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Böyle dostlar düflman bafl›na

SSaavvaaflflaa
hhaayy››rr

Saddam’a, Saddam’› Saddam yapanlara ve

15 Ocak 2003 tarihinde, k›sa ad› IGG olan Avusturya ‹slam Diyanet ‹flleri (Isla-
mische Glaubensgemeinschaft in Österreich) Baflkan› Suriye as›ll› ANAS
SCHAKFEH, cemiyetin akademisinde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda “Türkiye’-
nin Avrupa Birli¤i’ne üyelik giriflimleri, Avusturya’da ve Avrupa’da ‹slam ve Müs-
lüman düflmanl›¤›n› art›r›yor ve art›racak” dedi.  Toplant›da IGG baflkan› ile birlik-
te, hitap ettikleri otuzdan fazla yabanc› ve Avusturyal› bas›n mensubuna Türkleri,
Türk Hükümeti`ni, Atatürk’ü ve Türk Devleti`ni adeta flikayet eden IGG’ye ba¤l›
‹slam Akademisi Direktörü M›s›r as›ll› Prof. Elsayed Elshahed, özellikle
Almanya’daki D‹T‹B adl› kurulufla, Türkiye’ye ve Atatürk’e a¤›r siyasi elefltirilerde
bulundu (Ses bantlar› ve flahitlere ulaflmak mümkün). Bas›n toplant›s›n›n ko-
nusunun “Avusturya’da ‹slam Düflmanl›¤›” (Islamophopie) olmas›na ra¤men, A-
vusturya’daki tüm müslümanlar› temsil etti¤ini iddia ederek bas›n toplant›s› dü-
zenleyen ANAS SCHAKFEH Türkiye’ye karfl›, böylesi düflmanca aç›klamalarda
bulunmas› tepki toplad›. Avusturya’da yaflayan Türkler dahil tüm Müslümanlar a-
d›na siyasi ve herkesi temsil edemeyecek flahsi aç›klamalarda bulunan Schak-
feh’e Avusturya Türk toplumundan tepki gittikçe büyüyor. HHaabbeerriinn ddeevvaamm›› 44 ddee

Haberin
devam›

sayfa 3’de

WIENSTROM’da
derhal daha uygun

elektrik.

De¤erli Avusturyal› bas›n men-
suplar›, Türkiye Avrupa Birli¤i’ne

girerse, Avrupa’da ‹slam düflmanl›¤›
artar!

Suriye as›ll› Avusturya ‹slam Diyanet
Cemiyeti Baflkan› ANAS SCHAKFEH
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Irak  savaþý  hakkýnda  görüþler
Yeni  Vatan  Gazetesi  Viyana’da  yaþayan  Türk  ve  Avusturyalý  vatandaþlarýn  Amerika-IIrak  savaþý  hakkýnda  görüþlerini  aldý:

Bulunduðumuz çað içinde savaþ bir
çözüm deðildir. Bazý insanlar bunun bir
güç gösterisi olduðunu düþünüyorlar.
Hayýr, eski Sovyetler Birliði'nin parça-
lanmasýndan sonra Amerika, dünyanýn
en kuvvetli ülkesi konumuna gelmiþ ve
dünya polisi olmuþtur. Bunun böyle ol-
duðu geçmiþ yýllarda da ispatlanmýþ,
mesela Yugoslavya krizi sýrasýnda AB ü-
yesi ülkeler ABD'den yardým talep et-
miþtir. Çünkü, AB ülkeleri kendi arala-

rýnda bu problemin çözümünde anla-
þamadýklarý gibi her ülke kendi çýkarla-
rýný düþünmüþ ve bu krizden ekonomik
olarak faydalanmak istemiþlerdir.
Her savaþ gerçekleþtiði ülkeye ve orada
yaþayan insanlara sefaletten baþka bir-
þey getirmez. Ama diðer yandan da A-
merika gibi bir ülke için savaþ; ekono-
mik olarak kalkýnma ve hareketlilik de-
mektir. Bana göre burada neden,
Irak'ýn kitle imha silahlarýna sahip ol-

masý deðildir.
Bütün mesele
Saddam rejimi-
ni  yýkýp, yerine
kendi kontrolle-
rinde bir hükü-
met getirmek
ve oradaki pet-
rol kaynaklarýný
kontrol altýna
almaktýr.

Ben ABD-Irak savaþýna karþýyým.
Amerika'nýn Irak'a saldýrmasýnýn ne-
denini anlayabilmiþ de deðilim. Bu
inanýlmaz bir þey. Sanýrým bu savaþýn
asýl nedeni, yeni savaþ aletlerini ya da
taktiklerini denemek olabilir. Zaten
karþý karþýya savaþacak taraflar bir-
birine eþit deðil.  Ayrýca deðiþik alan-
larda savaþýlacaðýndan bunu bir yük-
sek teknoloji savaþý olarak deðerlendi-
rmek gerekiyor. Ekonomi, ticaret ve
para için yapýlan bir yüksek teknoloji

savaþý. Oysa Irak için bu, dinsizlere
karþý yapýlan bir din savaþý. Yani her
iki tarafýn nedenleri de farklý. 
Bu sebepten dolayý her iki taraf
arasýndan kazanan olamayacak.
Burada Birleþmiþ Milletler'in de ne ka-
dar zayýf kaldýðýný görüyoruz, bu
savaþý önleyecek hiç birþey yapamýy-
orlar. Ayrýca bundan sonra hangi ül-
kenin Amerika'nýn gözüne batacaðýný
ve yeni hedef olacaðýný da çok merak
ediyorum.

Savaþa kesinlikle karþýyým ama
korkarým engellemek mümkün deðil.
Birleþmiþ Milletler beni ciddi olarak
hayal kýrýklýðýna uðrattý. Her iki ülke
de B.M. üyesi olmasýna raðmen hiç-
bir þey yapýlamýyor. 

Ayrýca BM'den Irak'a giden silah uz-
manlarýnýn belirsiz ve tutarsýz rapor-
lar vermesi onlarýn taraflý davrandý-
ðýný gösteriyor. Öte yandan bu sa-

vaþýn hangi problemi ortadan kal-
dýracaðýný da bilemiyorum. Bu sa-
vaþta iki tarafýn birbirine kýyas-
lanamayacak kadar farklý güçte ol-
masý, Amerika'nýn bilgisayarlar ar-
kasýnda savaþýp kayýbý en aza indir-
mesine, Irak’ýn ise sivil halkýnýn
suçsuz yere öldürülmesine ve bu
ülkenin telafi edilemez bir þekilde
gerileyip yoksullaþmasýna neden
olacak. 

Savaþ hakkýndaki düþüncem kesinlikle
pozitif deðil. Amerika terörizmi kulla-
narak ve politik iliþkiler sayesinde çok
taraftar topluyor. Ve diðer ülkeler de
politik iliþkileri gereði ve ABD ile ters
düþmemek için taraf oluyorlar.
Amerika ve Irak tamamen farklý
dünyalara sahip iki ülke. Her iki taraf
da çok iyi düþünüp bir çözüm üret-

meli ama ne yazýk ki bu güne kadar
bir þey yapamadýlar. 

Aslýnda en önde gelen iki nedenden
biri ekonomik, özellikle petrol, diðeri
de Irak'ta olduðu düþünülen kimyasal
silahlar. Bence kazanan taraf diye bir-
þey olmayacak, insanlýk her halukarda
kaybedecek. 

VVeerroonniikkaa  GGoolllleerr,,  ööððrreettmmeenn  ((2288))

AAggnneess  GGoolllleerr,,  ttýýpp  ööððrreenncciissii  ((2266))

Gerda  Kubicka,  
Ýþyeri  yöneticisi,  (40)

ÇÇeettiinn  GGhhaarriibboo,,  
SSaattýýþþ  MMüüddüürrüü  ((5500))  
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SSaavvaaþþaa  hhaayyýýrr!!
Irak diktatörü Saddam'a,
Saddam'ý Saddam yapanlara
lanet olsun! Amerikalý bir senatör
Amerikan kongresinde; diktatörlükle yönetilen
ve halkýna zulmeden Latin Amerikalý, güdüm-
lerindeki komþularýnýn baþýndaki diktatörler
için: "Sizler birer köpek domuzsunuz, ama ne
yazýk ki bbiizziimm köpek domuzlarýmýzsýnýz"
demiþti. Tarihte, Amerikan Hükümetlerinin
ulusal çýkarlar adýna her yolun mübah
olduðunu gösteren bu söz, acaba Irak diktatörü
Saddam için de geçerli midir? Bu yüzyýlda
Amerika, insanlýða bilimde, sanatta olduðu
kadar istediði ülkelerde aarrzz  vvee  ttaalleepplleerrii  doðrul-
tusunda demokrasinin, ekonominin ve insan
haklarýnýn geliþmesi, oturmasý için büyük
hizmetlerde bulunmuþtur...  Bu hizmetlerden
dolayý insanlýk adýna þükranlarýmýzý ve Amerikan
halkýna sevgi ve saygýlarýmýzý sunarýz. Öte
taraftan Amerikan yönetimi, insanlýðýn baþýna
büyük belalar açmýþtýr ve açmaya  da meyilli
olduðu iddia ediliyor. Öylesine bir meyil ki bu;
3. Dünya Savaþý'nýn patlak vermesinin eli
kulaðýndadýr deniliyor. Irak'ýn elindeki insanlýðý
tehlikeye düþürebilecek biyolojik ve nükleer
silahlarý Saddam despotu, nereden almýþtýr?
Irak’a nükleer teknoloji Fransa’dan alýnmadý
mý? Halepçe katliamýnda kullanýlan kimyasal
silah ve tesisleri Almanlar satmadý mý? Saddam'ý
ve Usama Bin Ladin'i ilk önce kullananlar ve
dünyanýn baþýna bela edenler kimlerdir?
Saddam gitsin, Irak'a demokrasi gelsin ama...
Bu demokrasi, Irak'ta yaþayan Müslüman,
Hýristiyan ve Yahudi  insanlar bombalanarak
gelmesin. Savaþa Hayýr! Kutsal kitabýmýz Kuran-
ý Kerim, savaþa kesinlikle onay vermiyor. Kutsal
kitaplar Tevrat ve Ýncil de bu savaþa  onay ver-
miyor. Müslüman kaný akmasýný istemiyoruz.
Ama ayný derecede ne Hýristiyan ne de Yahudi
kaný akmasýný istiyoruz. Barýþ istiyoruz ve diliy-
oruz... Saddam ve Saddam gibilerin istenilen
þekilde kullanýp sonra tu kaka deyip baþýmýza
bela edenleri lanetliyoruz.  Amerika,  Ýsrail dahil
tüm dünya halklarýnýn  kardeþ olabileceklerine
inanýyoruz. Dünya, Amerika’dan barýþýn elçiliði-
ni yapmasýný herzamanki gibi bekliyor. Yeni
Vatan Gazetesi'nin Avusturya'da farklý kesim-
lerdeki okuyucularý arasýnda yaptýðý araþtýrmaya
göre; herkes Saddam despotunun yok olmasýný
diliyor ama savaþa hayýr da diyor. Yeni Vatan
Gazetesi de baþ yazýsý ile bu duygularý dile
getiriyor.

11 Eylül faciasýndan tüm
dünya ders almalý, ada-
let olmadan barýþ saðla-
namaz. Ýnsandaki ruhi
boþluk ve tatminsizlik a-
dalet olmadan giderile-
mez. Sonuçta gerginlik
doðar, büyür, kavga ve
savaþlara neden olur. Di-
ðer bir gerçek de þudur
ki; küreselleþme sürecin-
de ihtilaflar sýnýrlý kal-
maz, yayýlýr, büyük yan-
gýnlara neden olur. 

Saniyeler içinde büyük
felaketlere sebep olabile-
cek silahlarýn egoistçe ve
sorumsuzca üretildiði bir
zamanda yaþýyoruz. Akýl
sahibi herkesin savaþa
hayýr demesi, böyle fela-
ketlerin önlenmesi için kutsal
bir sorumluluk ve görevdir. No-
bel ödülü sahibi Martin Luther
King bu gerçeði þöyle açýkla-
mýþtýr:
"Hepimiz kardeþ gibi birlikte
yaþamayý öðrenmeliyiz, aksi
taktirde hepimiz deliler gibi
mahvoluruz."

Irak krizine en azýndan bu açý-
dan bakmak ve yapýlacak sal-
dýrýnýn ne büyük yangýnlara ve
felaketlere sebep olacaðýný ak-
lýselim sahibi olarak sükunetle
düþünmeliyiz. Yalana, dema-
gojiye yer verilmemeli, barýþ
uðruna hiçbir fedakarlýktan ka-
çýnýlmamalý. Esas erkeklik bu-
dur.

