
10 EkİM`dE TErcİHlİ OY kullanalIM:

  SEÇİM VE 
  zurnalar 

Die "SAGEN" der Spitzenkandidaten

Billige 
Öffis für alle
Ucuz toplu 

ulaşım 

Sprechen 
wir auf Deutsch

Almanca
konuşalım

Klare Regeln 
fürs Zusammenleben

Kurallara uyalım

*

Dünya sİyaset tarİhİnDe Bİr İlk: 10 Ekim Viyana yerel seçimlerinden önce Avusturyalı parti liderlerinden mesaj var: SPÖ Häupl: 'Beraberce yaşamak 
için kurallara uyalım', ÖVP Marek: ' Hepimiz Almanca konuşalım', Grüne Vassilakou ' Toplu ulaşım ve kira fiyatlarını indirelim' mesajını verdi. FPÖ 
Strache ise : ' Mustafa'yı Nudelaug (sidik borusu)'ndan vuralım, sucuğu kapalım' karikatürlü seçim propogandasıyla tarihe geçti. FPÖ lideri Strache´nin  
Viyanalı çocukların ellerine sapan verip Mustafa`yı penisinden vurmalarını istemesi karşısında anlı şanlı  Türk dernekleri, federasyonlarından, orada 
burada protokollerde en önde oturanlar  ve fırıldak siyasetçilerinden tık yok. Tarihe not düşeriz.    Başyazı, haberler Sayfa 2-5`de 
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*NUDELAUG,
bedeutet: "Harnröhrenöffnung des Penis". 

(Quelle: http://www.wien-tourist.info) 
"Wer Mustafas Harnröhrenöffnung mit der Stein-

schleuder trifft, bekommt eine heiße Wurst von 
FPÖ Chef Strache" HURRRA, LEIWAND!

'Mustafa´yı  vur, sucuğu kap'
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Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları; haftaya pazar 
günü, 10 Ekim 2010 tarihi 

Viyana'da seçim günü. Bu sayıda 
size seçimlerle ilgili birçok bilgi-
lendirici ve resimli haberler ha-
zırladık. Lütfen bu bilgileri oku-
madan sandık başına gitmeyin. 
Bu seçimlerde mutlaka oy kulla-
narak var olduğunuzu gösterin ve 
doğru kişilere tercihli oyunuzu ve-
rerek Avusturya demokrasisine ve 
kendi geleceğinize sahip çıkın. Oy 
kullanmayan insan sorumsuz ve 
geleceğini düşünmeyen insandır. 
Oy kullanmak kutsal bir görevdir.

Gazetemizin özellikle son iki sa-
yısında Türkiye göçmeni aday-
ları büyüteç altına aldık. ' Sözde 
siyasetçi özde fırıldaklara oy ver-
meyelim' dedik. Niye?Çünkü 
okuyucularımız çok sıkıntılı. 
Okuyucularımızdan büyük destek 
geldi. Nerede  yüce dinimiz İslam’ı  
suistimal eden din bezirganı, ve-
ya Atatürk’ü veya Türklüğümüzü 
v e y a  Kü r t l üğ ü m ü z ü  v e y a 
Aleviliğimizi,Sünniliğimizi ve 
hatta solculuğumuzu veya sağ-
cılığımızı sömürmek isteyen söz-
de siyasetçi özde fırıldak var ise, 
Avusturya’lıları yani tavanı ka-
faya almış ortada cirit atıyorlar.  
Bunlara dernekçileri, klarnetçile-
ri, federasyoncuları veya gazete-
cileri de katabiliriz. Bu eleştirile-
rimiz Yeni Vatan Gazetesi için de 
geçerlidir. Biz kendimizi kaf da-
ğında görmüyoruz.  Bu toplumun 
toplu bir ‚tövbe‘ edip artık baş-
ta ‚fırıldakları‘, ‚üretmeden tü-
ketenleri‘ arasından  ayıklaması 
gerekmiyor mu? Biz tartılşılma-
zı da tartışmaya hazır olmalıyız. 
Çünkü önümüzde ‚kılavuz‘ diye 
güvendiğimiz kişilerden dolayı 
Türkiye göçmeni insanların burnu  
Avusturya’da pislikten kurtulmu-
yor. Niye? Çünkü ‚ kılavuzu karga 

olanın burnu boktan kurtulmaz 
imiş‘… Kusura bakmayın…

Yeni Vatan Gazetesi, 11 yıl önce ku-
rulduğu günden beri, tüm partiler 
nezdinde kendi alanlarında çok 
başarılı, yetenekli ve üreten, ic-
raatlarıyla topluma yararlı olmuş 
Türkiye göçmeni vatandaşlarımı-
zın siyaset yapmalarına devam-
lı haber ve yorumlarla destek ver-
miştir.  Çünkü Yeni Vatan Gazetesi 
‚halka hizmeti Hakk‘a hizmet‘ ola-
rak görmektedir. 

Avusturya siyaset arenasında 
Türkiye kökenli politikacıların da 
olması elbette ki olumludur. Ama 
bu kişilerin geçmişte yaptıkları ic-
raatları gelecekteki yapacakları ic-
raatlarının garantisi ve güvencesi 
olmalıdır. Nasıl ki bir mal alırken 
parayı vermeden önce o malın ka-
liteli, iyi, dayanıklı ve garantili 
olup olmadığına bakıyorsak, ay-
nı şekilde oyumuzu vermeden ön-
ce de siyasetçi olarak karşımıza 
çıkan Türkiye göçmeni adayların 

bugüne kadar yaptıklarıyla kalite-
li olup olmadığına, topluma yarar-
lı icraatlarına bakmak zorundayız. 
Önceden holdingzedelerin parala-
rını toplamış, sonra 'Benim suçum 
değil' diyerek işin içinden sıyrıl-
mış adaylar,  birçok kesimi üzüyor 
ve siyasete güveni azaltıyor.  Hala 
ortalıkta aday olarak dolaşan veya 
striptiz yapılan barlar işletip daha 
sonra gelip aday olanlar veya par-
tideki konumunu kendi iş yerine 
alan açmak için kullananları da 
kamunun çok iyi tahlil etmesi ge-
rekir.  Avusturyalı partiler Türkiye 
göçmenlerinin sorunlarını başta 
kültür, anane ve din olmak üzere 
bilmemektedirler. Türkiye'den is-
ter sağ kesimden ister sol kesim-
den Avusturya'ya özellikle 1980 
sonrası gelenler son derece sıkın-
tılı bir dönemden sonra evrim ge-
çirerek sulandırılmış bir sol ve sağ 
düşünce dünyası içinde oportü-
nist yani fırsatçı bir partizanlık 
içine girmişlerdir. 'Benim, çocuk-
larımın, arkadaşlarımın ve dostla-
rımın olsun, ve bir şekilde partide 

gücüm olsun' diyerek Avusturyalı 
üst düzey siyasilerin ayrıca so-
rumsuzluklarından, tembellikle-
rinden istifade eden Türkiye göç-
menleri kendilerini büyük önder 
ve hizmet adamı gibi lanse etmiş-
lerdir. Buna inanmaya gönüllü, 
araştırmayan, tembel Avusturyalı 
siyasiler ise kusura bakmayın 
‚zurnanın son deliği olan söz-
de siyasetçi özde fırıldak‘  olan 
Türkiye göçmenlerini laf olsun 
torba dolsun mantığı ile görün-
tü versin diye seçilemeyecekle-
ri yerlerden aday göstermişlerdir. 
Seçildiklerinde ise ayrı bir dert or-
taya çıkacaktır. Bazı adaylar top-
lumun sorunlarını çözmek şöyle 
dursun,en basitinden Viyana be-
lediyeden aldıkları bir cezaya kar-
şı itiraz dilekçesi yazabilecek ve 
başvuruda bulunacak durumda 
ve bilgide değillerdir. Bunlar mı 
büyük projelerin adamı olacak? 
Bunlar sizin sorunlarınızın ve 
dertlerinizin takipçisi olacak. Yok 
federasyon, yok dernek, yok dü-
ğün, yok iftar, yok cami cemaat di-

haBer

viyana seçimlerinde  oyumuzu mutlaka tercihli oy
 (Vorzugstimme) şeklinde gerçek temsilciler için kullanalım

yerek insanların gözlerini boyaya-
rak nereye kadar? İcraat nerede? 
Hizmet nerede? Hedef bir partiye 
'İşte ben sizin için saçımı süpürge 
ettim, seçilemedim, ama bana ve-
ya çevreme iş, aş, ev, ihale gelsin' 
demek için illa aday mı olmak ge-
rekiyor? İlla 'Türkiye göçmenleri-
nin sorununu çözeceğiz' diye kan-
dırmak mı gerekiyor? Ayıp değil 
mi? Yazık değil mi? Günah değil 
mi? Kamuoyunu aldatmak bu ka-
dar basit midir? Peki siz oy kulla-
nacak sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okurları,siz buna razı mısınız?

Neden Avusturyalı siyasiler böy-
le bir duruma müsade ediyorlar? 
Çünkü gerçek anlamda Türkiye 
göçmenlerini adam yerine koy-
muyorlar. Koysalar koyacakları 
adayları enine boyuna bilgi biri-
kimleriyle, tecrübeleriyle, geçmiş-
leriyle, icraatlarıyla ölçerler, biçer-
ler, tartarlar ve ona göre adam gibi 
seçilecekleri yerlerden aday gös-
terirler.  Türkiyede’ki pis bizans 
oyunlarını, Viyana´ya getirenlere 
ne demeli? Suç kimde? İğneyi on-
lara, çuvaldızı kendimize batıra-
lım. Yeni Vatan Gazetesi'ne kimse 

kızmasın. Bizlerin görevi kamuo-
yunu aydınlatmaktır. Partilere ve-
ya uzantılarına yalakalık yapama-
yız. Kusura bakmayın. Doğruları 
yazarak halka hizmeti Hakk‘a hiz-
met olarak gördüğümüz için söz-
de siyasetçi ve özde fırıldak ter-
minolojisini ortaya çıkaran Yeni 
Vatan Gazetesi bu sayısıyla ayrıca 
‚zurnanın son deliklerine‘  kırmı-
zı kart göstermektedir. Sizi seçme-
sini istediğiniz Türkiye göçmen-
leri kesinlikle aptal değil. Lütfen 
kimse kimseyi kandırmasın. 
Avusturya'da en sıkıntılı toplum 
gerek iş piyasasında, gerek konut 

piyasasında, gerekse eğitim pi-
yasasında, gerekse ırkçılığa ma-
ruz kalma açısından Türkiye göç-
menleridir. Bize en kaliteli, yiğit, 
korkusuz, geçmişte yaptıklarıyla 
güven veren, çok bilgili, icraatçı, 
kimsenin adamı olmayan Türkiye 
göçmeni adaylar lazımdır.

Zulme karşı gelmek hem demok-
rasi gereğidir, hem de mensubu 
olduğumuz barışın dini İslam'ın  
temel kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 
insanlığa öğüdüdür. Aklını çalış-
tırmayanların üzerine pislik ve 
bela yağdırırım diyen Yeni Vatan 

Gazetesi değil, bizzat Kur’an’ı 
Kerim’de İslam dininin sahibi 
Allah’tır. Aklımızı çalıştırmadığı-
mızda başımızdan pislik eksik ol-
mayınca şikayet olmasın. Nedeni 
bellidir. "Aman o yaman aldatıcı 
seni Allah diyerek aldatmasın" di-
yen yine Lokman Suresi 33. ayet-
te bizzat Allah’tır. Din bezirganla-
rına aman dikkat. Barış, esenlik 
ve refahın temeli ehil olan siyasi-
lerin, bürokratların seçiminde ya-
tar. Ortada toplumun belası ola-
rak gerek medya, gerekse siyaset 
alanında çalıştığını iddia eden 
bir takım insanları iyi seçmeli-
yiz, iyi tartmalıyız, iyi bilmeliyiz. 
YeniVatan Gazetesi bu vesileyle 
10 Ekim'deki seçimlere tüm oku-
yucularını tekrar katılmaya davet 
ederek, özellikle oy verdikleri par-
tiler ve kişilerin yakalarından elle-
rini bırakmamalarını ısrarla talep 
etmektedir. Siz kendinize müdür 
değil, parasını kendi vergileriniz-
le ödediğiniz, size hizmet edecek 
kaliteli temsilciler seçiyorsunuz. 
Bunun kadrini ve önemini bilme-
yenler gelecekte bunun bedelini 
ödemeyi de göze aldıklarını unut-
mamalılar.

