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Esnaf ve iş adamlarına büyük müjde!
21

WKO Wien Präsident Walter Ruck:

"Selbstbehalt für gesundheitsbewusste
UnternehmerInnen wird auf null gesetzt.."

WK-Wahl Termine und Deadlines
1. 24. Februar: Deadline für Wahlkarteanträge
2. 10.-24. Februar: Zusendung der Wahlkarten
3. 5. März 15 Uhr: Deadline Wahlkartenerinsendung
4. Wahltage 3./4./5. März von 8 bis 20 Uhr
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Avusturya’da başörtüsü yasağı
Anayasa Mahkemesi’ne taşındı
Başörtü ve Türban Avusturya'da son hızla
siyasallaşmaya devam ediyor. Türkiye'de AK
Parti 18 yaşına kadar okullarda başörtüsü yasağını 10 yaşına kanun kararnameleri ile getirmiş
durumda. Sınır AK Parti döneminde bile 10 yaş.

A

vusturya İslam Cemaati
(İGGÖ), aşırı sağcı hükümet tarafından ge çen yıl yürürlüğe konulan ve
başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa
Mahkemesi’ne başvurdu.
İGGÖ Başkanı Ümit Vural, merkez sağ Avusturya Halk Partisi
(ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük
Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen

AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

© Klaus Vyhnalek

Markus Wieser

noe.arbeiterkammer.at
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Sağlık bilincine sahip
işletmecilerin katkı payı
sıfıra indiriliyor!
Viyana Ticaret Odası
Başkanı Ruck, sağlık
bilicine sahip küçük
işletmecilerin hekimlere ödediği katkı
paylarını kaldırdığını
Yeni Vatan Gazetesi ile
paylaştı.

ve 2019’un eylül ayından itibaren
okullarda uygulanan başörtüsü
yasağına ilişkin açıklamalarda
bulundu. Vural, “Bugün ilkokullardaki başörtüsü yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi’ne
şikâyet dilekçesi verildi” ifadesini kullandı. Başörtüsünün
Müslüman kadınlara ait dini bir
pratik olduğunun dünya genelinde herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Vural, İslam
Cemaati olarak kadınların bas-

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.
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kıyla örtünmelerine de kesin bir
şekilde karşı olduklarını vurguladı.

işlem yapılmadan konunun diyalogla çözüme kavuşturulduğu bilgisini de paylaştı.

EŞİTLİK İLKESİNE
AYKIRI

PARA CEZASI VAR

Vural, dönemin iktidarı ve Eğitim
Bakanı’nın uyum, eğitim kurumlarının sekülerliği ve cinsiyet
eşitliği gibi gerekçelerle yasağı
yürürlüğe soktuğunu, ancak aynı gerekçeler doğrultusunda ilkokullarda herhangi bir dine ait
sembol ya da kılık kıyafetin yasaklanmadığını, yalnız başörtüsünün hedef alınarak, eşitlik
ilkesine aykırı bir tutum sergilendiğinin altını çizdi. İktidarın
Müslümanları doğrudan ilgilendiren başörtüsü gibi bir konuda
kendileriyle diyalog kurma ihtiyacı duymadan karar aldığını hatırlatan Vural, yasağın yürürlüğe
girdiği tarihten beri Avusturya genelinde yalnız 8 vakanın meydana geldiğini, herhangi bir cezai

Vural, ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasının toplumda
bir karşılığının olmadığını, konunun farklı gösterilerek popülist
bir seçim vaadini gerçekleştirmek
için kötüye kullanıldığını kaydetti. Başörtüsü yasağının temel hak
ve özgürlüklere, din ve vicdan özgürlüğüne, yasalar önünde eşitlik
ilkesine aykırı olduğunu belirten
Vural, insan haklarını ihlal eden
bu yasağın, Avusturya toplumunu güçlendirmeyeceğini ifade etti. Avusturya’da Mayıs 2019’da
meclisten geçen ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı
eylül ayından itibaren okullarda
uygulanırken, yasaya uymayan
çocukların aileleri 440 Euro para
cezasına çarptırılabiliyor.*(

Değerlendirilebilecek
daha çok potansiyel
var
Viyana Ticaret Odası Başkanı Ruck,
Viyanalı işletmelerde çeşitliliği korumak için mümkün olan her yer-

auf null. Ein doppelter Gewinn für
die Wiener Unternehmer. Sie werden für ihre Eigenverantwortung
belohnt und bleiben aktiv und gesund. Heute öffnen wir ein neues
Kapitel zur Stärkung der Gesundheit
unserer Mitglieder. Als erste
Interessenvertretung Österreichs
werden wir den Unternehmerinnen
und Unternehmern den Selbstbehalt
bei Arztbesuchen ersetzen”

Viel Potential, das
noch ausgeschöpft
werden kann

V

İYANA. Dünyamızda iyi,
olumlu şeyler de oluyor.
Viyana Ticaret Odası ve
Viyana Ticaret Birliği Başkanı Ruck,
Viyanalı işletmecilerin ödediği
%10’luk katkı payı ile ilgili olarak şu
açıklamada bulundu: “Düzenleme,
sağlık hizmetlerinin güçlenmesini
ve aynı anda 135.000 ticari işletmecinin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi amacıyla getirilmiş olup, geriye dönük olarak 1.1.2020 tarihinden
itibaren geçerli olacaktır. Viyana
Ticaret Odası bu girişimi, reformlar
sayesinde elde ettiği tasarruflardan
finanse edecektir. Kendine bakan,
düzenli biçimde check-up muayenelerine giden ve sağlık hedeflerine
ulaşanlara 1.1.2020 tarihinden itibaren ödedikleri katkı payları iade
edilecektir. Böylece, Viyana Ticaret
Odası WKÖ Wien bunlar için katkı payını sıfıra düşürmüştür. Bu
Viyanalı işletmeciler için çift kazanım anlamına gelmektedir. Lakin
bir yandan sorumluluk bilinçleri
nedeniyle ödüllendirilmelerinin yanında aktif ve sağlıklı kalacaklardır.
Bugün, üyelerimizin sağlığının güçlendirilmesi için yeni bir sayfa açıyoruz. Böylece, işletmecilerin hekime gittiklerinde ödedikleri katkı
payını iade eden Avusturya’daki ilk
meslek kuruluşuyuz.”

WK Wien Präsident
Ruck senkt den ArztSelbstbehalt für
gesundheitsbewusste
Unternehmer auf null.

Walter Ruck

de göçmen kökenli işletmecilere yardımcı oluyor. Ticaret Odası verilerine
göre Avusturya’daki işletmecilerin
%30’undan fazlası göçmen kökenli. Viyana’da bu oran %40’a ulaşıyor.
Sanayi, el zanaatleri ve taşıma göçmenler arasında en çok rağbet gören
branşların başında geliyor. Ayrıca
göçmenler ticaret ve gastronomi alanında da geniş oranda temsil ediliyor. Viyana Ticaret Odası Başkanı
Ruck Viyana’daki yaklaşık 14.000
Türk işletmeciye yönelik olarak,
“Burada değerlendirilebilecek daha
çok potansiyel var. Göçmenler tarafından yönetilen işletmelerin sayısı sürekli artıyor ve bu, Viyana Kenti
için çok iyi. Daima seve seve hizmetinizdeyiz. Kapılarımız size her zaman açık” dedi.Viyana Ticaret Odası
seçimleri 3 ile 5 Mart 2020 tarihinde
gerçekleşecek.

Birol Kilic

E

s gibt auch gute und positive Nachrichten auf unserer Welt. Der Präsident der
Wirtschaftskammer Wien und des
Wirtschaftsbunds Wien, Walter
Ruck, kündigt an, den Wiener
Unternehmern den 10-prozentigen
Selbstbehalt zu erlassen um folgende Ziele zu erreichen: “Es geht um die
Stärkung der Gesundheitsvorsorge
und gleichzeitige Entlastung der
135.000 Wirtschaftstreibenden. Es
gilt ab 01.01.2020 rückwirkend. Die
Kammer finanziert diese Initiative
über Reformeinsparungen. Wer auf
sich schaut, wer regelmäßig eine
Vorsorgeuntersuchung macht und
seine Gesundheitsziele erreicht, dem
refundiert die WK Wien rückwirkend ab 1.1.2020 den Selbstbehalt.
Für ihn senkt die WK Wien den
verbleibenden Eigenanteil damit

D e r W K W- P r ä s i d e n t R u c k
fördert die Vielfalt in den
Wiener Unternehmen und die
MigrantenInnen UnternehmerInnen dort wo es möglich ist.
Laut der Wirtschaftskammer haben mehr als 30 Prozent der
Selbstständigen in Österreich einen Migrationshintergrund.
In Wien sind es sogar über 40
Prozent. Gewerbe, Handwerk und
Transport sind die beliebtesten
Branchen. Auch im Handel und
in der Gastronomie sind die neuen
ÖsterreicherInnen zahlreich vertreten. Der WKO Wien Präsident Ruck
richtet sich mit folgenden Worten
an die ca. 14.000 türkischen
UnternehmerInnen in Wien: “Es
gibt viel Potential, das noch ausgeschöpft werden kann. Der Anteil
von Migrantinnen und Migranten
geführten Unternehmen steigt und
das ist gut für die Stadt Wien. Wir
stehen Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung. Unsere Türen stehen
immer offen.”

TKG wünscht der neuen
Bundesregierung viel Erfolg
TKG: "Die Würde des Menschen ist unantastbar! Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und die
der neuen Türkis-Grünen Bundesregierung."

Die Türkische Kulturgemeinde
in Österreich (TKG) hat den
Bundeskanzler Sebastian Kurz
und Vizekanzler Werner Kogler
s o w i e a l l e n t ü r k i s- g r ü n e n
Regierungsmitgliedern viel Erfolg
gewünscht.
Die Presseaussendung der TKG lautet wie folgt:
“So sind wir nicht…”
Die Republik Österreich erlebte ab 27.
Mai 2019 die turbulentesten Zeiten,
seit der Gründung der 2. Republik,
welche nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland für große
Aufmerksamkeit gesorgt hat. Dunkle
Schatten wurden über unser Land,
durch eine ungeahnte Dimension
der Verantwortungslosigkeit, geworfen. Unser Land hat massiv an internationaler Reputation eingebüßt.
Die Worte des Bundespräsidenten
brachten es zum Ausdruck : “So sind
wir nicht…” Österreich ist seit dem
27. Mai 2019 mit dem Bekanntwerden
des Ibiza Skandals nicht mehr das
alte Österreich. Die alten Zeiten sind
Vorbei. Hier wurden politische und
menschliche Abgründe – über diesen Ibiza-Skandal hinaus – sichtbar, welche die Republik in ihren
Grundfesten und das Vertrauen der
Bürger massiv erschüttert haben.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller sta-

atlichen Gewalt und die der neuen
Türkis-Grünen Bundesregierung.
Die Würde vieler Menschen wurde durch Verhetzungen und
Diskriminierungen in Österreich
verletzt, welche viele in Sorge und
Trauer, aber auch Wut versetzt hat.
Rassistische Hetze verbreitete sich
in den letzten Jahren immer mehr
in sozialen Netzwerken, in Medien
durch diverse Publikationen und
der Art der Berichterstattung, auf
der Straße, am Arbeitsplatz, in
der Schule, aber auch bei Ämtern,
genährt durch eine Politik des auseinanderdividierens und der
Polarisierung. Verfassungsnorm
und Lebenswirklichkeit klaffen auseinander.
“Die Würde des Menschen, ‘der
Menschen’, wird angetastet und angegriffen. In Österreich – ständig, jeden Tag, irgendwo. Das Gift der Hetze
verbreitet sich langsam und schleichend. Es wird gekränkt und gepöbelt, und von der Seitenlinie wird darüber ausdrücklich Verständnis zu
Protokoll gegeben. Beleidigungen,
Verwünschungen, Diskriminierung,
Diskreditierung, frei erfundene Lügengeschichten, Hetze,
Todesdrohungen, Selbstjustiz,
Banalisierung, Relativierung und
Leugnung von Geschichte – all die
drastische Verrohung von Sprache
und Umgang, die immer mehr
um sich greift: Ist das das Klima,
ist das der Umgang, ist das das
Land, das wir in Österreich wol-

len? Natürlich würde die ganz große
Mehrheit im Land sagen: Nein! Erst
die Sprache, dann die Tat. Und aus
den Echokammern des Netzes brandet Beifall auf. Völkischer Hass
nimmt alles ins Visier, was ihm nicht
passt. Einzelpersonen, Mitglieder
der Zivilgesellschaft, ganze
Bevölkerungsgruppen: Geflüchtete,
Ausländer, Muslime, Juden,
Frauen, Linke, Homosexuelle,
Transsexuelle, Umweltaktivisten.
Faktisch werden immer weitere
Kreise der Bevölkerung stigmatisiert.
Ein Anspruch und ein Ideal, geboren aus den Schreckenserfahrungen
von Holocaust und Weltkrieg. Aber
die Diskrepanz zu unserer Realität
ist krass.” schreibt ein Künstler. Wir
stimmen zu.

Wir fordern klare
Differenzierungen
Jene Mitbürger, welche die Vorzüge
einer offenen Gesellschaft und
der Demokratie zu schätzen wissen, muss die Politik auch die
Möglichkeit und das Gefühl vermitteln, Willkommen zu sein und
mitgestalten zu können. Ebenso
braucht es eine Politik der klaren
Differenzierung, gegenüber jenen
reaktionären Kräften, welche unsere Freiheiten und humanistische
Grundhaltung missbrauchen.
Viele Menschen, welche aus der
Türkei abstammen (ca. 240.000
-300.000 Mitbürger) und die
Mehrheit der Muslime (ca. 700.000),
aber ebenso viele andere mit
Migrationshintergrund (ca. 1,8
Millionen) erlebten in den letzten
Jahren eine deutliche Verschärfung
und Polarisierung des gesellschaftlichen Klimas.
Die Republik Österreich braucht keine „Blender“ und “Helden”, sondern anständige und tugendhafte Persönlichkeiten, welche ohne
parteipolitische, taktische oder
persönliche Präferenzen unserer
Republik in Demut dienen und unser schönes Österreich nicht als

Selbstbedienungsladen für die
Versorgung von Gefolgsleuten,
Vertrauten und Apparatschiks ausnutzen. Der Bundespräsident Dr.
Alexander Van der Bellen hat es richtig auf den Punkt gebracht: “Macht
braucht Balance. Macht braucht
Kontrolle. Macht ist Mittel und nicht
Zweck.”

