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EĞİTİMİN YOKSA
 ARTIK GELME

Yeni yıla girerken
sakin, sabırlı ve birlik 
olmaya davet Çok kıymetli Yeni Vatan Gazetesi 

okuyucularaımız;  2011 yılına hızla 
girmek üzereyiz. Hepinize, ama en 

başta çocuklarınıza en içten duygu-
larımızla yeni yılda sağlıklı,mutlu, 
huzur dolu ve içinde haram olma-

yan bol kazançlı bir yıl dileriz. Aziz 
vatanımız Türkiye ve sevgili Yeni 

Vatanımız Avusturya Devleti ve 
insanları için en hayırlı ve uğurlu, 

kazasız belasız, barış ve esenlik dolu 
bir yıl dileriz. Niye okurlarımızı yeni 
yıla girerken  sakin, sabırlı ve birlik 

olmaya  davet ediyoruz? 
Sayfa 2-3

Sayfa 18`de
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So n  h a f t a l a r d a  s ay ı n 
Büyükelçi Tezcan’ın ifade-
leri ile Türkiye’den göç eden 

insanlara karşı yerli ve yabancı 
(Türkiye göçmeni olmayan) vatan-
daşlar arsında tatlı sert tartışmalar 
Yeni Vatan Gazetesi’nin sahiple-
rinden, muhabirlerine, sekretar-
yasından tutun çaycısına kadar 
kulağımıza gelmektedir. 

Yeni Vatan Gazetesi olarak sizle-
re nacizane tavsiyelerimizi izni-
nizle ifade etmek isteriz. Lütfenen 
kendisini Avusturya’da yerli halk 
olarak, diğer bir değişle gerçek 
Avusturyalı olarak gören insan-
lar başta olmak üzere  Türkler ve 
Türkiye konusunda konuşurken, 
tartışırken veya fikir alış verişinde 
bulurken sakin ve sabırlı olalım. 
Şimdi siz diyebilirsiniz ki ' Niye? 
Korkacak bir seyimiz mi var? Ya 
da haksızmıyız?' Evet işte tam da 

bu yüzden sakin ve sabırlı olma-
lıyız. Hiç bir şeyden korkmuyoruz 
ve haksız da değiliz. Ama her in-
san gibi bizim de hatalarımız var. 
Güçlü olan sakin ve sabırlı olur. 
Konuşurken kesinklike ağzından 
kaba  sözler çıkarmaz, karşısın-
daki insanı alaya almaz, karşımız-
daki insana  hemhal yani empati 
duygusunu vermeye çalışır. 

Çünkü Türkiye göçmenleri han-
gi asıldan olursa olsun barıştan, 
kardeşlikten, huzurdan yanadır. 
Sorunları konuşmaktan korkma-
yacağız. Ama kesinlikle düşmanca 
bir ses tonu ile değil. Kesinlikle ba-
ğırarak, çağırarak ve kırarak değil. 

Düşünerek,birbirimizi gaza getir-
meden, kışkırtmadan aziz vatanı-
mız Türkiye’nin gerçek ve ebedi el-
çileri olarak Yeni Vatanımız için 
en güzel duyguları besleyerek, ica-

bında 'Dost acı söyler' düsturuyla 
hareket ederek ve ortak akıl ve vic-
danın kabul edeceği ifade ve tarz-
da tartışalım. 

Unutmayalım, insanoğlu yaratılı-
şı itibariyle her türlü güzelliğe de 
çirkinliğe de, artılara da eksilere 
de sahiptir. Unutmayalım, nefis-
le mücadele dediğimiz şey de işbu 
eksilerden artıya gidişin gözü yaş-
lı yolculuğudur... Unutmayalım, 
barış için bazen gözyaşı dökme-
miz, çok sabırlı olmamız, hep ha-
yır ve barış için çalışmamız ve bir-
birimize bu doğrultuda tavsiyeler 
vermemiz gerekiyor.  Ne yazık ki, 
Avusturya'daki Türkiye göçmenle-
ri  inanılmaz derecede bölünmüş 
parçalara ayrılmış durumdadır…
Türkiye göçmenleri birbirlerinin 
hem alenen, hem de gizliden giz-
liye arkasını oymakta ve karala-
maktadır. Bu konuda özellikle  

BAŞYAZI

Çok kıymetli Yeni Vatan 
Gazetesi okuyucula-
raımız;  2011 yılına 
hızla girmek üzereyiz. 
Hepinize, ama en başta 
çocuklarınıza en içten 
duygularımızla yeni yılda 
sağlıklı,mutlu, huzur dolu 
ve içinde haram olmayan 
bol kazançlı bir yıl dileriz. 
Aziz vatanımız Türkiye 
ve sevgili Yeni Vatanımız 
Avusturya Devleti ve 
insanları için en hayırlı ve 
uğurlu, kazasız belasız, 
barış ve esenlik dolu bir 
yıl dileriz. 

Sakin ve 
sabırlı 
olalım

Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilci-
lerine büyük sorumluluk düşmek-
tedir. Yangının üzereine körükle 
gitmesinler ve insanlar, kapalı ka-
pılar ardından gruplaşmalar yap-
masınlar. Kimse kimsenin kendi 
babasının bostanında uşağı ol-
madığını bilmeli ve herkesin şe-
refi, namusu ve kimliği olduğu-
nu unutmamalı. Hele hele sözde 
dernekçi, sözde klarnetçi ve söz-
de gazeteci kimliği ile kraldan çok 
kralcılık veya  ispiyonculuk, ajan-
lık, provakatörlük ve çok bilmişlik 
yapmaya kalkıp devletin konumu 
ve ismini kullanarak insanlar ara-
sında ayrım ve kayrım yapılma-
ması gerekiyor. Avusturya’da top-
lum kendi arasında yeteri kadar 
paramparça olmuş durumda. Çok 
bilmişlere değil,  iyi niyetli ve tek 
yüzlü insanlara her konumda ih-
tiyacımız var. 

Vatandaş şikayet ediyor. Ne kadar 
zurnanın son deliği, kendi ve çev-
resinin çıkarının iş takipcisi var ise 
ortalıkta ya siyasetci, ya dernekçi 
ya klarnetçi ya da sözde gazete-
ci kimliği ile dinimizi, aklımızı ve 
vicdanımızı sömürüyor. Hem sol 
tarafdan hem sağ tarafdan. İşte bu 
ortamda  sağlıklı kalabilmek için 
sakin, sabırlı ve akıllı olmamız ge-
rekiyor. Peki neden? Çünkü Yunus 
Suresi 100. Ayet ne diyor?  'Aklını 

çalıştırmayanın üzerine pislik 
yağdırım'…Avusturya’da üzeri-
mize havadan tezek yağmıyor 
ama durumumuz da pek de hoş-
nut olunası değil…Durun bitme-
di..Bakın Lokman Suresi 33.Ayet 
ne diyor: 'Aman o yaman alda-
tıcı seni Allah diyerek aldatma-
sın'..Hem soldan hem sağdan ya-
man aldatıcılara dikkat edelim…
Sakin ve sabırlı olup diklenmeden 
dik duralım. Bu bağlamda "Büyük 
İskender"den bir anekdot aktar-
makta fayda var:  İskender, felse-
fenin duayeni sayılan Aristo'ya 
bir mektup yazar. Mektupta, 
"Zaptettiğim topraklardaki insan-
ları tahakkümüm altında   tutabil-
mek için neler yapmalıyım" der ve 
şu soruları sorar: 1- Ülkenin ile-
ri gelen insanlarını sürgüne mi 
göndereyim? 2- Ülkenin ileri ge-
len insanlarını hapse mi atayım? 
3- Ülkenin ileri gelen insanlarını 
kılıçtan mı geçireyim? Aristo ce-
vap gönderir:1- Sürgünde topla-
nıp sana karşı başkaldırırlar. 2- 
Hapishaneler militan yuvası olur, 
kontrolden çıkar.3- Onlardan son-
raki kuşak intikam hırsıyla büyür, 
tahtını sallar. Çözümü şöyle anla-
tır: "İnsanların arasına nifak to-
humları ekeceksin, birbirleriyle 
savaşınca hakem olarak kendini 
kabul ettireceksin ama anlaşmaya 
giden bütün  yolları tıkayacaksın."
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Her üç yılda bir yeniden 
düzenlenen ve merkezi 
Paris'de olan OECD üyesi 

ülkelerdeki ilk ve ortaöğretim se-
viyesini masaya yatıran PISA araş-
tırmasının 2009 yılını konu alan 
araştırmalarının sonuçları açık-
landı; Avusturya yine sınıfta kaldı. 

Yapılan araştırmalarda yaşları 15 
olan ve farklı ülkelerde okuyan 
500 bin kadar çocuğun okuma, 
okuduğunu anlama, matematik 
ve doğa bilimleri gibi derslerde-
ki becerileri ve birikim seviyeleri 
mercek altına alındı. Özellikle bu 
seneki araştırmada okuma ve oku-
duğunu anlama konusuna büyük 
önem verildi. Yapılan araştırma-
da yaklaşık 223 farklı okuldan öğ-
renciler test edildi. 2009 senesinin 
PISA araştırması bugüne kadar ya-
pılan PISA araştırmaları içerisin-
de en kapsamlısı. Araştırmadan 
çıkan sonuçlar Avusturya okulları 
açısından bir hayal kırıklığı oldu. 
Araştırmaya göre Avusturyalı öğ-
renciler okuma ve doğa bilimleri 
alanında sınıfta kaldı. Avusturyalı 
öğrenciler okuma konusunda son 
araştırma tarihi olan 2006'ya na-
zaran büyük gerileme gösterdi ve 
490 puandan 470 puana düşerek 
OECD ortalamasının altında kal-
dı. Öğrencilerin okuma ve okudu-
ğunu idrak etme konusundaki ba-
şarısı baz alındığında, Avusturya 
34 OECD ülkesi arasında 32. sıra-
da yer aldı.

Avusturya okullarındaki bu dü-
şüş sadece okuma konusun-
da değil, matematik ve doğa bi-
limleri konusunda da kendisini 
gösterdi. Matematik konusunda 
Avusturyalı öğrenciler 496 puan 
alarak OECD ortalamasını tuttur-
du ve 34 ülke arasında 18. sırada 
yer aldı. Doğa bilimleri konusun-
da ise Avusturyalı öğrencilerin 
düşüşü sürmeye devam etti ve 494 
puana sahip Avusturya 25. sırada 
yer aldı. 

Araştırmanın ortaya koyduğu çar-
pıcı bir veri de „üst düzey öğren-
ciler“ ve „risk grubunda olan 
öğrenciler“ arasındaki oran ol-
du. Araştırmaya göre hem oku-
ma, hem doğa bilimleri hem de 
Matematik konusunda üst sıra-
larda yer alan Finlandiya'da öğ-
rencilerin yüzde 15'i üst düzey öğ-
renci sınıfına girerken, bu oran 
Avusturya'da yüzde 5'de kaldı. 

Eğitimde son derece başarılı ve 
ileri seviyede olan Finlandiya, 
Japonya ve Güney Kore gibi ülke-
lerde üst düzey öğrencilerin ora-
nı risk grubunda olan öğrenci-
lere kıyasla daha yüksek çıktı. 
Avusturya için ise durum tam ter-
si. Avusturyalı öğrencilerin sade-
ce yüzde 5'i üst seviyede çıkarken, 
Avusturyalı öğrencilerin neredey-
se 3'de birinin risk grubuna dahil 
olduğu ortaya çıktı. PISA'nın kri-
terlerine göre, risk grubu altında-
ki öğrencilerin eğitim ve beceri se-
viyesi bulundukları sınıfa tekabül 
eden seviyenin bir iki sınıf geri-

sinde. Bu da Avusturya'da binler-
ce öğrencinin sorunsuz bir şekilde 
sınıflarını geçmelerine rağmen as-
lında seviyelerinin çok daha geri-
de olduğu anlamına geliyor.

„Okuduğu bir metni anlamak-
tan aciz“ diye adlandırılabilecek 
öğrenci sayısının Avusturya'da 
600bine yakın olduğu tahmin 
ediliyor. Ayrıca araştırmaya gö-
re Avusturya okuma alışkanlı-
ğı konusunda da sınıfta kaldı. 
Araştırma Avusturyalı öğrencile-
rin yüzde 61'inin mecbur kalma-
dıkça kitap okumadıklarını ortaya 

koydu. Araştırmada göze çarpan 
bir başka konu da, ekonomik, sos-
yal ve siyasi faktörlerin alınan so-
nuçlar üzerinde ne denli etkili 
olduğuydu. Araştırmada anne ba-
bası üniversite mezunu çocukla-
rın ilk veya ortaöğretim mezunu 
ebeveynlerin çocuklarına kıyasla 
daha ileri seviyede oldukları orta-
ya çıktı. Araştırmadan çıkan son-
çulara göre ebeveynleri üniversi-
te mezunu olan çocukların okuma 
konusunda elde ettiği puanlar, 
ebeveynleri okumamış çocuklar-
dan 120 puan daha fazla. Anne ba-
banın eğitimli olmasının çocuğun 
okuma alışkanlığına sahip olması 
üzerinde de büyük etkileri var. 

Aynı şekilde ebeveynleri kitap 
okuyan çocukların kitap okuma 
oranı, okumayanlara göre daha 
yüksek. Sosyal statü olarak alt 
ve alt orta sınıfa ait ailelerden ge-
len çocukların da üst orta sınıf ve 
burjuva ailelerin çocuklarına na-
zaran çok daha geri seviyede ol-
maları dikkat çekti. Araştırmanın 
ortaya koyduğu bir diğer önem-
li unsur da, benzeri siyasal ve 
ekonomik faktörlerin öğrencile-
rin seviyesi üzerindeki etkisinin 
geçmiş araştırmalara oranla art-
mış olması. Yani eğitimli ve bel-
li bir gelirin üstünde kazanan bir 
aileye sahip olmak, çocuğun ge-
lecekteki eğitim seviyesini de şe-
killendiriyor.

Özellikle Avrupa ülkelerinde göç-
men kökenli öğrencilerle ülkenin 
yerlisi öğrenciler arasındaki sevi-
ye uçurumu da araştırma sonuç-
larında göze çarpan bir başka ko-
nu. Avusturya, Almanya ve Fransa 
gibi ülkelerde göçmen kökenli öğ-
renciler yerlilere oranla ortalama 
55 puan daha başarısızlar. Bu so-
nuçlar da okullardaki dil eğitimi 
ve entegrasyon sorunlarını yeni-
den canlandırdı. 

