyana 
Emniyet Müdürlüğü'nde 
görevli ekipler 24 
saat usülüne görev 
çalışıyorlar.
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Kırmızı-beyaz-Kırmızı
kucaklaşması

dr. susanne glass, 
Präsidentin Verband 
der Auslandspresse

Korrespondentin 
ARD-Studio 

Südosteuropa, Wien 
ViyANA- Viyana Ticaret Odası 
Başkanı Brigitte Jank ve 
Viyana Ticaret Odası Basın 
Sözcüsü Dr. Gary Pippan, 
Viyana yabancı Basın 
Cemiyeti üyelerini bir akşam 
yemeğinde ağırladı.Keyifli 
bir atmosferde gerçekleşen 
yemekte, yabancı Basın 
Cemiyeti üyeleri bir ticaret 
merkezi olarak Viyana´nın 
mevcut durumunu ve gün-
demdeki konular hakkında 
sohbet etme fırsatı buldular. 
Başkan Jank´a yabancı Basın 
Cemiyeti Başkanı Dr. Susanne 
Glas (ARD Güneydoğu Avrupa 
Temsilcisi) tarafından yabancı 
Basın Cemiyeti yönetim 
Kurulu Üyesi Birol Kılıç'ın 
yapmış olduğu Kırmızı-Beyaz-
Kırmızı temalı bir resim 
hediye edildi.



AvustuRYA’dAn kARElER 
foto@yenivatan.at 
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