Gesellschaftlichen
Frieden nicht aufs Spiel
setzen
Diesen befremdlichen
Entwicklungen müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen, allen
voran die Bundesregierung, der
Nationalrat, die Zivilgesellschaft und
die Bürger unseres Landes, wenn wir
unseren gesellschaftlichen Frieden
nicht aufs Spiel setzen möchten.
Eines ist glasklar: nur gemeinsam
sind wir stark. Wir dürfen uns nicht
wegen Herkunft, Abstammung,
Ethnie oder Religionsgemeinschaft
auseinanderdividieren lassen!
Durch die demographischen
Veränderungen, bedingt durch die
Migration (knappe 1,8 Millionen
Mitbürgerinnen und Mitbürger
mit Migrationshintergrund in
Österreich), hat sich auch unsere Gesellschaft verändert. Gerade
deshalb brauchen wir eine Politik,
welche das Gemeinsame vor das
Trennende stellt, ohne alles gleich
zu machen. Ein gesellschaftliches
Klima, welche nicht die Menschen
gegeneinander in Stellung bringt,
sondern jedem die Möglichkeit
einräumt Verantwortung für
Österreich, für seine unmittelbare
Lebensumgebung und auch für das
Herkunftsland zu übernehmen.
Die TKG wünscht der neuen
Bundesregierung Weitsicht und
Ausdauer. Wir werden weiter ein
sehr aufmerksamer und kritischer
Beobachter sein.
Türkische Kulturgemeinde in
Österreich (TKG)
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„Ich bin einer von 14.000,
die an der VHS einen
Bildungsabschluss nachholen.“

Die genannte Zahl bezieht sich auf die vergangenen fünf Jahre.
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Patrick, Berufsreifeprüfung

DAS LEBEN FORDERT,
WIEN FÖRDERT!
Bildung
und Jugend

BILDUNG FÜR ALLE

www.vhs.at

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.
Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation
e-mail: d.sel@yenivatan.at
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Avusturya'da hükümet
acı programını açıkladı
Avusturya’da, merkez sağ Avusturya Halk Partisi
(ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması hususunda sağlanan uzlaşmanın
ardından parti liderleri yeni hükümetin programını
açıkladı.

Hali hazırda ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kapsamının genişletileceğini belirten Kurz,
"Okullarda kız öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının 14 yaşına
kadar uygulanması konusunda fikir birliği sağladık." dedi.
Kurz, yeni hükümetin başörtüsü
yasağı hususunda kesin bir tutumunun olduğunu belirterek, dini
cemaatlerin temsilcileriyle bu konunun görüşülmeyeceğini söyledi.

C

umhurbaşkanı Alexander
Van der Bellen ile görüşen ÖVP Genel Başkanı
Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi
Lideri Werner Kogler, ortak basın
toplantısı düzenledi.
Kurz, iki parti arasında yapılan koalisyon programının 300 sayfadan
oluştuğunu belirterek, programda
partisi için öne çıkan bazı başlıklarını aktardı.
Çalışanlara yönelik vergi düzenlemesi, düzensiz göç ve uyum konularına ilişkin üzerinde anlaştıkları
bazı başlıklara dikkati çeken Kurz,
daha önce planlanan vergi reformunun peyderpey uygulanacağını, ailelere yönelik yardımların yeniden düzenleneceğini söyledi.

Düzensiz göçle
mücadele sürecek
Kurz, düzensiz göçle mücadelede
Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarının
korunmasının öncelikleri arasında
olmayı sürdüreceğini belirterek,

mültecilerin AB içinde paylaştırılmasına karşı olduklarını, mülteciler için geri gönderme merkezlerinin kurulacağını ifade etti.
Mültecilerin geldikleri ya da bulundukları ülkelere yönelik yardımların artırılacağını belirten Kurz, aşırı
sağcı hükümet döneminde tartışmalara yol açan, "önleyici tutuklama" ya da "güvenlik hapsi" olarak
da adlandırılan suç işleme potansiyeli olan kişilerin mahkeme kararı
gerekmeksizin gözaltına alınmalarını sağlayan uygulamanın hayata
geçirileceğini söyledi.
Kurz, uyum sürecinin daha iyi işlemesi için Almanca kurslarının
artırılacağını, mülteci statüsü elde etmiş kişilerin daha hızlı uyum
sağlamaları ve Avusturya'ya katkıda bulunmaları için yeni iş imkanlarının oluşturulması için çalışacaklarını kaydetti.

Başörtüsü yasağı 14
yaşına kadar
uygulanacak

Yabancı öğrencilere yönelik hali
hazırda uygulanan Almanca teşvik derslerinin sürdürüleceğini belirten Kurz, polis teşkilatına yeni
alımların yapılacağını ve ordunun
donanımının iyileştirileceğini ifade etti.

"Şeffaf vatandaş
yerine şeffaf devleti
hedefliyoruz"
Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler
ise hükümet programında bazı
alanlarda merkez sağ ÖVP'nin öncelediği konuların, bazı alanlarda ise Yeşillerin ön plana çıkardığı
başlıkların yer aldığını anlattı.
Kogler, yolsuzlukla mücadele ve
şeffaflık konusunda Avrupa’da öncü uygulamaların hayata geçirileceğini belirterek, "Şeffaf vatandaş
yerine şeffaf devleti hedefliyoruz."
diye konuştu.
Bürokrasinin azaltılarak vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünün artırılacağını kaydeden Kogler, vergilendirmede ekolojiye öncelik

verileceğini, fosil yakıtlardan elde
edilen enerjiden çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

Paris İklim Anlaşması
vurgusu
Kogler, Paris İklim Anlaşması'nın
hayata geçirilmesinin önemine
dikkati çekerek, karbondioksit
emisyonunun azaltılmasının hayati bir öneme sahip olduğuna işaret etti.
Bu doğrultuda vatandaşları toplu
taşımaya teşvik etmek için toplu
taşıma fiyatlarında indirim yapılacağına değinen Kogler, sosyal eşitliğin sağlanmasının partileri için
önemli olduğunu, yoksullukla mücadele edeceklerini, özellikle kadın
ve çocukların yoksulluk nedeniyle
maruz kaldıkları güçlüklerin giderilmesi için çalışacaklarını aktardı.
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FPÖ Viyana bölündü: Strache
yanlıları ayrılıp, parti kurdu
Viyana'da büyük sürpriz; FPÖ'den ayrılan belediye meclis üyeleri yeni parti kurdu.

Strache destekçisi FPÖ'lü vekiller,
DAÖ (Die Allianz für Österreich Avusturya için İttifak) isminde yeni parti kurdu.

Bugün yapılan basın açıklamasında

partinin logosu da tanıtıldı.

Belediye meclis üyesi FPÖ'lü Karl
Baron, Dietrich Kops ve Klaus
Handler FPÖ'den ayrıldı. DAÖ ile
kendilerine yeni parti kuran üçlü
eski FPÖ Başkanı Heinz-Christian
Strache'nin Viyana seçimlerinde
ana aday olmasını istiyorlar.
FPÖ’nün tamamen ani-Strache
olduğunu ve böyle bir şeyi desteklemediklerini belirten Baron,
FPÖ’nün izlediği yolu desteklemediklerini belirtti.

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.
Mit Apple Pay.

Yeni hükümette ÖVP’nin 10 bakanlık ile 1 devlet sekreterliğini,
Yeşillerin ise 3 bakanlık ile 1 devlet
sekreterliğini üstleneceği belirtildi.
İçişleri, dışişleri, eğitim ve maliye bakanlıklarının merkez sağda,
spor, çevre ve adalet bakanlıklarının ise Yeşiller'de olacağı ifade
edildi.
Öte yandan iki partinin, hükümet programı ve bakanlar listesini
onaylamasının ardından yeni hükümet üyelerinin Cumhurbaşkanı
Alexander Van der Bellen önünde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

erstebank.at
sparkasse.at
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Am 10. Februar ist Kursstart an
den Wiener Volkshochschulen
Die Wiener Volkshochschulen bringen mit rund 12.000
Angeboten Schwung
in den Frühling und
starten ins Frühjahrssemester.

A

m 10. Februar starten die
Wiener Volkshochschulen
ins Frühjahrssemester
und bietet Neugierigen und
Wissensdurstigen wie immer eine riesige Angebotsvielfalt. Kurse,
Veranstaltungen, Workshops,
Themenspaziergänge und
Diskussionen für Alt oder Jung,
Profis oder Einsteiger*innen laden dazu ein, Neues zu lernen und sich weiterzubilden. Die Palette reicht von
Sprachkursen über Gesundheitsund Bewegungsangebote bis hin
zu Computer- und Multimediaschulungen, wissenschaftlichen
Vorträgen, Kunstkursen und
Bildungsabschlüssen.

Bildung für alle seit
133 Jahren
Seit knapp 133 Jahren verfolgen die
Wiener Volkshochschulen das Ziel,
Bildung für alle möglich zu machen.
Dem Leitmotiv „Chancengleichheit
durch Weiterbildung“ wird durch
ein leistbares Angebot aus den
Bereichen Sprachen, Gesundheit
und Bewegung, Kunst, Kreativität
und Handwerk, Basisbildung
und Bildungsabschlüsse, Lernförderung, Computer, Internet
und Multimedia, Wirtschaft und
Management, Persönlichkeitsentwicklung, Science, Politik
und Gesellschaft, Kinder, Kinder
und Eltern, Elementarpädagogik,
Naturwissenschaften und Technik
und Gratis Lernhilfe entsprochen.
Der Erfolg gibt uns recht: In den vergangenen fünf Jahren haben 50.000
Personen eine Sprache an den
Wiener Volkshochschulen gelernt

© VHS

und zusätzlich 45.000 Menschen
an der VHS ihre Deutschkenntnisse
verbessert. Mit derzeit rund 50 unterrichteten Sprachen sind die
Wiener Volkshochschulen die
größte Sprachschule der Stadt
und auch im Frühling warten ca.
3.000 Sprachangebote darauf, die
Lust am Lernen zu wecken. Auch
wer sich und seinem Körper etwas Gutes tun möchte, findet an
den Wiener Volkshochschulen
ein buntes Potpourri an Kursen.
Von Wirbelsäulengymnastik
über Piloxing oder Yoga bis hin
zu Kochkursen aus aller Welt steigern rund 3.000 Gesundheitsund Bewegungsangebote im
Frühjahrssemester das Wohlbefinden. Seit 2015 haben bereits 74.000 Personen diese
Angebotsvielfalt genutzt.

Auf geht‘s zum
Abschluss!
Wer beruflich neue Wege beschreiten möchte, dazu aber noch
den passenden Bildungsabschluss

benötigt, wird bei den Wiener
Volkshochschulen fündig: Die VHS
ist nicht nur die größte Anbieterin
beim zweiten Bildungsweg, sondern hat auch noch das kostengünstigste Angebot. Mit den
anerkannten Lehrgängen zur
Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfungen für
Universitäten, Fachhoch-schulen
und Kollegs ist Studieren ohne Matura möglich! Aber auch
mit dem erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss eröffnen sich beruflich viele neue
Chancen und Möglichkeiten. Die
Bildungsexpert*innen der Wiener
Volkshochschulen beraten und
begleiten Interessierte kompetent auf dem Weg zum Abschluss
und informieren über gesetzliche
Bestimmungen, Formalitäten und
Förderungen.

Schulisch durchstarten
mit der gratis Lernhilfe
Auch Schüler*innen zwischen
10 und 14 Jahren erhalten von

der VHS Unterstützung: Die gratis Lernhilfe im Rahmen der
Förderung 2.0 startet am 10.
Februar. 1.000 VHS Lernhilfekurse
werden an rund 140 Schulen in
den Fächern Mathematik, Deutsch
und Englisch direkt im Anschluss
an den Unterricht angeboten.
Ergänzend dazu schaffen die VHS
Lernstationen flächendeckend
in ganz Wien ein offenes, unverbindliches Lernangebot, wo
es rasche und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum
Lernstoff, zur Hausübung oder zur
Schularbeitsvorbereitung gibt.
Weitere Informationen zu allen
Angeboten der Wiener Volkshochschulen und den aktuellen
Kursprogrammen gibt es am VHS
Bildungstelefon unter 01/893 00
83, an den VHS Standorten und auf
www.vhs.at.
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Uçuşa kadar
iyi uykular
İstanbul Havayoluyla seyahat edenlerin
sayısı her geçen gün artarken, yolcuların
konforunu artırmaya dönük hizmetler de
çeşitleniyor.

Y

urtdışında birçok havalimanında bir süredir hayata geçen uyku kabini
(sleepod) uygulamasıİ stanbul
Havalimanı’nda da başladı.
Uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit uçuşların yolcuları için verilmeye başlanan
hizmet İstanbul Havalimanı Dış
Hatlar Temninali’nde de başladı.

Die Nr. 1
seit 1999

Hürriyet Gazetesi´n de yer alan habere göre İstanbul Havalimanı’nın
işletmecisi İGA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, havalimanın sessiz bir bölümüne kurulan
‘İGA Sleepod’lardan yararlanmak
isteyen yolcular, 9 Euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek.
Eğer yolcu battaniye, yastık ve yas-

tık kılıfı talep ederse bu durumda
2 Euro daha ödeyecek. Yolcuların
yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod’larda ayrıca
telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz
bulunuyor. İGA bu yeni hizmetini,
“Havalimanında dinlenmenin en
kolay yolu: İGA Sleepod’ şeklinde

druyurken, şu ifadelere yer verdi:
“İGA Sleepod hizmetimiz ile artık
havalimanının içinde istediğiniz
zaman dinlenebileceğiniz sadece
size özel bir alan var. Özel fiyatları,
kolay kullanımı ve havalimanında
dilediğiniz an ulaşabileceğiniz en
sessiz noktalarda bulunmasıyla siz
de dinlenme keyfinizi İGA Sleepod
ayrıcalığı ile yaşayabilirsiniz.”

11
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Depresyonda
mısınız?