Bu savaþta en önde gelen
neden ekonomi ve petrol,
bundan baþka terör korku-
su da önemli bir neden ta-
bii. Ama þu da kesin ki, sa-
vaþ terörü bitirmeyecek. I-
rak yönetimi, savaþý önle-
mek için hiç birþey yapma-
dý. Ayrýca biz Avrupalýlar,
Kuveyt savaþýndan Hüse-
yin'i çok iyi tanýyoruz. Hü-
seyin güvenilir olmadýðýný
gösterdi. Zaten bu savaþý
sadece Irak ve ABD ile sý-
nýrlandýrmamak gerekir.
Savaþtan sonra ne olacaðý
da gerçekten büyük sorun.

ABD açýsýndan bakarsak, ben burada tam bir petrol þirketi ailesi
olan Bush'lardan baba Bush'un yapamadýðýný oðlunun yapmaya
çalýþtýðýný görüyorum. 

Werner Wanek, 
Müþteri temsilcisi (56)

Emmanuel Aydýn, din adamý

BBiirrooll  KKýýllýýççBaþyazý



GGÜÜNNDDEEMMSayfa 4 Sayý 30

YENÝ VATAN GAZETESÝ

SCHAKFEH:  “Türkiye  AB’ye  üye  olursa  Ýslam  düþmanlýðý  artar”

TAM Direktörü Prof. Dr.Faruk Þen,
AB Komisyonu Baþkaný Romano
Prodi  ile yaptýðý müzakere sonrasý
açýklamasýnda, görüþmenin 'Avru-
pa Akdeniz Diyaloðu' kapsamýnda
gerçekleþtiðini belirterek, "Prodi,
Türkiye'nin AB'nin geniþlemesinde
13. aday ülke olduðunu, AB'ye ke-
sinlikle üye olacaðýný ve bu yoldan
dönüþün söz konusu olamayacaðý-
ný ifade etmiþtir" dedi. 

Kimler  ne  dedi?

Avusturya Diyanet Ýþleri (kýsa
adý IG olan 'Islamische Glau-
bensgemeinschaft') Meclis
Baþkaný Dr. Fuat Sanaç'ýn, Yeni

Vatan Gazetesi'nin,  "Türkiye’-
nin Avrupa Birliðine girmesi-
nin yararlarý ve zararlarý sizce
nelerdir?" sorusu karþýsýnda
görüþlerini þöyle ifade etti:
"Türkiye'nin Avrupa Birliði’ne
giriþinin zararlarý deðil tam
tersine  yararlarý olacaktýr. AB,
bir "Hýristiyanlar Kulübü" ol-
madýðýný, Türkiye'ye kýsa veya
uzun vadede üyelik yolunu
kolaylaþtýrarak ispatlayacaktýr.
'Türkiye, Ortadoðu ile Avrupa
arasýnda köprü görevi gören
bir ülke olarak Avrupa
Birliði'ne zenginlik katacaktýr.
Tüm dünyadaki Ortodoks-
lar’ýn merkezi, Ýstanbul Or-
todoks Kilisesi'dir. Bildiðiniz gi-

bi, Katolik Hýristiyanlarýn ruha-
ni merkezi Papa'nýn oturduðu
Roma-Vatikan'dýr. Türkiye, Av-
rupa Birliði'ne üye olursa; Av-
rupa, hem Katoliklerin ruhani
merkezi olan Vatikan'ý hem de
Ortodokslarýn merkezi olan
Ýstanbul'u sýnýrlarý içine alarak
daha güçlü hale gelecektir.
Nüfusunun çoðunluðu Müs-
lüman olan Türkiye'nin Av-
rupa Birliði'ne üye olmasý ile
Hýristiyan ve Müslümanlar
arasýndaki önyargýlar azalacak
ve diyalog süreci baþlayacak-
týr. Ekonomisi geliþmiþ bir Tür-
kiye, üye olarak artýk Avrupa
Birliði'ne göçmen yollamaya-
cak; aksine Ýtalya, Ýspanya, Yu-

nanistan ve Portekiz'in Avrupa
Birliði'ne üyeliðinden sonra
baþlayan ters göç süreci, Tür-
kiye için de geçerli olacaktýr.
Kýsaca, kim Türkiye'nin Avrupa
Birliði'ne üyelik giriþimlerinin
veya üyeliðinin kötü sonuçlar
doðuracaðý yorumunu dile
getiriyorsa, o kiþi, kurum ve
kuruluþlara karþý düþmanlýk
gütmektedir. Tam tersine Tür-
kiye'nin üyeliði,  Avrupa Birli-
ði'ni “Hýristiyan Kulübü”
görüntüsünden kurtaracak,
Türkiye, Ýslam Alemi ile Batý
arasýnda bir köprü olacak ve
dolayýsýyla dünya barýþýna
büyük bir katkýda bu-lunacak-
týr. 

15 Ocak 2003 tarihinde, Viyana'da Türkler dahil Avustur-
ya'daki tüm Müslümanlarý resmen temsil eden kýsa adý
IGG olan Avusturya Diyanet Ýþleri Baþkaný ANAS SCHAK-
FEH, IRPA adlý akademilerinde bir basýn konferansý düzen-
leyerek Türkiye'nin Avrupa Birliði’ne girmesinin, Avrupa'da
Ýslam ve Müslüman düþmanlýðýný artýracaðý  görüþünü dile
getirdi. Suriye asýllý Avusturya vatandaþý Avusturya Ýslam
Diyanet Cemiyeti Baþkaný Anas Schakfeh, “Türkiye’nin
Avrupa Birliði’ne girmesi ve hatta girme giriþimlerinde
bulunmasý Avusturya'da ve Avrupa'da Ýslam düþmanlýðýný
arttýrmaktadýr” dedi. Bu sözlere katýldýðýný söyleyen ayný
kurumun Ýslam Akademisi Baþkaný, Mýsýr'ýn Türkiye tarafýn-
dan  diplomalarý kabul edilmeyen AL-Azhar  Üniversite-
si’nde Prof.Dr ünvanlý, EL SAYED ELSHADET‚ “Ben
Almanya'da görevde bulundum. Almanya'da DITIP isimli
Türk hükümetine baðlý dernekler Türk Müslümanlar’ýn
Almanya'ya entegrasyonunu engelliyor. Türk hükümeti
ellerini Avrupa'daki Türkler’den çeksin. Almanya'da din
derslerinin Türkçe olmamasý gerekiyor'' dedi.Çok kalabalýk
yerli ve yabancý basýn mensubunun ilgi gösterdiði basýn
konferansýnda, Türk gazetecinin “Türk toplumu sizden
rahatsýz, bu konuda ne diyorsunuz” sorusu karþýsýnda
Anas Schakfeh Türk gazetecinin sorusunu cevaplayacaðý
yerde, “Sizin ve gazetenizin neye hizmet ettiðini herkes bi-
liyor” diyerek Avusturya medya mensuplarý önünde Türk
gazeteciyi adeta ajan gibi göstererek iftira attý. Türk gaze-
teci kendisine “Türk kamuoyu adýna size soru soruyorum,
ben burada yetiþmiþ bir isçi çocuðuyum ve sizi protesto
ediyorum  sayýn ANAS Schakfeh, siz ne zamandan bu
yana sizi eleþtiren gazetecileri aba altýndan böyle suçla-
malar yapýyorsunuz. Siz ne hakla görevi yapan insanlara
ÝFTÝRA atýyorsunuz “diye ANAS SCHAKFEH verdi.   Anas
Schakfeh’in açýklamasýna  Avusturya’da ki resmi olarak
kurulan yüzlerce Türk derneðinden büyük tepki geldi.
Anas Schakfeh’in resmen ve alenan Türkiye üzerinden
Türklerin Avrupa’da düþmanlýk yaratacaðý imajýný  hem de
Türk Müslümanlarýný güya Avusturya’da temsil yetkisi ile
açýklamasý Türk toplumunda tepki topladý.

TAM Direktörü Prof. Dr.Faruk Þen, AB
Komisyonu Baþkaný Romano Prodi  ile

Avusturya Diyanet Ýþleri Meclis
Baþkaný Dr. Fuat Sanaç

Türkiye, 
Almanya ve Avusturya’daki Türklerden elini
çeksin. Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne girmesi

Ýslam düþmanlýðýný arttýrýr.

Anas Schackfeh

Çok doðru,
çok doðru....

Elsayed Elshahed



Avusturya’da ve Türkiye’de
Süleymancýlar olarak tanýnan
“Avusturya Ýslam Kültür
Merkezleri Birliði” Baþkaný
Mehmet Nalbant, konu ile
ilgili olarak þu þekilde yazýlý
beyanda bulundu:
“Biz, Avusturya Ýslam Kültür
Merkezleri Birliði (IKMB) ola-
rak, Türkiye’nin AB’ye alýnma-
sýný istiyoruz. Bunun, karþýlýklý
iliþkiler adýna daha faydalý
olacaðý kanaatindeyiz. 
Ülkemizin, yýllardýr yapýlan ça-
lýþmalar neticesinde, Birlik içe-

risindeki hakettiði yeri almasýnýn doðru olacaðýný
düþünüyoruz.Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne kabul
edilmesi, uzun zamandýr devam eden dostluk iliþ-
kilerini, ticari ve ekonomik iliþkileri daha da iyi bir nok-
taya getirecektir. Bu amaçla yapýlan iyi niyetli çalýþ-
malarý destekliyoruz.”
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Türkiye AB'ye girmeli mi? Avrupa Par-
lamentosu’nda bazý tutucu kýsýmlarýn
Türkiye’nin AB'ye girmesini zorlaþtýran
önergeler getirmelerine  raðmen bu
soruya olumlu cevaplar verenlerden
biri de Viyana Metropolü Christoph
Schönborn, Brüksel’de bu konunun
olumsuz cevaplanamayacaðýný vurgu-
larken "Türkiye gibi bir Müslüman ül-
kenin çoðunluðu Müslüman”dýr diye
AB'ye girmesinin zorlaþtýrýlmamasý ge-
rektiðini söyledi ve sözlerine "Türkiye
tarihi önem bakýmýndan Magrip gibi
Avrupa’nýn ayrýlmaz bir parçasýdýr ve
Türkiye’nin AB'ye girmesinin þartlarýndan biri de kriterlerin
yerine getirilmesidir.” dedi.

Cumhurbaþkaný Klestil: “Türkler’in nasýl çalýþkan ve yasa-
larýmýza ne denli saygýlý olduklarýný ve de Avusturya’nýn
ekonomisine olaðanüstü katkýlarý bulunduðunun bilin-
cindeyim. Avusturya’daki Türk toplumu Avusturya için bir
renklilik ve barýþ kaynaðýdýr. Türklerin Müslüman olmalarý
Avusturya için bir kazançtýr. Avusturya’daki Türkler’e  ben
kefilim ve Onlar’ýn güvencesi benim. Türkiye’nin Avrupa
Birliði perspektivi açýk tutulmalýdýr.’’ diyerek sözlerine
devam etti.

YENÝ VATAN SORUYOR:

Avusturya’da yaþayan tüm Müslü-
manlar’ý resmen “temsil eden” ve
demokratik yönetilmediði iddia edi-
len ‘Avusturya Diyanet Ýþleri (IGG)
nin baþkaný, Suriye asýllý, Avusturya
vatandaþý Anas Schakfeh, kime hiz-
met ediyor? 
Türkiye Cumhuriyeti’ni eleþtirmek
yasak deðildir. Türkiye’yi; insan hak-
larý, AB süreci, vatandaþlarýnýn mut-
luðu, refahý ve daha birçok konuda,
en sert þekilde eleþtiren Yeni Vatan
Gazetesi’dir. Eleþtirirken amacýn ne
olduðu ve þekil itibarýyla da yapýcý ol-
masý çok önemlidir!
Anas Schakfeh, “Avusturya’da Ýslam
Düþmanlýðý” baþlýðý altýnda düzenle-
diði basýn toplantýsýnda, kurnazca,
adeta düþmanlýðýn kaynaðýný Türkiye
ve Türkler olarak göstermiþtir! Bu
konuda Anas Schakfeh’in  baþkan
olmasýný saðlayan Türk kuruluþlarýn-
dan özellikle Süleymancýlar ve Milli
Görüþ olarak tanýnan dernekler neler
düþünmektedirler? Denize düþtükle-
ri için yýlana sarýlmalarýnýn anlamý
nedir? Anadolulu ve Arabistanlý ol-
manýn farký var mýdýr? 
Avusturya’da yaþayan on binlerce
Türk, Suudi Arabistan Büyükelçiliði
Kültür Ofisi’nde Arap öðrencilere
yardýmda bulunan ve eðitim kapasi-
tesi yetersiz olan Arap asýllýlarýn,
devlet kademelerinde kadrolaþma-
larýna ön ayak olduðu iddia edilen
Suriye asýllý ANAS SCHAKFEH’i iste-
memektedir! Türkiye düþmanlýðý ya-
pan Anas Schakfeh’in asýl amacý ne-
dir? Türkiye’nin ve Avusturya’da ya-
þayan Türk toplumunun temeli, A-
raplar  tarafýndan “Müslüman Kar-
deþliði” adý altýnda,  oyuluyor. 
“HABER(DAR)” EDÝLÝR!..   

