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Hükümetten
anaokullarında
değerler dersi atılımı

Ç

ocuk bakımına ilişkin federal hükümet ve eyalet yönetimleri arasındaki ateşli pazarlıklar devam ediyor. Hükümet,
eyaletlere hâlihazırdakinden 30
milyon Euro daha az bütçe ayırmayı planlıyor ki bunun için de
başörtüsü yasağını onaylamalarını şart koşuyor. Ayrıca küçük
çocuklar için de değerler dersleri olmalı.

rak anaokullarında öğretilecek
olan değerlerden yalnızca birkaçı.
Krone Gazetesi tarafından aktarılan habere göre eğitimcilere yönelik 30 sayfalık broşür şeklinde özel
olarak oluşturulan bir değerler kılavuzu ile esaslar belirlenecek ve
ihlalleri yaptırımlar takip edecek.
Ceza Kanunu doğrultusunda düzenlenecek cezaların miktarı 300
Euro’ya kadar çıkabilecek.

Hoşgörü, açıklık, saygılı ilişki, karşılıklı diyalog ve sorumluluk: Bunlar, ileride mecburi ola-

Habersiz denetimler
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Türkiye göçmenlerinin
moralleri Avusturya’da
bozuk.
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eni Vatan Gazetesi saydam
ve açık bir gazete olarak her
zamanki gibi uyarı görevini
yapmak zorunda.

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.

Markus Wieser
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söz konusu kılavuz, özellikle
İslami anaokulları ve Avusturya
Devleti’ni tanımayarak onu bir
firma olarak gören devlet retçileri gibi sorunlu vakalar için
olacak. Ayrıca habersiz denetimler de planlanıyor. Eğitim
Bakanı Heinz Faßmann, böylelikle “entegrasyon hedeflerine
ulaşılmasını garanti altına almak” istiyor.

ÖVP-FPÖ koalisyon hükümetinin bir başka entegrasyon politikası ise bu yıl netleştirilecek. Birkaç gün önce Başbakan
Ya rd ı m c ı s ı He i n z- C h r i s t i a n
Strache, anaokullarındaki çocuklar için başörtüsü yasağı konusunda eyalet yönetimleri ile
birlikte “yaz aylarında uygun
düzenlemelerin yapılacağının”
garantisini verdi.

Yeni Vatan Gazetesi temsilcileri ile konuşan Avusturya veya
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunlarının başında,
son on yılda Türkiye siyasilerinin
ve partilerinin yanlış “gurbetçi’’
siyasetinden doğan itibar kaybı geliyor. Akıbetinde de iletişim
problemleri...

ve ayrımcılığa davetiye çıkarmışlardır. Bu sorunlar vardı belki ama
bu boyutta değildi. Zira şimdi bir
de bunu azdıranlar yani neden
olanlar şu anda ortalıkta kahraman veya itfaiye eri ayaklarıyla
'yangın varmış söndürelim' edasıyla cirit atıyor.

Bu durumun nedenini, yirmi bin
kişinin Türk bayraklarıyla defalarca Viyana sokaklarına inerek Türk
siyasilerine ve partilerine sahip
çıkma çabaları olarak görenlerin
çoğunlukta olması dikkat çekici.
Sadece bu değil! Türkiye partilerinin buradaki temsilcisi sıfatı ile
hareket eden heyecanlı, cahil ve
ağzı laf yapan sosyal medya kalemşörleri, tüm Avusturya medyası temsilcilerinin, siyasetçilerinin
ve bürokratlarının adeta midesini
bulandırmıştır. Türkiye göçmeni
denildiğinde adeta “tiksinmeye”
başlamalarına sebep olmuşlardır.
Son yıllarda Avusturya mahkemelerinde görülen bine yakın siyasi davanın, Türkiye siyasetinin
Avusturya’ya taşınmasının sonucu olarak ortaya çıkan ağır yaralama, hürriyeti engelleme, gasp,
evrakta sahtecilik, organize suç örgütü, tehdit, iftira ve hakaret konuları ile ilgili olması dikkat çekicidir. Kısaca Türkiye seçimlerinin
ve Türk siyasetinin Avusturya’ya
ihraç edilmesinin faturası, tüm
Türkiye göçmenlerine her gün kesilmektedir. Bu rezil insanlar adeta
önyargı, düşmanlık, sadakatsizlik

Türkiye’deki seçimler ile sanki Avusturya Parlamentosu'na
milletvekili seçiliyormuşcasına kendi gibi düşünmeyen veya
meşrebi, mezhebi farklı insanlara terbiye sınırlarını aşan, küfür ve iftiralar ile saldıranların
Avusturya’da açtığı yaralar iyileşmiyor. Çünkü bu kişi, kurum
ve kuruluşlar hala etrafta toplum
polisi ayaklarında milleti rahatsız ediyor. Bunun farkına varan
Avusturya Devleti, bu ahlaksız ve
artık Avusturya iç barışı için terör
kadar tehlike arz eden bu dernek, federasyon veya camii veya
gazeteci kılığındaki kişileri, kendini korumak adına geçen yıl kurulan Avusturya Milli Güvenlik
Kurulu gündemine alıyor. Gerek
Avusturya gerek Türk vatandaşları ve tüm partiler, bu Avusturya
demokrasisini, serbest düşünce
özgürlüğünü ve iç barışı tehdit
eden kişi, kurum ve kuruluşlara
karşı mücadele konusunda hemfikir. Eskiden bir iki parti karşı
çıkardı. Hayır, artık yok. Eskiden
'bunlar Türk, Müslüman veya yabancı düşmanlığı yapıyor' diye
karşı çıkanlar vardı. Hayır yok.

Resmen ve alenen devletin tüm
belgelerinde, Türkiye göçmenleri içinden çıkmış bu bölücü ve
Avusturya milletine ve devletine
sadakati olmayan kişiler, ülkemizdeki oluşacak kaos ve uyumsuzluk ortamının baş sorumlusu
olarak ifade ediliyor. Avusturya,
İslam dinine Avrupa ülkelerinde
hiçbir ülkenin vermediği hak ve
hukuku parlamentosundan geçirerek vermiştir. Mezarlıktan tutun da okullarda din öğretmenleri veya kutsal tatil günlerine
kadar Müslüman insanlara birçok hak tanımıştır. Son elli yıl
boyunca Türklere karşı her şeye rağmen saygı duymuş olan
Avusturyalılara ne oldu? Onları
eleştirmeden önce kendimize
çeki düzen vermemiz gerekmiyor mu? Avusturya Devleti'nin
Türkiye göçmenlerini resmen ve
alenen kendi devletine ve milletine sadık olmayan yabancı gruplar olarak görmesinin nedeni nedir?
Bunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor musunuz?
Peki bu yangını çıkaran sözde İdris
özünde İblisler, niye hala etrafta
gazeteci, dernekçi veya Türklerin
temsilcisi adıyla dolaşarak arsızca yangının üzerine gidiyorlar?
Hem suçlu hem güçlü ve sinir küpü, kendisini kaybetmiş bu cahil, lümpen proleter karışımı insan demeye bin şahitler, Türkleri

temsil ediyor. Kendini beğenmiş
sözde Atatürkçü veya modern insanlarımız ise 'benim Türkiye göçmenleri ile işimiz olmaz' düşüncesiyle suratlarına tükürülmesine
“Yarabbi şükür bu cahiller ile uğraşmaktan iyidir” diyerek karışmıyorlar. Atatürk'ün kalksa sopa
ile kovalayacağı bu apartman çocuğu, egoist, fırsatçı zibidilerden
kimse bir şey beklemesin diyenler
haksız mı?
“Niye her tarafta Türkiye göçmeni
olarak başımız ağrıyor?” diye sorulduğunda “cevabı işte bunlar”
demek gerekmiyor mu?
Kundakçı olarak ateşe verdiler,
yetmedi. Şimdi bir de itfaiye eri
olarak su kabında ateşin üzerine benzin taşıyan bu içimizdeki
düşmanlara neden “dur” demiyorsunuz?
Avusturya’da yaşayan Türk toplumunun ve Türk Devleti´nin itibarını bu kadar yerle yeksan edenlere
yazıklar olsun!
Sadakatsiz millet mührünü,
Avusturya Türk toplumunun üzerine, kendi kişisel çıkarları, bencillikleri, cahillikleri ve kokuşmuş çamur kişilikleri ile vuran zalimlere
tek bir mesajımız var;
“Allah´ın laneti zalimlerin üzerinde olsun”.
(Araf Suresi 44. Ayet)
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SPÖ’lü vekil Osman Güneş
ÖVP’ye aniden geçince
SPÖ niye şaşırıyor?
SPÖ’nün aktardığına göre Salzburg Belediyesi
Meclis Üyesi Osman Güneş, yaklaşmakta olan
2019 yerel seçimlerine ait seçim listesinde adının
yer almayacağını biliyordu.

SALZBURG- Salzburg’da 2019 yılı
başlarında yapılacak olan yerel
seçimlerden yaklaşık sekiz ay
önce, belediye meclisinde şaşırtıcı
bir parti geçişi yaşandı. Geçtiğimiz
Cuma günü kısa adı ÖVP olan
Avusturya Halk Partisi tarafından yapılan açıklamayla, bugüne
kadar kısa adı SPÖ olan Avusturya
Sosyal Demokrat Partisi vekili olan
Osman Güneş’in artık ÖVP’nin bir
parçası olduğu ifade edildi. Kurier
Gazetesi tarafından aktarılan
habere göre bu değişim, meclisteki
çoğunluğa da tesir ediyor.
Zira bu geçişle SPÖ ve “Vatandaş
Listesi (Bürgerliste)” için mevcut
fiili çoğunluk ortadan kalkmış oldu.
Partilerin aldıkları oy oranında
vekil çıkarabilmeleri esasına dayanan ve çoğunluğun serbestçe oluşturulduğu ‘nispi temsil sistemi’ ile
yönetilen Salzburg’da, 21/40 vekil
şeklindeki oy dağılımı ile çoğunluk bugüne kadar genellikle SPÖYeşiller ekseninde idi. Ancak şimdi
bu eksendeki vekil sayısı 20’ye
düştü ve dağılım 20/40 şeklini aldı.
Osman Güneş ÖVP’ye geçişini şu
sözlerle gerekçelendirdi: “SPÖ’de
seçmenlerimin menfaatleri adına
çalışmam maalesef artık mümkün
değildi.” Kendisi için önemli olanın, bir takımın oyuncuları olarak
beraberce çözümler bulmak ve yalnız bir savaşçı olarak hareket etmemek olduğunu söyleyen Güneş;
Hırvatistan ve Bosna’daki fakir
bölgelere açığa çıkmış itfaiye araçlarını bağışlaması nedeniyle ÖVP’li
Belediye Başkanı Harald Preuner’e
karşı başlatılan SPÖ kampanya-

sının bardağı taşıran son damla
olduğunu ifade etti.

SPÖ Salzburg için sürpriz
Güneş’in Cuma günü açıklanan
geçişi, SPÖ Salzburg için sürpriz
oldu. İlk tepki Belediye Başkan
Yardımcısı Bernhard Auinger’den
geldi. Avusturya Basın Ajansı’na
(APA) yaptığı açıklamada Auinger
, “Partiye ilişkin memnuniyetsizliğini hiç dile getirmedi.” diyen
Auinger, aksine son iki yıldır
Güneş’in, kurul, toplantı ve etkinliklere ekseriyetle katılmadığını ve
1 Euro dahi parti katılım payı ödemediğini ifade etti. Auinger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç haftadır
yaklaşan seçimler için hazırlanan
seçim listesinde artık yer almayacağını biliyordu.”
Auinger, Güneş’in bu geçişinin
insani olarak da anlaşılmaz olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Şu
an Güneş, 2014 seçimleri sonrasında adına leke, kendisini karalayan
süren bir parti olan ÖVP Salzburgá
geçiş yaptı. Biz ise SPÖ Salzburg
o zor zamanlarında Osman Güneş
her zaman desteklemiş ve arkasında durmuştuk.”
Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve ailesi ile birlikte süpermarket işleten Türk kökenli Osman
Güneş, 2014 seçimlerinde aldığı
1.213 tercihli oy ile Salzburg’da
doğrudan meclise giriş yapmayı
başaran tek aday olmuştu. Osman
Güneş seçim sonrasında, sistematik bir şekilde Türk seçmenlerin
seçim kartlarını isteyerek kart-

ların doldurulmasına yardımcı
olmakla suçlanmış ve seçim kartlarının manipülasyonu şüphesi
ile Salzburg savcıları tarafından
soruşturma başlatılmıştı.