D

Depresyon riskinizi test edin
Aşağıdaki sorular durumunuzun depresyonla ne kadar
ilgili olduğunu belirlemeye
yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bunlar bilimsel olarak kabul
edilen belirtiler olmakla birlikte, psikiyatrik muayene yapılmadan tanı konamayacağı
unutulmamalıdır.
1. 		Elemli, kederli, üzüntülü
bir ruhsal durum içinde
misiniz?
2.		Eskiden ilgilendiğiniz ve
zevk aldığınız etkinliklere, dizilere, gezmeye vs.
ilginizi kaybetmeniz ve

zevk almamanız var mı?
3.		Dikkatinizde ve konsantrasyonunuzda azalma var
mı?
4.		Enerjinizde, yorgunluğa
ve hareket azalmasına yol
açacak düzeyde azalma
veya küçük bir hareketle
kolayca yorulma var mı?
5.		Diyet yapmadan aşırı kilo
kaybettiniz veya kilo aldınız mı?
6.		Normal durumunuza göre
uykuya dalmakta güçlük,
uyku bölünmesi, sabah
erken uyanma veya aşırı
uyumadan herhangi biri
var mı?
7.		 Başkalarının da gözlediği,
fiziksel ve zihinsel olarak
huzursuzluk veya yavaşlamanız var mı?
8.		Değersizlik, suçluluk, günahkarlık duygularınız var
mı?
9.		Geleceğe yönelik olarak
görüşleriniz karamsar ve
kötümser mi?
10.		
Kendinize güveniniz ve
saygınızda azalma var mı?
11.		Küçük bir nedenle veya
nedensiz olarak kolayca
ağlar mısınız?
12.		 Kendinize zarar verme, intihar niyet ve düşünceniz
veya davranışınız var mı?
13. Kişilerarası ilişkilerinizde
azalma veya insanlardan

VON GANZE M
HE R ZE N
DANKE .

Her derde deva:

Zencefil

Kolestrolün düşmesine yardımcı olan, mideyi
düzenleyen, bulantıları azaltan, solunum yollarını açan zencefilin bağışıklık sistemine de katkıları büyük. Soğuk havalarda grip ve nezleye
yakalanmamak için her gün bir fincan zencefil
çayı içmeli.

E
epresyon her yaştan,
her cinsiyetten her tür
gelir ve eğitim düzeyinde, her meslekten her etnik kökenden insanlarda görülebilen; yüksek yaygınlık oranına
sahip, yüksek oranda yeti yitimine neden olan, intihar oranı
yüksek, yalnız hastaları değil,
hastaların ailelerini ve toplumu da olumsuz etkileyen, yineleme olasılığı yüksek ve tedavi
edilebilen bir bozukluk. Bir insanın yaşam boyudepresyona
yakalanma olasılığının yüzde
15 civarında olduğu belirtiliyor.
Depresyon kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülüyor.

12

n az 4 bin yıldır bir baharat ve şifa verici olarak kullanılan zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Yapısındaki
fenol bileşikleri, nişasta, kalsiyum, B ve C vitaminleri ile, iştahı açıyor, antiseptik özelliği ile
kanı temizliyor, mideyi düzenliyor, mide bulantılarını gideriyor,
hazımsızlığa iyi geliyor, solunum
yollarını açıyor, kanı biraz sulandırarak kalbin daha iyi
çalışmasını, kalp ritminin
düzene girmesini sağlıyor.
Romatizmal hastalıklara
karşı binlerce yıldır kullanılan zencefil, uykuyu rahatlatıyor, kandaki kolesterolü düşürüyor.

lin bal ile karıştırılarak tüketilmesi
tavsiye edilir. Toz zencefil damak
zevkine bağlı olarak yemeklere ve
unlu mamüllere karıştırılabilir.
Günlük 4 gramdan fazla zencefil
kullanılması tavsiye edilmemektedir. Tansiyonu artırıcı yan etkisi olduğu da unutulmamalı.

Nasıl kullanmalı?
Zencefil çaylarla birlikte alınabilir, özellikle taze zencefil dilimlenerek, kaynatılabilir veya kaynamış suda
bekletilerek çayı elde edilebilir.
Soğuk algınlıklarında toz zencefiuzaklaşma veya yalnızlığı tercih etme var mı?
14.		Yukarıdakilerden ‘evet’ olarak yanıtladığınız durumlar
en az iki haftadır var mı?
15.		Yukarıdakilerden ‘evet’ olarak yanıtladığınız durumlar
günlük yaşamınızı, iş/okul ve
toplumsal işlevlerinizi bozuyor mu?
Depresyon riski
Birinci ve ikinci sorulardan en az
birine ve 3.-13. sorulardan en çok
üçüne ‘evet’ yanıtı verdinizse,
depresif belirtileriniz var demek-

Danke für Ihren Beitrag.

tir. Durumunuzun değerlendirilmesi gerekir. Birinci ve ikinci
sorulardan en az birine ve 3.-13.
sorulardan en az dördüne ‘evet’
yanıtı verdinizse, depresif belirtileriniz ve belki de depresyonunuz
vardır. 14. ve 15. sorulara verilen
yanıtlar da dikkate alınmalı ve
durumunuz bir ruh hekimi tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Birinci ve ikinci sorulardan
en az birine, 3.-13. sorulardan en
az dördü ile 14 ve 15. sorulara
‘evet’ yanıtı verdiyseniz depresyonda olma ihtimaliniz çok fazla.
Mutlaka bir ruh hekimine başvurmanız ve tedavi olmanız gerekir.

Einfach informieren, einfach anmelden.
www.gis.at
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“Avusturya’da yeni hükümet
Müslümanların hayatını daha
da zorlaştıracak “
imkanını da kazanmış oldu. Bu
çerçevede Entegrasyon Bakanlığı
için Müslüman karşıtı adımlarıyla
bilinen Susanne Raab gibi bir ismi
seçerek ÖVP-FPÖ hükümeti döneminde izlenen aşırı sağcı siyasi
uyumun devam ettirileceğinin
de sinyallerini vermiş oldu. Kurz,
Yeşiller Partisi ile oluşturacağı
hükümetin sona ermesini arzu
ederse, en kolay çatışma çıkaracağı mevzunun Yeşiller’in yumuşak

A

vusturya ve Almanya iç
siyaseti alanında uzmanlaşan Kazım Keskin halen
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora
çalışmasına devam eden Kazım
Keskin tarafınan kaleme alınan
analiz şöyle Anadolu Ajansın’da
şöyle yayınlandı:
Avusturya’da geçtiğimiz Eylül
ayında gerçekleştirilen seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet
kuracak sayıda milletvekili elde
edememişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der
Bellen, aldığı yüzde 37,5 oyla seçimlerden galip çıkan Avusturya
Halk Partisi (ÖVP) lideri Sebastian
Kurz’u hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Kurz da koalisyon
ortağı olarak yükselişe geçen Werner Kogler liderliğindeki Yeşiller
Partisi’ni (Die Grünen) seçti.
Halk
Partisi-Yeşiller
koalisyon hükümetinin programı,
Avusturya’da Müslüman ve Türk
karşıtlığının hız kesmeden sürdürüleceğine işaret ediyor. Anlaşı-

lan o ki İslamofobik ve Türkofobik
tutum, Avusturya toplumunun
görece daha ılımlı kesimi olarak
bilinen sol cenaha da yayılacak.
Kurz, Entegrasyon Bakanlığı için
Müslüman karşıtı adımlarıyla bilinen Susanne Raab gibi bir ismi
seçerek ÖVP-FPÖ hükümeti döneminde izlenen aşırı sağcı siyasi
uyumun devam ettirileceğinin de
sinyallerini vermiş oldu.

Yeşil pardösülü aşırı
sağcı hükümet
Genel Başkan Werner Kogler’in
pragmatist bir tutumla ne pahasına olursa olsun hükümette yer
alma isteği, Yeşiller’in kendi içinde de şimdiden tartışma konusu
haline gelmiş durumda. Bu da
Kogler’in aşırı sağın tüm taleplerini kabullenmeye hazır olduğu izlenimini uyandırıyor. Fakat Yeşiller
destekli bir ÖVP azınlık hükümetinin, geçmişteki ÖVP-FPÖ hükümeti gibi hem söylemde hem de
uygulamada aşırı sağcı bir hükümet olması beklenmiyor. Bununla

birlikte ÖVP’nin zaten temsil ettiği
liberal iş ve sanayi çevrelerinden
gelecek tepkiler nedeniyle sahiplenemeyeceği çevre odaklı bir bakanlığı Yeşiller’e vererek hem bu
“yükten” – maliyetten- kurtulduğu hem de bu partiyi “oyaladığı”
iddia ediliyor. Nitekim ÖVP lideri
Kurz’un tek başına iktidar olmak
için, bir süredir asıl hedef kitle
olarak belirlediği FPÖ seçmenlerinin beğenisini kazanmak üzere
çalıştığı biliniyor. Kurz bu hedefe
ulaşmak için, Avusturya’daki aşırı sağcı söylem ve eylemlerin gerçek adresinin kendi partisi olduğu
fikrini beyinlere kazıyor. Bunun
yanı sıra Kurz, FPÖ seçmenine ya
da daha çok diğer partilere tepki
olarak bu partiye yönelen seçmenlere, ÖVP’ye oy verdiklerinde aşırı
sağcı tutumlarına rağmen toplumda aşağılanmayacakları hissini de
vermeye çalışıyor.
Sebastian Kurz, Yeşiller Partisi
ile oluşturacağı hükümetin sona
ermesini arzu ederse, en kolay
çatışma çıkaracağı mevzunun,
Yeşiller’in yumuşak karnı olan

olacaktır. Aynı şekilde Kurz, yukarıda ifade edilen senaryoyu gerçekleştirirken FPÖ oylarının da
kendi partisine doğru kayacağını
şimdiden hesap etmiş görünüyor.

Avusturya
Müslümanları için ne
değişecek?
Sebastian Kurz’un Entegrasyon
Bakanı olarak görevlendirdiği

entegrasyon meselesi olacağını
biliyor.

Sebastian Kurz’un
stratejisi

Başbakan Sebastian Kurz’un Yeşiller ile yaptığı koalisyon görüşmelerinden stratejik bir zaferle
çıktığı görülüyor. Toplamda 15
üyenin yer aldığı yeni Avusturya
hükümetinde Yeşiller dört, Halk
Partisi ise 11 bakanla temsil ediliyor. Stratejik bir hamle yapan
Kurz, Yeşiller’e bu partinin en temel ajandalarından biri olan çevre
temasına ek olarak içinde ulaşım,
altyapı, enerji, teknoloji ve inovasyon konularını da barındıran
bir çeşit “Süper Bakanlık” verirken, karşılığında Yeşillerin ikinci
temel ajandası olan entegrasyon
meselesini kendi partisinin uhdesine aldı. Sebastian Kurz bu hamlesinin yanı sıra, Avusturya’da
ilk kez Entegrasyon Bakanlığı
kurulmasını kararlaştırarak son
birkaç yıldır tutarlı bir şekilde
sürdürdüğü aşırı sağcı siyasetini
Müslümanlar, Türkler ve diğer yabancılar üzerinden devam ettirme

Susanne Raab, bisher Sektionsleiterin im Außenministerium,
soll Integrationsministerin werden.
Foto: Armin Muratovic Fotografie / BMEIA

karnı olan entegrasyon meselesi
olacağını biliyor. Kendisi için uygun ortamı bulduğunda, Raab
aracılığıyla, genel olarak yabancı
karşıtı skandal bir taleple gündem oluşturarak ya Yeşiller’in bu
gündeme itiraz etmelerini sağlamaya çalışacak ya da onları iyice
baskılayarak marjinalleşmelerine
zemin hazırlayacaktır. Böylelikle
koalisyon hükümetinin dengelerine yönelik kontrol Kurz’un elinde

Susanne Raab’ın yakın zamanda
yaptığı açıklamalardan, dil meselesinin uyum konusundaki ağırlığını korumaya devam edeceği
anlaşılıyor. Bu ise yeni bir durum
değil. Ancak Raab’ın yeni olarak
nitelendirilebilecek adımlarının
başında, göçmenlere verilmesi
planlanan “değerler kursu” geliyor. ÖVP tarafından yapılan bir
açıklamada, Raab’ın “siyasal İslam ve paralel topluluklara karşı

mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği” belirtildi. Nitekim Raab’ın
“Burka yasağı” gibi ülke içinde
belki en fazla yüz kişiyi ilgilendirebilecek bir meseleyi siyasallaştırarak Avusturya’daki aşırı sağcı
ajandaya sahip çıkmakta başrolü
üstlendiği görülüyor. Açılması
planlanan “değerler kursunun”
da bu mücadele çerçevesinde
düşünülmesi gerekiyor. Bu gelişmeler bize Raab tarafından
izlenecek siyasal tutumun halihazırdaki aşırı sağcı pratiğin bir
tür devamı niteliğinde olacağına
işaret ediyor. Aynı şekilde “İslam Yasası”nı savunmak dahil,
Raab’ın Müslümanların aleyhine
olan her meselede en ön saflarda
yer alması, Entegrasyon Bakanı
olarak gelecekte de bu yönde girişimlere devam edeceğini gösteriyor. Nitekim Avusturya kulislerinde, yeni hükümetin memurlar
için başörtüsü yasağı getireceği
konuşuluyor. Fakat bir yandan
ülkedeki Müslüman kız çocukların aileleri tarafından yeterince desteklenmedikleri ve hatta
baskılandıkları ifade edilerek
“özgürleştirilmeleri” çağrısı yapılırken, diğer yandan başörtüsü
nedeniyle memur olarak görev
yapmalarına müsaade edilmemesi, Avusturya Müslümanlarının
ekseriyeti tarafından iki yüzlü bir
tutum olarak değerlendirilecektir. Bu aynı zamanda Avusturya
toplumunda oluşturulan kutuplaşmanın daha da derinleşerek
devam etmesine yol açacaktır.

