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Viyana Belediyesi’nin 10 
Ekim 2010 tarihinde ger-
çekleşecek seçimleri son-

rası Viyana’da güç dengesinin 
değişeceği herkesin malumu.  
Viyana Eyalet Meclisi’ne seçile-
cek milletevekili sayısı 100 ki-
şi. Viyana Eyalet Meclisi’ndeki 
mevcut koltuk dağılımı şu anda 
şöyle:SPÖ (Häupl) Partisi'nden 
55 kişi,ÖVP(Marek) Partisi'nden 
18 kişi, FPÖ (Strache) 
P a r t i s i ' n d e n  13  k i -
şi, Yeşiller Partisi'nden 
13 kişi.  Türkiye göçmeni 
Avusturya vatanadaşla-
rımızın önümüzdeki 
ekim ayında ger-
ç e k l e ş e c e k 
s e ç i m l e r-
de kulla-
nacakları 
oy sayı-
sının 60 
bin ola-
cağı bilini-
yor. SPÖ, ÖVP 
ve Yeşiller partilerinin 
açıkladığı aday kad-
rolardan Türkiye göç-
meni adayları herkes 
merak ediyor. Ancak 
son gelişmelere bakıldı-
ğı zaman Türk kökenli aday-
ların çoğunun bu 100 kişilik 
Viyana Eyaleti milletvekili için-
de olmayacağı görünüyor. 

Viyana’da yaşayan Türkiye 
göçmenleri, geçmişte göre-
ve gelmiş Türk kökenli millet-
vekillerinden umduklarını bu-
lamadıklarını her fırsatta dile 
getiriyorlar. Türkler adına siya-
set yapmak açılıştan açılışa ko-
şarak onunla, bununla resim 
çektirip gövde gösterisi yapmak 
değildir. Türkiye göçmenlerini 
ve Avusturyalılar´ı aptal yeri-
ne koymaya artık hayır denme-
si gerekmiyor mu? Parti başkan-
larının, bakanların ve partilerin 
önde gelenlerinin çevrelerinde 

yani “tavanda“ kurdukları iyi 
insani ilişkilerinden dolayı sa-
dece 'Türkiye göçmeni' oldukla-
rı için seçilecek yerlerden aday 
gösterilen, ama içerik, duruş ve 
ses getirme açısından hiçbir iş-
levi olmayanlar asap bozma-
ya devam ediyorlar. Ancak bu 
kişiler ne yazık ki halkın için-
de, yani tabanda!  'tabanın sesi' 
olamıyorlar. “Benim adamım ol-
sun çamurdan olsun“ Türk ata-
sözünde bah- s e d i l e n 
zihniye- t i n 

“Benim 
y a l a k a m , 
gölgem ol-
s u n ,  b i r 
de Türkiye 

göçmeni ol-
sun ki Türkiye 

kökenli göçmen-
lere şirin gözükelim“ 

şeklindeki siyasi arenadaki te-
zahürü Türk toplumu bezdirmiş 
durumda. Bunun yanında “Her 
türlü ahlaksızlık içinde olmuş, 
cami cemaatini sömürmüş, ken-
dilerini parti liderlerine veya yö-
neticilerine‚ 'koyunun olmadı-
ğı yerde keçiye Abdurrahman 
Çelebi derlermiş‘ misali tanıtan, 
siyasette din bezirganlığı üze-
rinden oy avcılığı yapanlar mi-
de bulandıyor“ diyen vatandaş-
lar yaka silkmeye devam ediyor. 

Partilerin önemli köşelerini icra-
at, itiraz ve projeler ile değil, ala-
vere, delavare ve ayak oyunları 
ile ele geçiren Türkiye göçmeni 

siyasetçiler en fazla zararı çalı-
şan, eleştiren ve üreten Türkiye 
göçmeni siyasetçilere, dernek-
çilere ve basın temsilcilerine 
veriyor. Orada burada parti li-
derlerine ve yöneticilerine san-
ki Türkiye göçmenlerinin başıy-
mış da dertlerine deva olmuş 
temsilciler gibi pazarlayan bu 
fırıldakvari insanların ortalıkta 
dürüstlük timsali insanlar gibi 
dolaşmaları her kesimden insa-
nın tepkisini çekiyor. Seçimden 
seçime ortaya çıkıp kişneyen at 

misali pozlar veren, sonra 
da “Ben parti için 

çok çalıştım“ de-
yip kendi çıka-
rını takip eden 
insanlar mide 
bulandırıyor. 

Kendi kariyerle-
ri için çevrelerin-

deki insanları kulla-
nanlar çoğalıyor. Siyaset onun, 
bunun ayağını  kaydırmak, ifti-
ra, gıybet ve pislikle karalamak, 
ekmek ile oynamak  değildir. 
Hele fırıldak olmak hiç değildir.  

Artık Türkiye göçmenlerinin so-
runlarının çözülmesinin başın-
daki en büyük engel olan bu fı-
rıldak Türkiye göçmenleri sözde 
siyasetçi ama aslında başa res-
men bela olan insanlara kırmı-
zı kart göstermenin  zamanı gel-
medi mi?  Sözlerimizden dürüst 
siyasetçiler lütfen alınmasın. 
Tam tersine  bu  fırıldak siyaset-
çiler ile korkusuzca mücadele 
etsinler. 

Kazanacak olan  temiz ve dürüst 
siyasetçiler ve vatandaşlardır. 
Yeter artık! Kendi şahıslarının 
ve çevrelerinin çıkarlarına çalı-
şıp sonra da ortalıkta Türk top-
lumunun temsilcisi diye lanse 
edilen insanlar çözümün adre-
si değil tam tersine çözümsüzlü-
ğün adresi oldular ve temiz in-
sanların önünü keser oldular. 

HABER

Sözde siyasetçi 
özde fırıldak

10 Ekim Viyana Eyalet
seçimlerinde adaylar kimler?

Viyana-10 Ekim 2010’da ger-
çekleşecek olan Viyana 
Eyaleti ve Belediyesi seçim-

leri yaklaşırken, seçimde aday 
olan partiler de seçim listelerini 
oluşturdular. Başta Türkiye köken-
liler olmak üzere, Viyana’da yaşa-
yan göçmen kökenli seçmenlerin 
oylarının büyük bir rol oynayacağı 
Viyana Belediye seçimlerine aday 
partiler, kadrolarına göçmen kö-
kenli birçok adayı da dahil ettiler.
Son seçimleri kazanan SPÖ birçok 
Türkiye kökenli adayı aday kadro-
suna dahil etti. Aday oldukları il-
çe sırasına göre SPÖ’nün açıkladı-
ğı Türkiye kökenli adaylar şöyle: 
Nurten Yılmaz, Akan Keskin, Şafak 
Akçay,  Zeynep Arslan, Aslıhan 
Boztemur, Mustafa Çetin, Aziz 
Gülüm, Eylem Gülfırat, Deniz 
Zorlu, Mehmet Aslan, Zeynep 
İklim Erdost ve Dinko Jukić. 

Özellikle şu anda Viyana Eyalet 
Meclisi’nde milletvekilliği yap-
makta olan 16. Viyana SPÖ ada-

yı Nurten Yılmaz’ın bu seçimlerde 
de seçilmesi kesin gözüyle bakılı-
yor. ÖVP de açıkladığı ilk 30 aday 
listesine Türkiye kökenli Şirvan 
Ekici ve ÖVP”nin yükselen değe-
ri olarak 30 kişilik listede kendi-
sine yer bulmayı başaran Mustafa 
İşçel’i dahil etti.  

ÖVP’nin ayrıca Avusturya’yı yüz-
me sporunda Avrupa Şampiyonu 
yapmış  yirmi bir yaşındaki Hırvat 
asıllı başarılı yüzücü Dinko Jukic’i 
Şirvan Ekici’nin hemen arkasın-
dan 16.sıradan aday göstermesi 

dikkat çekti. ÖVP ayrıca ilk  otuz 
kişilik listesine Irak asıllı başka bir 
Müslüman olan Sara Rahmen ad-
lı adayı dahil etti. Böylelikle ÖVP 
açıkladığı 30 kişilik aday listesi-
ne üç tane Müslüman adayı da-
hil etmiş oldu. Yeşiller partisi ola-
rak bilinen Grüne de Şenol Akkılıç 
ve Zarife Yatkın’ı belediye seçim-
leri için aday gösterdi. Yeşillerin 
açıkladığı listede Şenol Akkılıç 
12. sıradan aday gösterildi. Şenol 
Akkılıç´ın  Yeşiller Partisi adayı 
olarak Viyana Eyalet Meclisi´ne 
girmesi bekleniyor. 

 Hükümdarlar, 
savaşçılar ve 
maskeliler”

ViyAnA’dAki ArtPoint sanat 
galerisi,  açılışı 8 Haziran’da 
gerçekleşen 30 Temmuz ta-
rihine kadar görülebile-
cek “Herrscher, Krieger und 
Maskierte (Hükümdarlar, 
savaşçılar ve maskeliler)” 
isimli sergiye ev sahipli-
ği yapıyor. Hırvatistan’dan 
Tea Hatadi, Arnavutluk’tan 
Heldi Pema ve Türkiye’den 
Adnan Özmenoğlu gibi sa-
natçıların enstelasyonları-
nın ve resimlerinin bulun-
duğu sergi, agresyon, korku, 
köken ve kimlik gibi konula-
rın üzerinde duruyor. 

10 Ekim 2010 tarihinde yapılacak olan 
ve SPÖ’den Nurten Yılmaz ve Yeşiller’den 
Şenol Akkılıç’ın Viyana Eyalet ve Belediye 
Meclisine girmelerine kesin gözüyle bakılıyor. 
Seçimlerdeki Türkiye kökenli adaylar hakkında 
"Türkiye göçmeni insanlara gerçek manada ne 
yararları var?" sorusu gündemde.

 10. Viyana’da 
esrarengiz ölüm

ViyAnA’nın Favoriten ma-
hallesinde ailesi ile birlik-
te yaşayan Sertaç Y. (28), 
evinde kemerle boğulmuş 
şekilde kapıya asılı halde 
bulundu. Ailesinin tatile 
gitmesiyle evde yanlız kalan 
Sertaç Y.’nin yaşadığı evden 
kötü kokular gelmeye başla-
yınca komşuları polise ha-
ber verdi. İçeri giren polis, 
Sertaç Y.’yi boynundan ke-
merle kapıya asılmış halde 
buldu. Sertaç Y.’nin bir ci-
nayete mi kurban gittiği ya 
da intihar mı ettiği adli tıb-
bın raporundan sonra belli 
olacak. Polisin olayla ilgili 
soruşturması sürüyor. 

Maliye Bakanlığı’nın, 
‘Değerli Kağıtlar 
K a n u n u  G e n e l 

Tebliği’ ile ‘ Harçlar Kanunu 
Genel Tebliği’ 21 Haziran 
2010 tar ihinde Resmi 
Gazetede yayımlandı.  Buna 
göre, 2010 yılında uygula-
nan umuma mahsus münfe-
rit ve müşterek pasaportlar-
da, Konsolosluklarca verilen 
pasaportlar da dahil olmak 
üzere harçlarda değişikliğe 
gidildi. Pasaport harçların-
da yapılan değişiklikle 6 aya 
kadar olan pasaport harcı 24 
Euro’dan 23 Euro’ya çekil-
di. 1 yıllık pasaport harcı 34 
Euro’dan 33 Euro’ya, 2 yıllık 
pasaport harcı 57 Euro’dan 
54 Euro’ya, 3 yıllık pasaport 
harcı 81 Euro’dan 77 Euro’ya, 
3 yıldan fazla süreli olan pa-
saport harcı ise 115 Euro’dan 
108 Euro’ya indirildi. 

CüzdAn BEdEli 24 EuRo oldu

Alınan karara göre eski-
den 64 Euro olan pasa-
port bedel harcı 24 Euro ol-
du. Türkiye’de ise pasaport 
harçlarındaki  yüzde 50 ora-
nında indirim vatandaşı se-
vindirdi. Biyometrik pasa-
port almak için müracaat 
edeceklerin  indirimli harç-
tan yararlanacağı açıklandı.

Pasaportlarda 
indirime gidildi

Bakanlar Kurulu 
kararıyla konsolo-
sluklarda verilen 
pasaportlar dahil 

pasaport harçlarında 
yarı yarıya indirime 

gidildi. 

Nurten Yılmaz Mustafa İşçel Akan Keskin

Şirvan EkiciAziz GülümŞenol Akkılıç
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Viyana - Simmering Kaiser-
Ebersdorfer-Straße üzerin-
deki Funkelstein çocuk yu-

vası  müdüresi Andrea Moser, bir 
hayali gerçekleştirmiş olmanın 
verdiği mutluluk içinde “Kızlar 
ve oğlanlar yuvamızda kendile-
rini çok iyi hissediyorlar” diyor. 
Yaklaşık iki sene önce açılmış 
olan Funkelstein çocuk yuva-
sında Şu anda 40 çocuk kalıyor. 
Sonbaharda bu sayının arttırıl-
ması planlanıyor. Müdüre Moser, 
“Hiç reklam yapmıyor olmamıza 
rağmen yuvamıza büyük bir talep 
var. Bu talep tamamen anne baba-
ların birbirlerine yuvamızı övme-
siyle ortaya çıktı”.  

Funkelstein çocuk yuvasını diğer-
lerinden ayıran en önemli özel-
lik, Funkelstein’da her çocuğa ay-
nı şekilde uygulanan pedagojik bir 
konseptin olmaması ve çocuklar-
la ilgilenirken esnek bir progra-
mın uygulanması. Mesela küçük 
bir kız diğer arkadaşları gibi dö-
şekte değil de alıştığı gibi beşiğin-
de mi uyumak istiyorsa, hemen bir 
beşik ayarlanıyor, temizleniyor, ve 

minikler istedikleri ve alıştıkları 
gibi yatabiliyorlar. 

Funkelstein’ı anne babalar için 
bu kadar çekici yapan tek şey el-
bette ki her bir çocuğun alışkan-
lıklarına ve isteklerine ayrı ay-
rı eğilinmesi değil. Yuvanın aynı 
zamanda birçok gezi düzenle-
mesi de Funkelstein’ı bir cazibe 
merkezi haline getiriyor. Örneğin 
Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’ne 
düzenlenen son gezide filleri, zü-
rafaları ve timsahları gören çocuk-
lar bu geziden büyük keyif aldılar.  
Öğleden önce gerçekleşen geziyi, 
öğle yemeği ve öğleden sonra uy-
kusu takip etti. 

Yuvanın müdüresi Andrea Moser, 
yuvadaki yemek saatlerinin de es-
nek olduğunu belirterek “ Çocuklar 
eğer dışarıda oynuyorlarsa ve bun-
dan büyük keyif alıyorlarsa, onları 
kendi halinde bırakıyoruz ve oyna-
malarına izin veriyoruz. Ama bak-
tık ki acıkmışlar, o zaman hemen 
çocuklara öğle yemeklerini geti-
riyoruz”.  Funkelstein ile bir rüya-
nın gerçekleşmiş olmasının mut-
luluğunu duyan Moser, Viyana 
Belediyesi’ne şükranlarını sunma-
yı da unutmuyor: “Stadt Wien’in 
mali ve idari desteği olmadan bu-
nu gerçekleştiremezdik”. 

ViyAnA’dAki Bütün çoCuk yuVAlA-
Rı BiR tık ötEdE

Viyana şehrinin internet sayfaları-
nı gezerken kullanabileceğiniz bir 
tool ile şehrin bütün çocuk yuva-
larını görebilirsiniz. Elektronik şe-
hir haritasında önce “kamusal ku-
ruluşlar” ı, ardından da “Çocuk 
yuvaları” nı tıkladığınızda bulun-
duğunuz noktaya yakın çocuk yu-
valarının hepsi gösteriliyor. Bu 
yeni internet uygulamasının çok 
önemli olduğunun altını çizen 
Eğitimden Sorumlu Eyalet Bakanı 
Christian Oxonitsch “Ebeveynler 
oturdukları yere yakın bir çocuk 
yuvası var mı yok mu genelde bil-
miyorlar. 

Bu yeni hizmet bu konuda çok yar-
dımcı oluyor. Üstelik çocuk yuva-
ları haritası da mütemadiyen gün-
celleniyor” dedi.  İçinde çocuk 
yuvalarının konumlarını da göre-
bileceğiniz yeni şehir haritasının 
internet adresi için ise: 

www.wien.gv.at/stadtplan/

Simmering Kaiser-Ebersdorfer-Straße üzerinde-
ki çocuk yuvasında miniklerin yüzleri gülüyor. 
Funkelstein çocuk yuvasında her çocuk gönlünden 
geçen yuva ortamını istediği gibi yaşayabiliyor.

Funkelstein yuvasında her şey 
çocukların gönlüne göre
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Viyana'daki IRPA Konferans 
Salonu'nda gerçekleşti-
rilen basın toplantısın-

da konuşan IGGiÖ (Islamische 
G l a u b e n s g e m e i n s c h a f t 
Österreich) örgütü Başkanı Anas 
Schakfeh'in, bu toplantıda yaptığı 
açıklamalar şok etkisi yarattı.

AlEVilER çok kızGın

Gelecek seçimleri hakkında  SPÖ 
Milletvekili ve İGGiÖ entegrasyon 
sorumlusu Ömar Al Rawi ve İGGiÖ 
mensubu Fuat Sanaç ile bilgi ve-
ren Suriye asıllı Anas Schakfeh, 
Türkiye`de hiç bir kurumun ağzına 
bile almadığı Aleviler Müsluman 
değildir demeciyle  giderayak bir 
skandala imza attı. Gelecek se-
çimlerde başkanlık için adı ge-
çen tarih Doktoru ve IGGiÖ görev-
lisi Fuat Sanaç Anas Shakfeh'in 

IGGiÖ Başkanı Schakfeh Alevileri karşısına aldı. Avusturya Diyanet İşleri 
Başkanı olan, IGGiÖ'nun Başkanı, Suriye asıllı Anas Schakfeh seçimler nede-
ni ile düzenlediği basın toplantısında söylediği sözlerden ötürü Avusturya 
Alevi toplumunu tepkisini aldı. Aleviler'in de bu açıklamalar karşısında sessiz 
kalmayacağı ve İGGiÖ'nun binası önünde bir protesto yapacağı  öğrenildi. 
Schakfeh´in İGGiÖ´nün tam üye sayısını basın önünde açıklamaması garip 
karşılandı. Avusturya´da 500 bin Müslüman yaşıyor. İGGiÖ resmi olarak hep-
sini temsil ediyor. Viyana Alevi Kültür Birliği Başkanı KAZIM  GÜLFIRAT Yeni 
Vatan Gazetesine konu ile ilgili şunları ifade etti:  "Anas Shakfeh, Ömer Al 
Rawi gibi kişiler biz Alevilerin Müslüman olup olmadığımıza karar veremez-
ler. Allah ile kul arasına kimse giremediği gibi, İslam da papalık ekümenlik 
veya başkalarını dinden aforoz etme yetkisine sahip bir ruhban sınıfı yoktur 
Senin İslam dini yorumun sana benim ki bana. Bizi temsil edemiyorsu-
nuz. Etmiyorsunuz. Bari Alevilik hakkında lütfen ileri, geri konuşmayın. Bu 
yetki sizde yok. Gerçek İslam dininde Hak bu yetkiyi kimseye vermemiştir. 
İmanımızı kimse ölçemez. Olay esef verici. Haddinizi bilin sayın Schakfeh " 

İGGİÖ BaŞKaNI aNaS SCHaKfEH:
"AlEVilER MüSlüMAn dEĞildiR"

Viyana alevi Kültür birliği başkanı Kazım gülfırat : 

"Haddinizi bilin sayın schakfeh"

Aleviler hakkındaki bu skandal 
sözlerine karşı tepki vermemesi-
nin yanında destekler biçiminde 
gelecek şekilde  "buyruk" kelime-
sini Shakfeh'e bilgi olarak sunma-
sı dikkat çekti.  

iGGiö üyE SAyıSı AçıklAnMAdı

Schakfeh´in basın konferansı esna-
sında Avusturya'da 500 binden faz-
la Müslüman adına konuşan, İslam 
dersi öğretmenlerini atayan, kontrol 
eden, ve maaşlarını devlete ödeten 
IGGiÖ  kurumun başkanı olarak top-
lam üye sayısını tüm ısrarlara rağ-
men Avusturyalı gazetecilere açık-
layamaması garip bulundu.

"AlEVilERi tEMSil EtMiyoRuz"

Schakfeh temsilcilik konusunda 
konuşurken kendisine yöneltilen 
Alevileri de temsil edip etmediği 

sorusuna verdiği cevapla herkesi 
şok etti. Schakfeh, Avusturya'daki 
Alevi kesimi asla temsil etme-
diklerini, zaten Alevilerin de 
Müslüman sayılamayacağını söy-
ledi. Schakfeh´in şu anda iki tane 
Alevi derneğinin Avusturya yetki-
li makamlarında bir inanç grubu 
olarak tanınmak için başvurduğu-
nu, ve bu iki başvuruda da Allah, 
Muhammed ve Ali vurgularının 
İslam anlayışına ters olduğunu 
ifade ederek Aleviler'in bu anlam-
da Müslüman olamayacaklarını 
ifade etmesi dikkat çekti.

SCHAkFEy kınAndı

Schakfeh'in bu açıklamaları 
Avusturya ve Viyana'daki Alevi 
sivil toplum kuruluşları ve ör-
gütleri tarafından esefle kınan-
dı. Viyana Alevi Kültür Birliği baş-
kanı  Kazım Gülfırat , Avusturya   

Cem Federasyonu başkanı Imam 
Uzunkaya gibi birçok sivil top-
lum örgütleri başkanları  Anas 
Shakfeh'i yaptığı bölücü  ve iman 
ölçer Barometre misali  açıklama-
lardan dolayı esefle kınadılar.

