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''Kumar, kumar'' 
dedi, ayvayı 
çok kötü yedi!

Originalfoto nach dem Terror-
Brandanschlag in Favoriten, Wien 
23. Januar 2013 
um 3:30 Uhr in der Früh

Stermann           Grissemann 

Sayfa 
23'te

ORF'den çirkin terör şakasına resmi özür 
ORF: Entschuldigung für Terror-Witz

Stermann:  „Hier in Wien gab es einen 
Brandanschlag. In Favoriten war das 

glaube ich.  Ein Brandanschlag auf ein 
türkisches Kulturzentrum. Die Täter konnten 

zwar fliehen, aber es gibt bereits ein Foto 
des FlucHTWagEns. gut, legoland hat 

jetzt auch die Einreisebestimmungen 
verschärft.“  

(ORF 1 Willkommen Österreich-stermann & 
grissemann 29. Januar 2013)
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Geçtiğimiz sene, Avusturya 
vatandaşlığına geçenle-
rin sayısı 2011’e oranla 

yüzde 5,2 artarak 7107’ye ulaştı. 
Vatandaşlığa geçenlerin sadece 
üçte birinin Avusturya doğumlu 
olduğu açıklanırken, çoğunlu-
ğun genç olması da dikkat çekti.
2012’de Avusturya vatandaşlığına 
geçen göçmenlerin yarısından ço-
ğu, hukuksal olarak bu hakkı oto-
matik olarak kazanmış olan kişi-
ler. 15 yıldır Avusturya’da yaşıyor 
olmak veya bir aile birleşmesi bu 
hakkı elde etmek için gerekli şart-

lardan bazıları. Yeni vatandaşla-
rın yaklaşık üçte birinin 30-44 yaş 
arası olduğu görülürken, 60 yaşın 
üzerinde vatandaş olanlar sadece 
yüzde 1,5’lik kesimi oluşturuyor. 
120 farklı ülkeden olan çiçeği bur-
nunda Avusturyalıların geldikleri 
ülkelere bakıldığında Türkiye ilk 
sırada yer alırken, onu az bir fark-
la ikinci olan Bosna-Hersek takip 
ediyor. 

2012 yılında vatandaşlığa geçen-
lere eyaletler açısından bakıldı-
ğında Viyana’da bir önceki yıla 

oranla yüzde 20,3 oranında artış 
yaşandığı görülüyor. Başkentte 
2012’de vatandaşlığa geçen ki-
şi sayısı 2491. Oberösterreich ve 

Steiermark’ta da bir önceki yıla 
oranla daha fazla kişi vatandaş-
lığa geçerken, diğer eyaletlerde 
bu sayı 2011’e oranla düşük kaldı. 

Raiffeisen Bank'ın Western 
Union ile yapıtığı yeni iş-
birliği sayesinde artık 

Avusturya'da yaşayan Türkiye 
göçmenleri, Türkiye'ye veya dün-
yanın herhangi bir yerine çok da-
ha hızlı, çok daha güvenilir ve çok 
daha uygun fiyatlarla para trans-
feri yapabilecekler. Dünyada 
510.000 noktada hizmet veren 
Western Union ile para transfe-
ri yapmak Raiffeisen Bank müş-
terileri için sadece 6 euro. Üstelik 

Western Union ile yapılan para 
transferi yalnızca birkaç dakika 
alıyor. Ayrıca Raiffeisen Bank'ın 
internet ortamında para transferi-
ni kolaylaştıran "Bargeldtransfer 
online" uygulaması da düzenli 
olarak Türkiye'ye para transferi 
yapan göçmenlere avantajlar sağ-
lıyor. Raiffeisen Bank'ın göçmen-
lere özel uygulamaları hakkında 
daha geniş bilgiyi www.raiffeisen-
bank.at/ethnobanking adresin-
den bulabilirsiniz. 

Türkiye'ye 6 
Euro'ya para 

transferi 
Ka l i f iye  gö ç m e n l e r i 

Avusturya’da tutabil-
mek ve bu insanlara 

bir takım kolaylıklar sağlamak 
amacıyla 2011 yılında uygula-
maya konan “Rot-Weiß-Rot-
Karte”, yani Kırmızı-Beyaz-
Kırmızı-Kart  planlarında 
evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Bu kart, ülke ekonomisinin ih-
tiyaç duyduğu türde, vasıflı ve 
kalifiye çalışanlara fırsatlar 
sunmak için hayata geçirilmiş 
bir projeydi. Proje hayata geçi-
rilirken Sosyal İlişkiler Bakanı 

Rudolf Hundstorfer, yılda 8000 
göçmene Avusturya kapılarını 
açarak, 2030’a kadar 100.000 
kalifiye göçmene ulaşma-
nın hedeflendiğini belirtmiş-
ti. Ancak uygulamada ilk yıl 
geride bırakılırken, ortaya çı-
kan veriler ise hiç iç açıcı değil. 
Geçtiğimiz sene içinde Kırmızı-
Beyaz-Kırmızı-Kart için sadece 
1931 başvuru yapılırken, bun-
lardan 1500’ü kabul edildi. Bu 
da beklentilerin bir hayli geri-
sinde kalındığının bir gösterge-
si olarak yorumlandı.

Planlar tutmadı

Vatandaşlığa geçenlerin sayısı artıyor

Açıklanan son rakamlara 
göre, dünyanın ağır eko-
nomik şartlarına rağmen 

Avusturyalı firmalar ihracat ra-
kamlarını yukarıya çekerek bir 
rekora imza attı. 123,4 milyar 
euro’ya ulaşan ihracat gelirinin 

yüzde 9’unu Amerika Birleşik 
Devletleri’ne yapılan ihracat 
oluşturuyor. 

Yine bu yıl ihracat yapılan ül-
keler arasında Asya ve Latin 
Amerika ülkeleri öne çıkıyor. 

İhracat rekoru 

Kısa adı “WKO Wien” olan 
Viyana Ticaret Odası’na 
üye esnafların röportajla-

rını lütfen (sayfa 4-5) dikkatlice 
okuyun. Bu esnafların ortak şika-
yetleri nedir? Hepsi, mecburi bir 
şekilde her yıl üyelik aidatı öde-
dikleri WKO tarafından ayrımcı-
lığa uğradıklarını ifade ediyor.  
Hatta bir tane esnafımız bu ay-
rımcılıktan yaka silkmiş, WKO 
veya genel seçimlerde oyunu 
FPÖ’ye protesto etmek amacı ve-
receğini ifade ediyor. Birçok esna-
fın bu doğrultuda düşündüğü or-
tada. Peki esnafı bu ayrımcılığa 
uğratan en başta kimler? Yıllarca 
“siyasete Türkiye göçmenleri her 
kurumda girsin” ve “Türkiye göç-
menlerinin demokratik hakları-
nı çok seslilik dile getirsin” diye 
yazıp çizdik.   İşte şu anda esna-
fın şikayeti bu seçilenler ve etra-
fındakiler. Her ağacın kurdu ken-
di içinden olurmuş. "Ama bunlar 
kurt değil püsküllü, yalancı, iki 
yüzlü belalar" diyen bir sürü esna-
fa burada sert olur diye yer vere-
medik bile. Kimdir bu kılavuzlar? 
Avusturyalı bakan, milletvekili, 
bürokrat veya memurları ve ban-
kaları kafaya alıp etnik danışman, 
siyasetçi danışmanı, gazeteci, fo-
toğrafçı, dernekçi, federasyon-
cu yine Türkiye göçmenleri mi? 
Bırakın esnafların veya seçmen-
lerin sorunlarını dile getirmeyi, 
kendisi sorun ve bela olan bu nar-
sist insanlar nereden çıktı? Yoksa 
bundan sonra bu belaların etrafta 
Mevla gibi dolaşmaları bu Türkiye 
göçmenlerinin kaderi mi olacak? 

Haksızsınız! 
Bu kafaya, bu şapka 

evet soruyoruz şimdi, SPÖ ve ÖVP 
partilerinde geçtiğimiz seçimler-
de aday olup, ticaret odalarının 
çeşitli ticari masalarına seçilen 

Türkiye göçmenleri kendilerinin 
ve dar çevrelerinin çıkarlarını ko-
ruyor diye şikayet eden Türkiye 
göçmenleri esnafları haksız mı? 
evet haksızlar. ne demiş ataları-
mız: Bu kafaya bu şapka. Kafa bu 
olunca şapka da ona göre. Kafa 
değişmedikçe şapka değişmez.   

Niye haksızlar? 
 
Çünkü bu seçilen kişilerin yakala-
rına yapışıp, “Kardeşim, gel böy-
le, sen ne kalitesiz ve ehliyetsiz bir 
insansın veya ne bencil bir insan 
çıktın? Biz sorunlarımızı çözesin 
diye seni oraya seçtik. Bela olasın 
diye değil. Başlarım senin onun 
bunun ayakçısı gibi çektirdiğin 
samimiyetsiz fotoğraflarına da, 
insanlara ben ne önemli adamım 
havalarına. nerede icraatlar söz-
de İdris özde İblis karakterli” de-
mediler.  “Geldin bizden oy avcılı-
ğı yaptın sonra kendi ve çevrenin 
çıkarlarının avcılığını yapıyorsun 
Allah’dan korkmaz Halk’tan utan-
mazlar” demediler. Avusturyalı 
siyasiler, bu cahil, çıkarcı, ispi-
yoncu, nevrotik, sorunlu  Türkiye 
göçmenlerini ön plana koyuyor, 
koyunun olmadığı yerde keçiye 
Abdullah Çelebi deyip, sonra da 
pişman oluyorlar. Zihniyet hep ay-

nı. Orada burada iki saniye içinde 
tanınmış kişiler ile on yaşında be-
bekler gibi pop konserine gidip 
star ile fotoğraf çektiren gazeteci-
ler ve dernekçiler utanmıyor mu?  

Dur diyoruz!
  
Arkamda amcam, dayım var ka-
fasıyla seçilenler asarım, kese-
rim ve oyarım ile nereye kadar 
milleti kandıracaklar? Bu aday-
ların artık hizmet aşkı ile dolu 
insanlar arasından seçilmesi ge-
rekiyor. Onun bunun kızına ha-
nımına bizzat WKO’nun içinde 
terbiyesiz teklifler yapanlara ha-
yır diyoruz. nerede kara para ile 
sınırlarda yakalanan var ise yine 
bu kurumların içinde. Onun bu-
nunla fotoğraf çektirip sanki bir 
üretim yapmış gibi Facebook’tan 
paylaşan kompleksli insanla-
ra dur diyoruz.. Bizzat bir veya 
on kere iflas etmiş, bankada he-
sap numarası açamayacaklar, 
yüz kızartıcı suçtan hüküm giy-
mişlere, hepsine “kenara çekil” 
diyoruz. Seçim bittikten sonra 
ticaret odalarında yok “arkamız-
da bu kadar oy var” diye insan-
ları kandıranlara defol diyoruz. 
Zavallı esnafı “toplantı yapı-
yoruz” diye bir odaya toplayıp, 

kandırılmaya müsait hatta ken-
disi de kandırmak isteyen yamuk 
Avusturyalıya “Bak arkamda işte 
hemşerilerim” diye insan kandı-
ranları Allah’a havale ediyoruz! 
Partilerin içinde siyasetçi olan 
ve seçilmek isteyen, onun bunun 
danışmanlığını yapan, kendi 
Türkiye göçmeni toplumu ile so-
runu olan, aslında kendisi başlı 
başına bir sorun olan kişileri psi-
kologlara havale ediyoruz. 

Aydınlar ve sorunlar nerede?

Türkiye göçmenleri arasında-
ki özel okul mezunu, üniversi-
teli, kendisine aydın veya mu-
hafazakar diyenlerin en büyük 
ortak sorunu kendileri ile barı-
şık olmamaları, bu büyük bir so-
run. Aydınların aşırı bir aşağılık 
kimlik kompleksi içinde olmala-
rı ikinci bir sorun. emekleri ile 
üreterek başarılı olmuş Türkiye 
göçmenlerini kıskanmak ve ka-
ralamak üçüncü sorun. İster 
Türk, ister Kürt, ister Sünni, is-
ter Alevi olsun, hepsinde ay-
nı sorunlar mevcut. Bencillik, 
kendini beğenmişlik, kalitesiz-
lik, düşmüşlük, birbirini yeme 
hastalığı. İşte bir mum kadar et-
rafını aydınlatmayan insanlar, 
Türkiye göçmenlerinin temsilci-
si olarak yani dernekçi, siyaset-
çi, danışman ve bürokrat olarak, 
kendi şahsi işlerini takip edince, 
bencil olunca, sorunlu olunca 
300 binden fazla Türkiye göçme-
ninin burnu pislikten kurtulmu-
yor.  Çünkü “kılavuzu karga ola-
nın burnu pislikten” (atasözü), 
“aklını kullanmayanın başı pislik-
ten kurtulmazmış”. (Yunus, 100) 

Buna dur demek için artık sorgu-
layalım. Yanlışlara itiraz edelim.  
Kargaların kılavuzluğuna hayır 
diyelim...

Basit bir soru:
Kılavuzu karga olan 
toplumun burnu pislikten 
kurtulur mu?  

Kargalar kaçak 
kılavuz yolcu olarak 
tepemizde dikkat!
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 WKO`YA PArA ÖdÜYOrUz
AYrImcIlIğA UğrUYOrUz

Biz çok kısa bir zamandır 
Brunnenmarkt'ta müşte-
rilerimize hizmet veriyo-

ruz, Viyana Ticaret Odası ile de 
burada aktuel bir problemimiz 
yok.  Ancak 14 yıldır faaliyette ol-

duğumuz Meiselmarkt için ay-
nı şeyi söyleyemeyeceğim. Orada 
Viyana Ticaret Odası'ndan yetkili-
ler sadece seçimlerden önce geli-
yordu. Sonuçta orada tüm esnaf-
lar aidatlarını WKO`ya ödüyor ve 

Meiselmarkt'ta çok büyük prob-
lemler var. Seçimlerden önce gel-
diklerinde bu problemlerimizi 
hep dile getirdik. Ayrımcılık niye 
yapılıyor. Formalite icabı bu prob-
lemlerimizin kaynağını araştırı-

yorlardı ama sonra kimse bir şey 
yapmadı. Mesela soğuk çok bü-
yük bir problem oluyordu. Sırf oy 
zamanı gelmeleri de alışıldık bir 
durum ama en azından şikayetle-
rimize kayıtsız kalmasınlar. 