10 ekim seçimi 
ve zurnalar

Serge Falck, ‘Super Nanny‘ 
olarak da bilinen Sandra 
Velasquez ve Alp Bora gi-

bi    çok kültürlü göçmen köken-
leri olan ünlü Viyanalı simalar, 
Viyana belediye konutları sa-
kinlerini bizzat ziyaret ediyorlar. 
Birarada ve huzur içinde komşu-
luk ilişkilerinin sağlanmasını he-

def alan ziyaretlerde okumalar ve 
film gösterimleri yapılıyor ve be-
raber yemek pişirilip dostça bir at-

mosferde sohbet ediliyor. Kasım 
ayının ortasına kadar sürecek 
olan yaklaşık 16 buluşmada bele-
diye konutlarında kirada oturan-
lar sadece göçmen kökenli ünlü 
Viyanalı sanatçıları tanıma şan-
sına erişmeyecekler.  Aynı zaman-
da fikir alışverişinde 
bulunacaklar ve tecrü-
belerini paylaşacaklar. 
‘Birbirimize yaklaşa-
lım, birbirimizle kay-
naşalım, birbirimizden 
öğrenelim“ sloganıyla 
düzenlenen etkinlikler-
de entegrasyon elçileri 
çok yönlü bir ortamda 
beraber yaşamı daha iyi 
hale getirmek için katkı-
da bulunuyorlar.  

"wohnpartner Nach-
barschaft Service" ve 
"projectXchange" ortak-
lığında gerçekleştirilen 
"Belediye Konutlarında 
Buluşalım" projesi bü-
tün belediye konutu 

sakinleri tarafından ücretsiz zi-
yaret edilebilir. Bütün "Belediye 
Konutlarında Buluşalım" etkin-
lik tarihlerini www.wohnpartner-
wien.at adresinden veya 01/24 
503-25956 numaralı telefondan öğ-
renebilirsiniz.

Ünlü simalar Viyana 
belediye konutlarını 
ziyaret ediyor.

Belediye konutlarında buluşalım

©Schaub Walzer

Ünlü Viyanalı göçmen kökenli simalar belediye konutları sakinleriyle beraberce 
yemek pişirmek, okumalar yapmak ve sohbet etmek için sabırsızlanıyorlar.

Advertorial
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Grüne - Yeşiller toplu taşıma 
araçlarını ucuz olmasını is-
tiyor. Günlük biletin fiyatı-
nın 1 Euro'ya, aylık biletin 10 
Euro'ya, yıllık biletin de 100 
Euro'ya  düşürülmesini isti-
yorlar. 

eĞİtİM: Yeşiller eğitim konu-
suna önem veriyor. Çocuk yu-
valarının da çok dilli olması 
taraftarılar: 'Çocuk yuvaları 
çok dilli olmalı. Göçmen ço-
cuklar hem anadillerini hem 
de Almanca'yı çok iyi ko-
nuşmalılar. Avusturyalı ço-
cuklar da anaokulunda bir 
yabancı dil öğrenmeye baş-
lamalı'.

İŞ: Yeşiller Başkanı Maria 
Vassilakou, Viyana'da güneş 
ve rüzgar enerjisine yatırım 
yapıldığında 50bin iş olana-
ğının daha oluşacağını düşü-
nüyor.

enteGrasyOn: Avusturya'da 
doğan herkesin Avusturya va-
tandaşlığı alması gerektiğini 
savunuyorlar. Yeni göç eden-
ler için ise ücretsiz Almanca 
kursu verilmesini istiyorlar. 
Şehir yönetiminde daha faz-
la göçmenin yer almasını is-
tiyorlar.

FPÖ var olduğunu iddia etti-
ği 'Viyana'nın islamcılaşma-
sı' na karşı savaşmak istiyor. 
Strache, AB üyesi olmayan ül-
kelerden gelecek göçleri dur-
durmak istiyor.

eĞİtİM: FPÖ 10-14 yaş ara-
sı ortak ortaokul fikrine kar-
şı çıkıyor. Öğrencinin per-
formansına göre şekillenen 
eski sistemin kalmasını isti-
yor. Her Avusturyalı çocuğun 

bedava çocuk yuvasına gitme 
hakkı olmasını istiyor.

İŞ: FPÖ yabancı iş güçlerinin 
Viyana iş piyasasına olan giri-
şini' frenlemek istiyor. Gençler 
için mesleki eğitim olanakları 
yaratmak istiyor.

enteGrasyOn: HC Strache'nin 
seçim sloganı: 'Multikulti'ye 
son'. Minare yasakları, türban 
yasağı ve İslam merkezlerinin 
kapatılması da seçim program-
larına dahil. 

sPÖ bu seçimlerde de salt ço-
ğunluğa sahip olmak isti-
yor. Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl iddialı konu-
şuyor ve 'Viyana hayalleri-
nizdeki şehir olarak kalacak' 
diyor. İşte SPÖ'nün progra-
mından bazı satırbaşları:

eĞİtİM: SPÖ her çocuğun iste-
diği şekilde sınıfta kendine yer 
bulabilmesi için tam gün okul-
ları azaltma yoluna gidiyor. 
SPÖ tarafında yürürlüğe gir-
miş okul öncesi zorunlu eğiti-
mi de sürdürmek isteniyor.

İŞ: SPÖ her genç için mesleki 
eğitim garantisi sözü veriyor. 

Amaç gençlerin ellerinde bir 
mesleklerinin olması veya gü-
venli bir şekilde işe girebilme-
si.SPÖ yeni iş olanaklarını da 
araştırma merkezleri açarak ya-
ratmayı düşünüyor.

enteGrasyOn: Herkes için eşit 
haklar ve yetkiler. SPÖ herkesi 
karşılıklı saygıya davet ediyor. 
Çocukların okula gidebilmeleri 
için önce Almanca öğrenmele-
ri gerektiğini savunuyor.

GüVenlİk: SPÖ polis saysını art-
tırmak istiyor.

ÖVP adayı Christine Marek se-
çimlerden sonra SPÖ ile birlik-
te iktidara gelmek istiyor.

eĞİtİM: ÖVP ortak ortaokul ve lise 
fikrine karşı olup, tam gün okul-
ların devreye girmesine karşı tep-
ki koyuyor. ' Lise ve İlköğretim 
okulları kalmalı' sloganı ile ha-
reket eden ÖVP, kalitenin artma-
sı için de 1000 öğretmen daha is-
tihdam etmek istiyor.

İŞ: ÖVP Viyana'nın fazla bürok-
ratik engele sahip bir yer ola-
rak işletmeler ve firmalar için 
çekici bir yer olmadığını söy-
lüyor, ve bunun da iş kaybına 
yol açtığı tespitinde bulunu-

yor. ÖVP'nin uygulamak iste-
diği bir başka girişim de uzun 
süredir işsiz olan veya işsizlik 
maaşı alanların kamu hzimeti 
yapmaya zorlanması.

enteGrasyOn: Okula başlaya-
bilmek için Almanca biliyor ol-
mayı şart koşmak istiyorlar.

GüVenlİk: Şehir meclisinde gü-
venlik bakanlığının kurulması 
isteniyor. Belediye tarafından 
finanse edilen bir şehir güven-
lik timinin polisin yükünü ha-
fifletmesi bekleniyor.

' Viyana hayal-
lerinizdeki 
şehir olacak'

' SPÖ ile 
iktidara 
adayız'

'Mustafa´yı  vur, 
sucuğu kap'

'Yıllık metro
bileti 100 Euro 
olacak'

SPÖ adayı ve Belediye Başkanı Michael 
Häupl

Christine Marek Belediiye Başkanı 
yardımcısı olmak istiyor

Yeşiller Başkanı Maria Vassilakou SPÖ 
ile koalisyona gitmek istiyor

HC Strache Belediye Başkanı olmak 
istiyor
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V İ ya n a  – E n te g r a s yo n d a n 
Sorumlu Eyalet Bakanı Sandra 
Frauenberger ve Stadt Wien'in 
MA17 departmanının organi-
zasyonunda 29 Eylül 2010 ta-
rihinde Sei Dabei açılış gala-
sı gerçekleşti. Gala Belediye 
Sarayı Rathaus'un festival sa-
lonunda gerçkleşti. Sandra 
Fraenberger'in katılımcıları se-
lamlaması ile başlayan etkinlik, 
'Sei dabei' projelerinin tanıtı-
mı, başarılı projelerin ve kurum-
ların ödüllendirilmesi ile sür-
dü. »Bratfisch« »Grooveheadz« 
ve »!DelaDap«isimli gruplar da 
müzik performanslarıyla gece-
ye renk kattılar. Viyana'nın çok 
kültürlü ve her kültürün birara-
da yaşadığı ve entegre olduğu bir 
şehir olarak kalması için insiya-
tif alan MA17, herkesi 'Sei dabei' 
proje ve etkinliklerine katılmaya 
davet ediyor.

Sei dabei projelerine 'Sen de katıl' !

Viyana – Avusturya İçişleri 
Bakanlığı 2011 senesinden 
sonra yürürlüğe sokmak 

üzere yabancılar için elektronik 
oturma izni kartları çı-
karmaya hazırlanıyor. 
AB vatandaşı olmayan-
lar bundan sonra vize al-
dıklarında parmak izleri-
ni verecekler.

Üçüncü dünya ülkele-
ri adı verilen ülkelerden 
gelen yabancılar bun-
dan sonra Avusturya'da 
yaşamak için vize alırken bundan 
sonra parmak izlerini de verecek-
ler. Kararın kanuni dayanağı ise 
AB parlamentosu tarafından ka-
rarlaştırılan ve en geç 2011 Mayıs 
ayında Avusturya'da da yürürlüğe 
girmeye başlayacak olan yeni bir 
yönetmelik. Kredi kartına benze-
yen bir formda tasarlanacak olan 
vizeler, başvuru sahibi hakkında-

ki bütün bilgileri barındıracak. 
Vizeye başvuran kişinin fotoğra-
fı ve iki parmak izi çipli kartlarda 
elektronik olarak kaydedilecek. 

Bu uygulamanın belgede sahte-
ciliğin önüne geçeceği düşünülü-
yor. İçişleri Bakanlığı konu ile il-
gili ' Oturma izni kartının içeriği 
biyometrik bilgilerle beraber ge-
nişletiliyor'. Avusturya'da 2006 
senesinden beri vizeler kart şek-
linde veriliyor, anak bu kartlarda 
biyometrik veriler ve çip bulun-
muyor.

yabancılar için çipli kimlik kartı geliyor
Önümüzdeki senenin bahar döneminde deneme sürecinden geçecek kimlik 

kartları, gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek

 Kız kardeşini 
öldürdü

a V u s t u r ya ’ n ı n  T i r o l 
Eyaleti’nde yaşayan Türk va-
tandaşı Bayram Akkurt(38) 
kız kardeşini öldürdükten 
sonra eşini yaraladı. Eşinin 
sürekli  evlatlık çocuk edin-
mek istemesine sinirlenen 
Bayram Akkurt, eşi ile tar-
tışmaya başladı. Bağırarak 
eşinin bu isteğine karşı çı-
kan Akkurt, mutfaktan bı-
çak alarak eşini tehdit etti. 
Bağrışmaları duyan Bayram 
Akkurt’un kız kardeşi araya 
girerek Akkurt’u sakinleştir-
meye çalıştı.  

Ancak Bayram Akkurt kız 
kardeşinin yanağından öpe-
rek, bıçağı kız kardeşine 
sapladı. Bayram Akkurt’un 
eşi de bıçak darbelerine ma-
ruz kaldı. Bayram Akkurt’un 
kız kardeş olay yerinde ya-
şamını yitirdi. Yaralı olarak 
kurtulan Akkurt’un eşi has-
tanede tedavi altına alındı.  

VOrarlBerG’İn Bregenzer-
wald şehrinde yaşayan 
Necmettin G.(55),  kızı Tünay 
G.(16)‘nin sevgilisini kızıyla 
birlikte uygunsuz bir şekilde 
yakaladığı iddiasıyla cinnet 
geçirerek, kızının sevgilisi 
Bekir C(26)'yi başından ba-
şından vurarak öldürmüştü. 

Kızının sevgilisi  Bekir 
C . ( 2 6 ) ‘ y i  v u r a n  b a b a 
Necmettin G. , hakkında yü-
rütülen dava sürerken, kızı 
Tünay G.‘yi de ölümle teh-
dit etmeye başladı. Bu geliş-
melerin üzerine Avusturya 
Devleti tarafından ‚tanık ko-
ruma programına‘ alındı.

Namus cinayeti 
işleyen babadan 

tehdit
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Entegrasyon için eko-
nomi ödülü NEWS ve 
Novomatic tarafından en-

tegrasyonun başarı ile gerçek-
leştiğinde toplum ve Avusturya 
ekonomisi için ne kadar önem-
li olduğunu göstermek ve onur-
landırmak amacıyla hayata 
geçirildi. „Şirket içinde yaşa-
tılan entegrasyon“ isimli ödül 

Entegrasyon ödül-
lerinin verilmesi 
etkinliği News der-
gisi ve şans oyunları 
firması Novomatic'in 
organizasyonunda 
Viyana'daki Novomatic 
Forum'da düzenlenen 
galada gerçekleşti.

neWs ve novomatic`den 

2010 
yılı entegrasyon ödülleri
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Infineon'a verildi. „İşletmeci ola-
rak göçmenler“ kategorisindeö 
Ossiri's den Ossiri Richard Gnaore 
birinciliği alırken, en çok gelişme 
gösteren kariyer ödülü de Anker 
firmasında ilçe yöneticiliği yapan 
Joana Veseli'ye verildi.
 