"kiMSE Bizi AFoRoz EdEMEz"

Viyana Alevi  Kültür Birliği Başkanı 
KAZIM GÜLFIRAT  "Anas Shakfeh, 
Ömer Al Rawi gibi kişiler biz 
Alevilerin Müslüman olup olma-
dığımıza karar veremezler. Allah 
ile kul arasına kimse giremediği 
gibi, İslam da papalık ekümenik-
lik veya başkalarını dinden aforoz 
etme yetkisine sahip bir ruhban sı-
nıfı yoktur. Bunu yapanlar Allah'a 
ortak koşmuş olurlar. Biz Allah, 
Muhammed, Ya Ali derken onları 
eşit seviyede tutmuyoruz. Tam ter-
sine bizim inancımızda da Allah 
tektir, doğmamıştır, doğurulma-
mıştır, eşi ve benzeri yoktur ve 
alemlerin Rabbi'dir. Muhammed 
onun kulu ve elçisidir. Hz. Ali ise 
Hz. Muhammed in kızının beyi 
ve dar anlamda Ehl i Beyt'in ba-
şıdır. Sevgimiz yukarıdan aşağıya 
doğrudur. Anadolu'daki Aleviler'e 
böyle iftiralar kimse atmasın. 
Biz Hak olan Allah'a kimseyi or-
tak koşmayız. Sayın Shakfeh ve 
onun gibiler Anadolu gerçegi-
ni, sorunlarını, ve Sivas gibi kat-
liamları ve nedenlerini bilmeden 
konuşmaları karşısında çevresin-
deki Türkiye asıllı IGGiÖ temsil-
ci ve çalışanlarının sessiz kalma-

sını gerek Türkiye'deki gerekse 
Avusturya'daki Türkiye göçmen-
leri için onarılması güç mayın-
lı tarlalar oluşturmuştur. Biz  
Viyana Alevi Kültür Birliği ola-
rak Avusturya`da yaşayan  se-
küler, demokrat Alevi Avusturya 
vatandaşlar olarak her türlü ir-
ticanın  karşısındayız. Biz İslam 
dinini Shakfeh ve benzerleri gi-
bi icra etmek zorunda değiliz. 
Türkiye`de Alevi açılımdan bah-
sediliyor Avusturya`da fark-
lı yorumumuzdan dolayı bizi 
Müslümanlıktan atıyorlar. Böyle 
bir mantık Viyana`da oluyor kim-
se sesini çikrmiyor. Böyle uyum 
polikası olurmu. Böyle kişiler na-
sıl desteklenir. Bizim rengimiz, bi-
zim yorumumuz farklı da olsa biz-
ler İslam dini içindeki şerefli ve 
onurlu seküler Müslümanlarız. 
Anas Shakfeh ve Omar Al Rawi 
gibi insanların Müslümanlar adı-
na konuşması Avusturya‘daki 
500 binden fazla Müslüman adı-
na çok üzücüdür. Kimse Alevileri 
Müslümanları afaroz edemez. 
Islam dininde Vatikan , Papalık 
ve Aforozluk kurumları yoktur. 
Senin İslam dini yorumun sana 
benim ki bana. Haddinizi bilin sa-
yın Schakfeh " açıklamasında bu-
lundu.

 Avusturya Cem  Vakfı Federasyonu 
Başkanı İMAM UZUNKAYA , "Olayı 
eefele kınıyor ve sayın Schakfeh ve 
çevresini bizde lütfen Haddinizi 
bilin diyoruz"  dedi. 
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Bis heute hat der Kebab sein leckeres 
Geschmack behalten. Iskender Efendi 
(1848-1934) interessierte sich für 

Innovationen und Verbesserungen in seinem 
Bereich. Dabei wollte er Lösungen finden, wie 
man den Geschmack der eigenartigen Teile 
des Lammfleischs in Vordergrund bringen 
und den Kunden gerecht verteilen könnte. 
Ihm fiel dann die Idee ein,  das Lammfleisch, 
das seit Jahrhunderten parallell zum Feuer 
am Boden gebraten wurde,  waagrecht in ei-
nem Griller zu braten. 

Dann entfernte er die Nerven und die Knochen 
von dem Fleisch, das im Feuer auf dem Boden 
gebraten war, und legte es auf einen Spieß, 
der sich vor einem Ofen drehte, wobei der 
Ofen von ihm selber konzipiert war. Nach aus-
reichendem Braten wurde das Fleisch ganz 
dünn geschnitten und serviert. Diese einzigar-
tige Servierung erregte viel Aufmerksamkeit in 
Bursa, und wurde seither „İskender Efendi’nin 
Dönen Kebabı (Der sich drehende Kebab 
von İskender Efendi)“ genannt. Der Ruhm 
dieses besonderen Kebabs, der durch die 
Vermischung verschidener Teile des Fleisches 
von den Lämmern aus Uludag Region, die sich 
mit Gras und Briesen ernährten, entstand, und 
welche durch Zugabe von Pfeffer, Tomaten, 
Sauce, Yoghurt und Fladenbrot seinen leck-

eren Geschmack anreicherte, verbreitete sich 
durch Mundpropoganda durch das ganze 
Land. Iskender Kebab, der nicht nur für die 
türkische Küche, sondern auch für die kos-
mopolitische Küche eine wichtige Spezialität 
ist, wurde damals „İskender Efendi’nin Dönen 
Kebabı (Der sich drehende Kebab von İskender 
Efendi)“ genannt. Dieser Kebab wurde mit sei-
nem gegenwärtigen Namen Döner Kebab (sich 
drehender Kebab) mit einer Joghurtsauce und 
Salat zu einer ganz beliebten Speise in Europa.

Die Geschichte des 

Kebabs

Haben Sie sich schon mal darüber 
gewundert, wie die Geschichte von 

Kebab, der aus der Türkei entspringend, 
zuerst Europa, dann die ganze Welt 

erobert hat? İskender Kebab, oder mit 
dem etablierten Namen, Döner Kebab 
wurde erst im Jahre 1867 in der Stadt 

Bursa, Türkei erfunden. İskender Efendi, 
der Sohn von Mehmet, der damals in 

Bursa mit Gastromomie, insbesondere 
mit Lammspieß und Tandouri beschäft-

igt war, war derjenige, der Kebab zum 
ersten mal erfunden hat. 
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Wien - In der Wissens-Reihe ÖIF-
Dossier  des  Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) ist eine 

Publikation über die chinesische Community 
in Österreich erschienen. Mingnan Zhao 
widmet sich dabei der vergleichsweise lan-
gen Migrationsgeschichte der Chinesen in 
Österreich. Aus eigener Initiative waren 
Chinesen im Jahr 1902 als Händler und 
Arbeiter nach Österreich gekommen. In 
den 1930er Jahren migrierten chinesische 
Landbewohner aus dem Dorf Qingtian nach 
Österreich und verlegten sich erstmals auf die 
Gastronomie: Ende der 1940er Jahre entstan-
den die beiden ersten China-Restaurants. 

WıEn ıSt öStERREıCHS CHınA-toWn

Mittlerweile gibt es rund 1168 gastronomische 
Betriebe in Österreich, die von Chinesen ge-
führt werden, davon 508 Betriebe mit Sitz 
in Wien. Derzeit leben 15.673 Chinesen in 
Österreich, davon sind 9.653 Personen in Wien 
wohnhaft. Die Bundeshauptstadt ist damit klar 
Österreichs China-Town. Zählt man die bereits 
in Österreich geborene Generation, ethnische 
Chinesen mit anderer Staatsbürgerschaft 
sowie Asylwerber und illegale Migranten 
hinzu, so umfasst die chinesische Community 
schätzungsweise rund 30.000 Mitglieder, so 
Mingnan Zhao im neuen ÖIF-Dossier.

CHınESEn AlS WıRtSCHAFtSFAktoR

Nach der Gastronomie bilden Einzel- 
und Großhandel die zweitwichtigste 
Wirtschaftsbranche für chinesische Migranten: 
50 Import- & Exportunternehmen und 42 
Supermärkte werden von Chinesen betrieben. 
Dazu kommen Karaoke-Bars, drei chinesische 
Schulen, Internetcafés und Kulturhäuser. 
Zwei wöchentlich erscheinende chinesische 

Zeitungen informieren über lokales und in-
ternationales Geschehen sowie Neuigkeiten 
aus China. Vital ist auch die Vereinskultur der 
Chinesen in Österreich. Es gibt 30 Vereine und 
Organisationen von Chinesen. 

SCHülER und StudEntEn WAndERtEn zu

Von Interesse sind auch die Herkunftsregionen 
der chinesischen Migranten: Während die 

überwiegende Mehrheit der hier ansässi-
gen Chinesen aus den Städten Qingtian und 
Wenzhou in der Provinz Zhejiang stammt, 
haben sich vor allem in den letzen Jahren 
Zuwanderer-Gruppen aus den verarmten 
Provinzen Fujian und Dongbei hinzugesellt. 

In den Jahren 2002 bis 2006 gab es zudem eine 
Zuwanderungswelle chinesischer Schüler 
und Studenten.

15.673 Chinesen 
leben in Österreich

Derzeit leben 15.673 Chinesen in Österreich, 
davon sind 9.653 Personen in Wien wohn-
haft. Damit ist Wien  Österreichs China-Town. 
Mittlerweile gibt es rund 1168 gastronomische 
Betriebe in Österreich, die von Chinesen 
geführt werden, davon 508 Betriebe mit Sitz 
in Wien.

   Ihr Spezialist für 

      exklusive Reisen 
in die Türkei...
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In den vergangenen Jahren ist die Anzahl 
der nach Alanya umgesiedelten Ausländer 
exponentiell gestiegen. Momentan leben 

hier mehr als 22.000 Einwanderer aus 22 
verschiedenen Nationen der Welt, unter 
denen sich eine große Gruppe von deutschen 
Pensionisten herauskristallisiert. Mit Kauf 
eines schönen Grundstücks, oder dem Bau 
eines Hauses lassen Sie hier die letzten 
Lebensjahre in der wunderschönen Natur von 
Alanya ausklingen. 

Hüseyin Sipahioglu, der Bürgermeister von 
Alanya äußert sich ziemlich positiv über die 
Migrationswelle nach Alanya. „Ausländer 
bedeuten für uns Vielfalt und Reichtum. Aus 
diesem Grunde haben wir den „Gemeinderat 
der neuen Bürger von Alanya“ gegründet. 
Bei fast all unseren Tätigkeiten wenden wir 
uns an diesen Rat, mit Bitte um Rat und 
Vorschläge, bevor wir mit Planungen anfan-
gen“, so der Bürgermeister. Auffallend ist, 
dass der Gemeinderat nicht  „Europäer“, 
„Fremde“ oder „Ausländer“, sondern „ 
Neue Bürger von Alanya“ als Namen ge-
setzt hat. Ein ganz deutliches Indiz für die 
Aufnahmebereitschaft der Einheimischen 

Bürger. Schon mit Anfang der 60´er Jahre 
fingen die Deutschen an, nach Alanya aus-
zuwandern. Genau zum selben Zeitpunkt, 
als die türkische Migrationswelle nach 
Deutschland losging. In den 80´er und 90´er 
Jahren erlebte man einen großen Schwung 

aLanya ist Ihnen sicher bekannt. 
Ein besonders beliebter Urlaubsort 

in der Nähe von Antalya, welcher 
nicht nur von den Deutschen, 

sondern ebenfalls gerne auch von 
Österreichern, Iren, Dänen, Russen, 

Holländern und vielen anderen 
europäischen Ländern seit Jahren 
gerne besucht und erkundet wird. 
Das was Alanya auszeichnet, sind 

nicht nur die sandigen Strände 
welche sich entlang der herrlichen 

Mittelmeerküste ziehen. Die in dem 
letzten Jahrzehnt zu einem wirklich 

kosmopolitischen Milieu gewordene 
Küstenstadt wird jährlich von fast 
2 Millionen Touristen besucht und 

ist trotz kurzer Migrationsgeschiche 
schon ein Vorbild für ein 

respektvolles und friedliches 
Miteinander verschiedener Kulturen.

in Tourismus, und nicht nur die deutschen 
Pensionisten, sondern auch die jüngeren 
Generationen kamen auf den Geschmack 
und wählten Alanya als Destination. Viele 
von ihnen kamen um hier zu bleiben. Der 
Bürgermeister Sipahioglu meint, dass sich 
die Integration bzw. der Aufenthalt der 
Eingewanderten ziemlich problemlos ge-
staltet. „ Sie sind bevollmächtigt sich 
d u r c h  I m m o b i l i e n g e s e t z e 
Grundstücke zu kaufen. Falls 
dies nicht möglich sein sollte, 
erhalten sie problemlos die 
Aufenthaltsgenehmigung.“ 

Angesprochen auf den neuen „Gemeinderat 
der Ausländer“, verbessert er sofort. „ Es 
heißt ja nicht Gemeinderat der Ausländer. 
Für uns sind die Menschen, die in unsere 
Stadt eingewandert sind, keine Ausländer. 
Ich bin der Meinung, dass alle im friedlichen 

Miteinander zusammenleben können, ohne 
ihre eigenen Kulturen aufgeben zu müssen. 
Deswegen ist dieser Integrationsbezeichnung 
für mich kein passender Begriff. Denn der 
Begriff Integration hat inne, dass sich der eine 
zum anderen anpassen soll. Deswegen heißt 
unser Rat „Gemeinderat der neuen Bürger von 
Alanya, mit dem Ziel die Botschaft zu vermit-

teln, dass sie für uns ein Reichtum sind“. 

Der Gemeinderat der neuen Bürger 
von Alanya wurde im Jahr 2004 
gegründet. Alle, die nach 
Alanya einwandern, sind ein-
geladen dem Rat beizutreten, 
und ihre Gremien auch selbst 

bestimmen. Der Rat hat mo-
mentan 21 Mitglieder. Monatlich 

trifft man sich für eine erweiterte 
Evaluierungsversammlung, wobei diese 

sowohl auf deutscher als auch auf englischer 
Sprache stattfinden. Für Neuimmigranten, 
die erst neulich umgezogen sind, wird ein 
City Guide namens „Was-wie-wo in Alanya“ 
angeboten. Der Bürgermeister zeigt sich 
äußerst zufrieden über die Tatsache des 
Bestehens eines solchen Rates in Alanya. „Bei 
all unseren Vorhaben berücksichtigen wir die 
Vorschläge und die Kritik des Gemeinderats 
der neuen Bürger. Dieses Zusammenagieren 
bereitete bisher keine Probleme, im Gegenteil, 
wir konnten dadurch sehr gut für unsere 
Stadt profitieren. Ein weiterer Schritt war 
die Zurverfügungstellung eines eigenen 
Friedhofes, wo, wenn der Wunsch vorhanden 
ist, immigrierte Bürger begraben werden kön-
nen. Für die gläubigen Bürger haben wir auch 
Religionsgelehrte, die von der deutschen 
Regierung zugesandt worden sind. Die 
Restaurierung unserer antiken Kirche läuft 
in diesem Zusammenhang auch weiter“ sagt 
der Bürgermeister, als er motiviert über die 
Projekte und Initiativen erzählt, die das Leben 
für die neuen Bürger verbessern und verein-
fachen sollten.

Besonders zu Zeiten steigender Probleme 
bezüglich „Integration“ und „Migration“ 
möge Alanya ein gutes Musterbeispiel für 
Europa darstellen, wobei es bei denen beim 
Thema Integration nicht lediglich um die 
Anpassung einer Minderheit, sondern auch 
um die Aufnahmebereitschaft und Willen der 
ganzen Bevölkerung geht. Hier stellt sich die 
Frage, ob man soweit ist eines Tages auch in 
Österreich Gemeinderäte mit ex-jugoslawisch-
en und türkischen Migranten aufzustellen, 
welche unter dem Namen „Neue Bürger von 
Österreich“ bei den wichtigen politischen 
Entscheidungen eine maßgebliche Rolle 
spielen und aktiv mitbestimmen dürfen.  
Anhand des Beispiels von Alanya ist aber ersi-
chtlich, dass dies „problemlos funktionieren“ 
kann, wenn der Wille und der Glaube an eine 
solche Idee stets präsent und groß sind.

   aLanya 
                 UnD sEInE nEUEn bÜrgEr

A n k A R A ( d PA / A PA ) - D i e  t ü r k i s c h e 
Regierung hat heftig gegen Forderungen 
von deutschen Pol i t ikern  nach 
Intelligenztests für Zuwanderer protesti-
ert. Die Vorschläge seien rassistisch und 
unverantwortlich, teilte Faruk Celik, der 
für Auslandstürken zuständige türkische 
Staatssekretär, am Mittwoch in Ankara 
mit. Deutschland solle für den Beitrag 
der Migranten zum Wirtschaftswunder 
und dem Wiederaufbau nach dem Krieg 
dankbar sein.

ıQ-tEStS GEGEn dıE MEnSCHEnWüRdE

“Es ist verständlich, dass ein Land mit 
alternder Bevölkerung und einem Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften höhere 
Standards für Einwanderer einführen 
will”, erklärte Celik. Intelligenztests 
v e r s t i e ß e n  j e d o c h  g e g e n  d i e 
Menschenwürde. 
“ E s  s o l l t e n 
Intelligenztests 
für die eingeführt 
werden, die sol-
che Vorschläge 
machen”, sagte 
d e r  t ü r k i s c h e 
Politiker. Der in-
n e n p o l i t i s c h e 
S p r e c h e r  d e r 
CDU im Berliner 
Abgeordnetenhaus,  Peter  Trapp, 
hatte der “Bild”-Zeitung in der ver-
gangenen Woche gesagt: “Ich bin für 
Intelligenztests bei Einwanderern.” Der 
CSU-Europaexperte Markus Ferber sagte 
dem Blatt: “Kanada ist da viel weiter 
und verlangt von Zuwandererkindern 
einen höheren IQ als bei einheimischen 
Kindern.” Die Äußerungen waren par-
teiübergreifend auf Empörung gestoßen.

Türkei protestiert 
Intelligenztests!

Deutsche Politiker hatten IQ-Tests 
für Zuwanderer verlangt. Gegen 
diese Forderung stemmt sich nun 
die türkische Regierung. Dies sei 
rassistisch und unverantwortlich, 
Deutschland solle den Türken eher 
dankbar sein. „Die  Intelligenztests 
sollten für die eingeführt werden, 
die solche Vorschläge machen”, 
sagte der türkische Staatssekrtär 
Faruk Celik.
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T.C Viyana Büyükelçiliği 
Maliye Müşaviri Mahmut 
Sayın tarafından hazırlanan 

ve basına dağıtılan bildiriye göre 
Türkiye’ye gümrük vergisinden 
muaf yolcu beraberi olarak gö-
türülecek eşyalar ticari miktar ve 
mahiyette olmaması gerektiği be-
lirtildi. Yolcular Türkiye’ye listede 
belirtilen eşyaları ve liste dışında-
ki 430 Euro’yu aşmayan hediyelik 
eşyaları muaf olarak götürebile-
cekleri açıklandı. Bunun dışında 
götürecekleri her ürün için güm-
rük vergisi ile muhatap olacakla-
rı belirtildi. 

Türkiye’ye seyahatlerde vergiden 
muaf eşya listesinin en başın-
da tütün ve tütün ürünleri geldi. 
Listeye göre, 400 adet sigara, 50 
adet puro, 250 gr. kıyılmış tütün, 
250 gr. Pipo tütünü vergiden mu-
af bir şekilde Türkiye’ye götürü-
lebilecek. Vergiden muaf olarak 
Türkiye’ye götürülebilecek  alkol 
oranları ise alkol derecesi yüzde 
22’yi geçen alkollü içecekler için 1 
lt., alkol derecesi yüzde 22’yi geç-
meyen alkollü içecekler içinse 2 lt. 
olarak belirlendi. Kozmetik ürün-
lerde ise 120 ml.lik şişeler içinde 
en fazla 5 adet kolonya, lavanta, 
parfüm, esans veya losyon ver-
giden muaf tutulacağı açıklandı. 
Vatandaşlarımızın en çok hediye-
lik eşya sınıfında götürdükleri çi-
kolata, çay ve kahve için de 1 kg. 

sınır kondu. Bu ürünlerden 1 kg 
aşmayacak şekilde her ürün ver-
giden muaf tutulacağı belirtildi. 

CEP tElEFonu HEdiyElik EşyA 
kAPSAMındA dEĞil

Yolcuların yanında taşıyacakla-
rı para konusuna da dikkat çe-
ken yetkililer 5 bin ABD Doları’nı 
veya eşitine kadar efektifini 
Türkiye’ye götürebilecekleri söy-
lendi.  Hediyelik eşya olarak en 
fazla götürülen ürünlerden cep 

telefonları ise hediyelik eşya kap-
samında olmayacağı açıklandı. 
Büyükelçilikten yapılan açıkla-
maya göre, cep telefonunun (Tv, 
müzik çalar, video oynatabilme 
özelliğine sahip olanlar dahil)   
vergiden muafen serbest dolaşı-
ma sokulabilmesi için, 
ancak yolcu berabe-
ri kişisel eşya statü-
sünde olması ge-
rekmektedir. Her 
bir yolcunun iki 
takvim yılında bir 
adet ile sınırlı ol-
mak üzere, tele-
fonun kıymetine 
bakılmaksızın 
cep telefonunu 
gümrük vergi-
lerinden muaf olarak yurda ge-
tirmeleri mümkün bulunduğu 
söylendi. Ayrıca, hediyelik eşya 
statüsünde muafen veya vergileri 
ödenerek cep telefonu getirilmesi 
mümkün değildir. 

REçEtEli ilAçlARA izin VAR

Türkiye Cumhuriyeti Viyana 
Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye 
göre şahsi tedavide kullanılmak 
üzere getirilen ilaçların, yolcula-
rın seyahatleri süresince kullan-
maları gerektiğine ilişkin sağlık 
kuruluşundan alınan rapor, dok-
tor raporu veya reçete ile gümrük-
te ibraz edilmesi koşuluna bağlı 
olarak, Türkiye‘de kalınacak süre 

göz önünde bulundurularak, ma-
kul miktardaki ilacın girişine izin 
verilir. Karayoluyla Türkiye’ye gi-
decek olan tatilcilerin geçecekle-
ri her ülkenin gümrük mevzuatını 
bilmeleri, ülkelerin gümrük kapı-
larında sorun yaşamamaları için 

kurallara uyulması ge-
rektiği söylendi. 