ANALİZ
SPÖ kendine çeki düzen
versin
SPÖ Salzburg’un burada bir öz eleştiri yapması gerekiyor. SPÖ olarak
sizler, sigortacılık alanındaki faaliyetleri bağlamında Türk kökenli
Avusturya vatandaşları ile kurduğu
müşteri ilişkileri nedeni ile olta ile
balık tutar gibi seçmen kazanmak
için mi Osman Güneş’i aday gösterdiniz? SPÖ olarak sizler, Osman
Güneş’in sosyal demokrasi ve sol
değerlerden haberi olup olmadığını
kontrol ettiniz mi? SPÖ olarak sizler, Osman Güneş’in sosyal demokrasi ve sol değerleri ne kadar içselleştirdiğini araştırdınız mı ya da
kendisine sordunuz mu? SPÖ, ‘Türk

olsun, yabancı olarak öne çıkarır ve
Türk asıllı Avusturya vatandaşlarından oy alırız.’ düşüncesiyle özünde
sağcı, ülkücü, muhafazakâr ve sol
görüşe mesafeli insanları yıllardır
aday olarak gösteriyor. Göstersin.
Hayırlı, uğurlu olsun. Ama bu solculuk ve liberallikle alakası olmayan insanların partiden bu kadar
kolay kopmasına da şaşırmasın.
Türkiye’de sağ partilere gönül veren
insanlar, SPÖ içinde kendileri ve
çevrelerinin çıkarları için siyaset
yapıyorlar. Burada hata onlarda
değil, SPÖ’de. Bu insanlar bu konuda SPÖ’den daha dürüstler zira
hangi partiye gittiklerini biliyorlar.
Lakin SPÖ göz göre göre hata yapılmasına neden oluyor. Münafıklığın
âlemi yok. SPÖ, yabancı üyelerinin
ve ön plana çıkaracağı kişilerin, her
şeyden önce sosyal demokrasi ve
sol değerlerle ne kadar ilgili olduğunu araştırsın. SPÖ’lü vekil Osman
Güneş, ÖVP’ye aniden geçince SPÖ
niye şaşırıyor? Kendine çeki düzen
versin. Sorun daha çok SPÖ'de...
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Avusturya eğitim sisteminde
ayrımcılık yüzde 268 arttı
diğini söyledi.
Başörtüsü takan bir lise öğrencisinin hakarete maruz kaldığını aktaran Simanowitz, aynı şekilde başka
bir Müslüman öğrencinin oruç tuttuğu için öğretmeni tarafından arkadaşlarının yanında alay konusu
yapıldığına dikkati çekti.
Dernek sözcülerinden Marlies
Parchment de etnik kökeni nedeniyle ayrımcılıkla yüzleşmek zorunda kalan bazı öğrencilerin
olumsuz tecrübelerine değinerek,
teneffüs esnasında kendi aralarında Türkçe konuşan çocuklara öğretmenin hakaret ettiğini belirtti.

VİYANA– Avusturya’da iki yıldır
eğitim sisteminde, din, cinsiyet,
kültür, etnik köken ve benzeri nedenlerle ayırımcılığa maruz kalan
öğrenci ve eğitmenlere ilişkin çalışmalar yürüten IDB Derneği, düzenlediği basın toplantısı ile 96 sayfadan oluşan 2017 Avusturya Eğitim
Sisteminde Ayrımcılık Raporu’nu
kamuoyuyla paylaştı.
Derneğin çalışma prensipleri başta olmak üzere uzman görüşleri,
mağdurların anlatıları ve yaşanan
hukuki süreçlere ilişkin örneklerin
yer aldığı raporda, geçen yıl ayrımcılık nedeniyle 173 vakanın kayıt altına alındığı, bu sayının 2016’da 47
olduğu belirtilerek, dolayısıyla bu
vakalarda yüzde 268 gibi ciddi bir
artışın yaşandığına işaret edildi.
Avusturya eğitim sisteminde ayrımcılığa en çok yüzde 81 ile ilk,
orta ve lise öğrencilerinin maruz
kaldığı vurgulanan raporda, ayrımcılığın en çok yüzde 30 ile lise
ve ortaokulda yaşandığı, bu oranın
ilkokulda yüzde 19, anaokulunda
yüzde 5 ve diğer kurumlarda yüzde
19 olduğu bildirildi.

İslam karşıtlığı ilk sırada
Raporda, çeşitli ayrımcılık neden-

lerine de değinilerek, İslam karşıtlığının yüzde 50 ile ilk sırada yer aldığı bildirildi.
Bunu sırasıyla yüzde 40 ile etnik
köken, yüzde 6 ile fiziksel engelli olunması, yüzde 1,1 ile antisemitizm takip etti.
Raporda, dini tercihi görünür kişilere ayrımcılığın yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtildi.
Kadınların yüzde 52 ile en çok ayrımcılığa maruz kalan kesim olduğu kaydedilen raporda, buna karşı
ayrımcılık yapan faillerin ise yüzde
53’ünü erkeklerin oluşturduğu ifade edildi.
Raporda, ayrımcılığa maruz kalan
kişilerin yaşadığı kötü tecrübeleri
çoğunlukla paylaşmak istemediğinin altı çizilerek, ülkenin başkenti Viyana’nın 46, Aşağı Avusturya
eyaletinin ise yüzde 35 ile en çok
ayrımcılığın yaşandığı bölgeler olduğuna dikkat çekildi.

“Ayrımcılık şiddetin farklı
bir formu”
Rapora ilişkin değerlendirmelerde
bulunan IDB Derneği Başkanı Dr.
Sonia Zaafrani, eğitim sistemin-

de eşit muamele ve eğitim şansının herkes için yasal hak olduğunu belirterek, “Devlet tarafından
tayin edilen eğitmenlerin öğrencilerine karşı tarafsız olması gerekirken, bu rapor birçok eğitmenin din
ve dünya görüşü nedeniyle taraflı
tutum sergileyerek ayrımcılık yaptığını ortaya koyuyor.” dedi.
Irkçılık, İslam karşıtlığı, antisemitizm ve cinsiyetçilik gibi birçok
ayrımcılığın okul sıralarında öğretilen ve öğrenilen hususlar olduğunu dile getiren Zaafrani,
“Öğrencilerin öğretmenleri tarafından sıklıkla ayrımcılığa maruz
bırakılması şiddetin farkı bir formudur. Okullar esasında söz konusu olumsuz yaklaşımlardan gençleri arındırmak için vardır. Eğitim
sisteminin temel işleyişi şans eşitliği ve eşit muameleye dayanmalıdır.” görüşünü paylaştı.
Dernek yöneticilerinden Jenny
Simanowitz, ayrımcılık nedeni olarak İslamofobinin ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, başörtülü olduğu için ayrımcılığa maruz kalan
Avusturyalı bir annenin yaşadıklarını aktardı. Simanowitz, İslam
dinini tercih eden Avusturyalı annenin kızının, okul müdürü tarafından ilkokula alınmak istenme-

Afganistan asıllı bir öğrencinin öğretmeni tarafından hakarete maruz kaldığını anlatan Parchment,
öğretmenin öğrenciyi geldiği ülke
ve kökeni nedeniyle aşağıladığını
ifade etti.

Ayrımcılıkla mücadele
önerileri
Raporda ayrıca, eğitim sisteminde yaşanan ayrımcılıkla mücadele
için 10 maddeden oluşan yol haritasına yer verildi.
Buna göre ayrımcılığa maruz kalan
kişilerin başvurabileceği eğitim kurumu ve yöneticilerinden bağımsız
merkezlerin oluşturulması gerektiği, böylelikle okulda farklı sorunlarla karşılaşma korkusuyla yaşadığı kötü tecrübeyi aktaramayan
öğrencilere kolaylık sağlanacağı
vurgulandı.
Her okulda ayrımcılık karşıtı pedegoglar görevlendirmesi önerilerek, ayrımcılık, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve antisemitizm gibi konular
hakkında öğrencileri bilgilendirecek çalışmaların yapılması tavsiye edildi.
Okullarda farklı din ve etnik kökenden öğretmen ve yönetici sayısı arttırılarak eğitmen kademesinde çeşitliliğe gidilmesinin önemine
işaret edildi.
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Yaz geldi, havuzlar açıldı
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AK Niederösterreich Başkanı Markus Wieser:

“Sosyal sigorta sistemimizin
temelleri muhafaza edilmelidir”

ST. PÖLTEN– Aşağı Avusturya
İşçiler Odası ve ÖGB Aşağı
Avusturya’nın diyalog forumuna
yaklaşık 500 kişi katıldı. Wieser,
“Sosyal sigorta sistemimizin temelleri muhafaza edilmelidir” dedi.

Yaz aylarının gelmesyle birlikte bir çok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafından
işletilen havuzların dışında bir çok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilirsiniz.
Viyana‘da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, özel işletilen havuzlar ve devlet havuzlarından yaz boyunca faydalabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.

V

iyana‘da 13. yüzyıldan beri
Ortaçağ‘da yaygın banyo
kabinlerinin
kullanıldığı kanıtlanmıştır. Şehir idaresi
1875 yılında Tuna kıyısında iki
belediye plajı açmıştır. Halka
açık belediye plajına 1877 yılına
kadar yalnız erkekler gidebilmekteydi. Ardından burada bir
de kadınlar plajı kurulmuştur.
Yirminci yüzyılın başlarında
Tuna kanalının kıyısında halkın sağlığı için nehir plajları
inşa edilmiştir. Bu plajlar ticari
amaçlı kurulmamış. Alte Donau
kıyısındaki „Gänsehäufel“ plajı
da bu zamana dayanmaktadır.
Tuna kıyısındaki tesislerin yerini bugün Neue Donau dinlenme

alanı almıştır. Başlangıçta bu
alan sel baskınlarından korunmak amacıyla inşa edilmiştir. Su
kalitesinin yıl boyunca yüksek
olması sonucunda Viyanalılar
bu bölgeyi bir açık havuz cenneti
olarak keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - Kapalı
yüzme havuzları
• Amalienbad,
10.,Reumannplatz 23
• Simmering,
11., Florian-Hedorfer-Straße 5
• Hietzing,
13., Atzgersdorferstraße 14

• Ottakringer Bad,
16., Johann-Staud-Gasse 11
• Jörgerbad
17., Jörgerstraße 42-44
• Döbling,
19., Geweygasse 6-10
• Floridsdorf,
21., Franklinstraße 22
• Großfeldsiedlung,
21., Oswald-Redlich-Straße 44

Belediye havuzları - aile
yüzme havuzları
Aile havuzları çocuklu aileler ve

15 yaşına kadar olan çocuklar için
öngörülmüştür. Su derinliğinin az
olması sayesinde çocuklara uygun bir suya girme ortamı sağlanmıştır. Yedi yaşına kadar çocuklar
ancak bakmakla yükümlü bir yetişkinin eşliğinde aile havuzuna
girebilirler. Yanında çocuk olmayan yetişkinlerin girmesi ise yasaktır.

Aile yüzme havuzlarının
açılış saatleri
Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasındadır. Aile yüzme havuzlarının giriş
ücretleri yaş gruplarına göre değişiyor. Çocuklar ve 14 yaşına kadar
gençler: ücretsizdir.

Aşağı Avusturya İşçiler Odası ve
ÖGB Aşağı Avusturya Başkanı
Markus Wieser, “Geleceğin Sosyal
Sigortası” adlı diyalog forumunda hükümete yönelik olarak açık
sözler sarf etti. Wieser, “Sosyal sigorta sistemimizin temelleri muhafaza edilmelidir. Bunlar özerk
yönetim, zorunlu sigortalılık, dayanışma içinde finansman ve katkı paylarının olmamasıdır. Ve hasbelkader hastaneye düşmüşsek,
oraya E-Card’larımızla gitmek istiyoruz, kredi kartlarımızla ödeme
yapmak değil” dedi.
St. Pölten Çalışanlar Merkezi’nde
500 katılımcı karşısında konuşan Aşağı Avusturya İşçiler Odası
ve ÖGB Aşağı Avusturya Başkanı
Markus Wieser, sigortalıların
Avusturya sağlık sisteminden
yüksek derecede memnun olduklarına işaret ederek hükümetin reform planları ile yönetim özerkliğini zayıflatmayı planlaması,
daha yüksek katkı paylarından
doğacak fazladan yük ve kaza sigortasının ortadan kaldırılmasıyla
ortaya çıkabilecek olumsuzluklar
konusunda eleştirilerini dile getirdi. “Sigortalıların, şimdiye kadar
olduğu gibi, sigortalarını kendileri belirleme hakkı olmalıdır” diyen Wieser, artan katkı paylarının
bilhassa dar gelirli vatandaşları
zor duruma sokacağını vurguladı.
Wieser ayrıca kesin bir dille kaza
hastanelerinin özelleştirilmesine
karşı olduğunu kaydetti.
GPA-djp’nin Esaslar Bölümü
Müdürü Dr. David Mum sunumunda sosyal sigortayla alakalı birden çok araştırma sonucunu irdeledi ve sağlık sistemindeki
bir reform için sonuçları ortaya
koydu. Özellikle Londra Ekonomi

Fakültesi’nin 2017 yılındaki bir araştırmasının komplike
Avusturya sisteminin düşük yönetim maliyeti olduğunu ve halk arasında yüksek derecede makbul olduğunu tespit ettiğini vurgulayan
Mum, sisteme katılan tüm kurumlar arasındaki işbirliğinin arttırılmasıyla verimliliğin arttırılabileceğini kaydetti. Mum sunumunu,
„Sigorta kurumlarının sayısını
azaltmak suretiyle ortaya konan
rakamsal oyunlar ya da yarım milyar Euro tasarruf için kaza sigortasının ortadan kaldırılması meseleyi çözmez” diyerek tamamladı.
NÖGKK Genel Müdürü Mag. Jan

Pazourek ise hükümetin planlarına eleştirel bir bakış açısı sundu.
Pazourek’in eleştirilerinin odağında, kamusal sağlık hizmetlerinin bütçesinde kesintiye gidilmesi
oldu. “Hükümetin mesajı: Sağlık
sisteminde kısıntıya giderek çalışanları ve bütçeyi rahatlatırız”
diyen Pazourek, yönetim özerkliğinde yapılan değişikliklerin ise
demokratik açıdan endişe verici
olduğunu kaydetti. “Maaşlı istihdam edilenlerin öz yönetiminde
bunlar artık çoğunluğa sahip olmayacak” diyen Pazourek bu durumu Habsburg Hanedanı zamanındaki referandumlara benzetti
ve “Toprak beyinin tebadan daha

fazla oy hakkı var” dedi.
Aşağı Avusturya’da hastanelerden sorumlu Başbakan Yardımcısı
olan Stephan Pernkopf, Aşağı
Avusturya’ya münhasır bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı. Eyalet Senatörü Ulrike
Königsberger-Ludwig, Avusturya
Sosyal Sigorta Kurumları Birliği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mag. Martin Schafftenrat ve
Sağlık Uzmanı MMag.a Maria M.
Hofmarcher-Holzhacker ile birlikte katıldığı tartışmada, “Aşağı
Avusturya’da tahsil ettiğimiz
primler ve rezervlerimiz Aşağı
Avusturya’da kalacaktır” dedi.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Temmuz 2018 – SAYI 202

10

Ölüm yıldönümünde Türk sinemasının komedi ustası:

İ

Kemal Sunal

STANBUL– Türk sinemasının
komedi ustası Kemal Sunal, vefatının 18. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu
Sunal, 11 Kasım 1944’te İstanbul’da
dünyaya geldi. Mimar Sinan
İlkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan
sanatçı, liseyi 11 yılda tamamladı.
Marmara Üniversitesi Gazetecilik
Bölümü’nde başladığı eğitimini 12
Eylül 1980’deki darbeyle yarım bıraktı. Üniversite dönemi ve sonrasında fabrikada çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım
atmadan önce elektrikçi çıraklığı
da yaptı.
Küçük yaşlarından itibaren tiyatrocu olmayı hedefleyen Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler
düzenleyerek rol aldı. Aynı dönemlerde oynadığı bir oyun ile Akşam
Gazetesi'nin düzenlediği liseler
arası tiyatro yarışmasında “En İyi
Karakter Oyuncusu” ödülünü aldı.