Aynı zamanda jüri her bir kate-
goride bir de tanıma ödülü verdi. 
Ödül töreninde tanıma ödüllerini 
Wiener Stadtwerke Holding AG, 
Brainswork'den Selma Prodanovic  
ve Erste Bank'dan Semra Pamuk 
kazandılar.  Her bir kategoride ko-
nularında uzman Austrian Society 
for Diversity, Diversity Works, 
Pauser & Wondrak ve  ZARA ve 
respAct gibi kurumlar ile işbirli-
ğinde on adet aday seçildi ve bu 
adaylar NEWS dergisinin Eylül sa-
yısında kendilerine yer buldu

lar. Ekonomi, Medya ve Ekonomi 
& Entegrasyon gibi alanlardan uz-
man simalardan oluşan bir jüri 
her kategoriden birincilik ödülü-
ne layık olan şahısları seçti.

Ayrıca 23 Eylü günü Club Pallfy 
de gerçekleşen organizasyonda 
Novomatic Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulunan Monica Racek 
ve Viyana ticaret dünyasından 
ekonominin kalkınması için en-
tegrasyona destek veren birçok 
firma da geceye katıldı. Çok uluslu 
firmalarda farklı kültürlerden bir-
çok çalışanın olmasının şirketle-
re olumlu yansıdığının alti çizildi. 
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Yeni Vatan : Sayın Yılmaz öncelik-
le seçimlerde başarılar. Sizi tanı-
mayan seçmenlere kendinizi bi-
raz tanıtabilir misiniz?

Nurten Yılmaz: Uzun yıllardan 
beri Viyana’da siyaset ile uğraşı-
yorum. 17 yaşımda 3. Viyana’da 
gençlik kollarında çalışmaya 
başladım. İlk önce aktivist ola-
rak görev aldım. Bu arada da 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nda 
İstatistik Bölümü’nde 12 yıl çalış-
tım. O zamanlar Türklerin sorun-
ları Avusturya’nın 
gündeminde de-
ğildi. Türklerin 
Viyana’daki so-
runları 1979 yı-
l ı n d a  b a ş l a d ı . 
Hem Türk insan-
larımıza hem de 
Avusturya’ya yar-
dımcı olabilmek 
için SPÖ’ye gir-
dim. SPÖ’ye gir-
meden önce Sosyal Sigortalar 
Kurumu’ndan ayrıldım ve 16. 
Viyana SPÖ’nün kadın kolların-
da çalıştım. O dönemde Bakan 
Johanna Dohnal’in asistanlığını 
yapıyordum. Bir takım olarak çalı-
şarak birçok problemi çözüme ka-
vuşturduk. ‘Biz Türk kadınlarına 
nasıl erişebiliriz, Avusturyalı ka-
dınların eşitliğine nasıl erişebili-
riz’ en başta gelen konumuzdu. 

Yeni Vatan : O zamanlar kadınla-
rın sorunları nelerdi?

Nurten Yılmaz: O zamanlar şiddet 
fazla söz konusu değildi. Değişik 
problemler vardı. Şimdilerde ise 
şiddet gören kadınlarımıza des-
tek olmak diğer problemlerin önü-
ne geçti. O zamanların en büyük 

sorunu Almanca diliydi. Buraya 
gelen kadınlarımız Almanca ko-
nuşamadıkları için hep sıkıntı 
çektiler. 90’lı yıllarda Bakan, göç-
men kadınları selamlayan bir ko-
nuşma yaparak devletin göçmen-
leri görmemezlikten gelmediğini 
kanıtladı. Yıllar geçtikçe göçmen 
kadınların sorunları onların, bi-
zim sorunlarımız oldu. Bu sorun-
ları diyalog kurarak, kanuni yol-
larla nasıl çözebiliriz düşünceleri 
hep ön plandaydı. Şu andaki en 
büyük sorunlardan birisi de ka-

dınlarımızın vi-
zelerini hala er-
keğin üzerinden 
alması. Kadın 
şiddette maruz 
kaldığında ağı-
zını açamıyor. 
İlk önce değişti-
rilmesi gereken 
konu bence bu-
dur. Türk kadın-
larımızın kimse-

ye muhtaç kalmadan rahatça vize 
almalarını sağlamalıyız. Bu şekil-
de şiddete maruz kalsalar en azın-
dan bir korkuları olmaz. Rahatça 
haklarını savunabilirler. Erkek 
eşinden ayrılsa 2. hayatını kura-
biliyor. Ancak kadın eşinden ay-
rılınca kendi ailesi bile bazen red-
dediyor.  

Yeni Vatan : Bir diğer sorunu da 
Türk damatların vize sorunları 
oluşturuyor. Özellikle Avusturyalı 
gelinle evlenen Türk erkeği vize 
korkusundan evlendiği insanın 
ailesi tarafından bir nevi hizmet-
çi olarak kullanılıyor ve sesini çı-
kartamıyor. Bu sorun için bir dü-
şünceniz var mı?

Nurten Yılmaz: Bu sorun üzerine 

SPÖ nurten Yılmaz: 
“Öncelikle Türk 

kadınının kendi ayakları 
üzerinde  durmasını 

sağlayacağız’’

çok fazla duramadım. Ancak 
kesinlikle bu sorunun üzerin-
de durulmalı ve Türk erkekle-
rinin mağduriyeti engellenme-
li. Seçilirsek en başta gelen bu 
sorunları çözmeye çalışacağız. 
Türk insanlarımızın özgüveni-
ni dışarıya çıkartmamız gere-
kir. Vize gibi sıkıntıları olma-
yan Türk insanı daha iyi işler 
yapar ve topluma daha yarar-
lı olur.

Yeni Vatan: Seçildiğiniz tak-
dirde gerçekleştirmek istediği-
niz  planlarınız nelerdir?

Nurten Yılmaz: İlk başta Türk in-
sanının kendi ayakları üzerinde 
durmasını sağlayacak planları-
mız var. Türk kadının 2. Sınıf va-
tandaş değil, üreten, geliştiren ve 
toplumda etkili bir konumda ol-
masını sağlamak istiyoruz. Çok il-
ginç bir örnek vermek istiyorum. 
Araştırmaya göre Türkiye’nin aynı 
şehrinden ve yöresinden İsviçre’ye 
göç eden kadınlar ile Viyana’ya 
göç eden kadınlar arasından çok 
fark var. İsviçre’ye göç etmiş ka-
dınlarımızın iş hayatında daha ak-
tif oldukları gözüküyor. Viyana’da 

bu oran çok düşük. Öncelikle Türk 
kadınının kendi ayakları üstünde 
durmasını sağlayacağız.

Yeni Vatan: Diğer sayımızda-
ki fırıldak haberlerini okudunuz. 
Viyana’daki fırıldak siyasetçiler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nurten Yılmaz: Türk insanlarının 
fırıldak siyasetçilere olan tepki-
lerini biliyorum. Bu tepkileri çok 
yerinde buluyorum. Ancak bazen 
Türk insanımız kanunen yapıla-
mayacak şeyler istiyorlar. Mesela 

bir ceza yemiş 
onu ödemek 
istemiyor, iptal 
ettirmek için 
bizlerden yar-
dım istiyor ve-
ya bana ev bul 
gibi istekleri 

oluyor. İşte bu gibi olmayacak şey-
leri ‘Bana oy verin ben hallederim’ 
diyenler fırıldak siyasetçi oluyor. 
Ben hiçbir zaman yapamayaca-
ğım bir sözü vermem. Kanunlar 
çerçevesinde yapabileceğim her-
şeyi Türk halkına yapacağımı söy-
lüyorum.

10 Ekim 2010 tarihinde yapıla-
cak olan Viyana seçimleri öncesi 

partilerin Türk kökenli adayları 
seçim çalışmalarına hızla devam 

ediyor. SPÖ’nün 16. Viyana’dan 
adayı ve şu anda Eyalet 

Milletvekili  Nurten Yılmaz, Yeni 
Vatan Gazetesi'ni ziyaret etti. 



14 HABER Yeni VATAn • eKİM 2010 SAYi 116 15eKİM 2010 SAYi 116 • Yeni VATAn HABER

yışı" dedi. Yazar Emir Kıvırcık'ın 
ardından kısa bir konuşma ya-
pan Avusturya Kültür Cemiyeti 
Başkanı Birol Kılıç, bu tür önemli 
Türk Diplomatlarının 
asla  unutulmama-
sı  gerektiğini  söy-
leyerek, ‘Hedefimiz 
insanlık için güzel hiz-
metlerde bulunan in-
sanları Avusturya’ya 
tanıtmayı, kardeşli-
ği, dostluğu, hoş görü-
yü, insanlık için aya-
ğa kalkmanın önemini çizmekti‘ 
dedi. Kişilerin asla unutulma-
ması gerektiğini söyleyen Kılıç, 
"Biz dernek olarak bu tür olay-
ların Türkiye ve dünya kamuoyu 
tarafından unutulmaması gere-
kiyor. Bunun için çalışmalarımı-

zı ve bu tür önemli yazarlarımızı 
davet etmeye devam edeceğiz" di-
ye konuştu.  Emir Kıvırcık'ın 233 
sayfadan oluşan Büyükelçi kita-

bının arkasında Büyükelçi Behiç 
Erkin'e ait özel belgeler ve fotoğ-
raflar bulunuyor. Özel bir dil kul-
lanılmış olan kitabın içindeki 
olaylar knolojik bir şekilde anlatı-
lıyor. Kitap Türkiye'de 12.50 TL'ye 
satılıyor.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği 
görevinde bulunan Behiç 

Erkin, Türk vatandaşı olan ve ol-
mayan pek çok Yahudi’yi, Türkiye 
Cumhuriyeti kimliği düzenleyerek 
Nazi soykırımından kurtarmıştı. 
Erkin’in torunu olan Emir Kıvırcık 
dedesinin hatıratından yola çıka-
rak oluşturduğu ‘Büyükelçi‘ kita-
bınının Viyana tanıtımının orga-
nizasyonu Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti Başkanı Birol Kılıç  ta-
rafından gerçekleştirildi. Viyana 
Yahudi Müzesi'nde gerçekleşti-
rilen tanıtım gecesinde bir çok 

derneğin temsilcileri ve 
Yahudi dünyasının önem-
li isimleri katıldı. Kitap için 
İngilizce bir sunum yapan 
Emir Kıvırcık, "Dedemin 
yaşadıkları ve Nazi dün-
yasının korkunç gerçeğini 
bizden sonraki kuşaklara 
anlatmak için bu kitabı ka-
leme aldım. Onun için diyo-
rum ki bir taraftan insanlı-
ğını unutan Naziler, diğer 
taraftan insanlığını hiç bir 
zaman unutmamış bir avuç 
Türk diplomatı. 

Bir   tarafta Hitler'in ni-
hayi çözüm söylemi, di-
ğer tarafta ülkemde din, 
dil, ırk ayrımı yoktur anla-

Büyükelçi 
kitabı Viyana'da 

tanıtıldı
Türkiye’nin ünlü 

yazarlarından biri olan 
Emir Kıvırcık’ın dedesi 

Behiç Erkin’in anılarından 
yola çıkarak yayımladığı 

"Büyükelçi" kitabının 
tanıtımını Viyana'da 

gerçekleştirildi. Kitap 
tanıtımını dünyanın bir çok 

yerinde yapmak istediğini 
söyleyen Kıvırcık, "Dedemin 

başından geçenler aslında 
Türk toplumunun olaylara 

nasıl baktığını gözler önüne 
seriyor" dedi.

 JÜDISCHES MUSEUM WIEN

DIE TÜRKEN IN WIEN
12.05.2010 - 09.01.2011

PALAIS ESKELES 
Dorotheergasse 11
A-1010 Wien, www.jmw.at
T +43-1-535 04 31, Fax +43-1-
535 04 24
info@jmw.at
Verkehrsverbindungen: 
U1, U3 Station Stephansplatz

EINTRITTSPREISE 
ADMISSIoN
regulär/ermäßigt 
6,50 / 4,- Euro
Gruppenführung 40,- Euro

Schulklassen haben 
freien Eintritt
Führungen und 
pädagogische Programme:
T +43-1-535 04 31-130, 
kids.school@jmw.at 
Kostenlose Führungen 
durch die Ausstellung 
(in deutscher Sprache): 
So 15 Uhr
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Dallas`daki Ceyar`ı niye arıyorum?