SıRBiStAn’dA RAdA-
RA dikkAt

A l m a n y a  v e 
Fransa’dan oto-
m o b i l l e r i y l e 
Türkiye’ye yo -
la çıkan iki Türk 
sürücü Belgrad 
girişinde rada-

ra yakalandı. Yolda tanıştıkları-
nı belirten Enver Bezek ve Ünal 
Akyürek, Türkiye’ye doğru peşpe-
şe gitmeye karar verdiler. Yolların 
henüz tatil sezonu gelmemesin-
den dolayı boş ve rahat olduğu-
nu söyleyen Ünal Akyürek, ‘Bezek 
Ailesiyle Macaristan’da benzin 
alırken tanıştık. İki araba arka ar-
kaya yol alıyorduk. Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’a 5 km. kala, 
Novi Sad yol ayrımında sürat sını-
rı 60 km. olan yerde hızlı gitmişiz. 
Polisler ilerde bizi durdurdu. Ben 
102 km. Enver arkadaşım ise 105 
km. hızla gidiyormuş. Enver’e 260 
bana ise 250 Euro ceza kesecekle-
rini ve cezayı bankaya yatırmamız 
gerektiğini söylediler. Biraz sırpça 

bildiğim için 50’şer Euro ile kurtul-
duk‘ dedi.

Almanya’nın Darmstadt kentin-
den ablası Hatice Yakut ile bir-
likte Malatya’ya doğru yola çıkan 
Osman Konakçı, Belgrad girişin-
de fazla sürat yaptığı gerekçesiyle 

radara yakalandı. Belgrad girişin-
de 60 km. hız sınırı olan yerden 95 
km. hızla geçtiğini belirten Yakut, 
‘Sırp polisi bana 300 Euro ceza ke-
seceğini söyledi. Bu cezayıda ban-
kaya yatırmam gerektiğini belirtti. 
Dilimin döndüğü kadar yanımda 
o kadar para olmadığını anlattım. 

Daha sonra 50 Euro’da anlaşıp yo-
lumuza devam etmeyi başardık‘ 
diye konuştu.

dAĞ yolunA SAPtılAR

Sırbistan’a giriş yapan Türkler, 
Belgrad’a girdikten sonra kent için-

deki Niş’e ayrılan tabelayı kaçırdık-
ları için zaman zaman yanlış yo-
la saptıkları belirtildi. İsviçre’nin 
Monthey kentinden yola çıkan 
Özbay ailesi Niş çıkışını kaçırıp da-
ğa yoluna saptıklarını söyledi. Uzun 
bir süre yanlış yolda gittiklerinin 
farkına varmayan aile daha son-
ra bir Sırp’ın yardımıyla kaçak yol-
dan otobana giriş yaptılar. Bu se-
ferde otoban giriş bileti almadan 
yolculuk yaptıkları için gişe-
de kendilerinden 60 Euro is-
tendi. 

çEk yolundA inşAAt VAR

Y e t k i l i l e r ,  Ç e k 
Cumhuriyeti üzerinden 
Türkiye’ye gidecekle-
re uyarılarda bulun-
du. Prag üzerindeki 
otoyolda inşaat ça-
lışmalarının olduğu-
nu söyleyen yetkili-
ler, 30 km.‘lik yolu 5 
saatte gidenlerin olduğu-
nu belirttiler. Prag üzerinden ge-
çerken bu inşaat çalışmaları yü-
zünden sıkıntı yaşadığını belirten 
Mehmet Kıbrıs, ‘Prag’da yol inşaa-
tı nedeniyle 3 şeritli yol tamamen 

kilitleniyor. İnşaat çalışmaları bi-
tene kadar kimseye bu yolu tavsi-
ye etmem‘ dedi. 

VinyEtlERi düzGün yAPıştıRın

Karayoluyla Türkiye’ye seya-
hatlerde kullanılması mecburi 
olan vinyetler tam yapıştırılma-
dığında sorun olduğu belirtildi. 
Slovenya’dan geçerken kuralla-
ra uyup vinyet alan Adıgüzel çifti, 
vinyeti cama tam yapıştırmadık-
ları için 150 Euro ceza ödemek zo-
runda kaldı. Vinyeti doğru yapştır-
madığı için 150 Euro ceza ödeyen 
Kamil Adıgüzel yaptığı açıklama-
da, ‘Slovenya’ya girer girmez he-
men vinyet aldık. Ancak camdan 
kolay çıkmadığı için vinyet pulu-
nun bir köşesini kolay çıkartmak 
amacıyla yapıştırmadık. Slovenya 
polisi hemen bizi durdurdu ve vin-
yet pulunun cama iyi yapışmadığı-
nı gerekçe göstererek 150 Euro ce-
za kestiler‘ dedi. 

VinyEt oyunu yinE BAşlAdı

Senelik izinlerini geçirmek için 
karayolunu tercih eden izin-
cilerin kabusu haline gelen 
Bulgaristan'da yine Vinyet vurgu-
nu başladı. Bulgaristan'da otoyol-
lar için alınması gereken fiyatı 5 
Euro olan vinyet için Türkler’den 
10 Leva yerine 10 Euro alındığı 
ortaya çıktı. Türkiye'ye giderken 
Bulgaristan yolunu tercih eden-
lerin vinyet alırken dikkat etme-

lerini ve varsa 10 Leva, 
yoksa gerçek vinyet 
ücretine denk dü-
şen 5 Euro ile ödeme 
yapmalarını tavsiye 

edildi.

MACARiStAn BEnzin Fi-
yAtlARınA dikkAt

G e ç t i ğ i m i z  s e n e 
Macaristanda benzin 
fiyatlarına uygulanan 
fahiş fiyatlar bu se-

nede uygulan-
maya başla-
dı. İzinciler 
a r a ç l a r ı n a 

yakıt adıktan sonra ücreti Euro 
ile ödemek için kasaya geldik-
lerinde, kasiyerlerin kur üzerin-
den yaptıkları hesap karşısında 
şok oldular. Litresi 366,90 Forint 

olan mazot kasiyerlerin yaptığı kur 
hesabına göre litresi 1,75 Euro’ya 
denk geliyor. 

yunAniStAn'ın yollARı çok iyi

Türk TIR şoförleri, Bulgaristan gü-
zergahı yerine yaklaşık 260 kilo-
metre daha uzun olmasına rağ-
men Yunanistan-Makedonya 
yolunu güzergahını kullan-
maları tavsiyesinde bulundu-
lar. Yıllarca TIR şöförlüğü yapan 
Hüseyin Çınar (52) Bulgaristan yo-
lunu tavsiye etmediğini söyledi. 
Hüseyin Çınar, ‘Başta Almanya, 
Hollanda, İngiltere olmak üzere 
Avrupa'nın bir çok yerine yıllar-
dır mal taşırım. TIR şoförleri ola-
rak Bulgarlardan resmen bıktık 

usandık. Yunanistan üzerinden 
Avrupa'ya giriş-çıkış yapıyorum. 
Yunanlılar gerçekten çok dost bir 
ülke” dedi. 

otoyol VE köPRülERdE PARAlı 
GEçiş dönEMi Bitti

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, trafikteki yoğun-
luğu ve salınan oto egsoz gazları-
nı en aza indirmek için 1 Temmuz 
2010 tarihinden itibaren otoyol ve 
köprülerdeki nakit gişeleri kaldı-
rıldı. Türkiye’ye karayoluyla gi-
decek olan vatandaşlarımızın 
otoyol ve köprülerde sıkıntı ya-
şamamaları için otoyol veya köp-
rülere gelmeden önce kesinlikle 
KGS veya OGS almaları tavsiyesin-
de bulunuldu. KGS ve OGS kart-
larını kart dolum merkezleri oto-
yol ve köprü girişlerinde ve Ziraat 
Banka’larında bulunuyor. 

tatil yolu 2

Türkiye’ye gümrük vergisinden muaf olarak yolcu beraberi 
olarak götürülebilecek eşyalar, hediyelik eşyalar, para, döviz, 
altın ve bunlara ilişkin gümrük vergileri konusunda T.C Viyana 
Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğince bir açıklama yapıldı.  
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yA Pt ı Ğ ı  espr i ler le  herke -
sin beğenisini kazanmış olan 
Ata Demirer, Avrupa turne-
si kapsamında 15 Mayıs tari-
hinde Viyana’da gösteri yap-
tı. Gösterisine güzel esprilerle 
başlayan Ata Demirer, 2 per-
deden oluşan gösterisini yarı-
da bıraktı. Ara vermesi bekle-
nen Ata Demirer, şapkasını 
atararak sahneden kaçarcası-
na ayrıldı. Gösteriye 18 kisilik 
bir gurupla katıldığını belirten 
Behsat Demirci yaptığı açıkla-
mada; ‘Gösteri ilk başlarda gü-
zeldi. Ancak daha yarıya bile 
gelmemişken Ata Demirer şap-
kasını atarak sahneden ayrıldı. 
Organizasyonu yapanlar şovun 

bittiğini söylediler. Gerekçeside 
Ata Demirer’in sağlık problemi 
varmış’ şeklinde konuştu. 

‘MiniBüSü üStüME SüRdülER’

Gösterinin erken bittiğini öğ-
renen Behsat Demirci mağ-
dur olduklarını söyleyerek, Ata 
Demirer’le görüşmek istediği-
ni organizasyon yetkililerine 
söyledi. Behsat Demirci, ‘Bana 
Ata Demirer’in çıktığı söylen-
di. Dışarda Mercedes marka si-
yah bir minibüste olduğunu ve 
istersem gidip orda konuşabile-
ceğimi söylediler. Minibüse doğ-
ru giderken onlara doğru geldi-
ğimi gördüklerinde, hemen gaza 

bastılar. Minibüsü üstüme sür-
düler ve duvara doğru kaçmak 
zorunda kaldım. Minibüs yanım-
dan geçerken elime dahi çarptı. 
Eğer kaçmasam daha kötü bir-
şey olabilirdi’ dedi. Minibüs sü-
rücüsünü görmediğini söyleyen 
Demirci, ‘Camları siyahtı içeri-
de kimin olduğunu göremedim. 
Ama söylediklerine göre Ata 
Demirer o minibüsteydi ve zan-
nedersem aracı kullanan şöfö-
rüydü’ diye konuştu.

Viyana´da ata Demirer

Re-za-le-ti

Avrupa turnesine  
Viyana’da devam 

eden  Ata Demirer’in 
gösterisinde olay 

çıktı. Gösteriyi yarıda 
bırakan Demirer sev-

enlerini şok etti.

diyAnEt  İşleri Türk İslam 
Birliği(DİTİB) Viyana Din 
Müşavirliği’ne, Hannover 
B a ş k o n s o l o s l u ğ u  D i n 
Hizmetleri Ataşesi olarak gö-
rev yapan Seyfi Bozkuş atan-
dı. Viyana’da görevine başlayan 
Bozkuş, Hannover’de Merkez 
Camii’nde düzenlenen veda tö-
reninde görev yapmaktan do-
layı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Kendisini görev adamı 
olarak tanımlayan Bozkuş, 
‘Hannover’den çok güzel anılar-
la ayrılıyorum. Burada iyi dost-
luklar kurup, başarılı çalışmala-
ra imza attık. İnşallah Viyana’da 
da başarılı oluruz’ şeklinde ko-
nuştu.  

yeni Viyana Din 
Müşavirinin ismi 

seyfi bozkuş 

Avusturya’da uygulanma-
sı aylardır konuşulan si-
gara yasağı sancılı başla-

dı.  Birçok işletme bu yasadan 
memnun olmadıklarını dile ge-
tirdi. Mekanın 50 metre kareden 
büyük olması durumunda siga-
ra içilmeyen bölümün ayrılma-
sının zorunlu olduğu yasanın iş-
letmelere mali bir yük getireceği 
belirtildi. Restoran, Cafe ve bar 
tarzı birçok işletme sigara içil-
meyen bölümün düzenlenmesi 
için gerekli olan cam, beton du-
var vb. malzemelerin yarataca-
ğı mali masraftan şikayetçi oldu. 
Ayrıca birçok tarihi cafe ve res-
toran sahipleri, sigara içilmeyen 
bölümün ayrılmasıyla eski tari-
hi yapıların silüetlerini bozaca-
ğını söyledi. Sigara yasağına dair 
merak edilen ve bilmeniz gereken 
bazı önlemleri ve yaptırımları ise 
uzmanlar şöyle sıraladı:

SiGARA yASAĞı nElERi kAPSıyoR?

50 metre kareden daha az büyük-
lükte bir alanda iş yapan işlet-
meler sigara yasağını uygulayıp 
uygulamayacaklarına kendileri 
karar verecek. Mekanlarında si-
gara içilmesini ya tamamen so-
na erdirecekler, ya da sigara içile-
bilir bir ortam olarak kalacaklar. 
Ancak 50 metre kare üzerinde 
olan işletmeler için sigara yasağı 
1 Temmuz’dan itibaren başlamış 
bulunuyor. Ayrıca sigara içilme-
yen bölümün diğer bölüme oranla 
metrekare olarak daha büyük ol-
ma zorunluluğu var. 

SiGARA içilMEyEn BölüMü nASıl 
yAPMAk zoRundAyız?

Sigara içilmeyen bölümü ayrırken 
tamamen ortamın dumandan arın-
dırılmış olması gerekmektedir. Bu 
bölmeyi yaparken bir cam duvar 
veya beton duvarla kapatmak ge-
rekmektedir. Sigara içilmeyen bölü-
mün diğer bölümden tamamen ay-
rılması,  ve bu bölümün kapısının 
da sürekli kapalı olması gerekmek-
tedir. Bu konunun bir de mali külfe-
ti söz konusu örnek olarak 80 met-
rekare olan bir mekanda cam duvar 
ile sigara içilmeyen bölüm yapılma-
sının maliyeti 6 bin Euro’yu bulu-
yor. Bu da birçok işletmeye çok faz-
la mali bir yük getirecektir. 

nE tüR CEzAlAR GElEBilECEk?

Sigara yasağına uymayan işlet-
melere verilecek cezalar 2 bin 
Euro’dan başlıyor. İşletme ceza-
dan sonra yasayı delmeye devam 
ediyorsa, bu sefer 10 bin Euro’ya 
kadar varan cezalar verilecek. 
Ayrıca sigaradan ayrılmış bölüm-
de sigara içen müşteriye de ceza 
gelecek. İşletme sigarasız bölüme 
kül tablası koyarsa o zaman ceza-
yı işletme ödemek zorunda kalıyor 
ancak kül tablası olmadığı halde 
ortamda sigara içen müşteriye 100 
ila 1000 Euro arasında ceza gele-
cek. Bu şekilde işletmeye ceza ke-
silmeyecek. 

SiGARA yASAĞını kontRol için Gö-
REVlEndiRilMiş kişilER VAR Mı?

Sigara yasağını kontrol için görev-
lendirilmiş yetkililer yok. Ancak 
herkes birer kontrolör olabilir. 
Mekan sahibi kendi mekanını 
kontrol etmekle yükümlü olacak. 
Bu yasak için polislerin herhan-
gi bir yaptırımı söz konusu değil. 
Ancak tatbikat ve deneme amaç-
lı kontroller Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmiş memurlarca ger-
çekleştirilebilir.

nASıl VE nEREyE iHBAR EdilEBiliR? 

Herkes sigara yasağının delin-
mesine dair ihbarda bulunabilir. 
Yapılacak ihbarlar polise değil, il-
gili ilçenin yetkili mercilerine ile-
tilir. Sigara yasağının nasıl de-
lindiğine dair hangi delillerin 
(fotoğraf, video) kullanılacağı ko-
nusu ise henüz tam belli değil. Şu 
ana kadar Avusturya’da sigara ya-
sağı konusunda 4200 şikayette 
bulunuldu.

Avusturya’da 1 Temmuz 2010 
tarihinde başlayan sigara 
yasağı birçok işletmede 
sıkıntı yarattı. Sigara 
yasağı kapsamına giren her 
işletmeye bu yasanın mali bir 
yük getireceği belirtildi. 

  Sırbistan ile 
vizeler kalkıyor 

ViyAnA-Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın pazar 
günü yapacağı Sırbistan 
ziyareti öncesi Sırbistan 
M e c l i s i ,  T ü r k i y e  i l e 
Sırbistan arasında vize uy-
gulamasının kaldırılma-
sına yönelik karar aldı. 
Çalışma ve Sosyal Bakanı 
Boşnak asıllı olan Rasim 
Lyayiç’in girişimi doğrul-
tusunda Sırbistan hükü-
metinin Türkiye’ye var olan 
vize uygulamasının kaldı-
rılmasının kabul edilme-
si, Başbakan Erdoğan’ın 
Sırbistan ziyareti öncesi 
iki ülke arasındaki ilişkiler 
açısında olumlu etki etme-
si bekleniyor.

Avusturya’da sigara 
yasağı başladı
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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

SAlzBuRG  –  Salzburg’un 
St .  Johann ilçesine bağ-
lı Elisabethinum isimli özel 
Katolik okulundaki son uygu-
lama büyük tartışmaları bera-
berinde getirdi. 

Okul yönetimi öğrencilerin 
kendi aralarında teneffüs-
ler de dahil ol-
mak üzere sadece 
Almanca konuş-
malarını karara 
bağladı. Okula gi-
den 400 öğrenci-
den 15’inin ana 
dilinin Almanca 

olmadığı belirtilirken, okul 
müdürü C.Röck bu durumun 
bir yasaktan çok bir rica olarak 
kabul edilmesi gerektiğini be-
lirtti. Okuldaki bazı öğrencile-
rin kendi aralarında Türkçe ve-
ya Sırpça konuşarak anlaşması 
dolayısıyla bazı öğrencilerin 
kendisini dışlanmış hissettiği-
nin altını çizen Röck, bu uygu-
lamanın bu durumun da önüne 
geçeceğini belirtti. 

Teneffüslerde dahi Almanca ko-
nuşulmasını şart koyan bu uy-
gulamanın istisnai olarak kabul 
ettiği durumlar da var. Zorunlu 
Almanca uygulamasına göre, 

yabancı bir öğ-
rencinin çok se-
vinmesi veya 
ağlaması duru-
munda kendi 
dilini kullan-
masına izin ve-
riliyor. 

Avusturya’nın Salzburg 
şehrinde bulunan özel bir 
Katolik okulu, öğrencilerin 
kendi aralarında sadece 
Almanca konuşmasını 
kararlaştırdı.

Özel okulda Almanca zorlaması

ViyAnA – Rappgasse camisi in-
şası sonucunda  başlayan tar-
tışmalar ve protestolar süre-
dursun, 20. Viyana’nın bazı 
sakinlerini yeni bir panik kap-
lamış durumda. Belirtilen ha-
bere göre Ramonagasse üzerin-
de şu an restorasyonu yapılan 
bir ofis binasının yakın zaman-
da İslam okulu ve Kuran kursu-
na dönüştürülmesinden kor-
kuluyor. Yöneltilen eleştiriler 
hakkında yorum yapan SPÖ’lü 
ilçe yöneticisi böyle bir girişi-
min olmadığını söyledi. FPÖ’lü 
yetkililer ise bu girişimlere göz 
yummanın bir skandal olduğu-
nun altını çizdiler.

Viyanalılar’da İslam 
okulu korkusu

Rappgasse’de yapımına başlanmış olan İslam merkezi 
ve cami tartışmaları Avusturya gündemindeki sıcaklığını 
korurken, 20. Viyanalı bazı Avusturyalı vatandaşları yeni 
bir korku sardı.

sınıflarda Katolik 
kalmadı

ViyAnA ilköğretim okullarında 
din dersi konusunda büyük sı-
kıntı yaşanıyor. Birçok lise sını-
fında din dersi verilmesi için ge-
rekli en az üç Katolik öğrenci 
sayısına ulaşılamıyor. Viyana’da 
göçmenlerin yoğun olarak ya-
şadığı Brigittenau gibi bölgeler-

de ise sınıflardaki Katolik öğren-
ci oranı neredeyse yüzde 1’lerde 
seyrediyor. Viyana’nın birçok il-
çesindeki okullarda ise, din der-
sine rağbet olmadığından dolayı 
farklı senelerden öğrencilere tek 
bir sınıf halinde ders verme uygu-
lamasına gidildi. 
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V i yA n A / t R A u n -  O b e r ö s t e r -
reichische Nachrichten gazetesi-
nin 7 Temmuz tarihli haberine gö-
re Traun şehrinin şehir meclisi, 
AB vatandaşı olmayan ve Traun 
şehrinde yaşamayan yabancıla-
rın mülk edinmesi 
durumunda bun-
dan sonra temyiz 
mahkemelerine gi-
dilebileceğini ka-
rarlaştırdı. Şehir 
meclisinin bu kararı 
üzerine Avusturya 
E n t e g r a s y o n 
Fonları (ÖIF) çıkar-
dığı „Integration 
im Fokus“ dergisinde bu konu-
ya açıklık getiren bir makale ya-
yınladı. Buna göre Traun halkının 
%21.6’sının AB dışındaki bir ülkede 
doğduğu ve bu rakamların Statistik 
Austria kaynaklı ve tutarlı olduğu 
belirtildi. Entegrasyon hizmetleri-
nin merkezi konumundaki ÖIF’nin 
entegrasyon düşmanı bu tarz faali-
yetlerin içine çekilemeyeceğinin al-
tı çizildi. 