Araştırmaya göre eğitim seviye-
si en yüksek olan ülkeler Şangay, 
Güney Kore, Finlandiya, Hong 
kong, Singapur, Japonya ve 
Kanada oldu. Mercek altına alınan 
65 ülke arasında ABD 17. sırada, 
Almanya 20. sırada ve Türkiye'de 
41. sırada yer aldı. Sıralamada 
Türkiye'nin ardından Dubai, 
Rusya, Şile, Meksika ve Sırbistan 
geldi. Azerbaycan ve Kırgızistan 
listede kendilerine son sırada yer 
buldu.

Geçtiğimiz günlerde 2009 sonuçları yayınlanan PISA eği-
tim seviyesi araştırmalarından çıkan sonuçlar Avusturya 
eğitim sisteminde mevcut olan yanlışları gözler önüne 
serdi.

PISA araştırması 
Avusturyalı'yı kara 
kara düşündürüyor
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StrAche FPÖ’yü Bruno 
KreiSKy’nin çizgiSinde gÖrüyor

İsrail’i Orta Doğu’daki tek ger-
çek demokrasi olarak niteleyen 
Strache,  Avusturya hükümeti-
nin ve Avrupa’nın Orta Doğu’daki 
barış sürecine katkı yapması-
nı umuyor. “FPÖ için bu konu-
da tarafsızlık çok önemlidir ve 
bu durum güvenilir bir arabulu-
cu olan Bruno Kreisky’den beri 
siyasi bir gelenek haline gelmiş-
tir.”  Pazar günü, bir hastanede 
Hamas Terörünün kurbanlarını 
ziyaret eden Strache, daha sonra 
askerlerin eşliğinde Gazze sınırını 
ve bir çok kez Katyuşa roketatar-
larının hedefi olmuş Sderot şehri-
ni gezdi. Daha sonra Samarya’daki 
Yahudi göçmenleri ve Kudüs’teki 
Soykırım Anıtı “Yad Vashem”i zi-
yaret eden olan Strache, İsrail 
Parlamentosu “Knesset”e de gitti. 

Strache, İsrail’in sağcı siyasetçileriyle Radikal İslamcılık 
hakkında konuşmak için üç gündür Kutsal Topraklarda

Strache’nin 
“Kudüs Bildirisi” 

Viyana – Avrupa Parla-
mentosu Sosyal Demo-
kratlar Başkan Yardımcısı 

Hannes Swoboda FPÖ Başkanı 
HC Strache'nin geçtiğimiz gün-
lerde gerçekleşen İsrail gezisi 
hakkında konuştu. Swoboda bu 
ziyareti popülist bir girişim ola-
rak değerlendirdi ve „ Strache'nin 
İsrail ziyaretinin amacı elbette ki 
bir U dönüşü yapmak ve geçmiş-
te olanlardan dolayı pişmanlı-
ğını ve özürlerini iletmek değil. 
Bay Strache daha ziyade popü-
list bir geçiş yapmaya çalışıyor“. 

Swoboda SPÖ Basın sözcülüğü-
ne verdiği demeçte geçtiğimiz 
seçimlerin de Strache'nin „yeni 

düşmanlar peşinde“ 
olduğunun bir gös-
tergesi olduğunu, 
ve yeni düşman ola-
rak ve iyi-kötü ay-
rımında karşı taraf 
olarak da kendisi-
ne İslam'ı bellediği-
ni belirtti. Swoboda, 
Strache'nin bu tutu-
munu kınadığını be-
lirtti ve „Strache ve 

Mölzer'in tam da bir İsrail gezi-
si ile politik sermaye peşine düş-
meleri ve kendilerini İsrail'in 

yandaşıymış gibi tanıtmaları 
eleştirilmelidir“ sözleriyle de zi-
yaretin samimiyetsizliğinin altı-
nı çizdi. 

Swoboda sözlerine şöyle devam 
etti: „İsrail'deki ciddiye alınası 
her politikacı  İsrail ve Arap dün-
yası arasında barışçıl bir çözümün 
Strache ve ekibinin umrunda ol-
madığını çok iyi bilir. Onların asıl 
amacı bazı önyargıları daha da 
kuvvetlendirmek ve aşırı sağcılar-
la beraber İslamofobi propogan-
dası için gerekçeler bulmaktır“.

hannes Swoboda Strache'nin İsrail ziyaretini değerlendirdi:
„FPÖ Başkanı kendine yeni düşmanlar arıyor“

türKiSche üBerSetzung
Von der Kronen zeItung:
hABerin Kronen  zeItung`dAn
BireBir tercüMeSi

St r ache,  kendis ine  eş-
lik eden AB-Milletvekili 
Andreas Mölzer, Viyana 

Belediye Meclis Üyeleri David 
Lasar ve Hilmar Kabas ile birlik-
te daha ilk gün bir konferans için 
Ashkelon’a vardı. Necef Çölünün 
batısındaki kıyı kentinde İsrailli 
sağcı politikacıların düzenledi-
ği toplantıda İslami teröre kar-
şı stratejiler ele alındı. Geziye 
katılan diğer Avrupalı isimler 
şöyle: Philipp Dewinter (Flaman 
“Vlaams Belang” Partisinden), 
Rene Stadtkewitz (Sağcı Alman 
Partisi “Freiheit”ın kurucusu) ve 
Kent Ekeroth (Milliyetçi “İsveç 
Demokratları” Partisinden).

“her gezi Bir MeSAj niteliği 
tAşIr”

Heinz-Christian Strache İsrail ziya-
retinin kendisi için çok önemli ol-
duğunu vurguladı ve “çok önemli 
bir işaret, çünkü her gezi bir me-
saj niteliği taşır” dedi. FPÖ Lideri, 
yıllardır İsrail temsilcileriyle dos-
tane ilişkiler kurduklarını ve ay-
nı zamanda kendisinin Theodor 
Herzl ile birçok ortak yönünün bu-
lunduğunu aktardı. “Akademische 
College Ashkelon”da konuşmasın-
da da İsrail’le olan özel ilişkilerine 
vurgu yaptı: “Gelişmekte olan bu 
ülke için büyük bir sorumluluğa 
sahibiz. Bu ülke, Avrupa’dan gelen 
insanlarla kuruldu. Kimisi kendi 
isteğiyle, birçoğu da Nazi zulmün-
den kaçarak buraya geldi.” Strache 
İsrail devletinin varoluşunun haklı 
olduğuna vurgu yaptı. Bu devletin 
“İslami terör”e maruz bırakıldığını 
ve bunun bütün toplumu tehdit et-
tiğini söyledi. 

“iSlAMcIlIK tehdidiyle KArşI 
KArşIyAyIz”

Strache tarafından üretilen “Kudüs 
Bildirisi”nde şu ifadeler yer aldı: 
“Faşizm, Nasyonal Sosyalizm ve 
Komünizm gibi totaliter sistemleri 
yenmeyi başardık. Şimdi önümüz-
de Radikal İslamcılık gibi yeni bir 
tehdit var – Bütün dünyanın ver-
miş olduğu bu savaşta biz her za-
man demokrasi ve insan hakları-
nın savunucusu olacağız.”

Kudüs. – Heinz-Christian Strache, son 
günlerde Avusturya gündemini meşgul 
eden gezisini gerçekleştirmek üzere 
Pazar gününün ilk saatlerinde Avusturya 
Havayollarına ait “Wachau” adlı Airbus 
uçağıyla İsrail’e vardı. Eski bir Hava 
Kuvvetleri Albayı olan bir milletvekilinin 
davetlisi olarak Kutsal Toprakları üç 
günlüğüne ziyaret eden FPÖ liderine bu 
gezisinde Avrupa’nın diğer sağ partile-
rinin temsilcileri de eşlik etti. Gezinin 
doruk noktası ise Strache’nin “Kudüs 
Bildirisi” oldu.

Birol Kilic
hAnneS 

SVoBodA
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            Ihr Spezialist für 

                   exklusive Reisen 
in die Türkei...

geçtiğiMiz ay 1. Viyana'da açı-
lışı gerçekleşen Billa Corso 
Süpermarketi'ne Henry adın-
da açık büfe  gurme restora-
nı açıldı. Atilla Mark Doğudan 
tarafından Avusturya çapın-
da kaliteden ödün vermeyen 
yerlerde yeni şubeler açmak 
isteyen Henry'nin işletmesi-
ni dünyaca ünlü Catering fir-
ması Do & Co sahibi Atilla 
Doğudan'ın oğlu Atilla Mark 
Doğudan yürütüyor. 

Genç Atilla Doğudan, iki ay-
dır  yöneticiliğini yaptığı  
Henry'de A dan Z ye her şey-
den sorumlu. Buna resimde 
görüldüğü üzere restoranın 
temizliği de dahil. 

Atilla Doğudan, Henry'yi ziyara-
te gelen Yeni Vatan Gazetesi ça-
lışanlarıyla sohbet edip restora-
nını tanıtırken, bir taraftan da 
bizzat üstlendiği restoran temiz-
liğini sürdürmeye devam etti 

Çalışkan evlat 
Atilla M. Doğudan
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Viyana – Viyana'nın Avus-
turya'nın diğer eyaletlerin-
den farklı olduğunu anlamak 

için çok araştırma yapmaya gerek 
yok. Viyana'nın bu farklılığı eyalet 
meclisine bakıldığı an anlaşılıyor. 
Birçok uzman Viyana'nın Belediye 
Başkanı olmanın çok prestijli ol-
duğunu, hatta Viyana Belediye 
Başkanı Michael Häupl'ın birçok 
konuda Cumhurbaşkanı'ndan bi-
le daha fazla söz ve nüfuz sahi-
bi olduğu konusunda hemfikir. 
Viyana'nın Belediye Başkanı her 
şeyden önce birçok konuda tek ba-

şına karar alma yetkisine sahip ol-
duğu gibi, aynı zamanda ilçe baş-
kanları, memurlar ve belediye 
bünyesinde çalışanların hepsi ken-
disinin emrinde. 

Belediye Başkanı'nın bu yetki-
leri de Eyalet Anayasası'na ba-
kıldığında hemen göze çarpıyor. 
Viyana'nın Eyalet Anayasası'nda 
Belediye Başkanı kelimesi 50 ke-
re geçiyor. Muhalefetteki birçok 
insanın „Viyana Anayasası değil 
Belediye Başkanı'nın Anayasası“ 
şeklinde eleştiri yapmalarının se-

bebi de çoğu zaman bu. Viyana 
Şehir Meclisi aynı zamanda Eyalet 
Meclisi'de olduğu için, 100 vekil 
aynı anda iki görevi birden bünye-
sinde barınıdrıyor. Bu konuda is-
tisnalar Eyalet Meclisi Başkanı ve 
Belediye Meclisi Başkanı. 

Bütçe ve bilimum yatırım gibi ko-
nulardan sorumlu olan tek merci 
eyalet meclisi. Hükümet üyeleri-
ni seçip atayan merci de yine eya-
let meclisi.

Buna karşılık şehir hükümeti ise 
eyalet meclisinin en yetkili ic-
ra makamı ve önemli bireysel ve 
idari uygulamaları karara bağla-
yanlar da yine şehir hükümeti. 
Burada şehir meclisi üyeleri. Bu 
üyelerin şehir senatosunda kol-
tukları ve oy verme hakları olmak-
la beraber kendilerine ait makam-
ları yoktur. Dolayısıyla makam 
sahibi üyelere nazaran daha az ge-
lir elde ederler (14bin 500 Euro de-
ğil de 8bin Euro).

Şehir meclisinde çoğunluğun sağ-
lanması için salt çoğunluğa ihti-
yaç vardr, ve oyların yüzde 46'sı 
salt çoğunluk olarak kabul görür. 

renate Brauner
Vizebürgermeisterin; Finanzen,
Wirtschaftspolitik, Stadtwerke 

Maria Vassilakou
Vizebürgermeisterin; Verkehr, Planung,

Klimaschutz, Energie

Michael ludwig 
Wohnen, Wohnbau,

Stadterneuerung 

christian oxonitsch
Bildung, Jugend,

Information, Sport

Sonja Wehsely
Gesundheit,Spitäler, 

Soziales 

Andreas Mailath-Pokorny
Kultur, Wissenschaftww

Michael häupl 
Bürgermeister

Koalisyon görüşmeleri 
sonlandı, SPÖ-Grüne 
koalisyonu kuruldu ve 
Viyana'nın yeni eyalet 
meclisi ilk toplantısıın 
gerçekleştirdi. İşte 
yeni eyalet meclisi ve 
meclisteki yeni yüzler.

ulli Sima
Umwelt

Sandra Frauenberger
Integration, Frauen, 

Konsumentenschutz, Personal 

Wolfgang gerstl
nicht amtsführender Stadtrat

eduard Schock
nicht amtsführender Stadtrat

Veronika Matiasek
nicht amtsführende Stadträtin

david lasar
nicht amtsführender Stadtrat

Viyana Rathaus'da değişim: 
Viyana eyalet Meclisi'nin 

yeni yüzleri
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Ankara`da Melange günleri
Viyana-Avusturya Büyükel-

çiliği rezidansı 6 ve 7 Aralık 
tarihlerinde son üç yıldır 

olduğu gibi bu yıl da bir Viyana 
Kahve Evi’ne dönüştü.  En ünlü 
Viyana kahvelerinden Melange 
gibi tipik Viyana kahve çeşitleri-
nin yanı sıra ünlü Sacher usulü çi-
kolatalı pasta veya harika elmalı 
ştrudel gibi tatlılar ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. 

G e l e n e k s e l  Viy a n a  Ka hve 
Evlerinde olduğu gibi burada da 
Mozart veya Schubert gibi ünlü 
Avusturyalı bestecilerin eserleri 
misafirlere piyano ile eşlik etti ve 
Melange ile pastanın daha bir ke-
yifle tadına ayrıca varıldı.

Bu yıl da Viyana Kahve Evi etkin-
liği yine Budakaltı Cafe Lounge 
ve Viyana merkezli Coffeeshop 
Company’nin katkılarıyla gerçek-
leştirildiği dikkat çekti. Avusturya 

Büyükelçiliği rezidansında kuru-
lacak olan Viyana Kahve Evinin 
kapıları bütün ziyaretçilere açık 
olması kahve ve tatlılar ücretsiz 
ikram edilmesi hoş karşılandı. 

Açılış bizzat bir Türk ile yıllar-
dır evli Avusturya’nın Ankara 
Büyükelçisi Heidemaria Gürer ta-
rafından yapıldı.  

Avusturya Büyükelçisi 
Ankara’yı Viyana kahvesine ve 
tatlılarına davet etti. Avusturya 
Büyükelçiliği rezidansında oriji-
nal Viyana Kahve Evi kuruldu. 