Biz de herkes gibi Viyana 
Ticaret Odası üyesiyiz an-
cak bizim bir işimiz düş-

mediği için bir yardım da almıyo-
ruz. Sanırım onların da bizimle 
pek işi yok ki, seçim dışında ka-
pımızı çalan yok. WKO`ya üyelik 
parası niye ödüyoruz. Ayrımcılık 
yapılmasın.  Seçimlerde de bi-
zimle çok ilgilenmiyorlar as-
lında. Yani anlayacağınız biz 

olumlu veya olumsuz bir katkı-
larını görmüyoruz. Sadece ge-
nel olarak geçerli olacak kural-
ları koyuyorlar. noel'de mesela 
dükkanların açık olacağı saat-
leri belirliyorlar, bize bildiriyor-
lar biz de bu kurallara uyuyoruz. 
Onun dışında diyalogumuz yok.  
WKO ne işe yarıyor. Para ödü-
yoruz. Merak ediyorum. Lütfen 
açıklasınlar. 

"WKO Meiselmarkt'ın sorunlarına 
çözüm bulsun ayrımcılık yapmasın"

Viyana Ticaret Odası'na mec-
buri aidatımızı ödüyoruz, 
bununla ilgili bir sorunu-

muz yok ancak aidat ödediğimiz 
şekilde keşke hizmet de alabil-
sek. Örneğin geçtiğimiz günlerde 
Ticaret Odası'nın bir gecesi düzen-

lenmiş. Oraya hangi esnaf davet 
edildi acaba? Ya da bu geceden 
önce birisi de bizim kapımızı çalıp 
"Bir probleminiz var mı? Dile geti-
relim, sesinizi duyuralım" deme-
di. Ancak Ticaret Odası seçimlerin-
den önce oy pusulası gelir, zaten 

hemen ardından da aday olan-
lar teker teker uğrayıp sizin oyu-
nuzu almaya çalışır. WKO ayrım-
cılık yapıyor. Bunu WKO Viyana 
başkanı biliyor mu? Türkiye göç-
meni WKO`da çalışanlar ne işe ya-
rıyor? Kendi çıkarları için çalışı-

yorlar.  Bakın birçok esnaf FPÖ'ye 
oy vereceğini söyleyecektir, bu es-
naflar bunu söylemekte haklıdır. 
Kimsenin bizim işimizle ilgilendiği 
yok. İki çakmak, iki kalemle insan 
kandırıyorlar.  Kimse kimseyi WKO 
`da aldatmasın. WKO hepimizin.

"Sadece oy pusulasını almaya geliyorlar"

"WKO`nun olumlu olumsuz bir katkısı yok"

Orhan Güvenir
(Kasap)

Ramazan Polat, 
Ali Karaarslan (Market)

nesinden memnun ola-
cağım ki? Benim Viyana 
Ticaret Odası'yla ilgili en 

büyük sorunum Ticaret Odası'nın 
içinde aktif olan ve belli siyasi 
partilerle iş yapan kişilerin 4 yılda 

bir bizim kapımızı, oy pusulasının 
geldiği gün çalmasıdır. Oy pusu-
lası gelir, ardından aday kapıda 
dikilir. Yanında da senin kesin-
likle hatrını kıramayacağın biriy-
le gelir, senin oyunu ister. Oyunu 

ona vermemen gibi bir durum da 
yok, gelip adam kendi eliyle de-
ğiştiriyor. Hadi oyunu başkasına 
vereceğini söyle bakalım, hemen 
fişlenirsin. Zaten kimin kime oy 
verdiği de internetten görülebi-
liyor. Ticaret Odası seçimlerinde 
uygulanan bu açık oylama siste-
mi kesinlikle yanlıştır. İnsanları 
birbirlerine kırdırıyorlar. Bir baş-
ka problemim ise, mesela Viyana 
Ticaret Odası'nda her iş türüne 
ayrı ayrı kredi havuzları oluşturu-
luyor. Mesela restoranlara ayrı, fı-
rıncılara ayrı kredi havuzları var. 
İhtiyaç halinde çok uygun öde-
me koşullarıyla bu krediyi alabi-
liyorsunuz. Ancak kim kaybetmiş 
ki biz bulalım? Başvurduğunuzda 
bu krediler yok A fırını, yok B res-
toranı tarafından zaten çoktan 
kullanılmış oluyor. Herkes men-
faatini düşünüyor. Mesela ben fı-
rıncılık yapıyorum. İstanbul'da 
15.000 fırın var, bir tanesi ekmeği 

1 cent aşağı veya yukarı satamaz. 
neden? Çünkü fırıncılar için ku-
rulan dernek herkesin menfaati-
ni düşünüyor. 

Burada herkes tuttuğu adamın çı-
karını düşünüyor, şikayet bile et-
sen, kimi kime şikayet ediyorsun? 
Oy için, menfaat için adam kayırıl-
masın, krediler veya diğer haklar 
herkesin haklarıysa öyle kalsın. 
Bu şartlar değişmezse, iki işlet-
me sahibiyim, iki oyum var, ikisini 
de FPÖ'ye vereceğim. en azından 
adamların kimin yanında oldu-
ğu belli. Alın terimle çalışıyorum 
kazanıyorum, hilem yok hurdam 
yok, FPÖ'nün benimle bir soru-
nu olmaz. en azından haksız yere 
birilerini kayırmıyorlar. WKO`ya 
mecburi üyelik için para ödüyo-
ruz ayrımcılığa uğruyoruz. Adam 
kayırmacılığa son verilsin.  Uzman 
diye alınan Türkiye göçmenleri 
kendileri sorunlu. 

"WKO`da herkes menfaatinin peşinde, 
bu yüzden oyum FPÖ'ye"

Sedat Ekici 
(Fırıncı) 

Emrah Sevim
(Kuyumcu)
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Viyana Brunnenmarkt'ın 
genç esnaflarından Bahadır 
Yıldız, pekçok Türkiye göç-

meni erkeğin yarasına parmak bas-
tı. Günümüzde geçim şartları ağır-
laştıkça aile geçindirmek, eşler 
arasındaki huzuru daim kılmak gi-
derek zorlaşıyor, hele ki gurbette. 
Özellikle eşlerden biri daha sonra 
Türkiye'den "ithal" olarak gelmiş-
se aradaki yok sayılan kültür farkı 
pekçok zaman sorun olabiliyor. İşte 
kendisi de bir "ithal damat" olan 
ve hem kendisi hem de arkadaş-
ları için isyan eden Bahadır Yıldız 
gazetemize "Her karı kocanın ara-
sında problem olabilir, ama ben bu 
Avusturya'nın yasalarını da, kadın-
ları da anlamıyorum. evde eşinle 
küçük bir tartışma yaşıyorsun, son-

ra eşin kalkıp "Kocam bana vurdu" 
diye polisi arıyor. Halbuki vurma-
mış adam. Ama bunu gel de anlat. 
Avusturya'da neden polisler sorgu-
suz sualsiz hemen kadınlara inanı-
yor? Kaç arkadaşım böyle eşlerinin 
yaptığı asılsız şikayetler yüzünden 
iki hafta ev uzaklaştırması aldı. 

Adamların zaten cebinde üç ku-
ruş var onu da otellere vermek zo-
runda kaldılar. Polise "Vurmadım" 
diyorsun, polis sana inanmıyor. 
Adamın eşi sonra diyelim üç gün 
sonra şikayetini geri alıyor, ama 
polis "Çocuk oyuncağı değil bu" 
deyip adamı eve sokmuyor. Bu na-
sıl iş anlamadık. Soruyorum: İthal 
damatlar neden eziliyor? neden?" 
şeklinde konuştu. 

"İthal damatlar neden eziliyor?"

KİrAlIK İŞYErlErİ
Macaristan Gyor merkezde gastronomi 

işletmesine uygun, alt yapı müsadesi 
bulunan iş yerleri uygun fiyatlara 

kiralıktır! 

1 Pizzaria- Kaution 17.000 Euro- 
Kira 1490 Euro

1 Imbiss Bistro- Kaution 14.000 Euro-
Kira 900 Euro 

1 Pizzaria ve Imbiss- Kaution 13.000 
Euro-Kira 990 Euro

Tel: +43 68181154566

Seri Borsa
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Polisten göçmen gençlere 
 konser daveti 

Avusturya Yabancı Basın 
C e m iye t i  ve  Av u s t u-
rya'nın TÜSIAD'ı olan 

Industriellenvereinigung'un davet-
lisi olarak AB ile ilgili bir toplantı-
ya katılan Bölgesel Politikadan 
Sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu 
üyesi Johannes Hahn Yeni Vatan 
Gazetesi temsilcisi Birol Kılıç'ın so-
rularını yanıtladı. Hahn toplantı-
da ABD'nin önümüzdeki dönem-
de kendi petrol ve gaz enerjisini 
karşılayabilecek ve hatta ihracat 
edebilecek duruma geleceğini ifa-
de ettikten sonra şunları söyledi: 
“ABD'nin artık Ortadoğu'nun ener-
jisine belli bir dönemden sonra ih-
tiyacı kalmayacak. Avrupa Birliği 
ise kendi petrolü ve gazı olmadığı 
için devamlı dışarıya bağımlı ola-
cak. Avrupa Birliği'nin bu enerji aç-
lığını ve ihtiyacını karşılayabilmesi 

için başta Suudi Arabistan ve çev-
resindeki diğer ile ilişkilerine çok 
dikkat etmesi gerekiyor, siyaseti-
ni ona göre yapması lazım. Yeni bir 
dönem başlayacak. Ortadoğu'da 
İngilizler ve Amerikalıların tecrü-
beleri çok.” 

Bu sözler üzerine Kılıç'ın, “AB, 
Suriye konusunda nasıl bir yol 
politika izliyor? AB'nin tecrübe-
sizliği AB'nin başına bela açma-
yacak mı?” sorusunu Hahn şöyle 
yanıtladı: “Bildiğiniz gibi Suudi 
Arabistan, Katar ve ABD bir taraf-
ta, Rusya, Çin bir tarafta. Burada 
AB'nin pozisyonu çok önemli. AB 
içindeki tüm ülkelerle hemfikir 
değiliz, yani politikalar geliştiri-
yoruz, fakat kesin bir duruş ser-
gilemek konusunda bir fikir birli-
ği yok.” 

Amerika Birleşik Devletleri'nin ya-
kın gelecekte kendi doğal kaynak-
larını (petrol, doğal gaz) ihracata 
geçeceğine dikkat çeken Hahn, bu 
şekilde ABD'nin Ortadoğu'daki ro-

lünün de değişeceğini, kendi kay-
nakları yetersiz olan AB için ise 
yenilenebilir enerji ve mavi tekno-
lojinin oldukça önemli olduğunu 
belirtti.

Yeni Vatan Gazetesi'nin sorularını yanıt-
layan Bölgesel Politikadan Sorumlu 

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Johannes 
Hahn, “AB enerji ihtiyacı için Arap ülke-

leriyle ilişkilerini sıkı tutmalı” dedi. 

AB'nin Ortadoğu'da en büyük derdi petrol

Polisin entegrasyon çalışma-
larına büyük bir katkı sağ-
layacağı görüşüyle Komiser 

Gerhard Pürstl tarafından  "Polis 
ve Göçmenler-entegrasyon" ad-
lı bir proje ortaya kondu. Projenin 
bir uygulaması da Viyana polisinin 
Viyanalı göçmen gençlerle bulu-
şup entegrasyonu desteklemek is-
tediği "Day of Contact-Polizei trifft 

die Jugend in Wien" etkinliği. Bu et-
kinlik kapsamında  28 nisan Pazar 
günü 16:00-21:00 saatleri arasın-
da Viyana Gasometer Bank Austria 
Halle'de polisler müzik eşliğinde 
gençlerle buluşacak.  Daha önce 
çocuk yuvalarında, ortaokullarda 
ve gençlik merkezlerinde diyalogu 
güçlendirmek, entegrasyona kat-
kı sağlamak için hazır bulunan 

Viyana polisi, bu kez kültürlerara-
sı diyaloga müzikle katkıda bulu-
nacak. Ücretsiz olarak gerçekleşe-
cek "Day of Contact" etkinliğinde 
gençler, özel eğitimli köpeklerin ve 

özel polis timinin gösterilerini izle-
me fırsatı bulacak. Ayrıca yine et-
kinlik kapsamında Harri Stojka ve 
Dela Dap gibi rap müziğinin sevi-
len isimleri de sahnede olacak. 

Tarih: 28 Nisan 2013 
Yer: Viyana Gasometer 

Bank Austria Halle
Saat: 16:00-21:00

Burgenland’da gerçekleşen 
olayda 49 yaşındaki adam, 
44 yaşındaki eşinin ken-

disini aldattığı gerekçesiyle saç-
larını kesmeye 
kalktı. eşini te-
lefon kablosuy-
la bağlayıp yere 
yatırmaya ça-
lışan adam, bir 
yandan da saç-
lar ını kesme-
ye uğraştı. Plan 
tutmadı ve eşi-
nin bağırtısına 
aynı evde ya-
şayan kaynana yetişti ve polisi 
aradı. Polisin eve gelmesi ve ola-
ya müdahale etmesiyle kavga son 
buldu.

İlginç eylemi gerçekleştiren 
Burgenlandlı, olaydan sonra ken-
disini şöyle savundu: “Güven sar-

san kadınlara Ortaçağ’da aynı 
ceza uygulanıyordu.” Ancak bu 
açıklama da kendisini hukuken 
kurtarmaya yetmedi. Olayın fai-

line hep birlik-
te yaşadıkları 
ortak eve girme 
yasağı koyulur-
ken, aleyhinde 
zorlama ve şid-
det şikâyetiyle 
dava açıldı.

Bu ilginç ceza-
landırma proje-
sinin arka pla-

nında, Burgenlandlı adamın 
eşinin başka biriyle bir süredir 
ilişkisi olduğu basına sızdı. Yine 
failin birkaç hafta önce eşinden, 
kızının babası olduğunu kanıtla-
mak için DnA testi istediği, ancak 
eşinin bunu kabul etmediği de ge-
len bilgiler arasında.

Boynuzlayan hanıma 
Ortaçağ cezası

Johannes Hahn
AB Komiseri 

Birol Kılıç
Yeni Vatan Gazetesi

	 GLASEREI

Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

	 CAM	BİZİM	İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
	 0699	110	49	021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI	TAYFUN	

Vİyana Ve nİederösterreİch çeVresİ Ve köylerİ

telefon:	01/	943	69	15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16
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Viyana- Avusturya Spor 
Organizasyonu (BSO) baş-
kanı Dr. Peter Wittmann, 

başkan yardımcısı Peter Kleinman 
ve Mag. Barbara Spindler'in orga-

nizasyon adına yaptıkları bir basın 
toplantısı ile okullarda çocuklara 
her gün bir saat spor yaptırılması-
nın, Avusturya'nın gayri safi mil-
li hasılasına 1,9 milyar euro geti-

receğini açıkladı. Uygulamanın 
denendiği pilot okullarda okuyan 
öğrencilerde konsantrasyon ar-
tışı da sağlandığı görüldü ancak 
hem okullardaki spor salonu hem 
de öğretmen yetersizliği sebebiy-
le bu proje askıda kalacakmış gibi 
gözüküyor. eğitim Bakanı Claudia 
Schmied'e göre ise günde bir saat-
lik spor programının yalnızca tüm 

gün süren okullarda uygulanması 
mantıklı. Konuyla ilgili görüş bildi-
ren Viyana Üniversitesi profesörle-
rine göre ise özellikle ilkokul çağın-
da bedensel gelişim de çok önemli 
olduğundan, spor salonu veya öğ-
retmen yetersizliği bahane edilme-
meli ve bazı derslerin programları 
günlük sportif aktiviteleri ile birleş-
tirilmeli. 