Oyunculuk yaşamına
Kenterler Tiyatrosu’nda
adım attı
Vefa Lisesi’ndeki felsefe hocası
Belkıs Balkır aracılığıyla ünlü tiyatrocu Müşfik Kenter’le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenter Tiyatrosu’nda adım attı.
Sunal, daha sonra Pendik Tiyatrosu’nda, Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda,
Ayfer Feray Tiyatrosu’nda ve son
olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda görev alarak, burada oynadığı “Dün Bugün” adlı oyunla ünlü
yönetmen Ertem Eğilmez’in dikkatini çekti ve beyaz perdeyle tanıştı.
Eğilmez tarafından 1973 yapımı “Tatlı Dillim” adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna alınan
ünlü oyuncu, bu filmde Münir
Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar,
Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz
Akın’la birlikte rol aldı.
Ünlü sanatçı, Gül Sunal ile 1974 yı-

lında evlenip Ali ve Ezo ismini verdikleri bir erkek ve bir kız çocuk
sahibi olurken, vatani görevini
1981’de yaptı.
Kendine özgü tavırları ve güler yüzlü karakteriyle dikkati çeken Kemal
Sunal, Rıfat Ilgaz’ın “Hababam
Sınıfı” eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı “İnek Şaban”
tiplemesi başta olmak üzere, birçok
filmde özgün fiziği ve hayat verdiği
tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye’nin en
sevilen oyuncularından biri oldu.

Hayatı boyunca toplam
82 filmde rol aldı
Sanatçı, “İnek Şaban” karakterinin
yoğun ilgi görmesi üzerine birçok
filmde, “iyi, saf adam” tiplemesi
çizdiği “Şaban” karakterini canlandırdı.
1990’lı yıllardan itibaren filmleri
kesintisiz olarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı “Süt Kardeşler”,
“Sakar Şakir”, “Tosun Paşa”,
“Salako”, “Köyden İndim Şehire”,

“Çöpçüler Kralı” gibi filmler Türk
sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü”
başlıklı kitap haline getirilerek yayılandı.

Bugüne kadar birçok ödüle değer
görülen ve ayrıca peş peşe çevirdiği
filmlerle ticari açıdan da büyük başarı kazanan Kemal Sunal, 1976 yapımı ”Kapıcılar Kralı” filmi ile 1977
Antalya Film Festivali’nde “En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü”nü aldı.

Hayatı boyunca toplam 82 filmde
rol alan ünlü sanatçı, 83’üncü filmi
“Balalayka”nın çekimlerine başlamak için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen
önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile
3 Temmuz 2000’de 56 yaşındayken
hayatını kaybetti ve İstanbul’daki
Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Sanatçı ayrıca, 1989’da “Düttürü
Dünya” filmindeki rolüyle Ankara
Film Festivali’nde “En İyi Erkek
Oyuncu” ödülünü alırken, 1998’de
de Antalya Film Festivali’nde
“Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık
görüldü.
Daha sonra yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon
ve Sinema Bölümü’nden mezun
olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı.
Yüksek Lisans tezini ise komedyen
kimliği ile Kemal Sunal’ın ve filmlerinin incelenmesi olarak hazırlayan ünlü sanatçının bu tezi, 2005
yılında ailesi tarafından “TV ve

Rol aldığı filmlerin
bazıları şöyle:
“Canım Kardeşim”, “Oh Olsun”,
“Mavi Boncuk”, “Salak Milyoner”,
“Hanzo”, “Hababam Sınıfı Serisi”,
“Şaban Serisi”, “Meraklı Köfteci”,
“İbo ile Güllüşah”, “Sakar Şakir”,
“Yüz Numaralı Adam”, “Bekçiler
Kralı”, “Zübük”, “Sahte Kabadayı”,
“Avanak Abdi”, “Korkusuz Korkak”,
“Şark Bülbülü”, “Devlet Kuşu”,
“G ol Kr alı”, “Üç Kağıtçı”,
“Doktor Civanım”, “Yedi Bela
Hüsnü”, “Postacı”, “Varyemez”,
“Propaganda”

Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Muss
ich Rundfunkgebühren
zahlen?
Nähere
Informationen
unter www.orf-gis.at oder
Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.
Mehr Information in dieser Zeitung
und auch unter www.gis.at/fremdsprachen/tuerkce/

Ja.
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Viyana Praterstern’de
Türklere Afgan terörü

ürkiye göçmeni Arif K.nın
(31) Praterstern’in kalbinde yer alan ‘Hendricks Pub’
adlı barının önünde her hafta
büyük kavgalar yaşanıyor, genç
kızlar taciz ediliyor. Geçtiğimiz
Salı akşamı, Arif K.nın 65 yaşındaki babası İmam K., Afgan göçmenlerden oluşan gruptan bir
genç tarafından muşta ile vahşice dövüldü. Bundan birkaç gün
önce ise tacize uğrayan iki genç
kız Arif K.’nın barına sığınmak
zorunda kaldı. Arif K., bulunduğu bölgede daha fazla elektronik
gözetim talep ediyor.
Krone Gazetesi tarafından aktarılan habere göre Viyana
Praterstern’deki vahşi saldırı, saniyeler içerisinde gerçekleşti: Üç
genç, Türkiye göçmeni 65 yaşındaki İmam K.nın oğlu Arif K.’ya
ait olan mekanın bahçe çitlerine
yaslanmış duruyordu. İmam K.,
kendilerinden bunu yapmamalarını rica ettiğinde artık çok geçti.
Gençlerden biri elindeki muştayla, arkasından yaklaştığı 65 yaşındaki adamın yüzüne vurdu ve
burnunu kırdı. Arif K.: “Çığlıklar
duydum ve babamın kanlar içinde olduğunu fark ettim. Burnu

tamamen dağılmıştı.” dedi. 17
yaşlarında olduğu düşünülen
saldırgan kaçmayı başardı. Polis
olay bölgesinde bulunan yaklaşık 17 gençle -muhtemelen hepsi
Afgan- görüştü ancak kimse gördüklerini ya da bildiklerini paylaşmak istemedi.

“Kazanımlarımın elimden alınmasına izin vermeyeceğim”
2 7 y ı l ö n c e T ü r k i y e ’d e n
Avusturya’ya göç eden K. ailesinin
31 yaşındaki ferdi Arif K., “Burada,
daha iyi bir yaşam inşa edebilmek için her türlü imkana sahiptim. Okudum ve uyum sağladım.

Bunun elimden alınmasına izin
vermeyeceğim.” şeklindeki sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden sosyal
hizmetlerin ve güvenliğin rolünü
oynamak zorundayım?” ve ekledi: “Kendi arkadaşlarım bile beni
ve barımı ziyaret etmek istemiyor.”
Çevredeki genç kızların da, geçtiğimiz Cuma akşamı olduğu gibi, sıklıkla mekanında korunma arayışında olduğunu ifade
eden Arif K. son olayı şöyle aktardı: “Praterstern’de bir diskoya gitmek isteyen iki genç kız, bu
tipler tarafından kuşatıldı ve taciz edildi. Kızlara ‘S***’, ‘O***’,
‘Tatlım’ gibi sözlerle sesleniyorlardı.” Güvenliklerini sağlamak
için kızları barının bahçesine davet eden Arif K. şöyle devam etti:
“Gençlerden biri en az 20 dakika
boyunca gözlerini kızlara dikerek girişte bekledi.”
Kati bir güvenlik stratejisi talebinde bulunan ve “Praterstern’in
şu anki durumu bu. Süslü kelimelerin ardına gizlenmeye gerek yok, bunu açıkça ifade etmek
gerekiyor. Önümüzde üzerine gidilmesi gereken büyük bir problem var ki o da buradaki Afgan
gençler.” şeklinde konuşan Arif
K.’nın babası, Cuma günü ameliyata alınacak.
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Viyana’da “12 saat” protestosu
Sümbültepe: “İşçi
sınıfı, dün olduğu
gibi bugün de
mücadele edecek”
Gösteriye katılan Türk kökenli Şemsettin Sümbültepe, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, 1990’lı yıllardan bu yana
aşırı sağcı söylemin ülkede etkin olmaya başladığını kaydetti. Sümbültepe, yönetimdeki ırkçı ve faşist hükümetin, işçilerin
günde 12 saat çalışmalarına yönelik yaptırımlarının işçi sınıfının tepkisine neden olduğunu
belirtti.

V

İYANA– Avusturya’nın başkenti Viyana’da 100 binin
üzerinde vatandaş, aşırı
sağcı hükümetin, işçilerin günlük
çalışma süresini 8 saatten 12 saate
çıkartma kararı başta olmak üzere yabancı karşıtı ve kutuplaştırıcı
politikalarını protesto etti.
Ana muhalefetteki Sosyal
Demokrat Parti’nin (SPÖ) yanı sıra çeşitli sendika ve sivil toplum
kuruluşlarının düzenlediği protesto gösterisi için vatandaşlar, başkentin önemli tren garlarından
Westbahnhof’da buluştu.
Tren garından Kahramanlar
Meydanı'na yürüyen göstericiler,

“12 saate hayır”, “Nazilerin yönetimine müsaade etme” yazılı pankartlar açtı.
Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kurulan
sahnede göstericilere seslendi.
Avusturya Sendikalar Birliği
Başkanı Wolfgang Katzian, hükümetin sendikalarla görüşmeden
tek taraflı karar aldığını belirterek, sendikaların, ülke demokrasisinin temel direklerinden biri olduğunu söyledi. Katzian, ayrıca
çalışma saatlerinin işçiler açısından çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi.

Katzian, hükümet kendileriyle görüşmeyi kabul etmediği için bu
gösteriyi düzenlediklerini ifade
ederek, “Hükümetin günlük 12 saat çalışma kararına elimizdeki bütün imkanlarla karşı çıkmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Köstinger: “Hedefimiz
hükümeti devirmek”
Postane Sendikası B aşkanı
Helmut Köstinger, hükümetin söz
konusu politikalarını eleştirerek,
“Bizim ortak bir hedefimiz var. Bu
adaletsiz ve sosyal yapıyı bozan
yönetimi devirmek.” şeklinde konuştu.

Şu anki yönetimin uygulamalarının, 20. yüzyılın başlarında sermaye sahiplerinin, çalışanlarına yönelik tutumuna benzeten
Sümbültepe, işçi sınıfının dün
olduğu gibi bugün de bu girişimlere karşı mücadele yürüteceğini
söyledi.
Öğretmen Kemal Soylu da ırkçı hükümetin aldığı karara tepki göstermek için gösteriye katıldığını vurgulayarak, hükümetin
bu yanlış karardan dönmesi çağrısında bulundu.
Polisin geniş güvenlik önle meleri aldığı gösterinin ülkede
2003’de itibaren yapılan en büyük eylem olduğu vurgulanıyor.
(AA)

Vatandaşlığa zam

Hükümet, yabancılar tarafından yapılması gereken
ödemeler konusundaki
programını sürdürüyor. 1
Temmuz itibarıyla Avusturya vatandaşlığı almanın
maliyeti 976,80 Euro’dan
1115,30 Euro’ya yükseliyor.
Pasaport, sürücü ehliyeti
ve diğer tüm bürokratik
işlemlere ilişkin ücretler
aynı kalıyor.

A

vusturyalı olmak isteyenlerin artık daha fazla ödeme yapması gerekiyor.
Krone Gazetesi tarafından aktarılan habere göre Maliye Bakanı
Hartwig Löger şöyle konuştu:
“Avusturya vatandaşlığı çok değerlidir. Bu nedenle başvuru için
gereken minimum ikamet şartı, hükümet tarafından altı yıldan on yıla çıkarılmıştır. Şimdi
ise başvuru ve vatandaşlık için
ödenmesi gereken ücretler, mevcut enflasyon düzeyine göre yeniden ayarlanıyor.”

Diğer ücretler aynı
kalıyor

Diğer tüm ücretler, örneğin sürücü belgesi ücreti, yedinci kez
aynı kalıyor. 1 Temmuz’dan itibaren işsizlik sigortası primlerinin düşürülmesine ilişkin düzenleme de yürürlüğe
girecek. Bu bağlamda Löger,
Avusturyalıları yıllık 40 milyon
Euro’luk bir maliyetten tasarruf
ettirecek büyük bir vergi indiriminden ve genel bir ücret freninden söz ediyor.