Viyana – Uzun süren tartışma-
lar sonucunda Avusturyalı 
yetkililer 18 Ekim tarihin-

de yeni bir göçmen planı üzerinde 
uzlaşmaya vardı. Koalisyon parti-
leri ÖVP ve SPÖ de bu yeni tasa-
rıya sıcak bakıyorlar. Özellikle ça-
lışan göçmenlerin ailelerinin de 
Avusturya'ya göçünü kolaylaştır-
mayı amaçlayan yeni taslağın üç 
ay içerisinde yürürlüğe konulma-
sı bekleniyor. Yürürlüğe konul-
ması planlanan yeni modele göre 
ABD'dekine benzer bir puanlama 
sistemi getirilecek ve daha kalifi-
ye göçmenlerin göç başvurusun-
da bulunmalarına zemin hazır-
lanacak. Almanca bilgisi, eğitim, 
yaş ve iş tecrübesi gibi kriterler 
üzerinden belirli bir puana ula-
şan göçmenlerin göç etme hakkı 
olacak. Eğitimini Avusturya'da ta-
mamlamış yabancılar ve uluslara-
rası çapta aranan uzman kadrolar 
iş piyasası durumundan bağım-
sız olarak Avusturya'da iş araya-
bilerında belirli sayıda işgücü ko-

taları konulurken getirilecek yeni 
sisteme göre kotalar değil belirli 
kriterlerden alınan puanlar belir-
leyici olacak. Alınan puan doğrul-
tusunda göçmenlere Rot-Weiß-
rot kartı adındaki Avusturya'ya 
göç ve çalışma izni kartı verilecek. 
Sendikaların ve ticaret odalarının 
mutabakata varması sonrasın-
da hükümetin huzuruna sunulan 
plana İçişleri Bakanı Maria Fekter 
ve Sosyal İşlerden Sorumlu Devlet 

Bakanı Rudolf Hundstorfer de sı-
cak bakıyor.

KiMler gÖç edeBilir?

Eğitimini Avusturya'da tamam-
lamış AB vatandaşı olmayan in-
sanlar ve kendi ülkesinde yönetici 
pozisyonunda iş tecrübesi olan-
lar iş piyasasına dahil olma hak-
kına sahip olacaklar. Sözkonusu 
iş güçleri Avusturya'ya göç et-

mek için bir iş teklifi almak zo-
runda olmayacaklar, ancak altı 
aylık süre içerisinde iş bulamaz-
larsa geri dönmek zorunda ka-
lacaklar. Avusturya'nın İş ve İşçi 
Bulma Kurumu olan AMS, ihtiyaç 
olan ve uzman eleman açığı bulu-
nan meslek gruplarını tespit ede-
cek. Bu kilit güçlerin seçilmesinde 
ise daha ince elenip sık dokula-
cak. Puanlama için baz alınacak 
kriterler belli olsa da puanlama-
nın tam olarak nasıl işleyeceği ise 
henüz belli değil. Bu hususta ön-
celikle bakanlarla konuşulacak. 
Avusturya da iş bulabilmiş ve ça-
lışmakta olan iş güçlerinin ailele-
rinin göçü için de kolaylık sağla-
nacak. Buna göre çalışmakta olan 
kalifiye iş güçlerinin aile fertleri 
de üç ay içerisinde Avusturya'ya 
göç edebilecek ve onların da çalış-
ma izni olacak.

Daha fazla kalifiye işgücünü 
Avusturya'ya çekme amacı plan-
layan bu plan Avustralya ve 
Kanada'da senelerdir uygulan-
makta. Avusturya endüstrisi bu 
yeni plan hakkında memnuniyet 
duyduğunu belirtirken, FPÖ ise 
yeni karara temkinli yaklaştı ve 
Rot-Weiß-rot kartının aslında bir ' 
Afrika kartı' olduğunu dile getirdi.

Hem “kardeş kent” hem de 
“onur konuğu” olacaklar

Puanlama sistemine geçile-
cek yeni modelde kalifiye ve 
üniversite mezunu göçmen-

lerin göç başvurusunda bulunma-
sına ve Avusturya'da kalabilmesi-
ne zemin hazırlanması bekleniyor. 
Eğitimini Avusturya'da tamam-
lamış yabancılar ve uluslararası 
çapta aranan uzman kadrolar, iş 
piyasası durumundan bağımsız 
olarak Avusturya'da iş arayabile-
cekler. Altı ay olarak belirlenmiş 
süre zarfında iş buldukları takdir-
de Avusturya'ya yerleşebilecekler. 

KotAlAr yerine PuAnlAMA 
SiSteMi

Şimdiye kadar belirli iş grupla-
rı için belirli sayıda işgücü kota-
ları konulurken getirilecek yeni 
sisteme göre kotalar değil belirli 
kriterlerden alınan puanlar belir-
leyici olacak. Alınan puan doğrul-
tusunda göçmenlere Rot-Weiß-
rot kartı adındaki Avusturya'ya 
göç ve çalışma izni kartı verile-
cek. Rot-Weiss-Rot kartını alabil-
mek için Avusturya'ya göç etmiş 
yabancılar belirli bir puan ora-
nı tutturmuş olmak zorundalar. 
Eğitimini Avusturya'da tamam-
lamış AB vatandaşı olmayan ki-
şiler ve kendi ülkesinde yönetici 
pozisyonunda iş tecrübesi olan-
lar iş piyasasına dahil olma hak-
kına sahip olacaklar. Sözkonusu 
iş güçleri Avusturya'ya göç etmek 
için bir iş teklifi almak zorunda ol-
mayacaklar, ancak altı aylık sü-
re içerisinde iş bulamazlarsa geri 
dönmek zorunda kalacaklar. Rot-
Weiss-Rot kartını alabilmek için 
Avusturya'ya göç etmek isteyen 
veya Avusturya'da yaşayan tüm 
yabancılar belirli bir puan tuttur-
mak zorunda kalacaklar. Göç ede-
cek yabancılar üç ana grupta de-
ğerlendirilecek. Yeni tasarıya göre 
göçmenler yüksek derecede kalifi-
ye, ihtiyaç duyulan meslek grup-
ları ve destek iş gücü olmak üzere 
üç ana başlıkta değerlendirilecek-
ler. Değerlendirme kriterleri aşağı-
daki gibi olacak:

yüKSeK derecede KAliFiye olAn 
işgücü için KABul Kriterleri

1- Özel nitelikler (en fazla 40 pu-
an eklenebilir)

• Yüksek okul mezunu olmak 
(20 puan)
• Doktora ve üzeri bir akade-

mik titr sahibi olmak  (40 puan)
• Borsaya açılmış bir firmada 
yönetici rolünde elde ettiği se-
nelik gelir 
• 50.000-60.000 Euro: 20
  60.000-70.000 Euro: 25
• 70.000 Euro ve üzeri: 30
• Araştırma ve geliştirme faali-
yetleri (Patent alma, akademik 
yayın vs.): (20 puan)
• Alınan ödüller ( tanınmış bir 
kuruluş tarafından ödüllü bir iş 
veya başarı göstermiş olmak): 
20 puan

2- İş tecrübesi (en fazla 20 puan 
eklenebilir)

• İş tecrübesi (yıl başına) : 2 pu-
an
• Avusturya'da altı aylık iş tec-
rübesi: 10 puan

3- Dil nitelikleri (maksimum 20 
puan)

• A1 seviyesinde Almanca veya 
İngilizce bilgisi: 5 puan
• A2 seviyesinde Almanca veya 
İngilizce bilgisi: 10 puan

4- Yaş (maksimum 20 puan)

• 35 yaş ve altı (20 puan)
• 40 yaşına kadar (15 puan)
• 45 yaşına kadar (10 puan)

5- Avusturya'da eğitim almış ol-
mak (en fazla 10 puan)

• Sadece yüksek lisans (5 puan)
• Lisans ve yüksek lisans (10 puan)

Toplanabilecek maksimum puan: 
100 puan Gereken minimum pu-
an: 70 puan

ihtiyAç duyulAn MeSleK gruPlArI 
KABul Kriterleri

1- Nitelik (maksimum 30 puan)

• İhtiyaç duyulan bir meslek 
grubunda mesleki eğitim al-
mış olmak: 20 puan
• Üniversite mezunu seviyesin-
de mesleki niteliklere sahip ol-
mak: 25 puan
• Yüksek okul veya meslek yük-
sek okulu mezunu olmak: 30 
puan

2-  Eğitime uygun mesleki tecrübe 
(maksimum 10 puan)

• İş tecrübesi (senelik): 2 puan
• Avusturya'da iş tecrübesi (se-
nelik): 4 puan

3- Dil nitelikleri (maksimum 20 
puan)

• A1 seviyesinde Almanca veya 
B1 seviyesinde İngilizce bilgisi: 
10 puan
• A2 seviyesinde Almanca veya 
B2 seviyesinde İngilizce bilgisi: 
15 puan 

4- Yaş (maksimum 20 puan)

• 30 yaşına kadar: 20 puan
• 40 yaşına kadar: 15 puan

Toplanabilecek maksimum pu-
an: 75 puan Gereken minimum 
puan: 50 puan

Bunun dIşIndA KAlAn Kilit iş gü-
cü için KABul Kriterleri

1- Nitelik (maksimum 30 puan)

• Tamamlanmış mesleki eği-
tim veya hedeflenen meslek-
te özel bilgi birikimine veya 
becerilere sahip olmak: 20 
puan
• Üniversite mezunu seviyesin-
de mesleki niteliklere sahip ol-
mak: 25 puan
• Yüksek okul veya meslek yük-
sek okulu mezunu olmak: 30 
puan

2-  Eğitime uygun mesleki tecrübe 
(maksimum 10 puan)

• İş tecrübesi (senelik): 2 puan
• Avusturya'da iş tecrübesi (se-
nelik): 4 puan

3- Dil nitelikleri (maksimum 15 
puan)

• A1 seviyesinde Almanca veya 
B1 seviyesinde İngilizce bilgisi: 
10 puan
• A2 seviyesinde Almanca veya 
B2 seviyesinde İngilizce bilgisi: 
15 puan 

4- Yaş (maksimum 20 puan)

• 30 yaşına kadar: 20 puan
• 40 yaşına kadar: 15 puan

Toplanabilecek maksimum pu-
an: 75 puan Gereken minimum 
puan: 50 puan

rot-Weiss-rot kartını 
Maria Fekter basına 

tanıttı

EğİTİmlİ ve kalifiye göçmenlerin Avusturya'ya göçünü kolay-
laştıracak olan kanun değişikliği hazırlandı ve yapılan deği-
şiklikler tüm detaylarıyla basına ve kamuoyuna tanıtıldı. Yeni 
yasa en geç 1 Temmuz 2011 tarihine kadar Avusturya'daki 
bütün kurumlarca uygulamaya konulmuş olacak

Birol Kilic

MAriA FeKter
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Viyana merkezli Neueweltverlag, Yeni 
Vatan Gazetesi'nin de sponsor olduğu 
entegrasyon açısından önemli bir pro-

jeye imza attı. Neueweltverlag insanlar ara-
sı iletişimi ve insanların bir araya gelmesini 
benimsemiş bir yayınevidir. 

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve „Das Große 
Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-
Türkisch“ (toplamda 48 sayfa, 24 x 32 
cm ebatlarında) isimli son kitap da 
Neuweltverlag'ın gerçekleştirdiği pro-
jelerden bir tanesi. İlk baskısı yaklaşık 
olarak 10bin adet basılmış olan bu ki-
tap okullara dağıtıldığı gibi sponsor-
lara ve proje partnerlerinde de su-
nulmuştur ve kitapçılardan da 16 
Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercü-
me uzmanları, öğretmenler ve 
uzman pedagoglar birlikte yo-
ğun bir şekilde ve işe ruhlarını 
katarak çalıştı. Kültürel çerçe-
veden bakıldığında bu proje 
kültürlerarası iletişimi des-
tekleyen son derece önem-
li bir girişim olarak değer-
lendirilebilir. Bu kitabın 
Avusturya ilkokullarının 

müfredatına dahil edilme-
si konusundaki mevcut çalışmalar da 

bu söylemi destekler nitelikte. Bu bağlam-
da Neuweltverlag bu kitabın örneğin ilkokul 
mezuniyetinde ücretsiz olarak hediye edil-
mesi gibi fikirlerin de önemli bir jest oldu-
ğunu düşünüyor. Özellikle de Türkiye'den 
göç etmiş ve Avusturya'da yaşayan minik-
lere bu kitap büyük bir destek 
unsuru olarak öneri-
liyor. Kitap aynı za-
manda sadece yaşları 
5 ila 12 arasında deği-
şen nesil için oyun gibi 
tasarlanmış olan içeri-
ği ve görselleriyle büyük 
bir kelime hazinesi sun-
muyor, aynı zamanda özel-
likle de göçmenlik geçmişi 
olan yetişkinler için de da-
vetkar tasarımı ve çevirilerin 
basitliği ve kolay anlaşılabilir-
liği ile gündelik hayatta büyük 
katkılar sağlıyor. Böylelikle sa-
dece çocuklar değil dil konu-

sunda yetersiz durumda olan yetişkinler de 
bu kitaptan son derece olumlu şekilde is-
tifa edebilirler. Elbette ki bu kitap birkaç 
Türkçe kelime öğrenmek isteyen 
Avusturyalılar için de 
son derece fay-
dalı bir eser. 
D o l a y ı s ı y l a 
Neuweltverlag 
bu projeyi sosyal 
bir birliktelik ya-
ratması açısından 
son derece önem-
li buluyor. Resimli 
Almanca Türkçe söz-
lük çocukların gün-
delik yaşamlarında 
sürekli kullandıkları 
777'den fazla kelime içe-
riyor. Kitaptaki esprili ve 
hareketli çizimler ve ilüst-
rasyonlar ise keşfedilebi-
lecek sayısız eğlenceli de-
tay sunuyor.

Yeni Vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-Türkçe sözlük

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 



16 HABER Yenİ VATAn • ARALIK 2010 SAYI 118 17ARALIK 2010 SAYI 118 • Yenİ VATAn HABER

Avusturya'da yayınlanan 
News dergisinin kasım ayın-
da yayınlanan 47. sayısında 

Avusturya'daki Müslümanları ko-
nu alan uzun bir dosya hazırlan-
dı, ve aynı sayıda IGGÖ Başkanı 
Anas Schakfeh ile de bir rö-
portaja yer verildi. Schakfeh'in 
Avusturya'daki Müslümanlar, 
IGGÖ derneği, Avusturya'da mina-
re yapılması ve Aleviler hakkında 
demeçlerde bulundu.