AANNAASS  SSCCHHAAKKFFEEHH  kkiimmee
hhiizzmmeett  eeddiiyyoor?

Avusturya Ýslam Kültür
Merkezleri Birliði Baþkaný

Mehmet Nalbant

Viyana Metropolü
Christoph
Schönborn

Avusturya Cumhurbaþkaný Thomas Klestil

Avusturya'nýn neredeyse her noktasýnda
örgütlenmiþ dernek ve camiileri bulu-
nan, Avusturya Diyanet Ýþleri'nin (Isla-
mische Glaubensgemeinschaft) en güç-
lü örgütü olan Milli Görüþ'ün (Islami-
sche Föderation in Österreich) Baþkan
Yardýmcýsý Veysel Türk, Yeni Vatan Ga-

zetesi'nin, "Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne
girmesinin yararlarý ve zararlarý sizce ne-
lerdir?" sorusu karþýsýnda, þunlarý ifade
etti: 
"Türkiye, Avrupa Birliði'ne kendi men-
faatlerinden çok fazla ödün vermeden
girmelidir. Türkiye, Gümrük Birliði'ne
üye olurken yaptýðý hatalarý tekrarlama-
malýdýr. Avrupa Birliði'ne üye ülkeler,
Türkiye ile yüzyýllardýr iliþkide olmasýna
raðmen Türkiye'ye önyargýlý bir þekilde
davranmaktadýr. AB üyesi ülkeler, Türki-
ye'nin dinamiklerini ve Avrupa Birliði'ne
getireceði artýlarý görememektedir. Tür-
kiye'nin Avrupa Birliði'ne üyeliði ve giri-
þimleri, Avrupa Birliði'ne her yönden
zenginlik katacaktýr. Avrupa Birliði'ne
üye olmuþ bir Türkiye, Müslüman ve Hý-
ristiyan diyalog sürecinin baþlamasýna,
bu önyargýlarýn azalmasýna ve kardeþli-
ðe büyük hizmetlerde bulunacaktýr." 

Milli Görüþ Baþkan Yardýmcýsý Veysel Türk



BBrrüükksseell-  DHA’dan Zeynel
Lüle’nin verdiði habere göre
Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi’nde (AKPM) bir ko-
nuþma yapan Avusturya
Cumhurbaþkaný Thomas
Klestil, AKPM’de görevli
Türk milletvekili Ali Rýza Gül-
çiçek’in 1 Ocak 2003’de yü-

rürlüðe giren Avusturya’da-
ki uyum yasasýnýn Türkler’i
nasýl etkileyeceði ile ilgili bir
sorusuna verdiði yanýtta,
Türkler’in çalýþkan ve Avus-
turya yasalarýna saygýlý ol-
duklarýný ifade etti. Dört yýl
içinde yeterli Almanca öðre-
nemeyen yabancýlarýn sýnýr-

dýþý edileceðine yö-
nelik bu yasaya gö-
re, Türkler’in me-
raklanmamalarý ge-
rektiklerini ve Türki-
ye’nin AB ile iliþkile-
ri çerçevesinde özel
bir hukuki konuma
sahip olduklarýný
vurguladý.

““GGüüvveenncceelleerrii
bbeenniimm””

Klestil cevabýnda,
“Türkler’in nasýl
çalýþkan ve yasala-
rýmýza ne denli say-
gýlý olduklarýný ve
de Avusturya’nýn
ekonomisine ola-
ðanüstü katkýlarý
b u l u n d u ð u n u n
bilincindeyim. 

Türkler’in Almanca
diline hakim olma-
larý sonrasý uyum saðlama-
larýnýn kolaylaþmasýný istiyo-
rum. Yasanýn amacý budur.

Avusturya’daki Türkler’e
ben kefilim ve Onlar’ýn gü-
vencesi benim” diye ifade
verdi. 
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“Kefil  benim”
AAvvuussttuurryyaa  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýý  KKlleessttiill,,  AAvvrruuppaa  KKoonnsseeyyii’’nnddeekkii  kkoonnuuþþmmaassýýnnddaa,,  ““TTüürrkklleerr,,
yyaassaallaarraa  ssaayyggýýllýý  vvee  ççaallýýþþkkaann  bbiirr  ttoopplluumm..  OOnnllaarrýýnn  kkeeffiillii  vvee  ggüüvveenncceessii  bbeenniimm””  ddeeddii..

Avusturya Cumhurbaþkaný Klestil
makamýnda Türk çocuklarýyla birara-

da görülüyor.

VViiyyaannaa-  Avusturya'da yapý-
lan araþtýrmalara göre; yýl-
lardýr kadýnlar, erkeklere
göre daha az kazanýyorlar.
Avusturya Devlet Ýstatistik
Kurumu’nca yapýlan açýkla-
mada; 2001 yýlýnda herhan-
gi bir yerde çalýþan erkekler,
ortalama 17.860 Euro;
kadýnlar ise 11.860 Euro yýl-
lýk gelir elde ettiler. Cinsel
gelir daðýlýmýnýn daha kötü
seyrettiði konum ise “iþv-
eren”ler statüsü. Ýþveren

grubunda erkekler yýlda
12.370 Euro; kadýnlar ise
sadece 6.770 Euro gelir elde
edebilmekte. Emeklilerde de
durum pek farklý deðil. Er-
kekler 15.830 Euro, kadýnlar
ise yýllýk 9.800 Euro ile yetin-
mek zorunda kaldýlar. Devlet
memurluklarýnda erkekler
24.070 Euro, kadýnlar
22.680 Euro, öte yandan
sanat okulu mezunu erkek-
lerin 5.670 Euro, kadýnlarýn
ise 4.750 Euro kazandýklarý

açýklandý. Serbest meslekte
kalifiye statüsünde çalýþan
erkek elemanlar 22.340
Euro kazanýrken gene ayný
statüde  çalýþan kadýnlar an-
cak 13.560 Euro elde ede-
bildiler. Gelir daðýlýmýndaki
bu korkunç fark, en çok iþçi
ve memur kesiminde daha
fazla göze çarpýyor. Ýþçiler
arasýnda özellikle kadýnlar
yýlda net 8.110 Euro kaza-
nýrken erkekler 15.380 Euro
kazanýyorlar. 386 sayfalýk
raporu, isteyenler,
““http://www.rechnungshof.gv.at“  
internet adresinden okuya-
bilirler.

HHaakkssýýzzllýýððýýnn  bbööyylleessii!!

Avusturya Cumhurbaþkaný Thomas Klestil, ülkesindeki Türk
toplumu temsilcileriyle bizzat toplantýlar düzenleyerek

sorunlarý öðrendiðini söyledi.
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VViiyyaannaa- Kýsa adý ATÝB olan
Avusturya Türk Ýslam Birliði
ile Viyana’da yaþayan Türk
vatandaþlarý, kýsa adý ÝGG o-
lan Avusturya Ýslam Birliði’-
nden þikayetçi oldular. 20.
Bölge ATÝB merkezinde dü-
zenlenen bir basýn toplantý-
sýnda “Okullardaki din bilgi-
si dersinin Arap kökenli öð-
retmenlerce verilmesinin
Türk çocuklarý üzerindeki
etkenlerine” deðinildi.
Avusturya’daki okullarda
din dersinin Arap öðret-
menlerce, Almanca olarak
öðretilmesinin gereken per-
formansý ve verimi ver-
mediðine deðinen veliler;
“Çocuklarýmýz Arap öðret-
menlerden daha iyi
Almanca konuþuyorlar. Bu
öðretmenlerin öncelikle
Almanca kursunu baþarýyla
geçirmeleri sonrasýnda da
din dersini Almanca öðret-
meye yeterli olup olmadýk-
larýnýn araþtýrýlmasý gerekir”
denildi.

Avusturya Ýslam Birliði’nin
Baþkaný Anas Schakfeh'in A-
rap kökenli olmasýnýn
öðretmenlerinde Arap
kökenli seçilmesinde rol
oynadýðýný belirten ATÝB
yetkilileri, “Avusturya'da
200 binin üzerinde Türk
kökenli Müslüman'ýn
yaþadýðýný Araplarýn sayý-
larýnýn o kadar fazla olma-
masýna karþýn din dersi öð-
retmenlerinin büyük bir bö-
lümünün Arap kökenli ol-
masýnýn haksýzlýk olduðu-
nu” dile getirdiler.

Konu ile ilgili fikir beyan e-
den vatandaþlardan bazýla-
rý, “Çocuklarýnýn artýk kendi
istekleri ile din derslerine
devam etmediklerini, çünkü

kendilerinin öðretmenler-
den daha iyi Almanca ko-
nuþtuklarýný, kutsal dinimi-
zin yanlýþ ögretilmesine kar-
þý olduklarýný” dile getirdiler.
IGG Baþkaný Anas Schakfeh
'in ''Türkiye'nin AB kapýlarýný
zorlamasý Avrupa'da Ýslam
düþmanlýðýný týrmandýrýyor''
sözlerine de tepki gösteren
vatandaþlar ''Tam tersi Türki-
ye’nin Avrupa Birliði’ne gir-
mesi Müslüman toplum-
larýn güvencesidir'' denildi.

TTüürrkk  ttoopplluummuunnddaann  ÝÝGGGG’’  yyee  tteeppkkii

Türk vatandaþlarý Arap din öðretmenlerinden þikayetçi

BBaassýýnnaa  vvee  kkaammuuooyyuunnaa  aaççýýkkllmmaa-
ddaa  bbuulluunnaann  AATTÝÝBB  ““IIssllaammiisscchhee
GGllaauubbeennssggeemmeeiinnsscchhaafftt,,  kkeeyyffii
yyöönneettiilliiyyoorr,,  AANNAASS SSCCHHAAKKFFEEHH
AAvvuussttuurryyaa''ddaakkii  ttüümm  mmüüssllüümmaann-
llaarrýý  tteemmssiill  eeddeemmeezz""  ddeeddii..

VViiyyaannaa- Kýsa adý ATÝB olan
"Avusturya Türk Ýslam Kültür ve
Sosyal Yardýmlaþma Birliði"ne
baðlý 52 dernek baþkaný, geçen
yýl  bir araya gelerek ANAS
SCHAKFEH’in demokratik ol-
mayan tutumlarýný ve temsil
yetkisini eleþtiren  bir açýklama-
da bulundular. Avusturya'nýn
tüm siyasi kurum ve temsilci-
liklerine gönderilen açýklamayý,
kamuoyunu ilgilendirdiði için
tekrar dikkatlere sunuyoruz.
Açýklamada IGG’ýn Müslüman
olan üye sayýsýnýn çok az olmasý
dikkatleri çekti.
ATÝB’in  açýklamasýný birebir o-
larak  aþaðýda yayýnlýyoruz:
"ATÝB Avusturya'da mevcut en
büyük dini, sosyal ve kültürel
faaliyetlerde bulunan bir kuru-
luþ olmasýna raðmen Avustur-
ya Ýslam Diyanet Teþkilatý‘nda
( I s l a m i s c h e
Glaubensgemeinschaft)  temsil
edilmemektedir". Avusturya ça-
pýnda faaliyet gösteren ATÝB'e
(Avusturya Türk Ýslam Kültür ve
Sosyal Yardýmlaþma Birliði)
baðlý 52 Dernek Baþkaný bölge-

sel toplantýlarda, ATÝB'in çalýþ-
malarýný deðerlendirmiþler ve
seminerler sonunda aldýklarý
kararlarý Türk ve Avusturya ka-
muoyuna duyurmaya oybirliði
ile karar vermiþlerdir. Bu karar-
lar þunlardýr:
-Bugüne kadar olduðu gibi,
bundan böyle de ATÝB Dernek-
leri birlik ve beraberlik içerisin-
de çalýþacaklar, dini, sosyal ve
kültürel faaliyetlerini koordineli
bir þekilde hýzlandýrarak sürdü-
receklerdir.
-Avusturya Devleti yasalarýna
göre kurulan ve T.C Devleti ka-
nunlarýna saygýyý esas alarak
teþkilatlanan 52 ATÝB Derneði,
dernek üye sayýsý ve 40.000'in
üzerinde Cenaze Nakli Yardým-
laþma Fonu üyesi ile birlikte
Avusturya'da kurulmuþ en bü-
yük Türk Sivil Toplum örgütü-
dür.
ATÝB ve çatýsý altýnda örgütlen-
miþ dernekler demokratik, laik
bir kuruluþ olup, radikalizm ve
fundalizme karþý; dil, din ve
Türk kültürünü koruyarak,
"entegrasyon" dan yana faaliyet
gösteren teþkilattýr.
-ATÝB, Avusturya'da mevcut en
büyük dini, sosyal ve kültürel
faaliyetlerde bulunan bir kuru-
luþ olmasýna raðmen,
I s l a m i s c h e
Glaubensgemeinschaft 'da

(Avusturya Ýslam Diyanet
Teþkilatý) temsil edilmemekte-
dir. Bu durum Islamische
Gaubensgeme in s cha f t ' ý n
(Avusturya Ýslam Diyanet
Teþkilatý) "Demokratik olmayan
yapýsýndan" kaynaklanmaktadýr.
Ayrýca bu kuruluþ Avusturya'da
bulunan Türk ve Müslümanlara
yeterli hizmeti vermekten uzak-
týr.
-Avusturya yasalarýna göre
kurulmuþ olan "Islamische
Glaubensgemeinschaft"ýn TÜ-
ZÜÐÜ ve iþleyiþ tarzý demokra-
tik deðildir. Zira bu kuruluþ
müslüman azýnlýklarý nüfus yo-
ðunluðuna göre temsil imkaný
vermemektedir. Ayrýca keyfi yö-
netildiðine de inanýlmaktadýr.
-Din kültürü öðretmenleri
Islamische 
Galubensgemeinschaft tarafýn-
dan tayin edilmekte, öðret-
menlik formasyonu ve eðitim
düzeyi dikkate alýnmadan ta-
yinler yapýlmaktadýr. Din görev-
lisi tayinlerinde de durum ayný-
dýr.