TUNA ADASI (DONAUINSEL) bölgesi - mangal alanları ve donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye
göçmenlerinin vazgeçilmez klasiği olan
mangal için Viyana
Belediyesi yer gösteriyor. Bazı yerler için
ise önceden rezervasyon yaptırmak
gerekiyor. Telefon:
(+43 1) 4000 96496
21. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı,
Jedleseer Brücke köprüsünden
nehrin akış yönünde 50 metre
21. VIYANA, DONAUINSEL, Floridsdorfer Brücke köprüsünden nehrin akış yönüne ters yönde 600
metre -750 metre (sağ kıyı, Neue
Donau, kıyı yolu)

Viyana‘da mangal
yerleri ve parklar

21. VIYANA, DONAUINSEL, Floridsdorfer Brücke köprüsünden nehrin akış yönüne ters yönde 350
metre -450 metre

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaustadtbrücke köprüsünden nehrin
akış yönüne ters yönde 650 metre
uzaklıkta

21. VIYANA, NEUE DONAU, Brigittenauer Brücke köprüsünden nehrin akış yönünde 100 metre

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı,
Steinspornbrücke köprüsünden
nehrin akış yönüne ters yönde 200
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı,
Brigittenauer koyunda
22. VIYANA, DONAUINSEL, Reichsbrücke köprüsünden nehrin akış
yönünde 100 metre (Neue Donau
sağ kıyı
22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı,
Neue Donau-Mitte otomobil parkından nehrin akış yönünde 400
metre uzaklıkta
22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaustadtbrücke köprüsünden nehrin
akış yönüne ters yönde 500 metre -750 metre (Neue Donau, sağ
kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - kıyı
yolu)

22. VIYANA, DONAUINSEL, Steinspornbrücke köprüsünün hizasın-

da, Tuna kıyısına doğru 100 metre uzaklıkta
22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı,
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar
bölgesi: Dammbereich)
• TUNA ADASI (DONAUINSEL) BÖLGESI - ızgara bölgeleri de mevcut
bulunmaktadır.
• Rezervasyon yapmadan kullanılabilinir

21. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı,
Brigittenauer Brücke köprüsü ile
Brigittenauer yüzme koyu arasında
22. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı,
Steinspornbrücke köprüsünden
itibaren nehrin akış yönüne ters
yönde 900 metre boyunca
• Halka açık diğer ızgara alanları
• Rezervasyon yapmadan kullanılabilinir
11. VIYANA, Am Donaukanal, Alberner Hafenzufahrtsstraße
14. VIYANA, An der Wien, Alte
Wientalstraße
16. VIYANA, Steinbruchwiese, Johann-Staud-Gasse
17. VIYANA, Mittereckwiese, Exelbergstraße
19. VIYANA, Krapfenwaldgasse,
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad
yakınında
22. VIYANA, DONAU-ODER-KANAL,
Becken III (Uferhaus yakınında)
23. VIYANA, DRASCHEPARK, Ecke Triester Straße/Sterngasse (7-22 arası)
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Dua eden hoca: “Allah’ım bizi kandıran ve kandırılanlardan eyleme”

15 Temmuz FETÖ terörü
Viyana´da unutulmadı

Başkent Viyana’da,
Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği tarafından “15
Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte
hoca tarafından Türkçe
yapılan duada, “Allah’ım
bizi kandıran ve kandıranlardan eyleme” ifadeleri kullandı.

VİYANA - Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur’an-ı
Kerim’in okunduğu etkinliğe,
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler
(BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Ahmet
Muhtar Gün ve Türkiye’nin Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi
Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve
Türk vatandaşları katıldı.
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi
Mehmet Ferden Çarıkçı,
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
ile mücadelenin uzun soluklu olacağını, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle bu mücadelede etkinliğin artacağını söyledi.
Büyükelçi Çarıkçı, burada yap-

Tatil Yolu
Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen birçok vatandaşımız ulaşım olarak
karayolunu tercih ediyor. Saatler süren bu uzun yolculukları rahat ve güvenli
bir şekilde geçirebilmeleri, ve sorunlarla karşılaşmamaları için vatandaşlarımızın bazı hususları önemle dikkate alması gerekiyor. Bunları madde madde
sıralayacak olursak, belli başlı dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:

tığı konuşmada, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik gününü idrak etmek ve iki yıl önce bu
uğurda hayatlarını feda eden şehit
ve kahraman gazileri anmak üzere toplanıldığını belirterek, “Bu
onurlu mücadelede 251 vatan evladımız şehadete ulaşmış, yaklaşık 2200 kişi de gazilik mertebesine erişmiştir.” şeklinde konuştu.
Çarıkçı, hain darbe girişiminin
darbenin yaşandığı 15 Temmuz
geçesi itibari ile FETÖ terör örgütü tarafından girişildiğinin an-

laşıldığını ancak iki yıllık soruşturmalar sonucunda elde edilen
veriler doğrultusunda 15 Temmuz
gecesi Akıncılar Üssünde bulunan Adil Öksüz, Kemal Batmaz,
Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç’un
askeriye içerisindeki FETÖ unsurlarını yönlendiren sivil ekibin başı olduklarına ve darbe gecesi dâhil FETÖ elebaşı Fetullah
Gülen ile irtibat halinde bulunduklarına dair ilave delillere ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

şı faaliyetler gerçekleştirmekte
beis görmemektedir. Tabiatıyla,
FETÖ’nün istihbarat faaliyetleri
de Türkiye’de olduğu gibi üçüncü ülkelerde de sürmektedir.
Yabancı dostlarımız, bu gerçeği
anlamalarıyla birlikte, FETÖ’ye
karşı Türkiye ile iş birliğini derinleştirmeye başlamışlardır.”
görüşünü paylaştı.

– “Yabancı dostlarımız gerçeği
görmekte”

Büyük bölümü Türkiye’den kaçmış olan FETÖ’nün tepe yapılanmasının Türk adaletine teslim edilmesinin Türkiye’nin
temel hedefi olduğunu vurgulayan Çarıkçı, “Bu mücadele uzun soluklu olacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçilmesiyle etkinliği de şüphesiz artacaktır.
Ülkemizde bu mücadelenin devamı için gerekli siyasi irade,
milli dayanışma ve birlik mevcuttur. Bu mücadele bir intikam
duygusuyla değil, bir adalet duygusuyla yürütülmektedir.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Çarıkçı, “Dünya kamuoylarında FETÖ tehlikesine yönelik farkındalığın artması, bu yapının
yurtdışındaki unsurlara karşı
yabancı ülke makamları tarafından gerekli idari ve adli tedbirlerin alınmasını kolaylaştırmaktadır. Zira FETÖ, Türkiye’de izlemiş
olduğu stratejiyi mevcut olduğu
tüm ülkelerde de kullanmakta, okullar ekseninde kurduğu
ağları ekonomik ve siyasi nüfuzunu arttırmak için kullanmakta, bu doğrultuda yasadı-

– “Bu mücadele adalet duygusuyla yapılmaktadır”

P

asaport ve oturma izni gibi
evraklarınızın geçerlilik sürelerini önceden kontrol ediniz.
Geçeceğiniz ülkelerden vize almanız gerekiyorsa, bu ülkelerin ikamet
ettiğiniz ülkedeki temsilciliklerine
en az bir ay önce müracaat ederek
mutlaka transit vizesi alınız. Yola
çıkmadan, uluslararası sürücü belgenizi, aracın ruhsatını ve uluslararası yeşil sigorta kartını yanınıza aldığınızdan emin olunuz. Aracınız
kasko sigortalı değilse, seyahat öncesi kısa süreli kasko ve yolcu kaza
sigortası yaptırılmasında fayda vardır. Taşıtlarıyla Türkiye’ye gidecek
vatandaşlarımızın, gümrük kapılarında sorun yaşamamaları için, araç
girişleri bilgisayar kayıtlarına T.C
Kimlik numarasıyla yapıldığından,
T.C Kimlik numaraları hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşımaktadır. Yanınıza, sadece yolculuk sırasında ihtiyaç duyacağınız miktarda
nakit para alınız. Taşıyacağınız fazla paranın yollarda ve gümrük kapılarında sorun olacağını unutmayınız. (AB ülkesine giriş ve çıkışlarda
yanında nakit olarak 10.000 € veya
daha fazlasını taşıyan tüm yolcuların bu meblağı AB gümrüğünde beyan etmeleri gerekmektedir) ruhsatı size ait değilse sahibinden vekalet
alınması gerektiğini unutmayınız.

Yolculuk sırasında pasaport, para,
ruhsat, ehliyet gibi değerli eşyalarınızı araçta görünür şekilde bırakmayınız. Otoyollarda seyahat etmek
isteyenler vinyet (bandrol) almak
zorundadır. AB Schengen vizesi hamili veya AB/Schengen ülkeleri ile
İsviçre’de ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ; Slovenya’ya 15 güne,
Macaristan’a 90 güne, Romanya’ya
5 güne, Sırbistan Karadağ 5 güne, Bulgaristan’a 5 güne kadar konaklama veya vizesiz transit geçiş
hakkına sahiptir. Avusturya’dan,
Hegyeshalom veya diğer kapılardan
Macaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın M1 otoyolunu izleyerek M5 otoyolu üzerinden Sırbistan
sınırına gitmeleri önerilmektedir.
Gündüzleri seyahat ederken farları açık tutmak gerekmektedir.
Otoyollarda 130 km. şehir dışında
90 km, şehir içinde ise 50 km hız sınırı vardır. Yollar genellikle güvenli
olmakla birlikte zaman zaman gasp
ve hırsızlık olaylarına rastlanmaktadır. Kaza halinde tercüman olmadan ifade vermeyin ve herhangi bir
belgeye imza atmayın.

Önemli Telefonlar:
Polis: 112 veya 107 - İlk Yardım:

112 veya 104 - TC Büyükelçiliği:
+3613445025 - 3445002 - Macaristan
– Subotica – Novi Sad – Belgrad
– Niş – Preşevo (Makedonya
sınır kapısı) E-75 ve Niş –
Gradina(Bulgaristan sınır kapısı)
hattı ise E-80 karayolu üzerinden
bulunmaktadır. Her iki güzergah
da vatandaşlarımız tarafından kullanılabilir. Otoyollarda 120 km olan
hız sınırı birinci sınıf yollarda 100
km, diğer yollarda ise 80 km’dir.
Sırbistan’da otoyollar ve diğer şehirlerarası yollar genel olarak güvenlidir. Güvenlik güçleri düzenli denetimler yapmakta ve soygun/
gasp gibi olaylara çok az rastlanılmaktadır.

Önemli Telefonlar:
Polis: 92 - İlk Yardım : 94 - TC
Büyükelçilik : +381-11-333 24 00
Sıbistan yoluyla Bulgaristan’a giriş yapacak olan vatandaşlarımızın
Kalotina – Dimitrovgrad sınır kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giren
vatandaşlarımız, E-80 karayolunu
kullanarak Kalotina-Sofya-FilibeHasköy-Harmanlı-Svilengrad yoluyla Kapıkule sınır kapısından
Türkiye’ye giriş yapacaklardır.
Bulgaristan’daki karayollarının fi-

ziki durumu Batı Avrupa’daki yollara kıyasla daha kötüdür. Karayolları
üzerindeki trafik işaret ve levhaları eksiktir. Bulgaristan’dan geçecek olan vatandaşlarımızın aşırı hız
yapmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Bulgaristan’da gasp ve soygun
olayları yaşanmaktadır. Geçen yıllarda yaşanan olaylarda soyguncular polis kılığına girip araçları durdurarak araç içindeki eşyaları gasp
ettikten sonra vatandaşlarımızı etkisiz hale getirmişlerdir. Hız sınırları
otoyollarda 130 km, şehir dışında 90
ve şehir içinde 50 km‘dir. Gündüz
ve ana yolları tercih etmek suretiyle yolculuk yapmak, mümkün olduğunda grup oluşturarak ve birbirinden kopmadan seyahat etmek,
ihtiyaçlarının ötesinde nakit para ve
ziynet eşyası taşımamak, mümkün
olduğunca duraklama ve konaklama yapmamak, trafik kurallarının
el verdiği ölçüde Bulgaristan’dan
süratle geçmek, Bulgaristan’a girmeden önce mutlaka otomobillerini
sigorta ettirmek Bulgaristan üzerinden seyahat ederken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlardan bir
diğeridir.
Önemli Telefonlar :
Polis : 166 veya 146 - İlk Yardım:
+35929154411 – 9521161 – 9549468
TC Büyükelçiliği: +35929355500
Avusturya Vinyet Ücretleri
10 Günlük Vinyet
7,90 Euro
Tauern Tünel
9,50 Euro
Karawanken Tüneli
6,50 Euro
Macaristan Vinyet Ücretleri:
4 Günlük
1,530 Ft. (7 Euro)
Haftalik
2,550 Ft. (12 Euro)
1 Aylik
4,200 Ft. (20 Euro)
Sirbistan Otoyol Ücretleri
Hırvatistan-Belgrad
Otomobi
40 Dinar (4 Euro)
Minibüs
1030 Dinar (18 Euro)
Macaristan-Belgrad
Otomobil
570 Dinar (6 Euro)
Minibüs
1700 Dinar (18 Euro)
Belgrad-Niş
Otomobil
730 Dinar (8 Euro)
minibüs
2190 Dinar (23 Euro)
Niş-Leskovac
Otomobil
190 Dinar (2 Euro)
minibüs
570 Dinar (6 Euro)
Bulgaristan Vinyet Ücreti
Vinyet
6 Euro
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“Başbakan Kurz Krone.TV'de
Türkiye ve Türkler hakkındaki
farklı fikirleri dinledi.”
V

© ZWEFO

İ YA NA– K ro n e T V ’d e
Katia Wagner’in moderatörlüğünde düzenlenen,
Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz, Tuğgeneral Dr. Walter
Feichtinger, Dışişleri Bakanlığı
Entegrasyon Bölümü Başkanı
Susanne Raab ve bir Think Tank
olan Avusturya Türk Kültür
Cemiyeti (TKG) Başkanı Birol
Kılıç’ın katıldığı programda güncel konular tartışıldı.Canlı yayınlanan program Krone.at, Krone.
tv ve ATV adlı TV´de aynı anda izlendi.