Viyana Ticaret Odası'nın 
(WKO) Viyanalı  kü-
çük ölçekli girişimci-

ler  için düzenlediği gecede 
1.500 ziyaretçi bir araya geldi.
Viyana Ticaret Odası'nın (WKO) 
Viyanalı küçük ölçekli girişim-
ciler için Messe Congress Center 
Wien'de düzenlediği gecede 

1.500 ziyaretçi bir araya geldi. 
Salonu dolduran kalabalığa ge-
ce boyunca İngilizce, Lehçe, 
Türkçe, Sırpça ve Avusturya 
işaret dilinde vergi ve teşvikle-
rin yanı sıra iş ve sosyal yasalar 
hakkında danışmanlık hizme-
ti verildi. Viyana Ticaret Odası 
Başkanı Brigitte Jank, verdik-

leri bu danışmanlık hizmetle-
rinin özellikle göçmenlik geç-
mişine sahip olan işletmecilere 
yönelik olduğunu söylerken ge-
ceye damgasını “Der erfolgsfit-
Code” adlı, “Başarının şifresi, 
başarılı girişimciler için yapı 
taşları” konulu konferansıyla 
Günter Panhölzl vurdu.  

Avusturya’da geçtiğimiz 
yıl kişi başı 107,7 litre bi-
ra tüketildiği ortaya çık-

tı. Bu sayıyı günlük ortalamaya 
vurduğumuzda bir Avusturyalı 
her gün bir bardak bira içiyor 
(kulplu bira bardağı ölçüsü). 
Yıllardır bira tüketiminde geri gi-
den kuzey komşusu Almanya’yı 
geçen Avusturya, bu perfor-
mansıyla bir başka komşusu 

Çek Cumhuriyeti’nin ardından 
dünyada ikinci sırada yer al-
dı. Sıralamada birinciliği kimse-
ye kaptırmayan bira ülkesi Çek 
Cumhuriyeti’nde ise yıllık tüketi-
len bira 145 litre olarak açıklandı. 
Diğer yandan ülke çapındaki 
170 bira fabrikasıyla Danimarka 
ve Litvanya’nın gerisinde kalan 
Avusturya, bu kategoride üçün-
cü sırayı aldı.

Avusturya’nın birayla imtihanı

Sağlık 
sektöründe 
yolsuzluk

Avusturya’da sağlık ala-
nında yapılan usulsüz-
lükler bir bir ortaya çıkı-

yor. Geçen 382 vakada, doktorlar 
tarafından yapılan hesap ha-
talarına ve fazla kesilen fatu-
ralara 382 rastlandığı açıklan-
dı – tabii bu miktar, Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK) 
tarafından tespit edilebilen sa-
yı. Bu veriye göre yanlış hesap-

lamaların devlete toplam za-
rarı 508.000 euro civarında.  
Mahkemede görülen üç dava ise 
yolsuzluk iddiaları üzerine açıl-
mış durumda. Bu davaların top-
lamında tahmin edilen zararın 
miktarı ise yaklaşık 1,2 milyon 
euro. Doktorların, kendilerine 
gelen hastalara verdikleri hizmet 
üzerinden yolsuzluk yaptıkları 
iddia ediliyor. WGKK’nın yaptığı 

Avusturya'da hapishaneler-
de neredeyse yer kalmadı. 
Ülke çapındaki tüm ha-

pishanelerde % 97’lik bir doluluk 
oranı olduğu belirtilen verilere 
göre, bu oranın daha da artması 

bekleniyor. niederösterreich’taki 
174 kişi kapasiteli Korneuburg 
Platz hapishanesinde 211 kişi ka-
lırken, diğer hapishanelerde de 
durum pek farklı gözükmüyor. 
Viyana’da kapasitesinin üzerin-

de kişiyi ağırlayan Simmering, 
Josefstadt ve Favoriten cezaev-
leri de yine tıklım tıklım doluy-
ken, başkent dışındaki Wiener 
neustadt, Linz, Garsten, Graz-
Karlau ve Hirtenberg hapisha-

nelerinde de durum yine aynı. 
Avusturya’da tutuklu sayısının 
gün itibariyle 9.000’in üzerine 
çıktığını belirtirken, hapishane-
lerin toplam kapasitesinin aşıldı-
ğı söyleniyor.

Hapishaneler dolup taşıyor

Avusturya’da  yaklaşık 
17.000 eroin bağımlısı, 
bağımlılık tedavisi kap-

samında eczaneden özel ilaç 
alıyor. Bağımlıları kötü alış-
kanlıklarından kurtarmak ve 
uyuşturucu yerine eczaneler-
de satılan bu yasal maddelerin 
kullanılmasını sağlama yönte-
mine “Substitution” deniliyor. 
İşte kamuoyunda tartışmala-
ra yol açan da, dünyada da sık-
lıkla başvurulan “bu metodun 
İçişleri Bakanlığı tarafından ya-
saklanacağı” iddiası. 

“Substitution kaldırılmayacak”
Yaklaşık üç ay önce İçişleri 
Bakanlığı tarafından ortaya ko-
yulan “uyuşturucuya karşı mü-
cadele planının” tanıtımı için 

yapılan açıklamanın bir gaze-
te tarafından yanlış aktarılması 
sonucu olay büyüyerek kamuo-
yu gündemine iştigal etti. Bakan 
Mikl-Leitner yanlış anlaşma-
yı düzeltmek için “Substitution 
yöntemini iptal etmeyeceğiz” 
derken, uzmanlar uygulamada-
ki sistemin yine reforma ihtiyaç 
duyduğu konusunda hemfikir.
“Avusturya’nın uyuşturucuy-
la mücadelede yeni yöntemle-
re başvurması gerektiği” ses-
ler i  yüksel irken,  uzmanlar 
komşu ülkeyi örnek gösterdi ve 
“Almanya 2000 yılından beri 
uyuşturucuyla mücadeleyi aktif 
bir şekilde yürütüyor ve bağım-
lılık yüzde 50 oranında azaldı, 
Avusturya’da ise artıyor” diye 
konuştu. 

Uyuşturucu bağımlılığı
suç mu, hastalık mı?

İçişleri Bakanı uyuşturucu bağımlılarına yönelik 
terapiyi kaldıracak” iddiası ortalığı karıştırdı. 

Avusturyalıların geçtiğimiz yıl ne kadar bira tükettiği ortaya koyul-
du. Buna göre kişi başı yılda ortalama 215 büyük bardak bira içiliyor. 

tespitlere göre sağlık hizmetle-
rindeki yolsuzluk olayları dok-
torlarla sınırlı kalmıyor. Birçok 
hastanın hastanelerde veya 
muayenehanelerde gösterdi-
ği “eCard” sağlık kartıyla hile 
yaptığı da ortaya çıkarken, has-
taların ‘başkasının eCard’ını 
kullanma’ ve ‘farklı ilaç yazdır-
ma’ gibi yöntemlere sık sık baş-
vurduğu belirtildi.

 Sağlıklı nesil, zengin 
 ülke! Ama nasıl? 

WKO girişimcileri 
bir araya getirdi
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ORF'te yayınlanan kome-
di ikilisi Grissemann ve 
Stermann'ın sunduğ u 

“Willkommen Österreich” adlı 
programının 29 Ocak 2013 tarih-
li yayınında sunucular tarafın-
dan yapılan bir şaka karşısında 
Türkiye göçmenlerinin ve duyar-
lı tüm vatandaşların kanı dondu. 
Programda önce, Avusturya Türk 

Kültür Cemiyeti'nin LeGO'ya 
“Jabba'nın Sarayı” adlı oyuncak 
nedeniyle giriştiği mücadele esp-
ri malzemesi yapıldı. 

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti 
LeGO ile “Jabba'nın Sarayı” ad-
lı  oyuncak nedeniyle mücadele-
ye girmişti.  Allah'ın 99 isminden 
biri olan “Cabbar” adını bir baş 

teröristin taşı-
ması; bu baş te-
röristin elinde 
tuttuğu ve di-
rek olarak Türk 
ve Ortadoğu kültürünü yansıtan 
nargilesi; karakterin içinde ya-
şadığı mekanın alenen camiye 
benzemesi ve baş terörist için sa-
vaşan diğer askerlerin çekik göz-

lü olması LeGO'ya 
savaç açma gerek-
çeleriydi. TKG'nın 
LeGO ile bu müca-
delesiyle şaka mal-

zemesi yapılmaya çalışılmasının 
hemen ardından Grissemann ve 
Stermann hiç kimseyi güldürme-
yen bir şakaya imza attı. Bir Türk 
derneğine ve kitapevine yapılan 

OrF'ten çirkin terör 
şakasına resmi özür 

Stermann:  „Hier in Wien gab es einen 
Brandanschlag. In Favoriten war das 

glaube ich.  Ein Brandanschlag auf ein 
türkisches Kulturzentrum. Die Täter konnten 

zwar fliehen, aber es gibt bereits ein Foto 
des FlucHTWagEns. gut, legoland hat 

jetzt auch die Einreisebestimmungen 
verschärft.“  

(ORF 1 Willkommen Österreich-stermann & 
grissemann 29. Januar 2013)

Originalfoto nach dem Terror-
Brandanschlag in Favoriten, Wien 
23. Januar 2013 
um 3:30 Uhr in der Früh

Stermann           

Grissemann 

Kültürel ırkçılık nedeniyle lEgO'ya savaş açan ve gelecek günler-
de lEgO ile masaya oturacak olan avusturya Türk Kültür cemiyeti 
(TKg), şimdi de bir Türk derneği ve kitapevine yapılan hain terör 

saldırılarını programlarında şaka malzemesi haline getiren ORF'in 
Willkommen Österreich programına resmi olarak özür diletti. 

hain kundaklama olayını esp-
ri malzemesi haline getiren iki-
li, ekrana LeGO'dan yapılmış bir 
arabayı getirdi. Sunuculardan 
Stermann'ın söyledikleri ise stüd-
yoda ve ekran başında programı 
izleyen herkesin kanını dondura-
cak nitelikteydi. 

Programın sunucusu Stermann 
LeGO'dan yapılmış arabayı gös-
tererek “Burada, Viyana'da bir 
kundaklama olayı meydana gel-
di. Sanıyorum Favoriten'de faa-
liyet gösteren bir kültür merkezi 
kundaklandı. Olayın failleri kaç-
tı ancak elimizde faillerin kaçtı-
ğı aracın bir fotoğrafı bulunuyor. 
İyi, şimdi Legoland de ülkeye gi-
riş şartlarını zorlaştırdı.” şeklin-
de konuştu. Bu çirkin terör şakası 

karşısında Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti Genel Sekreteri Melissa 
Güneş ikiliyi ve ORF Willkommen 
Österreich programı yetkilileri-
ne tepki göstererek, onları tüm 
Türkiye göçmeni kamuoyundan 
resmi bir özür dilemeye davet etti. 
Halkın vergileriyle ayakta du-
ran devlet televizyonu ORF'te 
Avusturya'da yaşanan hiçbir te-
rör olayının şaka malzemesi ha-
line getirelemeyeceğini dile geti-
ren TKG yetkilileri, bu hain terör 
olayında neyin komik olduğu-
nun derhal açıklanmasını isteye-
rek “Bu şaka aşağılık bir şakadır, 
saygı sınırlarını aşmıştır, san-
ki toplum politiği de göz önünde 
bulundurularak kelimeleri özel 
olarak seçilmiş, empatiden uzak, 
terörü sulandıran bu şakayı ilkel 

buluyoruz. Bu şakada komik olan 
nedir, bilmek istiyoruz” şeklinde 
konuştular. 

Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti: “Bu ne cürret?” 

Avusturya Türk Kültür Cem-
iyeti'nin verdiği tepkiye, ısrarla 
sürdürdüğü itirazlara kayıtsız ka-
lamayan ORF yetkilileri ise Mart 
ayında yazılı şekilde özür dile-
di. Willkommen Österreich prog-
ramından sorumlu kişinin yazılı 
olarak “tüm kalbimizle özür dile-
riz” şeklinde yaptığı yazılı açık-
lamadan sonra TKG yetkilileri 8 
Mart tarihinde bu özürü kamu-
oyu ile paylaştı. Yayınladıkları 
“İtiraz-einspruch” adlı bildiride 
TKG şöyle yazdı: 

“Türkiye Kültür Cemiyeti olarak 
soruyoruz: ORF Willkommen 
Ö s t e r r e i c h  p r o g r a m ı n d a 
Viyana'da bir Türk kültür mer-
kezine yapılan terör saldırısı na-
sıl olur da, LeGO oyuncaklarıyla 
yapılmış bir araba, kundakçıla-
rın, teröristlerin olay yerinden 
kaçtıkları araba olarak ekrana 
getirilir ve bu hain terör saldırı-
sı devlet televizyonunda sulan-
dırılır? nasıl olur da, söz konusu 
bir Türk derneği olunca, ORF'in 
sorumluları ve yetkilileri tüm 
empatilerini ve saygı seviyeleri-
ni bir anda yitirebilirler? Hangi 
hakla ve hangi cürretle bu ko-
medyenler ve programın yazar-
ları böyle tatsız, yersiz, aşağılık 
bir şakayı halka satmaya çalışır-
lar?” 
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Artan göç ve ihtiyaca cevap 
veremeyen yeni konut sa-
yısı yüzünden, Viyana’da 

kiralar fahiş düzeyde seyrediyor. 
Bugünlerde bir Avusturya vatan-
daşı için bile uygun bütçeyle ev 
bulmak zorlaşmışken, göçmenler 
açısından durum çok daha vahim. 
Birçok Türkiye göçmeni öğren-
ci bu durumdan dolayı sıkıntı çe-
kerken, yurtlarda yer bulabilmek 
için danışmanlık şirketlerine yüz-
lerce euro para kaptırıyor. Başta 
Viyana olmak üzere Avusturya’ya 
gelen öğrenciler, bürokratik, sos-
yal, maddi-manevi zorlukların ya-
nı sıra, bir de kalacak yer bulabil-
mek için fazladan çaba harcıyor. 
Dört yıldır Viyana Üniversitesi öğ-
rencisi olan Begüm Honça (23), bu 
konuda yaşadığı sıkıntıları Yeni 
Vatan Gazetesi’yle paylaştı ve şun-
ları söyledi:

“Evimi Türklere kiralamam!”
“Buraya geldiğimde ev bulabil-
mek için çok uğraştım. Yurtlarda 

hiç yer olmadığı için kiralık ev ara-
maya başladım. Onlarca ilana baş-
vurmama rağmen defalarca geri 
çevrildim. Hatta bir keresinde ya-
şadığım olayı hiç unutamıyorum. 
Beğendiğim evin sahibiyle konu-
şurken ve görünüşte her şey dört 
dörtlükken, ev sahibi ilk önce adı-
mı sordu. Yabancı ismi duyduktan 
sonra nereden geldiğimi öğrenmek 
istedi. “Türkiye” diye cevap verin-
ce telefondaki o kibar adam bir an-
da değişti ve hakaretler savurarak 
şu cümleyi söyledi: “Ich vermiete 
den Türken keine Wochnung” (Ben 
evimi Türklere kiralamam). 