Öyle değil mi 1980’li yıllar-
da kötülüğün, üç kağıdın, 
arkadan oymanın, acıma-

sızlığın resmen idolü bir insan 
olan Ceyar’ı Türk halkı neden te-
levizyonlarında arar hale geldi? 
Türkiye’deki bazı dizilerdeki ko-
nuları ve sahneleri görünce za-
manın en kötü kalpli televizyon 
yıldızı sütten çıkmış ak kaşık gi-
bi kalmıyor muydu?  Hatta Ceyar 
karakterinin o vurulma sahnesi 
hiç unutulmuyor. Bütün Türkiye 
o ana kilitlenmiş Ceyar’ın ölmesi-
ni bekliyordu. Ama şu andaki Türk 
dizilerinin içindeki kötülükleri gö-
rünce Ceyar’ın kötünün içindeki 
en iyi kişi olduğunu söylediğimiz-
de o kötü kalpli Ceyar kahkalarla 

güldü.  Ceyar bu sözlerimizin üze-
rine  ‘’İnanın dostum ben bile son 
otuz yılda dünyadaki gelişmeleri 

görünce dilimi yu-
tuyorum.Türkiye`li 
bir dostum diziler 
konusu açıldığın-
da aynı şikayette 
bulundu. 

Yani Türkiye`deki 
dizilerden şikayet-
çi olduğunu ba-
na söyleyerek be-
ni cok özlediğini 
ifade etti. O zaman 
bana neden böy-
le dediğini anla-
yamamıştım. Siz de şaka ile güzel 
dile getirdiniz. Demek ki dünya-
da bazı değer yargıları çok aşağı-
ya çekiliyor. Öyle anlıyorum.Beni 
kötülerin içinde en iyisi seçmeni-
ze çok mutlu oldum’ diyerek kah-
kahayı patlattı.

 DeĞİl Mİ? 

Dallas filminde en 
azindan Ceyar`ın 
karısı Sue Allen hiç 
bir zaman Ceyar`ın 
erkek kardeşi ile 
yatmadı. Ama Türk 
dizilerinde aile ve 
toplum değerleri 
neredeyse ensest 
ilişkiyi meşrulaştı-
racak kadar ayak-
lara düşmüş değil 
mi? Bir gençlik di-

zisinde 20 yaşındaki kız üç erkek 
arkadaşı ile yıllar içinde  ‘karı ko-
calı bir yaşam yaşıyor.  

Viyana`da „İçine tükürülecek dizi-
ler“  manşeti ve resimler ile bu ko-
nuyu haber yaptik. Kamuoyunu 
ucuz milliyetçilik ve „elinde 
Taliban misali“ din sömürüsü yap-
madan uyardık. Tüm Türkiye`yi 
kilitleyen (muhafazakarlar dahil) 
zengin   ve yaşlı işadamının ye-
rinde olmak ister miydiniz? Hani 
öz erkek kardeşinin oğlu hem kı-
zı ile hem resmi karısı ile yatıyor. 
Aynı evde yaşıyorlar. Dünya`da 
böyle bir boynuzlamanın toplu-
ma bakkaldan iki kilo un aılr gibi 
normalleştirilerek damardan ve-
rilmesi nerede? Türkiye gelişiyor-
muş. Gelişiyor da çivisi çıkmış ola-
rak  ve hangi yöne doğru geliştiği 
bilinmeden.  Birol Kilic

Viyana - Gerçek adı Larry 
Hagman olan Dallas dizisinin 
meşhur kötü adamı Ceyar 
(J.R.Ewing) Viyana’ya geldi. 
Bir sabah kahvaltısında kar-
şılaştığımız Ceyar’a ‘Özellikle 
son dönemlerde Türk televiz-
yonlarındaki dizileri görünce 
Ceyar’ı mumla arıyoruz’ 
dediğimizde sanki bazı şeyler 
biliyormuş gibi yüzünde bir 
tebessüm oluştu. 

Ceyar, DallaS
larry hagman
77  yaşında 

BİrOl kılıÇ

Ceyar, DallaS
larry hagman
45 yaşında
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Yeni Vatan : Sayın Ekici seçim-
lerde size başırılar diliyoruz.  
Halen ÖVP milletvekilisiniz ve 10 
Eylül’de yapılacak olan seçimler-
deki beklentileriniz nelerdir?

Şirvan Ekici: Öncelikle seçimlerin 
Avusturya’da yaşayan Türk hal-

kı için hayırlı olmasını diliyorum. 
Seçimlerde her partiden en azın-
dan bir Türk siyasetçinin mecli-
se girmesi gerekiyor. SPÖ’den ve 
Yeşiller’den en az bir siyasetçinin 
meclise gireceğini düşünüyorum. 
ÖVP’den de meclise bir Türk sok-
mamız gerekiyor. Eğer ÖVP’den 
en az bir kişi meclise giremezse 5 
yıl meydan boş kalacak. Bunu bir 
spor müsabakasına benzetiyorum 
ve bizim de bu maçın içinde olma-
mız gerekiyor. 

Yeni Vatan : Seçimden sonraki at-
mosfer nasıl olur sizce?

Şirvan Ekici : Birçok şey son an-

da değişecek. SPÖ’nün yerine ar-
tık ÖVP’nin olması gerektiğini dü-
şünüyorum. Böyle olursa Türk 
insanları için daha olumlu şeyler 

olacaktır. SPÖ sırf oy toplasın di-
ye Türk kökenli adayları seçilme-
yecek yerlere koyup, Türk insan-
larını bir nevi uyutuyor. Ayrıca 
FPÖ’nün bir artış göstereceğini 
düşünüyorum. FPÖ’nün seçimler 
için yaptığı bu provakatif çalışma-
ları kınıyorum. Çok çirkin bir siya-
set yapılıyor. 

Yeni Vatan : FPÖ’ye bir suç duyu-
rusunda bulunacak mısınız?

Şirvan Ekici:  Evet bulunaca-
ğım. Halkım için bir  getiri-
si varsa kesinlikle FPÖ’ye yap-
tıkları bu yanlışı düzeltmeleri 
için bir suç duyurusu yapmak 

gerekiyor. Toplumları kin ve 
nefrete sürükleyenlerin karşı-
sında her zaman dimdik ayak-
ta duracağım. Bu konu artık 

Avusturya‘nın sorunu oldu. 
Türklerin sorunu olmaktan çık-
tı. Birçok Avusturyalı meslekta-
şım da aynı görüşteler. Artık bu 
ırkçılık dolu açıklamalara, ya-
bancı düşmanlığı odaklı seçim 
çalışmalarına bir dur dememiz 
gerekiyor. 

ÖvP Şirvan ekici: ‘ Yabancı düşmanlığına 
da din sömürüsüne de hayır’

Yeni Vatan : 5 senedir milletve-
killiği yapıyorsunuz. Oldukça yo-
ğun meclis çalışmalarınız oldu. 
Bunları bizlere anlatabilir misi-
niz?

Şirvan Ekici: Evet dediğiniz gibi 5 
yıldır milletvekili olarak görev ya-
pıyorum. Bu süre içinde Türk hal-
kının haklarını demokratik yol-
lardan mecliste hep dile getirdim. 
Birçok projeye imza-
mı attım. Öncelikle 
bütün herkes tarafın-
dan istenen ücretsiz 
anaokulları konusunu 
meclise ben getirdim. 
Bu önerge ile şu an-
da anaokullar ücretsiz 
konuma geldi. ‘Mama 
learnt Deutsch’ pro-
jesi çok başarılı oldu. 
Kurslardaki Almanca 
öğretimi çok kötü se-
viyelerdeydi. Bunları yaptığımız 
projelerle iyi seviyelere getirdik. 
En önemli konulardan birisi de 
uyuşturucu ve gençlik programı-
mızdı. Girişimlerimle birçok gen-
cimizi bu yollardan arındırdık. 

Yeni Vatan : Başlayıp da bitireme-
diğim veya seçildiğim zaman baş-
layacağım dediğiniz projeleriniz 
nelerdir? 

Şirvan Ekici: 
Gençlerimizin 
i ş s i z l i k  ko -
nusu çok bü-
yük bir sorun. 
Gençlerimizin 
vasıflı olarak eğitilmesi gerekli. 
Onlara iş olanağı sağlanmadan 
önce iyi yerlerde çalışabilmeleri 
için iyi bir Almanca bilgisine sa-
hip olmaları ve yapacakları işte 

profesyonel olmaları gerekmekte. 
Bunun için bazı projelerimiz var.  

Entegrasyonu herkes farklı al-
gılıyor. Entegrasyon denildiğin-
de Almanca öğrenmenin yeter-
li olacağını düşünüyorlar ancak 
bu kesinlikle doğru değil. Uyum 
konusunda hem Türkler hem de 
Avusturyalılar olarak bir çaba gös-
termeliyiz. 

Bakınız size 
bir örnek ver-
mek istiyorum. 
İlk Viyana’ya 
geldiğimizde 
kaldığımız yer-

de Türk yok denecek kadar azdı. 
Komşumuz Avusturyalı yaşlı bir 
bayandı. Biz ona büyükanne di-
yorduk. Gerçekten bizlere çok yar-
dımcı oldu. Annem hastalandığın-
da bize tek başına bu Avusturyalı 
kadın bakmıştı. Aynı şekilde bir 
gün de komşumuz hastalanmıştı 
ve annem sanki kendi akrabasıy-
mış gibi evinde komşumuza bak-
mıştı. Yani anlatmak istediğim 
bu şekilde uyum söz konusu olur. 
Yoksa kendi içi-
mizde yaşarsak, 
kimseyle irtibat 
halinde olmaz-
sak bu ülkeye 
uyum sağlaya-
mayız.  Bunun 
düzelmesi için 
çalışmalar yapa-
cağız. 

Yeni Vatan : Bazı 
kişiler siyaseti 
dini kullanarak 
yapıyor. Bunlara 
bir cevabınız var 
mı?

Şirvan Ekici: Çok güzel bir konu-
ya değindiniz. Burada sadece ma-
kam sahibi olmak için oy toplayan 
insanlar hem dini yönden insan-
ları kandırıyor hem de gece sa-
at 10’larda 11’lerde insanları evle-
rinde rahatsız ediyorlar. Bir örnek 
vereyim. 5. Viyana’da bir camiide 
bayram namazı sırasında cemaat 
tam namaza kalkmışken bir Türk 
siyasetçisi camiye gelip ‘’Belediye 
Başkanı geldi’’ diyor ve cema-
at namaza başlamıyor. Belediye 
Başkanı 20 dakika konuşmasını 
yapıyor insanlar ondan sonra bay-
ram namazlarını kılıyorlar. İşte in-
sanlarımızın dini duygularıyla bu 
şekilde oynanıyor. 

Yaklaşan Viyana seçimleri öncesi seçim çalışmalarına 
hız veren ÖVP’den aday olan ve halen milletvekili ola-
rak görev yapan Şirvan Ekici ile hoş bir sohbet gerçek-
leştirdik. Seçimde ve seçim sonrasında oluşacak olan 
havanın Viyana’yı nasıl etkileyeceğini konuştuğumuz 
Ekici, birbirinden çarpıcı cevaplar verdi.
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Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilemn 
MesseMigration adlı fuar bu yıl Viyana 
Ticaret Odası'nda 22 Eylül-23 Eylül tarih-

lerinde düzenlendi. Fuara Türkçe, Sırpça ve di-
ğer dillerde yayın yapan medya kuruluşlarının 
yanısıra Avusturya ticaretinden değişik ticari 
kuruluşlar da katılım gösterdi. 

Fuar a  kat ı lan Viyana Ticaret  Odası 
Başkanı Brigitte Jank, ve Viyana Eyaleti 
Entegrasyondan sorumlu Eyalet bakanı 
Sandra Frauenberge,  bundan sonra bu fu-
arın Avusturya basın günleri adı altında bü-
yük fuarın dahilinde yapılmasının daha iyi 
olacağını ifade ederlerken tüm katılımcıla-
ra Viyana'da ticaretin çok sesli olmasına ve 
Viyana ticaretinin canlılığına yaptıkları kat-
kıya istinaden tebriklerini sundu. 

Renkli
medya 
fuarı
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Viyana güvenebileceğiniz 
şekilde sorunsuz işleyen 
ve dünya çapında en yük-

sek yaşam kalitesi standardına 
sahip şehir. Stadt Wien çalışan-

ları ve politikacılar her gün bu-
nun böyle kalması ve düzeltile-

bilecek şeylerin de düzeltilebilmesi 
için harıl harıl çalışıyorlar. 10 Ekim gü-

nü de şehrinizin gelecekte nasıl bir yol iz-
leyeceğine siz de karar verebilirsiniz.

Oy VerMe hakkınızı kullanın

Sayıları yaklaşık 1.25 milyonu bulan seçme 
hakkı olanların büyük bir çoğunluğu yerel se-
çimlerde oylarını kullanarak şehrin gelece-
ğini beraberce tayin edecekler. Şehir Meclisi 
Başkanı Frauenberger ve Stadt Wien'in seçim 
kuruluşu MA62'de kapsamlı bilgilendirme ve 
en iyi şekilde hazırlanma için gerekli bilgilen-
dirmeyi yapmaya çalışıyor. Viyana şehrinin 
sakinleri yaklaşık 1.800 oy verme noktasında 
oylarını kullanabilir. 