Ne yapmalı?
Zaman zaman Avusturya’daki
Müslüman karşıtı siyasi iklim
duruluyormuş gibi bir izlenim

veriyorsa da gerçekte aşırı sağcı
siyaset İsrail tipi bir yöntem izliyor. İsrail’in Filistin’de yaptığı
gibi, aşırı sağcı çevreler de adım
adım hedeflerini gerçekleştiriyorlar. Son hedefe varana kadar
durmayacakları aşikâr olan bu
çevrelerin, ara hedeflere ulaştıklarında kimi zaman soluklanmak
için, kimi zaman da test amacıyla bu siyasetlerine ara vermeleri
bizleri yanıltmamalıdır. Bu noktada iyi bir tarih okuması yapılarak aşırı sağla mücadelede yeni
stratejiler geliştirmek elzemdir.
Müslümanlar, Türkler ve diğer
yabancıların özgürlük ve insan
hakları konusunda duyarlı kesimlerden gelebilecek dış desteği
akıllarının bir köşesinde tutarak
gözlerini içeriye çevirmeleri ve
kaderlerini kendi ellerine alacak
hamleler yapmaları gerekmektedir. Bu noktada Viyana’da Hakan
Gördü ve arkadaşları tarafından
kurulan ve bu yıl yapılacak Viyana Eyalet seçimlerine katılması
beklenen SÖZ Partisi’ni (Soziales
Österreichs der Zukunft [Geleceğin Sosyal Avusturya’sı]) bu
yönde atılmış doğru adımlardan
biri olarak görmek gerekir. SÖZ
etrafında buluşan gençlerin, ülke
içindeki farklı ideolojik çevrelerden önyargısız insanları partiye
dahil etmeye çalışmaları da bu
hareketin stratejik manevra kabiliyetinin yüksekliğini gösteriyor.
Sadece bu hareket değil, genel
olarak Avusturya’da mukim gönüldaşlarımızın her türlü hizipçilik anlayışından uzak, istişarî
temelde, karar alma kültürünü
içselleştirmiş bir şekilde ve Türkiye siyaseti odaklı olmayan bir
yaklaşımla hedeflerine varması
daha muhtemeldir.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
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Nach 40 Jahren Hanukkah
in Gaziantep!
Gaziantep'te 40 yıl
sonra, Museviler
"Işık Bayramı" olarak
da anılan "Hanuka
Bayramı"nı kutlandı.
YENİ VATAN GAZETESİ/WIEN
İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle Gaziantep Sinagogu’nda düzenlenen “Hanuka Bayramı”na İsrail,
ABD ve İstanbul’dan Musevi cemaati mensubu yaklaşık 150 kişi katıldı. Türkiye Hahambaşısı
Rav İshak Haleva’nın önderliğinde süslenmiş tarihi bir Tevrat’ ın
resmi törenle sinagogun içinde
bulunan kutsal odaya konulmasıyla başlayan kutlamada, davetliler Tevrat’tan okunan bölümleri
dinledi ve yapılan duaya eşlik etti. Konuşmalar öncesinde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un
Hanuka Bayramı’na ilişkin mesajları okundu.
Gaziantep’te 1979 yılından beri atıl durumdaki Gaziantep
Sinagogu’nda, 40 yıl sonra, restorasyonun tamamlanmasının ardından Hanuka Bayramı kutlandı.
Yahudiler tarafından “ışık bayramı” olarak adlandırılan Hanuka,
40 yıl sonra dünyanın dört bir
yanından gelen Gaziantepli
Museviler tarafından kutlandı.
Museviler kenti terk ettiği için en
son 1979 yılında kutlanan bayram,
Gaziantep Sinagogu’nun restorasyonunun tamamlanmasının ardından yıllar sonra tekrar kutlandı.
Museviler’in baskıdan dolayı 2 bin 300 yıllık evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Türk Musevi Cemaati Lideri
İshak İbrahimzadeh, “Buradaki
Gaziantepli kardeşlerim belki Gaziantep’ten çıktılar ama
Gaziantep onların içinden çıkma-
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latan Bildirici, sinagogda ibadetin, sünnet, cenaze ve düğün törenlerinin gerçekleştiğini anlattı.
Nüfusun azalmasıyla birlikte sinagogun 1979 yılında etkinliğini
yitirdiğini paylaşan Bildirici, şöyle konuştu: “Ardından ise kullanıma kapatıldı. Asırlar boyu bu topraklarda yaşayan Türk Musevileri
dünyanın neresine gitseler her zaman Gaziantep’i kalplerinde taşıdılar. Bu toprakları hiçbir zaman
unutmadılar. Antepli olmanın
gururunu yaşadılar ve yaşattılar. Burada bulunan kişilerin çoğu Antep kökenlidir. Sinagogumuz
Cumhurbaşkanlığımızın önd e r l iğ i n d e Va k ı f l a r G e n e l
Müdürlüğünün katkılarıyla adeta
küllerinden yeniden doğmuştur.
Önemli bir kültür mirasımız olan
Gaziantep sinagogu bundan sonra
hepimize emanettir.”

İbrahimzadeh:
“Kardeşlerim
Gaziantep’ten çıktı
ama Gaziantep onların içinden çıkmadı”

dı” dedi.
Kutlamaya Türk Musevi Cemaati
Lideri İshak İbrahimzadeh,
Türkiye Musevileri Hahambaşısı
Rav İsak Haleva, Hahambaşı
Müşaviri Yaşar Bildirici, Dışişleri
Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi
Büyükelçi Adnan Keçeci ve
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
eski Başkanı Asım Güzelbey’ın yanı sıra İsrail ile diğer ülkelerden gelen çok sayıda Gaziantepli Musevi
katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa
Şentop’la Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da
kutlamaya özel mesaj gönderdi.
Kutlamaya yıllar sonra kente gelen
Museviler’in Gaziantepli arkadaşları ve dostları da ilgi gösterdi. Dini
vecibelerin tamamlanmasının ar-

dından Gaziantepli Museviler müzik eşliğinde eğlendi, program esnasında yer yer duygusal anlar da
yaşandı.

Erdoğan:
“Öteleştirmeye müsaade etmedik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını Yaşar Bildirici okudu. Musevilik
inancına sahip olan bütün vatandaşların bayramını gönülden kutlayan Erdoğan, “Farklılıkları zenginlik gibi gören din, dil ve ırk
ayrımı yapmayı reddeden köklü
bir medeniyetin mensupları olarak her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem
veriyoruz. Bu anlayışla son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz reformlarla din ve vicdan
özgürlüğü önündeki engelleri tek
tek kaldırdık. Hiç kimsenin inancından dış görünüşünden kılıf ve

kıyafetinden dolayı öteleştirilmesine asla müsaade edilmedi ve
edilmeyecektir. 82 milyonun bir
arada barış içinde yaşatan hoş görü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı
gruplar tarafından zehirlenmesine
izin vermedik. Bundan sonra hassasiyetimizi koruyarak Türkiye’yi
tüm dünyaya örnek gösterilecek
bir dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle
idrak ettikleri bu müstesna günlerinde tüm Musevilerin Hanuka
bayramını tebrik ediyor kendilerine esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mesajın ardından kendi konuşmasına geçen Bildirici Gaziantep’te
bulunmaktan büyük mutluluk
duyduğunu kaydetti. 40 sene önce sinagogun Antepli Museviler’in
yaşam merkezi olduğunu hatır-

Yusuf’un 12 senelik esaretinin sonunda bir anda hayatının değiştiğini söyleyen Türk Musevi Cemaati
Lideri İshak İbrahimzadeh ise kendilerinin bu sinagoga gelme esaretlerinin de 40 sene sürdüğünü ifade
etti. Çok güzel bir törenle Gaziantep
sinagoguna tekrar kavuştuklarını dile getiren İbrahimzadeh,
“Burada Gaziantepli kardeşlerim
40 sene evvel oturdukları yerde

oturuyorlar. Ne mutlu ki hep beraber devletimizle birlikte hem kendimize özellikle de onlara bugünü yaşatabildik. Düşünün ki bu
mutluluğu burada yaşayabilmenin farklılığını biz böyle yaşıyorsak kim bilir Gaziantepliler nasıl yaşıyordur. 1970’lerin sonunda
biz neden Gaziantep’ten gidiyoruz? 2300 senedir bu topraklarda
yaşayan bu cemaat 2300 sene sonra neden bu topraklardan ayrılıyor,
ayrılmak zorunda kalıyor? O zamanın talihsiz günlerinde burada yaşayan ailelerimize yapılan tacizler,
tehditler, adam kaçırmalar sonunda buradaki kardeşlerim 2 bin
300 senelik evlerini terk ediyorlar.
Buradaki Gaziantepli kardeşlerim
belki Gaziantep’ten çıktılar ama
Gaziantep onların içinden çıkmadı. Yaşadığımız yerleri, bu toprakları bize kucak açan Osmanlı’dan,
bu medeniyetten, bu kültürden
kendimizi hiçbir zaman koparmadık; zaten kopartmak da istemiyoruz. Kopartmak isteyenler lütfen
buradaki sahneyi görsünler. Kim
ne yaparsa yapsın bizler buradayız” diye konuştu.
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Ve Cemevleri artık
İzmir'de “ibadethane”

Konuşma ve hediye takdimlerinin ardından Hanuka Bayramının
âdeti olan mum yakma töreni gerçekleştirildi. 7 adet mumu dünyanın farklı bölgelerinden gelen
Museviler yaktı. Törenin ardından
Museviler müzikle eğlenerek bayramlarını kutladılar. (yenivatan.at,
voa, aa)
İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde, cemevlerinin imar
planlarına ibadethane statüsünde işlenmesi, AKP’li üyelerin
karşı çıkmasına rağmen kabul
edildi. İstanbul Belediyesi'nde
AKP ve MHP'nin oyları ile rededilmesi tepki çekti.

Komisyondaki görüşme lerde AKP’li meclis üyeleri
“Cemevlerini ibadethane olarak
görme yetkisi belediyede değil.
Bunun için de yasal bir düzenleme yapılması lazım” diyerek
karşı çıkmasına rağmen kabul
edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi, cemevlerinin ibadethane sayılmasına ilişkin kararı kabul etti.

Hukuk ve İmar Komisyonlarının
raporu Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde gündeme geldi.
AKP’li üyeler, karara yine karşı
çıkarak daha kapsamlı bir şekilde görüşülmesi için yeniden komisyona gönderilmesini istedi.

Cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planlarına işlenmesi konusu İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin aralık ayı toplantısında gündeme gelmiş, öneri,
hukuk ve imar komisyonlarına
sevk edilmişti.

Ancak CHP’li üyeler, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
kararları ve İnsan Hakları
Sözleşmesi uyarınca her kesimin kendi ibadethanesinin ne-
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SPÖ, neden
devamlı oy
kaybediyor?

Yeni Vatan Gazetesi, bu sorunun cevabını bulmak için birçok kişi, kurum ve kuruluşun
temsilcisi ile görüştü ve yapılan değerlendirmeleri not aldı. Bu araştırmayı yaparken Yeni
Vatan Gazetesinin amacı, tüm Türkiye göçmenlerinin aslında öyle ya da böyle, insan hakları başta olmak üzere sosyal devlet olanaklarından eşitçe paylaşma siyasetinden dolayı, şükran duyduğu SPÖ’ nün çöküşünün nedenlerini büyüteç altına almaktı. 2015 yılının
şubat ayında yayınladığımız analizimizi dostça uyarmak amacıyla yeniden dikkatlere
sunuyoruz.

G

azetemiz, oy kaybının nedenlerini ortaya koyabilmek için, SPÖ’ nün içinde, her tarafta benim olsun küçük
olsun, egoist tavırlarıyla sorunları bile konuşmayan ve bu nedenle etrafa pislik saçan urlar haline gelmiş, habis hastalıkların en
azından teşhisinde, bir eleştirel
bakışı gerekli görmektedir. Çünkü
SPÖ’ den ciddi bir kaçış vardır.
Yabancılara ve özellikle Türkiye
göçmenlerine sadece siyaset değil, birçok alanda az çok kapılarını
açan SPÖ’ ye özellikle Türkiye göçmenleri, seçimlerde niye oy vermiyorlar ve kızmışlar mı acaba?
Evet, dürüst olalım. On binlerce Türkiye göçmeni, Avusturya vatandaşı olarak; SPÖ’ ye, açıkça veya kapalı kapılar ardında, artık oy
vermeyeceklerini ifade ediyorlar.
Yazık değil mi?
Var olan sorunların çözümünde yardımcı olmak amacı ile Yeni
Vatan Gazetesi, akla ve gönle hitap ederek, eleştirel bakış ile diyalektik kurallar çerçevesinde
herkesin anlayabileceği bir dille,
aşağıda sorunun buz dağının sadece deniz üstünde kalan kısmı
ile başlayacaktır.
SPÖ’ de yeni bir temiz sayfa,
açılması için herkes bu konuda
ciddi bir şekilde sesli konuşmalı ve tartışmalıdır. Kısa adı SPÖ
olan Avusturya Sosyalist Partisi,
Haziran 2015 tarihinde veya en

geç 4. Ekim 2015’de gerçekleşecek
Viyana Eyalet ve Belediye seçimlerinde dikkat çekici bir oy kaybına uğrayacağı, Avusturya basınında gündemden düşmüyor. Sadece
basından okuduğumuz haberler değil, birçok Türkiye göçmeni
de, artık bir çıkar, nüfus casusluğu ve iş takibi merkezi olduğunu
iddia ettiği SPÖ’ ye oy vermeyeceğini açıkça ilan ediyor. Hatta birçok esnaf, işçi; kısa adı ÖVP olan
Hıristiyan Demokrat Avusturya
Halk Partisinde siyaset yapıyor,
oy veriyor, bunun nedenini de;
en başta SPÖ’ de yaşadığı egoist,
bencil kendi ve adamlarına iş, aş
ve ihale takibinden tiksinti olduğunu, sert bir şekilde ifade ediyor.
SPÖ içinde partiyi babasının bostanı zannedip çıkarları için kullananlar bu durumu yok sayıyorlar
konuşanları tehdit ediyorlar, diye
şikâyet durmuyor.
Küskünlerin çoğu, şu anda
Yeşiller Partisine, ÖVP ve hatta
FPÖ’ ye oy verirken veya orada siyaset yaparken, SPÖ’ de var olan
adeta Şeyh, Sultan, Kutup ve yeryüzünde tanrı benim havalarındaki nüfus casuslarından yaka
silkiyorlar. SPÖ´yü, yapılan üç
beş göz boyama toplantısıyla aldatan ve seçim zamanı vatandaşa, belediyede ya da nerede sorununuz varsa çözeriz, diyerek,
rüşvetçilik dünyasında adına
‘nüfus casusluğu’ denen, aslın-

da vatandaşı veya esnafı rüşvete ve yolsuzluğa alıştırarak, nefsi
ile oynayan, entrika uzmanı ve insan düşmanı - partiyi dibe vurduran ama, güya parti için çalışan Türkiye göçmeni insanların suçu
ne kadar?