EntEGRASyon uzMAnlARı: ‘Mülk 
EdinME EntEGRASyonu GEliştiRiR’

ÖIF Oberösterreich Entegrasyon 
Merkezi Başkanı Martin Apfler, 
konu hakkındaki görüşlerini 
"Göçmenlerin Avusturya’da mülk 
sahibi olabilme hakları hem uzun 
vadede gayrimenkul planlama-

sı açısından, hem de göçmenlerin 
entegrasyonuna dair olumlu bir 
sinyal olduğundan desteklenme-
lidir“ sözleriyle dile getirdi. Apfler 
sözlerine şöyle devam etti: ‘Eğer 
Avusturya’daki bir üçüncü dünya 
vatandaşı bir gayrımenkul satın al-
dığında, bu mülk edinme işlemi-
nin hemen hemen bütün kurum-
lardan onay alması gerekmektedir. 
Bu onay da ilgili hukuki işlemin 
Avusturya devletinin kültürel, sos-
yal veya ekonomik çıkarlarına uy-
ması ve devlet politikasına aykırı 
bir durum teşkil etmemesi duru-
munda verilir. Entegrasyonun ba-
şarılı bir şekilde işlemesi de her 
halükarda Avusturya devletinin ya-
rarınadır“ Avusturya’da kendine ait 
konut sahibi olan göçmenlerin sa-
yısı Avusturya çoğunluğuna oranla 
son derece düşük bir seyir izlemek-

te. İstatistiklere gö-
re Avusturya’da 
2009 senesinde 
Avusturya’da ko-
nutların mülk sa-
hiplerinin yüzde 
56’sını yerliler oluş-
tururken, göçmen 
kökenlilerde bu 
oran yüzde 26 ci-
varında seyretmek-

te. Avusturya’daki göçmen grupları 
arasında Türk kökenlilerin sadece 
yüzde 15’inin kendi evi varken, bu 
rakam eski Yugoslavya göçmenle-
rinde yüzde 20 civarında. 

öıF’dEn işBiRliĞi çAĞRıSı

Apfler göçmen gruplarının enteg-
re edilmesinin öneminin altını bir 
kez daha çizerek ‘Entegrasyona 
hem destek olunmalı, hem de bu-
nun için gereken imkanlar se-
ferber edilmeli. Biz entegrasyon 
hizmetlisi olarak Traun şehriyle iş-
birliği yapmaya hazırız. Linz şeh-
rindeki onestop-shop adlı merke-
zimizde de bu sorunların çözümü 
için görevlendirdiğimiz uzman 
kadromuz da her türlü yardım ve 
desteğe hazırlar“ dedi. 

Avusturya Entegrasyon Fonları: 
‘konut edinmenin 

yasaklanması 
entegrasyona zarar verir‘ 

Oberösterreich’ın Traun ili-
ndeki göç tartışması büyüyor. 
Göçmenlerin konut edinmesi-

nin yasaklanmasının gündeme 
gelmesi üzerine Avusturya 

Entegrasyon Fonları (ÖIF) Traun 
şehri ile işbirliği yoluna gidilm-
esini talep etti. Uzmanlar mülk 
edinme hakkının entegrasyon 

için önemli olduğunun altını 
çizdiler.

FPÖ akademisinin geçti-
ğimiz sene düzenlediği 
İslam düşmanlığı dolu se-

minerinin FPÖ’nün başına pa-
halıya patlayacağı konuşulu-
yor.  Devletin 
akademi fonla-
rından sorumlu 
danışma kuru-
lu salı günü bu 
konferans için 
kullanılmış fon-
ların iade edil-
m e s i n i  g ü n -
deme aldı. Bu 
kararın resmiyet 
kazanması için 
hükümet tara-
fından da onay-
lanması gerekiyor. Bahsi ge-
çen tartışmalı seminer 15 Ekim 
ve 12 Kasım 2009 tarihlerin-
de gerçekleştirildi. Sunum ya-
pan FPÖ örgütündeki kadın, 
İslam dininin fanatizm, aşırı-
cılık ve „İslamo-faşizm“ ile eş-
değer olduğuna dair iddialar-
da bulundu.News dergisinin 
kamuyu bilgilendirdiği haber-
de aynı şahsın „İslam düşman-
ca bir dindir. Kuran da kötü ni-
yetli bir kitaptır. Müslümanlar 
bizden nefret etmektedir ve biz-
lerle sürekli bir savaş halinde-
dirler“ ifadelerini kullandığı 
kaydedildi. 

dAnışMA kuRulu: SEMinER 
"BARiz şEkildE AşAĞılAyıCı“

Gazetecilik destekleme kuru-
munun mevcut kararı doğrul-
tusunda gerçekleştirilen semi-
nerin „eleştirel bir duruşun“ 

çok ötesine gittiği belirtildi. 
Takınılan tavrın „tek taraflı ve 
bariz bir şekilde aşağılayıcı“ 
olduğu ve „tanınmış bir dini 
inancın tek taraflı bir dışlama-

sını hedefledi-
ği“  de notlara 
eklendi. Böyle 
bir seminerin 
devletin fonları 
ve mali imkan-
larıyla gerçek-
leştirilmiş olma-
sı durumunda 
ise, bu deste-
ğin derhal geri 
istenmesi talep 
edildi. Bu mali 
desteğin geri ta-

lep edilmesinin bakanlar kuru-
lunda gündeme alınacağı ka-
rarlaştırıldı.

FPö: „GEREkiRSE duRuMu MAH-
kEMEyE tAşıRız“

FP Eğitim Enstitüsü Başkanı 
Klaus Nittmann’a göre söz ko-
nusu meblağın 1000-3000 
Euro arasında olduğu söylendi. 
Nittman,destek parasının geri 
ödenmesi talebi gibi bir durum 
oluşursa  durumu mahkemeye 
taşıyacaklarını, zira bunun bir 
„prensip meselesi“ olduğu gö-
rüşunü belirtti. Nittman ayrıca 
danışma kurulunun bu talebini 
FP Eğitim Enstitüsü’ne değil de 
sunumu yapana karşı iletmesi-
nin daha isabetli olacağını söy-
ledi. Sunumda konuşan kadına 
karşı zaten yürürlükte olan şi-
kayetlerin olduğunu da sözleri-
ne ekledi.

FPö’nün islam 
düşmanlığı yapan 
konferansına ceza 

isteniyor
Geçtiğimiz sene FP Akademisinin gerçekleştirdiği bir semi-
nerde sunumu yapan kişi İslam hakkında “düşmanca” 
ve Kuran hakkında da “kötü niyetli bir kitap” gibi ben-
zetmelerde bulundu. İlgili danışma kurulu şimdi destek 
paralarının geri verilmesini istiyor.

ViyAnA - Gece geç saatlerde bir arka-
daşıyla buluşan Akal Handy’nin sa-
hibi Cemal Basal’nın telefonu bir-
den bire hırsızlık alarmı vermeye 
başladı. Hemen dükkanına koşarak 
giden Basal, hırsızın dükkanın içi-
ne girdiğini ancak alarmın çalma-
sından ötürü kaçtığını söyledi.

dEMiRlERi kEStilER

Quellenstrasse 92’de bulunan 
Demat Basal KEG’nin arka camın-
daki demirleri keserek dükkanın 
içine giren soyguncular alarmın 
çalmasından ötürü hemen kaçtı-
lar. Olayın polise haber verilmesi-

nin ardından Akal Handy’e gelen 
30’a yakın polis hırsızlık zanlısını 
aradı. 45 dakika süren aramalarda 
hırsızı yakalayamayan polis, araş-
tırmanın sürdüğünü ve parmak izi-
nin alındığını belirtti.

PoliS: kEndi önlEMinizi Alın

Viyana Emniyet Müdürlüğü’den 
yapılan açıklamada da hırsızlık 
olaylarının artığını ve işyeri sahip-
lerinin kendi güvenliklerini sağla-
ması için ikazda bulunuldu. Polis, 
özellikle satışı ve alımı kolay olan 
malları satan dükkanların mu-
hakkak alarm yaptırmasını istedi. 
Dükkanının da dönem dönem hır-
sızlık olaylarının olduğunu söyle-
yen Cemal Basal, “Dükkanımızda 
dönem dönem bir iki telefon hır-
sızlığı oluyor. Ancak alarm olma-
saydı bütün dükkanı soyabilir-
lerdi. Alarm bizi korudu. Yoksa 
kasamız dahil olmak üzere büyük 
bir zarara uğrayabilirdik” şeklinde 
konuştu.

AkAl HAndy’yE 
SoyGun GiRişiMi

Viyana’nın en büyük te-
lefon satıcılarından olan 

Akal Handy’ye soygun 
girişimi oldu. Hırsızlar 

dükkanın içine kadar 
girdiler. Ancak dükkanda 

bulunan alarm hemen 
devreye girdi!

10 Ekim 2010 tarihinde Viyana Eyalet Milletvekiliğine   
ÖVP'den adayım. Eğitime ve entegrasyona destek 
verelim. Aydınlık için birliğe ihtiyacımız var.

Ing.Mustafa Iscel  
Bezirksrat
www.mustafa-iscel.at

Güveninize layık 
olacağım 

bezahlte anzeige
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İstanbul – Türkiye ve Avusturya 
arasındaki ticari ilişkiler geçti-
ğimiz yıllarda dikkat çekici şe-

kilde gelişme gösterdi. Avusturyalı 
iş adamları ve yatırımcılar bugün 
için Türkiye’deki en büyük ya-
tırımcılardan biri sayılıyor. Son 
on yılda Avusturya Türkiye ara-
sındaki ticaret hacmi neredeyse 
iki kat arttı. Ekonomi uzmanla-
rı önümüzdeki 40 sene içerisinde 
Türkiye’nin ekonomik büyüme-
sinin artarak devam edeceğini ve 
Almanya’nın önüne geçeceğini sa-
vunuyor. Ortadoğu’ya ve Kafkasya 
pazarlarına açılan bir pencere 
olarak Türkiye’nin öneminin ve 
barındırdığı potansiyelin bilin-
cinde olan 120 kadar Avusturyalı 
firma Türkiye’ye yatırım yapmış 

Viyana şehri her 
yönüyle istanbul’u 
fetih için yola çıktı

AVUSTURYA ekonomisinin en büyük firmaları ve Viyana ticaretinin en yetkili isim-
leri, yeni yatırımlar ve işbirliği arayışıyla son yıllarda Avusturyalı yatırımcıların 
gözbebeği haline gelen İstanbul’u ziyaret etti. Viyana Eyaleti Başkan Yardımcısı 
Renate  Brauner yanına Viyana Ticaret Odası Başkanı Brigitte Jank`ı alarak bir hafta 
boyunca İstanbul`da başta iş dünyası olmak üzere siyasi, bürokrat üst düzey yetki-
lilere Viyana`yı tanıtmak için el ele verdiler. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş  
Viyana`dan gelen misafirlerini içtenlikle ve çok dostane bir ortam içinde kabul etti. 
Görüşmelerin hepsinin dostça ve güleryüzlü bir ortam içinde geçmesi Avusturya`lı 
ziyaretçilerin hespini mutlu etti. 

Renate Brauner Brigitte JankKadir Topbaş
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durumda. Avusturya yılda yüz-
de 5 ila 10 arası bir büyüme gös-
tererek  Türkiye’ye her sene 760 
Milyon Euro’luk ihracat yapmak-
ta. Giyim, makina, otomotiv ve ev 
eşyaları Avusturya’nın Türkiye’ye 
yaptığı ithalat mamüllerinin başı-
nı çekiyor. 

Bütün bu gelişmelerin ışığında 
hızla gelişen bir Türkiye’ye ticari 
yatırım yapmak, büyüme ve kal-
kınma yolunda iki ülke arasın-
da kilit roller üstlenmek adına 
Viyana ticaretinin yetkilileri ve ön-
de gelen isimleri geçtiğimiz gün-
lerde İstanbul’a bir hafta süreli bir 
ziyaret gerçekleştirdiler. 

Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank ve Viyana Eyaleti 
B elediye Başkan yardımcı-
sı Renate Brauner eşliğinde, iş 
adamları, basın mensupları ve 
30’dan fazla firmanın yetkili tem-
silcilerinden oluşan bir heyet, ge-
leceğin en önemli yatırım pazarla-
rından biri olan Türkiye’yi ziyaret 
ettiler.  

Özellikle bir finans merkezi ha-
line gelen İstanbul’daki ekono-
mik büyüme ve potansiyel Viyana 
ekonomisini de cezbederken,  
Viyanalı girişimciler eğitim, ener-
ji, ilaç sanayisi, tesis ve altyapı ça-
lışmaları ve gıda gibi sektörler-
de İstanbul’da ortak çalışma ve 
işbirliği için temaslarda bulun-
du. Viyana ticaretinin İstanbul 
çıkartmasına ayrıca mesleki eği-

tim ve özel üniversite eğitimi ve-
ren kurumlar da gerçekleştirilen 
fuarda kurdukları standlarla iş-
birliği yolları aradı. Sonrasında 
İstanbul İl Eğitim Müdürü Dr. 
Muammer Yıldız ve Viyana Ticaret 
Odası Başkanı Brigitte Jank or-
tak bir basın toplantısı düzenledi-
ler. Toplantıda Brigitte Jank 25bin 
Euro değerinde eğitim bursu çeki-
ni Yıldız’a takdim etti. 

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçek-
leştirilen ve 30 kadar Avusturyalı, 
50 kadar da Türk işverenin ka-
tıldığı Türkiye-Avusturya İş 
Forumu’nun ardından bir basın 
toplantısı düzenlendi. Toplantıda 
konuşan İstanbul Ticaret Odası 
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Başkanı Murat Yalçıntaş, Türkiye 
ve Avusturyalı işadamları arasın-
daki işbirliğinin yeterli düzeyde 
olmadığını düşündüğünü belir-
tirken, bu potansiyelin arttırılma-
sı gerektiğini savundu. Konferans 
sonrasında gerçekleşen basın top-
lantısına Avusturya milli futbol ta-
kımında oynayan Türk kökenli fut-
bolcu Ümit Korkmaz ve dünyaca 
ünlü Türk tasarımcı Atıl Kutoğlu 
da katıldı.

Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank da Türkiye ekonomi-
sinin küresel pazardaki önemine 
değinirken, Türkiye’nin dinamik 
nüfusu ve artan yaşam kalitesi-
nin altını çizdi. Jank, Türkiye’nin 
“ucuz iş gücüne sahip, kalitesiz 
üretim merkezi” olmaktan çıktı-
ğını ve bir üretim merkezi olarak 
da kalite performans oranı açısın-
dan son derece verimli bir yer ha-
line geldiğini belirtti. 
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Jank, Türk işadamlarının Orta 
Asya ve Arap ülkelerinin bulun-
duğu bölgedeki etkinliğinin de 
Avusturyalı yatırımcılar ve giri-
şimciler için yeni vizyonlar açtı-
ğını  ve halihazırda varolan bu 
ilişkilerin Viyanalı yatırımcılar 
ve girişimciler tarafından değer-
lendirilmesi gerektiğini söyledi.  
Doğu Avrupa örneğinde girişim-
ci ve yatırımcıların fırsatları doğ-
ru zamanda görüp doğru zamanda 
yatırım yapmasının faydalarının 
görüldüğünü söyleyen Jank, tam 
da Orta Avrupa’nın ekonomik ola-
rak bir durgunluk dönemine girdi-
ği bu evrede yeni yatırım merkez-
lerine girmenin Viyana ekonomisi 
için büyük şanslar sunacağını kay-
detti. 

V i y a n a  B e l e d i y e  B a ş k a n 
Yardımcısı Renate Brauner de şe-
hircilik konusundaki olası işbir-
liklerinin altını çizerken, İBB’nin 
ulaşım, altyapı, şehir teknoloji-
leri ve katı atık dönüşümü gibi 
projelerine talip olabileceklerini 
söyledi. Viyanalı bazı firmala-
rın katı atıklardan enerji dönüşü-
mü ile ısı üretimi yaptıklarını be-
lirten Brauner, bu noktadaki bilgi 
birikimlerini de Türk firmalarıy-
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la paylaşmaya hazır olduklarını 
dile getirdi.  İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
da Viyana’dan gelen heyeti huzu-
runda kabul etti. Viyana metrosu-
nun da yapımını üstlenmiş olan 
Siemens Avrupa Başkanı Brigitte 
Ederer,  Wiener Staedtische 
Sigorta Grubu Genel Müdürü Peter 
Höfinger, Kapsch grubu temsilcisi, 
Vakıfbank International Yönetim 
Kurulu üyesi Erkut Akpınar gi-
bi birçok önemli simanın da ha-
zır bulunduğu buluşmada, Kadir 
Topbaş şehircilik konusunda ya-
şanan sorunlar ve buna karşın atı-
labilecek ortak adımlar üzerinde 
durdu. Topbaş bu bağlamda şe-
hirlerarası diyaloğun ve farklı şe-
hirlerin kendi bilgi birikimlerini 
birbirleriyle paylaşarak ortak giri-
şimler geliştirmelerinin öneminin 
altını çizdi. 

Buluşmaya kat ı lan Viyana 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Brauner de İstanbul’un 2010 
Avrupa Kültür Başkenti seçilme-
sini anımsatarak, Viyana’dan 
Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’a 
se lamlar ını  gönderdikler i -
ni belirtti. Viyana’da yaşayan 
70bin Türk’ün ve Türk kökenli 
Viyanalılar’ın iki şehir arasında-
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ki işbirliğinin artmasında önem-
li rol oynayacağının altını çizen 
Brauner, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’yle özellikle kent tek-
nolojileri başta olmak üzere, ula-
şım, çevre ve sağlık alanlarında 
işbirliği yapmak istediklerini di-
le getirdi. 

Viyana’dan gelen heyetin bir son-
raki ziyaret durağı da TÜSİAD 
oldu. TÜSİAD yönetim kuru-
lu üyesi ve Çukurova Holding 
Başkan Yardımcısı Şadi Gücüm 
ile de bir araya geldi.  Daha son-
ra inşaat ve enerji sektöründe fa-
al olup, İstanbul’da yatırım yapan 
Avusturyalı firmalarla görüşen he-
yet, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu. Özellikle enerji ve inşa-
at sektöründe yerel Türk firmaları-
nın Avusturyalı firmaların Avrupa 
normlarını uygulama konsunda-
ki bilgi birikiminden faydalana-
bileceklerinin altının çizildiği bu-
luşmada, alınacak insiyatiflerle ve 
kurulacak köprülerle bu iş birliği-
nin her iki ülke içinde olumlu so-
nuçlar vereceği üzerinde duruldu. 

Attila Doğudan Birol Kılıç Brigitte Jank
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Viyana heyetinin Türkiye çıkarma-
sında önemli yer teşkil eden konu-
lardan birisi de turizmdi. Viyana 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Renate Brauner de “Türkiye sade-
ce ekonomik ve ticari açıdan de-
ğil, turizm açısından da Avusturya 
için çok büyük bir Pazar” sözleriy-
le bu önemin altını çizdi. Türk tu-
rist potansiyelinin Viyana’ya çekil-
mesi gerektiğini belirten Brauner, 
Viyana’yı senede sadece 26bin 
Türk turistin ziyaret ettiğini, ve 
kendisinin bu rakamı son dere-
ce az bulduğunu söyledi. Brauner 
Stadt Wien olarak daha fazla Türk 
turisti Viyana’ya çekmek için bir 
reklam kampanyası başlatacakla-
rını da sözlerine ekledi.

Avusturya Türkiye arasındaki ti-
cari ilişkilerde köprü görevi gören 
en önemli firmalardan biri olan 
Do&Co da Viyana heyetinin ziya-
ret durakları arasındaydı. Viyana 
Ticaret Odası Başkanı Brigitte 
Jank, beraberindeki heyetle bir-
çok önemli kuruluşa Catering hiz-
metleri sunan ve Viyana’nın en 
bilinen firmalarından biri olan 
Do&Co’nun üretim merkezlerini 
gezdi. Do&Co’nun kurucusu olan 

  Viyana Flarmoni ilk 
kez İstanbul’da

AVRuPA Klasik Müzik Tarihinin 
mihenk taşı sayılan Viyana 
Filarmoni Orkestrası, ünlü şef 
Riccardo Muti'nin yönetimin-
de 38. Uluslararası İstanbul 
Müzik Festivali kapsamında ilk 
kez İstanbul'da konser verdi.  
Viyana Filarmoni Orkestrası 23 
Haziran Çarşamba günü Haliç 
Kongre Merkezi'nde Mozart ve 

Schubert'in senfonilerinin ya-
nı sıra Tchaikovksy'nin başya-
pıtı "Pathetique" senfonisinin 
unutulmaz bir yorumunu ile iz-
liyecileri büyüledi.

  Viyana Ticaret Odası meclisi üye-
si Akan Keskin, Viyana´da Türk esnaf ve 
işadamlarından kısa sürede  bizzat topladığı 
4.750 Euro miktarında bağışı İstanbul 
Avusturya Hastanesi ńe (Sankt Georg has-
tanesi) bağışladı. Sankt Georg Hastanesi 
İstanbul´da her kesimden insana yüzyıldan 
beri hizmet veriyor.

Akan Keskin
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Atilla Doğudan da heyete eşlik et-
ti. Türkiye ile ilişkilerini yoğunlaş-
tıran ve şimdiden Türkiye’deki en 
önemli yatırımcılardan biri hali-
ne gelmiş olan Verbund firması da 
2007 senesinden beri enerji  sek-
töründe EnerjiSa ile ortaklık yap-
makta. 2015 senesine kadar müş-
teri sayısını 6 milyona çıkarmak 
isteyen Verbund, özelleştirme iha-
leleri sonucunda Ankara menşeli 
BEDAŞ’ın işletmesini devralmış-
tı. EnerjiSa Başkanı Selahattin 
Hakman da yabancı yatırımcılar 
için Türkiye’nin öneminin altını 
çizdi ve „ Türkiye’ye gelen yaban-
cı firmalar genelde Türkiye paza-
rını hafife alma hatasına düşü-
yorlar. Oysa ki Türk firmaları en 
az Avrupalı firmalar kadar profos-
yoneldirler ve onlardan çok daha 
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dinamiktirler“ ifadesini kullandı.  
İstanbul çıkarması sırasında gün-
deme gelen bir diğer önemli konu 
da eğitim oldu. Viyana’daki mes-
lek yüksek okulları ve özel üni-
versiteler başta olmak üzere 10 
farklı kuruluşun katıldığı sunum-
da, Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank ve İstanbul Milli 
Eğitim Müdürü Muammer Yıldız 
bir araya geldiler. Gelecekte ha-
yata geçirilebilecek eğitim alanın-
daki ortak planlardan bahsedilen 
buluşmada, Brigitte Jank Viyana 
Ticaret Odası adına 25bin Euro’luk 
bir çeki de takdim etti. 