Bu seçim noktaları genelde okullardan ve-
ya muhtarlıklardan oluşur. Seçim tarihinden 
yaklaşık bir hafta önce Viyanalı seçmenler 
hangi seçim noktasında oy vereceklerini ad-
reslerine ulaştırılacak olan bir posta ile öğre-
nebilirler.

Seçim günü kendilerine bildirilen adreste 
oyunu kullanma imkanı olmayanlar, bir seç-

men kartına başvurabilirler. Burada dikkat 
etmeniz gereken, seçmen kartlarının referan-
dumlarda olduğu gibi otomatik olarak adresi-
nize gönderilmeyeceğidir. 

Seçmen kartıyla her şehir içi seçim noktasın-
da veya mektupla yurtiçinde ve yurtdışında 
oy verebilir. Seçmen kartıyla hasta 
yatağından oy vermek de müm-
kündür.

Seçmen kartı başvu-
runuzu oturduğu-
nuz ilçenin belediye 
idaresi seçim de-
partmanından, veya 
internet üzerinden 
(www.wahlen-wien.
at) adresinden temin 
edebilirsiniz. Seçmen 
kartlarıyla ilgili bir bil-
gi mektubu seçme hakkı 
olan herkese postayla gön-
derilecektir.

Seçmen kartı başvurunuzu en geç 6 Ekim tari-
hine kadar yazılı olarak yapabilirsiniz. Bizzat 
başvurunun son tarihi ise 8 Ekim günü saat 
12:00'dir. Telefon vasıtasıyla başvuruda bu-
lunmak mümkün değildir.

Seçimle ilgili gerekli tüm bilgiler 13 dilde 
ve ücretsiz olarak dağıtılan " Viyana Seçim 
Kitapçığı"'nda bulunmaktadır. 

vereceğiniz oyla viyana'nın geleceğinin 
seçilmesinde rol oynayın

Siz de oy verin, sizin 
de söz hakkınız olsun

  KİmleR OY veReBİlİR?
• Yaklaşık 1.25 milyon Viyanalı yerel se-
çimlerde oy verme hakkına sahiptir.

• Belediye Meclisi seçimlerinde 16 ya-
şını doldurmuş tüm Avusturyalılar (10 
Ekim 1994 tarihine kadar doğmul olan-
lar) oy kullanabilir.

• İlçe temsilcilerinin seçilmesi içinse 
Avusturyalı olmayan ve 16 yaşını dol-
durmuş tüm AB vatandaşlarının da seç-
me hakkı olacaktır.

• Belediye Meclisi seçimleri içinse 
Avusturya vatandaşı olmayan AB va-
tandaşlarının oy verme hakları yoktur, 
zira Viyana'da Belediye Meclisi aynı 
zamanda Federal Eyalet Meclisi işle-
vindedir.

• Oy vermek için gerekli olan bir diğer 
şart da, oy verecek vatandaşların 10 
Ağustos günü ikametlerinin Viyana'da 
kayıtlı olmasıdır.

• Seçim tarihinden bir hafta kadar önce 
seçme hakkına sahip olanlara posta ile 
"resmi seçmen bilgisi" gönderilecektir. 
Orada hangi seçim noktasında oy verile-
bileceği de belirtilecektir.

10 Ekim günü seçim sizin. Şehir 
politikalarının seyredeceği 
yön hangisi olacak? Oyunuzla 
Viyana'nın gelecekte de düny-
adaki en yüksek yaşam kalitesine 
sahip şehir olarak kalmasını 
sağlayabilirsiniz.vİYana 

seÇİM 2010 
ÖZEL
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kİMİn ne İŞleVİ Var?

Şehir Meclisi şehrin "parlamentosudur" 
ve 100 üyeden oluşur. Halk tarafından 
5 senede bir seçilirler ve aynı zamanda 

Viyana Eyalet Meclisi vekili işlevi de görürler. 

En son 2005 senesinde yapılan genel seçim-
lerde SPÖ 55 koltuğa sahip oldu. Böylelikle 
vekillerin yarısından fazlasına ve buna mu-
kabil salt çoğunluğa sahiptir. Mecliste şu an-
da ÖVP'den 18, yeşillerden 14 ve FPÖ'den de 
13 vekil bulunmaktadır. Meclistekiler şehir 
için hayati önem taşıyan konuları karara bağ-
larlar. Örneğin köpek sahipleri için zorunlu 
ehliyet dağıtımı ve metronun geceleri de ça-
lışması meclis kararıyla yürürlüğe girmiştir. 
Şehir Meclisi bütçe planlaması ile de ilgile-
nir. Projeler ve planlar için mali imkanları se-
ferber eder. İşbu mali imkanlara sahip olmak 
içinse şehrin gelir kaynaklarının olması gere-
kir. Bu bağlamda, harçlar ve vergiler (örn: kö-
pek vergisi, park vergisi) şehir yönetimi veya 
eyalet yönetimi tarafından belirlenir.

Üyeler ayrıca Belediye Başkanı'nı da seçer-
ler. Belediye Başkanı aynı zamanda Eyalet 
Başkanı'dır ve salt çoğunluk prensibi üze-
rinden oyla seçilir. Şehir Meclisi Bakanları 
ile birlikte Belediye Başkanı Viyana Şehir 
Senatosu'nu oluşturur.

  ŞehİR meclİSİ = eYalet meclİSİ

Hepsi tek bir çatının altın-
da:  Hem eyalet hem şehir

Viyana aynı zamanda hem bi beledi-
ye, hem bir eyalet, hem de bir eyalet 
başkentidir. 100 kadar Şehir Meclisi 

üyesi aynı zamanda Eyalet Meclisi üyeliği 

de yapar. Eyalet Meclisi'nin başında Eyalet 
Meclisi Başkanı bulunur.

Yasama yılının başlamasıyla seçilir ve eya-
leti dışarı doğru temsil eder. Kanunların 
çıkarılmasını ve onaylanmasını düzenler. 
İkinci ve üçüncü Eyalet Meclisi Başkanı'da 
Eyalet Meclisi üyeleri tarafından seçilir. 
Her iki meclisin de duruşmaları kamuya 
açık yapılır ve internet üzerinden www.wi-
en.at adresinden takip edilebilir.

Viyana´nın şehir meclisi aynı 
zamanda eyalet meclisi. Şu anda 
mecliste dört parti bulunuyor: 
SPÖ, ÖVP, Grüne ve FPÖ.

Markus Murlasits

İşte eyalet 
meclisindeki vekiller

Viyana Şehir 
Meclisi'nin işleyişi

  BeleDİye BaŞkanı'nın İkİ İŞİ

Rathaus (Belediye 
Sarayı)'nın başka-
nı Viyana Belediye 
Başkanı olarak şe-
hir senatosunun 
başıdır (Şehir yö-
netimi) ve şehir mec-
lisi üyelerince seçilir. 
Viyana'da ise şehir 
meclisi aynı zaman-
da eyalet meclisi-
dir. Böylece Belediye 
B a ş ka n ı  Eya l e t 
Başkanı rolünü de 
üstlenmektedir. Bu 
işleviyle Viyana eya-
letini dışarı doğru 
temsil eder.

Bir bakışta her şey:  küçük Viyana seçim bilgileri

  Seçme hakkı olanlar:
İkametgahı 10 Ağustos 2010 tarihi itibariyle Viyana'da 
olan ve seçim günü 16. yaşını doldurmuş olan 1- Avusturya 
vatandaşları (her iki seçim için de) 2- Avusturya vatandaşı 
olmayan AB vatandaşları (sadece ilçe temsilcisi seçimleri 
için) 

  Seçmen kütüğü:  
Avusturya'da seçme hakkı olan herkes otomatik olarak 
seçmen kütüğüne kaydedilir ve kaydolmak için bir şey 
yapmaları gerekmez..

  Resmi seçim bilgileri:
Her seçmene seçimden yaklaşık 1 hafta önce posta 
yoluyla „resmi seçmen bilgileri“ gönderilir. İçerik: 
1- Oy vereceğim seçim noktası nerede?
2- Seçimle ilgili önemli bilgiler

  Seçmen kartı
Seçim günü kendilerine ayrılan oy verme noktasında 
oy veremeyecek olanlar bir seçmen kartı başvurusunda 
bulunabilirler. Nerede başvurulacak? Belediye'nin 
ilçe temsilcisinin ilgili seçim departmanında Bu seç-
men kartıyla şu imkanlarınız olur: 1- Mektup oyu ile 
yurtiçinde ve yurtdışında oy verme 2- Herhangi bir 
Viyana seçmen kartlı-oy verme noktasında oy verme

  Hastalık, yatakta olma durumu:
Seçim günü hastaysanız veya yatak istirahati durumun-
da iseniz evinize bir seçim komisyonu ziyarette buluna-
bilir. Bunun için bir seçmen kartına sahip olmanız ön 
koşuldur.

  Mektupla oy:
Seçmen kartıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında mektupla 
oy verebilirsiniz, üstelik bunu seçim gününden önce bile yapa-
bilirsiniz. Her halükarda son seçim noktasının kapanmasından 
önce (10 Ekim saat 17:00) oyunuzu vermelisiniz. Bir imza ile 
oy mektubunuzun kimse tarafından izlenmeden, etki altında 
klamadan ve seçim noktalarının kapanmasından önce verildiğini 
tasdik edersiniz. Seçmen kartınız en geç 18 Ekim 2010 tarihinde 
saat 14:00 sularında posta yoluyla veya kurye yoluyla veya bizzat 
elden ilgili makama ulaşmış olmalıdır. Daha fazla bilgi seçmen 
kartında bulunmaktadır.

  Seçim günü çok önemli olan bir başka nokta
Fotoğraflı bir kimlik belgenizi de yanınıza alın! (örne-
ğin pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet veya öğrenci 
belgesi)

  Seçim noktasında:
Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
bekommen ein Wahlkuvert und zwei Stimmzettel: 
einen für die Gemeinderatswahl und einen für 
die Bezirksvertretungswahl. Nichtösterreichische 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger bekommen 
ein Wahlkuvert und einen Stimmzettel für die 
Bezirksvertretungswahl.

  Seçim kabininde
Gizli ve şahsi oy verme prensibi esastır. Her seçmen kabinde 
oyunu yalnız başına verecektir.

  Tercihli oylar
Sadece bir partiyi değil, o partiden aday olmuş adaylar-
dan birini de tercihli oyunuzla seçebilirsiniz. Seçilebilir 
adayların listesini seçim kabinesinde veya seçimden üç 
hafta kadar önce internet üzerinden www.wahlen.wien.
at adresinden bulabilirsiniz. Belli bir miktarda tercihli oy 
almış adaylar partilerin listelerinde ön sıralara geçecek-
lerdir.

  Seçim işlemi bittikten sonra
Seçmen doldurulmuş bütün oy pusulalarını seçim kabininde 
seçim sandığına koyar ve zarfgı kapatır. Zarf daha sonra 
seçim sandığına konulur.

  Ne seçilecek? Şehir meclisi ve 23 ilçe 
temsilcisi
Seçim günü: 10 Ekim 2010 Pazar
Seçim noktalarının açılış saati: 
Saat 07:00 – 17:00 arası

  WiEN-WAHl: endgültige zahl 
der Wahlberechtigten

Wİen  -  Bei  der  Gemeinderatswahl 
1.144.510 Wahlberechtigte, bei den 
B e z i r k s ve r t r e t u n g s w a h l e n  i n sge -
samt 1.252.877 Wahlberechtigte. Nach 
der Sitzung der Stadtwahlbehörde, 
mit der das Reklamationsverfahren 
zu den Gemeinderats- und Bezirks-
vertretungswahlen 2010 abgeschlos-

sen wurde, liegt die endgültige Zahl der 
Wahlberechtigten vor. 

Bei der Wiener Gemeinderatswahl wer-
den 1.144.510 Personen wahlberechtigt se-
in. Die Zahl der Wahlberechtigten te-
ilt sich in 613.543 Frauen und 
530.967 Männer.Bei  den 
Bezirksvertretungswahlen 
werden 1.252.877 Per-
s o n e n  w a h l b e r e c h -
t igt  se in.  B ei  den 

Bezirksvertretungswahlen sind 669.686 
Frauen und 583.191 Männer wahlberech-
tigt. In dieser Zahl sind auch 108.367 
wahlberechtigte nichtösterreichische EU 
BürgerInnen enthalten. 

Weitere Informationen: Wiener 
Stadtinformationszentrum 

unter der Telefonnummer 
01/525 50 bzw. im Internet 
unter www.wahlen.wi-
en.at.
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mektupla oy vermek:  
İşte bu kadar basit

Seçim günü ilgili seçim noktasına gidemeyecek 
olanlar, oylarını mektup yoluyla hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında verebilirler.

2.
Oyunuzu seçmen kartını alır almaz kullanabilirsiniz. 
Seçim günü saat 17:00'a kadar oy verebilirsiniz. 

Bunun için resmi oy pusulasını bizzat, gizli ve etki 
altında kalmadan doldurabilirsiniz.