Kurz: “Türkiye’ye artık
milyon avrolar
verilmeyecek”

Avusturya Başbakanı Kurz, programda Türkiye ve Erdoğan’a yönelik “Bizim kesinlikle istemediğimiz şey Türkiye’nin AB üyeliğidir.
Tam üyeliği durdurmalıyız. Bu
konuda ilerlemeler sağlıyoruz.
Türkiye ile işbirliğine evet, üyeliğe hayır. AB’den Türkiye’ye ödenen tam üyelik yardımı olarak ilave milyonlarca avronun
Türkiye’ye akıtılmasını da istemi-

yoruz. Erdoğan on binlerce insanı demokratik olmayan metodlar
ile tutuklattı, bu olamaz. Türkiye
siyasetini gelip Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenlerini etkilemesini ve iç siyasetimize etki
yapmasını istemiyoruz. Dinin suistimal edilerek insanların yaşadıkları Avusturya toplumu ve kanunlarına yabancılaştırılmasını
doğru bulmuyoruz. Yıllarca yanlış
yapıldı. Biz İslam”a karşı değiliz.
Dinin İslam dinin siyasallaştırılmasına ve suistimaline ve paralel
toplumun oluşturulmasına karşı-

krone.at-Kolumnistin und
#brennpunkt-Moderatorin Katia Wagner

© ZWEFO

yız. ” şeklinde konuştu.

Cami kapatma kararlarına ilişkin
Türkiye tarafından yapılan eleştirilere yönelik, “Ankara’nın ve
Erdoğan’ın tehditleri çizgimizi değiştirmeye yol açmayacaktır” diyen Kurz, camilerin kanunlar ve
hukuk devleti normları içinde suistimal edilmemesi için sıkı bir şekilde denetlendiğini ve başta yurtdışından finanse edilmelerinin ve
siyasi İslam’ın önüne geçileceğini
kaydetti.

Kılıç: “ Avusturya’da
camiler kapatılmamıştır.
Dinin suistimal edildiği
derneklere karşı kanuni
bir duruş var”
Türk Kültür Cemiyeti Başkanı
Birol Kılıç ise AB Türkiye ilişkileri ve cami kapatma kararlarına ilişkin değerlendirmesinde
farklı bir yorumda bulunarak “
Türkiye’nin tam üyeliğini durdurmak tam üye ülkelerin evet demesi ile olabiliyor. Bir ülke hayır dese tam üyelik müzakereleri
durdurulamıyor. Niye devamlı bu
tam üyelik konusu iç politikada,
Türkiye ve Avusturya’da yaşayan
insanların devamlı karıştırılmasına müsade edecek bir dil ile konuşuluyor. Türkiye - AB ilişkileri
en başta AB’nin yararınadır. İyi
ilişkiler istiyorsanız Türkiye – AB
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arasındaki Gümrük Birliğini modernize edin. Ekonomik iliskiler
daha da gelişsin. Hukuk devleti ve AB normları üzerinden baskı yapmak var iken niye Türkiye
dışlanıyor? Türkiye’siz bir AB cücedir. Türkiye stratejik ve AB’nin
emniyeti için altın değerinde bir
ülkedir. Göçmen anlaşmasında Türkiye tarafı sözünü tutmuştur. Acaba AB sözünü tutmuş
mudur? Diplomasinin kralı olan
Avusturya, bundan sonra hem çıkarları hem AB çıkarları için en
azından Türkiye’yi ne iç politikada ne de dış politikada negatif anlamda kullanmamalı. Sert
ama dostça isteklerini diplomasiyle almalıdır. Düşmanca dile
son verilmesi iç barış için önemlidir. Dış ve iç politikada hele hele Avusturya’da elli yıldır yaşayan
ve her alana yayılmış olan gerek
Avusturya gerek Türk vatandaşı Türkiye göçmenlerini şeytanlaştıran siyaset bizi üzüyor. Bu siyaset Avusturya iç barışına zarar
veriyor. Tüm Türkiye göçmenleri eşittir Erdoğan değildir. Renkli
ve çeşitli olan Türkiye göçmenleri içinde sizi de seçen insanlar var
ama başka partileri de. Türk kelimesi ağza alınırken dikkatli olunmasını rica ediyorum. Bizim için
yaşadığımız ve vatandaşı olduğumuz ülkenin iç barışı, anayasası
ve değerleri çok önemli. Buna en
başta Avusturya siyasetinin bizlere örnek olacak şekilde sadık
kalmasını diliyoruz. Biz zaten bu
farklı düşünen insanları şeytanlaştırma ve ayrıştırma dilini ve
demokratik olmayan durumları
Türkiye’den biliyoruz. Güçlü, demokratik ve hukuk devleti olan
bir Türkiye, hepimizin dileği. “
C a m i i l e r ko n u s u n d a K ı l ı ç ,
“Avusturya’da camiler kapatılmamıştır; Avusturya’da inancımızın
siyasi amaçlarla suistimal edildiği
bazı kurumlar aceleci olarak son
mahkeme kararları beklemeden
kapatılmıştır. En başta Müslüman
olarak bizim ayağa kalkıp bunların ibadethane değil, dinin suiistimal edildiği ve özünde siyasi faaliyetler yürütülen parti lokalleri gibi
çalışan yerler olduğunu söylemek
vazifemiz” dedi.
Konuşmasında “Bu noktada
İslam inanç cemaatindeki tüm
Müslümanları, sapla samanı birbirinden ayırmaya çağırıyorum.
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Nitekim Avusturya Devleti kanunlar ile bize mezarlık, dini günler
ve okullarda maaşlı din öğretmenleri başta olmak üzere hiç bir AB
ülkesinde olmayan bu kadar hakkı tanımışken inancımızın kötüye
kullanıldığını gördüğümüzde ilk
olarak bizim ayağa kalkıp ‘Hayır,
böyle olmaz!’ dememiz gerekmez mi?” diyen ve olaya dini açıdan bakıldığında İslam dininde
“Mescid-i Dırar” kavramının bulunduğuna dikkat çeken Kılıç, bu
kavramın “zararlı ibadethaneler,
zaralı mescidler” anlamına geldiğinin altını çizdi.
Tevbe Suresi 107. ayette böyle
mescitlerin (Mescid-i Dırar) ad
verilerek tahrip edilmesinin dahi
emredildiğini aktaran Kılıç, “Hz.
Muhammed (sav) işte bu Tevbe
Süresi 107. ayet kendisine nazil
olduğu 630 yılında Medine yakınlarında Küba Mescid’ine yakın bir
yerde kurulan bir mescidi kötüye
kullanıldığı için tahrip ettirmiştir, yıktırmış ve hatta yaktırmıştır.
Demek oluyor ki anayasaya sadık
yurtsever Müslümanlar olarak,
bu mescitlerin ibadethane olmadığını söylemek gerekir. Kaldi ki
bu dernek lokallari hakkında kısa
adı IGGÖ olan Avusturya İslami
Cemiyeti üzerinden gelen şikayetlere bakıldığında resmi dairelerin
ya da memurların kendi başlarına hareket etmediğini görürüz.
Avusturya Başbakanlığı Kültür
ve Din İşleri Başkanlığına şikayet İGGÖ’den gelmiştir ve yetkililer bunların gereğini yapmışlardır. Yazışmalara baktığımızda bu
açık bir şekilde görülüyor. Burada
metot ve zaman konusunda eleş-

tiri getirilebilir ama kanunlara
göre hareket edilmiştir. Camii ,
mescid veya dini ibadethanelerin
dini suistimal edilerek Avusturya
toplumu ve kanunlarına ters hareket edilmesine karşı hareket
edildiğini gözlemliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Feichinger: “Türkiye ile
ilişkiler rahatlatılmalı”
Ulusal Savunma Akademisi’nin
önde gelen uzmanlarından olan
Tuğgeneral Dr. Walter Feichtinger
ise “sözlerin silahsızlandırılması” konusunda siyasetçilere uyarıda bulundu. Türkiye’nin jeostratejik önemine ve Avusturya ordusu
ile TSK arasında NATO kapsamında Bosna ve Kosova gibi yerlerde
halihazırda sergilenmekte olan işbirliğine vurgu yapan Feichtinger,
“Türkiye ile ilişkilerin rahatlatılmasına yönelik olarak çalışmalıyız” derken, Türkiye’nin gelecekte
yaşanacak sıkıntılar da göz önünde bulundurularak, tek başına kalan Rusya’ya doğru itilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Entegrasyonda “Büyük
eksiklikler”

Ulusal Savunma Akademisi
Başkanı Dr. Walter Feichtinger

Dışişleri Bakanı Entegrasyon
Dairesi Müdürü Susanne Raab

Avusturya Türk Kültür
Cemiyeti Başkanı Birol Kılıç

Programın bir diğer konuğu olan
Dışişleri Bakanlığı Entegrasyon
Bölümü Başkanı Susanne Raab
ise “Avusturya’da 270.000 Türk
kökenli insan yaşıyor. Ve gerçekten de bu büyük grup entegrasyon
alanında büyük eksiklikler gösteriyor” açıklamasında bulundu.
FOTOS © ZWEFO

Avusturya Başbakanı,
AB Dönem Başkanı Sebastian Kurz
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“Yozgat yenilikçi vizyon
ile yeniden doğuyor”
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Destekleme Kurumu Yozgat İl
Koordinatörü Selim Türker konuşmasında, “Başta Yozgatlılar
olmak üzere Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımızı Yozgat’ta
tarım ve hayvancılık alanınında
yatırım yapmaya davet ediyoruz”
sözleriyle gurbetçilere yatırım
çağrısında bulunurken, Türkiye
devletinin AB yardım fonlarına
kadar bu konuda destek verdiğini kaydetti.
“Yeterki iyi niyetle gelip, sevdiğiniz alanlarda yatırım yapın,
bizim kapılarımız sonuna kadar
açık” diyen Türker, birçok bölgeden insanların gelerek Yozgat’ta
yatırım yaptığına ve ileri düzey modern hayvancılık çiftliklerini açıldığına dikkat çekerek,

ler sonucu tarım ve hayvancılık
alanında Türkiye’de bir numara
olmaya doğru gidiyor”

Yılmaz: “Valiliğimizin
kapısı sizlere açıktır”

HABER ANALİZ/VİYANA
Yozgat sınırları dışında, dünyada en fazla Yozgat asıllı vatandaşın yaşadığı şehir Viyana.
Ülke olarak da Avusturya.
Viyana ve Avusturya, Yozgat için
çok önemli. Aslında Avusturya
için Yozgat'ın daha önemli olması gerekiyor. Öyle mi? Değil.
Ama bu yenilikçi vizyoner yönetimin gerçek üretim ve yatırıma
yönelik projeleri ile olma ihtimali yüksek. Son yıllarda yaptığı yatırım girişimleriyle adından sıkça söz ettiren Yozgat ili
özellikle tarım ve hayvancılık
ve sanayi alanında atağa geçti.
İşte bu son vizyoner gelişmeler
ve “yeniden doğuş” dün akşam
Viyana’da büyük bir Yozgat delegasyonu ile Avusturya Yozgat
Federasyonu Viyana merkezinde anlatıldı. Yozgat Valisi Kemal
Yurtnaç‘ın oldukça önem verdiği
ve desteklediği tarım ve hayvan-

cılık alanında yapılan girişimler
sonucu Türkiye’nin en modern
tesislerine sahip illerin başında gelmeye başladığı Yozgat
adeta yeniden doğuyor. Yozgat
Federasyonu Derneği fahri başkanı Feyzullah Andak’ın davetlisi olarak başkent Viyana’ya gelen Yozgat Vali Yardımcısı Adem
Yılmaz, Yozgat Organize Sanayi
Odası Başkanı Erdoğan Öztürk,
Yozgat Tarım ve Hayvancılık
Yatırım Ajansı Başkanı Selim
Türker ve Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Timur Yıldız, düzenlenen "Yozgat Yatırımcıları
Bekliyor" başlıklı programda
geniş bilgiler verdi. Toplantıya
Avusturya Ticaret Birliği Başkanı
Yavuz Kuşcu, Viyana Ticaret
Ataşesi Ayşe Şule Özdoğan ve
değişik dernek temsilcileri, yatırımcı ve vatandaşlar katıldı.
Yozgat Federasyonu Derneği
fahri başkanı Feyzullah Andak,

“Yozgat yenilikçi vizyon ile yeniden doğuyor. Ciddi tüm yatırımcıları Avusturya vatandaşı Yozgat asıllı bir Türk olarak
bu güzel ilimize yatırıma davet
ediyorum. Biz iki ülkemiz olan
Türkiye ve Avusturya’yı ayrım
yapmadan seviyoruz ve aralarında güzel, insani, kültürel ve
ticari köprülerin kurulmasını
istiyoruz. Misafirlerimize hoşgeldiniz diyor ve teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp şeref verdiler. Kendileri en güzel şekilde
Yozgat’da vuku bulan bu yenilikçi vizyon ile yeniden doğuşu ve
açılan kapıları bizlere şimdi anlatacaktır. ” dedi.
Konuşmasına “Yozgat Valisi
Kemal Yurtnaç’ın selam ve sevgilerini getiriyoruz. Kendisi
çok gelmek istedi ama mümkün olmadı” sözleriyle başlayan Yozgat Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Timur Yıldız, yurt-

Yozgat Vali Yardımcısı Adem
Yılmaz ise “Yozgat Valiliği olarak
kapımız herkese açıktır. Hepinizi
çay, kahve içmeye davet ediyorum. Sorunlarınız var ise bunun
için beş personel bilgisayar başında sizleri bekliyor. İstek ve dilekçenizi vermeniz durumunda 10
gün içerisinde size geri dönüş yapılıyor. Bizim görevimiz vatandaşa hizmettir, başımızın üzerinde
yeriniz var” ifadelerini kullandı.

dışında yaşayan Türklerin ülkesine yatırım projesinin şu anda Yozgat’ta uygulandığına
dikkat çekerek, özellikle hayvancılık alanında Avusturya’dan
Simental cinsi ineklerin başta
olmak üzere çeşitli hayvan türlerinden yoğun alımın olduğunu söyledi.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi
Müdürü Erdoğan Öztürk, ise
Yozgat ili içerisinde 3 adet organize sanayi bölgesi olduğunu vurguladığı konuşmasında, “ Buradaki
yatırımlara yüzde yüz devlet desteği bulunuyor. Şu anda Yozgat 5.
derecede teşvik bölgesi. Yatırım
yapmak isteyenlere kapılarımız
açık. Bu fırsatlar bir daha ele geçmez” ifadelerine yer verdi.