Aynı şekilde geçenlerde yine ev 
arayan bir arkadaşım, evin şartları 
hakkında uzun uzun konuşurken, 
Boşnak olduğunu söylemesinin 
ardından şu cevabı aldı: “Kusura 
bakmayın, biz bu odaya aslında 
kiracı bulmuştuk, size veremeyiz” 
Yaşadığımız bu örnekler, göçmen-
ler olarak nasıl bir kafayla karşı 
karşıya olduğumuzu gösteriyor.”

“Evimi 
Türklere 
kiralamam!” 
cümlesinden 
bıktık! 

ElEmAN ArANIYOr
Gastrofabrik adlı firmamızın 

ürünlerini pazarlayacak 
pazarlama ve telemarket-

ing alanında deneyimli 
veya azimli genç çalışma 

arkadaşları aranıyor. 
Başvurularınız için:

Tel: +43 68181154566
office@gastro-fabrik.com

Seri Borsa
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Bilim insanları, göçmen 
çocukların eğitimi konu-
sunda siyasetçileri göreve 

çağırdı. 50 uzmanın eğitim- ve 
Bilim Bakanlığı’na gönderdiği 
yazıda, pedagoji alanında ka-
lifiye eleman eksikliğine dik-
kat çekildi. Bildiride her pe-

dagogun, “İkinci dil  olarak 
Almanca” konusunda da eğitim 
alması gerektiği söylenirken, 
Avusturya’da bu alanda çalışan 
bilim insanlarının azlığına özel-
likle vurgu yapıldı. Ülke çapın-
da sadece bir tane “Deutsch als 
Fremdsprache” (İkinci dil ola-

rak Almanca) profesörü olduğu 
eleştirilirken, bu konuda siya-
setçilerin inisiyatif alıp adım-
lar atmasının gerekliliğine vur-
gu yapıldı.

İşte uzmanların siyaset kuru-
mundan çözüm için talepleri:

1. B i l i m  i n s a n l a r ı ,  Av u s -
turya’da daha fazla profesör ol-
masını ve nitelikli kurumların 
açılmasını talep ediyor.

2. Öğretmen yetiştiren bütün 
yüksekokulların, tam zamanlı 
çalışan kalifiye öğretim üyesine 
ihtiyacı var.

3. G e l e ce k te  “ D e u t s ch  a l s 
Zweitsprache” bölümü bu alan-
daki tüm öğretmenler için zo-
runlu ders olmalı. Ayrıca bu 
ders anaokulu programına da 
eklenmeli.

4. Bu alandaki araştırmaların 
daha yoğun ve aktif hale getiril-
mesi gerekiyor.

Die Presse gazetesinde çı-
kan bir habere göre, 
Avusturya’nın da eğitimli 

kesimi başta olmak üzere dışa yo-
ğun bir “beyin göçü” verdiği orta-
ya çıktı. Geçtiğimiz yılın ilk yarı-
sı içinde ülkeyi terk eden 10.526 
kişinin sadece 7379’u ülkeye tek-
rar dönüş yaptı. Bu grubun dışın-
da kalanların çoğunlukla 25-40 yaş 
arasında ve yüksek eğitimli kişiler-
den oluştuğu da yine verilen bilgi-
ler arasında.

Uzmanlar dışarıya doğru olan bu 
göç dalgası konusunda uyarıyor. 
Çünkü yurtdışına çalışmaya giden 
bu Avusturyalıların büyük çoğun-
luğu eğitimli ve kalifiye eleman-

lardan oluşuyor. “Beyin göçüyle” 
Avusturya’yı terk eden bu vatan-
daşların ezici çoğunluğu Matura 
diploması sahibiyken, yine büyük 
bir kısmı da üniversiteyi bitirmiş 
durumda. 

Özellikle eğitim ve sağlık alanın-
da çalışanların yurtdışını tercih et-
tiği görülürken, Avusturyalıların 
gittiği ülkelerin başında Almanya, 
İngiltere, Danimarka ve İsveç gi-
bi ülkeler geliyor. Doktorlar Odası 

giderek azalan doktor sayısın-
dan ötürü bir uyarı yayınlarken, 
“Avusturyalıların daha iyi şartlar-
da ve daha yüksek bir maaşla yurt-
dışında yaşamayı tercih etmesine” 
dikkat çekti. Diğer yandan yüksek 
gelir grubuna mensup olan bu ke-
simin göç etmesinin, emeklilik sis-
temine de zarar verdiği konusunda 
uzmanlar hemfikirken, bu duru-
mun uzun vadede ülke ekonomi-
sindeki dengeleri de bozacağı da 
yine paylaşılan ortak kanaat. 

Avusturya'dan kaçıyorlar
Kalifiye insanlar Avusturya’yı terk ediyor. Die Presse gazetesinde çıkan bir habere göre, Avusturya’nın da 

eğitimli kesimi başta olmak üzere dışa yoğun bir “beyin göçü” verdiği ortaya çıktı.

Viyana Üniversitesi ve 
Viyana ekonomi Üniver-
sitesi’nin Mart başında 

öğrenci kabulüyle ilgili şartları 
değiştireceğini açıklamasıyla, ye-
ni dönemde öğrencileri bekleyen 
zorluklar da yavaş yavaş şekillen-
meye başladı. Üniversiteye kayıt 
artık çok aşamalı bir sürece dö-
necek, üniversite kendisine baş-
vuran öğrencileri belli kriterler 

vasıtasıyla seçebilecek. Ülkedeki 
diğer üniversitelerin de önümüz-
deki süreçte bu köklü değişime 
ayak uydurması bekleniyor.

Zorlu kayıt süreci

Bu güne kadar olan uygulama-
nın aksine, yeni dönemden iti-
baren internet ortamından kayıt 
süreci çok erkenden başlayacak 

(Kış dönemi için 15 nisan). Sınırlı 
sayıda öğrencinin girebileceği 
bölümler olan mimarlık, biyolo-
ji, bilgisayar mühendisliği, ecza-
cılık ve ekonomi bilimleri için de 
yine erkenden kayıt olmak gere-
kiyor. Aynı zamanda bu alanlar-
da sınava girecek öğrencilerin 
yılda bir kez giriş hakkı olacak 
(hem kış dönemi, hem de yaz dö-
nemi başlayacaklar için ortak sı-

nav yapılacak). Üniversitelere gi-
riş şartları giderek ağırlaşırken, 
fakültelerin dönemde kaç öğren-
ci alacakları ise, üniversitelerin 
eğitim Bakanlığı’yla yaptığı ikili 
anlaşmalara bağlı. Üniversiteler 
öğrenci sayısını düşürmeyecek-
lerini taahhüt ederken, diğer 
üniversitelerin durumunun da 
kısa zamanda netlik kazanması 
bekleniyor. 

Deveyi hendekten atlatmak daha kolay

Tartışmalardan eksik 
olmayan ve her zaman 
gündemi meşgul eden 

“göçmen çocukların eği-
timi” konusu, uzmanları 

isyan ettirdi: “Göçmenler 
için Almanca öğretmeni 

sayısı yetersiz!”

Saçmalık! Almanca öğretecek öğretmenler nerede? Geçtiğimiz sene içinde 
entegrasyondan Sorumlu 
M ü s t e ş a r  S e b a s t i a n 

Kurz tarafından ortaya atılan ve 
Almancası yeterli düzeyde olma-
dığı düşünülen çocukların ilko-
kuldan önce bir hazırlık sınıfı-
na gitmesini öngören uygulama, 
başta eğitim Bakanı Schmied ol-
mak üzere birçok kesimden tepki 
almıştı. Bakan Schmied, bu tür bir 
uygulamanın “getto sınıflar” oluş-
turacağını, bunun da daha faz-
la ayrışmaya yol açacağını belirt-

mişti. Kurz ve Schmied arasındaki 
hararetli tartışmalar geçmiş sayı-
larımıza da konu olmuştu.

Ancak aradan çok fazla zaman 
geçmemesine rağmen Schmied, 
Kurz’un önerisini olumlu karşı-
ladığını dolaylı olarak ilan etmiş 
oldu. Projenin hayata geçmesi 
halinde, Almancası ilkokula baş-
layacak düzeyde olmayan çocuk-
lar, okula başlamadan önce bir 
yıl hazırlık sınıfına gidecekler. 
Hazırlık sınıfındaki çocukların, bu 
sene ve daha sonra 1. ve 2. sınıf da 
dâhil olmak üzere düzenli ve plan-
lı olarak Almanca kursu almaları 
ve bu şekilde okul hayatına en iyi 
şekilde adapte edilmeleri hedefle-

niyor. Schmied’in bu konuda çö-
züm önerisi sunması için görev-
lendirdiği çalışma grubu, Kurz’un 
önerisinin aksine, “bu uygulama-
ya geçiş için herhangi bir yasa de-
ğişikliğine ihtiyaç duyulmadığı” 
kanaatine vardı. Uzmanlara göre, 
“mevcut okul yasası zaten, bir ço-
cuğun ilkokula başlayabilmesi ve 
dersleri anlayabilmesi için hem 
zihinsel hem fiziksel olarak yeter-
li derecede olgun olma şartını” or-
taya koyuyor. Bu durum da uygu-
lamanın hayata geçmesi önünde 
çok bir pürüz kalmadığı şeklinde 
yorumlandı.

Proje gerçekleşirse, her okulda 
öğrenciler değerlendirmeye ta-

bi tutulacak, gerekli görüldüğü 
ve yeterli öğrencinin buna ihtiyaç 
duyduğu takdirde, özel ön hazırlık 
sınıfları oluşturulacak.

Göçmenlerin Almanca’yı 
öğrenip konuşmada ya-
şadığı sıkıntılar bilinir-

ken, şimdi bir de diyalekt öğren-
mek gündemde. İkinci dil olarak 
Almanca Profesörü İnci Dirim’in 
önerisine göre, göçmen öğrenci-
lere okulda standart Almanca’nın 
yanında diyalekt dersleri de veril-
meli. Viyana Üniversitesi profesö-
rü ve aynı zamanda Avusturya’da 

bu alandaki tek profesör olan 
Dirim’e göre diyalektlere de 
günlük yaşamda büyük ihti-
yaç duyuluyor. Ülkenin bü-
yük bir kısmında; okullarda, 
arkadaş çevresinde büyük öl-
çüde diyalektin geçerli oldu-
ğunu belirten Dirim, “yerel 

aksanların Almanca öğrenmeye 
büyük katkı sağlayacağını” dü-
şünüyor. Uygulamaya örnek ola-
rak İsviçre’yi gösteren Profesör 
Dirim, “Bu ülkede diyalekt kabul 
edilmekle kalmıyor, aynı zaman-
da bir amaca yönelik olarak teş-
vik ediliyor” diye konuştu. 

Personel eksikliği en 
büyük sorun

Ortaya atılan önerinin haya-
ta geçirilmesi şu an için pek 
mümkün gözükmüyor. Çünkü 
“Deutsch als Zweitsprache” 
alanındaki uzman ve perso-
nel eksikliği önemli bir detay 
olarak göze çarpıyor. Bu yüz-
den 50 uzman, eğitim ve Bilim 
Bakanlıklarına bir yazı göndere-
rek, bu bölümde de öğretim gö-
revlilerinin sayısının artırılma-
sını talep etti. Her bölgesinde 
farklı bir diyalektin konuşuldu-
ğu Avusturya’da, farklı şehirler-
den gelen Avusturyalıların bi-
le birbirlerini anlamakta zorluk 
çektiği bir ortamda, göçmenle-
rin nasıl dialekt öğrenebileceği 
ise merak konusu.

“dialekt” ile 
başımız belada

Eğitim Bakanı Schmied’den U 
dönüşü: Daha önce Almanca 
bilmeyen çocukları “getto sınıf-
lara” mahkûm etmenin yanlış 
olduğunu söyleyen Schmied, 
şimdi ise Kurz’un önerisine 
sıcak bakıyor.

Başbakan'a 
ders kitabında 

suçlama

Almanya'da liseler-
de okutulan kitap-
l a r d a  B a ş b a k a n 

Recep Tayyip erdoğan'ın 
yap t ığ ı  a ç ı k l a m a l a r l a 
Almanya'daki Türkiye göç-
menlerinin uyumlarına 
engel olduğu ileri sürül-
dü. Başbakan'ın Köln'de 
Türkiye göçmenlerine hi-
taben yaptığı konuşmada 
“Asimilasyon insanlık su-
çudur” demesi de eleştiri 
konusu yapıldı. Kitabı ya-
zan editörler “uyum” söz-
cüğü yerine başbakanın 
“asimilasyon” kelimesini 
kullanmasının sürece za-
rar verdiğini ileri sürdü. 
Köln'den Tuncay Yıldırım'ın 
haberine göre söz konusu 
kitaptan kızı aracılığıyla 
aracılığıyla haberdar olan 
UeTD eski genel başkanı 
Dr. Fevzi Cebe, “Başbakan 
erdoğan'ın asimilasyonu 
insanlık suçu olarak tanı-
malamasının ardında uyum 
düşmanlığı aramak son de-
rece yanlış. Biz burada de-
ğer yargılarımızı koruyarak 
varlığımızı sürdürmek isti-
yoruz erdoğan da bunu kas-
tetmişti.” şeklinde konuştu. 

“Getto sınıf” bela mı getiriyor?



18 HABER Yenİ VATAn  -  SAYI 143  -  MART 2013 19MART 2013  -  SAYI 143  -  Yenİ VATAn HABER

Birol Kılıç

Bakara Süresi  81.  Ayet 
:“Hayır! İş onların dedi-
ği gibi değil, gerçek şudur: 

İnsanları Allah adına kandırıp, 
boğazlarına kadar günaha batan-
lar, cehennemde sonsuza dek ka-
lacaklar” Tevbe Süresi: 34 : “ey 
iman sahibleri, din adamlarin-
dan bir cogu insanlarin malleri-
ni haksizla yerler ve Allah yolun-
dan geri çevirirler” Lokman Süresi 
33.Ayet :“ Allah’ın sözügerçektir. 
Aman o yaman aldatıcı sizi Allah 
ile aldatmasınlar.” Tevbe Süresi 
31. Ayet:“Allahı bırakıp bilginle-
rini, din adamlarini ve Meryem 
oğlu Mesih`i (Hz. Isa´yi) Rab`ler 
edindiler. Halbuki hepsi de tek 
tanrı`ya kulluk etmekten başka 
bir seyle emrolunmadilar. O`ndan 
başka tanrı yoktur. O bunlarin or-
tak kostuklari seylerden yücedir.”