3.
Seçmen kartı 22 Ekim tarihinden itibaren 
gönderilmeye başlayacak. Seçmen kartı 
kapatılabilir bir zarf halinde gelir. Seçmen 
kartının içinde iki oy pusulası bir de küçük 

seçim zarfı bulunur. Avusturya vatandaşı 
olmayan AB vatandaşları seçmen kartlarında 

sadece ilçe meclisi oy pusulası bulabilirler.

4.
Doldurduğunuz resmi oy pusulasını 
küçük seçim zarfına koyun, zarfı 
kapayın ve zarfı tekrar seçmen kartına 

yerleştirin.

5.
Yeminli beyanınızla 
resmi seçim 
pusulasını bizzat, etki 
altında kalmadan 
ve gözetilmeden 

doldurduğunuza dair 
imzanızı atın.

6.
Seçim kartı en geç 18 Ekim 2010 tarihinde saat 
14:00'e kadar ilgili seçim noktasına ulaşmış 
olmalıdır.

1.
Bir seçmen kartına ihtiyacınız var. Seçmen 
kartını ilgili ilçe yönetiminin seçim 
departmanından bizzat veya yazılı olarak 
(aynı zamanda internet üzerinden) isteyebi-
lirsiniz. Başvuru formuyla beraber seçmen 

bilgilendirme mektubu bütün seçmenlere posta 
ile gönderilecektir.

Seçmen kartı bilgilendirme mektubu mor 
renktedir ve posta yoluyla her seçmene 
yollanır. Seçmen kartı ve mektuplu se-

çim konusunda bilgiler ve seçmen kartı baş-
vuru formu barındırır. Sizin için belirlenen 
seçim noktasında oy vermeyecekseniz buna 
ihtiyacınız olacak.

seÇMen kartı BaŞVurusu

Seçmen kartı oy vermek için kullandığınız 
bir zarftır. Ayrıyetten başvuruda bulunulma-
sı gerekir – mesela oturduğunuz ilçenin ilgi-
li seçim departmanından bizzat, veya internet 
üzerinden www.wahlen.wien.at adresinden. 
Bunu posta yoluyla ilgili seçim departmanına 
göndermelisiniz. Adresiniz başvuru formun-
da zaten basılıdır.

resMİ seÇİM BİlGİlerİ

' Resmi seçim bilgileri' seçimlerle ilgili önem-
li detaylar hakkında bilgi vermektedir. En geç 
seçimlerden bir hafta önce posta kutunuz-
da olur ve ilgili seçim noktası hakkında bil-
gi verir. Seçmenler oy verirken bu bilgileri de 
yanlarına alabilirler. Böylelikle seçmen kü-
tüğünde bulunmaları kolaylaşır. ' Resmi seç-
men bilgileri' resimli kimlik yerine geçmez. 
Resimli kimliğinizi mutlaka yanınıza almalı-
sınız. www.wahlen.wien.at 

Text unter dem Bild: Christine Bachofner, se-
çim departmanı yöneticisi, seçmen kartını 
gösteriyor (büyük zarf), 'Resmi seçim bilgileri 
ve seçmen kartı bilgilendirme mektubu (mor) 

 Dİkkat:
 Karıştırmayın!

BiR BAKIŞTA: Seçmen kartı, bilgilendirme 
mektubu ve 'resmi seçim bilgileri'

© Bubu Dujmic

Oy pusulası neye benzer? Nasıl doğru şe-
kilde doldurulur ve kimlere tercihli oy ve-
rilebilir? Oy pusulasında neler olduğunu 
ve tercihli oyun ne işe yaradığını anlatı-
yoruz.

1.  Oy pusulasının ilk sütununda oy verece-
ğiniz partinin olduğu yeri işaretleyin.

2.İkinci sütunda seçime katılan parti-
ler listelenmiştir. Bu listede partile-

rin sıralaması bir önceki yerel seçimlerde 
aldıkları oy doğrultusunda listelenmiştir. 
2005 senesinde en çok oy alan parti listede 
en üst sırada yer alacaktır. Şu anda eyalet 
meclisinde temsilcisi bulunmayan partiler 
adaylıklarını ilan ettikten sonra sırayla lis-
telenir. 

3.'Parti tanımı' adlı satırda eyalet meclisi 
seçimlerine katılacak partilerin tam ismi 

yer alacaktır.

4.Eyalet meclisi seçimlerinde ayrıca tercih-
li oy da kullanabilirsiniz. 'Vorzugstimme 

für den Bezirk/Wahlkreis' yazılı olan alana 
desteklediğiniz adayın ismini yazabilirsiniz. 
Liste eylül ayının sonundan itibaren internet-
ten bulunabilir, veya seçim günü seçim kabi-
nine asılacaktır.

5.Toplam iki tercihli oy şehir seçimi öneri-
sinde verilebilir. Bunlar da internette ve-

ya seçim noktasında listelenmişlerdir.

Oy pusulanızı böyle 
dolduracaksınız

İlçe temsilcileri 
nasıl seçilir?

İlÇe meclisi seçimleri için kullanacağınız sarı 
oy pusulasını işte böyle dolduracaksınız.

A.Oy pusulasının ilk sütununda oy vere-
ceğiniz partinin olduğu yeri işaretleyin.

B. İkinci sütunda seçime katılan partiler 
listelenmiştir. Bu listede partilerin sıra-

laması bir önceki yerel seçimlerde aldıkları oy 
doğrultusunda listelenmiştir. 2005 senesinde 
en çok oy alan parti listede en üst sırada yer 
alacaktır. Şu anda eyalet meclisinde temsilci-
si bulunmayan partiler adaylıklarını ilan et-
tikten sonra sırayla listelenir. 

C.'Parti  tanımı' 
a d l ı  s a t ı r -

da eyalet mec-
lisi seçimleri-
ne katılacak 
p a r t i l e r i n 
tam ismi yer 
alacaktır.

D.İ l ç e 
t e m -

sili oyunuz-
da sadece tek 
bir partiyi seç-
mek zorunda de-
ğ i l s i n i z .  Ay n ı  z a-
manda favoriniz  olan 
aday için tercihli oy da kullanabilirsiniz. 
'Vorzugstimme für den Bezirk' yazılı olan 
boş alana adayınızın ismini yazabilirsiniz. 
Liste eylül ayının sonundan itibaren inter-
netten bulunabilir, veya seçim günü seçim 
kabinine asılacaktır.

21

3
4

5

b
a

c

d



28 HABER Yeni VATAn • eKİM 2010 SAYi 116

Dİkkat: 10 Ekim tarihinde oyu-
nu kullanmak isteyenler, seçim 
noktasında kimliğini de göster-
mek zorundadır. Yani seçim nok-
tasına bir adet geçerli, resmi bir 
kimlik belgesi getirmelisiniz. Bu 
belgelere de pasport, nüfus cüz-
danı, taşıt ehliyeti veya öğrenci 
belgesi dahildir. Seçmen kartı ve 
seçim bilgileri belgesi kimlik ye-
rine geçmeyecektir.

seÇMekte yarDıM 

Görme özürlü ve kör vatandaşlar 
için seçim kabinesinde oy pusu-
lası şablonları hazırlanmıştır. Oy 
pusulalarını kendileri doldura-
mayacak olan insanlar kendileri-
ne eşlik eden bir şahıs tarafın-
dan yardım 
alabilir-
ler.

eĞer kendi seçim noktanızda oy 
veremeyecekseniz, ilçenizde bu-
lunan belediye seçim departma-
nın- dan bir seçmen kartı 

başvurusunda buluna-
bilirsiniz. Böylelikle 
herhangi bir seçim 
noktasında veya 
mektup yoluyla oy 
kullanabilirsiniz. 
Bütün seçmenler 
posta yoluyla mor 
renkte bir seçmen 
kartı bilgilendir-
me mektubu 
alabilir. Birçok 
b i lg i lendir i -
ci belgenin ya-
nısıra bu mek-

tupta aynı 

zamanda seçmen kartı başvuru 
formu da bulunmaktadır. Seçmen 
kartını internet üzerinden talep 
edebilirisniz. Seçmen kartı yazı-
lı olarak, mektup yoluyla, faks ile 
veya Email ile 6 Ekim tarihine ka-
dar talep edilebilir. 

Bizzat gittiğiniz takdirde bu süre 
8 Ekim saat 12:00 tarihine kadar 
uzar. Bunun için aşağıdaki bil-
giler girilmelidir: İsim, Soyisim, 
doğum tarihi, doğum yeri, ika-
met adresi ve resimli kimlik bel-
gesi. Seçmen kartı bir zarftır. 
Seçimler için oy pusulasını ba-
rındırır. Seçmen kartını posta yo-
luyla adresinize yollatabilir veya 
bizzat alabilirsiniz.

Seçmen kartıyla 
oy vermek

Bir bakışta önemli bilgiler

Lütfen unutmayın!

 'resMİ seÇMen BİlGİsİ' İle 
İlGİlİ seÇİM nOktasına

Seçimlerden yaklaşık 1 haf-
ta önce her seçmene posta 
yolu ile 'resmi seçmen bilgi-
si' kağıdı gönderilir. Bu bil-
gilendirme belgesi otomatik 
olarak gönderilir. Bu belgede 
oy vermeye gideceğiniz se-
çim noktasının adresi ve se-
çim hakkındaki diğer bilgi-
ler yazılı olacaktır.  Dikkat: 
'Resmi seçim bilgisi' seçmen 
kartı değildir. Kimlik yerine 
de geçmez.

BekleMe süresİ OlMasın

Bir tavsiye: 'Resmi seçmen 
bilgilerini' de seçim nokta-
sında yanınızda bulundurun. 
Böylelikle seçmen kütüğün-
de bulunmanız kolaylaşacak-
tır ve böylelikle bekleme süre-
leriniz azalacaktır.

Rahatça 
mektupla oy 

verin

Bu BİlGİler Vİyana Şehİr 
BİlGİlenDİrMe MerkezİnDen 

ulaŞılaBİlİr
teleFOn 01/525 50 Ve WeB: 

WWW.Wahlen.Wİen.at.

   Ihr Spezialist für 

      exklusive Reisen 
in die Türkei...

seÇMen kartıyla oyunuzu aynı za-
manda mektupla yurtdışından da 
verebilirsiniz. Kartta ilgili seçim nok-
tasının adresi de yazılıdır. Seçmen 
kartı posta ile, bizzat veya kurye ile 
ulaştırılacaktır. Seçmen kartı en geç 
18 Ekim günü saat 14:00'de ilgili se-
çim makamına ulaşmış olmalıdır.
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Die beste Antwort auf diese Mustafa Karikatur 
ist, wenn Sie den Gemeinderatskandidat 
Mustafa Iscel Ihre Vorzugsstimme geben. 

Erstellt von Unterstützungskommitee f.M.I

"Mustafa'ya atılan taşa en iyi 
cevabı  tercihli oyunuzda Mustafa 
Işçel'i seçerek verin" 

FPÖ HC Strache'nin Mustafa aleyhine 
yapmış olduğu "Mustafa'yı 

vurursan sana......"Vs

SunExpress Genel Müdürü 
Paul Schwaiger, konuy-
la ilgili olarak, “SunPoints 

programıyla, bizimle sık uçan yol-
cularımıza, hesabı ve takibi çok 
kolay, avantajları fazla bir hiz-
met sunuyoruz. Kısa sürede da-
ha da geliştireceğimiz program 
içeriğiyle, SunPoints’in yolcula-
rımıza çok daha büyük kazanç-
lar sunmasını hedefliyoruz.” de-
di. SunExpress’in Genel Müdür 
Yardımcısı Hacı Say ise “İç ve dış 

hat uçularımızda aynı anda baş-
layan SunPoints, charter seferle-
rimizde henüz geçerli olmayacak. 
Program kapsamında; tur opera-
törleri, otel, otomobil kiralama şir-
ketleri, havayolları ya da diğer ku-
ruluşlarla olası işbirlikleri için de 
şimdiden çalışmaya başladık.” de-
di. SunExpress’in SunPoints prog-
ramında, yolculara, SunPoints 
Blue (mavi) ve SunPoints Orange 
(turuncu) olmak üzere iki kart se-
çeneği sunulacak. Başlangıçta ve-
rilen “SunPoints Blue”da belir-
li bir puan seviyesini yakalayan 
yolcular, SunPoints Orange’a ge-
çeçek ve harcamaları için %25 da-
ha fazla puan kazanmanın yanı sı-
ra farklı avantajlar da elde edecek. 

Yolcular, SunPoints için www.
sunexpress.com adresinden ka-
yıt yaptırdıklarında, anında 
“1.000 Hoşgeldiniz Puanı” kaza-
nacak. SunExpress’in bilet satış 
ve check-in noktalarındaki baş-
vuru formunu doldurarak ile-
ten yolcular ise “500 Hoşgeldiniz 
P u a n ı”n ıyl a  ka r ş ı l a n a c a k . 
SunExpress, SunPoints yolcu 
avantaj programının geliştirilme-
sinde, Türkiye ve dünyadaki pek 
çok önemli havayoluna yazılım 
hizmetleri veren Hitit Bilgisayar 
Hizmetleri ile çalışıyor.