Schakfeh önümüzdeki haziran 
ayında cemiyet başkanlığında-
ki görevinin 12. yılını dolduraca-
ğından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi, ve dernekçe genişle-
diklerini, eğitim, pedagoji ensti-
tülerinin yanısıra ufak da bir me-
zarlık inşa ettiklerini söyledi. 
IGGÖ'nün Avusturya'da yaşa-
yan Müslümanları temsil etmedi-
ği eleştirilerini de kabul etmeyen 
Schakfeh, „ Şu ana kadar 46bin 
kayıtlı üyemiz var. Buna da Viyana 
ve Steiermark eyaletlerindeki üye-
ler henüz eklenmedi. Onlar da ek-
lenince bu sayının iki katını bula-
cağını düşünüyorum“ sözleriyle 
eleştirlere karşı çıktı. 

Kendisi  hakkın-
da Suudi Kültür 
Enstitüsü'ne da-
nışmanlık yaptığı 
ve aşırı muhafaza-
kar olduğu yönün-
de de eleştiriler ol-
duğu hatırlatılan 
Schakfeh, Suudi 
Arabistan'ın genç 
bir ülke olduğu-
n u ,  u z u n  s ü r e 
dünyanın geri ka-
lanından izole bir 
şeki ld  yaşamak 
zorunda kaldığı-
nı, ancak birçok 
konuda da ilerle-
me gösterdiğini 
kaydetti. Avusturya'da yaşayan 
Alevilerin de Schakfeh'i ken-
dilerinin temsilcisi olarak gör-
mediği kendisine hatırlatılan 
Schakfeh, Alevilerin Müslüman 
olmadığını iddia etti. 

Schakfeh News dergisine şöyle 
konuştu: „Aleviler Müslüman 
değildir. Onların da kendi ay-
rı din cemiyetini kurmaları ge-
rekir“.

Avusturya'da minare yapımı tar-
tışmaları esnasında da günde-
me gelen Schakfeh, Avusturya'da 
minare yapılması konusunda-
ki dileğinin sürdüğünü belirtti 
ve İslam'ın normal yaşanabilme-
si için Avusturya'da her eyaletin 
başkentinde bir minare yapılması-
nı istediğini dile getirdi. Schakfeh 
bu hedefin bugünkü konjönktür-
de uzak bir hedef olduğunun da 
altını çizdi.
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Anas Schakfeh: 
„Aleviler Müslüman 

değildir“

IGGÖ Başkanı 
Anas Schakfeh'in 
Avusturya'da yayın-
lanan News dergisi 
ile yaptığı röportaj 
yine saçmalayarak 
müslüman Alevilere 
iftira attı.

Viyana –  Başkanlığın Suriye 
asıllı Anas Schakfeh’in 
yaptığı kısa adı IGGÖ olan 

Avusturya İslam Diyanet İşleri’ne 
kötü haber. IGGÖ,  Avusturya 
Anayasa Mahkemesinin kararı ile  
İslam dini içinde Müslümanlar 
olarak bağımsız olma müca-
delesi veren Avusturya’daki 
Müslüman Aleviler yeni   yeni bir 
dava daha kazandır.  İGGÖ baş-
kanı Anas Schakfeh uzun za-
mandır  Türkiye’den göç eden  
özellikle “Müslümanız” diyen 
Alevileri de içine alacak şekilde 
“Aleviler Müslüman değildir” gi-
bi Türkiye’de hiç kimsenin ağ-
zına bile alamayacağı küstahça 
açıklamaları ile dikkat çekiyordu.  
Uzmanlar ayrıca Anas Schakfeh’in  
Vahabi Salefi Müslüman mez-
hebine   mezhup Viyana Suudi 
Arabistan Büyükelçiliği çalışa-
nı olması   Avusturya’da yaşayan 
Türkiye göçmeni Müslümanların 
aslında nasıl bir tehlike ile kar-
şı karşıya olduğunun altını çizdi-
ler. Alevilerin bağımsız bir inanç 
topluluğu olarak kabul görme 
başvurusu SPÖ’lü bakan Claudia 
Schmied tarafından reddedildik-
ten sonra,  Avusturya Anayasa 
Mahekemesi bu kararı 1 Aralık 
2010 tarihinde yaptığı toplantı-
da oy çoğunluğu ile  insan hakla-
rına ters olduğu kararına vararak 
Alevilerin kendilerini resmi ola-
rak Müslüman Avusturya’da ifa-
de etmeleri yolunu açtı. ( Dosya  
numarası: Z. BMUKK.13ç500/002.
KA/2009) geçen Yeni Vatan 
Gazetesi davayı başından sonuna 
kadar takip etti. 

iggÖ inSAn hAKlArInA AyKIrI olA-
rAK teMSil yetKiSi KullAnIyor.

Anayasa Mahkemesi yaptığı ya-
zılı açıklamada IGGÖ’nün var-
lığı ile Avusturya’daki bütün 
Müslümanların bir temsilciliği ol-

duğu iddiasını anayasaya ve in-
san haklarına aykırı olarak değer-
lendirdi.  Bu anlamda Müslüman 
Alevilere bağımsızlık hakkının ta-
nınması bir kere daha görüşülecek.

olAy nASIl 
gelişti?

IGGÖ’nün Alev-
ilerin dünya Mü-
slüman Alemine 
dahil olmadık-
larını ısrarla ve 
d e f a l a rc a  i d-
dia etmesi üzeri-
ne Viyana Alevi 
Kültür Derneği 
diyanet işleri-
ne müracat et-
ti ve bağımsız bir 
inanç topluluğu 
olarak tanınma-
larını talep etti. 
IGGÖ  Alevilerin 
kendilerini İslam 
dinine ait olarak 
konumlandırma-
larını kabul  et-

se de, İslam’da 
birden fazla dini 
topluluğa yer ol-
madığı gerekçesiy-
le bu başvuruyu 
reddetti. Devletin 
en yetkili hakimi 
ise bu duruma tep-
ki gösterdi ve res-
mi beyanname-
sinde “ Anayasa 
Mahkemesi dev-
letimizin bakanı-
nın yaklaşımını 
Anayasaya aykı-
rı bulmuştur” şek-
linde karara vardı.  
Yargıç, Avusturya 
Anayasası’nın hiç-
bir maddesinde 
İslam’da sadece 
tek bir inanç grubu  

olduğuna dair bir yargının bulun-
madığını aksine verilen bu kararın 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 
güvence altına alınan inanç özgür-
lüğüne aykırı olduğunu belirtti.

SchAKFeh SAnKi iMAM Ölçen 
BAroMetre

Şimdi Viyanalı Alevilerin bağım-
sız bir inanç topluluğu olarak ta-
nınması diyanet işlerince bir ke-
re daha kontrol edilecek. Ancak 
Anayasa Mahkemesi bunun 
Alevileri resmen tanımak anlamı-
na gelmediğini belirtti. Her halü-
karda “zaten İslami bir cemiyet 
mevcut” argümanının artık geçer-
li olmayacağı ise kesin.  İGGÖ’nün  
altında organize  olan  veya son za-
manlarda yakın duran Milli Görüş, 
Süleymancılar, Türk  Federasyonu 
ve  ATİB gibi  Federasyonların 
İGGÖ başkanı Anas Schakfeh’in 
“Aleviler Müslüman değildir” açık-
lamasına ne yazılı ne de sesli bir şe-
kilde tepki göstermedikleri dikkat 
çekti. Avusturya’da 250 binden faz-
la Türk göçmeni arasında  60 bin 
değil tam tersine 100 ile 120 bin 
arası  Alevi kökenli Müslüman va-
tandaşın yaşadığı tahmin ediliyor.  
Kur’an-ı Kerim’in 114 Suresinin hiç-
bir Ayetinde Allah, Peygamber da-
hil (sav) kimseye başka bir insanın 
Müslüman olup olmadığı konu-
sunda karar verme yetkisi vermi-
yor. Bir Müslümanın başka bir 
Müslümanın (hele hele farklı bir  
mezhebpten gelen bir Müslüman) 
hakkında “İman ölçer Barometre” 
gibi sen veya onlar Müslüman gi-
bi bir ayrım yapma hakkı hakkı bu-
lunmuyor.

Avusturya Anayasa Mahkemesinden 

İGGÖ’lü Schakfeh`ye tokat gibi cevap
Viyana’daki Alevilerin İGGÖ’den bağımsız olmak istemesini diyanet işleri kabul etmedi. Anayasa mahkemesi ise bu durumun 
bir haksızlık olduğunu savundu. Başvuru yeniden değerlendirilecek.  İGGÖ bugüne kadar  Avusturya Devletinin 1912 yılın-
dan kalma kanunları ile tüm müslümanları üye sayısına bakmaksızın adeta zorla temsil ettiğini iddia ediyordu. Avusturyalı 
Siyaset.  Bürokrat ve Basını dünyası bunu sorgusuz ve sualsiz kabul etmesi ise tepki topluyordu. 

IGGÖ Başkanı Anas Schakfeh'in 
Avusturya'da yayınlanan News 
dergisi ile yaptığı röportaj 
yine saçmalıyarak müslüman 
Alevilere iftira attı. ayfa 12-13`de 
Schakfeh geçtiğimiz ay basın 
konferansında yine Alevilerin 
müslüman olmadığını ifade 
etmişti.
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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 KIzgIn

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 Müslüman 
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 " 

Viyana Alevi Kültür Birliği Başkanı Kazım Gülfırat : 

"Haddini bil Anas 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 SAyISI AçIKlAnMAdI

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 KInAndI

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 göçmenle-
ri için onarılması güç mayınlı tar-
lalar oluşturmuştur. 

Biz  Viyana Alevi Kültür Birliği 
olarak 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 

politikası olur mu? Böyle kişiler 
nasıl desteklenir. Bizim rengimiz, 
bizim yorumumuz farklı da olsa 
bizler İslam dini içindeki şerefli 
ve onurlu seküler Müslümanlarız. 
Anas Shakfeh ve Omar Al Rawi gi-
bi insanların Müslümanlar adı-
na konuşması Avusturya‘daki 
500binden fazla Müslüman adı-
na çok üzücüdür. Kimse Alevileri 
Müslümanları aforoz edemez. 
İslam dininde Vatikan , Papalık 
ve aforozluk kurumları yoktur. 
Senin İslam dini yorumun sana 
benimki 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. 

İggİÖ BaŞKani anas sChaKFeh:
"AleViler MüSlüMAn değildir"
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Geçmişte işkence ve kötü mua-
mele davalarında genelde sı-
nıfta kalan ve Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) 
konuyla ilgili birçok davada mah-
kum olan Türkiye, bu kez işkence-
cileri affetmedi. Kamuoyunu uzun 
süre meşgul eden Engin Çeber da-
vası bitti ve mahkeme vicdanla-
rı rahatlatan bir karara imza attı. 
Engin Çeber'in Metris Cezaevinde 
''işkence ve kötü muamele'' sonu-
cu hayatını kaybettiği iddiasına 
ilişkin yargılanan kamu görevlile-
rinden cezaevi 2. müdürü ile 3 in-
faz koruma memuru, müebbet ha-
pis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 
diğer 15 sanığa ise 5 ay ile 7.5 yıl ara-
sında hapis cezaları verdi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Engin Çeber'in ölümüne ilişkin yar-
gılanan sanıklardan olay tarihinde 
Metris Cezaevinde 2. müdür olarak 
görev yapan Fuat Karaosmanoğlu 
ile infaz koruma memurları Nihat 
Kızılkaya, Selahattin Apaydın ve 
Sami Ergazi'yi müebbet hapis ce-
zasına mahkum etti. Diğer sanık-
lardan bazıları çeşitli hapis ceza-
larına çarptırılırken, bazılarının da 
beraatına karar verildi.

KArAr

Davayı karara bağlayan mahke-
me heyeti, olay tarihinde Metris 
Cezaevinde 2. Müdür olarak görev 
yapan Fuat Karaosmanoğlu, in-
faz koruma memurları Selahattin 
Apaydın, Nihat Kızılkaya ve Sami 
Ergazi'ye, maktule karşı darp ey-
leminde bulunarak ''işkence so-
nucu ölüme neden olmak'' suçun-
dan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti, du-
ruşmalardaki iyi hallerini dikkate 

alarak, sanıkların cezasını müeb-
bet hapse çevirdi. Gözaltı sürecin-
de görevli polis memurları Mehmet 
Pek ve Abdulmuttalip Bozyel'in, 
zor kullanma sınırını aştıkları, 
yaptıkları eylemlerin insanlık onu-
ruyla bağdaşmadığı, müştekile-
rin bedensel ve ruhsal yönden acı 
çekmesine neden oldukları kanaa-
tine varan mahkeme heyeti, bu sa-
nıkları, Engin Çeber, Cihan Gün ve 
Özgür Karakaya'ya karşı ''işkence'' 
suçunu işledikleri gerekçesiyle 
toplam 7 yıl 6'şar ay hapis cezası-
na çarptırdı. Polis memuru Aliye 
Uçak'a, müşteki Aysu Baykal'a 
karşı ''işkence'' suçunu iş-
lediği gerekçesiyle 2 yıl 
6 ay hapis cezası veren 
mahkeme heyeti, ce-
zaevi doktoru Yemliha 

Söylemez'in de ''gerçeğe aykırı bel-
ge düzenlemek'' suçundan 3 yıl 1 
ay 15 gün hapisle cezalandırılması-
nı kararlaştırdı. 

Tutuklu sanıklar infaz koruma 
memurları Murat Çise ve Yavuz 
Uzun'u, Engin Çeber, Özgür 
Karakaya ve Cihan Gün'e karşı ''iş-
kence'' suçundan toplam 7 yıl 6'şar 
ay hapis cezasına çarptıran mah-
keme heyeti, tutuklu kaldıkla-

rı süreyi göz önüne alarak 
bu sanıkların tahliyesi-
ne karar verdi. Ceza infaz 
koruma memurları Yusuf 

Gayır, Cuma Kaçar, 
Turan Günaydın ve 
Muharrem Çelik'i 
''görevi ihmal'' su-
çundan 5 ay, baş-

memur Nevzat Kayım ile Öncay 
Bozo ve Mehmet Polat'ı ''kas-
ten yaralama'' suçundan 5 ay, 
Erdoğan Coşardereli ve Nuri 
Atalay'ı ''görevi ihmal''den 5 
ay, Yılmaz Aydoğdu'yu ''suçu 
bildirmemek''ten 5 ay, olay ta-
rihinde nöbetçi komutan olan 
Astsubay Başçavuş Abdulkadir 
Öztekin'i de ''kasten yaralamak'' 
suçundan 5 ay hapisle cezalan-
dıran mahkeme heyeti, tüm bu 
sanıklara ilişkin hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasını ka-
rarlaştırdı. 