İstanbul çıkarmasında birçok 
önemli kurum ve derneği ziyaret 
eden Viyana heyeti ve Viyanalı işa-
damları, hayır ve gönüllü yardım 
işlerini de aksatmadılar. Viyanalı 
İşadamları İstanbul Karaköy’de 
bulunan Sen Jorj hastanesine de 
bir bağışta bulundular. VAMed fir-
masının bir tıbbi gerecinin ve 4750 
Euro değerindeki bir çekin hasta-
neye bağışlandığı bu önemli faa-
liyete, Viyana Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Renate Brauner, 
Viyana Eyalet Meclisi üyesi Nurten 
Yılmaz ve Viyana Ticaret Odası 
üyesi Akan Keskin de katıldılar. 
Heyet aynı zamanda uzun yıllar-
dır Viyana-İstanbul arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi ve ilerlemesi 
açısından önemli bir eğitim kuru-
mu olan Avusturya Lisesi’ni de zi-
yaret ettiler. 

  Filarmoni 
orkestralarından 
dostluk maçı

iki ülke arasındaki ilişkilerin ge-
liştirilmesi adına Avusturyalı ve 
Türkiyeli sanatçıların biraraya 
geldiği bir de dostluk turnuva-
sı düzenlendi. Viyana Filarmoni 
Orkestrası ve Borusan Flarmoni 
Orkestrası’nın müzisyenlerin-
den oluşan iki takım, Viyana 

Belediye Başkan Yardımcısı 
Renate Brauner, Viyana Eyalet 
Meclisi Milletvekili Nurten Yılmaz 
ve Avusturya milli takımının Türk 
kökenli yıldızı Ümit Korkmaz’ın 
başlama vuruşunu yaptığı fut-
bol maçında karşı karşıya geldi. 
38. Uluslararası İstanbul Müzik 
Festivali kapsamında ünlü şef 
Riccardo Muti’nin yönetiminde 
ilk kez İstanbul’da konser veren 
Viyana Flarmoni Orkestrası takı-
mı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

  Viyana Eyalet Meclisi Üyesi 
Nurten Yılmaz, Avusturya Milli 
Futbol takımı futbolcusu Ümit 
Kotrmaz ile beraber dostluk 
maçının başlangıç vuruşunu 
yaptılar.

Nurten Yılmaz

Ümit Korkmaz
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kadem Günaydın, 72                                                                                               
 Aşçı-emekli 44 yıldır Viyana’da

Viyana’da kendinizi yabancı his-
sediyor musunuz?

Her  zaman hissediyorum. 
Dışarıya çıktığım zaman yabancı 
olduğum belli oluyor. 
 
Son zamanlarda  iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

İş yerinde bazı aşağılamalar ve 
sözlü sataşmalar oldu, ama ben 
Türk’lüğümden asla ödün verme-
dim. Hep saygılı davrandım. Onun 
için fiziksel bir saldırıya maruz 
kalmadım.

Partilerin içindeki Türk ve 
Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-
dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

Onları kendime yakın hissedi-
yorum. Ellerinden geldiği ka-
dar bizlere destek oluyorlar. Ben 
Avusturya vatandaşı olmadığım 
için onları seçme hakkım yok. 
Keşke olsaydı o zaman kesin se-
çerdim. 

Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

Bakınız; 40 senedir aynı ev-
de oturuyorum ve komşularım-
la çok iyiyim, hepsi beni sever. 

Avusturyalı’lardan bizim dilimi-
ze, dinimize ve ırkımıza saygı duy-
malarını isterim. Başka bir isteğim 
olamaz. 

Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Bizim Türkler olarak da çok fazla 
hatamız var. Mesela benim Türk 
olan komşularım  bebek bezleri-
ni, çöplerini pencereden aşağıya 
atıyorlar. Bazı gençler parka gidip 
ağaçları kırıyor, küfürler ediyor-
lar. Önce bu gibi insanlarımızın 
eğitimden geçmesi lazım. Yoksa 
buraya entegre olmak o kadar 
zor değil. Tabii bir de en önemli-
si Almanca’yı çok iyi konuşmalıyız 
ki derdimizi anlatabilelim. 

Sevinç karaoğuz, 49                                                                                                                                               
terzi 31 yıldır Viyana’da

Viyana’da kendinizi yabancı his-
sediyor musunuz?

İlk geldiğim zamanlar çok yaban-
cı hissediyordum. Geldiğimin 3. 
günü hemen çalışmaya başladım. 
Yer, yol bilmezdim. Çok sıkıntı 
çektim. Ama şimdi yaşadığım çev-
rede kendimi yabancı hissetmiyo-
rum. 

Son zamanlarda  iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

Hiç karşılaşmadım. Ben herke-
se çok saygılı davranıyorum. 
Kimsenin hakkını yemiyorum. 
Onun için bana karşı da herkes iş 
yerimde olsun çevremde olsun öy-
le sözlü yada fiziksel bir saldırıya 
kalkışmadı.

Partilerin içindeki Türk ve 
Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-
dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

Onlar partileri ne derse onları yapı-
yorlar. Onların elinde olsa eminim 
bizlere daha fazla destek çıkacak-
lardır. Senelerdir hep bir partiye oy 
veriyoruz. Orada Türk vekillerinin 
olmasına pek bakmıyoruz. 

 Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

Avusturyalı’lardan daha fazla say-
gı beklerim. Bizi kılık kıyafetimiz-

le değil, yaptığımız doğru işlerle 
değerlendirsinler. Zaten yanlış iş 
yapan Türk bile olsa ben de sev-
mem. 

Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Bence yeterli. Hatta Almanca’yı 
öğrenmek için daha fazla zorlayıcı 
kurallar olması gerekir. Almanca 
öğrenmek istemeyen Türkler ne 
kadar yanlış yaptıklarının farkın-
da değil. Almaca öğrenseler daha 
iyi yerlerde çalışacaklarını bilme-
liler.

Ahmet özbey, 55
Satıcı 32 yıldır Viyana’da

Viyana’da kendinizi yabancı his-
sediyor musunuz?

Viyana’ya iyice alıştım. Kendimi 
burada evimde gibi hissediyorum. 
Türkiye’ye gittiğim zaman bir süre 
sonra Viyana’yı özlüyorum. 
 
Son zamanlarda iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

Herhangi bir sözlü ya da fiziksel 
saldırıya uğramadım. Belki bazen 
insanlar yabancı olduğum için iç-
lerinden kötü düşünmüştür ama 

bana karşı kötü bir olay olmadı. 
Bakınız 30 yıldır Yunanlı birisi ile 
ortak iş yapıyorum ve çok iyi an-
laşıyorum. Önemli olan insan ol-
mak. 

Partilerin içindeki Türk ve 
Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-
dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

Onlardan memnunum. Bizlere iyi 
niyetle davranıyorlar. İlerleyen 
yıllarda daha aktif roller alıp da-
ha iyi yerlere geleceklerine inanı-
yorum. 

Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

H e r k e s i n  b i r b i r i n e  s a y -
gı duyması gerekir.  Sadece 
Avusturyalılar´dan bizlere saygı 
duymasını beklersek yanlış olur. 
Bizim de onlara saygılı davranma-
mız gerekir.  

Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Bence çok yetersiz. Bazıları da-
ha entegrasyonun kelime anlamı-
nı bile bilmiyor. İletişimin artma-
sı lazım.

Metin çapacı, 32
dönerci 9 yıldır Viyana’da

Viyana’da kendinizi yabancı his-
sediyor musunuz?

Tabi ki hissediyorum. Türklerle 
yakın olduğum zaman biraz va-
tan özlemim gidiyor ama yine de 
yabancı gibiyim. Ancak şu bir ger-
çek ki burası ikinci vatanım oldu 
diyebilirim. 
 
Son zamanlarda  iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

Öyle çok ciddi bir saldırı olmadı 
ama ufak tefek sözlü sataşmalar 
oldu. Ancak uzun zamandır sözlü 
sataşmalar da olmuyor. 

Partilerin içindeki Türk ve 

VİyaNa`da  TÜRK DÜŞMaNLIĞI NE DURUMDa: 

Vatandaşlara sorduk
Yeni Vatan Gazetesi sokakta vatandaşa 
"Yabancı ve Türk düşmanlığı var mı?" diye 
sordu.  Aldığımız cevaplar dikkat çekiciydi. 
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Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-
dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

S o n u ç t a  ke n d i  i n s a n ı m ı z . 
Destekliyorum tabii ki. Ellerinden 
geleni yapmaya çalışıyorlar. 

Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

En başta bizlere saygı duysunlar. 
Göçmen olduğumuz için hor gör-
mesinler. Ama biz Türkler olarak-
ta herkese hep saygılı olmalıyız.  
 
Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Yeterli görüyorum. Almanca dili-
ne daha da önem verilmeli. Bir de 
şu vize parasını düşürsünler. Çok 
fazla ödüyoruz. 

Ahmet keleş, 62
Emekli 28 yıldır Viyana’da
Viyana’da kendinizi yabancı his-

sediyor musunuz?

Yabancılık hissediyorum ama 
Türkiye’ye gittiğimde de burada-
ki huzuru bulamıyorum. Çünkü 
Türkiye’deki herkeste bir ekono-
mik sıkıntı var. İnsanları bu sı-
kıntılar yıpratıyor. Bir de burada-
ki sosyal güvencelerin iyi olması 
bizleri biraz daha buraya bağlıyor. 
 
Son zamanlarda iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

6 sene önce işten eve arabamla dö-
nerken gece saat 3’te 8 tane motor-
sikletli etrafımı sardı. Ellerindeki 
zincirlerle arabama vurdular. 
Arabaya zarar verdiler. Hemen po-
lise gittim, şikayetçi oldum. Ancak 
uzun zamandır öyle bir saldırı ol-
madı bir daha. 

Partilerin içindeki Türk ve 
Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-

dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

Şu anda memnunum. Bizlere yar-
dımcı oluyorlar. Gidip rahatça ko-
nuşabiliyoruz, dertlerimizi anla-
tabiliyoruz. Bir dahaki seçimlerde 
umarım daha fazla Türk milletve-
kilimiz olur. 
 
Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

Önce bizim kendimize "Buraya na-
sıl uyum sağlarız?" diye sormamız 
lazım. Burada Türklere karşı oluş-
muş bazı yanlış düşünceler yine 
kendi hatalarımızdan kaynakla-
nıyor. Önce bizim insanlara say-
gılı davranmamız gerekir. Zaten 
Avusturyalılar´a saygılı davran-
dın mı onlar da saygılı davranıyor.   

Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Yerinde uygulamalar var, ancak 
bize "Buraya uyum sağlayın" diye 
örf ve adetlerimize ters olan şeyle-
ri dayatırlarsa olmaz. Bunlara dik-
kat edilmesi gerekir diye düşünü-
yorum. 

yasemin t., 20
öğrenci  Viyana doğumlu

Viyana’da kendinizi yabancı his-
sediyor musunuz?

Hayır hiç hissetmiyorum. Burada 
doğdum ve kendimi buraya ait 
hissediyorum. 

Son zamanlarda iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

Bazen oluyor. İşte ‘Sen Türksün’ 
diyerek sözlü alay etmeler oluyor. 
Ama öyle ciddi anlamda hiç olmadı. 
 
Partilerin içindeki Türk ve 
Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-
dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

Hiçbirini  desteklemiyorum. 
Aslında ben hiçbir siyasetçiyi sev-
miyorum. Doğru konuşmuyorlar.

Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

Herkes insan sonuçta. Onlardan 
nasıl saygı bekliyorsak biz de say-
gı duymalıyız. Bunun biraz karşı-
lıklı olması gerekiyor. Daha fazla 
hoşgörü beklediğimi söyleyebili-
rim.  

Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Yetersiz görüyorum. Neden der-
seniz çünkü buraya gelip halen 
uyum sağlayamamış bir sürü kişi-
yi görüyorum. Köyde yaşıyormuş 
gibi yaşıyorlar, o zaman da uyum 
sorunları ortaya çıkıyor.  

Hediye Bozlurt, 44 
Ev Hanımı 19 yıldır Viyana’da
Hacer Bozkurt, 16 
öğrenci Viyana doğumlu

Viyana’da kendinizi yabancı his-

sediyor musunuz?

Evet hissediyoruz. Viyanalılar 
Sırplarla normal anlaşıyorlar ama 
bizimle pek de anlaşmak istemi-
yorlar.  

Son zamanlarda  iş yerinde, ka-
mu alanlarında  veya özel haya-
tınızda size karşı ırkçı bir tavırla  
karşılaştınız mı? Dışlandığınızı 
hissettiniz mi? 

Zaman zaman ufak tefek saldırı 
demeyeyim de sataşmalar oluyor-
du. Son zamanlarda  öyle ciddi bir 
ırkçı saldırıya maruz kalmadık.  

Partilerin içindeki Türk ve 
Müslüman Milletvekili veya si-
yasilerden memnun musunuz? 
Kendinizi onlara yakın hissedi-
yor musunuz? Onları Türk ol-
dukları için gelecek seçimlerde 
seçecekmisisiniz? 

Memnun olacak bir şey yapmıyor-

lar.Nasıl çalıştıklarına neler yap-
tıklarına darir hiçbir fikrimiz yok.
Siyasetçilerin halkla daha çok iç 
içe olmaları lazım. Bizim hakkı-
mızı savunabilmeleri için önce bi-
zi dinlemeleri lazım.  

Özellikle Avusturyalılar´dan bu 
konu hakkında ne beklersiniz?

Saygıdan başka birşey bekleyeme-
yiz. Yanlız biz Türkler´de de biraz 
hata var. Kendimize dikkat etme-
liyiz. Dışarda herkese karşı saygılı 
davranmaya çalışmalıyız.  

Entegrasyon konusunda yapılan 
çalışmalar yeterli midir? Sizin fi-
kirleriniz nedir?

Vatandaşlarımızın Almanca´yı 
daha iyi öğrenmeleri lazım. Bir 
de uyum kisvesi altında bizle-
ri yok etmemeleri lazım. Kendi 
benliğimizden ödün vermeden de 
Avusturya'ya entegre olabiliriz di-
ye düşünüyorum.



46 HABER Yeni VATAn • TeMMUZ 2010 SAYi 114 47TeMMUZ 2010 SAYi 114 • Yeni VATAn HABER

Türkiye Cumhuriyeti Yar-
gıtayı’ndan kaçamayacak-
larını anlayan Kombassan 

Holding yöneticileri açılacak ola-
sı mahkemelerin önüne geçmek 
için ortaklarına mektuplar gön-
dermeye başladı. Mektupta, Eylül 
2007 yılında Kombassan Holding 
Yönetim Kurulu’na geldiklerini 
ve batık halde olan şirketi iyi se-
viyelere getirdiklerini belirten 
Kombassan Holding yöneticileri, 
borsaya açılım sürecinin başladı-
ğını ve bütün ortaklara kar payla-
rının verilmesinin zaman alacağı-
nı belirttiler. Ortaklara gönderilen 
mektupta, Kombassan Yönetim 
Kurulu basında çıkan haberlerin 
kasıtlı olarak kendileri aleyhinde 
yapıldığını söyledi. Avukatların pa-
ra karşılığı basında bu tür haberle-
rin yer almasını sağladığını belir-
ten Kombassan Holding Yönetim 
Kurulu, Avrupa’da bulunan avu-
katların mağdurları milyonlarca 
Euro dolandırdığını iddia etti. 

kiMSE MAĞduR dEĞilMiş

Kombassan Holding Yönetim 
Kurulu tarafından mağdurlara gön-
derdiği mektupta, ne Almanya’da 
açılarak Türkiye’ye gelmiş ne de 
Türkiye’de açılmış davalarda bu-
gün itibarıyla Kombassan Holding 
aleyhine emsal olabilecek herhan-
gi bir karar mevcut olmadığını söy-
ledi. Kombassan Yönetim Kurulu, 
kendileri aleyhinde açılacak her 
davanın dava açmayan diğer ortak-
larının hakkına zarar vereceğini sa-
vundu. Her ortaklarının kendileri 
için önemli olduğunu ve kimsenin 
mağdur olmadığını aksine her or-
taklarının yakında paralarını ala-
caklarını iddia ettiler.

‘Son çıRPınışlARı’

Avrupa’daki yeşil sermaye hol-
dinglerin mağdurlarının hakkını 
savunan avukatlar, Kombassan 
Holding A.Ş’nin ortaklarına gön-
derdiği bu mektupla zaman ka-
zanmaya çalıştığını belirttiler. 
Avrupa’da yaşayan binlerce hol-
ding mağdurunun Avrupa mah-
kemelerinde kazandığı dava-
lar olduğunu söyleyen avukatlar, 
Kombassan Holding’in ortakla-
rına gönderdiği mektupla sade-
ce açılacak olası davaların önüne 
geçmeye ve bu davaları da zaman 
aşımı sayesinde kendi lehleri-
ne çevirmeye çalıştıkları şeklin-
de yorumladı. Yeşil sermaye hol-
ding mağdurlarının her zaman 
arkalarında olduğunu belirten 
avukatlar, Kombassan Holding’in 
ortaklarına para yerine mek-
tup gönderdiklerini belirterek, 
Kombassan Holding başta olmak 
üzere diğer yeşil sermaye holding-
lerin son çırpınışları oldukları 
söylediler. 

koMBASSAn’A Büyük dARBE

Kombassan Holding merkezinin 
bulunduğu Konya’da 22 mağdurun 
toplu olarak Kombassan aleyhin-
de açtığı dava sonuçlandı. Konya 
2. Asliye Mahkemesi’nde görü-
len dava sonucunda Kombassan 
Holding suçlu bulundu. Mahkeme 
verdiği kararla Kombassan’ı mağ-
durlara ana parayı faiziyle öde-
meye mahkum etti. Bundan son-
ra açılacak olan toplu ve bireysel 
davalar için temsal teşkil edeceği 
açıklandı.

kARAR: ‘oRtAklık ilişkiSi yok’

Almanya’da holding mağdurları 
tarafından kurulan ve toplu dava-
yı organize eden Avrupa Türkleri 
Dayanışma Derneği’nin Başkan 
Yardımcısı  Hasan Tepegöz, 
‘Davanın son duruşmasında ha-
kim Abdullah Çoban başkanlı-

ğındaki mahkeme, oy birliği ile 
davacı ile davalı şirketler ara-
sında ortaklık ilişkisi olmadığı-
na karar verdi. Kombassan ken-
di kalesi Konya’da mağlup oldu. 
Mahkemenin verdiği bu karar biz 
mağdurlar için bir milattır. 

Bundan sonra açılacak bireysel ve-
ya toplu davalar için emsal teşkil 
edecek. Artık Türkiye’de tüm hol-
ding davalarının önünün açıldığı-
nı söyleyebilirim’ diye konuştu. 

Kombassan’dan 
mağdurlarına 
saçma mektup

Avrupa’daki Türklerden yüksek kar vaadiyle para 
toplayan Kombassan Holding, mağdurlarına saçma 

sapan bir mektup gönderdi.

Viyana- Viyana Alevi Kültür 
Birliği tarafından organi-
ze edilen etkinlikte fark-

lı dillerde müzik yapan müzisyen 
ve müzik grupları sahnede aldı-
lar. Etkinliğe sivil toplum örgüt-
lerin yanı sıra SPÖ den  21.Viyana 
Gençlik Kolları Bașkanı Bernhart 
HERZOG, 6.Viyana Belediye Meclis 
Üyesi Ramiz Doğan, 2. Viyana 
Belediye Meclis Üyesi Safak Akçay 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Viyana Alevi Kültür Birliği tara-
fından organize edilen etkinlikte 
farklı dillerde müzik yapan müzis-
yen ve müzik grupları sahnede al-
dılar. Etkinliğe sivil toplum örgüt-
lerin yanı sıra SPÖ den  21.Viyana 
Gençlik Kolları Bașkanı Bernhart 
HERZOG, 6.Viyana Belediye 
Meclis Üyesi Ramiz Doğan, 2. 
Viyana Belediye Meclis Üyesi 
Safak Akçay ve çok sayıda davetli 
katıldı. Mozaik Kültür Salonunda 
19 Haziran Cumartesi günü  ya-
pılan kültürel etkinlik  saz öğret-
meni Öner Sözen‘nin eșliğinde 
dernek saz ekibinin türkü sunu-
mu ile bașladı. Dernek Bașkanı 
Kazım Gülfırat, etkinliğe katılan 
katılımcıları selamlayarak, herke-
se desteklerinden dolayı teșekkür 
etti. Birlik ve beraberlik içinde 
yașamanın yolunun kültürlerin 
tanımından ve diyalogtan geçti-
ğinin altını çizdi.  Viyana Alevi 

Kültür Birliği tarafından organize 
edilen etkinlikte Dernek Yönetim 
Kurulu adına dernek üyelerinden 
öğretmen Kemal Soylu’ya kül-
türlerarası diyalog kapsamında 
yapmıș olduğu yararlı ve bașarılı 
çalıșmalarından dolayı bir teşek-
kür belgesi verildi.  

Öğretmen Kemal Soylu, teşek-
kür belgesini alırken yaptığı ko-
nuşmada ‚Viyana șehri fark-
lı kültürlerin, dillerin, dinlerin, 
inançların bir arada yașadığı gü-
venli bir yer. Bizlerde yapmıș ol-
duğumuz etkinliklerle bu amaca 
yardımcı oluyoruz‘ diye konuş-
tu.Kültürlerarası müzik şölenin-
de sahne alan Benej Viyana-Wals 
Müziği, Irani-Rumi müziği grubu 
Grup Palawantsch, Salman ve  saz 
arkadaşları, Azarbaycan halk tür-
küleri, Türkiye‘den Anadolu halk 
türkülerinin usta seslerinden olan 
Ali Haydar ve saz grubu, kendine 
özgü bir yorumu olan Azra ve saz 
ekibi ile Viyana’nın güzel seslerin-
den olan Elifcan özgün müzikleri 
ile izleyenlerin beğenisini kazan-
dılar. 