SUNExPRESS’İN yolcularına sunduğu yeni avantaj progra-
mı SunPoints, Ağustos ayı itibarıyla başladı. Program kap-
samında; SunExpress’le uçan yolcular, yurtiçi ve yurtdışı 
seyahatleri için alacakları her biletin bedeli karşılığında 
belirli bir puan kazanacak, biriktirdikleri puanlarla ücret-
siz uçak bileti alabilecek. Piyasadaki benzer programlar-
dan farklı olarak, uçulan mile göre değil bilet için yapılan 
ödemeye göre puan kazanılan SunPoints’te; yolcuların 
üyelikten 3 ay öncesine kadar SunExpress ile yaptığı tüm 
uçuşların puanları da hesaplarına dahil edilecek.

SunExpress’in Yolcu Avantaj 
Programı “sunPoints” başladı.

bezahlte anzeige
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Viyana - İstanbul Ticaret odası’ndan 30 kişilik bir heyet Viyana Ticaret 
odasını ziyaret etti. Yapılan toplantıda işbirliğini güçlendirmenin yolları 
tartışıldı ve yeni bir protokol imzalandı.

İstanBul tİCaret ODası
Viyanà da önemli bir anlaşma imzaladı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Murat Yalçıntaş, 
Viyana'da, çıraklık eğitimi ve-

ren General Motors Fabrikası 
ile MODUL adlı özel Turizm 
Üniversitesinde incelemelerde bu-
lundu. General Motors Austria'nın 
motor ve şanzıman üretim tesisi-
ni ziyaret eden Yalçıntaş ve bera-
berindeki heyete fabrikanın Genel 
Müdürü Rudolf Hamp tarafından 
brifing verildi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Murat Yalçıntaş, Avusturya’nın 
Türkiye’deki en büyük 2’inci yatı-
rımcı ülke olduğunu belirttti.

Yalçıntaş, Avusturyalı şirketlerin 
sahip olduğu teknolojiden fayda-
lanmanın önemini vurguladı.

Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank da, İstanbul Ticaret 
Odasıyla yakın işbirliği yapmak-
tan memnuniyet duyacaklarını 
söyledi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi 
Kadri Ecvet Tezcan da, iki ülke 
ilişkilerini değerlendirdi. Tezcan, 
"Bizim işadamlarımıza 48 saat vi-
ze veriliyor. Söyler misiniz 48 saat-
te hangi işadamı hangi işi yapar?" 
diyerek sitemini dile getirdi.

İTO heyeti üyeleri daha sonra 
Viyana'nın Kahlenberg bölgesin-
deki MODUL adlı özel Turizm üni-
versitesini ziyaret etti.
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tülİn Şahin, bir ilke imza atarak 
Türkiye’nin ilk makyaj DVD’sini 
hazırladı. MED Yapımve dün-
yaca ünlü kozmetik firma-
sı Oriflame işbirliğiyle hazırla-
nan makyaj DVD’si, geçtiğimiz 
günü Titanic Otel’de gerçekleş-
tirilen basın toplantısı ile tanı-
tıldı. Tülin Şahin, Med Yapım 
Genel Müdürü Fatih Aksoy ve 
Oriflame Türkiye Genel Müdürü 
Johan Larsson’un katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, makyaj 
DVD’si hakkında bilgi verildi. 
Türkiye’de bir ilk olan DVD’nin 
Türk kadınına makyaj yapma-
yı öğretmesini umduğunu söy-
leyen Fatih Aksoy, “Bizim ka-
dınlarımız, gerçekten makyaj 
yapmasını bilmiyor. Maymun 
gibi sokağa çıkıyorlar. Umarım 
bu sayede, kendilerine yakışan 
makyaj seçimini gerçekleştirip, 
daha doğru şeyler yapabilirler” 
dedi.

"hayalİnİ kurDuM"

Tülin Şahin ise, “Bu proje 5 yıl-
dır kafamdaydı. Önceden kita-
bını yazmıştım. Fakat bunun 
gerçekleştirmek şimdi nasip ol-
du. Umarım, kadınlarımız bu 
DVD’de kendilerine uygun olan 
şeyleri bulabilirler. Ben bun-
dan eminim” dedi. Daha ön-
ce 1980’li yıllarda Amerika’da 
böyle bir proje gerçekleştirildi-
ğini söyleyen Şahin, “Bu zama-
nı olmayan bir proje, sanırımbu 
dünyada gerçekleştirilen ikinci 
makyaj DVD’si, önce Türkiye’de 
ardından da umarım Avrupa’da 
piyasaya çıkacak” dedi. Her za-
man ilkleri gerçekleştirdiğini 
söyleyen Şahin, “Orijinal proje-
ler üretip hayata geçirmeyi sevi-
yorum” dedi.

Viyana- Kısa adı SAM-DER 
olan Avusturya Samsunlular 
D e r n e ğ i  r e s m i  a ç ı l ı -

şı 12.09.2010 tarihinde yapıldı. 
Birçok davetlinin katıldığı açılış tö-
reni, Türkiye Cumhuriyeti Viyana 
Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı 
Bülent Karadeniz ile SAM-DER 
Başkanı Avni Özkan’ın kurde-
leyi birlikte kesmesiyle başladı.  
Avusturya Samsunlular Derneği 
Basın Sözcüsü Yasin Karaca yap-
tığı konuşmada eğitimin önemine 
değinerek, Avusturya Samsunlular 
Derneğinin öncelikli amacının kül-
tür, eğitim ve entegrasyon faaliyet-
leri olduğunu söyledi. Karaca ko-
nuşmasının devamında, ‘Şu an 
modern dernek lokalimizde 7-14 
yaş grubu öğrencilere yönelik des-
tek kursları ve her yaş grubundaki 
üyelerimize saz ve org dersleri veril-

mektedir’ diye ko-
nuştu. Avusturya 
genelinde 11 bin 
Samsunlunun ya-
şadığını belirti-
len açılış töre-

ninde, Avusturya Samsunlular 
Derneği’nin şu anda 430 üye-
si olduğu açıklandı. Avusturya 
Samsunlular Derneği’nin üyele-
rine sunduğu hizmetleri arasında 
emeklilik ve vize konusunda halkı 
bilgilendirmek, tercüme konusun-
da üyelere yardımcı olmak ve üye-
lerin diğer sorunlarında yardımcı 

olmak geliyor. Dernek aynı zaman-
da kurban bayramı dolayısıyla bir 
de şölen organize edeceğinin müj-
desini verdi. 

"Türk kadını 
maymun 

gibi sokağa 
çıkıyor"

Avusturya’da yaşayan 
Samsunluların tek 
bir çatı altında topla-
yacak olan Avusturya 
Samsunlular Derneği 
görkemli bir törenle 
açıldı.

Avusturya 
Samsunlular 
Derneği'nde 

görkemli açılış

Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. 
Lütfen çocuklarımızın anaokulundan başlamak 
üzere eğitimine ve hem Türkçe’ye hem de 
Almanca'ya hakim olmalarına önem verelim. 

eFGanİ DÖnMez 
BUNDESRAT

Bezahlte Anzeige

Türkiye’nin ilk makyaj 
DVD’sinin tanıtımında 
Fatih Aksoy'dan şok 
açıklama

oYlARINIZ 
SiZiN GERÇEK 

DoSTUNUZ 
PARTiYE: 

DIE GRÜNEN 
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Yeni Vatan: Seçimlere çok az bir 
zaman kaldı. Kendinizi bize kısa-
ca tanıtıp siyasete nasıl girdiği-
nizi açıklar mısınız?Seçmenlere 
kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

S e vg i  At a l a y:  19 85  y ı l ı n -
da Viyana’da doğdum. Aslen 
Burdur’luyum. Halen Viyana 
Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi’nde öğrenciyim.  2005 
yılında HAK’ı bitirirken yazdığım 
tez benim hayatımı olumlu yönde 
değiştirdi. Bitirme tezimi yazar-
ken bazı şeylerin doğru gitmediği-
ni fark ettim. Ekonomide  yapılan 
bir sürü yanlış vardı. Bu yanlışla-

rı düzeltmek için en uygun yolun 
siyaset olduğuna karar verdim ve 
kendimi siyasetin içinde buldum.  

Yeni Vatan : Neden siyaset yap-
mak için ÖVP’yi seçtiniz?

Sevgi Atalay: Bitirme tezimde gör-
düğüm yanlışlıkların üstüne giden 
tek partinin ÖVP olduğunu düşün-
düm. ÖVP eleştiren ve eleştirmesi-
ni bilen bir parti. Diğer partilere 
bakacak olursak bazıları göçmen-
ler üzerinden oy kazanmaya çalı-
şıyor, bazıları da göçmenlere karşı 
olduğundan oy istiyor. Ancak ÖVP 
her zaman doğrunun yanında ol-
duğunu ve kirli siyasetten uzak 
durduğunu gösteriyor. 

Yeni Vatan : Seçilirseniz özellikle 
Türk insanları için neler yapabile-
ceksiniz?

Sevgi Atalay: Birçok projemiz 
var. Özellikle 11. Viyana’da bir 
hiç uğruna gruplaşmalar oluyor. 
Öncelikle bu gruplaşmaları kaldır-
mamız gerekiyor. Türk gençlerinin 

üretken olduklarını herkese gös-
termemiz gerekiyor. Bir de esnaf-
larımızın sorunları oluyor. Onları 
temsil eden biri yok. Seçildiğimiz 
zaman ilk işlerimizden biri ola-
cak. Esnaflarımızın sorunlarını 
çözmek için uğraşacağız. Toplum 
olarak artık kabuğumuzdan çıkma 
zamanı geldi. 
Avusturya’nın 
bir parçası ol-
malıyız. Bütün 
Türk insanla-
rımızın çok iyi 
Almanca konuş-
malarını istiyo-
rum. Bunun için 
varımla yoğum-
la çalışacağım

Yeni Vatan : Çok genç bir siyaset-
çisiniz. Bazen genç olmanızdan 
dolayı ufak bir korkunuz olmu-
yor mu?

Sevgi Atalay: Kesinlikle olmu-

yor. Genç ve idealist bir insanım. 
Açıkça söylemek gerekirse kendi-
mi iyi biliyorum. Yapamayacağım 
hiçbir  sözü söylemiyorum. 
Eleştirmesini de biliyorum eleşti-
rildiğim zaman ders almasını da. 
Çoğu zaman kendi öz eleştirimi 
yapıyorum. Partimin içinde fark-
lı bir düşünceye sahipsem kimse-
den korkmadan çıkıp konuşabili-
yorum.

Yeni Vatan : Fırıldak siyasetçiler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sevgi Atalay: Fırıldak siyasetçi-
ler olduğu sürece Türklerin prob-

lemlerinin bü-
y ü y e c e ğ i n e 
i n a n ı y o r u m .  
Fırı ldak siya-
setçiler olmaz-
sa problemlerin 
çözümü o kadar 
kolay olacaktır. 
Çünkü insanla-
ra saçma sapan 
vaatlerle gelen-
ler bir de üstü-

ne dediklerini yapamadıkları için 
Türk insanlarımızın problemleri 
hep artıyor. Artık Türk seçmenle-
rimizin bu fırıldaklara gereken ce-
vabı bu seçimde vereceklerini dü-
şünüyorum.

10 Ekim 2010 tarihinde 
yapılacak olan Viyana 
seçimlerinde ÖVP’nin genç 
adaylarından birisi olan 
Türk asıllı Sevgi Atalay 
gazetemizi ziyaret etti. 
ÖVP’nin 11. Viyana’dan 
aday gösterdiği Atalay, artık 
fırıldakların siyasetten 
çekilmeleri gerektiğinin 
altını çizdi. 

ÖVP adayı Sevgi Atalay : 

"Fırıldaklar 
olmazsa sorunlar 

çözülür"
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SERi BoRSA
yayınlanMasını İsteDİĞİnİz İlanlarınız İÇİn tel: 01-513 76 15-0

satılık 
Pazar yerİ
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 
iŞYERi

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 ... 

istanbul 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.

irtibat: oNUR DÜlGER
 onur_dulger@hotmail.com

+43 681 1072 1138

3. Viyana’da 2 salonlu, 
teraslı, komple donanımlı, 
hazır müşterili, klimalı ve 
düğün salonu anlaşmalı 
cadde üzerinde bulunan 

kuaför salonu devren 
satılıktır

Başka şehirlerle kıyaslama-
ların yapıldığı sonuçlarda, 
bir işletme için izin alma sü-

recinin Bratislava'da 66 gün sürer-
ken, Viyana'da 122 gün sürdüğü or-
taya çıktı. Wirtschatsbund Viyana 
Başkanı Brigitte Jank bu konu hak-
kında 'Sadece bu veri bile ne ka-
dar büyük oranda bir ekonomik 
dinamizmin heba olduğunu göste-
riyor dedi. Viyana Wirtschaftsbund 
'jetzt gegensteuern' ismini verdiği 
bu araştırma sonrasında Viyanalı 
işletmecilerin sorunlarını masaya 
yatırdı. Verilen cevaplar doğrultu-
sunda şu önlemlerin alınmasının 
elzem olduğuna karar verildi. 