İsteklerinin Avusturya – Türkiye
ve özellikle Yozgat – Avusturya
arasında ticari, kültürel, sosyal ve
insanı dostluk köprülerinin atılması olduğunu belirten Yılmaz,

“Yozgat’a yatırıma
davet ediyoruz”

“Bugün Samsun bile Yozgat’tan
süt alıyor. Süt deyip geçmeyin.
Süt veren inekler kendi maliyetini kurtararak yavru veriyor. Bu
yavrular da hem süt hem de et
ihtiyacını karşılıyor. Bizim şu an
desteklemekte olduğumuz modern tesisler Avusturya’da yok.
Önemli olan iyi niyet, çalışmak
ve fikir. Sizleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı

Cep telefonundan il koordina-

törlüğünce desteklenen mo dern mezbahanede yetişmiş
Avusturya Simental cinsi inekleri gösteren Türker şu ifadeleri kullandı; “Bu gördüğünüz
Avusturya menşeli Simental
cinsi inekler Yozgat’ta doğmuş ve büyümüş ineklerdir.
Desteklediğimiz işletmeci bunları Kars’a sattı. Biliyorsunuz,
Kars bir zamanlar hayvancılıkta
bir numaraydı. Şu anda ise işe sıfırdan başlayan Yozgat, iyi niyetli işletmeciler ve verilen destek-

“Siyaset bizi ilgilendirmiyor.
Vatandaşa hizmet ve dostluk köprüleri bizi ilgilendiriyor. Herkesi
Yozgat’a davet ediyorum. Gelin bir
çayımızı için. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.
Ö te ya n d a Va l i Ya rd ı m c ı s ı
Yılmaz, programı gerçekleştiren Yozgat Federasyonu Başkanı
Feyzullah Andak’a Yozgat üretimi özel taşlardan oluşan bir
tespih hediye ederek, “Sayın
Feyzullah Andak’a Avusturya –
Türkiye arasında köprü kurma
girişimlerinden ve vatandaşlarımıza yatırım amaçlı düzenlenen
toplantıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza sayın Yozgat Valimiz
Kemal Yurtnaç’ın selam ve sevgilerini iletirim” dedi.
(B. K.)
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UNESCO: “Viyana
Avusturya,
dünyanın “en
kara listede
güvenli” üçüncü olmaya devam
ülkesi
ediyor”

V

İYANA– Bu yılki Global
Peace Index raporunda Avusturya dünyanın
“en güvenli” üçüncü ülkesi oldu. Listenin zirvesinde ise 11. kez
İzlanda yer aldı.
“Institute for Economics & Peace”
(Ekonomi ve Barış Enstitüsü) bu
yıl on ikinci kez, yer yüzündeki 163
devlet ve bölgeyi değerlendirerek
“Dünya Barış Endeksi” (“Global
Peace Index”) ismi altında insanların nerelerde en güvenli şekilde yaşayabildiğini derledi.
Bu yılki listede Avusturya, Portekiz’i
geçmeyi başararak üçüncü sıraya
yükseldi. Arka arkaya on birinci kez
İzlanda birinci sırayı kaptırmamış
oldu. Bölge olarak Avrupa Birliği yine en güvenli bölge olmayı sürdürdü. Ancak siyasi istikrarsızlık, terörizm ve güvenlik algısı geçen yıllara
oranla sonucun biraz daha kötü çıkmasına neden oldu.
Diğer yandan en az güvenli ülkeler
arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika
ülkeleri yer aldı. Bu bölgede yer alan
hiçbir ülke listenin ilk 40 sırasında
yer alamadı. Ancak en az güvenli on
ülkenin dördü bu bölgeden oldu.
13 ülke “çok yüksek derecede güvenli” sınıfında yer alırken, 64 ülke “yüksek derecede güvenli” olarak sınıflandırıldı. 16 ülke ise “çok
düşük derecede güvenli” olarak
değerlendirildi. Rusya, Türkiye ve

Ukrayna ile üç Avrupa ülkesi bu en
düşük kategoride yer aldı. Bu yılki Global Peace Index’e göre dünyanın en az güvenli yeri Suriye.
Onun önünde sırasıyla Afganistan,
Güney Sudan, Irak ve Somali yer aldı.

VİYANA– UNESCO Komitesi yıllık toplantısında, bir kez daha
Viyana‘nın “tehlikede olan dünya mirasları” listesinde olduğunu
bildirdi.

Çalışmanın sonuçlarının sonbaharda açıklanması bekleniyor.
Bu sonuçlar üçüncü aşama olan
“Danışmanlık Misyonu” için temel teşkil edecek.

UNESCO, geçtiğimiz yıl Viyana’nın
tarihi dokusuna aykırı şekilde inşa edilen yüksek binalar nedeniyle “tehlikede olan dünya mirasları” arasına alındığını açıklamıştı.

Şimdi neler olacak?

Siyasi sorumlular şimdilik derin bir nefes alabilir. Nitekim
Bahreyn’de gerçekleştirilen 42.
UNESCO Komitesi toplantısında,
“Viyana’nın tarihi kenti”ne daha
önce verilmiş olan dünya mira-
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Avusturya Milli İstihbarat Başkanı Gridling:

“Avusturyalı Türkler, Erdoğan’ın
muhbirleri tarafından ispiyonlanıyor”
Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi
(BVT) Başkanı Peter Gridling, Türk Devleti’nin
Avusturya’daki Türk kökenli insanları gözetlediğini
ve entegrasyonu engellediğini söyledi. Öte yandan
İslamcılar en büyük tehlike olmayı sürdürüyor ve
terör şüphelilerinin sayısı da önemli ölçüde arttı.

Avusturya Nisan 2019 ortasına kadar yapılan ve yapılması
planlanan“düzeltmeler” konusunda Paris’e rapor sunmak zorunda.
Dünya Mirası Komitesi, bu raporu
esas alarak Haziran 2019’da atılacak adımlar konusunda bir karar
verecek.

ki Türk toplumunu ve yapısını etkilemeye çalışmakla kalmadığını, aynı zamanda Türk kökenli
insanların “istihbarat yöntemleri
kullanılarak ispiyonlandığını” ve
Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde misilleme tehdidi altında olduklarını ifade etti.

Ardından gerçekleşecek bir son-

En güvenli ilk 10
1. Izlanda
2. Yeni Zelanda
3. Avusturya
4. Portekiz
5. Danimarka
6. Kanada
7. Çekya
8. Singapur
9. Japonya
10. Irlanda
En güvensiz ilk 10
1. Suriye
2. Afganistan
3. Güney Sudan
4. Irak
5. Somali
6. Yemen
7. Libya
8. Kongo
9. Orta Afrika Cumhuriyeti
10. Rusya
Dünya Barış Endeksi, Çatışma
A r a ş t ı r m a c ı l a r ı ve S i d n e y
Üniversitesi’nin bir enstitüsü ile
birlikte hazırlanıyor. Burada, 23
kantitatif ve kalitatif kriter göz
önünde bulundurularak bir ülkenin güvenlik ve barış düzeyi değerlendiriliyor.

sı unvanı şimdilik iptal edilmedi.
Ancak komiteye göre yeterli önlem
alınmadığı için Viyana kara listede
olmaya da devam edecek.
Diğer yandan UNESCO ülkenin yeni girişimini memnuniyetle karşıladı. Son olarak ÖVP’li yeni Kültür
Bakanı Gernot Blümel kamuoyuna üç aşamalı bir paket tanıtmıştı. Bunun üzerine bahar aylarında
uzmanlar bir atölye çalışması kapsamında buluşmuşlardı. Şimdi de
bir “Miras Tesir Değerlendirme”
çalışması yapılacak. Bunun için
gerekli hazırlıklar devam ediyor.

raki toplantıda komitenin önünde
yine üç seçenek bulunacak:
– Gelişmeler yeterli düzeyde değilse Viyana kara listede kalmaya devam edecek.
– UNESCO alınan tedbirlerden
memnun kalır ve dünya mirasının
artık tehlikede olmadığına kanaat
getirirse Viyana kara listeden çıkarılacak ve tekrar normal bir Dünya
Mirası olacak.
– Ancak alınan tedbirler yetersiz
olur ve UNESCO bir düzelme de
görmezse Viyana dünya mirası unvanını kaybedecek!
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K

urier Gazetesi ve birçok
Avusturya basını tarafından aktarılan habere göre; hiçbir Avusturyalı güvenlik
yetkilisi, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun
kollarına karşı böyle bir açıklıkta
uyarıda bulunmamıştı:
İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı Anayasayı Koruma Raporu’nun
sunumu kapsamında konuşan
Peter Gridling: “Avusturya’daki
Türk kökenli insanlar, ispiyonla
karşı karşıya. Derneklerden, siyasi rakiplerin isimlerinin ifşa edilmesi istendi.” dedi. Perşembe günü yaptığı konuşmada Gridling;
Türk Devleti’nin sadece burada-

Anayasayı Koruma Raporu’nda;
“Türk nüfuzu altındaki dernekler böylelikle entegrasyonun engellenmesine katkı sağlıyor ve
paralel toplumların oluşmasını teşvik ediyor.” deniliyor. “Türk
devlet kuruluşlarının bu nüfuzu, Avusturyalı karar mercilerine
yönelik cezai yaptırımlara konu
olabilecek tehditlere kadar gidiyor.” şeklinde sözlerini sürdüren
Gridling, Ulusal Banka’ya, Viyana
Havaalanı’na, parlamento ve bakanlıklara saldıran Türk bilgisayar korsanlarını da bu kuruluşların arasında sayıyor.
Gerçek şu ki: En büyük terör tehdidi İslamcılardan gelmeye devam ediyor.
Kurier Gazetesi’nin aktardığına
göre uluslararası işbirliği bağlamında 48 şüpheli İslamcı tutuklandı.
Gridling: “Son üç yılda yaptığımız kadar çok terör soruşturması
hiç yapmamıştık. 32 tutuklu var.”
dedi ve ekledi: “Son zamanlarda

Avrupa’da hiçbir saldırı yaşanmamış olsa da tehlikenin geçtiğini söylemek için de hiçbir neden yok.”
Geçtiğimiz yıl 313 Avusturyalı
cihatçıdan 94’ü geri döndü, 55’i
öldü.
IŞİD’in Suriye ve Irak’taki yenilgisinden sonra savaşçılar, geldikleri ülkelere dönmek yerine
başka bölgelere göç etmeyi tercih etti. Avrupa Polis Teşkilatı
Europol’un da yakın zamanda belirttiği üzere, son aylarda
Suriye ya da Irak’a gitmek isteyen şüpheli de tespit edilmedi.
“Avusturya’daki İslamcı ortamı
küçültmek istiyoruz.” şeklinde konuşan BVT Başkanı, “Bunun için
sivil toplumla dayanışmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Sol tehlike, sağ tehlikeden
önce geliyor
Almanya Anayasayı Koruma
Raporu ile karşılaştırıldığında

Avusturya raporunun genel olarak
zayıf kaldığı görülüyor. Kickl’ın yönetimi altında, tehdit bağlamında
radikal solcular radikal sağcılardan önde geliyor. Her iki grup da
daha az suç eylemi gerçekleştirdi.
Ancak sağcı radikallere karşı yapılan ihbarlar, solcu radikallere kıyasla beş kat daha fazla oldu.
Anayasayı Koruma yıllık raporunda radikal sağ “kimlikler” ve sözde “imparatorluk vatandaşları”
(Reichsbürger) da ele alınıyor.

Rapordan bazı rakamlar
211 radikal sol suç eylemi, 307 ihbarla sonuçlandı. Yani 2016’ya kıyasla üçte bir oranında azaldı.
Vakaların aydınlatılması oranı düşüktü: Yüzde 14,2. 1063 radikal sağ
suç eylemi, 1576 ihbarla sonuçlandı. Yani 2016’ya kıyasla yüzde 19
oranında bir düşüş söz konusu oldu. Vakaların aydınlatılması oranı: Yüzde 58,1. Holokost inkârını
yasaklayan ‘Verbotsgesetz’ kapsamındaki dava sayısı ise 884’ten
798’e düştü.
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Avusturya İslam
Cemaati’nde “Güç Savaşları”

VİYANA (ANALİZ HABER) – Geçtiğimiz aylarda hükümet tarafından açıklanan “cami kapatma”
kararlarının ardından gerek
toplumdan gerek bünyesinden
isimlerin sert eleştirilerine maruz
kalan İbrahim Olgun Başkanlığındaki Avusturya İslam Cemaati
(IGGÖ) yeni bir yapılanmaya gitti.