SPÖ´ye bu insanlar niye
oy vermiyorlar ve bu
oylar nereye gidiyor?
Türkiye göçmenleri sayısı yükseldiği halde, eskiden yüzde 50 oy
alan SPÖ ’nün, oy oranı devamlı
aşağıya durdurulamaz şekilde düşüyor. Acaba niye? Niye SPÖ yöneticileri ve sorumluları aynaya
ve sıralarına bakarak , “ Biz nerede hata yaptık ve nerelerde bu hatayı tekrarlıyoruz. Bizim içimizde
en önde bulunan ve kendilerine
mücadele veren insanların havasını veren insanların, SPÖ’ nün
yani gerçek Avusturya Sosyalist
Partisinin temelini oluşturan liberal, eşitlikçi, demokratik, hukuk
devleti aşığı, yolsuzluk ruhu içinde olmayan ve seküler yaşamı destekleyen hayat ve duruş ile alakası
var mı?” diye sorup özeleştiri yapmıyorlar?
Yoksa SPÖ’ ü bu değerlerin tersi
için çalışan oportünist yani çıkarcı, kendi ve küçük dar çevresinin
çıkarlarını kovalayan entrikacı her
türlü pisliği yapmaya müsait, yüze
gülüp arkadan rakip gördüğü her-

kesi oyan ve tiksinti duyulan kişiler mi ele geçirmiş?
SPÖ’ ye yazık değil mi? Hadi hemen gidin, Yeni Vatan Gazetesi´ni
her tarafta karalayarak üç beş ilanını da, SPÖ’ de kapı arasında tanıştığınız veya size Türkiye göçmeni SPÖ’ de aktif siyaset yapan
veya o çevrede olduğunuz için
inanan Avusturyalılardan kestirin. Durmayın sakın(!) Hep aynı
kişilerin, SPÖ siyasetin en ön saflarında, entrika ve ona buna pislik
atarak ve Avusturyalı karar verici
makamlardaki kişilere karalama
yaptıkları ve kendilerinin başarısızlıklarını adeta casus ve ajan
gibi güya bilgi veriyoruz, diye insanların önünün kesildiği ve hatta ekmeği ile oynadıklarını sadece
Yeni Vatan Gazetesi çalışanlarının
tespiti değil. SPÖ’ de önceden siyaset yapmış veya o partiye önceden
oy veren insanlar da aynı eleştiriyi dile getiriyorlar. Hatta bazıları
SPÖ’ de çok açık şekilde mezhep
düşmanlığı yapıldığını ve çeşitli kliklerin “Sünni muhafazakâr
Kürt”, “ Sünni Atatürkçü Kürt”
“Alevi Sol Kürt”. “Alevi Atatürkçü
Kürt”, “ Sünni Atatürkçü Türkler”,
“Sünni Ateist Agnostik Türkler”
veya Türkiye’den “Muhafazakâr
antisekülar Partinin” SPÖ´de temsilcileri oluştuğunu belirtiliyor.
Ayrım ve gayrımlar SPÖ içinde artık bir şehir efsanesi değil, bu sorunların herkes tarafından, SPÖ
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Başkanına kadar iletildiği, bilinen
gerçek. SPÖ içinde aynı partiden
olsa bile Alevi veya başı açık olduğu için elini sıkmayan SPÖ adayları var olduğu gibi seçilmiş kişilerin
de var olduğu isim verilerek gazetelere şikâyet ediliyor. Tüm bunlar,
SPÖ ileri gelenlerinin çoğunun da
kulağına gitmiş, ama onlar hala
olayı tam anlamış görünmüyorlar.
Anlamaya çalışmak yerine de, başımıza bela olacak, en iyisi biz karışmayalım, diyorlar.
Yanlış burada başlıyor zaten. Çünkü bu insanlar partiyi bir Holding ve çıkar amaçlı bir
örgüt gibi görüyorlar. İdealleri
yok. Tek amaç; mal, mülk, çıkar
ve Türkiye’de siyaseti ve sorun-

gelen, ciddi projeler gördünüz mü
ortada? Bu projeleri örneklendirmek istersek; “Türkiye göçmenlerini nasıl koruruz. Gençlerimizi
İŞİD terör ve propagandasından
nasıl koruruz. Türkiye göçmenleri arasında işsizlik ve eğitimi nasıl çözeriz.” Bu sorunları çözmek
için proje önerilerini, SPÖ içinde ve dışında aktif olan Türkiye
göçmenlerinden duyamazsınız.
Duyduklarımız sadece, partinin
bir yerinden aldığı maddi destekle “ sergi, kermes, yeme içme” gibi
toplumun sorunlarını çözmeyen
çalışmalardır. Kendini parlatma
dışında aslında dalga dümen içinde sol ağzı ve argümanları kullanma dışında bir şey yok. Maaşları

gösterilen Türkiye göçmenlerinin
yüzde doksanı, Türkiye’de solcu,
sosyalist, liberal bir Partiye oy vermemiş ve hatta bu kesim insanlara düşmanca bakan kişilerdir.
SPÖ’ de görev alan bu kişiler 80 öncesi sağ sol veya Alevi Sünni
çatışmasını veya muhafazakâr çatışmasını Avusturya’ya getiren
sağ kesim veya aşırı solun hepsi - ve Avusturya Sosyalist Partisi
olan SPÖ, bizi temsil etmiyorlar.
Parti içinde bizi temsil edecek diye görevlendirilenler, kendilerini ve dar çevrelerinin çıkarlarını
temsil ediyorlar. Dinin, camilerin
veya Cem evlerinin; yani ibadet
yerlerinin bu gerici kesimler veya aşırı sol tarafından SPÖ içinde,

ları buraya getirip bunun üzerinden borsalarını yükseltmek. Tüm
bu sorunların içinde, en çok kazanan; fırsatçı çıkarcı, ben domuz eti yerim, içki içerim, diyen,
öbür taraftan ağzından “ Allah
razı olsun” kelimesini dindar veya dinci kesimi kafaya almak için
hiç eksik etmeyen dönemin padişah, şakşakçısı ve nüfus casusları. Anlayacağınız, SPÖ aslında tam bir cadı kazanı. Sosyalist
Partinin amacı; yoksulun yanında olmak, Sosyal Adaleti sağlamak, Hukukun üstünlüğünü
korumak, kadın eşitliği, mazlumların veya şu anda ezilen horlanan
Müslüman insanların yanında olmak ve devamlılığını sağlamak olmalı, değil mi? Sosyalist Partinin
amacı ayrıca, toplumun bulunduğu noktadaki sorunlarını yapıcı bir şekilde çözmek için sürekli
yeni projeler belirleyerek hayata
geçirmektir. Kendini parlatmanın
dışında Türkiye göçmenlerinden

veya işleri yüksek, ev kiraları düşük SPÖ torpili herşey o biçim.
Avusturya da insanların, “Türkiye
göçmenleri” deyince artık midesi
bulanıyorsa, bu durumu ortadn
kaldırmak için bir mücadele var
mı? Bu sorunu çözmek için, gelin bir olalım ve sorunlarımızı çözmek için ortak projeler geliştirelim. Türkiye’de ki mezhep, ırk ve
siyasi farklılıkları SPÖ içine getirmeyelim, diye eleştiri getiren yok.
Getiremezler, çünkü bu pisliğin
baş aktörü kendileri ve bundan
besleniyorlar.

Türkiye göçmenleri arasında siyasete alet edilmesini çok yanlış buluyoruz. Bu yüzden SPÖ oy vermiyoruz, onun yerine Yeşiller Partisi
veya kızdığımız için ya ÖVP ya
FPÖ ya da başka partilere oy veriyoruz. Ama kesinlikle SPÖ’ ye
oy vermiyoruz. Çünkü SPÖ içinde
Belediye başkanı, Bakanlar veya
Bürokrat üzerinden devletin olanaklarını yolsuzluk ve nüfus casusluğu ile sömüren bu solcu, liberal olmayan ya aşırı solcu ya da
din bezirganları yada oportünist
kesim adeta SPÖ partisi üzerinden
gerçek solcu liberal olan insanlara düşmanlık yapıyor. İş alanlarında, ticaret alanında basın alanında. SPÖ içinden adeta Türkiye
göçmeni gerçek Sosyalistler üzerinden bu SPÖ içindeki ne olduğu
belirsiz çıkarcı kişiler tarafından
canına, malına ve namusuna karşı düşmanlık ve karalama yapılıyor. Uzak durma buradan başlıyor.
2) SPÖ’ ye gelecek seçimlerde

SPÖ’ ye niye oy
vermiyorsunuz,
sorusuna vatandaşlar
şöyle cevaplıyor:
1) SPÖ´ye oy vermiyoruz, çünkü
SPÖ içinde gerek Ticaret Odası
seçimlerinde gerek Viyana veya diğer eyalet seçimlerinde ve
Parlamento seçimlerinde aday

oy vermeyeceğiz, çünkü devamlı
devlet içinde hükümet olmak SPÖ
üyelerini ignore eden ve kendini
beğenen SPÖ üzerinden kasasını
haram para ile dolduran ve o ukalalıkla Almanca´da “ Arroganz der
Macht“ denilen bir ruh ile hareket
ediyorlar. SPÖ nün gerçek Sosyal
Demokrasi ile alakası olmayan bu
oportünist çıkarcı esnaf, iş adamı
veya iş takipçisi SPÖ aktif üyelerinin Sosyal Demokrasi ile alakaları yoktur. Bu bir Holding içinde
kar odaklı çıkar birliğidir. Değerle
ve vatandaşa hizmet, temiz ve hukuk devleti için yolsuzluğa karşı
mücadele bu Türkiye göçmenlerinin kitabında yoktur. Bunlardan
bahsedenlerden hatta nefret edilir, arkası oyulacaklar listesine
alınır. Dönem SPÖ iktidarının gücünden nemalanma ve yakınlarının nemalandırma ve yanında olmayanların da kuyusunu kazma
dönemidir.“ Dönem bu, pislikler
normal canım, bu bir SPÖ politikasıdır, demokrasi budur!” diye
sade vatandaşa bu fosetptik kokan çukuru satma durumudur.
Bundan insanların tiksinti duyması normal değil mi?
Vatandaş ne diyor? SPÖ aklını başına alıp, özellikle Türkiye
göçmenleri ve kendi kemik üyeleri arasında, Sosyalist tabana yayılan oportünist ilan, dükkan, pazar,
ihale, vergi kaçıran iş takipçilerinden, din bezirganlarından ve hatta
mafyalaşmış kaba kuvvete başvuracak kişilerden kurtularak gerçek öz değerlerine dönmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde SPÖ
üzerinden yaşayan, para kazanan,
iş takipçiliği yapan ve sahtekârca
papağan gibi SPÖ sloganlarını
atanlar ile önümüzdeki beş yılda
bitecektir. Dost acı söyler. Kaf dağında onun bunun arkasını oyma, fitne ve fesatlığı SPÖ diye bize satanlara duyurulur. Âlemi
şaşkın milleti aptal yerine koymayın. Suratınızdaki o samimiyetsiz
maskeyi bir atın. Vatandaş tiksinti duyuyor. Buradan herkesi SPÖ’
ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Hedefimiz burada problemleri şahsileştirmeden ( gerekirse isim isimde belgeleri ile yazarız) bu rezil duruma bir dur denmesidir. Tiksinti
büyüktür. Dost acı söylemek zorundadır. Okurlarımızın ve diğer
tüm vatandaşlarımızın konu ile ilgili eleştirilerine elçi olmak istedik.
Elçiye zeval olmaz. Zeval edenlerin
sonu hep kötek olmuştur...
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Anadolu şehrinden farkı yok!
"Burada küçük bir
Türkiye oluşturduk"

Burası Avrupa'nın
göbeğindeki Türk kasabası. Avusturya'nın
Tirol eyaletindeki
Innsbruck şehrine
bağlı Telfs kasabasının nüfusunun hatırı
sayılır bir kısmını
Türkiye'den gelen
insanlar oluşturuyor.
Özellikle İç Anadolu
ve Konyalı Türk göçmenlerin bulunduğu
küçük şehre gidenler
bir Anadolu şehrinden
farkı olmadığını gözlemliyor. Peki bu ilginç
kasabanın hikayesi
ne? Neden bu kadar
Türk Telfs'te yaşıyor?
İşte günlük yaşamından kareleriyle ve ilginç hikayesiyle Telfs...
Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor.
Avusturya şehirleri Innsbruck'a
33, Salzburg'a 215, Almanya'nın
Münih şehrine ise 138 kilometre
uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası,
sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve
turizm geliriyle dikkati çekiyor.

15 BİN KİŞİLİK
NÜFUSUN 3 BİNİ
TÜRK
Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin
yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.
Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk iş-

ise ailesinin Türkiye'de olduğunu
belirterek, "Ailem Türkiye'de yaşıyor ama Avusturya'da yalnız
değilim. Cemaatim var. Onlar ilgi
ve alakalarıyla yalnızlığımı unutturuyor" şeklinde görüş belirtti.

rımız köy hayatı yaşıyor. İç içeyiz. O yüzden Türkçe çok sık konuşuluyor. Çocuklarımız güzel
Türkçe konuşuyor, iletişimimiz
çok iyi. Kendi aramızdaki yaşantımız mükemmel. Düğünümüzde
de cenazemizde de birlikteyiz.
Bir siyasetçi olarak beni memnun
eden bir şey de vatandaşlarımızın Avusturyalılarla da kaynaşmış olması" değerlendirmesinde
bulundu.

çiler, daha sonra bu küçük şehre
akrabalarını da getirdi. Zamanla
artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan
Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran
işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.

TÜRKÇE GÜNLÜK
YAŞAMIN PARÇASI
ürkçe günlük yaşamın parçası
Telfs'te Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor. İşletme
isimlerinde ve menülerde Türkçe
kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana
dillerinde iletişim kuruyor.
T ü rk ü r ü n le r i te z g a h l a r d a
Telfs'te hizmet veren marketlerde Türkiye'den gelen ürünler satılıyor. Şehir merkezinde
yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye'den
gelen ü r ü n lere yer ver iyor.
Restoranlardaki menülerde de
döner, kebap, lahmacun, sucuk lu ve ıspa na k lı pide g ibi lezzetler, hem Türk hem de
Avusturyalı müşterilere servis
ediliyor.