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucuları hepimizin ana dilimiz ile 
Kur’an’ı Ker’im’i okuyup sonra te-
debbür (inceden inceye) ile düşün-
memiz konusmamız gerektigini 14 
yıldır bu gazetenin sayfalarında 
sade vatandaşlar olarak rica edi-
yoruz. niye? Çünkü mensubu oldu-
ğunuzu ifade ettiğiniz İslam dini-
nin sahibinin sizinle direk irtibata 
geçtigi biricik kaynak olan Kur`an`ı 
Ker`im`i okumazsanız o yaman al-
datıcılar sizi "Allah" diyerek aldata-
caklar ve kula sizi kul yapacaklar. 
Sefaat`ci (Allah ile insan arasında 
aracı)  diye ya birini, bir eşyayı ya 
da kutsal diye tanımladığı kişile-
ri koyup sizi korkutacaklar. Hatta 
Kur´an`i Ker`im şiddetle bir ruh-
ban yani din sınıfını ya da din ada-
mını red ederken sizi din adamı kis-
vesi altında Kur`an`i Ker`im  dışı 
veya anlamadığınız ayetleri bilerek 
ve cahilliğinden ve gelenekten kal-
ma yanlış anlamlandırarak aldata-
caklar. ne diyor Lokman Süresi 33. 
"Aman o yaman aldatıcı sizi Allah 
diyerek aldatmasın"...Dakikada 
bir ağzına Allah ve Peygamber ala-
rak insanların samimi inançları-
nı sömürenlere dikkat diyerek bir 
soru sormak istiyorum:  Bunu bi-
liyor muydunuz: Kur`an`ı Ker`im 
dini meslek edinmiş bir din sını-
fının (Ruhbanlik) oluşmasını şid-
detle ve nefretle men eder.   Kim 
din adamlarını şiddetle kınıyor? 
Cenab-ı Allah. nerede? Kur`an`ı 
Ker`im`de. Burada din adına ina-

nanların maddi (para, mal, mülk 
vs) ve manevi (duygusal anlam-
da her sey) varlıklarını haksızlık-
la papazlar ve hahamlar yiyiyorsa, 
Kur`an`i Ker`im`i kendine kutsal 
kitap ilan etmiş kişilerin din adına 
iş yapar gibi gözüküp, haksızlıkla 
insanların paralarının yenebilece-
ğini hangi ayette vurgulamaktadır? 

ne yazık  ki ,  Müslümanlar 
bu Kur`an ayetlerini geçmiş-
te olup, geçmiş olaylar olarak 
Yahudi hahamları şöyle yapmış, 
Hıristiyan papazları böyle de-
miş diye anlatırız. Birçoklarımız 
ise bunlardan tamamen haber-
siz. Halbuki Kur`an`da bizzat 
Allah, bize geçmişteki bu kavim-
lerin durumunu anlatıyorsa, bu-
nun önemli bir sebebi acaba yok 
mu? Bu ayetleri inceden inceye 
düşünmeye(Tedebbür etmek) da-
vet etmek yanlış mı? Bu ayetler-
de Müslümanlara  uyarı ve öğüt 
yok mu? Başka bir değişle Allah 
bizzat bu iki ayette "siz de böyle 
Müslüman din adamlarının tuza-
ğına düşmeyin" öğüdü yok mu? 
"Bu din adamlarının sizi Allah di-
yerek aldatmasını   durumu ka-
bul etmiyorum ey kulum ve hat-
ta şiddetle ve nefretle kınıyorum" 
demiyor mu Cenab-ı Allah? İşte 
yukarıda Tevbe Süresi 31.  Ve 34. 
Ayetlerini   dikkatlere sunduk. 
Kararı düşünerek ve çevrenize ba-
karak aklınızda tartarak- siz ama 
yalnızca siz-kimseye danışmadan 
karar verin.  eğer vicdanınız te-
miz ve aklınız hür ise tek başını-
za düşünün. Atın beyinlerinizdeki 
paslanmış düşünceleri ve  ataları-
mızdan kalma Kur`an`ı Ker`im dı-
şı İslam diye size yutturulan ge-
lenek ve görenekleri. Kur`an`da 
Allah`a mı inanacaksınız yok-
sa çevrenizde size Kur`an dışın-
da örnekler veren kişi, kurum ve 
kuruluşlara mı? eğer ahirete ina-
niyorsanız hesabınızı tek başını-
za Allah`a mı verecekseniz yoksa 
çevrenizdeki kişilere mi? Yalnızca 
Allah`a ve tek başınıza verecekse-
niz niye Kur`an`ı Ker`im`i sözde 
elinizde tutup okumamakta dire-
niyor başkaları bana anlatsın di-
yorsunuz. Orada Cenab-ı Allah`in 
Kur`an`ı Ker`im`de öğütleri öbür 
tarafta kesin olduğu şüpheli riva-
yetler yok mu? Benim liderim bu-
nu dedi ve yazdı lakırtıları...

evet lakırtılar yani bos laflar..
Bunlara Kur`an`i Ker`im “lakırtı-

boş laf edenler” diyor.  Bkz. Süre 
31/6; Süre 74/45

İslam “en akla uygun ve en do-
ğal bir din” olduğuna göre, bir di-
nin mesajı, aklın ve bilimin reh-
berliğinde bir toplumu çağdaş bir 
toplum haline getirebilir. Bakın 
Avusturya`da halimize... 50 yıl-
dır buradalardayiz niye çağdaş bir 
resmimiz yok ve hatta parampar-
çayız. Güya Müslümanlarız. Acaba 
Kur`an`da Allah`ın öğütlediği ay-
dın, aklını kullanan insanlar mı-
yız? niye acaba? Acaba kendileri-
ni dince yetkili gören çok bilmiş 
cahillerin elinde, insanları yanlış 
yönlere sevk eden, siyasal ve mad-
di çıkar sağlayan güçlerin elinde 
din resmen bir sömüren araç ha-
line mi getirilmiş? Öyle ise bu yan-
lış mesajlar nasıl, aklın ve bilimin 
rehberi olabilir? İslam, akıl ve ay-

dınlık bir din ise, anlamı bilinme-
yen sözlerle yaşanan bir din, nasıl 
akla seslenebilir? Aracıların te-
keli altında anlamadan yaşayan 
bir dinde Müslümanlar bu söz-
de Kur`an`ı Ker`im dışı gelenek 
ve görenekleri manevi yaşantının 
doğal bir biçimi sanıyorlar. Sevgili 
Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları 
soruyorum: Bu tür bir manevi ya-
şantı içerisinde olan bir toplum, 
nasıl çağdaş bir toplum olabi-
lir? Siz merak etmeyin. Kur`an`ı 
Ker`im çağın çok ilerisinde, doğ-
ru ile yanlışı birbirinden ayı-
ran bir kitap. Yapılacak iş nedir? 
Bırakın çevrenizi en başta ken-
dinizi ve ailenizi kurtarın. Daha 
sonra çevrenizi. Yapılacak en acil 
şey, toplumun her bireyini doğ-
rudan ana dili doğru ve güvenilir 
tercüme-mealleri olan Kur`an`ı 
Ker`im`le tanıştırmak olacaktır. 

Dikkat ana diliniz ile Kur`an` oku-
maktan bahsediyoruz...Kur`an 
ayetlerinin açıklaması olan Tefsir 
kitaplarında hassas olunması ge-
rekiyor. Bakın Mehmet Akif ersoy 
zamanında bu yanlış, İsrailiyet, 
Hıristiyan kaynaklarının des-
tan ve hadislerinden etkilenmiş  
Kur`an`ı Ker`im tefsilerine nasıl 
isyan etmiş:

Hani vaaz diyen geçinen 
maskara seyhler var ya

Der ki,  bir tanesi peş tah-
tayı 

yumrukluyarak

Dinle, dünya neyin üstünde 
duruyor hey avanak!

Yerin altında öküz var, onun 
a ltında balık

Onun altında da bir zorlu 
deniz var kayalık,

Öteden Kürt, Türk atılır, 
doğru mu dersin be hoca?

ne demek doğru mu dersin? 
gidi cahil amuca?

sözlerin basma değil, 
yazma kitaptan tekmil.

Kim inanmazsa kızıl kafir 
olur böylece bil.

İşte Akif böyle isyan ediyor. 
Bunların yanlış olduğunu söyle-
yenlere de hemen "bunlar kitap-
ta vardır" yani, "hadislerde var-
dır" diye karşısına dikilirler. Akif 
’in bunlara cevabı çok serttir:

"neb`ye atf ile binlerce her-

ze uydurdun. Yıktın da din-
mübini yeni bir din kurdun."

Tercümesi şöyle : Peygamber adına 
Hadis adı altında binlerce yalan uy-
durdun. Kur`an dinini yok ettin, ye-
rine o yalanlarla yeni bidin kurdun.

 
niye böyle bir isyan var İstiklal 
Marşı'nın şairi Mehmet Arif 
ersoy`da? Akif, bu din adamı tip-
lerini böyle çok sert ve ödünsüz ce-
vaplar verirken, ne yapılması ge-
rektiğini de söylüyor:
 

Doğrudan doğruya 
Kur`an`dan alarak ilhamı

asrın idrakini söyletmeliyiz 
İslam`ı

 
İşte burada neden Mehmet Akif 
ersoy`un Kur`an`ı Ker`im za-

manında bir çok din uleması 
varken neden secildigini anla-
siliyor...Bakın Avusturya`da bir-
çok örneği var...İşte bu rahatsız 
olan ve kendilerine muhafazakar 
ve dindar olan kişilerin en bü-
yük sorunlarının temelinde ya-
tan gerçek nedir?  Cevap basittir. 
Bu kişiler Kur`an`ı Ker`im`i ya-
vaş yavaş ana dilde okuyup an-
lamamışlardır. Arapça ezberle-
dikleri ayetlerle ve hatta ayetlere 
bakmakla veya Arapça ayet din-
leme ile Allah`ın rizasını kazana-
caklarını zannederler..Bunu biri-
lerinden öğrenmişlerdir..Ancak 
Kur`an`ı Ker`im`i ana dilinde 
okuyup anlasa o yaman aldatı-
cı olan din adamı kılıklı sözde 
İdris özde İblis'in kim olduğunu 
Lokman Süresi 33. ayette tespit 
edecek: "Aman o yaman aldatıcı 
seni Allah diye aldatmasın." 

Kur’an’ı Ker’im din 
adamı sınıfını şiddetle 

reddeder ve açıkça 
kınar. Peki niye?
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Viyana’da kiracı olmanın be-
deli metrekare başına yak-
laşık 10 euro olarak hesap-

lanabilir. Aynı şekilde mülk sahibi 
olmak da cep yakar nitelikte; şehir 
merkezine yakın bir yerde ev tuta-

bilmek için metrekare başına 4000 
€’yu gözden çıkarmak gerekiyor. 
Almanya’nın başkenti Berlin’de ise 
merkezi bir ev satın almak için stan-
dart yaklaşık 3000 €/m2 civarında. 
Çevre bölgelerde daha da ucuza ev bulmak mümkün. Almanya’nın di-

ğer şehirleriyle karşılaştırıldığın-
da sadece Hamburg ve Münih’in 
Viyana’dan daha pahalı olduğu gö-
rülüyor. Avusturya’nın başkenti, ev 
ve kira fiyatları konusunda bu iki 
şehir dışında bütün şehirleri solla-

mış gözüküyor. Viyana’daki emlak 
fiyatlarındaki bu artışın sebepleri 
arasında, sürekli büyüyen nüfus, 
tek başına yaşayanların çokluğu ve 
sınırlı yeni inşaatlar gibi etkenlerin 
olduğu uzmanlar tarafından belir-
tiliyor.

Eczanelere uzun mesai

Başta yabancılar olmak 
üzere Avusturya iş pi-
yasasındaki birçok kişi-

nin sigortasının düşük göste-
rildiği ortaya çıktı. Gastronomi 
sektöründe çalışan bir garson, 
Burgenland’da 3 yıl çalıştığı iş-
ten ayrıldıktan sonra, haftada 
40 saat çalışmış olmasına rağ-
men “geringfügig” kayıtlı ol-
duğunu anladı. İşçi Odası ara-
cılığıyla şikâyette bulunan 40 
yaşındaki garson, sigortasının 
düşük gösterilmesinden dolayı 
eksik ödenen ücretlerin öden-
mesini talep etti.

İşçi Odası'nın 371 kişiyle ger-
çekleştirilen ankette, 168 çalı-
şanın yanlış olarak sigortalı ol-

duğu ortaya çıktı. İstatistiklere 
göre “Teilzeit” olarak çalı-
şanların sayısı “Vollzeit” ça-
lışanlardan fazla çıkarken, 
“geringfügig” olarak kayıt-
lı çalışanların ise gereğinden 
çok daha fazla saatler çalıştı-
ğı tespit edildi. Yine gastrono-
mi alanındaki iş verilerine ba-
kıldığında, göçmenlerin yerli 
Avusturyalılara oranla sektör-
de daha fazla oldukları göze 
çarpıyor. İşçi Odası Burgenland 
Başkanı Alfred Schreiner bu 
durumu şöyle açıklıyor: “İş gü-
cü gün geçtikçe daha ucuzlu-
yor. Bu yüzden, her gün daha 
az yerli Avusturyalının gastro-
nomi sektöründe çalışmak iste-
mesine de şaşırmamak gerek.”

Viyana İşçi Odası ‘nın (AK 
Wien) yaptığı bir ankete 
göre, her 7 müşteriden biri 

bu konuda sıkıntı yaşarken, temel 
sıkıntı “IBAn numarasının çok 
uzun ve yazımının zahmetli olma-
sı”. İşçi Odası’nın 335 banka müş-
terisiyle gerçekleştirdiği ankete 
göre her 3 kişiden biri hesap işle-
tim ücretlerinden ve havale mas-
raflarından şikâyetçi. Özellikle 
yurtdışı para aktarımlarında orta-
ya çıkan ekstra masraflar ve ücret-
ler, müşterilerin bankalara olan 
tepkisini artırıyor.

Banka kâğıtlarında çok fazla rek-
lam var. Anketle ortaya çıkan bir 
başka önemli sorun ise bankala-
rın gönderdiği mektuplar ve bilgi-

lendirme metotları. Her 6 kişiden 
biri bu tür mektuplardan şikâyetçi 
ederken, müşterilerin birçoğu da 
“mektuplarda ya da hesap çıktıla-
rında çok fazla reklam olduğu” ve 
“kısaltmaların kolay anlaşılama-
dığı” görüşünde. Buna karşılık in-
ternet bankacılığı hizmeti ise müş-
terilerden olumlu not aldı. 