-Gerek din görevlisi, gerekse
“Din Kültürü” dersi öðretmen-
leri tayin edilirken ilahiyat fa-
kültesi mezunu olmalarý, mes-
leki formasyona sahip bulun-
malarý eðitim ve öðretim açý-
sýndan zaruri görülmektedir.

ANAS SCHAKFEH Avusturya'daki tüm müslümanlarý temsil edemez" 
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VViiyyaannaa- UPC Digital, Viya-
na'da yaþayan müþterileri
için hizmetlerini daha da ilgi
çekici hale getiriyor. UPC Te-
lekabel sadece televizyon
dalýndaki tekliflerini deðil,
ayný zamanda interaktif tek-
lif seçeneklerini de geniþleti-
yor.

UUPPCC  DDiiggiittaall  
pprrooggrraammllaarrýýnnýý  ççooððaallttýýyyoorr

Þu andan itibaren Premium
adýndaki yepyeni bir prog-
ram paketi "DIGITURK Euro
Kabel" yeni yayýn hayatýna
baþlýyor.
"DIGITURK Euro Kabel"
program paketi; Sinema-
türk, Show TV, Mega Music
Channel ve Lig TV program-
larýndan oluþuyor.

- Sinematürk, 24 saat bo-
yunca Türk filmlerini yayýn-
layan dopdolu bir program.
- Show TV ise, haber, kültür,
sanat ve müzik programlarý-
nýn yanýsýra spor programla-
rýný da yayýnlayan, ulusal bir
Türk televizyonu kanalýdýr.
- Mega Music Chanell, 24
saat boyunca müzik ve ma-
gazin tarzýndaki programla-
rý sunuyor.
- Lig TV ise, Türkiye futbol
liglerinden haberler veriyor.

Bu müthiþ 4 televizyon
programýna sahip olabilme-
niz, sadece "DIGITURK Euro
Kabel" paketini sipariþ etme-
niz ile mümkün olabilecek-
tir. UPC Digital, þu sýralar sa-
dece Viyana'da hizmet ver-
mektedir.

Mag. Michael Wimmer-
Lamquet, Director Business
Unit Television/ Digital: "Digi
Türk televizyon program pa-
keti, çok sayýda müþterimi-

zin talebi üzerine sunulmak-
tadýr. Diðer bir yandan ise,
Viyana´da bu televizyon ka-
nallarýyla, Türk vatandaþlarý-
na özel bir hizmet verebil-
mekten mutluluk duyuyo-
ruz".  

UUPPCC  DDiiggiittaall´́ddee  iillggiinnçç  iinntteerr-
aakkttiivv  tteekklliifflleerr
""TTVV  CCaassiinnoo""  

Evinizden "TV Casino" aracý-
lýðý ile Casino'da oyun oyna-
manýz artýk çok kolay ve çok
rahat. UPC Telekabel´in diji-
tal TV tekliflerinden yararla-
nan müþteriler, televizyonda
Video Poker, Blackjack, Slots
ve Baccarat gibi 4 klasik Ca-
sino oyununu oynama im-
kanýna sahip olacaklar. Her
kullanýcýsýna açýlýþ-bonus
puaný olarak 30 puan be-
dava. Pro Set Top Compu-
ter´e en fazla 5 oyuncu ka-
yýt edilebilir. Kazanýlan artý
puanlar sonucunda, her
oyuncu en iyiler listesine
kaydedilir. Puanlarý biten
oyuncular, ödemeli bir nu-
mara üzerinden kredi yükle-
tip oyununa devam edebilir.

""MMoorrpphhoollooggoo""
"Morphologo"da yaratýcýlýk
ve yetenek sergileniyor. UPC
Digital´in bu geliþmiþ servisi
ile kullanýcýlar, cep telefonla-
rýnýn logolarýna ekran üze-
rinde kendi zevklerine göre
tasarlayabilirler.

Kolayca takip edilebilir tali-
matlarýyla "Morphologo"
kullanýcýya interaktif dünya-
da eþlik ediyor.

Logolar istek üzerine ister
iþaretler aracýlýðýyla, ister
zevke göre tasarlanabilir
veya hazýr haldeki logalar-
dan seçilebilir. Seçilen logo-

yu televizyon ekraný üzerin-
den kolayca kendi cep tel-
efonunuza gönderebilirsi-
niz. Bu hizmet sadece Nokia
markalý cep telefonlarýnýn
yeni modelleri için geçerlidir.

Faturanýz ödemeli numara
(900´lü) hat üzerinden he-
saplanmaktadýr. 

PPLLAAYYtteeeevveeee-PPrreeiissqquuiizz
((PPrreeiissqquuiizz==ÖÖddüüllllüü  yyaarrýýþþmmaa))
Bu bilmece oyunu insanlarýn
genelkültür bilgisini iki farklý
þekilde test ediyor. Yarýþma-
cýlar "Quick Quiz", yaný "Hýzlý
Oyun" sayesinde bilgi se-
viyelerini ücretsiz olarak
ölçebiliyorlar ve bu sayede
"Preisquiz" yani "Ödüllü Ya-
rýþma" ya hazýrlanmýþ olu-
yorlar. Bu yarýþmaya katýlým,
yarýþmacý telefonla tespit
edilmek þartýyla ücretlidir ve
farklý alanlardan seçilen 50
sorudan oluþmaktadýr. Her
doðru cevap için verilen pu-
anlar yarýþma sonunda
Highscore (Yüksek puan) lis-
tesinde görüntülenir ve her
ayýn sonunda en çok puana
ulaþmýþ olan yarýþmacý güzel
ödüllerle mükafatlandýrýlýr. 
UPC Digital, Set TOP Com-

puter ile birlikte 85 televiz-
yon kanalýný sizlerin hizme-
tine sunuyor. 53 televizyon
programý digital baz olarak
alýnan "DigiTürk" paketinin
içine dahildir. 3´lü pa-
ketlerde bulunan diðer yak-
laþýk 29 televizyon progra-
mýna ise, ek olarak abone
olunabilinir (Digital TV+).
Premiere Austria, Pink Plus
ve Privat Gold (yani Premi-
um kanallarý) televizyon
programlarýnýn her biri ek
olarak sipariþ verilebilir.

Bunun yaný sýra Premium
paketi olan "Digi Türk" de
ayrýca ek olarak sipariþ veri-
lebilir.

Baz olarak alýnan dijital pa-
ket "Digital TV" ayrýca tele-
vizyon ekranýndan e-mail
gönderip almak, online
oyunlarý oynamak, haber
programlarýný dilediðinizde
ulaþabilmek, ve kumandaný-
zýn düðmesine basarak iste-
diðiniz filmlerin sipariþini ve-
rebilmeniz için interaktif bir
olanak sunuyor.

UPC Digital þu sýralar sadece
Viyana sehrinde hizmet ver-
mektedir.

DDiiggiittaall  TTüürrkk  UUPPCC  iillee  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa
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Türkiye'nin baðrýndan ko-
pup gelen ve uzun yýllardýr
burada yaþam süren Sürya
niler'in baþpapazý Dr. Ema-
nuel Aydýn ile Türkiye ve
Süryanilik hakkýnda bir söy-
leþi yaptýk.

-  SSaayyýýnn  BBaaþþppaappaazz,,  SSüürryyaanniilleerr
kkiimmddiirr,,  nneerreeddeenn  ggeelliiyyoorrllaarr,,
bbiizzee  bbiirraazz  ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??
- 5 bin yýllýk bir geçmiþe da-
yanan Süryaniler'in yerleþim
alanlarý Mezopotamya'dýr.
Süryaniler kök olarak, M.Ö.
yaþayan Aramiler, Asurlular,
Babilliler, Urfalýlar ve Fenike-
lilerden meydana gelmiþtir.
Burada yaþayan toplumlar-
dan birinci asýrda ilk önce
Antakya bölgesindekiler Hý-
ristiyanlýðý kabul ettiler. O
çaðlarda o bölgede Arami-
ler, Yahudiler ve Antakya'yý i-
mar eden Helenler vardý. Ve
bunlar Mesih'in talebeleri
vasýtasýyla Ýncil'i kabul ettiler.
Sonra Urfa'ya geçtiler ve
oradakilerde Hýristiyanlýðý
kabul ettiler. Daha sonra
Mezopotamya'dan Moðolis-
tan üzerinden Çin'e kadar
Hýristiyanlýðý götürdüler. Ya-
ni Hýristiyanlýðýn yayýlmasýn-
da Süryanilerin büyük katký-
larý vardýr.

-  SSüürryyaanniilleerriinn  TTüürrkkiiyyee''ddeekkii
yyaaþþaammllaarrýý  nnaassýýllddýýrr,,  ssoossyyaall  yyaa-
þþaammllaarrýýnnddaa  bbiirr  zzoorrlluukkllaa  kkaarr-
þþýýllaaþþýýyyoorrllaarr  mmýý??
- Sosyal problemler 60'lý yýl-
larda görülüyordu, o za-
manlar Türkiye'de 60-70 bin
civarýnda Süryani vardý, þim-
di 2 bin civarýnda kaldý, ço-
ðunluðu Avrupa’ya göç etti.
Avrupa'nýn çeþitli ülkelerine
daðýlmýþ olarak yaþayan 300
bin civarýnda Süryani vardýr.
Bugün artýk Türkiye'de yaþa-
yanlarýn sosyal sorunlarý yok
denebilir. 

-  TTüürrkkiiyyee''ddee  vvee  ddüünnyyaaddaa  eenn
yyooððuunn  nneerreeddee  yyaaþþýýyyoorrllaarr??
- En yoðun olarak Almanya'-
da, sonra kuzey ülkeleri, Ýs-
veç, Belçika, Hollanda'da. A-
ma genel olarak Amerika'-
dan Avusturalya'ya kadar
her yerde Süryaniler yaþa-
maktalar. Türkiye'de çoðun-
luðu Midyat'ta yaþamakta-
dýr. Erkekler çiftçilik yapar,
kadýnlar evdedir. Süryaniler
sanat ve el emeðine çok ö-
nem verir ve bu yoldan ha-
yatýný kazananlar çoðunluk-
tadýr.  Avrupa'da olduðu gi-
bi kadýnlarýn çalýþma gerek-
sinimi yoktur. Çocuklarýmý-
zýn eðitimi için kiliselerimiz,
okullarýmýz vardýr. Midyat'ta
bir hastanemiz de mevcut-
tur. 

-  SSüürryyaanniilleerrddee  kkaaddýýnnýýnn  ssoossyyaall
hhaayyaattttaa  yyeerrii  nnaassýýllddýýrr??
- Bizde diðer dinlerde görü-
len kadýn erkek farklýlýðý yok-
tur. Bu kadýn erkek eþitliði
M.Ö Asurlular zamanýnda
dahi görülmektedir. Zaten
Hýristiyanlýðýn temelindeki
felsefede de kadýn erkek bir-
dir. Sosyal yaþam içinde evli-
lik konusu önemlidir, ana

babanýn rýzasýyla yapýlan ev-
lilik önem taþýr. Boþanma
yoktur. Ama artýk Avrupa'ya
gelenler buradaki yaþama
tamamen ayak uydurdukla-
rýndan boþanmalar da gö-
rülmektedir. 

-  AAvvuussttuurryyaa''nnýýnn  SSüürryyaanniilleerree
vvee  ddiiððeerr  aazzýýnnllýýkkllaarraa  yyaakkllaaþþýý-
mmýýnnýý  nnaassýýll  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??
- Süryanilerle diðer azýnlýklar
arasýnda hiçbir sorun yok-
tur. Avusturya'da da genel-
likle, yanlýþ anlaþýlmalar dý-
þýnda, bir sorun yaþanma-
maktadýr. Buradaki Türkler’-
le aramýzda ortak lisan ve
yüzyýllarca beraber yaþa-
maktan kaynaklanan bir
yakýnlýk vardýr. Bundan da
memnunuz.