Şehirde yaşayanlar ın büyük çoğunluğunu İç Anadolu
Bölgesi'nden vatandaşlar oluşturuyor. Konya ve civar iller Ankara,
Kırşehir, Aksaray, Niğde'den gelen vatandaşlar, Telfs'teki Türk
nüfusunda büyük yer kaplıyor.
Bunun yanı sıra Karadeniz ve
Doğu Anadolu Bölgeleri'nden de
vatandaşlar Telfs'te hayatını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI:
GÜZEL BİR ŞEKİLDE
YAŞIYORUZ
Telfs Belediye Başkanı Christian
Harting, şehirdeki nüfusun kozmopolit yapısına vurgu yaptı.
Açıklamalarda bulunan Harting,
"Telfs önceden tekstil sektörünün yoğunluklu olduğu bir şehirdi. Tirol eyaletindeki en büyük 3.
ilçe. Sonrasında tekstil metal ve
turizm sektörüne döndü.
Bununla birlikte yabancı işçiler
de Telfs'e geldi. Onlarla sağlam,
ciddi ve güzel bir şekilde birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Şu anda Telfs'te 2 bin 500 Türk kökenli
vatandaş yaşıyor. Bizim için hepsi Telfsli. Burada 80'den fazla ül-

keden insan yaşıyor. Çoğunluk
Türklerden oluşuyor" diye konuştu.
Telfs Belediyesi Meclis Üyesi
Türk siyasetçi Güven Tekcan ise
Türk vatandaşların oylarıyla 2
dönemdir meclis üyeliğine seçildiğini söyledi. Şehrin yaşam açısından çok güzel olduğuna değinen Tekcan, "Telfs'te yaşamak
bir ayrıcalık. Buraya ilk gelenlerimiz 35-40 yılını doldurdu. Biz,
üçüncü jenerasyonuz. İlk gelenler, tekstilde çalışmak için davet
edilmiş. Şu an Telfs'te 16 bin kişi
yaşıyor. Bunun 2 bin 500'ü Türk
kökenlilerden oluşuyor.

TÜRKLER ÇOK
ATILGAN
Türk vatandaşlarımız çok atılgan. Çeşitli branşlarda çalışıyorlar. Esnaflık yapıyorlar, restoran
işletiyorlar, turizmle uğraşanlar,
mobilya sektöründe çalışanlar,
fabrikalarda çalışanlar var" ifadelerini kullandı.
Türklerin kendi arasındaki iletişimin iyi olduğunu aktaran Türk
siyasetçi, "Telfs'teki vatandaşla-

Yaklaşık 4 yıl önce Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından Telfs Eyüp
Sultan Camisi'ne imam hatip olarak görevlendirilen Mustafa Alsan

Avusturya'da değişen kanunlar gereği artık Türkiye'den din
adamının ülkeye gelemeyeceğini aktaran Alsan, şunları kaydetti: "Diyanet İşleri Başkanlığının
destek verdiği bir cami. Diyanet,
din görevlisi desteğinde bulunuyordu. 2015'te çıkarılan kanundan sonra artık Türkiye'den
Avusturya'da bulunan 64 camiye din görevlisi gelemeyecek. Biz
son görevlileriz"

ESNAF: KÜÇÜK
BİR TÜRKİYE
OLUŞTURDUK
Şehirde farklı branşlarda hizmet veren esnaflardan market işleten Selami Bilici, Telfs'te küçük bir Türkiye oluşturduklarını
söyledi. Bilici, şehre 1995'te geldiğini belirterek, "Ticaretle uğraşıyorum. Doğası ve insanları
güzel bir şehirde yaşıyoruz. Türk
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İşletmeler olarak ekonomik olarak devlet desteğini alamıyoruz
ama kendi halimizde uğraşıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 60'ı
Türk, yüzde 40'ı ise Avusturyalı.

mizin yüzde 80'ini Türkler oluşturuyor. Avusturyalılar Türk yemeklerine ilgi gösteriyor. Dürüm,
kebap, lahmacun ve pidelerimize
bayılıyorlar" diye konuştu.

Kesinlikle ilerleyen zamanlarda Avusturyalıların sadece Türk
ürünleriyle besleneceğini düşünüyorum. Kendi damak tadımıza alıştırdık." ifadelerini kullandı. Türk nüfusun önemli bir oran
olduğunu anlatan Bilici, "1995'te
ilk geldiğimde Almanca öğrenmeme gerek kalmayacağını düşünmüştüm. 25 yıl aradan sonra
nüfusumuz 2'ye katladı. Burada
küçük bir Türkiye oluşturduk.
Yavru vatan gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Memleket hasreti çektiklerini
vurgulayan Önen, "30 senem burada geçti ama Türkiye'yi çok özlüyoruz. İnşallah bir gün kesin
dönüş yapacağız. Öyle bir planımız var" ifadelerini kullandı.

"TÜRK YEMEKLERİNE
BAYILIYORLAR"
Restora n i şlet mec i si Met i n
Önen ise Türk yemek ler i n i
Avusturyalıların da beğendiğini
anlatarak, "Telfs'in 15 bin nüfusu var. Farklı milletlerden insanlar yaşıyor. Yaklaşık 5 bin yabancı
var. Bunun 3 bini Türk. Domuz eti
kullanmadığımız için müşterileri-

'MÜŞTERİLERİMİZ
ÇOK MEMNUN'
Kuaför Köksal Kaya da şehirdeki işletmelerin yüzde 25'ini
Türklerin çalıştırdığını belirterek, şunları söyledi: "Yozgatlıyım.
27 yıldır Avrupa'da yaşıyorum.
12 senedir kendi iş yerimde çalışıyorum. Kuaförlük yapıyorum.
Çalışanlarımızın hepsi Türk.
Kendi kültürümüzü insanlara
yansıttığımızda müşterilerimiz
çok memnun kalıyor.Bizim kültürümüzü çok seviyorlar. O yüzden Türk esnaflar olarak Telfs'te
bir yerlere geldik. Şehirdeki işletmelerin yüzde 25'ini Türkler çalıştırıyor" (Hürriyet)

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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Büyük vurgun! 700 bin
kişiyi sahte emekli
yaptılar…
Bu haberi okuyanlar Avusturya´da
emeklilik vurgununu konuşuyor.
Almanya’da gurbetçilere son vurgun. Sahte emeklilik şirketleri,
yaklaşık 700 bin kişiden en az
1500, en fazla 3000 Euro topladı.
Günü gelen emekli oldu. Vurgunu
fark eden ve 25 milyar dolar zarara
uğrayan SGK, binlerce gurbetçinin
emekliliğini iptal etti...
Sözcü Gazetesi’nden Ali Gülen’in
haberi şöyle :
Sosyal Güvenlik Kurumu’nu
(SGK) akıl almaz boyutlarda zarara uğratan emeklilik vurgunu
Almanya’da patlak verdi…
Gurbetçi Türkleri, “Sizi 3 bin 600
günden, daha az prim ödeyip daha yüksek maaş alarak emekli
edeceğiz” diyerek kurulan sahte
emeklilik şirketleri, yaklaşık 700
bin kişiden en az 1500, en fazla
3000 Euro topladı. Almanya ve
diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi, Türkiye’ye tatile gittiğinde bu şirketlerle tanıştırıldı.
Vatandaş, bir yasal ticari faaliyeti olmayan şirketlerde, 1 gün ile 15
gün, bazen de bir ay kadar sigortalı gösterildi.

4A SİGORTALISI
OLARAK…
1.5 milyar Euro’yu kurdukları şirketler veya şahıslarına havale ettiren sözde ‘Emeklilik danışmanları’, insanları Türkiye’de

kurdukları paravan şirketlerde
çalışıyormuş gibi göstererek, SSK
numaraları verdirdi. Buna dayanarak da binlerce kişi, SSK’dan 4a
sigortalısı olarak, emekli edildi.
Paravan şirketler o kadar çoğaldı
ki, Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. Ve bu şirketleri takibe
aldı. Kişi başı ortalama 120.000
TL ödeyerek emekli olan 700 bin
kişiden bir çoğuna şimdi kurumdan, “Sahte bilgi ve belgelerle aylık bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi. Size ödediğimiz
paraları faiziyle geri ödeyeceksiniz” yazısı gönderildi. 25 milyar
dolar zarara uğrayan ve emekliliği iptal eden SGK, 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini de geri istiyor.

ŞİMDİLİK 30 BİN
MAĞDUR VAR
Türkiye’de yasal anlamda ticari
bir faaliyeti olmayan şirketlerde,
fiili ve gerçek çalışması olmayan
kişilerden aralarında Türkiye’de
yaşayanların da bulunduğu 350
bin kişinin emekliliği iptal ol-

du. Bunların yaklaşık 30 bini
Avrupa’daki Türkler ve bu sayının hızla 500 bine ulaşması bekleniyor.
Emekliliği iptal edilen gurbetçilerden, ayrıca yasal faiz talep ediliyor ve haklarında dava da açılacak. Kişilere 7 gün itiraz hakkı
tanındı. İtiraz edilmezse karar
kesinleşecek. İtiraz edenlerin ise
İş Mahkemesi’nde dava açma dışında bir şansı yok. Dolandırılan
gurbetçiler ne yapacağını şaşırdı. Emekliliği iptal edilenler, “Biz
yasal bir işlem yaptığımızı düşünürken, hem SGK hem biz vurgun
yemişiz. Neye yanacağımızı şaşırdık. Bu paraları nasıl geri öderiz,
perişan olduk” dediler.

Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadın isyanlarda
Paravan şirketlerin mağdurlarından Heilbronn’lu okuma yazma bilmeyen Pupuş Doğan (76),
yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben
emeklilik şirketinin kurbanı oldum. Benden 2500 Euro aldılar. Parayı şirketin değil, bir şahsın adına ödettiler. 6 yıl önceki
emekliliğim iptal oldu. 39.000 TL
yatırmıştım. Şimdi SGK benden
yaklaşık 130 bin TL istiyor. Kaçıp
gitmişler. Şimdi ben bu parayı nasıl öderim.”
( SÖZCÜ, Foto: Sözcü)
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Sahte emekliler kurşuna
dizilmeli
Oktan Erdikmen
ARTI49'da kalema
aldığı dikkat çekici
uyarı ve analizinde
şunları yazdı:

SGK, emekliliğini iptal edip ödediği maaşları faiziyle geri istediği Arif
Bey’i bir de savcılığa şikayet etmiş.
Yetmez. Türkiye’de bir emeklilik
hayal eden Arif Bey, kurşuna dizilmeli. Çünkü herkes suçsuz. Bir tek
o suçlu…
OKTAN ERDİKMEN – Sosyal
Güvenlik Kurumu, kendisini sigortalı gösteren ama gerçekte çalışmayanların emekliliklerini iptal ediyor. Ödenen maaşları faiziyle geri
istiyor, vatandaş hakkında bir de
sahtecilikten suç duyurusunda bulunuyor.
Yazının burasında gözlerinizi kapatırsanız, emeklilik başvurusu yapmayanların “İyi yapmışlar.
Sahtecilik yapanlar beter olsun”
dediklerini duyar gibi oluyorsunuz.
Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var.
Onu da Almanya’da yaşayan Arif
Bey anlatsın:
“2014 yılında, borçlanarak emekli
olabilmem için Türkiye’ye giderek
bir şirkette kısa süreli çalışmak istedim. Tanıdıklar vasıtasıyla bulduğum muhasebe bürosu, bana iş
ayarlayabileceğini söyledi. Bir süre sonra bir inşaat firmasına kaydımı yaptılar. Ancak çalışmanın
mümkün olmadığını söylediler.
Masraflar için 1600 avro ödedim ve
10 gün sigortalı göründüm.
Bir süre sonra belgelerimin emeklilik için uygun olduğunu belirten
bir mektup aldım ve SGK’ya yaklaşık 65 bin lira prim ödedim. Sonra
maaşım bağlandı ve 4,5 sene kadar hesabıma yatırıldı. Geçen sene eylül ayında, emekliliğimin ip-

tal edildiği yönünde bir mektup
aldım. Meğer, o muhasebecinin
bana bulduğu firma bir süre sonra kapanmış. Oradan birçok kişiyi
sigortalı göstermişler. Şimdi SGK,
bana maaş olarak ödediği 92 bin liranın dışında, 20 bin lira da faiz almak istiyor. Bir de savcılığa vermişler. Avukat tuttum. Mahkeme celbi
bekliyorum. Onun da masrafı var.

lendirdiler. Ben gidip “Beni emekli yapın, sigortalı gösterin” demedim. “Gel şu kadar prim öde, seni
emekli yapalım. Kendini de sigortalı göster” dediler. Başıma bunların
geleceğini tahmin edemedim. Tek
hayalim, Türkiye’de basit bir emekli hayatı yaşamaktı”…

Bana o firmayı bulan muhasebeci,
5 bin avro daha verirsem işi halledeceğini söylüyor. Konsolosluktaki
memurlar, “Sen bu 5 bin günü BağKur’a geçir. 150 bin lira daha öde.
1300 lira maaş alırsın” diyorlar.
Benim artık kimseye inanacak durumum kalmadı.

Yıllarca televizyonlarda gazetelerde bangır bangır emeklilik ilanları
yayımlandı. “Kendini sigortalı gösterme” ifadesi vatandaşın diline
yerleşti. Aracı firmalar, hatta bazı
yetkililer bile bu şekilde yol gösterdi. Bütün bunlar SGK’nın ve siyasetçilerin gözü önünde gerçekleşti.

Hayaller kurmuştum. Türkiye’ye
yerleşecektim. Emeklilik günlerimi orada geçirecektim. Bir de arsa
alıp, prefabrik ev yaptırım diyordum. Bu hayallerin hepsi uçtu gitti.
Kaç aydır yediğimizden içtiğimizden bir şey anlamıyoruz. Aklımızda
hep bu olay var.

“Belgelerin tam, her şey çok güzel” diye prim toplayan SGK, yıllarca maaş ödedikten sonra aslında
belgelerin o kadar da tam olmadığını fark etti. Arif Bey’e ödediği 90
bin lirayı, şimdi faiziyle 110 bin lira
olarak istedi. Ancak ondan aldığı
65 bin lirayı, faizsiz olarak, yine 65
bin lira olarak ödeyecek. Zamanın
25 bin avrosu, şimdi 10 bin avro
edecek.