Viyana eyalet Yönetimi 
ve Avusturya eczacılar 
Odası’nın bir araya ge-

lerek Şubat sonu duyurduk-
ları yeni yasayla birlikte, 1 
Mart’tan itibaren artık eczane-

ler daha uzun süre hizmet ve-
rebiliyorlar. Viyana eyaletinde-
ki 315 eczane, hafta içi 19.00’a 
kadar, cumartesi günleri de 
18.00’a kadar açık kalmakta 
özgür.

Avrupa’yı fakirlik korkusu sardı

Gelecek yıl, 1 Ocak 2014’le 
birlikte yürürlüğe gi-
recek olan yasayla be-

raber, Rumen ve Bulgar va-
tandaşları Avrupa’da serbest 
oturum hakkına sahip olacak-
lar. Geçtiğimiz günlerde Avrupa 
Birliği ülkeleri liderlerinin bu iki 
ülke hakkında yaptıkları açıkla-
malar da, uzmanlar tarafından 
“bu durum ile ilgili telaşı ortaya 
koyuyor” diye yorumlandı.

İngiltere, Almanya ve Fransa 
başta olmak üzere AB ülke-
lerinden alarm sinyalleri ve-
rilirken, AB siyasetçileri ta-

rafından acil durum çağrısı 
yapıldı. Birliğin önde gelen ül-
keleri, 2014’ten itibaren Bulgar 
ve Rumen vatandaşları serbest 
çalışma ve oturma iznine sahip 
olmasıyla doğabilecek sorun-
lara tedbir amacıyla harekete 
geçmeye hazırlanıyor. İngiltere 
Çalışma Bakanı Smith, “her ye-
ri dolaşıp en iyi sosyal hizmet-
lerden yararlanan Avrupalıları 
hoş karşılamadığını” belirtir-
ken, Almanya İçişleri Bakanı 
Friedrich de, “Sadece sosyal 
hizmetleri sömürmeye gelenle-
rin geri gitmesi lazım” diye ko-
nuştu. 

Sigortanızı 
ödettirin! 

müşteriler şikâyetçi

Rahim ak

Türkiye’de kira vergisi ödenir-
ken aileler arasındaki iliş-
kiler en dikkat edilmesi ge-

reken konuların başında geliyor. 
evin, anne, baba, çocuklar ve kar-
deşlere oturmaları için tahsis edil-
mesi ve kira alınmaması halinde, 
beyannameye gerek yok. Ancak 
ikinci dereceden akrabalar yani, 

kayınvalide, amca, dayı, dünür, 
kayın, teyze, hâlâ, enişte, baldı-
za parasız kiraya verilen konutlar 
için emsal kira bedeli hesapla-
nıp yıllık beyanname verilme-
si gerekiyor. Bir diğer ilginç konu 
ise eşinizin dükkânında bir iş ya-
pıyor olmanız durumunda vergi-
nin ödeyip ödemeyeceğiniz. Vergi 
uzmanları bu soruya “eğer bir ki-
şinin dükkânında eşi iş yapıyor-
sa bu durumda beyanname verip 
vergi ödemek zorunda” şeklinde 
cevap veriyor. Vergi uzmanlarına 
göre “Mülkiyeti eşine ait olan iş-
yeri için kira ödemesinde bulunul-
ması halinde yüzde 20 nispetin-
de gelir vergisi kesintisi yapılması 
gerekir. Mükellefin eşine kira öde-

mesinde bulunmaması başka bir 
ifade ile işyeri kirası olarak hesap-
larında gider göstermemesi halin-
de, dükkânın emsal kira bedelinin 
tevkifata tabi tutulmaksızın, eşi ta-
rafından elde edilmiş kira geliri 
olarak yıllık beyanname ile beyan 
edilmesi gerekmektedir. Çünkü
işyeri eşe bedelsiz kiraya verilme-
si halinde emsal kira bedeli uygu-
lanır.” 

Vergi kaçakçısı durumuna düşme-
mek için vergilendirme hakkında 
bir uzmandan yardım alarak be-
yanneme hazırlayın. eğer beyan-
namenizi kendiniz hazırlamak is-
terseniz Gelir İdaresi’nin gib.gov.
tr adresinden kira beyannamesi 

sistemine girebilirsiniz. T.C. kim-
lik numaranızı ile nüfus cüzdanı-
nın seri ve numarası bilgilerini gi-
rip beyannameye ulaşabilirsiniz. 
Beyannameyi doldurmak istedi-
ğiniz yılı seçtikten sonra “gayri-
menkul ekle” bölümünü tıkladığı-
nızda size sorulan sorulara cevap 
verip gelirinizi bildirmiş olacak-
sınız. Gideriniz fazla değilse sis-
temi onaylayın ve beyannameniz 
hazır olsun. Ama fazlaysa gerçek 
usulü seçip tüm giderlerinizi ge-
lirinizden düşün ve onay düğme-
sine basın. Anlamadığınız yerde 
“Bu nasıl hesaplandı” butonunu 
tıklayın. Sistem ödemeniz gereken 
vergiyi hesaplayıp size bildirecek. 
Belgeleri beş yıl saklamalısınız. 

Türkiye’de sahibi olduğunuz dairede birinci dereceden akrabalarınız yaşıyorsa 
vergi beyannamesi vermeniz gerekmiyor ancak evinizde ikinci dereceden akra-

balarınız oturuyorsa durum farklı. 

Yurtdışı varlıklarında artış

Tü r k iye  Cu m h u r iye t 
Merkez Bankası’nın 2012 
Aralık ayı Uluslararası 

Yatırım Pozisyonu verileri-
ne ilişkin yaptığı açıklamada 
Türkiye’nin yurtdışı varlıkla-
rında yüzde 20 artış gözlendiği 
kaydedildi. 2011 yılının sonu-
na göre yüzde 20 artış göste-
ren varlıklar 213,6 milyar do-

lar değerine ulaştı. Varlıklarla 
birlikte Türkiye’nin yükümlü-
lükleri de yüzde 26 oranında 
yükselerek 627.5 milyar dola-
ra ulaştı. Böylece Türkiye’nin 
yurtdışı varlıkları ile yurtdışı-
na olan yükümlülükleri ara-
sındaki fark 2011 yılında 320,2 
milyar dolar iken, 2012’de 
413,9 milyar dolara ulaştı. 

Uluslararası bankacılıkta IBAN uygulamasına geçil-
mesiyle birlikte havale işlemleri kolaylaşsa da, bazı 

müşteriler yeni sisteme alışamamış görünüyor. 

Türkiye’de kiraya verenler dikkat!

Viyana pahalılıkta solluyor 
Giderek artan talep, gelecek yıllarda Viyana’da yaşamayı daha lüks hale 
getirecek gözüküyor. Viyana’da kiralar her geçen gün daha da artarken, 
merkezi konumda ev bulmak da giderek güçleşiyor. 
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niederösterreich. Kumar 
belası gencecik bir ba-
banın sonu oldu. Bir kız 

babası, evli bir mühendis, iyi 
aile babası 32 yaşındaki Dur-
muş A., ailesinden ve çevre-
sinden gizli her gün en az dört 
saatini ocak batıran kumar 
otomatlarının başında geçiri-
yordu. Alın teriyle para kaza-
nan kimsenin parasını cebinde 
bırakmayacak kumar belası 
Durmuş A.’nın da sonunu ha-
zırladı. Borçlarını kapatmak, 
ailesinin geçimini devam ettir-
mek için Durmuş A, ilki 2009 
yılında Biedermannsdorf’ta, 
2011 ve 2012 yıllarında ise 
Schwadorf’ta olmak üzere top-
lam üç banka soygunu düzenle-
di. Bu üç soygunda Durmuş A. 
kimliğini bere ve farklı sakal, 
bıyık biçimleriyle gizlemeyi 
başarmıştı. Ancak 5 Mart 2013 
tarihinde yine Schwadorf’ta bir 
bankaya düzenlediği soygun 

sırasında bere takmayı unutup, 
sonradan kolayca tanınmasını 
sağlayacak bir sakal kullanan 
Durmuş A.’nın kimliği kame-
ra kayıtlarından tespit edildi. 
Durmuş A.’nın bir iş arkadaşı 
da banka soygunu suçuyla ara-

nan kişinin, Durmuş A. olduğu 
yönünde polise ihbarda bulu-
nunca “iyi aile babası” enselen-
di. Durmuş A, dört soygunda 
130.000 euro parayı soymayı 
başardı belki ama hem kendisi-
ni, hem ailesini yaktı!

Bir kız çocuk babası, evli bir mühendis Durmuş A., herkesten gizlediği kumar bağımlılığı sebe-
biyle boşalan ceplerini banka soygunculuğuyla dolduruyordu. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, 

üç sıçradı. Dördüncü banka soygununda Durmuş A. yakayı ele verdi.  

düzgün babayı kumar 
soyguncu yaptı

Bundeskriminalamt’ın ka-
muoyuna sunduğu geç-
tiğimiz yıla dair suç ista-

tistikleri Avusturya toplumunda 
şiddet eğilimlerinin büyük bir 
yükselişle arttığını gösteriyor. 
2012 verilerine bakıldığında in-
ternet suçları ve şiddet olayları-
nın hızla arttığı göze çarparken, 
başta polis teşkilatı olmak üze-
re yetkililere önleyici tedbirler 
üzerinde kafa yormaya başladı.
İstatistiklerin ortaya koyduğu en 
önemli konuların başında aile içi 
şiddet geliyor. Yaşanan tartışma-
ların veya sorunların sonunun 
ölümlere veya yaralanmalara ka-
dar varması trajik durumu gözler 
önüne seriyor. Geçen yılın verile-
ri de, aile içi şiddet vakalarının 
sayısının hiç de küçümseneme-
yeceğini gösteriyor.  Ülke çapın-
da bu konuda açılan dava sayı-

sı 2011’e oranla yüzde 1,5 artarak 
548.027 düzeyine ulaşmış du-
rumda. 

Şiddet sonucu ölen insan sayısı ise 
2012 yılında yüzde 15’lik bir artış 
sergileyerek 82’ye ulaştı. Verilere 
bakıldığında kasıtlı darp sonucu 
yaralanma vakalarının (41,333) da 

yüzde 2,3 artarak rekor düzeye çık-
tığı görülüyor. Öte yandan araba 
hırsızlığı yüzde 13,8, ev hırsızlığı 
ise yüzde 0,9 oranında bir düşüşle 
geçen yıla göre gerilemiş durum-
da. Ancak bu vakaların % 70’inde 
yabancıların şüpheli bulunması 
da dikkat çeken bir istatistik nite-
liği taşıyor. Yetkililer önümüzde-

ki süreçte uluslararası çalışmalar 
dahil olmak üzere bu suçlarla mü-
cadele için yeni tedbirleri hayata 
geçirmek istiyor.

Viyana. Ocak ayı sonunda 
mide kanaması şikayetiy-
le Hietzinger Spital has-

tanesine başvuran Viyanalı bir 
kadın, tedavisi sırasında kendi-
sine verilen kan ile hayatının ka-
busa döneceğinden habersizdi. 
Olay ortaya çıktıktan sonra ya-
pılan incelemelerde HIV (İnsan 
Bağışıklık Yetmezlik Virüsü/
AIDS’e yol açan virüs) taşıyıcı-
sı bir kişinin, kendisine HIV bu-
laştırıldığını anladığı  an kan ba-
ğışladığı ortaya çıktı. Kan bağışı 
yapıldıktan sonra tüm testler kan 

bağışlama servisi tarafından ya-
pılmıştı. Ancak HI virüsünün bu-
laştıktan dokuz gün sonra kanda 
görülebildiği bilgisi göz ardı edil-
mişti. Hietzinger Spital’e mide ka-
naması şikayeti ile giden kadına, 
HI virüsü taşıyan kan verilmişti. 

Her şeyden habersiz hasta, şubat 
ayının ortasında yeniden karnın-
da oluşan şiddetli ağrılar sebebiy-
le hastaneye başvurdu. Yeniden 
kan testi yapılan kadının kanı-
nın HI virüsü taşıdığı gözlem-
lendi. Hastane yetkilileri kadına 

ilk verilen kanın bağışlayıcısının 
kim olduğunu tespit etti. Kanı 
bağışlayan kişinin de virüs taşı-
yıcısı olduğunu bilmediği orta-
ya çıkınca skandalın sorumlusu 
bizzat hastanenin kendisi oldu. 
2,5 milyonda 1 olasılık ortaya çık-
mış, hasta kadına HI virüsü bu-
laşmıştı. neden kan bağışlarında 
geniş kapsamlı testlerin anında 
yapılmadığı sorusunu hastane 
yetkilileri “zaman darlığı, kanın 
kullanılabilme süresi ve kan ba-
ğışlarının düşüklüğü ve acil ihti-
yaç hallerinin sıklığı” ile açıkladı. 

Hayvanlar bile 
yapmıyor 

Kan bağışında HIV zıkkımı

Krone gazetesinin ha-
b e r i n e  gö re  Viya n a 
Märzstrasse’deki “La 

Qui” adlı kafe açılışını yaptıktan 
kısa bir süre sonra üç soyguncu-
nun saldırısına uğradı. Viyana 
Märzstrasse’de açtığı “La Qui” 

adlı kafeteryasını açan 23 yaşın-
daki Arslan Cebrail hayallerini 
gerçekleştirmişti. Ancak bu mut-
luluğuna eli silahlı üç soyguncu 

gölge düşürdü. Soygunculardan 
bir tanesi Arslan Cebrail’i silah-
la tehdit altında tutarken, diğer 
ikisi kafeteryada bulunan oyun 

makinelerini kırarak içindeki 
paraları topladılar. Soyguncular 
Arslan Cebrail’in cep telefonu-
nu da alarak ortadan kayboldu. 
Polis, mekanın kamera kayıtla-
rından kimlikleri tespit edilen 
soyguncuların peşine düştü. 

rüyası kabusa döndü

2012 Kriminal İstatistikleri açıklandı: Ölü ve 
yaralı sayısında büyük artış var.

Bir cuma gecesi “Gentlemen-
club” adlı gece kulübüne 
eğlenmeye giden 20 yaşın-

daki Yunus F, hiç de mekânın adı-
na yaraşır bir şekilde davranma-
dı. Alkolün etkisiyle efkârlanan 
ve hesabı ödemeyi reddeden 

genç, ilk önce garsona kafa ata-
rak dudağını patlattı. Daha son-
ra mekâna gelen polisin kimlik 
kontrolü yapmak istemesi sonucu 
kimliğini gösteremeyen Yunus, 
evine polis eşliğinde gitmek zo-
runda kaldı. Ancak eve geldik-

ten sonra işler daha da çığırın-
dan çıktı.

Vücut geliştirmeye gittiği her ha-
linden belli olan kaslı genç, baba-
sının yanında polis memurunun 
suratına yumruk attı. Bu sırada 

59 yaşındaki baba da oğluna ayak 
uydurarak başka bir polis memu-
runa saldırdı. Olay diğer emni-
yet memurlarının araya girmesiy-
le sonlanırken, agresif baba-oğul 
zorlukla sakinleştirilebildi ve gö-
zaltına alındı. 