 •  Bürokratik engelleri azaltmak
 •  Süreçleri basitleştirmek
 •  Harç miktarlarını düşürmek
 •  Altyapıya daha fazla destek ve    
 rilmesi
 •  Araştırma ve yeniliğe daha fazla  
 yatırım yapılması

250 MİlyOn eurO'luk tasarruF 
MüMkün

Viyana yönetimi için belirlenmiş 
yüzlerce eyalet kanunu ve binlerce 
yönetmelik mevcut. Ticaret Odası 
yetkilileri ekonominin önünü tı-
kayan bu düzenlemelerin ortadan 
kaldırılması gerektiği sonucunu 
savunurken, bunun işletmecileri 
büyük bir külfetin altından kaldı-
racağını söyledi. Araştırmaya göre 
aşırıya kaçan düzenlemelerin yüz-
de 25'inin bile ortadan kaldırılması 
halinde 250 milyon Euro'luk bir ta-
sarrufa gidileceği belirtildi.

Wirtschaftsbund kamuoyu anketinden net bir sonuç çıktı:

'Bürokratik engeller kaldırılmalı'

Wirtschaftsbund'un talebi 
üzerine Gfk Austria'nın ger-
çekleştirdiği kamuoyu anke-
tinden bürokratik engellerin 
acilen kaldırılması gerektiği 
sonucu çıktı. Anket sonucuna 
göre  işletmecilerin yüzde 73 
oranındaki büyük bir çoğun-
luğu Viyana şehir idaresinin 
'problemli' olduğunu düşün-
düklerini iddia etti. Anketten 
ayrıca sadece Viyana işletme-
leri için 250 milyon Euro'luk 
bir tasarruf potansiyeli 
bulunduğunun altı çizildi. 

satılık İŞ yerİ
20. Viyana’da 

Marchfeldstraße 17 
üzerinde bulunan, 

hazır müşterisi olan, 
döner kebab, pizza, 

schnitzel salonu 
yanlızlıktan dolayı 

devren satılıktır

+43 699 196 40 501
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Viyana – APA'nın verdiği ha-
bere göre Avusturya İslam 
Cemiyeti(İGGİÖ) Başkanı 

Anas Schakfeh'in kendi cemiye-
tine üye kazanmak için müslü-
man öğrenciler için din dersine 
giren öğretmenlere 'emir verdi-
ği' iddia edildi. Anas Schakfeh'in 
bu öğretmenleri 'mesleklerini 
kaybetme' ile tehdit ettiği belir-
tilirken, Schakfeh yaptığı açıkla-
mada  ‘Eğitim veren her öğretmen 
kendi ailesini, annesini, babasını, 
kardeşini, öğrencilerini ve onların 
ailesini kayıt ettirmek zorunda. 
Kayıt yaptırmayanlar öğretmen 
statülerini kaybedecek. 

Kulağa sert geliyor ama öyle’ di-
ye konuştu. Müslümanlar için din  
dersine giren ve Linz'de görevi-
ni ifa eden bir din öğretmeni, ko-
nuyla ilgili 'Bütün aile fertlerimizi 
IGGiÖ üyesi yapmamız ve okullar-
da cemiyet için üye kazanmamız 
doğrultusunda emir aldık' şeklin-
de görüş bildirdi. 

IGGiÖ ise kendilerine yönelti-
len bu tehdit iddialarını kabul et-
mezken, kendilerine üye olma-
yan insanların kendi memurları 
ve dolayısıyla din öğretmeni ola-
mayacaklarını söyledi. Halen 
kaç üyesi olduğu resmi olarak 
açıklanmayan Avusturya İslam 
Cemiyeti(İGGİÖ), Avusturya’da 
kanunen geçerli olan dini toplu-
luk hüviyeti kazanmak için 16.000 
üyeye ihtiyaç duyduğu açıklandı.  

Yeşiller partisi eğitim sözcüsü 
Harald Walser de Schakfeh'in 
bu tutumunu eleştirirken, ' 
Kendisi bir an önce böyle bir ko-
nuşma yapıp yapmadığını açık-
lamak zorundadır' dedi. Walser, 

'Eğer gerçekten IGGiÖ Başkanı 
olarak makamını kötüye kul-
landıysa ve din öğretmenlerini 
kendi cemiyetinin temsilcileri-
ne dönüştürmek istediyse, ger-
çekten tahammül edilemez bir 

hal almıştır. Eğer haber doğruy-
sa, Schakfeh derhal ilgili din 
öğretmenlerinden özür dileme-
lidir ve görevinden istifa etmeli-
dir' sözleriyle Schakfeh'i sert bir 
dille eleştirdi.

Avusturya'da müslü-
manları temsil ettiğini 

söyleyen Avusturya 
İslam Cemiyeti Başkanı 

Anas Schakfeh'ten 
Avusturyada görev yapan 
din öğretmenlerini tehdit 
eder gibi Avusturya İslam 

Cemiyeti'ne üye olmaya 
çağırdı.

aPa: "Avusturya islam Cemiyeti Başkanı’ndan islam 
Dini öğretmenlerine tehdit gibi üyelik daveti"

Can Tours Reisebüro / Gudrunstrasse 150, 1100 Wien / Tel: 01 / 603 41 96 / Fax: 01 / 603 52 68 / can.reisen@chello.at

Yeni Vatan : Sayın Alkan yerel se-
çimlere artık çok az bir zaman 
kaldı. Siz LİF’ten adaylığınızı 
açıkladınız. Bizlere ve seçmenle-
re kendinizi biraz tanıtır mısınız?

E n g i n  Al ka n :  Tü r k iye’d e n 
Viyana’ya 5 yaşında geldim. Ailem 
beni ve kardeşlerimi birçok zor-
luklarla büyüttü. Babam inşaat-
larda çalışarak geçimimizi sağ-
ladı. Bana gelip avuçlarının içini 
gösteriyordu ‘Böyle mi çalışmak 
istiyorsun yoksa elinin kalem tut-
masını mı’ diyor-
du. Ben de oku-
mak istedim ve 
HAK’ı ( Ticaret 
Lisesi) bitirdim. 
İlk önceleri ha-
vaalanında de-
ğişik görevlerde 
çalıştım. Kargo 
bölüm müdürü olarak görev al-
dım. Ancak askerlik görevim ge-
lince Avusturya ordusunda asker-
lik yapmaya başladım. Askerlik 
sonrası  sigortacılık yapmaya baş-
ladım. Evli ve bir çocuk babasıyım. 
Hem kendi çocuğuma hem de bü-

tün çocuklara güzel bir gelecek bı-
rakmak için çalışıyorum.

Yeni Vatan: LİF ile tanışmanız na-
sıl oldu?

Engin Alkan: Viyana’ya geldiği-
mizden beri 30 yıl geçmiş ve bu 30 
yıllık süre içinde sürekli SPÖ’yü 
desteklemiştik. Ancak bir ilerle-
me kaydedilemiyor. Fırsat eşitliği 
sunulmadığını gördüm.Çalışırım 
ve birşey isterim politikası uygu-
lanıyor. Aynı şekilde diğer par-

t i ler  iç inde ge -
çerli bunlar. Türk 
asıllı kişileri sırf oy 
kazandırsın diye 
seçilemeyecek yer-
lerden aday göste-
rip onların yok uğ-
runa çalışmalarını 
sağlıyorlar. Bizim 

Türk siyasetçileride partilerin ya-
lakalığını yapıyorlar. Sizin bu gibi 
siyasetçilere fırıldak benzetmeniz 
bence çok yerinde olmuş. Bu şekil-
de devam ettiği sürece Türk insa-
nı için politika hiç olumlu gitme-
yecek. Böyle olunca bunlara karşı 

bir güç olması gerektiğini düşünü-
yordum. LİF tamda böyle bir par-
ti. Bu kurulmuş yanlış düzeni de-
ğiştireceğine inandığım için LİF ile 
yola çıktım.

Yeni Vatan : Türkler LİF’i neden 
seçsinler?

Engin Alkan: Viyana’da Türkler 
partilerin içinde hep birilerine 
yalakalık yapılmak zorunda bıra-
kılıyor. Böyle olunca Türk kimli-
ğimiz yerlerde geziniyor. Bu ima-
jı ortadan kaldırmamız gerekiyor. 

Bu kurulmuş yanlış düzenin de-
ğişmesi gerekiyor. İşte bu yüz-
den Türkler LİF’i seçmeli, çünkü 
biz fırsat eşitliğini savunuyoruz. 
Kim olursa olsun herkesin eşit ol-
duğunu düşünüyoruz. Diğer par-
tileri protesto etmek için LİF’i seç-
memiz gerekir. Ben LİF’in içinde 
entegrasyondan sorumluyum ve 
gördüğüm manzara beni bir hay-
li üzüyor. Türk insanının çalış-
kan ve akıllı olan tarafını bütün 
Viyana’ya göstereceğiz. Böylece 
Türkler hak ettikleri saygıyı geç 
de olsa LİF ile alabilecekler.

Viyana Liberale Forum 
Partisi(LİF)’nin Türk 

asıllı adayı Engin Alkan 
Yeni Vatan Gazetesi’ni 

ziyaret etti. 

liF viyana adayı engin alkan: 
"Oylarınızı lıF'e verin"
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Viyana-UEFA Avrupa Ligi 
L Grubu'nda ikinci sına-
vına çıkan Beşiktaş, geri-

ye düştüğü ve büyük bölümü-
nü Quaresma'sız oynadığı maçta 
Rapid Wien'i 2-1 devirmeyi bildi.
Maça fırtına gibi başlayan Kara 
Kartal'ın, oyunun kontrolünü eli-
ne alması fazla zaman almadı. İlk 
dakikalarda Quaresma önderli-
ğinde rakip kaleyi abluka altına 
alan Beşiktaş'ta 12. dakikada ha-
rika hareketlerle ceza sahasına gi-
ren Q7'nin vuruşunda top direk-
ten döndü. Bu arada Beşiktaş'ın 
süperstarı Quaresma, ilk devre-
nin ortalarında kaybettiği bir topu 
kazanmaya çalışırken rakibiyle 
girdiği mücadelede sakatlanarak 
32'de yerini Holosko'ya bıraktı.

İlk yarıdaki müthiş baskısına rağ-
men gol bulamayan siyah beyazlı 
temsilcimiz, ikinci yarının başın-
da çok basit bir hatayla golü ye-
di. 50. dakikada Türk asıllı Yasin 
Pehlivan'ın sol kanattan ceza sa-
hası içine pasında bir başka Türk 
asıllı Veli Kavlak topu ağlara gön-
derdi: 1-0. Golün şokunu çabuk 
atlatan temsilcimiz, çok geçme-
den beraberlik sayısını buldu. 
54. dakika Ernst'in harika ara pa-
sında kaleciyle Holosko, kaleci-
yi de geçerek skora dengeyi getir-
di. Anak Beşiktaş fırtınası dinecek 

kara kartal Viyana'da vals yaptı

gibi değildi! 58. dakikada bir kez 
daha kaleciyle karşı karşıya kalan 
Holosko'nun vuruşunda bu kez di-
rek gole için vermedi. Öte yandan 
Rapid'in de bir topu direkten dön-
dü. Deplasmanda beraberlikle ye-
tinmemeyi kafasına koyan Kara 
Kartal, zafer sayısını yıldız gol-
cüsü Bobo'nun ayağından buldu. 
63'de Tabata'nın ara pasında kale-
ciyle karşı karşıya kalan Sambacı, 
her zaman olduğu gibi bu kez de 
pozisyonu affetmedi: 1-2.
 
İlerlyen dakikalarda uzun toplar-
la Beşiktaş kalesinde tehlike ya-
ratmaya çalışan Rapid Wien, son 

bölümlerde beraberlik golüne çok 
yaklaştı. 83. dakikada Veli'nin 
harika ortasına Salihi kafayı vur-
du, kaelci Hakan Arıkan mut-
lak bir gole izin vermedi. Kalan 
dakikalarda başka gol olmayın-
ca Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 2. 
maçından da 3 puanla ayrılarak 
2'de 2 yaptı ve Porto'yla zirve mü-
cadelesini sürdürdü.
 
Öte yandan son dönemde Avrupa 
kupalarındaki başarısı sürdüren 
Beşiktaş, deplasmandaki kaybet-
meme geleneğini 6 maça çıkarır-
ken 8. maçında da 7. galibiyetini 
aldı.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 
Rapid Wien deplasmanında 
geriye düşmesine rağmen 
sahadan zaferle ayrılarak 
gruptan çıkmak için büyük 
avantajı yakaladı. 
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