Mahkeme heyeti, 39 sanığın da beraa-
tını kararlaştırdı. 

Engin Çeber'in ailesinin avukatı 
Taylan Tanay, adliye önünde gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, Çeber 
ve arkadaşlarının 28 Eylül 2008'de 
yasal bir dergi dağıtırken gözaltına 
alındıklarını anımsattı. 

Çeber ve arkadaşlarının gözaltın-
da bulundukları sürede işkence-
ye maruz kaldıklarını ifade eden 
Tanay, ''Türkiye'de 21. yüzyılda 
Metris Cezaevinde işkence yapıl-
dığı kanıtlanmış bulunuyor'' dedi.

1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe gi-
ren Sanal Ortamda İşlenen Suçlar 
Sözleşmesi'ne çok yakında Türkiye de im-

za atacak. Bu anlaşmayla birlikte 43 ülkenin 
arasında bulunacak olan Türkiye, son yıllarda 
ciddi oranda artan sanal suçlarda uluslararası 
işbirliği fırsatına sahip olacak. 

Bu anlaşmayı imzalayan devletler, bu imza-
dan sonra herhangi bir ikili anlaşmaya gerek 
duymadan diğer ülkelerden internet üzerinden 
yapılan suç içeren yayınları durdurabilme yet-
kisini elinde bulunduracak. Diğer bir deyişle, 
internette bulunan ve kişi haklarına doğrudan 
saldırı niteliği taşıyan ses veya görüntü içerik-
lerine (çocuk pornografisi, ağ güvenliği, telif 

hakkı ihlali, ırkçılık, bilgisayarlarla bağlantılı 
dolandırıcılık olayları gibi) ilgili devletin iste-
ğiyle müdahele edilebilecek.

Örneğin internet üzerinden 
bir Türk sanatçının albü-
münü yurtdışında ille-
gal bir şekilde payla-
şan sitedeki yayını 
Türkiye durdurabi-
lecek ve bunun için 
söz konusu ülkeyle 
herhangi bir anlaş-
manın imzalanma-
sına gerek kalma-
yacak. 

Engin Çeber'in 
ölümüne 4 müebbet

Türkiye'de internet artık 
eskisi gibi olmayacak

"İşkence ve kötü muamele" sonucu hayatını 
kaybeden Engin Çeber'in davasında karar

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın önderliğinde yürütülen son çalışmanın neticesinde 
Türkiye çok yakında önemli bir anlaşmaya imza atacak. 5 yıldan uzun bir süredir yürürlükte 
olan Avrupa Konseyi'nin "Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi" ile birlikte Türkiye, 
uluslararası sanal suçlarda diğer ülkelerle ortak çalışarak yurtdışındaki yayınlara müdaha-
le hakkını elinde bulunduracak.

StePhAnSdoM’A terÖriSt 
SAldIrI AlArMI. Kendilerini 
„El Kaide Viyana“ olarak 
adlandıran radikal İslamcı 
bir grup internet sayfaların-
dan yayınladıkları girdiler-
de, Hofburg ve Stephansdom 
K i l i s e s i ‘ n i n  o l a s ı  s a l d ı-
rı hedefleri olduğunu be-

l ir t t i ler.  „İnancımız için 
silahlı mücadele“ kisvesi al-
tında Müslümanlara cihat 
çağrısında bulunulan site-
de Stephansdom, Hofburg ve 
birkaç stratejik merkezin da-
ha olası saldırı hedefleri ola-
rak radikal grubun gündemi-
ne geldiği belirtildi. Gremsl aldığı cezaya inan-

makta güçlük çektiğini be-
lirtti ve şöyle konuştu „ 

Çimleri kesmeye bahçeye çıkmış-
tım. Keyfim de yerinde olduğun-
dan şarkı söylemeye ve naralar 

Avusturya’nın Steiermark eyaletinde yaşanan ve „Bu 
kadarına da pes“ dedirtecek olayda 63 yaşındaki 
Avusturyalı Helmut Gremsl çimleri keserken şarkı söyle-
diği için o esnada namaz kılmakta olan ve sesten rahat-
sız olan komşuları tarafından şikayet edilip mahkemeye 
verildi. Steiermark mahkemeleri de „dini sembollerle 
dalga geçme“ ve „ibadete engel olma“ gerekçesiyle 
Gremsl’a 800 Euro para cezası verdi.

Çimleri keserken 
şarkı söylemeye 
mahkeme cezası

Meşhur ViyAnA şnitzel’i  Me-
ğ e r S e M  t ü r K  i c A d I y M I ş 
Avusturya mutfağının alame-
tifarikası olan Şnitzel’in kökle-
ri Bizans’a mı dayanıyor? Doğu 
Roma İmparatoru Basilius 9. 
Yüzyılda üzeri altın varakla çev-
rili en kaliteli etleri yemeye ba-
yılırdı. Bu yemek yeme tarzı 
Barok döneminde adeta ikin-
ci baharını yaşadı. Ne var ki bu 
altın varakla kaplı hazırlama 
yöntemi fazla masraflı oldu-
ğundan, altın rengine bu-
landırılmış pane yöntemi 
imdada yetişti. Oldukça 
zengin bir şehir olan 
Milano’da bu hazırla-
ma yöntemi o dönemler 
çok tuttu. Sonunda da 

haşmetli Avusturyalı kuman-
dan Radetzky 19. Yüzyılın orta-
larında Milano usulü Şnitzel’i 
Avusturya’ya getirmeye karar 
verdi. 

Üzerine yumurta ve un da kat-
mak suretiyle bugün bili-
nen Viyana 

Şnitzel’i de böylece ortaya çık-
mış oldu. Hakiki Viyana Şinitzel’i 
her zaman dana etinden yapılır. 
Hazırlanırken de her zaman “al-
tın sarısı” renkte kızartmak gerek-
tiği söylenir. İşbu altın sarısı renk 
kıvamı da ta Bizans zamanlarına 

dayanır.

atmaya başladım. Hepsi bu.“. Ne 
var ki, o esnada namaz kılmakta 
olan komşuları bu sesten rahat-
sız olduklarını beyan ettiler ve 63 
yaşındaki emekliyi mahkemeye 
verdiler. Şikayetlerinde Gremsl’in 
müezzin sesini taklit ettiğini ve 
bundan rahatsızlık duydukları-
nı belirten şikayetçi komşularına 
Gremsl hak vermediğini söyledi. 
„Ne alakası var?“ diyerek ititraz 
eden Gremsl „Ne zamandır bağıra-
rak şarkı söyleyen insan sesi mü-
ezzin sesine benziyor?“ diyerek is-
yan etti.

Tuhaf vaka Alman medyasının da 
dikkatini çekti ve SAT 1 televizyo-
nunda talk show sunuculuğu ya-
pan Johannes Kerner de talihsiz 
emekliyi konuk olarak stüdyosu-
na davet etti. 

ViyAnA’dA  yaşayan yakla-
şık 100 kadar dinibütün 
Katolikten oluşan bir grup, 
Viyana Eyalet  Kardinal i 
Christoph Schönborn’un 
Ottakring ilçesinde bulunan 
Neulerchenfelder kilisesini 
Ortodoks cemiyetine hediye 
edeceklerini açıklaması üze-
rine isyan etti. Stephansplatz 

meydanında toplanıp kardi-
nali hedef alan sloganlar atan 
yaklaşık yüz kişilik grup, bazı 
çevreler ne kadar isteseler de 
Katolikleri kovamayacakları-
nı belirtti. Protesto gösterisin-
de „İstediğiniz kadar çabala-
yın Kardinal Bey, biz Katoliğiz, 
Katolik kalacağız“ gibi slogan-
lar ve dövizler dikkat çekti.

Viyana’da Katolikler, 
kiliselerinin Ortodokslara 
bırakılmasına isyan etti
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AVRUPA'da yaşayıp da fark-
lı ülke pasaportu taşıyan 
çiftler, 2012 yılından itiba-

ren daha kolay boşanabilecekler. 
Yıllar süren çalışmanın sonun-
da dün Brüksel'de bir araya ge-
len Avrupa Birliği adalet bakan-
ları, aralarında Almanya'nın da 
bulunduğu 14 AB ülkesinde, fark-
lı ülkelerden gelen çiftlerin boşan-
maları durumunda, hangi ülkenin 
ulusal kanunlarının dikkate alı-
nacağını düzenleyen yeni uygula-
mayı onayladı. Yılda 140 bin çiftin 
boşandığı Avrupa'da 2012 yılında 
uygulamaya konulacak yeni dü-
zenlemeler, aynı ülke pasaportu 
taşıyıp da başka bir Avrupa ülke-
sinde yaşayanları da kapsayacak.
 
neler değişeceK ?

Alınan karar uyarınca, çiftler han-
gi ülke kanununa göre boşana-
caklarını ortak karar verebilecek-
ler. Eğer çift, bu konuda ortak bir 

karara varamazsa, o 
zaman ağırlıklı ola-
rak ikamet ettikle-
ri ülkenin mevzua-
tı geçerli sayılacak. 
En kötü ihtimalle 
ise, davanın açıldı-
ğı mahkemenin bu-
lunduğ ülke kanun-
ları dikkate alınır. 

Avrupa Birliği ta-
rihinde ilk kez bir-

lik ülkeleri adalet politikasında 
farklı bir yol izleyecek. Aralarında 
Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülke-
ler kolay boşanma uygulamasına 
karşı çıkıyor. Alman Adalet Bakanı 
Leutheusser Schnarrenberger, 
"Şimdi daha çok sayıda üye ülke-
nin bu uygulamaya taraf olacağı-
nı bekliyorum" dedi. Avrupa Birliği 
yaklaşık 4 yıldan beri üzerinde tar-
tıştığı kolay boşanma uygulaması, 
İsveç'in vetosu yüzünden yürürlü-
ğe konulamıyordu.

Fr ankfur t  –  S onuncusu 
Avusturya’da gerçekleştiri-
len EuroCup 2008’de göster-

diği başarılı performansıyla dik-
katleri üzerine çeken Avusturya 
milli futbol takı-
mının Türk kö-
kenli futbolcusu 
Ümit Korkmaz 
eski günlerini 
mumla arıyor. 
Son zamanlarda 
eski Galatasaray 
te k n i k  d i re k-
tö r ü  M i c h a e l 
Skibbe’nin ça-
lıştırdığı Eintracht Frankfurt ta-
kımında forma şansı bulamayan 
Korkmaz, kimi maçlarda yedek 

kulübesinde ken-
disine yer bulur-
ken, kimi maçlar-
da kadroya dahi 
giremiyor. 

Her şeye rağmen 
Frankfurt’ta kal-
mak istediğini be-
lirten Korkmaz, 

şehrin ve stadyumun atmosferi-
ni son derece beğendiğini belir-
tiyor. Avusturya milli takımının 

son Belçika ve Kazakistan maç-
larında da sakat olduğu gerekçe-
siyle kadroya çağırılmayan Ümit 
Korkmaz, milli takım teknik di-
rektörü Constantini’nin kendisi 
hakkında “ Ümit’in doktora de-
ğil psikoloğa ihtiyacı var” şeklin-
de bir demeç verdiği iddialarını 
ise reddetti ve “Bu konuyu bizzat 
kendisini telefonla arayıp sordum. 
Öyle bir demeç vermediğini söyle-
di. Benim için de konu kapanmış 
oldu”dedi.

Ümit Korkmaz yokları oynuyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelerin adalet bakanlarının 
önceki gün (cuma) Brüksel'de 
aldıkları karar uyarınca, 
Almanya'nın yanı sıra 13 AB 
ülkesinde boşanmak artık 
kolaylaşacak.  DHA verdiği 
habere göre yeni uygulama, 
her yıl 140 bin çiftin boşandığı 
Avrupa'nın 14 ülkesinde 2012 
yılında yürürlüğe girecek. 

Kolay boşanmaya AB'den onay

Avusturya futbol milli takımının Türk kökenli lejyoneri Ümit 
Korkmaz, son yıllarda oynadığı Alman Bundesliga ekibi 
Eintracht Frankfurt’ta forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Türkiye'de 20 milyo-
nun üstünde kullanı-
cıya sahip Facebook 

ve MSN Messenger gibi uy-
gulamalar bilgisayar kor-
sanlarının cirit attığı yer ol-
du. Çocuklardan kişisel bilgi 
sızdırma, arkadaşlarınızın 
yerine geçerek yardım iste-
me, hediyelerle bilgi topla-
mak için oltalama tekniği 
kullanma, kadın veya erkek 
arkadaş arayanlara kurulan 
sahte arkadaşlık mesajla-
rı gibi yöntemler bilgisayar 
ve internet kullanmaya yeni 
başlayan kullanıcıları bek-
leyen tehditler olarak sanal 
ortamda ortaya çıkıyor. 

Facebook kullanımında 
24 milyonun üstünde kul-
lanıcısı ile dünyanın en 
büyük 4'üncü ülke olan 
Türkiye, MSN Messenger 

20 milyon 
Türk'ü 

bekleyen büyük 
tehlike

Viyana – Liesing Emniyet 
Müdürlüğü’nden ge-
len habere göre; em-

niyet müdürlüğü, kendile-
rine gelen ve giderek artan 
elle taciz ve takip şikayetleri 
üzerine 14 yaşındaki Yunus 
A.’yı tutuklamak zorunda 
kaldı. Kendisi hakkında en 
az yedi taciz şikayeti bulu-
nan Yunus A.’nın bazı ka-
dınları taciz etmekle kalma-
yıp, tecavüze yeltendiği iddia 
ediliyor. Yaşları 17 ve 33 ara-
sında değişen taciz mağdur-
ları şikayetlerini polise iletti.. 
„Kız arkadaşı olmadığını“ ve 
„karşı koyamadığı  kadınlara 
dokunma güdüsü“ olduğunu 
kabul eden Yunus A., teca-
vüz girişimi ve fiziksel saldı-
rı iddialarını reddetti. Yeterli 
suç unsuru oluşmadığı kanı-
sına varan savcılık Yunus’u 
şimdilik serbest bıraktı.

Viyana’da 
seri tacizci

gibi sohbet uygulamalarında 
ise 25 milyonun üstünde kul-
lanıcı ile yine ilk sıralarda yer 
alıyor. Uygulamalara rağbet 
gösteren çok olunca bilgisayar 
korsanları da buralarda acemi 
kullanıcıları yakalamaya çalı-
şıyor.
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ABD'de  yayımlanan bir 
araştırmaya göre, en çok 
gençler tarafından tüketi-

len enerji içecekleri alkolizme 
zemin hazırlayabiliyor. Bin öğ-
renci arasında yapılan araştır-
ma, gençlerin, enerji içecekleri-
ni, enerji takviyesinin yanı sıra 
uyanık kalma amaçlı içtiklerini 
gösteriyor.