Yunus ve babası bu rezalete neden karıştı?

1. banka soygunu 
Biedermannsdorf 

2009
2. banka soygunu 

Schwadorf 
2011

3. banka soygunu 
Biedermannsdorf

2012
4. banka soygunu 

Schwadorf 
5.03.2013 

  Durmuş A. bankaları soyduktan sonra işte bu arabayla kaçtı. 
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Viyana. 26-27 Şubat tarihle-
rinde gerçekleşen Birleşmiş 
Milletler Medeniyetler 

İttifakı 5. Küresel Forumu açı-
lış oturumuna katılan Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Recep 
Tayyip erdoğan, Viyana'da bir 
grup Türkiye göçmeni tarafından 
çiçeklerle ve horonlarla karşılan-
dı. Başbakan'ın konaklayacağı 
otelin lobisinde horon tepen göç-
menler, Başbakan'a bu jesti ken-
disinin doğum günü olması sebe-
biyle bir hediye olarak yaptıklarını 
belirttiler. "26 Şubat Demokrasinin 
Doğum Günü" pankartları ve 
AK Parti bayrakları da horon ha-
vasına eşlik etti. Kendisini kar-
şılamaya gelen kalabalığa te-
şekkür eden Başbakan, iki kız 
çocuğundan çiçek aldı, otel girişin-
de bekleyen göçmenlerle tokalaştı.  
Başbakan'ın kaldığı Suudi Arab 
asıllı Mohamed Bin Issa Al Jabar 
Grand Otel'inin dışında resmi di-
reklerde Türk Bayrağı'nın asılı ol-
maması dikkat çekti. 

Hamza Ateş: "Bizleri dışarı 
atanları Allah'a havale 

ediyorum" 

Başbakan'a kalacağı otel önünde 
yapılan bu organizasyonun arka-

sında ise Türkiye 
göçmeni bir Avus-
turya vatandaşı, 25 
yıllık girişimci olan 
Hamza Ateş vardı. 
Ancak Başbakan 
erdoğan Viyana'ya 
gelmeden önce 
Viyana'da birçok 
esnafın dükkanını 
"Dünya lideri erdo-
ğan" posterleriyle 
kaplatan, arabala-
ra metrelerce ilanlar asarak adeta 
Viyana'da AK Parti ve Başbakan 
erdoğan tanıtımı yapan Hamza 
Ateş, karşılama organizasyonu 
sonrasında otel lobisinden atıl-
dıkları için oldukça kızgın. Ken-
dilerini otelden attırmaya çalışan 
ama bu amaçlarına ulaşamayan-
lara ateş püsküren Hamza Ateş, 
"Sayın Başbakan erdoğan için 
günlerce hazırlık yaptık. Bu bir 
sevda. Biz tüm bunları gönül-
lu olarak yaptık. Bu bir emir ya 
da bir yalakalık değil. Biz bunu 
daha önce Prag'ta, Budapeşte'de, 
Slovakya'da ve Berlin'de de yap-
tık. Hatta "26 Şubat tarihinde 
doğan Başbakan erdoğan için bir 
Karedeniz Horon ekibi ve poster-
ler de hazırlattık. Otelin lobisin-
de beklemeye başladık.Zaten biz 

hem otel yetkililerinden hem de 
Başbakan ile birlikte gelecek An-
kara yani Türk polisinden izin-
liydik. Herkes her şeyden haber-
dardı.nerede duracağımız bile 
belliydi. Hiç kimseye rahatsızlık 
vermedik ama Avusturyalı iki 
kişi Grand Otel'in lobisinin arka-
dasında biz dışarıya atılırken kıs 
kıs gülüyordu. Çok yanlış yaptı-
lar. Hoş olmadı. Bizden daha son-
ra Türk polisler özür diledi ama 
bu arkada kıs kıs gülen iki kişi-
nin zihniyeti ortaya çıktı. Bizim 
dünya lideri erdoğan'ı gurbette 
böyle karşılamamız kendilerinde 
kıskançlık oluşturmasın. Gelsin-
ler bir yerinden tutsunlar. Bizim 
sevgi ve saygımız samimi, on-
larınki ise çıkar üzerine kurulu. 
Ayıptır. Bu bizi dışarı attırmaya 
çalışan ve sonra kıs kıs gülen iki 
kişiyi Allah'a havale ediyorum. 
Biz oradan çıkmadık, kimseyi de 
çıkartmadık. Bu olaylardan da 
Başbakan'ımızın haberi yoktur" 
şeklinde konuştu ve kendisini ya-
kalalıkla suçlayanlara sert çıktı. 

Kendisinin AK Parti Gençlik 
Kolları posterlerini, Başbakan 
erdoğan'ın 26 Şubat'taki do-
ğum gününü kutlayan pankart-
ları tanıdığı, sevdiği esnaflara 
dağıtarak Viyana'yı adeta seçim 
arifesine çeviren Hamza Ateş 
kendisini yakalalıkla suçlayan-
lara ateş püskürdü: "Bu eleştiriyi 
yapanlar bizim bir dünya lideri-
ne, partisine olan sevgimizi, say-
gımızı bilerek çamura sokuyorlar. 

Çünkü kendileri hiçbir şey yap-
madan yalakalık, suistimal ko-
kan afra tafra toplantıları ve ba-
kanların yanında sanki Türkiye 
göçmenlerine bir hizmetleri var-
mış gibi fotoğrafları ile gülünç 
duruma düşüyorlar. Bu arkadaş-
ların kim olduğunu herkes bili-
yor. Bu arkadaşlarımız ilk başta 
içindeki dolandırıcı ve namus-
suzları içlerinden temizlesinler. 
Benim alnım ak, vicdanım temiz. 
Sevdiğim dünya liderini her yer-
de böyle karşılarım. Buna karşı-
lık beklenmeyen sevgi ve saygı 
derler. Bu insanlar bakan ve bü-
rokrat yalakalarıdır. Onları da 
Allah'a havale ediyorum. Akıllı 
olsunlar. Yalakalıkla fotoğraf çe-
kerek, boş icraatla bir şey olmu-
yor. Alemi şaşkın, milleti aptal 
yerine koymasınlar. Bakın Grand 
Otel'in dışında direklerde Türk 
Bayrağı bile asılı değildi. niye? 
Bu yalaka takımı bunlarla uğraş-
sa daha iyi değil mi? Bakın Döner 
konusunda bir  dönercide çıkan 
at eti yüzünden tüm Türkiye göç-
menleri dönercilere Avusturya 
basını saldırdı. Kimseden ses 
çıkmadı. nerede bu  dernekci-
ler ? niye bir basit bir basın bil-
dirisi ile bile Almanca dilinde 
Türk dönercilerini korumadını? 
Yapamazsınız. Siz sadece fotoğ-
raf çektirip etrafa hava atarsınız 
bir yerlerden iş kapmaya çalışır, 
insanların gözünü boyarsınız. 
Kamuoyunu ve tüm esnafları bu 
konuda demokratik tepki verme-
ye davet ediyorum" dedi. 

Başbakan erdoğan'ı Viyana'da otelde karşılayan vatandaşlar: 

"Bizi dışarı atmaya çalışanları 
 Allah'a havale ediyoruz" 
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Türk-Alman Eğitim ve Bi-
limsel Araştırmalar Vakfı 
(TAVAK) Başkanı Prof. Dr. 

Faruk Şen ise bu yangını  
çarpıcı bir analizle 

değerlendirdi.

analiz - Prof. Dr. Faruk Şen

Yangınlar göçmen evlerinde gerçekleşiyor

Stuttgart banliyosunda çıkan yangının tabii 
ki elektrik kontağından çıktığından da hare-
ket edebiliriz. Fakat hiçbir zaman neo nazilerin 
saldırılarını unutmamamız gerekir. Bu binanın 
içinde bir Yunan lokali, bir Yunan gece kulubü 
ve bir Türk derneği var. Son bir ay içinde Baden 
Wüttenberg eyaleti'nde 12'inin üzerinde kun-
daklama olayı oldu. Allah’tan hiç kimse ölmedi. 
Bu kundaklama olayları arasında Ludwigshafen 
yangını hala aydınlanmadı. Almanya uyum ba-
kanı Maria Böhmer Türkiye’nin gözünü boyaya-
rak bu işi sonuçsuz bıraktı. eski Hürriyet gazete-
sinin Avrupa Genel Müdürü Kerem Çalışkan bu 
konunun ciddi bir sabotaj olacağını söylemesi-
nin karşılığında Maria Böhmer Türkiye’deki iliş-
kilerini kullanarak Kerem Çalışkan’ın Almanya’ 
dan alınmasını sağladı. Ludwigshafen yangı-
nın ben % 90 kundaklama olduğundan hareket 
ediyorum.Bu saldırıların hedefi Almanya’daki 
Türkleri korkutmaktır. 

62.000 kayıtı Nazi var

Almanya hiç bir zaman çok kültürlü bir ulus ol-
mamıştır. Fakat buna karşılık iki kültürlü bir 
toplum olmuşlardır. 82 milyonluk Almanya’da 
3 milyon Türk yaşamaktadır. Bu da Almanya’da 
yaşayan nüfusun % 4’ ünü oluşturmaktadır. 
2000-2007 yılları arasında nazilerin gerçekleş-
tirdiği 7 cinayette de hedef Türkleri korkutup on-
ların geri dönmelerini sağlamak olmuştur. Bu 
olaylarla Türkiye’nin bölgesindeki çatışmalar 
arasında herhangi bir ilişki olduğunu sanmıyo-
rum. Almanya’da kayıtlı 62 bin nazi vardır. Bu 
Alman derin devleti dediğimiz zaman Alman 
Anayasayı Koruma Örgütü ve onun uzantıları-
nı kast ederiz. Alman Anayasayı Koruma Örgütü 

göçmenler üzerinde nazi saldırılarını dolaylı yol-
dan destekleyen bir kurumdur.1933’ten beri ül-
keye yön veriyor.

STK'lar sindiriliyorlar

Alman anayasayı koruma örgütünde 1948 de iş 
başına gelenler eski nazi gestapo subaylarıdır. 
Almanya’daki Türkler bir tepki vermedi. Bunun 
en büyük nedeni Almanya’nın ve Alman de-
rin devletinin Türklere yapmış olduğu baskıdır. 
Almanya daki bir iş veren derneği olan ATİADA 
ve Almanya türk tolumuna bazı projeler veren 
Alman hükümeti Türklerin bu konuda ilgi gös-
termesini önlemektedir. Bu açıdan Almaya’daki 
Sivil Toplum Örgütleri son zamanlarda daha et-
kisiz hale geldiğini görüyoruz. Bunda DİTİB’ in 
de dahil olduğunu görüyoruz. Alman hüküme-
ti bu konuda sağ çevrelere oldukça pas veren bir 
tutum içindedir. Federal Almanya Uyum bakanı 
Maria Böhmer , gerek bilgisizliği gerek idari mas-
lahatçılığı ile olayların üzerine gitmemektedir. 
Türkiyenin de bu konuda ciddi bir tepki gösterdi-
ğini söylemek güçtür.İsveç te bulunan Abdullah 
GÜL ‘ ün bu konuda daha ciddi bir tepki getirme-
sini beklerdim. Aynı şeyi Dış İşleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu içinde söylebiliriz. 

Ekonomik krizde Türkler hedef 

Almanya’ da 3 milyon Türk yaşamakta-
dır. Almanya’daki uyum sorunu bitmiştir. 
Almanya’da yaşayan Türkler 52 yıllık bir geçmiş-
ten sonra Almanya endüstri toplumuna uyum 
göstermiş ve kurallarına göre yaşayan insanlar-
dır. ekonomik kriz bu olayları ortaya çıkarmak-
tadır. Almanya da 67’den beri her 7 yılda bir eko-
nomik kriz olmaktadır. Bu krizler hep daha uzun 
sürmektedir. 2000 yılında Almanya'da ortaya çı-
kan krizin hızla gelişmesi, Türkiye 2002-2011 
yılları arasında % 59 büyürken Almanya’nın % 
13,2 büyümesi ekonomik durumun boyutlarını 
ortaya çıkarmaktadır. Bu da Almanların Türkleri 
saldırmasını beraberinde getirmektedir. 

Türkiye sessiz kalıyor 

Son olarak şunu söyleyebilirim; Türkiye'de 3 
milyon Alman yaşasaydı ve Türk aşırı sağcıları 
Almanlar evlerini yakıp böyle olaylara sebebiyet 
verseydi, herhalde Almanya’ nın tepkisi çok fark-
lı olurdu. 16 yaşındaki Alman genci Marko’nun, 
İngiliz kızına Antalya’da tecavüz ettikten son-
ra mahkemeye çıkarılmış sonra Almanya çok bü-
yük bir saldırı politikası uygulamıştır.eski turizm-
ci ve daha sonra kısa bir süre Sosyal Demokrat 
Milletvekili olan Vural Öger gibi kişiler Türkiye'den 
yollayarak mahkemenin tutuksuz devam etmesini 
sağlamış ve bu insanın Türkiye’den kaçmasına se-
bep olmuştur. Almanya bu olaylara kendi açısın-
dan aktif bir şekilde yaklaşırken Türkiye’nin buna 
sessiz kalmasını anlayamıyorum.

Al ma nya'n ı n St ut tga r t 
kent i  y a k ı n la r ı nd a k i 
Backnang’da çıkan yan-

gın, eski bir deri fabrikası olan, 
daha sonra konut ve işyerine dö-
nüştürülen binanın ilk katın-
da yaşayan Türkiye kökenli ai-
lenin evinde çıktı. Salih Şahin 
ve Temel Işık'ın haberine göre 
Almanya’da doğup büyüyen, as-
len Afyonkarahisarlı olduğu be-
lirtilen 40 yaşındaki anne nazlı 
Özkan, çocukları, annesi ve kar-
deşi yangına uykuda yakalandı.

Annenin yanısıra, ilk eşinden 
olan çocuğu Hatice Oruç (17), 
ikinci eşinden çocukları olan 
Yılmaz Soykan (14), Abdülkadir 
Soykan (8), İzzet Soykan (7), 
Yasin Soykan (6), Ahmet Soykan 
(3) ile 6 aylık Murat Soykan ya-
şamını yitirdi. Yangın esnasında 
evde olan 11 yaşındaki İbrahim 
Soykan, dayısı ve anneannesi ise 

balkondan kaçmayı başarıp itfa-
iye ekiplerinin yardımıyla kurta-
rıldı. 