-  ÝÝnnssaannllaarraa  vveerrmmeekk  iisstteeddiiððii-
nniizz  bbiirr  mmeessaajjýýnnýýzz  vvaarr  mmýý??
- Ýnsanlara mesajým, dindar
kiþi hangi dine mensup o-
lursa olsun Allah'tan güç alýr

ve Allah'tan güç alan kiþiler
birbirini severler, daha hoþ-
görülü olurlar, birbirlerine
saygý gösterirler, dayanýþma
içinde olurlar. Bunu bütün
insanlara tavsiye ederim. 
Özellikle bugün ki  küresel-
leþme çaðýnda her ülkeden
insanlarýn birbirine karýþarak
yaþamak zorunda olduðu
bu zamanda fiziki karýþýmýn
yanýnda diðer sosyal karý-
þýmlar da vardýr. Harpler, aç-
lýk, fakirlik, madde baðýmlýlý-
ðý gibi sosyal sorunlar hepi-
mizi ilgilendiren problemler-
dir. Bugün dünyanýn bir ye-
rinde oluþan problem artýk
tüm dünyayý etkilemektedir.
Yani sorunlar da küreselleþ-
miþtir. Ve sorunlarýn çözü-
münde insanlarýn din, dil,
ýrk gözetmeksizin hoþgörü,
saygý ve sevgi içinde el ele
verip çalýþmasý gerekmekte-
dir. Bu mesajým herkes için-
dir. 

AAvvuussttuurryyaa’’ddaakkii  TTüürrkk  SSüürryyaanniilleerr  

Süryaniler'in baþpapazý
Dr. Emanuel Aydýn
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Viyana’da  ücretsiz  bilgisayar  kurslarý
Viyana- Yeni yýla hýzlý baþlayan
Türk Veliler Birliði, öncelikle 20.
ve 2. Viyana'da (Kurslarýmýz
WIF-Drehscheibe tarafýndan
destek görmekte olup Melde-
zettel gerekmektedir) bulunan
Türkler için 1 Mart'tan  itibaren
ücretsiz bilgisayar kurslarý
düzenliyor. Diðer Viyana böl-
gelerinde oturanlar için de ayrý
kurs programlarýmýz bulun-
maktadýr. Kurslar, geçen yýl
Haziran ayýnda baþlayan ve
halktan Avusturya Kültür Ba-
kanlýðý’na kadar pek çok ke-
simin dikkatini çekip beðenisini
kazanan "Project inter@aktiv"
kapsamýnda düzenleniyor.
Konu ile ilgili bilgi aldýðýmýz
dernek baþkaný Fitnat Estekin
þunlarý söyledi: “Kurslarda
katýlýmcýlar bilgi seviyelerine
göre gruplara yerleþtiriliyor. Bil-
gisayarý açýp kapamak gibi en
temel seviyeden baþlanýp tüm
office programlarý ve internet
üzerine dersler veriliyor. Ka-
týlýmcýlarýmýz genel olarak çok
memnunlar örneðin "Bilgisayar
aldýk ama hala üzerinde dantel
örtülü" diyen bir bayan kursiy-

erimiz, þimdi kendi kurduklarý
firmalarýnda bilgisayarýnýn
karþýsýnda kendine gerekli
iþlemleri yapabiliyor.” 
Türk Veliler Birliði, Hartlgasssse
411/11,,  A-112200 adresinde ço-
cuklar için ders yardýmlarý ve
Avusturya resmi makamlarýnca
kabul gören  Almanca kurslarý-
ný da yürütüyor. Gerek Alman-
ca gerekse "özel bilgisayar
kurslarý" için gerekli belgeleri
temin edenlerin kurs ücretlerini
devlet makamlarý da üstlenebi-
liyor.

Resimlerde Türk Veliler Birliði tarafýndan ücretsiz
olarak verilen bilgisayar kurslarýna 

katýlan Türk vatandaþlarý görülüyor.

Detaylý  bilgi  için  telefon
numaralarý:  

0676/  534  68  18  ve
0699/  122  42  813
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Bütün  müþteriler  için
sýnýrsýz  hizmet  ve  avan-

tajlar

Viyana- Viyana Þehir Sa-
nayisi'nin üç enerji birimi
olan WIENSTROM, WIEN-
GAS ve FERNWÄRNE
WIEN´in çalýþmalarý,
WIEN ENERGIE GmbH’-
nin çatýsý altýnda yürütü-
lüyor. WIEN ENERGIE’nin
müþterilerine sunduðu a-
vantajlar devam ediyor. 

Herkes  için  tek  bir  isim

Enerji ile ilgili bütün soru-
larýnýz için danýþýp cevap
bulabileceðiniz tek bir yer
var. WIEN ENERGIE`nin
Customer Care Center´in-
de, bütün sorunlarýnýzýn
cevabý bulunuyor. Konu
enerji olduðunda, birey-
sel, telefon veya e-mail a-
racýlýðý ile bilgilenmenin
yaný sýra, broþür veya dö-
kümanlarla da  bilgi ala-
bilmeniz mümkün oluyor.

Yaklaþýk 170 çalýþaný ile
WIEN ENERGIE, müþteri-
lerinin elektrik ve gaz ile
ilgili isteklerini karþýlamak
için Pazartesi’den Cuma’-
ya kadar hazýr bulunuyor.
WIEN ENERGIE çalýþanlarý

ayný zamanda müþterileri-
nin bütün sorularýný,
0800  500  800 Hotline
numarasý altýnda saat
7:30 dan 18:00´e kadar,
info@wienenergie.at ve
9.  Bölge,  Spitalgasse  5-99
da saat 8:00 ile 15:00 a-
rasýnda cevaplýyor. 

Örneðin, elektrik ve gaz
faturanýzla ilgili bilmek is-
tediðiniz herþeyi, tarifeler
ve ödeme þekillerini, tem-
silci deðiþimi ile ilgili da-
nýþma, arýza ve diðer tek-
nik problemlerinizle ilgili
sorularýnýzý; konu ile ilgili
bütün broþürleri ve bilgi
dokümanlarýný ücretsiz,
0800  555  800 Hotline
numarasýndan ýsmarlaya-
bilirsiniz.

Bilgilendirme

Viyana’nýn 6. bölgesinde ,
Mariahilferstr. 63 numa-
rada bulunan WIEN
ENERGIE merkezindeki
çalýþanlar, kiþisel olarak
sizleri bilgilendiriyor. Bilgi
sahibi olabilmenin birçok
seçeneði bulunuyor. Özel
ücretsiz görüþmelerden,
enerji tasarýlarýyla ilgili ko-
nulara kadar. Sizleri bura-
da enerji tasarrufu ile ilgi-

li sýnýrsýz broþür seçeneði
de bekliyor. 
WIEN ENERGIE merkezin-
den ayný zamanda ücret-
siz, ihtiyaç harici harca-
nan elektriði ölçmek için,
ödünç olarak verilen öl-
çüm cihazlarý da bulunu-
yor. Bu aktif hizmet, sizle-
rin enerji tasarrufuna can-
lý þahit olabilmeniz amacý
ile sunuluyor. Her iki ayda
bir düzenlenen sanat ve
konuyla ilgili sergilerde,
yeni ve aktüel hizmetler
tanýtýlýyor. WIEN ENERGIE
merkezinde düzenli bir
þekilde “Bilgilendirme ve
Öneriler” adý altýnda ge-
celer düzenleniyor.
Teklif seçenekleri, ev inþa-
asýndan Feng Shui´e (Ja-
pon stilinde dizayn) kadar
herþeyi kapsýyor.     

Online  hizmeti

Bütün hizmet ve avantaj-
lardan online sistem ara-
cýlýðýyla da yararlanabilir-
siniz. Elektrik veya gaz sa-
yacýnýzý açtýrabilir veya
baþka bir yere aktarabilir-
siniz. Ya da sayacýnýzýn
son durumunu bildirebi-
lirsiniz. Bunlarýn hepsini
artýk rahatça, bilgisayarý-
nýz aracýlýðý ile internette
bulunan www.wien-
strom.at adresinden hall-
ledebilirsiniz. Enerji
Þirketi, artýk merkez ola-
rak, elektrik ve gazdan so-
rumlu WIEN ENERGIE
Vertrieb GmbH & Co KG
tarafýndan yönetilecek ve
iþletilecektir.

WIEN ENERGIE
GmbH´nin

Organizasyonu
WIEN ENERGIE GmbH,

Viyana Þehir Sanayi
Holdingleri arasýnda
Enerji Holding´idir.

WIENSTROM, WIENGAS
ve FERNWÄRME WIEN´i
bünyesinde bulunduruy-

or. Her üç þirket de
baðýmsýz olarak kalacak,
yönetim aðýný ve üretim
birimlerini (Örneðin güç
kaynaklarýný) servetleri
arasýnda bulunduraca-

klardýr.

WIEN ENERGIE hakkýnda öðrenmek istedikleriniz için: 
Customer Care Center saat 7:30’dan 18:00’a kadar

sizler için acýk olacaktýr.
Ücretsiz Hotline hattýmýz 00880000  550000  880000 numarasý ile

çalýþanlarýmýz sizlerin sorularýný cevaplamaktan mutlu-
luk duyacaklardýr. Ayný zamanda internet sayfamýz
wwwwww..wwiieenneenneerrggiiee..aatt dan da bilmek istediklerinizi

öðrenebilirsiniz.

Szene Customer Care
center

Kompetente Beratung im
Haus Wien Energie
Mariahilferstr. 63 

1060 Viyana 

WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE  -  HHeerrkkeess  iiççiinn  tteekk  bbiirr  iissiimm
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Çocuðunuzun fiziksel
geliþimini zaman içinde
gözleyebilmeniz ve de-
netleyebilmeniz her za-
man için mümkündür.
Boyu, kilosu, saðlýklý bir
görüntüsü, ya da her-
hangi bir duyu sorunu
(görme, iþitme gibi) o-
lup olmadýðý belirgin bir
þekilde anlaþýlabilmekte-
dir. 

Ama bütün bunlarýn ya-
nýnda çocuðunuzun zi-
hinsel, duygusal ve sos-
yal geliþiminin de fiziksel
geliþimine uygunluk
göstermesi büyük önem
taþýr. 

Çocuðunuzun duy-
gusal, zihinsel ve sosyal
geliþimiyle ilgili de-
ðerlendirme yapmanýza
yardýmcý olabilmek için
dikkat etmeniz gereken
bazý deðerler vardýr.
Örneðin çocuðunuzun
davranýþ sorunlarý ola-
bilir. Yaþýtlarýndan farklý
davranýþlar sergileyebilir,
zihinsel yetersizliði
nedeniyle desteðe ihti-
yacý olabilir. Okulda ka-
pasitesini yeterince kul-
lanamadýðý farkedilebilir
veya ciddi olarak ba-
þarýsýzlýk ve uyum soru-
nu yaþayabilir. Öðren-
mesi gereken konularla
ilgili dikkat daðýnýklýðý
gösterebilir. Çevresiyle,
arkadaþlarýyla iletiþim
sorunu yaþayabilir. Ve
siz, çocuðunuzla iletiþim
kurmakta, disiplin saðla-
makta güçlükler yaþaya-
bilir, ümitsizliðe kapýla-

bilirsiniz. 

Böylesi durumlarda, kiþi-
sel olarak sorunlarý çöz-
meye çalýþmanýz bazen
fayda saðlamaz, pro-
fesyonel yardým almanýz
gerekebilir. 

Küçük yaþlarda sorunla-
rýn farkedilmesi halinde
önlem almak ve tedavi
yoluna gitmek daha kýsa
zamanda sonuca varýl-
masýný saðlayabilir. Ama
çocukluðun ileri dönem-
lerinde ve gençlik baþ-
langýcýnda ailelerin far-
kýna varmadýðý önemli
hadiseler yaþanabilir.
Yaþamýn en önemli dö-
nemlerinden biri olan
ergenlik çaðýnda ise so-
runlar büyük patlamala-
ra neden olabilir. Zaman
zaman ortaya çýkan bazý
sorunlar aile içinde hal-
ledilebilirken, bazen cid-
di olarak bir uzmanýn
yardýmýna gerek vardýr. 

Oysa aileler genellikle
ancak baþa çýkýlamayan
bir problemle karþýlaþýl-
dýðýnda çocuklarýnýn
duygusal, zihinsel ve
sosyal sorunlarýnýn da o-
labileceðini kabul edip
önemsiyorlar. Bu du-
rumda genellikle sorun
çözümü oldukça zorlaþ-
mýþ hale gelebiliyor.