Mozaik Kültür Salonunda 
Müzik Dilleri Buluștu

Viyana Alevi Kültür Birliği tarafından organize edilen 
Kültürlerarası Müzik Şenliği Mozaik Kültür Salonunda 19 

Haziran Cumartesi günü yapıldı.

JEt FAdıl duRMuyoR

Avrupa’daki Türklerden mil-
yarlarca Euro para toplayan 
holdinglerden biri olan Jet-
Pa Holding’in kurucusu Fadıl 
Akgündüz hakkında şirket kuru-
cu ortağı Sacit Duran tarafından 
dava açıldı. Jet-Pa Holding’in 
kurucu ortağı Sacit Duran, 
Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl 
Akgündüz’ün holdingin olağan 
genel kurulunu yapmadığını 

noter kanalıyla tespit ettirdi. 
Duran, Jet-Pa Holding’te yüzde 
30 hissesi olduğunu ve kendisin-
den habersiz bu hissesini Fadıl 
Akgündüz tarafından yüzde 10’a 
düşürüldüğünü iddia etti. Sacit 
Duran, ‘Fadıl Akgündüz hissele-
rimi gasp etti ve yurt dışına kaçtı. 
Ben yönetimden ayrılmıştım, or-
taklıktan değil. Holdingin bün-
yesindeki bütün şirketlerin orta-
ğım’ dedi. 

Yeni mağdurlar yaratma peşinde 
Sacit Duran, Fadıl Akgündüz’ün 
İstanbul Bayrampaşa’daki ara-
ziye Caprice Gold adında devre 
mülk yapacağını söyleyerek ye-
ni mağdurların peşinde olduğu-
nu söyledi. Duran, ‘İskanı olma-
yan bir yer devre mülk olamaz. 

İskan alabilmesi için inşaa-
tı bitirmesi gerek. Projeyi, ma-
ket üzerinden satarak insanları 
kandırmaya devam ediyor’ di-
ye konuştu. Fadıl Akgündüz'ün 
yeni mağdurlar peşinde ol-
duğunu söyleyen Sacit Duran 
"Avrupa’daki Türkler yeni bir 
oyuna gelmesin" dedi. 

  Viyana’da Türk İzleri 
sergisi açıldı

V i y A n A ’ d A 
Tü r k  i z l e -
r inin  konu 
edildiği fo-
toğraf sergisi 
2 Temmuz’da 
açıldı. Birol 
Y ı l m a z ’ ı n 
objektifinden çıkan birbi-
rinden değişik fotoğraflar 

9. Viyana’da bulunan Cafe 
Afro’da ziyaretçilerini bek-
liyor. 2 Temmuz - 6 Eylül ta-

rihleri arasında 
devam edecek 
olan Türk İzleri 
fotoğraf sergisi 
Birol Yılmaz’ın 
gerçekleştirdiği 
ilk sergi oldu. 

Serginin adresi:
Cafe Afro Türkenstrasse 3, 
1090 Wien
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Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın hazırladığı 
raporda da belirtildiği gi-

bi, göçün sosyal refah devleti üze-
rindeki etkileri hakkında büyük 
kaygılar yaşanıyor. Avrupa’daki 
insanların hemen hemen yarısı 
göçmenlerin devletin maliyesi için 
bir yük olduğunu, verdiklerinden 
çok aldıklarını düşünüyor.

İş, Çalışma ve Tüketici Koruma 
Bakanlığı’nın yaptığı son araştır-
ma ise bu soruya bir açıklık ge-
tirdi. Bakanlıkça oluşturulan 
araştırma birimi, 2008 senesin-
de Avusturya’daki yabancıların 

sosyal devlet için yaptıkları ma-
li katkıyı ve devlet tarafından ya-
bancılar için yapılan mali katkıyı 
kıyasladı ve „yabancıların sosyal 
devlete verdiğinin sosyal devlet-
ten aldığından daha fazla olduğu“ 
sonucuna vardı. 

Emeklilik, hastalık, kaza sigorta-
sı, işsizlik sigortası ve aile sigortası 
gibi sosyal sistemlere yapılan kat-
kı ve alınanların kıyaslandığı araş-
tırmaya göre, Avusturyalıların bu 
hizmetlerin yüzde 89,3’lük mikta-
rının parasını vergi olarak ödedik-
leri, ancak aynı hizmetlerin yüzde 
93,8’inden faydalandıkları belirtil-

di. Yabancıların 
ise yüzde 10,2’lik 
bir ödemeye kar-
şın sadece yüzde 
6,2 oranda sosyal 
devlet hizmeti al-
dığı ortaya çıktı.

AB’nin sosyal ve-
riler toplama ve 
denetleme kuru-
mu olan SILC’in 
belirttiği üzere, 
bu rakamların or-
taya çıkmasında 
Avusturyalılar‘ın 
ve göçmenlerin 

aile yapısı arasındaki fark ana 
etken. Zira göçmen ailelerin yaş 
ortalaması daha genç ve göç-
menlerde emeklilik hizmetleri 
alanların oranı Avusturyalılar’a 
göre daha az. Göç hakkında ya-
pılan bu kapsamlı araştırmanın 
sonuçlarını inceleyen uzman-
lar, izlenmesi gereken göç politi-
kası hakkında da bazı önerilerde 
bulundular. Eğitime verilen öne-
min arttırılması gerektiğine dik-
kat çeken uzmanlar, kalifiye iş 
gücünün göç durumunda tercih 
edilmesi gerektiğini belirttiler. 
Yapılan araştırma Avusturya’daki 
Türk göçmenler hakkında da il-

ginç veriler ortaya koydu. Buna 
göre Avusturya’daki Türk erkek-
lerinin yüzde 77’sinin ve Türk ka-
dınlarının da yüzde 89’unun sa-
dece ilköğretim mezunu oldukları 
ortaya çıkarken, göçmen işçi ola-
rak çalışmaya gelmiş Türkler‘in 
çocuklarında da eğitim seviyesi 
bazında büyük bir ilerleme kay-
dedilmediği açıklandı. Uzmanlar 
genç göçmenlerdeki yüksek iş-
sizlik oranının da „ göçmenlerin 
iş piyasasına entegre olmasın-
dan ziyade bu piyasanın düze-
ninin ve kurallarının korunması 
amaçlı bir göçmen politikası“‘nın 
bir sonucu olduğunu belirtti. 
Diplomanın ve eğitim seviyesi-
nin de çoğu zaman iş bulma ko-
nusunda bir işe yaramadığı da or-
taya çıkan diğer veriler arasında, 
zira Avusturya’daki iş piyasasının 
büyük bir kısmı için Avusturya 
üniversitelerinden mezun olmuş 
olmak neredeyse olmazsa olmaz 
bir ön şart. 

Avusturya genelinde işsizlik 
oranı geçtiğimiz sene yüzde 4,8 
iken, bu oran göçmenlerde yüz-
de 10,3’ü buldu. Bununla doğru 
orantılı olarak da göçmenler üze-
rindeki açlık tehlikesi de yüzde 
30’luk oranla Avusturya ortala-
masının son derece üzerinde sey-
retmekte. Araşıtrmada çıkan bir 
diğer ilginç sonuç da göçmenle-
re sağlanan sosyal hizmetlerin 
de yetersiz ve verimsiz olduğu. 
Uzmanlar bu rakamların seneler-
dir bilinmesine rağmen bir iler-
leme kaydedilmemesi ve artarak 
daha kötüye gitmesinin ardında 
sosyal devletin göçmen politika-
larının yetersizliğinin yattığını 
belirttiler. 

Viyana- Floridsdorf Franz 
Jonas Platz’da bulunan öğ-
renci yurduna Nazi grubu 

saldırdı. Çoğunluğunu Türk ve 
Yugoslav öğrencilerin oluşturdu-
ğu yurda 6 Temmuz 2010 gecesi 
saldıran Naziler öğrencileri ölüm-
le tehdit ettiler. Nazi sembollerini 
yurdun duvarlarına yazan Naziler 
yurda bir de ölüm tehdidi içeren 
bir mektup bıraktılar. Kendilerine 
‘Hammerskinz’ adını veren Nazi 

çetesi bıraktıkları tehdit mektu-
bunda 307 ve 308 numaralı oda-
lar için ‘Bu odalarda artık ölüler 
yaşıyor’ diye tehditlerin yer aldığı 
belirtildi. Olay yerine gelen polis, 
ölüm tehditleri içeren mektubu 
aldıktan sonra görgü tanıklarının 

ifadesine başvurdu. Yurtta kalan 
Türk öğrencisi Volkan Kocamaz 
olayı anlatırken, ‘O gece yurda tek 
tek girdiler. Biz ne olduğunu an-
lamaya çalışırken birden küfürler 
etmeye ve duvarlara yazılar yaz-
maya başladılar. Çöp konteyner-

lerini yaktılar. Kesinlikle bir örgüt 
işi olduğu belliydi. Zaman geçme-
den polise haber  verdik. 

Tehdit mektubunu biz büyükel-
çiliğe göstermek istiyorduk ama 
polis incelemek için aldı ve bi-
zi dikkatli olmamız konusunda 
uyardılar. Bu olayların durdurul-
ması için birilerinin hayatını kay-
betmesi mi gerekiyor’ ifadelerini 
kullandı.  

Naziler Viyana’da öğrenci yurduna saldırdı
Viyana’da nazi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Türk 
öğrencilerinin yoğun olduğu bir öğrenci yurduna saldıran 
naziler ölüm tehditleri savurdu. 

Göçmenler devletten alıyor mu, 
devlete veriyor mu?

Avrupa çapında yapılan bir araştırma göçmenlerin bulundukları ülkelerdeki 
varlığına dair çok ilginç bir gerçeği ortaya koydu. 

ViyAnA - Viyana Üniversitesi'nin 
içinde sol görüşlü öğrenciler için 

düzenlenen panelde konuşan 
grup yorum üyeleri, Türkiye'nin 

geçmişten ders alması gerekti-
ğini ve günümüzde hala Grup 
Yorum'un bazı illerde yasak-
lı bir grup olduğunu söylediler. 
Grup adına konuşan Selma Altın, 
"Onlarca konserimiz yasaklandı. 
Biz bunlara rağmen gözaltılar ve 
tutuklamalara rağmen konserle-
rimizi verdik. Bizi engelleyemedi-
ler. 25 yıldır müzik yapan bir grup 

Grup yorum Viyana`da konser verdi
"Açılımdan biz bir şey beklemiyoruz!"

Grup Yorum üyeleri geçtiğimiz ay İstanbul İnönü 
Stadı'ndaki 55bin kişilik konserlerinden sonra Viyana'ya 

geçtiğiz gün geldiler. Grup üyeleri açılımlara rağmen 
Türkiye'de hala yasaklı bir grup olduklarını ve açılımla Türk 

halkının kandırıldığını söylediler.

olarak hala yasaklı olmamıza an-
lam veremiyoruz. Hala cezaevle-
rinde tutuklu arkadaşlarımız var. 
Grubumuz 25 yıldır ayakta kala-
bilmeyi başarmış bir gruptur" de-
di. 25 yıldır protest müzik yapan, 
meydanlarda şarkılar ve marşlar 
okuyan Grup Yorum üyeleri açı-

lımlara rağmen hala Türkiye'de 
yasaklı bir grup olduklarını ifa-
de ettiler. 10 yıldır grup üyeleri-
nin Türkiye'de tutuklu kaldığı-
nı söyleyen solist Selma Altın, 
"Ben 7 yıldır şarkı söylüyorum. 
Açılımdan biz her hangi birşey 
beklemiyoruz. Açılımların ta-

mamen aldatmacadan ibaret ol-
duğunu biliyoruz. Altının boş 
olduğunu biliyoruz‘‘ şeklinde ko-
nuştu.  
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A l M A n y A ’ n ı n  B a v y e r a 
Eyaleti’nde, Marktredwitz ken-
tindeki Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’nin (DİTİB) 2001-2005 yıl-
ları arasında başkanlığını yap-
mış olan Selim Özkan, derneğe 
bağlı Süleymaniye Camii’nde 
toplanan 74 bin 500 Euro’yu 
kendi hesabına geçirdiği tespit 
edildi. Durumun ortaya çıkma-
sıyla suçunu kabul eden Selim 
Özkan, zimmetine geçirdiği pa-
radan  36 bin 500 Euro’yu geri 
ödedi. Özkan, kalan parayı öde-
meyeceğini bildirip kişisel ifla-
sını ilan etti.

yEni BAşkAn dEdEktiF GiBi 
çAlıştı 

Yolsuzluğu, dernek adına sü-
rekli para toplamasından şüp-
helenip, 2005 yılında önce yö-
netime giren ve ardından da 
başkan seçilen Celal Öztürk or-
taya çıkardı. Başkan seçildikten 
sonra eski hesapları inceleme-
ye başlayan Celal Öztürk, eski 
başkanın dernek adına topla-
dığı toplam 40 bin 500 Euro’yu 
kendi hesabına geçirdiğini be-
lirledi. Divandan tam yetki alıp 
eski başkan Selim Özkan’dan 
banka trafiğini kontrol etmek 
için vekalet alan Öztürk, yaptı-
ğı kontrollerde Selim Özkan’ın 
40 bin 500 Euro’nun yanı sıra, 
derneğe ait hesaptan belirli ara-
lıklarla 34 bin Euro daha kendi 
hesabına aktardığını belirledi. 
Savcılığa suç duyurusunda bu-
lunuldu.

  Avrupa Birliği’nden 
vize müjdesi

Avrupa Birliği Türkiye’ye vi-
ze konusunda olumlu sinyal-
ler verdi. Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak 
için İstanbul’da bulunan 
Avrupa Birliği Temsilcisi Stefan 
Füle, Türkiye’ye AB vizesi veril-
mesi konusundaki teknik top-
lantıların Temmuz ayında baş-
layacağını söyledi. 

Avrupa Birliği vizesiz seyahat 
için Türkiye’ye ilk kez olum-
lu sinyaller verdi. Avrupa 
Birliği’nin Genişlemeden 
Sorumlu Yüksek Temsilcisi 
Stefan Füle, vize konusuna çok 
önem verdiklerini ve vizesiz se-
yahat konusunun teknik top-
lantılarının Temmuz ayında 
başlayacağını açıkladı. Devlet 
Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’la bir araya ge-
len Füle, amaçlarının ilk ön-
ce vizelerin kolaylaştırılma-
sı ve daha sonra vize serbesti 
uygulamasına geçilmesi oldu-
ğunu söyledi. Stefan Füle ay-
rıca Türkiye’nin üzerine düşe-
nin ‘’geri kabul anlaşmasının’’ 
bir an önce sonuçlandırılmak, 
biyometrik pasaportların uy-
gulamaya geçirilmek ve sınır 
yönetimi konusunda standart-
ları yükseltmek olduğunun al-
tını çizdi. 

Avrupa Birliği Genişlemeden 
Sorumlu Yüksek Temsilcisi 
Stefan Füle’nin açıkladığı vi-
ze şartlarından biri olan biyo-
metrik pasaport uygulamasına 
Türkiye’nin 1 Haziran’dan itiba-
ren geçtiği vurgulandı. Ayrıca 
Türkiye’nin yasadışı yollardan 
Avrupa’ya kaçan göçmenlerin 
iade edilmesini öngören geri 
kabul anlaşmasını sonbahara 
kadar tamamlamayı planladı-
ğı belirtildi. 

Cami 
Paralarını 
zimmetine 

geçirdi

FRAnSA’yı kARıştıRAn içECEk
içildiĞi zaman kandaki alkol oranını sıfıra düşürdüğü iddia edi-
len içecek yapıldı. Fransa’da piyasaya sürülen içecek büyük bir 
tartışma yarattı. 

Kandaki alkol oranını sıfıra indiren Outox adlı içeceğin üreticile-
ri, içeceği “devrimsel bir ürün” olarak nitelendirdi.  Ürünün bi-
limsel araştırmalarının yapılmadığını, insan sağlığı için zararlı 
olabileceği konusunda uyarıda bulunan doktorlar ve sağlık gö-
revlileri, Outox adlı içeceğe büyük şüpheyle yaklaştıklarını belirt-
tiler. İçeceğin aynı zamanda insanları daha fazla alkol tüketme-
ye ve alkollü araç kullanmaya teşvik edebileceğinin de altı çizildi. 

tEPkilER çoĞAldı

İçeceği “sihirli formül” diye tanımlayan Outox firması ürünün içe-
riğini açıklamaktan kaçındı. Gereken tüm tıbbi testleri yaptıkla-
rını ve aldıkları sonuçların kesin olduğunu söyleyen Outox fir-
ması, içeceğin farklı sürümlerini Kanada ve çeşitli ülkelerde de 
satışa çıkardı. Tepkilerin artması üzerine Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi(Efsa), Outox’u inceleme altına aldı. Outox’larda bulunan 
‘‘Safety drink‘‘(Güvenli içecek) ibaresinin ürünlerden kaldılaca-
ğı açıklandı.

Almanya’nın Marktredwitz 
kentindeki Süleymaniye 
Camii adına toplanan 74 
bin 500 Euro’yu zimmet-
ine geçiren Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği şubesi 

eski başkanı Selim Özkan, 
suçunu kabul etti.

Viyana – Son yıllarda giderek büyüyen 
ve Avusturya üzerinden Türkiye’ye ger-
çekleştirdiği seferleri de yoğunlaştıran 

SunExpress, 2 Temmuz günü Viyana’daki Cafe 
Sky konferans salonunda gerçekleşen basın 
toplantısında, yeni seferlerini tanıttı.

Buna göre SunExpress firması her gün Viyana-
Antalya seferleri düzenleyecek. Lufthansa 
ve Türk Havayolları’nın alt kuruluşu olan 
SunExpress, haftada 3 gün İzmir’e de uçacak. 
Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçek-
leşecek uçuşlar saat 19:15’de Viyana’dan hare-
ket edecek. Yeni yaz takvimine göre firmanın 
İstanbul uçuşları da Pazartesi ve Cuma günleri 
14:20’den itibaren Viyana’dan kalkacak. Türkiye 
üzerindeki bu üç varış noktalarına gerçekleşe-
cek uçuşlar için SunExpress Boeing 737-800 
uçaklarını kullanacak. 

Sun Express Başkanı Paul Schwaiger, artan 
Türkiye seferlerinden duyduğu memnuniye-
ti “Amacımız SunExpress’i Türkiye uçuşların-
da en çok tercih edilen firma haline getirmek. 
Sunduğumuz hizmetlerin Avusturya uçuş piya-

sasınca da son derece olumlu karşılanacağına 
eminim” sözleriyle dile getirdi. 

Viyana Havalimanı Havacılık Bölüm Başkanı 
Mag. Friedrich Lehr de yeni SunExpress uçuş-
larının Avusturyalılar için büyük bir kolay-
lık sağlayacağını belirtti ve düşüncelerini 
“Türkiye Avusturyalılar için en sevilen ve en 

çok tercih edilen tatil merkezlerinden bir tane-
si. SunExpress’in bu ek uçuşlarıyla da yolcuları-
mıza yaz tatilleri için daha fazla uçuş fırsatı su-
nabildiğimiz için mutluyuz” sözleriyle ifade etti.

Bundan 20 sene önce uçuşlarına başlamış olan 
SunExpress, 2009 senesinde 5,59 milyon yolcu 
taşıdı. Firmanın filosunda 22 uçak bulunuyor. 

sunExpress avusturya-Türkiye 
uçuşlarını yoğunlaştırdı

Bir Almanya-Türkiye ortak girişimi olan SunExpress Havayolları 2010 yılının yaz mevsiminin başlamasıyla 
birlikte yoğunlaşan yeni yaz uçuşları tarifesini tanıttı.
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Etkinlik VAKB eski Başkanı 
Muharrem Çuhacı’nın günün 
önemine uygun deyişlerin 

söylenmesi ile başladı. Proğrama 
VAKB Gençlik Kollarından Derya 
Güner ve Meltem Baykal da güzel 
sesleri ile katkı sundular.

Deyişlerin okunmasından son-
ra Sivas Katliamında yaşamları-
nı kaybedenlerin isimleri ve kısa 
biyografileri okundu. Sonra baş-
ta Kerbâla faciası olmak üzere ta-
rihten günümüze kadar insanlık 
mücadelesinde ve ayrıca Madımak 
katliamında yaşamını kaybeden-
lerin anısına 1 dakikalık saygı du-
ruşunda bulunuldu. Saygı duru-
şu sonrası VAKB Yönetim Kurulu 
adına bir demet çiçeği mum ve ka-
ranfillerin bulunduğu masa üzeri-
ne bırakan dernek Başkanı Kazım 
Gülfırat bir konuşma yaptı.
 
Gülfırat konuşmasında ‚’Madımak 
katliamını yapanlar ile Başbağlar 
katliamını yapanlar aynı karanlık 
kesimlerdir. Bunlar halkın arasına 
kin ve nefret yayarak silah tüccar-
larına çalışan ve gerilimden bes-
lenen güçlerdir. Madımak katlia-
mı bir insanlık suçudur ve bu suça 

göz yuman, sorumluluğu bulu-
nan tüm kesimleri kınıyoruz’’ dedi 
Kazım Gülfırat, devamla ‚’Bugün 
halen Alevi- Sünni çatışması diye 
bir gerilimin yaratılmasına çalışan 
kesimlerin bulunduğunu, Alevileri 
-İslam dışı- göstererek halk arasın-
da nifak tohumlarının ekilmesine 
çalışıldığını, bunlara karşı dikkat-
li olmak ve birlik beraberlik içinde 
hareket etmek gerekir’’ dedi.
 
Daha sonra Gazeteci Can Dündar 
tarafından hazırlanan bir belge-
sel gösterildi. Zaman, mekan ve ta-

nıklardan oluşan belgesel de ola-
yın vahameti bütün çıplaklığı ile 
ortaya kondu.  Daha sonra kür-
süye, Sivas katliamında 12 yaşın-
da oğlu Koray ile 17 yaşında kızı 
Menekşe’yi kaybeden Ozan İsmail 
Kaya davet edildi. Yaşadıklarının 
kendilerine büyük acılar vermesi-
ne rağmen dostları sayesinde ayak-
ta kaldıklarını belirten Kaya, bu et-
kinliği düzenledikleri için VAKB’ne 
teşekkür etti.
 