Kundaklama ihtimali yok

Yangının çıkış nedeni henüz 
açıklanmadı. Polis, kundaklama 
izine rastlanmadığını, yangının 
elektrik arızası gibi teknik bir arı-
zadan ya da evdeki odun sobasın-
dan çıkmış olabileceğini açıkladı. 
Soruşturma devam ederken olay 
yerine gelen Backnang Belediye 
Başkanı Frank nopper binanın 
ahşap mimarisine dikkat çekerek 
facianın bu nedenle büyüdüğünü 
söyledi. Stuttgart Başkonsolosu 
Mustafa Türker de yangın sonra-
sı olay yerine gelerek bilgi aldı. 
Baden Württeberg Türk Toplumu 
Başkanı Gökay Sofuoğlu ise bi-
nanın giriş katında Türk - Alman 
Kültür Derneği’nin bulunduğunu 
söyledi.

Bozdağ'dan açıklama 

Türkiye'den yapılan ilk açıklama 
Twitter üzerinden Bakan Bekir 
Bozdağ'dan geldi. Bozdağ konu 
ile ilgili “Almanya Backnang'da 
bir evde çıkan yangında 7 kar-
deşimizin vefatı hepimizi üz-
dü. Allah rahmet etsin. Ailesinin 
ve milletimizin başı sağ olsun. 
Almanya'daki yangın hadise-
sinin çıkış nedeni, yetkililerin 
yaptıkları ve yapacakları çalış-
maları yakından takip ediyoruz. 
Almanya'dan yangının gerçek 
nedeninin hiçbir şüpheye yer bı-
rakmayacak şekilde açıklığa ka-
vuşturmasını ve kamuoyuna 
açıklamasını bekliyoruz” şeklin-
de konuştu. 

Almanya'da niye 
hep Türkler yanıyor ?

Almanya'nın Stuttgart kentinin Back-
nang kasabasında yaşayan bir Tür-

kiye göçmeni ailenin yaşadığı apart-
manda başlayan yangında 7 çocuk ve 

bir anne hayatını kaybetti. Türk ka-
muoyu soruyor. Niye yanan hep Türk-

ler ve tepki bu kadar az?  
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Habertürk 
g a z e t e -
s i n d e -

ki görevine son 
verilen gazeteci 
Balçiçek İlter'in 
Habertürk kana-
lındaki progra-
mı 'Söz Sende'ye 
k a t ı l a n  ü n -
lü yazar Buket 
Uzuner, kadın cinayetleriyle ilgi-
li değerlendirmelerde bulundu. 
Dünyanın birçok ülkesinde or-
ganizasyonlara katılan ünlü ya-
zar, kendisine "Günde 5 kadının 
öldürüldüğü bir ülkede kadın ya-
zar olmak nasıl bir şey?" gibi so-
rular sorulduğunu söyleyerek 
şöyle devam etti: ”elbette kadın 
cinayetlerinin yüksek olması-

na çok üzülüyorum. Ortada sa-
vunulacak hiçbir şey yok. Ancak 

bütün Türk erkeklerinin barbar 
gösterilmesi kanıma dokunu-
yor. Ben buna Türk olmasam da 
bozulurdum. Çünkü bütün diye 

bir şey yok, genelle-
me yanlış. Viyana'da 
katıldığım AB ile ilgili 
bir toplantıda da bana 
"Siz AB'ye girdiğiniz-
de bizim kızlarımı-
zı, karılarımızı öldü-
recek misiniz?" diye 
soruldu. eskiden su-
çu tamamen onların 
cahilliğine verirdim. 
Ancak orada yaşayın-
ca hep kötü haberle-
rin öne çıkarıldığını 

gördüm. Bizim de kendimizi sa-
natla anlatmamız lazım.”

Çarpıcı açıklamalarıyla ta-
nınan radyocu, köşe ya-
zarı esra elönü konuğu 

olduğu HaberTürk kanalının 
“Türkiye’nin nabzı” programında 
yine ses getiren değerlendirme-
lerde bulundu. “Muhafazakarlığı 
dindarlığa ve Müslümanlığa ha-
karet” olarak değerlendiren 
elönü, “Ben muhafazakar deği-

lim. Muhafazakarlar neye inanı-
yorsa ben onların inandıklarına 
inanmıyorum. Şu andaki muha-
fazaların dinle alakası yok. Din, 
zenginlerin eğlencesi olmuş” şek-
linde konuştu. Türkiye’de son dö-
nemde öne çıkan muhafazakar 
kesimin dergilerini de eleştiren 
elönü, bu dergilerde “başörtüsü 
teşhirciliği” yapıldığını ifade etti. 

Bu dergilerde başörtüsünün san-
ki bir “dindarlaşma değil de, sos-
yalleşme aracı” gibi lanse edildi-
ğine dikkat çekti. 

Elönü: “Din zenginin 
eğlencesi olmuş” 
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Megastar Tarkan 8 Mart 
Kadınlar Günü dolayı-
sıyla yayınladığı erkek 

egemen toplumu eleştiren sert 
mesajıyla dikkat çekti. İşte o 
mesaj: “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, aslında takvimimizin 
çok derin acılarla yüklü bir gü-
nüdür ve kutlanacak bir gün 

de değildir bence…Anneyi, an-
neliği kutsal sayan bu toplum-
da erkekler ne yazık ki hâlâ ka-
dınları, kızları öldürüyor! Bu 
çelişkiyi anlamak mümkün 
değil! Bir yandan annesini, an-
neliği kutsuyor; diğer yandan 
başka annelere, anne adayla-
rına işkence ediyor, dövüyor. 

Tarkan’dan sert mesaj 

Ünlü yazar Viyana'da 
nasıl hayata küstü?

İstanbul eminönü'nde bir ak-
tarda çalışan Diyarbakırlı 
İbrahim Bulut ilkokul mezu-

nu olmasına rağmen tam 7 dil 
biliyor. Bir İtalyan bayanla şakır 
şakır İtalyanca konuşurken rast-
ladığımız İbrahim Bulut "Demek 
Viyana'dan geliyorsunuz, o hal-
de sizin gazeteniz aracılığıyla 

Viyana'da yaşayan ve tam 11 dil 
bilen aşçı dayım Şemdin Akar'a 
selamlarımı iletmek isterim. 
Kendisiyle yıllardır küsüz. Belki 
sizin aracılığınızla bu küslük de 
son bulur. Belki beni gazetenizi 
okuyup arar. Kendisini çok özle-
dim. İstanbul'dan Viyana'ya se-
lamlar" şeklinde konuştu. 

Viyana'da Brunnengasse 
75/2 adresinde hizmet 
veren Star Kuaför'ün 

güler yüzlü sevilen kuaförü 
İsmail Parlak, tüm kuaförlerin 
bir çatı altında toplanmasını 
isteyerek, gazetemize  "Her şe-
yin federasyonunu kuruyorlar, 
bir de Kuaförler Federasyonu 
kurulsun. Fiyatlara bir stan-

dart getirilsin. Bir kuaför dük-
kanının yanına veya tam kar-
şısına ikinci bir kuaförün 
açılmasına izin verilmesin. Bu 
şekilde, bu kuralsızlıkla her-
kes birbirine düşman oluyor. 
Herkes bir şekilde ekmeğinin 
peşinde. Bu şekilde düşünen 
bu federasyonu kursun!" şek-
linde konuştu. 

"Kuaförler 
Federasyonu 

kurulsun" 

İbrahim, dayısına İstanbul'dan mesaj yolladı:
"Küs olduğum dayımı çok özledim"
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Sofralarımızdan eksik et-
mediğimiz yoğurt yağ ya-
kımını yüzde 61 artırıyor, 

hastalık ve enfeksiyonla savaş-
ta rol oynayan hücreleri daha 
güçlü ve aktif hale getiriyor, yük-
sek tansiyon riskini düşürüyor! 
Buzdolaplarımızdan, sofraları-
mızdan eksik etmediğimiz yoğur-
dun faydalı olduğunu biliriz an-

cak birçoğumuz da bu faydaların 
tam olarak ne olduğunu bilmez. 
Son olarak Viyana Üniversitesi 

Tıp Fakültesi tarafından yapılan 
araştırmaya göre yoğurdun bilme-
diğimiz birçok faydası bulunuyor. 

Hastalık ve enfeksiyonla savaş-
ta rol oynayan T hücrelerini da-
ha güçlü ve aktif hale getiren yo-
ğurt, içindeki dost bakterilerin de 
mikroplarla savaşarak bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor. Düzenli 
yoğurt tüketen kişilerde yüksek 
tansiyon görülme oranı farkedilir 
derecede düşük olduğu belirtilir-
ken, yoğurdun yağ yakımını yüz-
de 61 artırdığı ortaya çıktı. Viyana 
Üniversitesi'nden yapılan açık-
lamada “Obezite, tansiyon, ba-
ğışıklık sistemi hastalıkları, kalp 
damar hastaları ile zayıflama di-
yetleri yapanların günde 2-3 porsi-
yon yoğurt tüketmesi esastır” de-
nildi. 

Konu hakkında bir psi-
kiyatri uzmanı şunla-
rı söylüyor: “İnsanlar 

çoğu zaman ruhsal olarak 
hasta olmayı kabullenemi-
yorlar. Bunun başlıca se-
bepleri; olayın sosyal, mad-
di ve manevi sonuçlarından 
kaynaklanıyor”. Bu tür psi-
kolojik hastalıklardan mus-
tarip olanlar toplumda öte-
kileştiriliyor ve “diğerleri” 
olarak görülüyor. Ancak bu 
hastalıklar da diğer fiziksel 
hastalıklar kadar olağan ve 
normal bir durum. Hatta 
ruhsal sorunlar gelişmiş ül-
kelerde en çok rastlanan 5 
hastalığın başında geliyor: 
Depresyonlar, koroner kalp 
hastalıkları, diyabet, alkol 
bağımlılığı ve kalp-dolaşım 
hastalıkları. 

V i y a n a  P s i k o s o s y a l 
Hizmetleri (PSD) Başhekimi 
Georg Psota, bu tür has-
talıkların herkeste görü-
lebileceğini ve bunun da 
çok normal olduğunu ifa-
de ederken, tarihteki birçok 
ünlü şahsiyetin da ruhsal 

sorunları olduğunun unu-
tulmaması gerektiğini söy-
ledi: örn. Abraham Lincoln 
(ağır depresyon), Winston 
Churchill (Bipolar bozukluk, 
manik depresyon), Ludwig 
van Beethoven (alkolik). Bu 
hastalıkların olumsuz etki-

lerini en düşük düzeye in-
dirmek için toplumda, iş 
dünyasında ve siyasette ça-
lışmalar yapılmasını gerek-
li gören uzmanlar, insanları 
da uyarıyor: “Psikolojik has-
talıklarınızdan korkmayın, 
utanmayın ve tedavi olun.”

Depresyondan utanma, git tedavi ol
Yemeklerden hemen son-

ra içilen çay, kahve ve 
süt demir eksikliğine 

neden oluyor. Uzmanlar, çay 
ve kahve tüketimi içinde bu-
lunan maddelerden dolayı de-
mirle bileşik oluşturarak de-
mir emilimini azaltabildiğini 
söylüyor.  Uzmanlar özellik-
le gebeleri, doğurgan çağda-
ki kadınları demir eksikliği-
ne karşı özellikle uyararırken, 
diğer bir risk grubunu gelişim 
çağındaki çocuklar ve bebek-

ler olarak belirledi. Demir ek-
sikliğinin önüne geçilebilmesi 
için çayın yemeklerden 45 da-
kika sonra tüketilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken uzman-
lar, “Daha sonra baş ağrısı baş 
dönmesi gibi belirtiler görüle-
bilir. Ayrıca hemoglobin dedi-
ğimiz oksijeni kanda taşıyan 
eleman azaldığı için kalp bu-
nu tolere etmek için daha faz-
la çalışır ve kalp de büyüme ve 
hatta kalp yetmezliği gibi be-
lirtiler olabilir” diye konuştu.

Çay tiryakileri 
ayvayı yedi

Dünya Sağlık Örg-
ütü’nün son raporu-
na göre 100 yıl önce 

sperm sayısı milimetrede 
100-120 milyonken bugün 
birçok erkekte bu sayı 15 
milyona düştü. Dünyada 
giderek artan kısırlaşma 
oranlarını değerlendiren 
uzmanlar, modern yaşamın 
getirdiklerine, teknolojik 
gelişmelere ve yaşam şek-
lindeki değişikliklere dik-
kat çekti. Kısırlıkta hava, su 

ve çevre kirliliğinin büyük 
rol oynadığını da belirten 
uzmanlar, gıdada, suda ve 
havada bulunan ağır metal-
lerin kısırlığa neden oldu-
ğunu söyledi. Son yıllarda 
artan obezitenin de kısırlaş-
ma oranlarında etkili oldu-
ğuna işaret eden uzmanlar, 
vücuttaki 10 kilo fazlalığın 
kısırlık riskini arttırdığını 
belirtti. Sigaranın zararları 
da unutulmamalı. 

İnsanlığa 
kötü haber

Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporu-
na göre modern yaşamın getirdikleri, 

teknolojik gelişmeler ve yaşam 
şeklinin değişmesinin neticesinde 100 

yıl önce milimetrede 100-120 milyon 
olan sperm sayısı 15 milyona düştü. 

Nasıl ki her an soğuk algınlığına yakalanabiliriz, ruhsal hastalıklara da rastlamak 
gayet normal bir durumdur. Uzmanlar, insanların psikolojik hastalıklara da sahip ola-
bileceklerini belirtirken, ruhsal hastalığın da olağan bir durum olduğunu belirtiyorlar.

Viyana Üniversitesi Tıp 
Fakültesi profesörleri-
nin yaptığı bir araştır-

maya göre Viyana'da çocuklar 
Avusturya'nın geneline oranla 
çok daha kilolu. Aynı araştırma-
ya göre göçmen çocukları, anadi-

li Almanca olan çocuklardan da 
kilolu. Ana dili Almanca olan er-
kek çocuklarının yüzde 15'i aşı-
rı kilolu iken, Türkiye kökenli ço-
cukların neredeyse çeyreği (yüzde 
23) aşırı kilolu. Genel olarak göç-
men kökenli erkek çocuklarında 

ise bu oran yüzde 21. Aynı veriler 
kız çocuklarında da değişmiyor. 
Avusturyalı kız çocuklarının yüz-
de 14,5'i aşırı kilolu iken, Türkiye 
göçmeni kız çocuklarının yüz-
de 22,5'i aşırı kilolu. Bu verilerin 
Avusturya'nın gelecek nesillerinin 

sağlığı için mutlaka dikkate alın-
ması gerektiğini belirten uzman-
lar, yeni neslin ve özellikle göç-
men çocuklarının ileride diabet, 
yüksek tansiyon ve dolaşım sis-
temi rahatsızlıklarına yakalanma 
riskinin giderek arttığını belirtti. 

Göçmen çocukları “aşırı göbekli”
Viyana Üniversitesi Tıp 

Fakültesi'nde yapılan 
bir araştırma Viyanalı 

çocukların, Avusturya'nın 
geneline oranla çok daha 
kilolu olduğunu, özellikle 
Türkiye göçmeni ailelerin 
çocuklarının “aşırı kilolu” 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Yoğurdun 
bilinmeyen 

faydaları 



bezahlte anzeige