Güç savaşları sonucu
alınan “reform” kararları
Son yıllarda “cemaatler arası
güç savaşlarının” yapısal hale
geldiği izlenimini veren Avusturya İslam Cemaati’nde, “erken
seçim” talebiyle yapılan olağanüstü genel kuruldan çıkan sonuçları “akıl oyunları” ifadesiyle
değerlendirebiliriz. Zira, “istifa
ve erken seçim” talebini her fırsatta sert şekilde dile getiren
muhalif kanadın, olağanüstü
genel kuruldan çıkan sonuçları
kabul etmesinin yanında desteklemesini, başka türlü izah etmek
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Avusturya’nın Dönem
Başkanlığı'nda AB’yi
neler bekliyor?
VİYANA (ANALİZ HABER)–
Avusturya, 6 ay sürecek olan AB
Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 1
Temmuz 2018 tarihi itibariyle
resmen devraldı.

Cami kapatma kararlarının ardından başta yardımcısı Abdi
Taşdöğen olmak üzere birçok muhalif ismin eleştirilerine maruz
kalan ve “istifaya” davet edilen
başkan Olgun, muhalefetin taleplerine daha fazla direnç gösteremedi ve “yetkisini” muhalefetle
paylaşma tasarrufuna gitti.
İslam Cemaati bünyesindeki muhalif isimlerin, “yalnız başına
karar almak” ve “alınan kararları
yönetimdeki bazı isimlerden gizlemek” gibi eleştirilerine maruz
kalan Olgun, Haziran ayı başlarında istifaya davet edilmişti.
Muhalif kanat tarafından yapılan
“erken seçim” talebi gölgesinde
Haziran ayı sonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruldan,
İbrahim Olgun ile “devam” kararı çıktı. Ortaya çıkan sonuçlarla
bağlantılı olarak genel tabloya
bakıldığında, alınan “devam”
kararının temelinde Başkan
Olgun’un “ödün verme” politikasının olduğu görülüyor.

25

Avrupa’nın en geç siyasi lideri
olan Sebastian Kurz’un önderliğindeki ÖVP ile Heinz-Christian
Strache’nin başkanlığındaki aşırı sağcı FPÖ tarafından kurulan
koalisyon hükümetiyle yönetilen
Avusturya, 6 ay süresince AB
Konsey Dönem Başkanlığını yürütecek.
Medyaya yansıyan haberlere göre
Başbakan Sebastian Kurz’un bu
süreçte daha çok Avrupa ile ilgilenmesi, Başbakan yardımcısı HC
Strache’nin ise iç siyasete yoğunluk vermesi bekleniyor.

Yasa dışı göç ve güvenlik
konusu

mümkün gözükmüyor.
Haziran sonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruldan
“yetki paylaşımı” çıktı. Öyle ki;
muhalif kanatta bulunan ve cami
kapatma kararlarından en çok
etkilenen Arap Dini Topluluğu,
İslam Cemaati’nin karar mercii
olan “Yüksek Konsey”de kendisine yer buldu. Bunun yanında
bazı muhalif temsilciler de Yüksek Konsey’de yer alacak.

Başkanın imzasının
yanında iki imza
daha gerekli
Alınan kararlar arasında en dik-

kat çekeni ise Avusturya İslam
Cemaati başkanının imzasına ek
iki imza zorunluluğu. Daha önce
resmi bir belgenin ya da alınan
bir kararın “geçerliği” için iki
imza yeterliyken, bundan sonra
üç imza gerekiyor. Buna göre bir
belgenin geçerliliği için Başkan
İbrahim Olgun, başkan yardımcıları Abdi Taşdöğen ve Esad
Memiç’in imzaları yer almak zorunda. Böylelikle başkan dışındaki diğer iki imza sahibi de “resmi temsilci” ünvanını elde etti.
Muhalif kanat, getirilen üç imza
zorunluluğuyla beraber, sıkça
iddia ettiği ve eleştirdiği “istişaresiz karar alma, karar ve bilgi

gizleme” gibi ihtimalleri ortadan
kaldırmakla birlikte, karar merciinde söz sahibi oluyor.

Olgun’un muhalifleri
Yüksek Konsey’de
15 üyeli Yüksek Konsey de yeniden oluşturuldu ve Olgun’a muhalif isimler de konseyde yer aldı.
Camileri kapatılma kararından etkilenen Arap Dini Topluluğu’nun
(Arabische Kultusgemeinde) yanı
sıra Çok Kültürlü Din Topluluğu
(Multikulturelle Kultusgemeinde)
ve İslam Kültür Merkezleri Birliği
(Union Islamischer Kulturzentren)
de konseyde birer koltuk sahibi
oldu.

2015 yılında Avrupa’da baş gösteren sığınmacı krizinin ardından
Balkan Rotasının göçmenlere kapatılması fikrinin mimarı olan
dönemin Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un Başbakanlığında AB
Konseyi Dönem Başkanlığı görevini üstlenen Avusturya için öncelikli konuların başında AB’nin
sınır güvenliği ve yasa dışı göçmen hareketliliği geliyor.

“Avrupa’yı koru”
sloganı
Akdeniz’de sığınmacılara yönelik
kontrollerin arttırılmasını öneren Başbakan Kurz, Avrupa’nın
“daha çok güvenliğe” ihtiyaç duyduğu düşüncesini destekliyor.
Avusturya, bu siyasetle bağlantılı olarak dönem başkanlığı için
“Avrupa’yı koru” sloganını seçti.

Avusturya’ya göre Avrupa’nın
daha iyi korunabilmesi için AB
dış sınır kontrollerinin daha fazla
yoğunlaştırılması gerekiyor.

Rusya ile ilişkiler ve
Ukrayna krizi
Dönem başkanlığı süresince AB
dış sınır güvenliği ve yasa dışı
göç konularının yanında Rusya
ile ilişkileri geliştirmek isteyen
Avusturya’nın, bununla bağlantılı olarak Ukrayna krizine de öncelik vermesi bekleniyor.
Ukrayna krizi nedeniyle gerilen
AB – Rusya ilişkileri beraberinde
“casus diplomat” krizini ve yaptırım kararlarını getirmiş, birçok
AB ülkesi Rus diplomatları sınır
dışı kararı alırken, Avusturya bu
konuda herhangi bir sınır dışı

kararının alınmayacağını belirterek konuyla ilgili bir tasarrufa
gitmemişti. Her fırsatta Rusya
ile ilişkilerin geliştirilmesini
savunan Kurz, Haziran ayında
Viyana’ya gelen Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından AB ve
Rusya arasında kurulacak yoğun
diyalogla ilişkilerin daha iyi bir
seviyeye taşınacağına dikkati çekerek, özellikle Doğu Ukrayna’da
olumlu gelişmeler kaydetmeyi
umut ettiklerini, böylelikle Minsk
anlaşmasının şartlarının yerine
geleceğini, doğal olarak Rusya’ya
yönelik yaptırımların da kalkacağını kaydetmişti.

Türkiye karşıtı tutumun
devam etmesi bekleniyor
Son yıllarda Türkiye karşıtlığı

ile tanınan Başbakan Sebastian Kurz’un, AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince de
bu tutumunu devam ettirmesi
bekleniyor. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından antidemokratik bir yapının
içine sürüklendiğini savunan
ve her geçen gün AB değerlerinden biraz daha uzaklaştığını
belirten Kurz, AB-Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin
sonlandırılmasını talep ediyor.
Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını “kayıp” olarak değerlendiren Türkiye ise
Avusturya’nın dönem başkanlığı süresince Türkiye’nin AB
üyeliği için açılması gereken
fasıllara ilişkin olumlu adımlar atılmayacağı kanaatini taşıyor.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Temmuz 2018 – SAYI 202

26

Avusturyalı çiftçi Eylül itibarıyla U6
traktörle Avrupa
metrosunda
turuna çıktı
kokulu yiyecekler
yasak
Kimileri seyahatlerini kebap ya da Leberkäsesemmerl
(bir çeşit şarküteri ürünü) eşliğinde gerçekleştirmek
isterken diğerleri trendeki bu ağır kokuyu nahoş, daha
kaba bir tabirle tiksindirici buluyor. Yolculardan gelen
çok sayıda talep doğrultusunda Viyana Belediyesi U6
metrosunda bir deneme sürecine başlıyor: Eylül ayı itibarıyla vagonlarda pizza, kebap ya da nudel (bir çeşit
makarna) gibi kokulu yiyeceklerin tüketilmesi yasak
olacak.

KASTAMONU– Avusturyalı çiftçi
Kurt Kluckner, yaklaşık 3 ay önce
traktörle çıktığı Avrupa turu kapsamında Kastamonu’ya geldi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola veren Kluckner, yolculuğu boyunca 14 bin 500 kilometre
yol katetmeyi planlıyor.

Avusturya’da çiftçilik yapan 60
yaşındaki Kluckner, nisan ayında Avrupa turuna çıkmaya karar
verdi.

Kluckner, yaptığı açıklamada,
Karadeniz sahili boyunca yoluna devam edip Gürcistan’a
geçeceğini, oradan gemi ile
Bulgaristan’ın Varna şehrine gidip ülkesi Avusturya’ya döneceğini anlattı.

Traktörünün çektiği küçük bir
karavanla yola çıkan Kluckner,
Almanya, Polonya, Litvanya,
İ z l a n d a , Ru s y a , S l o v a k y a ,
Macaristan, Romanya gibi ülkeleri geçerek Türkiye’ye ulaştı.
Avusturyalı çiftçi Kurt Kluckner,
yaklaşık 3 ay önce traktörle çıktığı Avrupa turu kapsamında
Kastamonu’ya geldi.

Şimdiye kadar 8 bin 200 kilometre yol katettiğini dile getiren
Kluckner, Türk yemeklerinin çok
güzel ve lezzetli olduğunu söyledi. Kluckner, ilçede bir süre dinlendikten sonra turuna devam
etmek üzere yola çıktı. (AA)
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İhlaller arttı, denetimler
sıkılaştırıldı

Yazar kasa zorunluluğuna ilişkin ihlaller
çoğaldı. Firmaların
müşterilerine kasa fişi
verip vermediklerine
yönelik denetimler de
artırıldı.

2017 mali yılında yazar kasa yükümlülüğüne ilişkin 1284 ihlal
kaydedildi ve 302 kez ceza kesildi. Çoğu ihlal vakası, firmalara
500 Euro’ya mal olurken yedi kez
2500 Euro ve üzeri tutarlarda ceza yazıldı.
2018 yılı için devletin kasasına daha fazla para gireceği kesin. Zira
daha Nisan ayında ihlallerin sayısı
1324’e ulaştı. Dört aylık toplam ceza, 2017 yılının tamamından daha
yüksek oldu!

Eylül’de başlayacak olan yasağa büyük bir bilgilendirme kampanyası
eşlik edecek: Krone Gazetesi tarafından aktarılan habere göre araçlardaki afiş ve çıkartmaların yanı sıra
istasyon ekranlarında konuya ilişkin görüntüler yayınlanacak ve gerek sektör çalışanları gerekse güvenlik görevlileri tarafından yolcular
konuyla ilgili aydınlatılacak. Müsli
barlar, bebek mamaları ya da su yudumlamak serbest. Kokulu yiyecekler ise tam anlamıyla tabu. Ama burada da ‘cezadan önce uyarı’ kuralı
geçerli olacak.
Çok sayıda yolcunun talebi üzerine
söz konusu test sürecinin gerçekleştirilmesine karar verildiğini belirten
toplu ulaşım araçlarından sorumlu
Viyana Belediyesi Meclis Üyesi Ulli
Sima (SPÖ): “Yolcuların taleplerini
ciddiye alıyoruz ve dürüst olmak gerekirse; seyahati boyunca ton balıklı pizza kokusu duymaktan kim hoş-

lanır ki?” dedi.

Sima: “Bu, makul bir
istek”
Metroda geçen yolculuk süresinin
ortalama yaklaşık on dakika olduğuna vurgu yapan Sima: “Bir kaç
dakikayı kokulu yiyecekler olmadan geçirmek dayanılabilir bir şey.”
dedi. Ketçap, mayonez ve diğer yiyecek artıklarının vagonlarda kirliliğe de sebep olduğuna dikkat çeken Sima sözlerini şöyle sürdürdü:
“Temizlik için harcanan efor çok
büyük ve bunun için çok fazla para
harcanıyor.”
Vagonlardaki soğutma problemi gibi bu rahatsız edici kokular da birçok kişi için sinir bozucu. Soğutma
problemine yönelik atılan adımın
ardından gelen yiyecek yasağı, U6
hattını iyileştirmek için alınan ikinci önlem.
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Maliye Bakanlığı’na göre bunun
nedeni, yasal düzenlemeye uymadıkları düşünülen işletmelerin daha sıkı bir şekilde kontrol
ediliyor olması. Öte yandan gastronomi sektöründe faaliyet gös-

teren işletmeler; bir küçük bira
ya da bir kahve için ödenen küçük tutarlar için, müşterilerin
ödemelerini hemen yapıp kasa
fişini beklemeden restorandan
ayrılmaları sebebiyle kasa fişi zo-

runluluğunun kaldırılmasını talep ediyor. Mayıs 2016’dan beri
şirketler, nakit satışlarda müşterilerine kasa fişi vermek zorundalar. Düzenlemenin ilk yılında bu
konuda 38 ceza kesildi.