Ben dolandırıcı değilim. Kötü bir
şey yapmadım. Beni o şekilde yön-

***

Burada vatandaşı uyarmayan, piyasadaki şirketlerle ilgili tek laf etmeyen yetkililer suçsuz.
Bunlardan reklam alan, para karşılığı dolandırıcıları ekranlara çıkaranlar suçsuz.
SGK’yı 50 milyar lira zarar ettiren,
yüz binlerce gurbetçiden emeklilik
başvurularını aldıktan sonra, bazılarının sahte olduğunu tespit eden
yöneticiler suçsuz.
Bütün bunları izleyip de gurbetçileri dolandıran Kombassan için özel
yasa çıkaran siyasetçiler suçsuz.
Tek suçlu Arif Bey. Çünkü o, kendisini çalışmadığı halde sigortalı gösterdi.
Herkes dürüst, herkes namuslu.
Sadece Arif Bey bir sahtekar.
Onun için şimdi yerden bir taş alın
ve Arif Bey’e atın.
Ama ilk taşı, günahsız olanınız atsın.*
Oktan Erdikmen
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DÖNER KEBAP

YENİ VATAN GAZETESİ gelen şikayetler ile Ocak 2020 yine Viyana'da
soruyor: Dönere neden su basılıyor? Taze olmayan döner neden vatandaşa sunuluyor, kalan döner neden çöpe değil de dondurucuya atılıyor?
Kötü dönerin içine sos basınca yenecek hale mi geliyor? Temizliğe neden
gereken önem verilmiyor? Döner, Avrupa'da Mc Donalds'ı en fazla zorlayan

fast food yani hızlı yiyecek ürünü. Fast food devlerini sıkıntıya sokan dönerin Viyana'da bulunmadığı yer yok.Avusturya'nın artık köylerine kadar girmiş
durumda. Hem bütçeye uygun, hem de hamburgerden çok daha sağlıklı ve
lezzetli bir ürün olması bakımından her kesimden insan tarafından tercih
ediliyor.

B

ize has, bize özgü, bir yandan da bizi temsil eden,
Avusturya’da satışları tonlarla ölçülen bir ürünün bu denli yaygın olması mutluluk yaratırken, bu
kadar çok yenen bir yiyeceğin önümüze gelene kadar nasıl bir yoldan
geçtiği de büyük önem taşıyor.
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ri yiyene kadar et iki kere donmuş,
iki kere çözülmüş oluyor. Bu durum
ne kadar sağlıklı, sormak gerekiyor.

DÖNERE NE HAKLA SU
BASIYORSUN
DOLANDIRICI?
Dönercilerin kendi şikâyetlerinden
biri de, kendilerine gelen hazır
dönerin kilogramağırlığının hiçbir zaman gerçeği yansıtmaması. Dönerin sarılı olduğu folyo açıldığında içinden akan su, dönerin
toplam kilogramağırlığının yüzde 10 ila 15’ini oluşturuyor. Terbiye
sosu, dondurulmuş etin çözülmesiyle akan sular, kilogramağırlığına dâhil olmuş oluyor. Döneri şişe takıp, ızgara önünde pişirmeye
başlandığında ise, etin içerisindeki suyun tepeden buharlaşıp uçtuğu görülebiliyor. Bu konudaki en
büyük tartışma ise döner etinin içerisine, gramajı arttırabilmek adına
su basılıp basılmadığı yönünde yaşanıyor. Öyle ki, bazı dönerciler kar
etmek amacıyla döner etine sadece
(!) yüzde 10 oranında su basmaları
veya enjekte etmeleri ile övünüyorlar. Çünkü başkaları bu oranı daha
fazla tutuyor.

Kalan dönerle ilgili bir başka yöntem de, yine derin dondurucuya
atılmış dönerin küçük parçalar halinde tiftiklenip fırınlarda pişirilmesi, ardından da biraz taze dönerden,
biraz da eski dönerden katılarak
müşteriye verilmesi. Kurnaz dönerciler, müşterinin bu dönerden başka her şeye benzeyen şeyi nasıl yiyebileceklerinin de yolunu bulmuş.
Sos, soğan ve acıyı sandviçin veya
dürümün içine daha fazla basarak,
kötü tadı bir nebze olsun indirgiyorlar. Bu yöntemler insanın adeta midesini kaldırıyor.

HELAL MI, HARAM MI?
BÜYÜK SAHTEKARLIK!
Dönerciye sorulan klasik soru:
Etiniz Helal mi? Dediğimiz gibi bu
seri üretim hayvanlarının her birinin kesimini denetlemek mümkün değil. Üstelik hazır döner üreten Avusturya firmaları da var.
Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Et
kim bilir
nere-
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za satılabiliyor?
HIRSIZ ELEMAN, HIRSIZ

ORTAK SORUNU

Dönercilerin, bizzat kendilerinin
rahatsız oldukları bir başka konu
da güvenilir eleman bulma zorluğu. Daha önce bir başka yerde
çalışmış döner ustasını, kasa elemanını veya garsonu güvenip işe
almakta zorluk çektiğini, kendileri dile getiren dönerciler bu sektörde çalışan kişiler hakkında bir veri bankası oluşturulmasını istiyor.
Böylece bir elemanın daha önce ne
sebeple eski işinden ayrıldığı bilinebilecek çünkü kimse daha önce hırsızlık yapmış bir personel ile
çalışmak istemez. İşverenlerin işe
alacakları kişiler hakkında böyle
bir talepleri var, ancak tabii ki işe
bir de diğer taraftan bakmak gerekiyor. Hızlı yiyecek sektörü ucuz işçinin çalıştırıldığı

ÇÖPE ATILMASI GEREKEN DÖNERI TEKRAR
DONDURUCUYA NIYE
ATIYORSUN?

DÜRÜST DÖNERCILER
ALINMASIN
Yeni Vatan Gazetesi döner ve et alanında çalışan adını vermek istemeyen birçok kişi, kurum ve kuruluş
ile oldukça zaman alan zahmetli
görüşmelerde bulunarak hazırladığı aşağıdaki yazıyı, döner hakkındaki bilgiler ile kamuoyunun dikkatine sunmayı görev biliyor. İşini
temiz yaptığını iddia edenlerin bu
analizi kendi üzerine alınmamalarını tavsiye ederiz. Kamunun çıkarı onların kazandığı para ve ünden
daha önemlidir. Onların ortağı değiliz, insan gibi çok fazla uçmadan
ve vergilerini dürüstçe vererek işlerine devam etsinler. Hatta döner ismini kirletenlere karşı eğer bu kadar
rahatsız iseler en büyük mücadeleyi
onların vermeleri gerekir.
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NIYE
SORGULAMIYORUZ?

tavuğun sadece 40–50 gün içinde
yumurtadan piliç haline geliyor olması artık bir sır değil. Bu kadar çabuk bir şekilde büyütülen, seri üretim mamulü her tavuk için İslami
kesim şartlarının yerine getirilemeyeceği de aşikâr. Birçoğumuz yediğimiz döner etinin Helal olduğunu
düşünüyoruz. Ancak fabrikalarda
hazır dönerler için kesilen etlerin
nereden geldiğini, hangi şartlar altında kesildiğini, içine ne karıştırıldığını bilmiyoruz. Hiçbirimiz de bunu sorgulamıyoruz.

Tavuk veya dana eti nerelerde, hangi şartlarda üretiliyor? Örneğin, bir

DÖNERIN HAZIRLANIŞI
NASIL OLMALI?

Bilmeyenler için işin ustalarının ağzından anlatalım. Esasen döner eti
aşçı tarafından hazırlandığında,
tavuk ise tavuk budunun kemiklerinden ayrılması, et ise filetolar
halinde kesilip açılması ile başlanıyor işe. Bazen tavuğun derisi et
kuru olmasın diye aralara konabiliyor ancak bu oranın çok az tutulması gerekiyor. Et dönerde ise sığır,
dana, koyun veya kuzu etinin but
kısmından kullanılması gerekiyor.
Lezzet vermek için kıyma kullanılabilir ancak dönerin tamamı kıymadan yapıldığında daha az maliyetli olduğundan genellikle kıyma
döner yemekteyiz. Fileto haline ge-

tirilmiş etler, yoğurt veya süt ile soğan suyunda ve aşçısına göre değişen baharatlarla terbiye edilip en az
5–6 saat dinlendiriliyor, ardında da
tek tek döner şişine diziliyor.

NE KADAR SAĞLIKLI?
BUYRUN
KARAR VERIN!
Çoğu zaman bu şekilde hazırlanan
dönerler folyolara sarılarak derin
donduruculara atılıyor. Ancak et
eğer döner olmadan önce dondurulmuş bir şekilde geliyorsa, önce
çözülüyor ve terbiyenin ardından
tekrar donduruluyorsa, biz o döne-

İnsan sağlığı için büyük bir tehlike teşkil eden bir başka durum
ise, gün sonunda arta kalan döner. Pek çok dönerci, gün sonunda kalan döneri çöpe attığını söylüyor, ancak bu ne kadar doğru?
Kalan döneri derin dondurucuya
atıp, yeri geldiğinde geri taktığını itiraf eden dönercileri nereye
koyacağız? Bir takım dönerciler
kendi ceplerini insan sağlığından
üstün tutarak çeşitli metotlar geliştiriyor. Örneğin 20 kilogram
dönerden gün sonunda 3–4 kilogram arta kalıyor. Kalan döneri çöpe atmak yerine, derin dondurucuya atıyor. Ertesi gün 10–15
kilogramlık döner takılıyor ve bu
döner erken bitince, derin dondurucudan gizlice, yani müşteri görmeden eski döner takılıyor. Bir iki
tur ateş karşısında dönen döner,
buzlu görüntüsünü kaybedince
müşteriye tazeymiş gibi satılıyor.

lerden
geliyor? Dönerciler üretici firmalarına ısrarla sizin sorduğunuz bu “Helal mi?” sorusunu
soruyor mu? Dönerciler, çalıştıkları firmaların üretim mekânlarını
ziyaret ediyor mu? Kendi gözleriyle kontrol ediyor mu? “Etimi senden alacağım ama bir bakalım nasıl üretiyorsun?” diye soruluyor
mu? Birçok toptancının, üretici firmanın tarihi geçmiş veya geçmek
üzere olan etleri elden çıkarmak
için çok düşük fiyatlara birdenbire
piyasaya sürdüğünü, bunun da en
çok dönercilere satıldığı devlet sırrı değil. Herkesin bildiği bir gerçek.
Avusturya’da genellikle kıyma döneri yiyoruz. Bu kıymanın içine neler karıştırılıyor? Et ve tavuk döneri
aynı fiyata satan dönerciler var. Et
ve tavuk nasıl aynı fiyat olabiliyor?
Etin içinde ne var ki, bu kadar ucu-

e n
büyük sektörlerin başında geliyor. Sadece dönercilerde değil, et ve piliç üretimi yapılan fabrikalarda da çoğu zaman
kendi anayurdunda mağdur olup
Avusturya’ya gelen ve sonunda
daha çok mağdur olan işçiler çalışıyor.

TEMIZLIK! AĞIR, PIS,
YAĞLI BIR HAVA VE
ORTAM

Değinilmesi gereken bir başka nokta ise elbette temizlik. Döner gibi yağlı, sosları etrafa sıçrayan bir
yiyeceğin yapıldığı ortam ister istemez kirlenir. Bir süre sonra havalandırmaların ortamdaki yağdan tıkanması da normal. Ancak
vatandaş üstü başı döner kok-

madan bir dönerciden çıkamayacak mı? İşletme için oldukça masraflı olabilir, ancak bu da işin bir
parçası. Birçok kişi dönercilerin
mekânlarına hâkim olan o yağlı
ağır havanın içerisine girmek istemiyor. Zahmetli olduğu için haftada
bir temizlenmesi gereken havalandırma filtreleri, keyfe keder temizleniyor. Peki, dönerciler doğayı ne
kadar düşünüyor? Gün sonunda
döner tepsisinde biriken en az 1–2
kilogramlık yağ nereye dökülüyor?
Magistrat’ın işletmelere atık yağlarını dökmesi ve sonra Magistrat’a
teslim etmesi için özel bidonlar verildiği biliniyor. Kaç kişi lavaboya veya çöpe değil de, bu bidonlara döküyor yağını? Bilmeyenler için
söyleyelim, dünyadaki su kirliliğine yüzde 25’ini evlerden çıkan atık
yağlar sebep oluyor. Artık siz işletmelerin yarattığı kirliliği düşünün.

DÖNER ÇOK UCUZ
ISE DIKKAT
Dönerciliği, uzmanlık alanı döner
olmayan birçok kişinin de meslek
edindiğini görüyoruz. Semmel’in
içine döner koymalar, markette döner satmalar, kısacası her
gün yeni bir icat çıkıyor. Bazı yerde döner 1,5 Euro’dan, bazı yerde
4 Euro’dan satılıyor. Biz size söyleyelim, dönercinin cebini yakmadan, vatandaşı da etten mahrum etmeden döner sandviç
yapmak için 1 kilogram
döner etinden 5 sandviç çıkarmak gerekiyor. Bir kilogram etten
ne kadar fazla sandviç çıkarsa, dönerin
fiyatı o kadar düşebiliyor.
Vatandaş 1,5 Euro’ya döner yediğinde, neredeyse sadece sos ve
salata yemiş oluyor. Bunun standardı ne olacak? Üstelik bu tip uygulamalar kaliteyi düşürürken
dönercilerin kendilerini de haksız
rekabet yüzünden rahatsız ediyor.
Bunca olumsuzluğa rağmen, işini
hakkıyla yapan, çok güzel işletmeler var. Doyurucu olması, fiyatının
uygunluğu, anında taze bir şekilde
hazırlanması ile 7’den 70’e herkesin
beğenisini kazanmış bir yiyecek döner. Bu yiyeceğin, bu kadar başarı
kazanmışken daha dikkatli, özenli, kurallara uyarak, vatandaşı kandırmayarak, insan sağlığını düşünerek hazırlanması gerekmez mi?
(yenivatan.at)
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Hz. Zeyneb’in
(A.S) Öfkesi

Eğer meclis burada son bulsaydı, Yezit
kazanırdı veya emriyle yapılanlar pek
de çirkin gözükmezdi. Ama Zeyneb işin
bu şekilde son bulmasına izin vermedi. Yezit’in sevinç nedeni sandığı şeyi
zehirden daha da acı kıldı ve hazırda
bulunanlara gösterdi ki: Önlerinde şu
ayakta duranlar, şimdi Yezit’in, adına
halkı yönettiği yüce Peygamberin
kızlarıdırlar. Zeyneb (a.s) tam bir cesaret ve yiğitlikle Yezit’e hitaben
konuşmaya şöyle başladı:

“A

llah ve Resulü doğru buyurmuşlardır:
Kötülük yapanlar sonunda; Allah’ın ayetlerini yalan
okuyor ve onları alaya alıyorlardı.