Çocuk sadece  fiziksel o-
larak deðil tüm alanlar-
da yeterli  geliþim gös-
teriyorsa tam anlamýyla
saðlýklý geliþtiði kabul
edilebilir.

Çocukta saðlýklý geliþim 
ve topluma uyum

SSeemmrraa  BBeekkeenn
VViiyyaannaa- Viyana'da 15. Böl-
ge’de Halk Eðitim kurslarýnda
Viyanalý hanýmlar için boya-
ma kurslarý devam ediyor.
Öðretmen Gülbahar Bozate-
mur tarafýndan verilen kurs-
larda kumaþ, aðaç ve cam ü-
zerine ince desenlerle boya-
ma sanatý öðretiliyor.

Viyanalý hanýmlar tarafýndan
oldukça raðbet gören boya-
ma sanatý sayesinde Anado-
lu’daki kumaþ boyacýlýðý ve
çeyizlik iþlemeler Avrupa'da
da vazgeçilmeyen el iþleri sa-

natýnýn devamýna güzel bir
örnek teþkil ediyor.
Okuyucularýmýzdan ilgi du-
yanlarýn aþaðýda verdiðimiz
adres ve telefon numaralarýn-
dan yararlanmalarý mümkün-
dür:

VViiyyaannaa’’ddaa  BBooyyaammaa  KKuurrssuu

Viyanalý  hanýmlar  boyama  kurslarý  ile  Türk  sanatýný  Viyana’ya  taþýyorlar.

Adres:
Gülbahar  Bozatemur

Volkshochschule
Rudolfsheim-FFünfhaus
Schwendergasse  41,  

1150  Wien

Telefon: 01/8936085-115
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Avusturya’da Yabancýlar ve
Yabancýlar Çalýþtýrma Yasala-
rý’nda yapýlan deðiþiklikler
01.01.2003 tarihinden iti-
baren yürürlüðe girmiþtir.
Bu deðiþikliklerden en ö-
nemlisi, üzerinde en çok tar-
týþýlan ve bir kýsým yabancý-
lara, Almanca (Uyum) kurs-
larýna giderek Almanca öð-
renme yükümlülüðü getiren
“Entegrasyon Sözleþmesi”
dir. Entegrasyon Sözleþmesi
uygulamasý,  Avusturya’da
daimi olarak yerleþmeye ka-
rar vermiþ olan yabancýnýn,
temel Almanca bilgisi sahibi
olmasýný ve böylece toplum-
sal, ekonomik ve kültürel
hayata katýlýmýný kolaylaþtýr-
mayý amaçlamaktadýr. Ya-
bancýlar Yasasý’nýn 50 a
maddesinde düzenlenmiþ
olan Entegrasyon Sözleþme-
si ;
aa))    11  OOccaakk  11999988  ttaarriihhiinnddeenn
ssoonnrraa  iillkk  yyeerrlleeþþiimm  iizznniinnii  aall-
mmýýþþ  AAvvrruuppaa  EEkkoonnoommiikk  SSaahhaa-
ssýý  üüyyeessii  ((Avrupa Ekonomik
Sahasý’na üye olan ülkeler:
Belçika, Danimarka, Alman-
ya, Finlandiya, Fransa, Yu-
nanistan, Ýngiltere, Ýrlanda,
Ýzlanda, Ýtalya, Liechtens-
tein, Lüksemburg, Hollan-
da, Norveç, Avusturya, Por-

tekiz, Ýspanya ve Ýsveç’tir.)
üüllkkee  vvaattaannddaaþþýý  oollmmaayyaann  yyaa-
bbaannccýýllaarr iillee
bb))    11  OOccaakk  22000033  ttaarriihhiinnddeenn
ssoonnrraa  yyeerrlleeþþiimm  iizznnii  bbaaþþvvuurruu-
ssuunnddaa  bbuulluunnaaccaakk  AAvvrruuppaa
EEkkoonnoommiikk  SSaahhaassýý  üüyyeessii  üüllkkee
vvaattaannddaaþþýý  oollmmaayyaann  yyaabbaannccýý-
llaarr      için uygulanacaktýr. 

Yukarýda belirtilen tarihler-
den sonra Avusturya’da yer-
leþim izni alan yabancýlarýn
yasada belirtilen süreler için
Almanca(Uyum) kurslarýna
baþlamalarý gerekmektedir.

Bunlardan aa))  þþýýkkkkýýnnaa  ddaahhiill
oollaannllaarr (1.1.1998-1.1.2003
tarihleri arasýnda ilk yerleþim
iznini almýþ olanlar) için sü-
re, oturma izinlerinin uzatýl-
masý için baþvurduklarý ta-
rihten itibaren; bb))  þþýýkkkkýýnnaa
ddaahhiill  oollaannllaarr için ise, bu izni

aldýklarý tarihten itibaren
baþlayacaktýr.

EEnntteeggrraassyyoonn  SSöözzlleeþþmmeessii
yyüükküümmllüüllüüððüünnddeenn  mmuuaaff

ttuuttuullaannllaarr
**Avrupa Ekonomik Sahasý
üyesi ülke vatandaþlarýnýn
öncelikli aile bireyleri; eþler,
21 yaþýndan sonra geçimleri
saðlanan çocuklar ve torun-
lar ve geçimleri saðlanan
anne-babasý ve büyükanne-
büyükbabasý
* Küçük çocuklar, okul zo-
runluluðu olan çocuklar ve
gençler (15 yaþ bitene ka-
dar)
* Avusturya’da iki yýldan az
kalacak olan “kilit iþgüçleri”
ve onlarýn aile bireyleri, 
* Yaþý ve saðlýk durumu ne-
deniyle Entegrasyon Sözleþ-

mesi’ni yerine getirmesi
mümkün olmayanlar,
* Avusturya’da 36 aydan az
kalacak olan üniversite öð-
retim üyeleri, Avrupa Birli-
ði’nin eðitim, meslek geliþ-
tirme ve araþtýrma program-
larýna katýlanlar,

* Yeterli derecede Almanca
bilgisine sahip olduðunu
belge ve diplomalarý ile ka-
nýtlayabilenler (A-1 lisan
belgesi veya onunla ayný ya
da yüksek deðerde olan li-
san diplomasý )
* Yaþam þartlarýna uygun
Almanca bilgisi olduðunu
kanýtlayabilenler, örneðin
resmi makamla yapýlan bir
konuþma)
* Oturma müsaadesi (Auf-
enthaltsbewilligung) olan-
lar, örneðin üniversite öð-
rencileri, iltica baþvurusun-
da bulunanlar ve kabul edil-
miþ sýðýnmacýlar bu yeni uy-
gulamaya tabi deðillerdir.
Kiþisel durumlar, örneðin
hastalýk, hamilelik  vs. nede-
niyle sürenin ertelenmesi ta-
lebinde bulunabilir. Ertele-

me, en fazla 2 yýl için müm-
kündür.

KKuurrss  üüccrreettlleerrii  ::
Almanca (Uyum) kurslarýnýn
ücretlerinin yarýsý devlet ta-
rafýndan karþýlanmakta olup
diðer yarýsý kursa katýlan
tarafýndan ödenecektir.

Ýlk oturma izninin alýndýðý
veya uzatýldýðý tarihten iti-
baren 18 ay içerisinde kur-
sun bitirilmemesi durumun-
da kurs ücretinin % 75’i; 24
ay içinde bitirilmediði taktir-
de % 100’ü kursa katýlan
yabancý tarafýndan karþýla-
nacaktýr.

YYaappttýýrrýýmmllaarr::
**  Entegrasyon Sözleþmesi
yükümlülüðü olan bir ya-
bancýnýn yerleþim izni veril-
dikten sonra iki yýl içerisinde
sadece kendinden kaynakla-
nan nedenlerle kursa baþla-
mamasý durumunda 100

Yabancý  Çalýþtýrma  Yasasý’nda  yapýlan

Viyana  Çalýþma  ve
Sosyal  Güvenlik

Müþavirliði
Prinz Eugen str. 40,

1040 Viyana
Tel. No: 01 5057806

Salzburg  Çalýþma  ve
Sosyal  Güvenlik

Ataþeliði  
Strubergasse 9, 
5020 Salzburg

Tel. No: 0662 442115

Bregenz  Çalýþma  ve
Sosyal Güvenlik

Ataþeliði
Arlberg str.  117, 

6900 Bregenz 
Tel. No: 05574 47269

Türkiye  Cumhuriyeti  Viyana  Büyükelçiliði  Çalýþma  ve  Sosyal
Güvenlik  Müþaviri  Gül  Sonaer
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Euro’ya kadar para cezasý
verilir. Kursa 3 yýl içinde baþ-
lanýlmamýþ olmasý duru-
munda ise 200 Euro’ya ka-
dar para cezasý verilir. Kursa,
yerleþim izninin verildiði ta-
rihten itibaren 3 yýl içinde
baþlamayan ve 4 yýl içinde
tamamlamayan yabancýlarýn
yerleþim izinleri uzatýlmaya-
bilir.

Ancak Avusturya’da aile bi-
reyleri olanlar ve Türkiye -AB
Ortaklýk Antlaþmasýnda yer
alan haklara sahip olan Türk
vatandaþlarý sýnýr dýþý edil-
meye karþý korunma altýn-
dadýr.
Entegrasyon Sözleþmesi yü-
kümlülüðü ve muafiyetleri
hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi
almak üzere, Ýçiþleri Bakanlý-
ðý’nýn tahsis ettiði 00881100  224444
223300  nnoolluu  bilgi hattýný araya-
bilirsiniz.
Ayrýca BBüüyyüükkeellççiilliiððiimmiizz    ÇÇaa-
llýýþþmmaa  vvee  SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk
MMüüþþaavviirrlliiððii’’ne danýþabilirsi-
niz.
Salzburg ve Bregenz Baþ-
konsolosluklarý görev bölge-
sinde ikamet ediyor iseniz
ismi anýlan Baþkonsolosluk-
lar nezdindeki Çalýþma ve

Sosyal Güvenlik Ataþelikle-
ri’ne de baþvurabilirsiniz.

§§  YYeerrlleeþþiimm  BBeellggeessii
((NNiieeddeerrllaassssuunnggssnnaacchhwweeiiss))

Bugüne kadar mevcut olan
süresiz yerleþim izninin ((uunn-
bbeeffrriisstteettee  NNiieeddeerrllaassssuunnggss-
bbeewwiilllliigguunngg)) yerine yerleþim
belgesi ((NNiieeddeerrllaassssuunnggss-
nnaacchhwweeiiss)) verilecektir. 
Yerleþim belgesi ile Avustur-
ya'nýn her yerinde çalýþtýrma
müsaadesine, çalýþma iznine
veya muafiyet belgesine ge-
rek kalmadan çalýþmak
mümkündür. Halen süresiz
yerleþim izinleri geçerlilikle-
rini korumaktadýr. Ancak
herhangi bir çalýþma izni ol-
madan çalýþmak isteyen ve
süresiz yerleþim izin sahibi
olanlar yerleþim belgesi al-
mak için baþvuruda buluna-
bilirler.

§§  AAiillee  bbiirrlleeþþiimmiinnddee  yyaaþþ  ssýýnnýýrrýý
iillee  iillggiillii  ddeeððiiþþiikklliikk

01.01.2003 tarihinden iti-
baren aile birleþimi çerçeve-
sinde Avusturya'ya  gelecek
çocuklarýn vize baþvurularý-
nýn 15. yaþýn doldurulma-
sýndan önce yapýlmasý duru-
munda, 15 yaþýný doldur-

duktan sonra da ana-baba-
larýnýn yanýna gelmeleri
mümkün olmuþtur. 

§§  SSaaððllýýkk  kkaarrnneessii
01.01.2003 tarihinden
itibaren 6 aydan fazla bir
süre geçerli olacak ilk otur-
ma müsaadesi veya yerleþim
izni için basvuruda
bulunanlarýn 90 günden
eski olmayan saðlýk raporu
ibraz etmeleri gerekmek-
tedir.

§§  KKiilliitt  iiþþggüüççlleerrii
((SScchhllüüsssseellkkrraaeeffttee))

01.01.2003 tarihinden iti-
baren Avusturya'ya çalýþmak
üzere sadece "Kilit Ýþgüçleri"
gelebilir. Kilit iþgücü olarak
kabul edilebilmek için kiþi-
nin Avusturya iþ piyasasýnda
aranan bir eðitim almýþ veya
özel bilgilere sahip olmasý,
ayda yaklaþýk en az 2.000,-
Euro brüt ücret alacak ol-
masý ve çalýþmasýnýn Avus-
turya iþ piyasasý için önemli
olmasý gerekmektedir.