Araştırma, yılda 52 adet veya 
daha fazla enerji içeceği tüketen 
öğrencilerin sarhoş olma eğili-
mi geliştirdiklerini, daha fazla 
alkol tükettiklerini ve yetişkin 
yaşta alkol bağımlısı olabildik-
lerini ortaya koyuyor.

"Alcoholism: Clinical and expe-
rimental research" adlı dergi-
de 2011 yılında yer alacak olan 
araştırmaya göre, çok sık ener-
ji içeceği tüketen kişiler, alkolik 
olabilme riski ile karşı karşıya 
kalabiliyor. ABD'nin Maryland 

üniversitesindeki görevli araş-
tırmacılar,  "Gençler arasın-
da, yüksek dozda kafein içeren 
enerji içeceğini alkolle karıştırıp 
içmek gitgide moda halini alıyor 
ama alkolle karıştırılmış enerji 
içeceği, uykusuzluk gibi sorun-
lara yol açabilir" şeklinde uya-
rıda bulunuyor. Araştırmacılar, 
kafein dozu yüksek olan enerji 
içeceğine alkol karıştırmanın si-
nir sistemi üzerinde uyarıcı etki 
yaptığını, böylece sarhoş oldu-
ğunu hissetmeyen kişinin içme-
ye devam ettiğini belirtiyor ve 
bu durumun araba kazalarına 
yol açabileceğine işaret ediyor.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) 
yetkilileri, bir yıldır yüksek doz-
da kafein içeren enerji içecekle-
ri konusuna eğildiklerini ve bu 
tür içeceklerin satışına yeni bir 
düzenleme getirmek konusun-
da hızlı bir karar alacaklarını 
bildirdi. 

Habertürk`ün verdiği ha-
ber göre yaşanılan böl-
ge ve eğitim durumu, bir 

cinsel sorunun oluşmasında ve 
bu soruna çözüm aramada çok 
önemli rol oynuyor. Küçük ka-
saba ve şehirlerde cinsellikle 
ilgili sorun yaşayan kişiler gi-
decek uzman bulamadıkları gi-
bi, çevrelerinin duyacağı kor-
kusuyla var olan uzmanlara da 
gidemiyor. Yine bu bölgelerde, 
gençlerin cinsel yaşama kulak-
tan dolma ve yanlış bilgilerle 
başlamaları, gelecekte çok cid-
di cinsel sorunlarla karşılaşma-
larına neden oluyor. 

Tabu ve yanlış inanışlarda, ülke-
mizde hâlâ cinsel yaşam üzerin-
deki olumsuz etkilerini sürdürü-
yor. Dr. Cenk Kiper, Anadolu'da 
cinselliği hâlâ 18. yüzyılda ya-
zılan Marifetname'den öğren-
meye çalışanlar olduğunu söy-
lüyor. Dr. Kiper, "Cinsel ilişki 
sırasında öpüşenin çocuğu sa-
ğır doğar" şeklindeki inanış, 

günümüzde de varlığını sürdü-
rüyor. Örnekler bununla da sı-
nırlı kalmıyor. Pazar gecesi ku-
rulan cinsel ilişkinin çocuk için 
yol kesici olduğu inancı da bir-
çok yerde geçerliliğini koruyor. 
Toplum arasında hâlâ yaygın 
olan diğer mitler ise şöyle sıra-
lanıyor: Cinselliği her zaman er-
kek başlatmalıdır. Kadın cinsel-
lik isteyemez. Kadının âdet kanı 
zehirlidir. Erkek her cinsel bir-
leşme sırasında eşinin orgazm 
olmasını sağlamalıdır. Erkek 
her zaman cinsellik yaşamaya 
hazır olmalıdır.  

Cinsellikle ilgili 
inanılmaz bilgiler... 

Mastürbasyon körlük 
yapar mı?

enerji içeceklerindeki 
büyük tehlike

Yapılan araştırmalar 
tüketilen enerji içecek-
lerinin...

Geçtiğimiz ayda İsviçre'de 
halk oylamasına sunu-
lan bir yasa tasarısı, ka-

muoyunun yüzde 53 oranında-
ki onayıyla beraber yürürlüğe 
girdi. Bu yeni tasarıya göre su-
ça karışmış ve sicili temiz olma-
yan yabancılar kayıtsız şartsız 
sınırdışı edilebilecek. Üstelik 
bu düzenleme sadece hapse ta-
bi suçları değil, örneğin temiz-
likçi olarak kaçak çalışma gibi 
suçları da kapsayacak. Bu ye-
ni yasa Avusturyalı BZÖ ve FPÖ 
gibi partiler tarafından da son 

derece olumlu karşılandı ve bu 
partilerin yetkilileri benzeri bir 
düzenlemenin Avusturya'da da 
yürürlüğe koyulması gerektiğini 
savundu. FPÖ lideri HC Strache 

konu ile ilgili „İsviçreliler 
bu işlerin nasıl olması 
gerektiğini bizlere çok 
iyi gösteriyorlar“ şek-
linde yorumda bu-

lundu. BZÖ lideri Josef Bucher 
de benzeri bir uygulamanın 
Avusturya'da da yürürlüğe gir-

mesinin düşünüşebilece-
ğini, her halükarda bu 

konularda halk oyla-
masına gidilmesinin 
iyi bir fikir olduğunu 

söyledi. 

İsviçre'de çıkarılan bir yasa tasarısı ile bundan sonra 
İsviçre devleti suça karışan yabancıları kayıtsız şartsız 
sınırdışı edecek. Avusturya'da da benzeri bir uygulama-
nın yürürlüğe koyulup koyulmayacağı tartışılıyor.

Avusturya'da sınırdışı eder
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AYFED-AVUSTURYA YOZGAT FEDERASYONU
 Yeni Vatan`nı ziyaret etti ve eğitim alanında önemli mesajlar verdi:

„Zararın neresinden 
dönersek kardır“

Kısa adı AYFED olan, Avus-
turya Yozgat Federasyonu 
Başkanı Feyzullah Andak 

ve  Yönetim Kurulu  Üyeleri  Yeni 
Vatan Gazetesi`ni ziyaret ederek 
derneklerini tanıttılar ve 2011`de-
ki çalışma programları hakkın-
da bilgi verdiler. AYFED Başkanı 
Feyzullah Andak, „Eğitim konu-
sunda geç kalmış değiliz.   Bundan 
sonra tek hedefimiz; cocukla-
rımızın, gençlerimizin ve yaş-
lı, genç demeden herkesin eğiti-
midir.   Tüm üyelerimize ve  tüm 
Türkiye göçmenlerine en baş-
ta çok iyi Almanca öğrenmeye, 
meslek eğitimine önem verme-
ye ve çocuklarını mutlaka lise ve 
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daha sonra üniversiteye yollama-
yı içtenlikle tavsiye ediyoruz“ de-
di. Yeni Vatan Gazetesini ziyaret 
eden Avusturya`ya  yiğitlerin, dü-
rüst ve temiz insanlarin diyarı ola-
rak bilinen Yozgat ilinden göç et-
miş  AYFED üyelerinin hepsinin 
heyecanlı ve kalpleri insanlara 
hizmet için atan insanlardan oluş-
tuğu dikkat çekti.

Yozgat ilinin tarihi geçmişi-
ni Avusturya'da unutturmama-
yı ve yaşatmayı, yönetim kuru-
lunun ve Avusturya'da yaşayan 
Yozgatlılar'ın tercihlerini hep 
ön planda tutmayı kendileri-
ne misyon edinmiş AYFED üye-
leri, 2011 senesinde dernekleri 
için bir çalışma ve organizasyon 
planı hazırladılar. Daha organi-
ze ve profosyonel hizmet için, 
önce ayırt edici uzmanlık alan-
larının oluşturulacağını ve bu 
doğrultuda geleceğe ait plan ve 
projelerin üretileceğini söyleyen 
AYFED üyeleri, özellikle de eği-
tim alanında yapmak istedik-
leri yeniliklerden bahsettiler.
AYFED Genel Başkanı Feyzullah 
Andak, dernek olarak vatandaş-

larımızın eğitimi için ellerinden 
gelen her imkanı seferber et-
meye hazır olduklarını söyledi. 
Avusturya'da yaşayan vatandaş-
larımızın en büyük sorununun 
hala eğitim olduğunun altını çi-
zen Andak, eğitim konusunda-
ki inisiyatiflerini şöyle dile ge-
tirdi: „ Federasyonumuz gerek 
Avrupa'daki gerekse Türkiye'deki 
öğrencilerimizin sorunlarıy-
la birebir ilgilenmek hedefin-

de. Feyzullah Andak, federasyon 
olarak halihazırda, gençlerimi-
zin iş sahibi olabilmeleri  ve top-
luma daha iyi entegre olabilmeleri 
için düzenlenen mesleki eğitimle-
re maddi manevi destek verdik-
lerini belirtti ve bu çerçevede AK 
Wien ve WIFI ile koordineli ola-
rak çalıştıklarını da sözlerine ek-
ledi. Federasyonlarının sunduğu 
ve destek olduğu eğitim olanak-
larının bununla sınırlı kalmadı-

ğını da ifade eden AYFED Başkanı 
Feyzullah Andak, genç yaşlı, ka-
dın erkek demeden sundukları 
eğitim olanaklarından da şu söz-
lerle bahsetti: „ Gençlerimizin 
hem Avusturya'ya entegre olmala-
rına, hem de kimliklerini kaybet-
memelerine son derece önem veri-
yoruz. Örneğin federasyon olarak 
yaşları 8 ila 18 arasında değişen 
gençlerimize dini, milli ve kültü-
rel içerikli eğitimler veriyoruz. Bu 
eğitimlerimizden istifade edenler 
de sadece gençler değil. Eğitime 
ihtiyaç duyan bayanlar da, hafta-
içi pazartesi ve cuma günleri ara-
sında bu eğitimleri ziyaret edebili-
yorlar ve aynı zamanda buradaki 
yaşamları, sorunları ve gidişatları 
hakkında görüşlerini ve sorunları-
nı birbirleriyle paylaşarak bir ara-
ya geliyorlar“.

Sundukları mevcut eğitim im-
kanlarını önemseyen, ancak iste-
dikleri düzeye gelmesi için daha 
fazla çalışmaları gerektiğini söy-
leyen AYFED üyeleri, eğitim ala-
nında gerçekleştirmek istedikleri 
bir başka projeye daha değindiler. 
AYFED, yakın zamanda mali ve 

hukuki şartlar oluşursa, kendile-
rine ait eğitim amaçlı kullanılacak 
olan bir bina alarak, bu merkezde 
eğitim faaliyetlerini sürdürmek 
ve genişletmek istediğini belirt-
ti. Gerçekleştiği takdirde, bu eği-
tim projesinin kapılarının herkese 

açık olacağını söyleyen Feyzullah 
Andak, sadece Yozgatlılar'ı veya 
federasyon üyelerine değil, din, 
dil, köken, inanç ayrımı yapmak-
sızın bütün vatandaşlarımıza eği-
tim imkanı sunacağını söyledi. 

Eğitim alanındaki sorunların bu-
nunla bitmediğinin bilincinde 
olan nice gencimizin maddi yeter-
sizlikten dolayı eğitim alma hak-
kından mahrum kaldığına deği-
nen Andak, federasyon olarak bu 
hususta da girişimlerinin oldu-
ğunu söyledi. Gençlerimize eği-
tim bursu imkanı sağlayabilmek 
için federasyon olarak seferber 
olduklarını kaydeden Andak, bu 
girişimlerini gerçekleştirebilmek 
amacıyla uygulamayı düşündük-
leri yeni üyelik sisteminden de 
bahsetti. Andak, federasyonları-
na üyeliğin artık daha fazla anlam 
taşıdığını belirtiken, şöyle konuş-
tu: „ Şu anda derneğimizin 7bin 
üyesi var. Biz bu üye sayısını art-
tırmak istiyoruz. Arttırmak iste-
me sebebimiz, federasyonumuz 
bünyesinde bir araya gelerek, el-
de edeceğimiz edinimleri toplum 
için hayırlı olacak alanlara kana-

VİYANA AKŞAMLARI

Yine bir hüzün kapladı burada içimi
Toplu bir şehre benzemiyor Viyana'nın biçimi

Şimdi memleketim bir şişe 'Rotwein' içimi
Kapılıp gidiyorum Viyana akşamlarına!...

Prater Cafe'lerde; artık Josef'im, Strauss'um
Serenatlar söyleniyor ben yine sarhoşum
Kafam dalgalı 'Kolege'; gayri bir hoşum,

Viyana akşamlarında;kimsesiz garip bir kuşum!...

Melankolik şarkıları duyuluyor Heurige'nin
Çalıyor işte 'Wien! Wien nur du allein'

Yahut çalsın 'Meine Mutter! War a Wienerin'
Tadı çıkmıyor Viyana'da yalnız akşamların!...

Sevmişler sevilmişler bu memlekette
Strauss, Beethoven, Mozart, Schubert'te

Hepsi ayrı tasada,çaresiz dertte
Dalıp gidiyorum; Viyana akşamlarında!...

Güzel heykellerle süslü Hofburg'un yapısı
Görülmeye değer ünlü Burgtor kapısı

Meşhur Belvedere,Staadtoper,Rathaus binası
Rengarenk oluyor şimdi;Viyana akşamları!...

Çok ünlü; güzel binaların hepsi
Bir şaheser Stephansdom Kilisesi
Hala çok seviliyor Kaiser'in Sissi

Tarih canlanıyor;Viyana akşamlarında!..

Bakmayın benim çaresiz olduğuma
Şimdi içli şarkılar geliyor aklıma

Bebek'te, Beykoz'da ya da Ankara'da
Viyana akşamlarında sevdiklerim gelir aklıma!..

Çileli ömür; anlatılmaz bin dert ile geçiyor
Kader saçının tellerine gönlümü takıyor
Çatlasa bülbül gül yağını eller sürünüyor

Viyana akşamlarından İstanbul görünüyor!

Akşam olunca, hüzünlendim ben yine,
İçimde özlemler, hatırlara depreşti yine

Selam Viyana'dan memlekettekilerin hepsine
Buğulanır gözlerim Viyana akşamlarında!...