Yezit! Yeri göğü bize daraltarak,
esirler gibi şehir şehir dolaştırarak, bizi rezil, kendini aziz kıldığını mı sanıyorsun? Böyle yapmakla
kıymetinin arttığını mı sanıyor-

sun ki bu şekilde gururla kıvranıyor, kibir satıyorsun? Gücünün
yerinde ve saltanatının muazzam
olduğunu görüp derine sığmıyorsun. Bilmiyorsun ki sana verilen
bu fırsat, içini olduğu gibi açığa
vurman içindir. Allah’ın şu buyruğunu unutmuş musun: “Kâfirler
kendilerine verdiğimiz bu mühletin kendileri için yararlı olduğunu
sanıyorlar. Biz onlara mühlet veriyoruz ki günah yüklerini daha da
ağırlaştırsınlar. İşte o zaman alçaklık ve rüsvalık kaynağı olan
azaba ulaşırlar.” Ey serbest bırakılmışların oğlu!( [1] ) Bu adalet
midir ki senin kadınların, kızların,
cariyelerin izzet perdesi arkasında
otururken Peygamberin kızlarını
esir edesin, onların saygınlık perdesini yırtasın, seslerini boğazlarına tıkayasın ve yabancı erkekler
onları develerin sırtında şehirden
şehre dolaştırsınlar?! Ne kimse onlara sığınma veriyor, ne kimse onları koruyor ne de erkeklerinden
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bir koruyucu onlara eşlik ediyor!
Halk şuradan-buradan onları seyretmek için toplanıyor!
Ancak göğsü bize karşı kinle,
öfkeyle dolan birisinden bundan
başka ne beklenebilir ki? Keşke
Bedir’de öldürülen atalarım burada olsaydı, diyorsun ve bunu
söylerken de çubukla Peygamber
oğlunun dişlerine vuruyorsun!
Büyük bir günah işlediğin, kötü
bir davranışta bulunduğun hiç mi
hiç aklına gelmiyor! Neden yapmayasın! Sen Peygamber evlatlarının ve Abdülmuttalib ailesinin -ki
yeryüzünün yıldızlarıydılar- kanını dökmekle iki ailenin düşmanlığını yeniledin. Sevinme, çünkü
pek yakında Allah’ın huzuruna çıkacaksın, o zaman arzu edeceksin, keşke kör olsaydım, dilsiz olsaydım da bu günü görmeseydim;
keşke dedelerim bu mecliste hazır
olsaydı sevinçten derilerine sığmazlardı demeseydim! Allah’ım
bizim hakkımızı, bize zulmedenlerden öcümüzü sen al! Allah’a
andolsun ki derini yırttın, kulağını kopardın. Allah’ın Resulü ve
evlatları ve ailesi Hakk’ın lütuf ve
rahmeti sayesinde yerlerini alacakları gün, sen daha çok rüsva
olarak onların önünde duracaksın. O gün bir gündür ki Allah vaadini uygulayacaktır. Ve her birisi
bir köşede kan içinde uyuyan bu
zulme uğramışları bir araya getirecektir. O’nun kendisi buyuruyor
ki: “Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduğunu sanmayın, hayır, onlar canlıdırlar ve Rablerinin
nimetlerinden yararlanıyorlar.”
Ama seni, bu şekilde; haksızca
Müslümanların boynuna bindiren
adam (Muâviye), o gün ki davacının Muhammed ve hâkimin Allah
ve işlediğin cinayetlerin tanığının,
ellerin-ayakların olduğu mahkemede kimin daha bedbaht ve daha
korunmasız olduğunu göreceksin.
Yezit! Ey Allah’ın düşmanı! Allah’a
andolsun ki sen, benim gözümde
kınamama değmeyecek kadar değersiz, tahkir edemeyeceğim kadar küçüksün. Ama ne yapayım ki
yaş, gözlerde tomurcuklanmış, ah
göğüste alevleniyor. Hüseyin öldürüldükten sonra, şeytan partisi
Müslümanların beytül-malından
mükafat almak için Peygamber ailesinin saygınlığını çiğneyerek bizi
Kufe’den akılsızlar partisinin sarayına getirdikten sonra, bu cellatların elleri kanımıza bulaşıp ağızları
etimizin parçalarıyla doldurdular.

Yeni Vatan'dan resimli
büyük sözlük hizmeti:

5. Baskı

5.
Yeni Vatan Gazetesi

A

Neue Welt Verlagadlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün
yeni ve geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile ay başında piyasaya
sürdü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük için siparişler gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan
hem de kitapçılardan sipariş edilebilir.

vusturya Eğitim, Sanat ve
Kültür Bakanlığı tarafından ilkokulların 2, 3 ve 4.
sınıflarında okutulması tavsiye
edilen resimli büyük sözlük, şimdiden eğitim dönemi için ikinci dili Almanca ve anadili Türkçe olan
çocukların iki dilde de yetkinliklerinin arttırılması amacıyla okullardan 5.Baskısı sipariş edildi.
Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Birol Kılıç resimli büyük sözlük
hakkında şunları söyledi: “Bu resimli kitap ile çocuklarımız ikinci
okul yılından itibaren günlük hayatlarına egemen olan bu iki di-

li sadece okullarda değil, evde de
aileleriyle birlikte oyun atmosferi
içinde öğrenme, geliştirme fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün ilk
3 bin baskısının ardından geliştirimiş ve iyileştirilmiş haliyle ikinci baskısını sizlere sunmaktan ve
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği
bir sözlük ile uyum sürecine katkıda bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye göçmenleri için
Avusturya Almancası hava, su,
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu
şekilde duygularımızı ifade edebilir ve gerektiği yerde demokratik
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı
zamanda vatandaşlık görevlerini
anlayabilmek ve bu ülkede yaşayan diğer insanları anlamak için
gereklidir.”
Uyuma teşvik eden bir kitap
projesi olarak bu sözlük, Türkiye
göçmeni çocuklarımıza Almanca
dilini eğlenceli bir atmosferde yakınlaştıracaktır. Eğlenceli ve rengarenk çizimlerle vücudumuz, ailemiz, renkler, giyim, yiyecekler
vs. gibi alt başlıklarla günlük hayatta ihtiyacımız olan kelimeleri sunan sözlükten hem çocuklar
faydalanabilir, hem de Almancayı

yeni öğrenmekte olan yetişkinler.
Bu motive edici sözlüğün yeni baskısında Avusturya Almancasına
özgü daha fazla kelime de bulmak mümkün. 46 sayfalık bu resimli büyük sözlük okullardan,
öğretmenlerden ve kitapçılardan
sipariş edilebilir:
"Das große Bildwörterbuch
Österreichisches DeutschTürkisch",
46 Sayfa, 16 Euro
ISBN 3-783707-405170,
Neue Welt Verlag
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100 maddelik
Hayat Anayasası

Prof. Dr. Osman Müftüoğludan HacI Bektaşi Veli, Mevlânâ, Yunus Emre,
veya Buda’dan aldığı kısa notlarla 100 maddelik Hayat Anayasası.
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sabah tekrarla.
5- Kendini, işini, eşini ve aileni
çok sev.
6- Aileni, ilişkilerini sağlam ve
büyük tut.
7- Eşine, işine, doğaya aşk ile
sarıl.
8- Eğlenceli biri ol, eğlenmeyi
asla bırakma.
9- Arkadaşsız, dostsuz, komşusuz kalma.
10- Evlen, mümkünse çocuk sahibi ol.

göre tedbir al.
10- Sadece sevince değil kedere
de ortak ol.

YEDİNCİ 10
İNCİNME İNCİTME
1- Müzikten kopma.
2- Ruh ve bedenini birbirinden
ayırma; beden un, ruh su; oluşan hamur ise sensin.
3- Kendine yetmeye çalış.
4- İnsaflı, hoşgörülü, gani ruhlu biri ol.
5- İncinme, incitme.
6- İhtiraslı olma.

İLK 10
YAVAŞ YE HIZLI YÜRÜ

1- Tartışma, tartışsan bile uzatma ve abartma.
2- Bugünü, bu anı, şimdiyi yaşa.
3- Düne pişmanlıkla, yarına kaygıyla yaklaşma.
4- Geçmişi geçmişte bırak, geleceğe umutla bak.
5- Eleştiride kıskanç, övgüde cömert ol.
6- Tevazuyu bırakma ama övgüyü kabullen.
7- Hoş sohbet biri ol.
8- Sıradan ve sade kal.
9- Kıskanma!
10- Manevi zenginliğini çoğalt.

ONUNCU 10
‘BU DA GEÇER’
DEMESİNİ BİL

İKİNCİ 10
YEMEKTE SU İÇME

ÜÇÜNCÜ 10
BEL ÇEVRENİ İYİ
GÖZLEMLE

4- Geleceği görmek için geçmişe bak.
5- Yaşın elliyi geçmişse “Durma”,
“Düşme”, “Üşütme” üçlüsünü
unutma.
6- Huzurun en etkili ilaç olduğunu aklından çıkarma.
7- Ruhuna fazla ışık tutma ama
onunla sohbeti de unutma.
8- Eşyaya bağlanma, eksilmekten korkma.
9- Yaşlanmayı kabuğu soyup ruha inmek olarak kabul et.
10- Aşırılıktan uzak düzgün bir
yaşamın olsun.

DOKUZUNCU 10
ELEŞTİRİDE KISKANÇ
ÖVGÜDE CÖMERT OL

1- Az ve öz ye. Yükte hafif, pahada ağır şeyler tüket.
2- Yaşın ilerledikçe lokmalarını
azalt, adımlarını çoğalt.
3- Yavaş ye, hızlı yürü.
4- Zeytinyağı ve tereyağına öncelik ver.
5- Yoğurt, yumurta ve balıktan
vazgeçme.
6- Kahveyi değil çayı sev, ikisini
de kararında tüket.
7- Bakliyat, sebze ve meyveyi ihmal etme.
8- Yeşillikleri ve baharatı ciddiye al.
9- Maydanoz, kekik, nane, fesleğen, tere, roka ve benzerlerini
sofrandan eksik etme.
10- Tarçın, zerdeçal, rezene ve
kırmızı biberi masanda tut.

1- Şekerden, undan, tuzdan ve
kızarmış yağdan uzak dur.
2- Güvenli ve mineral zengini su
iç.
3- Yemekte su içme.
4- Suyu oturarak ve ılık iç.
5- Suyuna portakal veya limon
dilimleri, rendelenmiş turunçgil
kabuğu ekle.
6- Kahvaltıyı atlama.
7- Akşamları az ve erken saatte ye.
8- İki öğünle beslenmeyi dene.
9- Sofradan biraz aç kalk.
10- Damak çatlatayım derken damarlarını çatlatma.
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1- Geleneksel gıdalar ve mutfaktan pek ayrılma.
2- Ev yemeklerini tercih et.
3- Sofranı kalabalık tut, masanı
(ailen ve dostlarınla) büyüt.
4- 40’lı yaşlardan sonra et değil
ot (bitkisel) ağırlıklı beslen, aslan değil kuzu ol.
5- 40’lı yaşlardan sonra her 10
yılda bir tabağını yüzde 5 küçült.
6- Duygusal açlığını besinlerle
giderme.
7- Kilonu ve bel çevreni iyi izle.
8- Doğal, tam ve yerel besinleri
tercih et.
9- Sabah egzersizlerini ihmal etme.
10- Her gün mutlaka yürü.

DÖRDÜNCÜ 10
AYAKTA KAL
HAYATTA KAL
1- Her gün paslanmamak için 5
bin, kilo almamak için 7 bin 500,
sağlıklı yaşlanmak için 10 bin
adım atmaya çalış.
2- 30 dakikadan fazla oturma.
3- “Ayakta kal, hayatta kal” mottosunu asla unutma.
4- Mümkünse her gün 15-20 dakika güneşlen.
5- Uykundan taviz verme.
6- Erken yat, erken kalk.
7- Duasız, dileksiz ve şükürsüz
yatağa girme.

8- Güne neşeli başlamaya gayret et.
9- Stresten uzak dur.
10- İşe evini, eve işini götürme.

BEŞİNCİ 10
EŞİNİ, İŞİNİ, AİLENİ
ÇOK SEV
1- Hazdan kopma, keyfi bırakma
ama ikisine de tutku derecesinde bağlanma.
2- Kendinle ve hayatla dalga geçmeyi bil.
3- Yüzünden gülümsemeyi, ağzından kahkahayı eksik etme.
4- Gamlı, kederli olma, “Neşeli ol
ki genç kalasın” mottosunu her

ALTINCI 10
İLAÇLARDAN UZAK
DUR!
1- Tedbiri elden bırakma, emniyet kemeri tak, kask kullan.
2- Sağlık kontrollerini ihmal etme.
3- Gereksiz ilaç kullanma.
4- Manevi şifaya zaman ayır.
5- Sıkıntılarını paylaşabileceğin
insanlarla dost, arkadaş ol.
6- Doğaya dokun; rüzgârı yüzünde, güneşi teninde hisset.
7- Yaşlanmaktan korkma, yaşlılıkla kavga etme.
8- Mutlak sonu kabullen.
9- Genetik mirasını öğren, ona

7 Az konuş, çok dinle; anlatan
değil, dinleyen ol.
8- ‘Hayır’ı ‘Evet’le eşitlemeye çalış.
9- Unutmayı ve barışmayı bil.
10- Dertleşmekten çekinme ama
mızmızlanma.

SEKİZİNCİ 10
DURMA, DÜŞME
ÜŞÜTME
1- Öfke, kin ve küskünlük yükünü taşıma.
2- “Az çoktur”u benimse ve her
bakımdan hafifle.
3- Evrendeki her şey ve herkese
saygılı ol, değerini bil.

1- Gerektiğinde işi oluruna bırak. “Bu da geçer” de.
2- Evinden, köyünden, kentinden ve ülkenden kopma.
3- Mahcup, çekingen ve kararsız
olma.
4- Oku, yaz, gez, dolaş, izle, yeni
şeyler öğrenmeyi asla bırakma.
5- Sadelik ve sıradanlığa yönel.
6- Az sadakat bekle, çok sadakat
göster.
7- Bedenini iyi dinle, verdiği sinyalleri ciddiye al.
8- Toksik olan her şeyden uzak
dur.
9- Modern tıbba inan ama geleneksel tıbbı pasjh geçme.
10- Zamanın ve sabrın en iyi ilaç
olduğunu unutma.
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