Sunucu Kemal Soylu’nun bu et-
kinliğe ev sahipliği yapan VAKB 

Mozaik Şirketi yöneticilerine teşek-
kür etmesinden sonra sivil toplum 
örgütleri temsilcilerine söz vermesi 
ile devam etti. Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Erol Güçlü’nün 
konuşmasının ardından 

Muhabbet Derneği temsilcilerin-
den Mehdi Vural,  Atatürkçülüğe 
sahip çıkılması gerektiğine vur-
gu yaptı. Avusturya Alevi Cem 
Federasyonu Başkanı İmam 
Uzunkaya’da ‘’Şimdi artık her-
kesin iç sorunları büyüterek va-
kit kaybetme yerine bu tür olayla-
rın bir daha yaşanmaması için el 
ele verme zamanıdır’’ diyerek bu-
na uygun kadroların Türkiye’ye ik-
tidara getirilmesi gerektiğine gön-
derme yaptı.
 
Kendisi ayrıca VAKB üyelerin-
den de olan Saz Derneği Başkanı 
Mansur Bildik ise, ‘’Halkın acılar-
dan ders çıkararak bunların tekrar 
edilmemesi noktasında geniş me-
safe aldığını, Sivas’ta yaşamını yi-
tirenlerin çoğunun kendisi ile mes-
lektaş olduğunu ve saz çalmak, 
müzik yapmak için orada bulun-
duklarını, müziğin evrensel oldu-
ğunu ve çok etkin kültürel özelllik 
taşıdığını, kendisinin burada Saz 
ve bağlama dersleri vererek hiç 
kimse ve kurumdan önemli destek 
almadan bu müziği yıllardır tüm 
Avrupa’ya yayma konusunda bü-
yük aşama kaydettiklerini, saz ve 
bağlamayı Avrupa’da tanıtıp sev-
dirdiklerini, bu kültürün günümü-
ze taşınmasında emeği geçen tüm 
ozanlara şükranlarını’’ sundu.
 
Büyük beğeni toplayan ve ilgi ile iz-
lenen etkinlik Pir Sultan Abdal’ın 
‘’Gelin Canlar Bir olalım’’ deyişinin 
hep birlikte okunması ile sona erdi.

sİVas 2 Temmuz 1993 
KATLİAMI VİYANA`DA ANILDI !

Sivas katliamı 17 yıl sonra Viyana Alevi Kültür Birliği’nde (VAKB) yapılan görkemli bir etkin-
likle tekrar kınandı. Viyana Kültür Dairesi’nin (MA /7) desteği ile yapılan etkinlikte, Koray ve 
Menekşe Kaya adlı 2 çocuğunu kaybeden Halk Ozanı İsmail Kaya ile VAKB Yönetim Kurulu 
Üyesi Araştırmacı / Yazar Kazım Balaban’ın konuşmacı olarak yer aldılar.

VAKB Başkanı Kazım Gülfırat

Bir bu kadar utanç verici olan, bu kat-
liamdan sonra insanların yakıldığı bu 
binanın yeniden otel olarak düzenle-

nip faaliyetine devam etmesidir. Geçen yıl 
Kültür Bakanlığı'nın müdahalesine dek, gi-
riş katında da bir kebapçı dükkânı servis ver-
mekteydi bu otelde. O binada yakılan insan-
ların hatıralarına yapılagelen bu saygısızlık 
1993'ten bu yana işbaşına gelmiş bütün hü-
kümetlerin ortak ayıbıdır.

kAMulAştıRMA işlEMi BAşlAdı

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi 
Hükümeti, Türkiye'yi bu ayıptan kurtar-
mak üzere önemli bir ardım atarak geçen ay 
Madımak Oteli'nin kamulaştırma sürecini 
hukuken başlatmıştır. Maliye Bakanlığı'nın 
İçişleri Bakanlığı bütçesine 4.5 milyon lira tu-
tarındaki kamulaştırma ödeneğini transfer et-
mesiyle ilk aşama geride kalmıştır. Mülk sa-
hibinin kamulaştırma bedeline itirazının 
yargıda yol açacağı hukuki süreçler binanın 
Sivas İl Özel İdaresi'ne devrinde kısa bir ge-
cikmeye yol açabilir. Mahkeme itirazı ekim 
ayında görüşecek. Kamulaştırmanın geride 
kalmasıyla birlikte şimdi daha büyük bir so-
ru karşımıza çıkıyor. Bina devletin eline geçti-
ğine göre yeni dönemde nasıl düzenlenecek? 
Sivas katliamında ölenlerin anısını yaşatmak 
üzere Alevi kuruluşların ve ailelerin taleple-
rine uygun bir şekilde müze ya da anıt yapıl-
ması yoluna mı gidilecek? Yoksa başka bir 
düzenleme mi geçerli olacak? İşte bu soru yö-
neltildiğinde işler biraz çatallaşıyor.

BAkAn çElik: kütüPHAnE olACAk

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, “Adına ister 
vicdan müzesi deyin, ister anısal düzenleme, 
mutlaka bu tür olayların bir kez daha yaşan-
maması konusunda bir amaca yönelen bir 
düzenleme yapılacak. İyi bir yoldayız” diyor. 
Hükümetin Alevi Çalıştayları sürecini koor-
dine eden Devlet Bakanı Faruk Çelik ise biraz 
daha farklı bir ton yansıtıyor. Çelik, geçenler-
de Vatan'dan Deniz Güçer'e verdiği mülakat-
ta, “Binanın il halk kütüphanesi olması ama 
birinci katta bir anı evi yapılması kararlaştı-
rıldı. Hayatını kaybedenlerin isimleri, resim-
leriyle Hacı Bektaş Veli'lerin ifadeleriyle do-
natılması kabul edildi” diye konuşuyor.
İlk tuhaflık burada başlıyor. Bakan “Kabul 
edildi” diyor ama bu kabulün dayandığı mu-

tabakatın içinde katliamda ölenlerin aileleri 
ve Türkiye'nin önde gelen Alevi kuruluşları 
yok. Çelik'in Sivas'ta 27 Şubat tarihinde kent-
teki sivil toplum kuruluşlarıyla Madımak ko-
nusunda yaptığı toplantıda “Kütüphane 
olsun” tezini kabul edenler, Sivas'ın Alevi ke-
sim dışında kalan sivil toplum kuruluşlarıy-
dı. Toplantıda hazır bulunan Sivas'taki Alevi 
kuruluşları, Madımak alanının müze ya da 
anıt olması formülünde ısrar etmişlerdi. 

Bakan Çelik, “ailelerin genelinin binanın 
müze olmasını istediklerini” inkâr etmiyor 
ama bunun neden olamayacağını da şöy-
le anlatıyor: “Bir anı bölümü olacak fakat 
bu acı olayın toplumsal gerilime dönüştü-
rülmesine hizmet eder şekilde ele alınma-
sı doğru değil.” Bu noktaya nasıl gelindiği-
ni anlamak için biraz gerilere gidelim. Faruk 
Çelik'in koordine ettiği ve toplam 7 etap ya-
pılan Alevi Çalıştayları dizisinin en önem-
li gündem maddelerinden biri “Madımak 
Oteli'nin Düzenlenmesi” başlığıydı. 3-4 
Haziran 2009 tarihinde yapılan birinci çalış-
taya katılan Alevi kuruluşlarının büyük bir 
bölümü, ortak görüş olarak burada müze ya-
pılması talebini iletmişti. Çalıştay sürecin fi-
nali olan 7'nci etaba gelindiğinde, Alevi ku-
ruluşlarının önemli bir bölümü başta Alevi 
Bektaşi Federasyonu olmak üzere sürecin 
şekline ve içeriğine ilişkin itirazlarını belirte-
rek, 27-30 Ocak tarihlerindeki Kızılcahamam 
toplantısına katılmadı. Buna karşılık Cem 
Vakfı 7'nci etapta da hazır bulundu.  Cem 
Vakfı'nın Başkanı Prof. İzzettin Doğan'ın an-
lattığına göre, Kızılcahamam'da yapılan son 
çalıştayda Madımak konusunda “ittifakla” 
bir karar alındı. Prof. Doğan bu kararı şöyle 
anlatıyor: “Bu karara göre otel yıkılıp, bura-
da düzenlenecek bahçe içinde kin ve nefreti 
değil Alevi inancına uygun bir şekilde sevgi, 

barış ve affetmeyi temsil eden bir anıt yükse-
lecekti. Sayın Bakan da dahil olmak üzere ça-
lıştayda bulunan herkes buna mutabakatını 
bildirdi. Ama hükümet sonradan ‘Sivas hal-
kına da soralım' gibi bir yaklaşıma girdi ve 
konu çözümsüzlüğe itildi.”  Prof. Doğan, ay-
rıca çalıştay sürecinin sonunda yayımlanan 
ön çalışma raporunda Madımak konusunda 
yer verilen ifadelerin Kızılcahamam toplantı-
sında alınan kararın dışına çıktığını belirte-
rek, “Bu metin bizim mutabakatımıza uygun 
değil. Tek taraflı bir şekilde yazmışlar, zabıt-
lara sadık kalmamışlar. Madem böyle yapa-
caklardı bizi orada üç gün niye tuttular? Ya 
yaklaşan seçimler nedeniyle böyle davranı-
yorlar ya da cesaretleri yok, tabanlarından 
gelecek tepkilerden çekiniyorlar. Ben artık 
olayın ciddiyetine inanmıyorum” dedi. 

AlEVi BEktAşi FEdERASyonu: MüzE olMAlı

Son aşamasına kadar çalıştay sürecinin için-
de yer alan Cem Vakfı, hükümetin açıkladığı 
formüle tepki gösterirken; ilk çalıştaya katılıp 
sonradan protesto edip süreçten çekilen Alevi 
Bektaşi Federasyonu'nun Başkanı Ali Balkız 
da hükümetin “ipe un serdiğini” belirtiyor. 
Balkız'ın temsil ettiği Alevi kesiminin beklen-
tisi de Madımak otelinin bir “utanç müzesi” 
olarak düzenlenmesi: “İnsanlığa karşı yapıl-
mış bu katliamı unutmamak, unutturmamak 
gerekir. Madımak Oteli bu amaçla bir ibret 
müzesi olarak düzenlenmelidir. Ama hükü-
metin açıklamalarından, bizim anladığımız 
anlamda bir müze olmayacağı anlaşılıyor. 

Oranın nasıl donatılacağına saldırıda men-
supları hedef alınan federasyonumuz bün-
yesindeki Pir Sultan Abdal Derneği ve kat-
ledilen vatandaşlarımızın görüşleri alınarak 
karar verilmelidir. Ortaya çıkan sonuç, çalış-
tayın ilk toplantısında iletilmiş olan Alevi ta-
leplerini karşılamaktan çok uzaktır. Ailelerin 
ve derneğin istediği gibi düzenlenmediği tak-
dirde, biz o kütüphaneye girmeyiz, kaybet-
tiğimiz insanlarımızın eşyalarını ve fotoğ-
raflarını da vermeyiz.” Görüleceği gibi, Kürt 
açılımından sonra bu kez de Alevi açılımı, 
Aleviler için muazzam hassasiyet taşıyan bir 
meselede ciddi bir şekilde kilitlenmiş gözü-
küyor.  Bakan Çelik'in temsil ettiği hükümet 
tutumuyla Türkiye'deki Alevi vatandaşları-
mızın beklentileri arasında büyük bir uçu-
rum var.  Sedat Ergin Hürriyet

"Madımak oteli utanç  müzesi olsun"
BUNDAN tam 17 yıl önce bugün, tekbir sesleri eşliğinde 35 insanın bir güruh tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü 
Madımak katliamı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük utanç sayfalarından biridir.
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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  

Zara Kuaför Salonu’nun 1.ka-
tında kuaför hizmetleri veri-
liyor. Salonun 2. katında ise 

manikür, pedikür, makyaj, kaş vb 
hizmetler veriliyor. Ayrıca günün 
yorgunluğunu atmak ve daha ku-
sursuz bir cilde kavuşmak için se-
lülit masajı ile vücud masajları da 
bulunuyor. Son derece hijyenik, 
ferah ve modern bir ortama sa-
hip güzellik merkezinde hizmet-
te kusur edilmiyor. Yaklaşık 22 yıl-
dır Viyana’da olan iş adamı Arslan 
Gülmez; ”Kuaför salonumuzu ye-
ni açmamıza rağmen herkes ta-
rafından sevilen bir yer olduk. 
İnsanların memnuniyeti ilk hede-
fimiz” diye konuştu. Zara Kuaför 
Salonu’nun bir başka hizmeti ise 
büyük organizasyonlara kuaför-
lük hizmeti vermesi. Birçok düğün 
ve organizasyon salonlarıyla an-
laşması bulunan Zara Kuaför yap-
tığı hizmetlerle şimdiden herkesin 
takdirini kazanmış durumda.

Fiyatlarında günün şartları-
na uygun olduğu Zara Kuaför’ü 
Landstrasse Gürtel 21 - 1030 
Viyana adresinde bulabilirsiniz. 
Telefonla randevu almak isteyen-
ler 953 53 53 numarayı aramaları 
gerekiyor.

Viyana’lı Türk işadamı Arslan Gülmez tarafından Şubat 2010 yılında 
açılan Zara Kuaför iki kattan oluşan salonlarıyla bay ve bayan 

müşterilerine A’dan Z’ye hizmet veriyor.

Zara Kuaför`den ferah, 
modern ve  temiz hizmet
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O dönemlerde Bursa’da yay-
gın olan kuzu çevirme ve 
tandırcılık işi yapmak-

ta olan Mehmet oğlu İskender 
Efendi’nin icat ettiği Döner Kebab 
günümüze kadar lezzetini koruya-
rak geldi. 

İskender Efendi (1848-1934) yap-
tığı işi daha iyi ve farklı nasıl ya-
pılabilirim düşüncesiyle, kuzu 
etinin farklı bölümlerinin kendi-
ne has lezzetlerinin müşterileri-
ne eşit oranda dağılmasını sağla-
mak için çözüm aramaya başlar. 

Yüzyıl lardır 
yerdeki ateşe paralel 
olarak pişirilen kuzuyu, 
dik mangalda ayağa kal-
dırma fikrini hayata geçirir. 
Yerdeki ateşte pişmekte olan 
eti kemik ve sinirlerinden arındı-
rarak bir şişe takar ve tasarladığı 
dik bir ocağın önünde döndürerek 

odun kömürü ile pişirdikten son-
ra ince ince keserek sunumunu 
yapar. Bu farklı sunum Bursa’da 
çok dikkat çeker ve ‘İskender 
Efendi’nin Dönen Kebabı’ olarak 
anılmaya başlar. Uludağ yayla-
larındaki otlar ve kekik ile besle-
nen koyun ve kuzu etlerinin farklı 

bölümle-
rinin lezzetle-
rinin birbiriyle karış-
masıyla ortaya çıkan, pide, özel 
tereyağı, sos, yoğurt, domates, ye-
şilbiber ilavesiyle geliştirilen, ya-
nında şıra (kuru üzümden elde 
edilen bir içecek ) ile servis edilen 
bu kebap türünün ünü dilden dile 
yayılmaya başlar. 

Dünya mutfakları içinde önem-
li bir yere sahip Türk mutfağının 
önemli lezzetlerinden İskender 
Kebap o zamanlarda "İskender 
Efendinin Dönen Kebabı" ola-
rak anılıyordu. Bugünkü adı ile 
Döner Kebap  günümüzde ekmek 
içine sosu ve salatası ile özellikle 
Avrupa’da herkes tarafından sevi-
len bir yemek haline geldi. 

Türkiye’den başlayarak 
önce Avrupa sonra bütün 

Dünya’ya yayılan İskender 
Kebab’ın(Döner Kebab) 

tarihini hiç merak ettiniz mi? 
İskender Kebab herkesin 

bildiği ismiyle Döner Kebab 
1867 yılında Bursa şehrinde 

ortaya çıktı. 

dönER 
kEBAB’ın tARiHi
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En pahalı vuvuzela
dünyA Kupası’ndaki maçlardan daha çok konu-
şulan Vuvuzela, Avusturya’da altınla kaplan-
dı. Avusturyalı bir kuyumcu, plastik Vuvuzela’yı 
beyaz altın ve elmasla süsledi. Altın ve elmas-
la süslediği Vuvuzela’yı satışa çıkaran kuyumcu, 
Vuvuzela’yı 17 Euro’ya sattığı belirtti. Altın kap-
lı plastik vuvuzelayı alan ve adı açıklanmayan 
Rus işadamının, vuvuzelayı 11 Temmuz günü ya-
pılan Dünya Kupası finalinde çalması için Güney 
Afrikalı ortağına verdiği kaydedildi. 

  Bulgaristan’da kriz
BulGARiStAn Devleti, Avrupa 
Birliği üyesi bir ülke ola-
rak, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesini hiçe sayan ve 
hukuki olmayan bir karara im-
za attı. Kararda Bulgaristan’da 
yaşayan Müslümanların di-
ni işlerine müdahale ederek, 
Bulgaristan Baş müftülüğüne 
1.5 milyon Müslüman’ın oy-
larıyla seçilmiş olan Mustafa 
Aliş Hacı’nın Baş Müftülük 
yetkisini iptal etti. 

Bulgaristan Devleti, Baş müf-
tülüğün internet sitesini de 
kapatarak, Avrupa Birliğinin 
temel değerleri ile ters düştü. 
Konu hakkında basın bildi-
risi yayınlayan Türk Dünyası 
İnsan Hakları  Derneği 
Başkanı Abdullah Buksur, ‘Bu 
uygulamanın Bulgaristan’ı 
Todor Jivkov'un komünist reji-
minden daha geriye götürdü-
ğünğne inanıyoruz.  Avrupa 
Birliği İnsan Hakları İnceleme 
Komisyonu’nun bu konu hak-
kında seyirci kalmamasını is-
tiyoruz’ dedi. 

  Doktorlar: ‘Yılda en az bir kere psikoloğa gidin’
tüRklER arasında psikolojik sorunlardan dolayı çok sayıda 
rahatsızlıkların meydana geldiğini belirten doktorlar,  baş 
ağrısı, halsizlik  hissedildiğinde mutlaka psikoloğa gidilme-
si önerisinde bulundular.Birçok organik rahatsızlığın psiko-
lojik nedenlerden dolayı olabileceğini belirten uzmanlar yıl-
da en az birkez psikoloğa gidilmesi tavsiyesinde bulundular. 
Depresyonun modern çağın hastalığı olduğunu belirten uz-
manlar, özellikle Türk erkekleri tarafından hala bir delilik gi-
bi algılandığını söylediler. 

Acun’un en beğenilen 
programlarından biri 
tadı damaklarda kalan 

“Var mısın Yok musun” yarış-
ması. Peki bu yarışmayı “çok 
izlenir” yapan unsurların ba-
şında ne geliyordu? Dostluk, 
arkadaşlık,  dayanışma.. . 
Çünkü bu programdaki yarış-
macılar, yarışan arkadaşları-
nın başarısı, para kazanması 
için ellerinden geleni yapı-
yorlardı. Kazananla coşkun 
bir sevince kapılıyor, kaybe-
denle de ağlıyordu yarışma-
cılar. Bir tür insanlık dersiydi 
bu yarışma.

Ama Acun tuttu, bu yarış-
manın en sevilen isimlerini 
Survivor denilen bir yarışma-
nın elemanları yaptı. İşte sihir 
de o zaman bozuldu. Çünkü bu 

yarışmada öne çıkmak, diğerle-
rini elemek ve hedefe ulaşmak 
gerekiyor. O andan itibaren o 
çok sevilen yarışmacıların bü-
tün sevimliliği gitti, yerini sü-
rekli dedikodu yapan, kavga 
eden, rakibini oyundan attır-
mak için her şeyi mübah sa-
yan kişiler çıktı ortaya.Yanisi; 
insan karakterinin kötü tarafı 
baş gösterdi.

Var mısın Yok musun’da daya-
nışma, sevgi, kardeşlik, dost-
luk, duygusallık sergileyenler 
şimdi haset, kin, nefret ve hırs 
duyguları içindeBilemiyorum; 
Acun’a bu gerçeği çıplak bi-
çimde gözler önüne serdiği için 
teşekkür mü etmeliyiz, yoksa 
cana yakın sevgililerimizi elin-
den aldığı için kınamalı mıyız? 
Fatih Altaylı ⁄ Habertürk

Ah be Acun ne yaptın böyle?
Analiz--Fatih Altaylı Televizyon şovmenleri arasında 
kuşkusuz en başarılı isimlerden biri Acun Ilıcalı. Hiç 
bitmeyen bir enerji ile yıllar boyu, hiçbir şeyi kompleks 
yapmadan çalıştı, çabaladı, bugün Türkiye’nin en sevilen 
isimleri arasında.
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İzin döneminin başladığı şu 
günlerde Danimarka’nın baş-
kenti Kopenhag'ın Kastrup 

Havaalanı'ndan Kayseri'ye gide-
cek yolcu uçağındaki arama her-
kesi şaşırttı. Toplam 187 Türk yol-
cusu süpriz bir şekilde didik didik 

arandı. Yolcuların bavulları da 
uçaktan indirilerek kontrol edil-
di. Yolcuların üzerinde toplam 2.7 
milyon Kron (yaklaşık 400 bine 
Euro) çıktı. 

kAyıt dışı PARAylA MüCAdElE

Danimarka yasalarına göre, ülke 
dışına nakit olarak 75 bin Kron'dan 
(Yaklaşık 10 bin Euro) fazla para 
çıkarmak isteyenlerin bunu kay-
nağıyla birlikte beyan etmek zo-
runda.Yapılan arama sonucunda 

dört yolcunun üzerinde bu miktar-
dan fazla para çıktığı kaydedildi. 
Kaynağını beyan edemeyen dört 
yolcunun üzerinden çıkan yakla-
şık 50 bin Euro'ya el kondu. 