Garibanım; çok uzak; Viyana ile İstanbul'un arası,
Avni Anıl, Yusuf Nalkesen, Zeki Müren bestesi

Mediha Şen'den, Samime Sanay'dan dinlemenin tam sırası
Sızılar yaralarım, Viyana Akşamlarında!...

GARİBAN, 27 Ocak 2007 
Erdal Başer -Emekli Öğretmen
Avusturya Yozgat Federasyonu 

Eğitim Danışmanı
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nelerin olmadığını her üyenin 
çok iyi özümsemesi gerektiğini 
belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Andak, tüzüklerinin amacının 
bütün dünyadaki Yozgatlılar'ı din, 
dil, ırk ve siyasi ayrım yapmaksı-
zın bir araya getirmek ve kaynaş-
tırmak olduğunu söyledi, ve elele 
vererek insanımızı olabilecek en 
üst düzeye getirmek için ellerin-
den geleni artlarına koymayacak-
larını söyledi. „Bize gönül veren 
herkese eşit şekilde hizmet ede-
ceğiz“ diyen Andak, Hacı Bektaşi 
Veli, Yunus Emre ve Mevlana 
Celaleddin Rumi'nin de felsefele-
rini de federasyon olarak benim-
sediklerini söyledi.

Merkezi 15. Viyana Östereingasse 
8/1 adresinde bulunan Avusturya 
Yozgatlılar Federasyonu'nun 
Yönetim Kurulu Başkanlığını 
Feyz u l l a h  A n d a k  ü s t l e n i -
yor.  İbrahim Orhan ve Ali 
İmamoğlu'nun Genel Başkan 
Yardımcılığı yaptığı federasyon-
da, Ahmet Öztürk ve Fazlı Yerli 
de Genel Sekreterlik ve Genel 
Sekreter Yardımcılığı görevini yü-
rütmektedir. Kültürel ve sosyal fa-

aliyetler birimi, gençlik kolları ve 
ziyaret komisyonu, diş işler ve res-
mi makamlar sorumlusu, hac ve 
cenaze fonu komisyonu gibi bir-
çok farklı birim de AYFED  bünye-
sinde faaliyet göstermektedir. 

AYFED bünyesinde çok çeşitli 
kültürel etkinlikler de düzenlen-
mektedir. Kendi yerel kültürüne 
sahip çıkan AYFED, yöresel da-
mak tadlarını yaşatmak ve tanıt-
mak için çeşitli yemekler ve da-
vetler düzenlemektedir. Bunun 
yanısıra çeşitli kermesler ile yö-
resel el sanatlarını ve kültürleri-
ni Avusturya kamuoyuna tanıtma 
fırsatı bulan AYFED, Müslüman 
vatandaşlarımızı bir araya geti-
ren Kadir geceleri, mevlitler, if-
tarlar gibi dini etkinlikler de dü-
zenlemektedir. Kültür ve Bal 
Festivalleri, Arabaşı Geceleri 
de AYFED'in düzenlediği di-
ğer dikkat çeken etkinliklerdir. 
Zaman zaman düğünler, sünnet-
ler ve konserler de organize eden 
AYFED, düzenlediği etkinliklerle 
Yozgat'ı tanıtmaya ve vatandaşla-
rımızı bir araya getirmeye devam 
edeceklerini söylüyor. 

lize etmek. Federasyon olarak bi-
ze üye olmak isteyen vatandaş-
larımıza aylık 1 Euro'ya üyelik 
kampanyası başlattık. Kimse için 
büyük bir külfet olmadığını dü-
şündüğümüz bu meblayı ödeye-
rek derneğimize üye olunabilir. 
Federasyonumuza üye olacak va-
tandaşlarımız, gençlerimizin gele-
ceği için bir fark yaratabilirler. Biz 
bu yeni üyelik sistemimizle 10bin 
kadar üyeye daha sahip olmak is-
tiyoruz. Bu yeni üyelerimizden el-
de edeceğimiz üyelik harcı gelir-
lerini toplayarak, gençlerimizin 
eğitim masraflarını üstlenmek is-
tiyoruz. Ne kadar çok üyemiz olur-
sa, o kadar çok maddi imkanlara 
sahip olmayan gencimiz eğitim 
şansı yakalar“.

Kültür ve eğitim etkinlikleri kapsa-
mında federasyon merkezinin de 
bulunduğu 15. Viyana Muhtarlığı 
ile de fikir ve proje alışverişlerinde 
bulunduğunu söyleyen Andak, bu 
ortak çalışmadan da yeni, güzel ve 
topluma hayırlı projelerin türeye-
ceğini umduğunu belirtti. 

Yeni projelerinden büyük bir he-
vesle bahseden AYFED üyeleri, 
özeleştiri yapmaktan da çekin-
mediler. „İğneyi başkasına çuval-
dızı kendimize batıralım“ düstu-
ruyla hareket ettiklerini söyleyen 
AYFED üyeleri, toplum olarak bir-
çok konuda çok geride kaldığımızı 
kabul etmemiz gerektiğini söyle-
diler. Biraraya gelme, hep birlik-
te toplumumuzu kalkındıracak fi-
kirler ve projeler üretme, yaşam ve 
eğitim seviyemizi daha yukarılara 
çıkarma gibi konularda toplumca 
birçok açıdan geride kaldığımız 
itirafında bulunan AYFED üyele-
ri, yine de karamsar bir tablo çiz-
mek istemiyorlar. Andak geleceğe 
olumlu bakmak zorunda olduğu-
muzu „Zararın neresinden döner-
sek kardır demişler. 

Birçok  konu ve projeyi gerçekleş-
tirmekte çok geç kaldığımız doğ-
rudur. Ancak hiçbir şey için geç 
değildir. Biz toplum olarak ke-
netlenirsek, biraraya gelip hayır-
lı projeler üretirsek, inanıyorum 
ki bu açığı kapatabiliriz. AYFED 
olarak bu güne kadar bu amaç-
la elimizden geleni yaptık,  daha 
fazlasını ve daha iyisini yapma 
hedefiyle yolumuza devam ediyo-
ruz“ sözleriyle dile getirdi. AYFED 
federasyon olarak vatandaşları-

mızın asimile olmadan topluma 
entegre olmalarının ana hedef-
leri olduğunu belirtti.  Avusturya 
Yozgatlılar Federasyonu'nun ken-
di iç tüzüklerine son derece önem 
verdiğini söyleyen Andak, gele-
neklerini, törelerini, şenliklerini, 
faaliyetlerinin icra ediliş biçim-

lerini, üyeleri arasında iletişim-
de kullanılan lisan, paylaşılan 
ortak değerleri, standartları, sos-
yal etiketleri, davranış biçimleri-
ni, yönetim stillerini, federasyon 
içindeki yatay-dikey ve çapraz iliş-
kileri, üyelere karşı tutum ve dav-
ranışları için nelerin uygun olup 
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Alemlerin serverisin 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Şehitlerin serdarısın 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Hasan Hüseyin'in yari 
Muhammed'in gözü nuru 

Hem Ali'nin yadigarı 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Zuhur oldun İmam Zeynel 
Muhammet Bakır'dan evvel 

Didene yanayım gönül 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

İmam Cafer'dir yarimiz 
Musa-i Kazım şahımız 

Budur şems ile mahımız 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Ali Musa ilim hüner 
Muhammet Taki el sunar 
Hüseyin'im deyip yanar 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Ali Taki Hasan Asker 
Muhammet Mehdi ser-defter 

İmam-ı Seyyid-i ekber 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Pir Sultan haber ver dosttan 
Bülbül ötüyor kafesten 

Hem gül ağlar hem gülistan 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Pir Sultan Abdal

Bugün matem günü geldi
Ah Hüseynim vah Hüseynim
Senin derdin bağrım deldi

Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Kerbela'nın önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
Şah Kerbelada yalnızdır

Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Şah Hüseynim attan düştü
Yezit gelip kanın içti
Atı Medine'ye kaçtı

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit düşmüş Şahı Merdan

Şah Hüseynim canım Hüseynim

Kerbela'nın yazıları
Şehid düştü gazileri
Fatma ana kuzuları

Ah Hasanım vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Kerbela'nın önü yonca
Yonca çıkmış diz boyunca

Şah Hatayım katarınca
Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan

Bugün Matem günü
Ah Hüseyin Vah Hüseyin 

Muharrem ayında sade-
ce şehitler anılıp yas tu-
tulmaz, aynı zamanda 

dünyanın dört bir köşesinde ya-
şayan Aleviler bu vesileyle birbir-
lerine olan bağlarını güçlendirir-
ler. Avrupa'daki 300 civarındaki 
cemevinde her akşam toplanılır, 
mütevazı sofralar kurulur, bera-
berce oruç açılır. Ramazan oru-
cundan farklı olarak Muharrem 
orucunda saat ve imsakiye yok-
tur, gün doğumundan gün batımı-
na kadar oruç tutulur. 

MuhArreM orucu

Avrupa'da yaşayan Alevi vatan-
daşlarımızca sıklıkla topluca açı-
lan iftarlarda iftardan önce top-
luca dua edilir, tüm insanlık için 
dostluk, barış, sevgi ve kardeşlik 
temennileri dile getirilir ve can-
lar da bu dualara „Allah Allah“ 
diyerek katılırlar.Alevi Bektaşiler 
Muharrem orucuna başlarken 
kendi kültürlerine özgü olarak 
niyet ederler. Niyet gülbengi adı 
verilen bu duayı okuyarak şöyle 
derler: 

„ Bismi Şah Allah Allah, Erenler 
himmetinde, Hak Muhammed 
Ali'nin aşkına, Hz.İmam Hüseyin 
efendimizin susuzluk orucu niye-
tine, Kerbela'da şehit olanların te-
miz ruhlarına ve matem orucuna 
niyeti Fatma üz Zehra'nın şefaati-
ne Oniki İmam, Öndört Masumu 
Pak efendilerimizin şevkine, 
Onyedi Kemerbestler hürmetinde 
hazır gaip gerçek erenlerin yüce 
himmetleri üzerlerimize hazır ve 
nazır ola“.

İftar sofrasının gösterişten uzak 
olmasına, doyana kadar tıka ba-
sa yenilmemesine özen gösteri-
lir. Sofra ritüeli başparmaklar ön-
ce dudaklara, sonra da kalbin 
üzerine götülerek ve Allah'a ver-
diği nimetler için şükranlar su-
narak sona erer. Daha sonra Hz. 
Hüseyin ve oniki imam yad edilir 
ve Muharrem'in önemi, cemin de-
ğeri, Alevi inancı herkese anlatılır. 
Bağlama ve Alevi Türküleri birçok 
Alevi etkinliğinin olmazsa olmaz-
larındandır, ancak bazı Aleviler 
Muharrem ayında sadece yas tuta-
rak bağlama da çalmazlar. Yer yer 
çıplak sesle Kerbela ağıdı okunur.

Muharrem orucu 12 gün sürer. 
Muharrem ayının 13. günü aşure 

günüdür. Aşure bugün Avrupa'da 
bile bilinen ve tanınan yiyecekse, 
bu Muharrem'in yüzü suyu hür-
metinedir. Zira aşure gününde 
yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok 
önemli şehirde büyük kazanlarda 
aşureler pişirilir ve halka dağıtılır. 

KerBelA ruhu

Aşure gününün tarihi açıdan öne-
mi İmam Zeynel Abidin'in Kerbela 
katliamından sağ kurtulmuş ol-
masından kaynaklanan sevinçtir. 
Ancak ibadetin merkezi yine de 
Kerbela'da çekilen acılar ve yaşa-
nan insanlık dışı katliamdan du-
yulan matemdir. Muharrem ayın-

da büyük bir dayanışma içine 
giren ve adeta tekvücut olan Alevi 
toplumu, insanlığın vicdanı olma-
yı kendisine şiar edinmiştir ve bu 
bağlamda Kerbela ruhunu sadece 
12 gün boyunca değil, yaşamın her 
alanında yaşamış ve yaşatmıştır. 

Alevi inancında Kerbela'da yaşa-
nanlar sadece tarihi bir süreç ola-
rak değerlendirilmez, aksine za-
limlerin mazlumları ezmesine 
karşı bir duruş sergilenir, ve zu-
lüme karşı insanlık onuru savu-
nulur. Hz. Hüseyin de bu açıdan 
zalimlere karşı onurlu direnişin 
sembolü olarak yad edilir ve ma-
temle anılır. Hz. Hüseyin'in ara-

dan nerdeyse 1400 yıl geçmiş ol-
masına rağmen halen anılıyor 
olması da Kerbela mücadelesinin 
amacına ulaştığını göstermekte-
dir. Kerbela bu açıdan inançları 
ve onurlarından ödün vermemele-
ri yüzünden kıyımdan geçen her-
kes için bir dayanışma içinde bu-
lunulan bir dönemdir. 

Muharrem ayında kin ve öfke duy-
mak yerine ezilenin yanında ol-
ma duygusu ön plana çıkarılır. 
Ayrışmaları derinleştirmek değil, 
ayrışmalara mahal vermeyecek 
olan „ezilenin yanında olma“ duy-
gusu ön plana çıkarılır ve insanlar 
arasında yayılmaya çalışılır. 

Muharrem orucu

İslam'daki Alevilik inancı için kutsal bir ay olarak kabul edilen muharrem Ayı bu sene 7 Aralık 
tarihinde başladı. muharrem orucunun tutulduğu ve 19 Aralık tarihinde aşurelerin pişirilmesi-
ne kadar sürecek olan muharrem Ayı, Alevi geleneğinde matem ayı olarak kabul edilir. Kerbela 
şehitlerinin anıldığı, onların anısına yas tutulan muharrem ayında Aleviler mazbut bir hayat 
yaşarlar ve her türlü keyif verici etkinlikten kaçınırlar. Gösterişten uzak olmasına özellikle 
önem verilen oruç sofralarında Kerbela şehitlerinin anısına saygıdan su, et ve gıda gibi her-
hangi bir hayvansal gıda bulunmaz.
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Viyana – Eylül ayının başın-
da, Viyana Niederösterreich 
ve Salzburg eyaletlerin-

de yürürlüğe giren asgari temi-
nat sosyal güvence uygulamasına 
gösterilen talep, AMS’i de şaşırt-
tı. Sosyal destek sistemini refor-
me etmesi beklenen bu yeni uy-
gulamanın iyi bir şekilde işlemesi 
için de AMS ile  işbirliği içinde ça-
lışıldı. Ancak yeni sistemin uygu-
lamaya geçmesinin üzerinden bir 
ay geçmedi ki AMS kapıları önün-
de yığılmalar başladı. Sadece ey-
lül ayında 13bini  Viyana’dan ol-
mak üzere 14bin beşyüz kişi asgari 
teminat başvurusunda bulundu. 
AMS Başkanı Herbert Buchinger 
de gösterilen bu yoğun talebe 
karşı şaşkınlığını gizleyemedi ve 
„Beklediğimizden daha fazla in-
san başvuruda bulundu“ dedi. 