§§  ÜÜnniivveerrssiittee  ööððrreenncciilleerrii  iiççiinn
yyeenniilliikklleerr

01.01.2003 tarihinden iti-
baren üniversite öðrencileri-
nin yýlda en fazla 3 ay olmak
üzere çalýþmalarýna imkan

tanýnmýþtýr. Ancak öðrenci-
nin bütün geçimini bu çalýþ-
ma ile saðlýyor olmamasý
gerekmektedir. Ücretli bir iþ-
te çalýþmak isteyen öðrenci-
nin çalýþtýrma müsaadesine
(Beschaeftigungsbewilli-
gung) ihtiyacý vardýr.

Ayrýca "kilit iþgücü" için ara-
nan þartlarý yerine getiren
öðrencilerin öðrenim sýra-
sýnda ve özellikle baþarý ile

mezun olduktan sonra kon-
tenjana baðlý kalmadan
Avusturya'da yerleþmeleri ve
çalýþmalarý mümkündür.

§§  GGeennççlleerree  mmuuaaffiiyyeett  bbeellggeessii
((BBeeffrreeiiuunnggsssscchheeiinn))    vveerriillmmee-

ssii
01.01.2003 tarihinden iti-
baren zorunlu eðitimin son
yýlýný Avusturya'da bitiren ve
yerleþim izni olan gençlere
anne ya da babasýnýn son
beþ yýl içinde en az üç yýl
Avusturya'da çalýþmýþ olmasý
þartý ile her yerde ve her iþte
çalýþma olanaðý saðlayan
muafiyet belgesi verilecektir.
(Þimdiye kadar yaþamýnýn
yarýsýný veya zorunlu eðiti-
min yarýsýný Avusturya'da ta-
mamlamasý gerekiyordu).

deðiþilikler  ve  üniversite  öðrencileri
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Viyana-  “Viyana demok-
rasi paketi” bütün Viya-
nalýlarýn daha çok karar
alabilme hakký ve daha
fazla sorumluluk sahibi
olmalarý anlamýna gel-
mektedir.

Viyana demokrasi paketi
bütün Viyanalýlarýn, de-
mokratik bir þekilde alý-
nan kararlarda, söz sahibi
olmalarý ve kararlarýn hal-
ka ulaþtýrýlmasý için hazýr-
lanmýþtýr. Böylece daha
fazla insan, þehirlerinin
geliþmesinde alýnan ka-
rarlarda, söz sahibi olabil-
me hakký bulacaktýr.

Bu yüzden, Viyana de-
mokrasi paketi dört mad-
denin üzerinde duruyor.
-  Seçim  kitlesinin  geniþle-
mesi
-  Seçme  hakkýnýn  birey-
selleþtirilmesi
-  Oy  kullanýmýnýn  kolay
hale  getirilmesi
-  Seçim  kartý  ile  Viyana  dý-
þýndan  da  seçebilme  hak-
ký

2006 Viyana seçimlerinde
öncelikle;
-  16  ile  18  yaþ  arasýnda
bulunan  Viyanalýlarýn  seç-
me  hakkýnýn  olmasý,
-  Beþ  yýldan  beri  Viyana´-
da  bulunan  göçmenlerin
kendi  bölgelerinde  seçme
hakký  verilmesi,
- Ülke  genelinde  iki  oy ve-
rebilme  imkaný  ve
-  Bir  seçim  kartý  ile  Viyana
dýþýndan  da  seçebilme
hakkýnýn  olmasý  için  çalý-

þýlacaktýr.

Seçim kartý için milli mec-
lis yetkilidir. Viyana Bele-
diye Meclisi, ilerideki se-
çimlerde oy kullanýmýnýn
kolaylaþtýrýlmasý için par-
lamentoya baþvurdu.

Viyana  geliþiyor
Viyana demokrasi paketi-
nin benzeri, baþka ülke-
lerde de mevcuttur.
Örneðin, bu yöntemle
belediye seçimlerinde
göçmenlere (Ýskandina-

vya, Hollanda ve Ýsviç-
re´nin bir bölümünde)
veya 16 ile 17 yaþ arasýn-
daki gençlere (Örneðin,
Burgenland ve Steier-
mark) seçebilme hakký,
en iyi þekilde verilmiþtir.
Viyana, bu tarz geniþ bir
seçim reformundan veda-
laþýp demokrasiyi içeren
konularda öncülüðünü
sürdürmektedir.

Viyana demokrasi paketi-
nin ana düþüncesi daha
çok Viyanalýlarýn, Viya-
na´nýn geliþmesindeki
kararlarda söz sahibi ol-

malarýdýr.

Göçmenlere  bölge  seç-
imlerinde  seçme  hakkýý

Viyana demokrasi paketi,
göçmenlere kendi bölge-
lerinde söz sahibi olma
hakký saðlýyor.

2006 muhtarlýk seçimle-
rinde, Avrupa Birliði’ne
baðlý ülkelerinin vatan-
daþlýðýna sahip olmayan,
ancak en az beþ senedir
Viyana´da yaþayan insan-
larýn da seçme hakký bu-

lunacaktýr. 

Ana ikametleri Viyana´da
bulunan, Avrupa Birliði’-
ne baðlý ülkelerin vatan-
daþlarýnýn þimdiye kadar
kendi bölgelerinde seçme
haklarý bulunuyordu. 

Burada yaþayan, ikamet
eden, çalýþan ve vergisini
ödeyen göçmenler de,
eþit bir þekilde bölge
kurulunca alýnan kararlar-
da söz hakkýna sahiptir-
ler. Viyana demokrasi pa-
ketinin amacý, insanlarý ilk
önce bu karara baðla-

maktadýr.

Böyle bir þans ile sorum-
luluk üstlenmek ayný za-
manda insanlarýn daha
hýzlý bir þekilde uyum sað-
lamalarýný saðlayacaktýr. 

Sorumluluk  ile  birlikte
barýýþ  içinde  bir  yaþam

Göçmenlerin seçebilme
hakký, kesinlikle yeni bir-
þey deðildir. 
Ýsviçre´nin Neuchatel ka-
zasýnda bu demokratik
hak, 1849 yýlýndan beri
bulunuyor. Ýskandinavya,
Büyük Britanya, Hollan-
da, Ýrlanda ve Portekiz gi-
bi çeþitli Avrupa ülkeleri
Ýsviçre federasyonunu ör-
nek alarak bu haklarý uy-
gulamaya geçirdiler.

Bu ülkelerin, konuyla ilgili
edinlikleri deneyimler þu-
nu gösteriyor ki, göçmen-
ler % 100 tanýnmýþ güçlü
partileri seçmekte ve ke-
sinlikle etnik bir liste oluþ-
turmamaktalar. Bu da
ayný zamanda göçmen-
lerin yeni vatanlarýnda,
geldikleri ülkeye nazaran
daha çok politikayla ilgi-
lendiklerini göstermekte-
dir.

Göçmenlerin kendilerini
seçebilme hakký veya im-
kaný sadece “Faaliyet Ser-
tifikasý” ile mümkündür.
Ancak muhtar veya bir
yapý kredi kurulu üyesi,
sadece Avusturya vatan-
daþý kiþiler olabilir.  

Sorularýnýz  için:
Mag.  Stefan  Leeb  /  Mediensprecher  Stadträtin

Mag.  Renate  Brauner  
Tel:  +43-11-44000-881853,  E-mmail:  les@gif.mag-

wien.gv.at

YYaabbaannccýýllaarraa  sseeççiimm  hhaakkkkýý
Daha  çok  demokrasi,  daha  çok  karar  verebilme  hakký,  daha  çok  Viyanalý
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VViiyyaannaa-  GGeeççttiiððiimmiizz  hhaaffttaa-
llaarrddaa  kkaarrýýssýýnnýýnn  sseevvggiilliissiinnii
ööllddüürrddüükktteenn  ssoonnrraa    MMaa-
ccaarr-SSýýrrpp  ssýýnnýýrrýýnnddaann  kkaaççmmaakk
iisstteeyyeenn  TTüürrkk  ssýýnnýýrrddaa  yyaakkaa-
llaannddýý..  TTuuttuukkllaannddýýððýýnnddaa  ssuu-
ççuunnuu  iittiirraaff  eeddeenn  ÞÞiirriinn,,  ""EE-
vveett  kkaarrýýmmýýnn  ddoossttuunnuu  bbeenn
ööllddüürrddüümm""  ddeeddii..
Kýskançlýktan gözü dönen
Türk, iki çocuðunun göz-
leri önünde karýsýnýn sev-
gilisini hunharca býçakla-
dýktan sonra, panik içinde
Viyana-Margareten’deki
evden kaçarak gözden yok
oldu.
Cinayet masasý þefi Dr.
Hannes Scherz "Olaydan

hemen sonra kantil zanlýsý
bir arkadaþýný kendisini a-
raba ile Nickelsdorf (Ma-
car) sýnýrýna götürmesi için
ikna etti" diye bir açýkla-
mada bulundu. Tahkikatta
bulunan polis; “Ýlk izler
bulunduktan sonra katil
zanlýsý Türk'ün yakalanma-
sý için uluslararasý bir tu-
tuklama kararý hazýrlandý
ve huduttaki polislere tak-
viye gönderildi. 24 Ocak
2003 Perþembe günü saat
19’da Macar-Sýrp sýnýrýnda
yakalandý. Zanlý, bir kaç
hafta içinde Avusturya
makamlarýna iade edile-
cek"  þeklinde ifade verdi.

Eski  karýsýnýn  sevgilisini  býçaklayan  Türk,  kaçmaya
çalýþýrken  sýnýrda  yakalandý  ve  suçunu  itiraf  etti.

VVoorraarrllbbeerrgg- Boþanmalarýnýn
üzerinden henüz 3 ay geç-
tikten sonra, 55 yaþýndaki
Frastanz (Vorarlbergli) Türk,
çýlgýna dönüp arabasýný eski
eþinin üzerine büyük bir
hýzla sürerek üzerinden bir-
kaç defa geçtikten sonra he-
men en yakýn jandarma ka-
rakoluna teslim oldu.
""BBeennii  ttuuttuukkllaayyýýnn,,  bbiirraazz  öönnccee
eesskkii  eeþþiimmii  aarraabbaammllaa  eezzddiimm
vvee  ööllddüürrddüümm"" diyerek, elleri-
ni yukarýya kaldýrmýþ bir þeki-
lde jandarma karakoluna
gelip teslim oldu. Herþeyi
polis memurlarýna itiraf e-
den zanlý, eski eþinin evinin
önündeki park yerinde ge-
çen korkunç olayý anlattý.

Jandarma komutanýnýn be-
yanýna göre; "Karý koca yine
boþanma konusu üzerine
tartýþýyorlardý. Daha sonra
koca, evden kaçýp arabasýna
bindi, birkaç dakika sonra
kadýn dýþarýya çýkacaktý. Ýþte
tam o anda Türk, arabasýný
çalýþtýrdý, gaza basýp büyük
bir öfke ile 47 yaþýndaki
kadýný ezdi.  Bu kadarla yet-
inmeyip arabasý ile geriye
giden Türk, 3 çoçuk annesi
kadýnýn yerde yatan vü-
cudunun üzerinden 2 defa
daha geçip bedenini ezdi.
Aðýr yaralý olarak hastaha-
neye kaldýrýlan 3 çocuk
annesi, orada yaþamýný yitir-
di. 

“Eþimi  arabamla  ezdim”  
4477  yyaaþþýýnnddaakkii,,  üüçç  ççooccuukk  aannnneessii  TTüürrkk  eevv  kkaaddýýnnýý,,  eesskkii  eeþþii
ttaarraaffýýnnddaann,,  yyaappttýýkkllaarrýý  ttaarrttýýþþmmaa  ssoonnrraassýý  aarraabbaa  iillee  eezziillddii..

“Karýmýn  dostunu  öldürdüm”
Sayý 30
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20  dakikada  yeni  pasaport
Viyana  bölge  belediye  makamlarý  artýk  1  Þubat  2003'  ten  itibaren  pasaport  iþlemleri  ve  kayýp  eþyalardan  sorumlu  ola-

VViiyyaannaa- Emniyet Müdürlük-
leri’nden Belediye Makam-
larý’na, pasaport iþlemleri-
nin devri, tam 2,2 milyon
Euro'ya mal olacak.
Pasaport iþlemleri, tatil dö-
nemlerinde birkaç gün, iþ
günlerinde ise sadece bir sa-
at sürecek. Þubat ayýndan
itibaren bu sistem polis ma-
kamlarýndan, bölge bele-
diye makamlarýna taþýnýyor.
Þehir Belediyesi Üyesi
Renate Brauner, “Beledi-
yelerde pasaport baþvu-
rusunda bulunacak bireyler,

pasaportlarýna 20 dakika
içerisinde sahip olabilecek”
diye garanti verdi. Bu
"ekspresmakam" denilen iþ-
lemler için, Viyana’nýn 19
bölge belediye makamýnda
85 memur hizmet verecek.
Ama iþ bu kadarla kalmýyor,
pasaport iþlemlerinin yaný
sýra, þimdiye kadar emniyet
makamlarýnýn vazifesi olan
“Kayýp Bürosu” hizmeti de
artýk belediye makamlarýnýn
sorumluluðu altýna giriyor.
Bayan Brauner'e göre, Þehir
Belediyesi, yeni mekanlar ve

arþivleme için tam 1,6 mil-
yon Euro veriyor. Devir iþle-
mi ise 600.000 Euro'ya mal
oluyor.
Tabii ki, yeni olan yalnýz ka-
yýp servisi adý deðil, her böl-
ge makamlýklarýnýn önüne,
kaybolmuþ küçük eþyalar
(þemsiye, giyecek eþya) için,
büyük kýrmýzý kutular konu-
lacak. Böylelikle bulunan eþ-
yanýn resmi makamlara baþ-
vurmayý gerektirmeden ku-
tuya atýlma olanaðý saðlana-
cak. Bayan Brauner “Eðer
bu denememiz baþarýlý bir
sonuç verirse bu kutularý Vi-
yana'nýn her yerine yerleþtir-
meyi düþünüyoruz” dedi.