ARAMAlAR SüRECEk

Kastrup Havaalanı Gümrük ve 
Vergi Kontrol Dairesi Müdürü 
Erling Andersen, yapılan ara-
manın haksız yere sosyal yardım 
alanları tespit etmek ve kara para 
aklamayı önleyici işbirliğinin bir 

parçası olduğunu belirtti.  Erling 
Andersen, ” Bize verilen talimat-
la bazı uçak yolcularına olağan 
bir kontrol uyguluyoruz. Bu kez 
Kayseriye gidecek Türk uçağı yol-
cuları üzerinde arama yaptık.

Yaptığımız kontrollerde üzerinde 
10 bin Euro'dan fazla para çıkan 
4 yolcu ve vergi borcu olduğu hal-
de üzerinde yüksek miktarda pa-
ra çıkan 3 yolcu hakkında polise 
inceleme yapması için bilgi veril-
di. Bu şekilde aramalar her zaman 
süpriz bir şekilde uygulanacaktır." 
şeklinde konuştu. 

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 
KUaFÖr 
saLonU

Tel:  0699 170 89 120

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

3. Viyana’da cadde 
üzerinde bulu-

nan 2 salonu ve 
düğün salonları ile 
sözleşmeleri olan 

kuaför salonu satılıktır. 

HollAndA'dA yapılan genel seçimler-
de, İslam’ı hedef alan çıkışlarıyla tanı-
nan aşırı sağcı lider Geert Wilders oyları-
nı iki katından fazla artırdı. Wilders'in bu 
yükselişi, Hollanda’da yaşayan 1 milyon 
müslüman için endişe verici olarak kabul 
ediliyor. 

Ancak Wilders, "Hollanda'da İslam'a  kar-
şı mücadele" amacını güdüyor. Kuran-i 
Kerim’i Hitler’in “Kavgam” kitabına 
benzetiyor  ve Müslüman göçmenle-
rin Hollanda’dan gönderilmesini istiyor. 
Yabancı düşmanlığı yaptığına dair eleşti-
rilere maruz kalan Wilders,  bu tepkilerin 
"İslamlaşma gibi hassas konular hakkın-
da konuşmaya cüret edebildiği ve milyon-
larca insanın düşündüklerini söyleyebil-
diği" için verildiği görüşünde.

  Alman çocuğu 
yanlışlıkla sünnet 
ettiler

Almanya’nın Frankfurt eya-
letinde ayağında çıkan bir 
yara yüzünden ameliyat 
edilmek için hastaneye ya-
tırılan 5 yaşındaki Nikola 
isimli çocuk doktor ihma-
li sonucunda sünnet edildi.

Çocuğunu ameliyat sonrası 
eve götürdüklerinde çocuk-
larının ayağındaki siğilin 
hala durduğunu farkeden 
aile, çocuklarının penisinin 
de sargılı olduğunu görünce 
hemen hastane yetkilileri-
ne başvurdu. Ailenin doktor 
hakkında suç duyurusunda 
bulunması ve tazminat talep 
etmesi bekleniyor.

Hasta adam geert Wilders 
Hollanda parlamentosunda

Kayseri uçağına süpriz arama
Danimarka’nın Kopenhag şehrinden Kayseri'ye gidecek olan 
ve içinde 187 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı didik didik 
arandı. Yolcuların üstlerinin ve bavullarının arandığı kontrol-
lerde dört yolcunun üzerinden çıkan 350 bin Kron’a(Yaklaşık 
50 bin Euro) el konuldu. 

  Sahte kızlık zarı

Kadınlar kocalarını gerdek 
gecesi böyle aldatıyorlar. 
Mısır’da evlenen bazı kız-
ların sahte kızlık zarı aldı-
ğı ve kullandığı ortaya çıktı. 
Bu durum başta din adam-
ları olmak üzere pek çok 
muhafazakar kitleyi olduk-
ça kızdırdı.. Mısır’ın en ün-
lü din adamlarından Abdül 
Muti Bayumi, bunu satanla-
rın idamla cezalandırılma-
sı gerektiğini söyledi. Mısırlı 
parlementerler de sahte kız-
lık zarı satışının yasaklan-
masını söyledi. El Ezher 
Üniversitesi öğretim görevli-
si Prof. Bayumi, bunu ülkeye 
sokmanın bile oldukça kötü 
bir şey olduğunu ve bunun 
cezasının İslami şartlara gö-
re idam olduğunu dile getir-
di. Mısır parlementosundaki 
gruplarda bu durumun eşleri 
kandırmaya yönelik bir hare-
ket olduğunu söyledi.



60 HABER Yeni VATAn • TeMMUZ 2010 SAYi 114 61TeMMUZ 2010 SAYi 114 • Yeni VATAn HABER

yesi karar verir. Sosyal yardım 
hakkındaki idari işlerle ilgili 
olan kurum belediyelerin ilçe 
temsilcilikleridir. 

SORU: Bir şahıs sosyal yardı-
ma ihtiyaç duyacak şekilde 
zor durumda olduğunu belge-
leriyle nasıl ispatlar?

CEVAP: Sosyal yardım baş-
vurusu yapan kişiden istenen 
evraklar, ilgili sosyal yardımın 
hangi gerekçeyle verileceğine 
göre değişkenlik gösterir. Do-
ğum, çocuk bakımı gibi du-
rumlar söz konusuysa, bunla-
rı ilçelerin muhtarlıklarından 
ve nüfus müdürlüklerinden, 
veya hastanelerden alınacak 
tasdiknamelerle belgelemek 
mümkündür. Eğer bir şahıs 
sağlıksal nedenlerden ötürü 
sosyal yardım alma hakkına 
sahip olmuşsa, aynı şahsın 
hastalığını veya rahatsızlığını 
ilgili hastanelerden alacağı 
raporlar ve tasdiknameler ile 
belgelemesi gerekir. Uzun sü-
reli işsizlik ve iş umudunun 
olmaması gibi durumlarda, 
sigorta çıktıları ve bordro çık-
tıları gibi kayıtlar üzerinden 
işsizliğin süresi belirtilmesi 
gerekeceği gibi, eğer başvu-
rulmuşsa AMS gibi kurum-
lar aracılığıyla iş arandığı ve 
müspet bir sonuca ulaşılama-
dığı da yetkili mercilere göste-
rilmelidir.

SORU: Sosyal yardıma baş-
vurmak için Avusturya’da ge-
çirilmiş olması gereken belli 
bir minimum süre var mıdır?

CEVAP: Eğer sosyal yardıma 
başvurma hakkına sahip olan 
şahıslar hakkındaki genel dü-
zenlemeleri karşılıyorsanız, 
sosyal yardımın tahsis edildiği 
günden önceki altı ayın en az 
beş ayını Avusturya’da geçir-
miş olmanız istenecektir. Eğer 
iki yıla varan süre bouyunca 
yurt dışında yaşamışsanız, 
veya konut niteliği taşımayan 
yurtlar veya huzurevlerinde 
kalmışsanız bu uygulamanın 

dışında kalacaksınızdır.

SORU: Sosyal yardıma baş-
vurmuş olmak veya sosyal 
yardımdan faydalanmış ol-
mak Avusturya vatandaşı ol-
mayanların Avusturya vatan-
daşlığına geçişinde bir etki 
eder mi?

CEVAP: Avusturya kanunla-
rına göre, sosyal yardım ka-
nundan istifade etmiş olan 
ve devletten sosyal yardım 
almış olmak Avusturya va-
tandaşlığına geçişte etki sa-
hibi olabilir. Vatandaşlığa 
geçiş başvurusundan önceki 
3 sene içerisinde, başvuran 
şahsın sosyal yardım aldı-
ğı anlaşılırsa, Avusturya 
Anayasası’na göre başvuran 
şahsın Avusturya vatandaşlı-
ğına geçmesi reddedilir. Geç-
tiğimiz aylarda Avusturya 
mahkemeleri görme özürlü 
Boşnak kökenli bir insanın 
Avusturya vatandaşlığına 
geçme başvurusunu başvu-
rudan önceki 3 sene içeri-
sinde sosyal yardım aldığı 
gerekçesiyle reddetmiştir.

SORU: İşsizlik maaşı da sos-
yal yardım kapsamına girer 
mi? İşsizlik maaşı almış in-
sanların da Avusturya vatan-
daşlığına geçişinde bir engel 
var mıdır?

CEVAP: İşsizlik maaşı sosyal 
yardım kanununun kapsa-
mına girmez. Veriliş amacı 
da sosyal yardım kanununda 
belirlenen prensiplerle birebir 
örtüşmemektedir. Dolayısıyla 
zamanında işgücünü Avustur-
ya devleti için seferber etmiş 
ve kanunlara uygun şekilde 
çalışmış olan insanlara ve-
rilen işsizlik maaşını almış 
olmak, Avusturya vatandaş-
lığına geçiş başvurusunda 
gözetilen anayasal kriterler 
için bir etken değildir. İşsizlik 
maaşı almışlığı olan bir şahıs 
da gerekli kriterleri sağlıyorsa 
pekala Avusturya vatandaşlı-
ğına geçebiir.

SORU: Sosyal yardım kanunu 
nedir? Amaçları nelerdir?

CEVAP: Sosyal yardım ka-
nunu bir toplum içinde ya-
şayıp, insan onuruna yaraşır 
bir şekilde yaşayabilmek için 
toplumsal yardıma ihtiyaç 
duyan insanlara yardım et-
mek amacıyla tasarlanmış bir 
kanundur. Kapsamı ana hat-
larıyla insanların hayat ge-
reksinimlerinin garanti altına 
alınmasının ve bunun için 
gereken sosyal yardımların 
sağlanmasıdır.

SORU: Sosyal yardım kimlere 
verilir?

CEVAP: Bir şahsa sosyal yar-
dım verilmeden önce belli 
başlı kriterler göz önünde 
bulundurulur. Bunlardan bir 
tanesi zor durumda bulunan 
şahsın bu durumunun sebep-
lerinin neler olduğu, ve mev-
zubahis durumun bu şahsın 
sosyal hayata uyumunda etki 
edecek düzeyde ruhi duru-
munu ne derece etkilediği-
dir. Ayrıca yardım talep eden 
şahsın ailevi durumu ve aile 
kurumunun zedelenmeme-
si gerekliliği, ve bunun için 
devletin imkanlarını sefer-
ber etmesi gerekliliği de göz 
önünde bulundurulur. Sosyal 
yardım sadece mevcut olan 
acil durumdakilere değil, 
olası bir acil durum tehlikesi 
altında olanlara da tedbiren 
verilebilir. Sosyal yardım ve-
rirken göz önünde bulundu-
rulan amaç, sosyal yardıma 
muhtaç kimsenin bu yardıma 
muhtaç olmayacak konuma 
gelmesini sağlamaktır.

SORU: Sosyal yardım 
Avusturya’da sadece Avustur-
ya vatandaşlarına mı verilir?

CEVAP: Prensip olarak 
Avusturya’da sosyal yar-
dımdan sadece Avusuturya 
vatandaşları faydalanabilir. 
Ancak belli kriterleri karşıla-
maları durumunda, yaban-

cılar da bu hususta hukuken 
Avusturyalılar ile denk tutul-
maktadırlar. 

SORU: Yabancılar hangi kri-
terleri yerine getirdiklerinde 
Avusturya sosyal yardım ka-
nunundan faydalanabilirler?

CEVAP: Eğer Avusturya dev-
leti ve yabancının geldiği 
ülke arasında devletler ara-
sı sözleşmeler gereğince bir 
denklik söz konusuysa bir ya-
bancı da sosyal yardıma baş-
vurabilir ve sosyal yardımdan 
istifade edebilir. Bu hususta 
iki devlet arasındaki karşı-
lıklılık ilkesi de göz önünde 
bulundurulur. Bunun hari-
cinde Avusturya’ya sığınmacı 
olarak gelmiş veya kendisine 
sığınmacılık hakkı tanınmış 
şahıslar da 8 sayılı BGBL 
doğrultusunda sosyal yardım 
hakkından faydalanabilirler. 
Sığınmacılık yoluyla bu hak-
ka başvuran kimseler, bağ-
layıcı bir mahkeme kararıyla 
kendilerine sığınmacılık hak-
kı tanınmadıkça sosyal yar-
dım hakkına başvuramazlar.
SORU: Sosyal yardıma başvu-
ran kişilerin bir işte çalışmış 

olması, veya iş arayıp bula-
mamış olması gerekli midir?

CEVAP: Sosyal yardım pren-
sipte kendi imkanlarıyla 
bütün geçinme imkanlarını 
zorlamış ancak bir sonuç ala-
mamış şahıslara verilmekte-
dir. Dolayısıyla sosyal yardım 
başvurusunda bulunmuş bir 
şahsın geçinmek için gerekli 
olan bütün imkanlarını se-
ferber etmiş olması gerekir. 
Buna karar verilirken ilgi-
li şahsın sağlık durumuna, 
yaşına, eğitim seviyesine ve 
mesleki yetilerine ve eğer 
varsa çocuklarının eğitim 
durumuna da bakılır. Eğer 
sosyal yardıma başvuran kişi 
kendisine verilen süre içinde 
bir işe girememişse, kendi iş 
alanının ve meslekinin dı-
şında kalan alanlarda da iş 
aramış olmalıdır. Eğer yardım 
başvurusunda bulunan şa-
hıs, bu arama için kendisine 
biçilen süre zarfında da bir iş 
bulamazsa bahsi geçen diğer 
işlere de başvurmak zorunda 
kalır. Kendi iş gücünü kulla-
narak çalışmak, gelir ehliyeti 
olmayan insanlardan, 60 ya-
şının üzerindeki kadınlardan 

ve 65 yaşının üzerindeki er-
keklerden bu talep edilmez.

SORU: Sosyal yardım ka-
nunnda bahsedilern hayati 
gereksinimlere tam olarak 
neler dahildir?

CEVAP: Hayati gereksinim-
lerden kastedilen genel geçim 
masrafları (yiyecek, içecek, 
kıyafet vb.), bakım masraf-
ları, hastalık yardımı, gebe 
olanlar için doğum masrafla-
rı, çocuk sahibi olanlar için 
çocuğa bakma ve gelir elde 
edebilir hale getirme masraf-
larıdır. Bu ihtiyaçlarının hep-
sini karşılayacak durumda ol-
mayanlara para yardımı, eşya 
yardımı veya duruma göre ki-
şisel yardım tasdik edilir.

SORU: Birisine sosyal yar-
dım verilip verilemeyeceğine 
karar verecek olan yetkili ku-
rum hangisidir?

CEVAP: Avusturya hukukuna 
göre sosyal yardım kanunun-
da belirlenmiş yardımlardan 
kimin faydalanıp faydalana-
mayacağına, başvuran kişi-
nin yaşadığı eyaletin beledi-

Hukuk / FoRuM      Barış Aras 

sosyal yardım 
kanunu

Sosyal yardım kanunu 
hakkında 
merak edilenler.

Sorularınız için: redaktion@yenivatan.at

Ramazan`dan itibaren marketlerde
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Gute Wiener Küche
yENI VaTaN GaZETESI KOCHaNLEITUNG - fOLGE 3 - von Birol Kilic 

Sivri bir bıçak yardımıyla ciğerin zarını çıkarın. Ciğeri güzel-
ce temizleyin (damarlarını, sinirlerini alın). Ayıklamış ol-
duğunuz ciğerin güzel kısımlarını bir kenara ayırın. Ciğerin 

ufak parçalarını püre haline getirin.(bir süzgeçten geçirerek ) 
Isıya dayanıklı bir kabın içine alüminyum folyoyu kabın dışına 
sarkacak şekilde yerleştirin. İçine püre haline getirdiğiniz ve ke-
nara ayırdığınız ciğeri, tuz, biber, konyak ve Madeira (Vermut) ile 
karıştırın ve kaba doldurun. Bu karışımı yanlardan sarkan alü-
minyum folyo ile kapatın ve 12 saat serin bir yerde dinlendirin.
Dinlendirmiş olduğunuz ciğeri kabı ile birlikte su dolu bir baş-
ka kaba yerleştirin (Su sıcaklığı 80 °C olmalı) sonra da daha önce 
150 °C alt ve üst sıcaklığında ısıttığınız fırına yerleştirin. Fırının 
merkez ısısı 45°C -50 °C altına düşmemeli. Pişme süresi kabın bü-
yüklüğüne göre 35 -60 dakika olmalı. Fırından çıkartıp oda sıcak-

lığında soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra buzdolabında 
12 saat bekletin. Daha sonra ciğer dolu kabı bir tabağa ters çevi-
rerek boşaltın ve alüminyum folyoyu çıkartın. Ciğeri dilimleyin. 
Aspik için jelâtini yeterli miktarda soğuk su içinde 5 dakika 
bekletin. Jelâtin yapraklarını sudan çıkartın ve suyunu süzün. 
Suyunu hafifçe sıkın. Tavuk suyunu ısıtın, jelâtin yapraklarını 
bunun içinde çözün, tuz ve Madeira ile tatlandırın. Sonra biraz 
soğutun. 

Soğumuş olan ciğerleri altı parçaya bölün. Her bir ciğeri ayrı bir 
küçük güvece koyun ve düzleştirin. Dolmalık fıstık veya Antep 
fıstığı ve karabiber ile süsleyin. Üstüne hazırlamış olduğunuz 
Aspik’i yavaşça dökün ve bir daha soğumaya bırakın. Güveçlerin 
kapaklarını kapatın.  

6 KIŞILIK

500 gr temizlenmiş kaz ciğeri 
Alüminyum folyo

 (formu kaplamak için)
8 gr tuz (Kaya tuzu) 

Çekilmiş beyaz biber 
1 yemek kaşığı konyak

1 yemek kaşığı Madeira şarabı veya 
VermutMadeira Aspik
8 (14gr) yaprak jelâtin 

¼  litre yağsız tavuksuyu ya da su
 Tuz 2 yemek kaşığı Madeira

Süslemek için:
6 tane dolmalık fıstık veya antepfıstığı 

Tatlandırmak için karabiber

~ GÄNSELEBER ~ Türkçe
KAZ CİğERİ

  Gülsin Onay 
Viyana’da

ViyAnA- Ünlü Türk piyanis-
ti Gülsin Onay, T.C Viyana 
Büyükelçiliği’nin davetli-
si olarak 24 Haziran Cuma 
günü Viyana’da konser 
verdi. Landstraße Karl 
Borromaeusplatz’ın fes-
tival salonunda gerçekle-
şen konserde Gülsin Onay 
Ludwig van Beethoven ve 
Frederic Chopin’nin  beste-
lerini çalarak dinleyicile-
re büyük bir müzik ziyafeti 
verdi. Türkiye´nin sayılı pi-
yanistlerinden biri olarak 
kabul edilen ve bugüne ka-
dar 5 farklı kıtadan 59 ka-
dar ülkede konser vermiş 
olan Onay, son dönemlerde 
yoğunlaştığı Rachmaninov 
yorumlarıyla dikkat çekiyor.
Uluslararasi otoritelerce de 
günümüzün en iyi Chopin 
yorumcularindan biri  ola-
rak kabul ediliyor.

ViyAnA – Leopoldstadt Sosyal 
Demokrat Ekonomi Birliği 
Viyana Prater İşadamları 
Derneği’nin de desteğiyle kriz 
ortamında bulunan ve yardı-
ma muhtaç çocuklar için özel 
bir gün düzenledi.  

Zor durumda bulunan ço-
cukların eğlenmesi ve gü-
zel bir gün geçirmesi için 17 
Haziran günü Prater’de dü-
zenlenen bu özel günde çocuk-
lar Prater Lunaparkı’nda gö-
nüllerince eğlenip oynadılar.  
SWV Leopoldstadt’ın girişimi 
ile gerçekleştirilen  ve SP İlçe 
Müdürü Gerhard Kubik, SWV 
Leopoldstadt Başkanı Martin 
Schöfbeck ve Belediye Meclis 
Üyesi Alexander Nikolai’nin 
katıldığı etkinlikte iş ve siya-
set dünyasının önemli isimle-
ri çocuklarla bir araya geldiler 
ve çocukların bu mutlu günün-
de onları yalnız bırakmadı-

lar. SWV Leopoldstadt Başkanı 
Martin Schöfbeck yaptığı açık-
lamada, ‘Kendi adıma SWV 
Prater İş Adamları Derneği’ne 
yürekten teşekkürlerimi sunu-
yorum. Bu gün çocuklar unu-
tamayacakları mükemmel bir 
gün geçirdiler” diye konuştu.

SWV leopoldstadt’tan yardıma 
muhtaç çocuklara destek

Wiener Neustadt – Wiener 
Neustadt’da yapılma-
sı  planlanan İs lam 

merkezi’ne karşı yöre sakinlerin-
den bir grup protesto girişimi baş-
lattı. “Havas” adlı Türk derneğinin 

girişimiyle yapılması planlanan 
İslam merkezi, daha yapılmadan 
bazı Avusturyalılar’ın tepkisini çek-
ti. Yöre sakinleri bu inşaatın durdu-
rulması, veya yapımına dair bazı 
şeylerin görüşülmesi için şehirleri-
nin politikacılarını bir mangal par-
tisine davet ettiler. Avusturyalılar 
içinde bir de alışveriş merkezi ve 
2000 metrekarelik alan üzerine ya-
yılmış ibadethanelerin olması plan-
lanan yüksekliği 16 metre olan bu 
binanın bölgelerindeki huzuru ka-
çıracağını ifade ederek şikayetçi ol-
dular. Yöre sakinleri politikacılar 
tarafından yüzüstü bırakıldıkları-
nı düşünürken, kendilerine sorul-
madan imar izni çıkarılmasını pro-
testo ettiler. Wiener Neustadt Şehir 
Meclisi’ndeki politikacılar artan 
tepkiler üzerine şikayetçi vatandaş-
lara mecliste bir oturum yapma sö-
zü verdiler. 

İslam merkezi’ne protesto
Wiener Neustadt’da 

yapılması planlanan yeni 
İslam merkezi’ne karşı yöre 

halkı protesto girişimleri 
başlattı.

KIRILaN HER TÜR 

CaM, KaPI, 

PENCERE, VİTRİN VE 

CaMLI EŞyaLaR

TaMİR EDİLİR.

 CAMCı tAyFun GlASEREı