Henüz sadece üç eyaletten başvu-
rulabilen asgari teminat yardımı-
na, kalan diğer altı eyaletten önü-
müzdeki ocak ayından  itibaren 
başvurulabilecek. 

Başvuranların birçoğunun daha 
önceden AMS’nin diğer yardımla-
rına da başvurmuş olduğu, dola-
yısıyla sistem tarafından bilindi-
ği belirtilirken, yeni vakalara da 
rastlandığı kaydedildi. Özellikle 
çocuk sahibi olup boşanmış ve 
çocuğunu tek başına büyütme 
durumunda olan vatandaşların 
bu yardımlara başvurduğunun 
üzerinde duruluken , başvuru sa-
hiplerinin yüzde 70’inden fazla-
sının da göçmen kökenli olduğu-
nun altı çizildi. 

ASgAri teMinAtA KiMler BA

şVurABilir?

Sayıları 165bini bulan sos-
yal yardım alanlar ve sayıla-
rı 700bini bulan acil durum 
yardımından istifade edenler baş-
vurabilirler. Sözkonusu kitlenin 
yarısı Viyana’da ikamet etmektedir. 

hAngi MiKtArdA yArdIM AlInA-
Bilir?

Tek başına başvuran şahıslar ay-
da 744 Euro net asgari teminat ala-
bilirken, eşler için bu miktar ayda 
1116 Euro civarında. Sözkonusu 
744 Euro’nun 558 Euro’su temel 
yardım miktarı olarak düşünülü-
yor ve üzerine de 186 Euro oturma 

ve ikamet yardımı ekleniyor. Eğer 
çocuk sahibiyseniz çocuk başına 
da bu miktara 134 Euro ekleniyor.

hAngi şArtlArdA ASgAri teMinAt 
AlInABilir?

Asgari teminat verilmeden önce 
halihazırda sahip olunan mülkler 
elden çıkarılmış olmalıdır (örn: 
mevduat hesapları). Teminat ala-
bilme  ihtimali iş yapmaya ha-
zır olmakla doğru orantılıdır.
Çalışmayı reddetme durumunda 
ise kısıntılara gidilebilir. Sosyal 
yardım kurumları ve AMS bu hu-
susta ortaklar  çalışır ve işsizlerin 
tekrardan iş piyasasına dönmeleri 
için de gerekli tedbirleri alır.

Avusturya, asgari 
teminata hücum etti
AmS’nin, Viyana Niederösterreich ve Salzburg eyaletlerinde 
yürürlüğe koyduğu asgari teminat uygulaması özellikle, tek 
başına çocuk yetiştiren vatandaşlar tarafından büyük ilgi 
gördü.

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

Almanya, Fransa, Hollanda, 
Danimarka ve Portekiz'de 
İslamiyet üzerine bir araş-

tırma yapan Alman Münster 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Detlef Pollack, Müslümanlara 
karşı en az hoşgörü gösterenlerin 
Almanlar olduğunu söyledi.

Pollack, bugün araştırmayla il-
gili olarak Berlin'de düzenledi-
ği basın toplantısında, büyük 
farklılıklar göstermesi nedeniyle 
Almanya'nın batısındaki eyaletler 
ile eski Doğu Almanya'daki (DDR) 
eyaletleri araştırma kapsamında 
ayrı ayrı değerlendirdiklerini be-
lirterek, "Genel olarak, Almanlar 
Müslümanlara karşı daha az hoş-
görülü" dedi.

3 Kişiden iKiSi MüSlüMAnlArI 
SeVMiyor 

Portekiz, Hollanda, Fransa ve 
Danimarka'da insanların genel 
olarak yüzde 50'sinden fazlası 
Müslümanlar hakkında olumlu 
görüşlere sahip iken, Almanya'nın 
b a t ı s ı n d a k i  e y a l e t l e r d e 
Müslümanlar hakkında olumlu 

görüşe sahip olanların oranının 
yüzde 34, doğudaki eyaletlerde 
ise yüzde 26 olduğunu ifade eden 
Pollack, Müslümanlarla daha faz-
la iletişimin kurulduğu bölgelerde 
Müslümanlara yönelik önyargıla-
rın ve endişelerin daha az olduğu-
nu kaydetti. Almanların yaklaşık 
yüzde 80'inin tüm dinlere saygı 
gösterilmesi, ancak sadece yakla-
şık yüzde 50'sinin tüm dini grup-
lara eşit haklar verilmesi gerekti-
ğine inandığını belirten Pollack, 
Müslümanların dini inançlarını 
uygulamasının kısıtlanması ge-
rektiğine inanan Almanların ora-
nının da batı eyaletlerinde yüzde 
49, doğu eyaletlerinde yüzde 53 
oranında olduğunu ifade etti.

Almanya'nın batısındaki eyalet-
lerde halkın yüzde 30'undan, do-
ğusundaki eyaletlerde de yüz-
de 20'sinden daha azının cami 
inşaatlarını onayladığına işaret 
eden Pollack, Danimarka'da hal-
kın yüzde 50'sinden fazlasının, 
Fransa ve Hollanda'da üçte iki-
sinin, Portekiz'de de dörtte üçü-
nün cami inşaatlarını onayladığı-
nı söyledi.

iSlAM’In hoşgÖrü dini olduğunu 
düşünenler yüzde 5 orAnIndA 

Pollack, Alman halkının yaklaşık 
yüzde 80'inin İslamiyeti kadınlara 
yönelik baskıyla, yüzde 60'ının da 
şiddete eğilimli olmakla bağdaş-
tırdığını belirterek, buna karşılık 
İslamiyetin hoşgörülü olduğunu 
düşünen Almanların oranının ise 
yüzde 5'in bile altında olduğunu, 
bu oranın, araştırmanın yapıldığı 
diğer ülkelerde yüzde 20'den fazla 
olduğunu ifade etti.

Almanya'nın yabancı kültürler ta-
rafından tehdit edildiğine, batı-
daki eyaletlerde halkın beşte iki-
sinin, doğudaki eyaletlerde ise 
halkın yarısının inandığını, bu-
na inananların, araştırmanın ya-
pıldığı diğer ülkelerde çok daha 
az olduğunu kaydeden Pollack, 
Almanların yüzde 70'inin de kül-
tür çeşitliliğini bir zenginlik yerine 
bir çok sorunun nedeni olarak gör-
düğünü, bu oranın Fransa'da yüz-
de 59 civarında olduğunu söyledi. 
Musevilik, Budizm ve Hinduizm 
gibi inançlarla ilgili hoşgörünün 
Almanya'da İslamiyete oranla çok 
daha fazla olduğuna da dikkat çe-
ken Pollack, ancak Almanya'nın 
geçmişi gözönünde bulundurul-
duğunda, Museviliğe gösterilen 
hoşgörü oranının da yüzde 60 dü-
zeyinde kalmasının, kendisi için 
şaşırtıcı bir sonuç olduğunu ifa-
de etti. Pollack, Almanya'da radi-
kal dincilerin düzenleyeceği olası 
bir saldırının durumu daha da kö-
tüleştirebileceği öngörüsünde bu-
lunarak, saldırı sonrasında Alman 
halkının, önyargılarında haklı ol-
dukları sonucuna varabileceğini 
sözlerine ekledi.

Araştırma sonuçlarını Pollack ile 
birlikte açıklayan Nils Friedrichs 
ise, araştırmanın ilginç yanının, 
Müslümanlarla ilgili olarak da-
ha kötü tecrübelerin edinildi-
ği Hollanda ya da Danimarka gi-
bi ülkelerde, Müslümanlara daha 
fazla hoşgörü gösterilmesi oldu-
ğunu söyledi. Alexander Yendell 
adlı araştırmacı da, 11 Eylül sal-
dırılarından sonra Müslümanlar 
hakkındaki görüşlerin daha da 
kötüleşmiş olduğuna işaret ede-
rek, araştırmanın yapıldığı tüm 
ülkelerde halkın yaklaşık yüz-
de 80'inin, kendi kültürlerine 
Müslümanların uyum sağlaması 
gerektiğine inandığını belirtti.

Avrupa'da Müslümanlara 
en az hoşgörü gösteren 

ülke Almanya

Avrupa'da İslamiyet'e bakış hakkında yapılan 
bir araştırma çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. 
Araştırmaya göre müslümanlığa en az hoşgörüyle 
yaklaşan ülke Almanya. 

Avusturya dışındaki baş-
ka bir ülkeden emekli 
olan şahıslar bundan 

böyle Avusturya’da sağlık si-
gortası ödeyecekler ve böy-
lece Avusturyalı emeklilerle 
eşit haklara sahip olacaklar. 
Bu yeni uygulama Avusturya 
Millet Meclisi’nin oylamasın-
da çoğunluğun rızasıyla kara-
ra bağlandı. Mevcut yasalara 
göre herhangi bir Avusturyalı 
brüt gelirinin yüzde 5’ini 
sağlık sigortasına ödüyor. 
Yaşlılık sigortasının bir kıs-
mını yurtdışından alan yak-
laşık 120bin kişinin ise yurt-
dışından aldıkları mebla için 
şimdiye kadar bir vergi öde-
me yükümlülüğü yoktu.

Ancak 1 Temmuz 2011 tarihin-
den itibaren bu şahıslar da 
artık sağlık sigortası ödemek 
zorunda kalacak. Meclisten 
yeni geçen bu kanun sade-
ce AB ülkelerinden emek-
li olanlar için değil, ‚Avrupa 
Ekonomik Alanı‘ üyesi ülke-
ler için de geçerli olacak. Eski 
Yugoslavya, Türkiye ve Tunus 
vatandaşları da bu kanunun 
kapsamına giren ülkeler ara-
sında. . Sağlık Bakanı Alois 
Stöger, bu yeni uygulamanın 
emeklilik ve sağlık sigortası 
sistemine bir hareketlilik ge-
tireceğine inandığını söyledi 
ve ödenecek bu yeni sigorta 
primleriyle birlikte sağlık sek-
törüne her yıl 20 milyon Euro 
sıcak para akmasını umduğu-
nu belirtti.

Sağlık Bakanlığının yeni 
tasarısı meclisten geçti:

Başka ülkeden 
emekli olan-

lar Avusturya’da 
sağlık sigortası 

ödeyecek
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Viyana – Avusturya İçişleri 
Bakanı Maria Fekter 
Avusturya'nın göç politika-

larında büyük bir değişime gidil-
mesine yol açacak Rot-Weiss-Rot 
kartı hakkında konuştu. Fekter 
hala yeni düzenlemelerin yürür-
lüğe girememesinin planlarda bir 
değişiklik olması anlamına gel-
mediğini söyledi. Yeni göç kanu-
nunun birçok hukuki ve idari de-
ğişiklik gerektirdiğini, dolayısıyla 
kanunun yürürlüğe girmesinin 
geciktiğini belirten Fekter, ilkba-
har ayında kanunun resmen yü-
rürlükte olacağını düşündüğünü 
belirtti. 

Daha kalifiye göçmenlere kolay-
lıklar sağlanması, eğitimsiz ve 
Almanca bilmeyen göçmen aday-
larının ise göçünün zorlaşaca-
ğı yeni düzenlemelerde, özellik-

le Almanca bilme konusunda son 
derece titiz davranıldığı belirtil-
di. Fekter bu sistemin Almanya'da 
2006 senesinden beri uygulan-
makta olduğunu ve kadınların öz-
gürleşmesi ve gelişmesi konusun-
da da olumlu etkilerini olduğunu 
belirtti. Fekter bu ön koşulun ilk 
bakışta her ne kadar baskıcı gö-
rülse de kadınların eğitimle tanış-
ması açısından aslında faydalı ol-
duğuna değindi. 

Fekter bu şekilde sınıfsal bir ay-
rımcılığın ortaya çıkacağı, ve da-
ha üst sınıflara ait kadınların göç 
edebilmesi kolaylaştırılırken, da-
ha kırsal kesimden ve daha dar 
gelirli kadınların ise göç etme im-
kanlarının elinden alınıdğı eleşti-
rilerine karşı da tasarıyı ilginç bir 
şekilde savundu. Örnek olarak 
Anadolu'nun kırsal kesimlerin-

de büyümüş bir insanın Almanca 
kursu ziyaret edecek imkanlardan 
yoksun olması kendisine hatırlatı-
lan Fekter, Anadolu'nun köylerin-
den gelen kadınların zaten sadece 
aileleri Avusturya'da yaşıyorlarsa 
başvuruda bulundaklarını, ayrıca 
Avusturya'ya vize başvurusu için 
nerelere gideceklerini, hangi ma-
kamlara başvuracakları ve hangi 
belgeleri teslim edeceklerini çok 
iyi bilen bu insanların, pekala ge-
rekli Almanca kursuna da ulaşa-
bileceklerini iddia etti. 

Thilo Sarrazzin'in Almanya'yı sar-
san ve göç tartışmalarını alevlen-
diren kitabı hakkında da görüş be-
lirten Fekter, Sarrazin'e yüzde yüz 
katılmasa da bazı yerinde tespit-
lerle yeniden bir tartışma ortamı 
yaratarak iyi bir iş yaptığını sözle-
rine ekledi. 

Seri BorSA
yAyInlAnMASInI iStediğiniz ilAnlArInIz için tel: 01-513 76 15-0

SAtIlIK 
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

SATılıK 
KUAFÖR 
SAlONU

Tel:  0699 170 89 120

SATılıK 
İŞYERİ

17. Viyana’da 
çalıştırdığımız 
Pizza Kebap ve 
Grill işyerimizi 

satıyoruz. Pizza kebab 
Grilljörgerstrasse 34 

1170 Wien

Tel: 0699 17192745

SAtIlIK reStorAn
 

Türk- Yunan mutfağına uygun, 
Veterinerlik Üniversitesi 

yakınında, yeni bitmiş ve tam 
donanımlı restoran satılıktır. 

+43 676 944 15 94

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

kuaför salonu devren 
satılıktır

SAtIlIK iş yeri
20. Viyana’da Marchfeldstraße 17 
üzerinde bulunan, hazır müşterisi 
olan, döner kebab, pizza, schnitzel 
salonu yanlızlıktan dolayı devren 

satılıktır

+43 699 196 40 501

Maria Fekter: „Konsoloslukta 
başvuru yapmayı bilen Almanca 

kursuna gitmeyi de bilir“