CAMCI TAYFUN

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

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Yeni Vatan Gazetesi’nde
çalışmak ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi, deneyimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabirlik konusunda deneyimli habercilerin aşağıdaki mail adresine e-posta
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine
posta yolu ile resimli özgeçmişlerini ve iş tecrübelerini içeren bir başvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmaları rica olunur.
Başvurular sadece elektronik posta
ile (E-mail) kabul edilir.
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TKG’den AB-Türkiye
Gümrük Birliği’nin
modernizasyonu talebi

Viyana- Kısa adı TKG olan
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
adlı sivil toplum düşünce kuruluşu, AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker’ın, Avrupa
Birliği Konseyi Dönem Başkanı ve
Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz’u Viyana’daki ziyaretine istinaden yaptığı APA OTS açıklamasında; AB’nin, komşu ülkelere ve
AB üyeliğine aday ülkelere “istikrar” mı yoksa çıkarlar doğrultusunda “istikrarsızlık” mı ihraç ettiğini
ortaya koyan bir meseleye değinmek istediğini ifade etti.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation
e-mail: d.sel@yenivatan.at
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yınlanan anket çalışmasına göre
AB-Türkiye Gümrük Birliği’ne yönelik bir açılımın şirketlere bir fayda sağlayıp sağlamayacağı (örneğin
tarife dışı ticari engellerin azaltılması, hizmetlerin ve zirai ürünlerin
sözleşmeye dâhil edilmesi) sorusuna katılımcı Avusturya şirketlerinin
yüzde 76’sı “evet” yanıtını verdi.

AB ile Türkiye arasındaki ticaret genel olarak sınırlı, çünkü AB’nin serbest ticaret anlaşmalarındaki çok
sayıdaki değişiklikte Türkiye yeterince dikkate alınmamıştır.

tur. Türkiye ise AB’ye tam üye adayıdır ve 1.1.1996’dan bu yana “garabet” bir şekle dönüşen AB-Türkiye
Gümrük Birliği Anlaşması’nı yapmıştır. AB’nin tam üye olacak ülkeler arasında tek bir ülke ile imzalamış olduğu bu Gümrük Birliği
Anlaşması, Türkiye’nin gümrüklerinden geçen mallara ilişkin
Türkiye’ye sorulmadan tek başına
Brüksel’den karar verilmesini sağlayan ve milli ekonomiye zarar veren bir hilkat garibesine(!) dönüşmüştür. Bu “AB Gümrük Birliği”
garabetinin Avrupa Birliği’ni arsız-

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
(TKG) Başkanı Birol Kılıç, Juncker
ve Kurz’a şu sözlerle seslendi:
“1.1.1996 tarihinde yürürlüğe giren AB-Türkiye Gümrük Birliği
Anlaşması, bugün 2018 yılında,
AB ve Avusturyalı girişimciler için
Türk girişimciler için olduğu gibi “yamyamca” bir ilişkiye dönüşmüştür. Bu sert ifade için özür dilerim ama ‘karşılıklı birbirine zarar
veren yamyamca ve koloniyal’ bir
ilişki sürecine neden müsaade ediliyor? AB-Türkiye Gümrük Birliği
Anlaşması modernizasyonunun,
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği ile
bir ilgisi yoktur. Bu nedenle bu mesele, AB Komisyonu ve AB Konsey
Başkanlığınca ayrı olarak ele alınmalıdır. Avusturya ve AB ekonomisinin refahı ve barışa katkı için.”
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
(TKG) tarafından yayınlanan açıklamadan satır başları şu şekilde:

Bessere Aussichten!
er. schöner.

besser. schnell

site!
Die neue Web
t
.a
hs
www.v

Avusturya Ticaret Odası (WKÖ),
Avusturyalı şirketlerin Türkiye’de
konumlanan şubeleri arasında yürütülen bir anket çalışması çerçevesinde Türkiye’ye ilişkin bir indeks yayınladı. Avusturya Ticaret
Odası’nın yurt dışı ofisi Advantage
Austria tarafından yürütülen ve ya-

AB’nin şu anda 40 ülke ile “AB
Serbest Ticaret Anlaşması” vardır
ve bu anlaşma 40 ülkenin, AB’ye
üye ülkelerin ve de ileride üye olacak ülkelerin çıkarları garanti altına alınacak şekilde yapılmıştır. Bir
anlaşmazlık çıktığında, AB Serbest
Ticaret Anlaşmasının modernizasyonu ile devam edilmektedir.
Burada köle-efendi ya da bir müstemleke (koloni) ilişkisi yoktur.
“AB Serbest Ticaret Anlaşması” ve
Türkiye ile yapılan “Gümrük Birliği
Anlaşması” bir değildir. Gümrük
Birliği Anlaşması, sadece AB’ye
tam üye olacak ülkeler ile yapılır ve
tam üyelik başladığında diğer tüm
hak ve hukuklar ile geçerli olmaya başlar. Üye ülkelerin Brüksel’de
AB komiserleri, müdürleri ve kendi çıkarlarını koruyan temsilcileri
vardır. Türkiye’nin ise AB merkezi
Brüksel’de bir gözlemcisi dahi yok-

ca koloniyal (müstemleke) bir pozisyona sokmasından sonra önlem
alınmadığı gibi “modernleştirilmesine izin vermiyoruz” denilmektedir. “Türkiye’yi baskı altında tutacağız ve belki bir şeyler koparırız”
mantığına artık son verilmesini rica ediyoruz. AB, Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasından,
“Serbest Ticaret Anlaşması” yapmadığı ülkeler üzerinden menşei
(Ursprungszeugnis) belli olmayan
ürünler nedeniyle zarar görmeye
başlamıştır. Avusturya Türk Kültür
Cemiyeti olarak burada AB’den,
tam üye ülkelerin ulusal çıkarları ve
Türkiye Cumhuriyeti’ne “istikrarsızlık” ihracatına son vermek için, ABTürkiye Gümrük Birliği’nin modernleştirmesini talep ediyoruz.

Dikkat: Yasal boşluklar var
AB ve Türkiye arasında ortak bir ti-

caret politikası yok ancak modernleştirilmesi gereken, aksi takdirde
asimetrik ve antidemokratik tarifelerin mevzu bahis olduğu ortak
bir gümrük birliği var. Bundan her
iki taraf da muzdarip. Türkiye ile
olan Gümrük Birliği’nin modernleştirilmemesi nedeniyle koruyucu tedbirler yeterince iyi kontrol
edilemiyor. Sonuç olarak mallar,
muhtemelen yasa dışı ithal ediliyor ve yasa dışı iş ilişkileri kuruluyor. Yani kontrol edilemez “yasal
bir boşluk” (Grauzone) ortaya çıkıyor. Bu da AB ekonomisinin ve elbette Avusturya’nın çıkarlarına ters
düşüyor. Avusturya, AB Dönem
Başkanlığı ile birlikte bu problemi mercek altına alabilir ve hükümetin kati bir şekilde reddettiği
tam üyelikten bağımsız olarak ABTürkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu üstlenebilir. Bu daha
inandırıcı, dürüst ve güvenilir ilişkilerin inşasına kapı aralar. Bu durum ayrıca Avusturyalı ve AB’li girişimcilerin ve iş dünyasının yararı
içindir.
Bu nedenle gerek AB gerekse Türk
girişimcilerin Gümrük Birliği’ndeki
çıkarları bağlamında AB’nin
Türkiye ile eşit seviyeye taşınması (Türkiye’de kim iktidarda olursa
olsun) çok daha mantıklıdır. Esas
itibariyle böylece, otomatik olarak
öngörülemeyen sorunları da beraberinde getiren istikrasızlık da meydana gelmez. Diğer taraftan AB, ABTürkiye Gümrük Birliği üzerinden
bu modernleşme gerçekleşmediği takdirde Türkiye’ye kayıtsızca istikrasızlık ihraç etmeye devam edecektir. Bu adil değildir. Konu barış
olduğunda bunun AB değerleri ile
de hiçbir ilgisi yoktur. Bunun sonucu istikrarsız Türkiye’den AB’ye ve
özellikle de Avusturya’ya aynı şekilde istikrarsızlık ithal edilmesidir.
Bunu istemiyoruz. Bu konuda dostça uyarmak zorundayız.
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yaş alımıyla birlikte bu yapının koruma mekanizmasını bozar. Ayrıca bu endotelyumdan
kalpte bulunan düz kas hücrelerine, damar genişletici nitrik
oksit üretir. Kakao nitrik asit
üretimini artıran bir etki yaratarak kalpte, kalbe giden damarlarda hücrelerin bozulmasına
engel olur, damarlarda oluşan
yağ damlacık birikintilerini yok
ederek damarın iç sağlığını korur. Kalp hastalığı olan kişiler
üç hafta boyunca, günde iki yemek kaşığı kadar kakaoyu sütle beraber tükettiklerinde nitrik
asit üretimi artarak iyileşmeye
de yardımcı olur.
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Mutfağınızda ona yer açın!
Kakao zengin içeriği sayesinde kolesterolü düşürüyor, insülin
direncini kırıyor. Kalp dostu bir besin olan kakaoyu
mutfağınızdan eksik etmeyin.

Ç

ikolatanın ana maddesi
olan kakaonun kalp hastalıkları başta olmak üzere kanser, Alzheimer gibi bilişsel
hastalıklar ve diyabete karşı etkin bir savunucu olduğunu biliyor
muydunuz? Kakao hiçbir işlem geçirmeden kullanıma sunulan mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.
Çikolata ise kakaoya şeker, yağ,
vanillin, kakao yağı, lesitin, tuz
ve süt eklenerek yapıldığından
hem kalorili hem yağ içeriği fazla
bir yiyecekter. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gereken bir tatlıdır.
Fakat kakao tam tersine karbonhidratı ve yağı düşük, liften yana
zengin, bolca bitkisel protein barındıran, magnezyum, potasyum,

bakır ve çinko minerallerinin de
doğal deposudur. Birçok hastalığa karşı koruyucu polifenoller ihtiva eden kakaoyu, beslenme bilimi fonksiyonel besinler arasında
ilk sıralara yerleştiriyor.

Çikolatadan daha değerli
Kakao sadece güneşte kurutulan
kakao çekirdeklerinin öğütülmesi
ile elde edilirken çikolata yapımı
birçok aşamadan oluşur. Özellikle
çikolata yapım aşamasında fermantasyon süreci polifenollerin
kaybına neden olur. Kakao toz
olarak kullanıldığında çok daha
faydalıdır. Ayrıca çikolata yapılırken kakao yağına eklenen bitkisel
yağlar hastalık önleyici bileşenlerin aktivitesini azalatır.

Kakao çekirdekleri
antioksidan deposudur
Yeşil çayda bulunan kateşin miktarı kakaoda daha fazladır. Nar ve
üzümde bulunan kalp dostu antosiyanidin adlı madde kakoda neredeyse iki-üç kat daha fazla bulunur. Günde üç-dört fincan yeşil
çay, bir kase taze doğranmış nar ve
üzüm yemek antioksidan açısından yararlıyken günde sadece iki
yemek kaşığı kakaoyu süt ve taze
meyvelerle tüketirsek neredeyse
günlük antioksidanı almış oluruz.

Kakaoyu sütle tüketin
Eğer sağlıklı yağ ve protein içeren
bir yiyecek ile kakao tüketilirse
bağırsaktaki emilim olumsuz et-

kilenmez. Hem karbonhidrat hem
protein hem de doğal yağ içeren
süt gibi bir besinle tüketilirse polifenollerin emilimi yüzde 40'a kadar çıkar. Bunun anlamı kakao ile
lezzetlendirilmiş süt içiminden iki
saat sonra, bağırsaklardan kateşin
ve antosiyanin adlı antioksidanların maksimum emilir. Bu da koroner kalp hastalığına neden olan
biyokimyasal olumsuzlukları düzeltir ve kanser yapıcı maddelerin
vücuttan temizlenmesini sağlar.

Kalp damarlarını yeniler
Endotelyum dediğimiz tüm kan
damarlarını saran ve damarda
sertliğin oluşmasını önleyen yüzey, normalde çeşitli aktif maddeler salgılayarak kalbe giden
damar içinin sağlıklı kalmasını
sağlar. Sigara, alkol tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği, sağlıksız doymuş yağ içeren besin tüketmek, sık işlenmiş et tüketimi

Kakao zeytinyağının temel yağ
asidi olan oleik asidi yüksek
miktarda bulundurması nedeniyle LDL kolesterol ve kan yağı
artışını önler, iyi huylu kolesterolün konsantrasyonunu arttırarak kalbe dost etki sağlar. Kakao
tüketiminden sonra sindirim kanalında kolesterol emilimi azalır, karaciğerde LDL sentezi azalır, karaciğerin fazla kolesterol
sentez mekanizmalarını dengeler, kalbin zinde kalmasına destek olur.

İnsülin direncini kırıyor
İnsülin direnci sadece diyabet

için değil, kardiyovasküler hastalıklarda da önemli bir faktördür. Çünkü insülin direnci
kısmen de olsa nitrik asit sentezine de bağlıdır. Kakaoda bulunan polifenoller damarlardaki nitrik asit biyoyararlılığını
arttırır. Dolayısıyla insülin direncine karşı olumlu rol oynar.
Özellikle obezitesi olan kişilerde insülin direnci görülme sıklığı fazladır ve günde iki yemek
kaşığı kakao toz olarak sütle beraber tüketilirse, insülin direncinde iyileşme, karaciğer yağlanmasında ise azalma görülür.
Kakao pankreatik beta hücreleri
fonksiyonlarını da artırarak insülinin vücutta doğru kullanılmasını sağlar.

Tansiyon sorununa ilaç
Hipertansiyon hastalarında ve
gün boyu strese bağlı kan basıncı değişimleri yaşayanlar
için kakao antihipertansif ilaç
kadar etkilidir. Genelde kakao oranı yüksek çikolatadan
günde 25-30 gram kadar tüketmenin tansiyon düzenleyici
etkisi olduğu bilinir. Fakat kakaonun, kakao oranı yüksek çikolataya göre daha iyi tansiyon
düşürücü etkisi olduğu keşfedildi. Günde iki yemek kaşığı kakao tüketen hipertansiyona sahip hastaların yaklaşık 15
gün içinde kan basıncında 4-5
mmHg azalmayı sağladığı bildirilmekte.

Hayat seninle güzel

PEYNİR SAĞLIKTIR.
PEYNİR LEZZETTİR.
PEYNİR HAYATTIR.
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