Kayýp para, mücevher ve de-
ðerli eþyalarýn þimdiye kadar
olduðu gibi  ilgili makamla-
ra þahsen, bulan kiþi tarafýn-
dan verilmesi gerekiyor. Ka-
yýp ilanlarýnda da önemli bir
yenilik var; kayýp ilanlarý için
de belediye makamlarýna
baþvurulmasý gerekiyor. Yal-
nýz, bazý ufak problemler de
olabilir. Örneðin; ehliyetini,
ruhsatýný veya araba plakasý-
ný kaybeden kiþi muhakkak
polise gitmeli. Ama her kim
bu eþyalarý bulursa, bunlarý
belediye makamlarýnýn ka-
yýp bürosuna götürmesi ge-
rekiyor. Silah, tehlikeli mad-
deler ve çalýntý mallarla ise
yine polis ilgilenecek.

PPaassaappoorrtt  iiþþlleemmlleerrii  iiççiinn
öönneemmllii  nnookkttaallaarr::

-   Yeni pasaport  servisi
hakkýndaki sorularýnýz
için 0011//  227777  5555  9999 nolu
telefonu arayabilirsiniz.
- Yeni bir pasaport 6699  EEuu-
rroo'ya mal oluyor.
- Yeni bir pasaport çýkart-
mak istiyorsanýz; eski pa-
saportunuzu, nüfus cüz-
danýnýzý, resimli kimlik
kartýnýzý, Avusturya va-
tandaþý olduðunuza dair
belgenizi (Stattsbürger-
schaftsnachweis) (eðer
pasaportunuz 5 yýldan
daha eski ise), 2 tane ve-
sikalýk resme, eðer isim
deðiþikliði varsa buna ait
belgelere ihtiyacýnýz ola-
caktýr.
- Viyana'nýn 19 bölge be-
lediye makamlarý: PPaazzaarr-
tteessii,,  ÇÇaarrþþaammbbaa,,  CCuummaa
ggüünnlleerrii  ssaabbaahh  88''ddeenn  ööðð-
lleenn  1155''ee  kkaaddaarr  vvee  PPeerrþþeemm-
bbee  ggüünnlleerrii  yyiinnee  88''ddeenn
1177..3300''aa  kkaaddaarr hizmetini-
ze  açýk olacak.
- Kayýp bürosunu ayný za-
manda 44000000-88009911 no'lu
telefondan arayabilir, ne
yapacaðýnýza dair bilgi
alabilirsiniz.
-  Merkez kayýp bürosu
1188..  bbööllggee  BBaassttiieennggaassssee
3366-3388 numaraya taþýna-
cak, böylelikle diðer böl-
ge makamlarýnda iþleme
tabi tutulan kayýp eþyalar
belirli bir süre sonra bu-
raya gelecek.
-  Kayýp eþyayý bulana, eþ-
yanýn deðerinin %%  1100  ‘u
ödül olarak verilir. Eðer
kayýp eþyanýn 1 yýl bo-
yunca sahibi ortaya çýk-
mamýþsa, bulunan eþya
bulan kiþiye ait oluyor.
- Her sene 160.000 pasa-
port çýkarýlmakta ve
41.000 kayýp eþya bulun-
maktadýr.

Bulunan eþyalar resimde görülen kutulara atýlarak sahipler-
ine ulaþtýrýlabilecek.

18. bölge Bastiengasse 36-38 adresindeki 
Merkez kayýp bürosu 
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Viyana- Ankaralý müzisyen
Alp Bora öncülüðünde ku-
rulan, baþta Anadolu ve Bal-
kan müzikleri olmak üzere
Avrupa´nýn deðiþik bölgele-
rinden halk müzikleri örnek-
leri veren "Nim Sofyan" gru-
bu geçtiðimiz hafta Viyana’-
da baþarýlý bir konser verdi.
Adýný Türk musikisindeki
2/4´lük usulden alan grup,
gitarist Alp Bora´nýn dýþýnda
Portekizli flütçü Pedro Du-
arte ve de Avusturyalý ke-
mancý Paul Dangl´dan olu-
þuyor. Ýlk Cd çalýþmasýný
önümüzdeki ay tamamlaya-
cak olan grup, bu projeyi
uluslararasý platforma taþý-
mayý hedeflediðini bildirdi. 
Gruba ulaþmak isteyenler
aþaðýda verdiðimiz E-Posta
adresini kullanabilirler:
nniimm..ssooffyyaann@@mmaaiill..ccoomm

VViiyyaannaa’’ddaa  ýýllýýkk  rrüüzzggaarrllaarr

Nim Sofyan grubunun Viyana’da verdiði konserlerden bir görüntü

VViiyyaannaa- Herhangi bir yaþ sý-
nýrýnýn bulunmadýðý koroda
aðýrlýklý olarak hanýmlar yer
alýyor. Özellikle Türk Sanat
Müziði ve Türk Halk Müzi-
ði’nin unutulmaz eserleri ü-
zerine amatörce baþlatýlan
çalýþmalarýn hedefi; gruptan
güzel bir koro oluþturana
kadar çalýþmalara devam
etmek. Hafta sonu bay ve
bayanlarýn katýlýmý ile müzik
eþliðinde hem bir yeniliðe
imza atýlýyor hem de stres
atýlýyor.
Tanju Cengiz bir ilke imza a-
tarak amacýnýn, hafta sonla-
rý evde sýkýlan ev hanýmlarý-
na ve beylere faydalý bir
uðraþý sunmak olduðunu ve
grup çalýþmalarýnýn insanlarý
daha da birbirine yaklaþtýr-
dýðýna iþaret etti. 

Katýlým için koroya her hafta
müraacatlarýn olduðunu ve
katýlmak isteyenlerin hiç
çekinmeden baþvurabilece-
ðini söyledi. Hiçbir ücrete
tabii olmayan bu çalýþmalar
için arayabileceðiniz adres
ve telefon numaralar aþaðý-
daki gibidir:

(Kaynak: ViyanaRadyoMerhaba)

Viyana’nýn  5.Bölgesi'nde  Halk  Eðitim  Merkezi’nde
kurulan  amatör  koro  iki  haftadýr  çalýþmalarýný  sürdü-
rüyor.  Viyana'da  hukuk  öðrenimi  gören  Tanju  Cen-
giz  insiyatifinde  baþlatýlan  koro,  Viyanalý  hanýmlar
ve  beyler  tarafýndan  büyük  bir  ilgiyle  karþýlandý.

HHaallkk  EEððiittiimm’’ddee  TTüürrkkççee  kkoorroo

Halk Eðitim korosunda görev alan Türk vatandaþlarýmýz

AAddrreess::
VVoollkksshhoocchhsscchhuullee

RRuuddoollffsshheeiimm  FFüünnffhhaauuss
SScchhwweennddeerrggaassssee  4411,,  

11115500  WWiieenn
TTeelleeffoonn::

0011//88993366008855-1155  vveeyyaa  1166
((GGüüllbbaahhaarr  BBoozzaatteemmuurr))

00669999//113300  9944  113311
((TTaannjjuu  CCeennggiizz))  
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Viyana- Viyana'da yaþayan res-
samlarýmýzdan Semra Beken,
üçüncü Viyana'da Rennweg
Strasse, 33 numarada bulunan
Bank Austria-Creditanstalt'de
bir sergi açtý. 

Daha önceki sergilerinde sunu-
lan yaðlýboya tablolarýndan bir
karma oluþturan Beken, 1990
dan beri resim yapýyor. 
Daha önce Türkiye, Fransa ve
Avusturya'da sergilere katýlan

ressam, daha çok doða ve deði-
þik sosyal yapýlara sahip kadýn-
larý konu aldýðý resimleriyle
tanýnýyor. Herhangi bir akýmýn
etkisinde kalmadan her konuyu
rahatlýkla iþleyebildiðini ifade
eden Beken, baharda kendine
öz yeni bir sergi açmaya hazýr-
landýðýný ifade etti. 

Bank Austria-Creditanstalt’ýn
Rennweg'deki þubesinin müdü-
rü Herr Leopold Köffner, sanata
çok önem verdiklerini ve bugü-
ne kadar bankalarýnda  yer ver-
dikleri sergiler arasýnda en gü-
zel resimlere sahip olan sergi-
nin Beken'e ait olduðunu söyle-
yerek memnuniyetini belirtti ve
ressamýmýzý içtenlikle tebrik et-
ti. 
3 Þubat'ta açýlan sergi, 28 Þu-
bat 2003 tarihine kadar Renn-
weg Strasse, 33 numaradaki
Bank Austria-Creditanstalt'da
görülebilir.

Bank  Austria-CCA’da  Türk  ressamýn  sergisi

Ressamýmýz  Semra  Beken  Bank  Austria-CCreditanstalt’ýn  
Rennweg'deki  þubesinin  müdürü  Herr  Köffner  ile  birlikte

VViiyyaannaa- Bir süredir Viya-
na’da görev yapan Vakýf-
bank Internationale AG’-
nin Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Tosun Kara Ankara’-
ya atandý. 

VViiyyaannaa- Viyana’da Es-
bank’ta Pazarlama Mü-
dürü olarak hizmet veren
Banu Zeytinlioðlu göre-
vinden ayrýldý.

Aramýzdan  ayrýlanlar



Viyana- Uzun yýllardýr Avus-
turya'da yaþayan vatandaþla-
rýmýz buraya gelirken bir gün
nasýl olsa vatanlarýna geri
döneceklerini düþündüklerin-
den, kendilerini burada dai-
ma bir misafir, bir yabancý gi-
bi hissetmiþ, yapabildikleri
bütün yatýrýmý kendi ülkele-
rinde, köylerinde, kentlerinde
gerçekleþtirmeye çabalamýþ-
lardýr. Oysa aradan geçen yýl-
lar bu misafirliðin hiç bitme-
yeceðini, artýk buranýn da bir
ikinci vatan olduðunu göster-
miþtir. Bugün artýk ikinci ku-
þak Türkler bunun bilincine
varmýþ olarak hareket etmek-
te, yatýrýmlarýnýn yönünü
yavaþ yavaþ deðiþtirmektedir-
ler. Buradaki kredi sistemle-
rinin yeterince bilinmemesi
vatandaþlarýmýzýn bu konuya
yeterli ilgi göstermesini en-
gellemektedir.
Yeni Vatan Gazetesi olarak
sizler için konuyla ilgili bir si-
gorta ve kredi kuruluþu olan
Wüstenrot elemaný Figen Ci-
han haným ile bir söyleþi yap-
týk.

-  KKuruluþunuzun  verdiði  hiz-
metlerden  bahseder  misiniz?

- Wüstenrot sadece bir sigor-
ta firmasý olmayýp ayný za-
manda gayrimenkul kredisi
vererek mülk edinmek isteyen
vatandaþlara da yardýmcý ol-
maktadýr. Sigortalarýmýz kap-
samýna göre; ev ve araç sigor-
talarý, saðlýk, kaza, hayat si-
gortalarý, çocuklarla ilgili ge-
leceðe yönelik birikim sigor-
talarý gibi tüm sigorta çeþitle-
rine göre deðiþiklik gösterir.
Kredi hizmetleri sadece kredi
almaya deðil, bir ev-kredi
sözleþmesiyle belirli bir za-
man sürecinde birikim yap-
maya da yöneliktir. Küçük ya-
týrýmlarla belirlenen bir süre
sonunda iyi bir meblaða ula-
þýlabilir. 

-  EEv  kredisi  almak  isteyenlere
ne  gibi  kolaylýklar  gösteriyor-
sunuz?
- Alýnan kredi miktarý ve süre-
si her müþteriye göre deðiþir.
Belirli þartlarý yerine getiren
her vatandaþ, kiþi baþýna 150
bin Euro`ya kadar kredi ala-
bilir. Bu kredinin süresi 10 ile
25 yýl arasýnda deðiþebilir.
Yani en kýsa süre 10 yýldýr, 25
yýla kadar uzayabilir. Karþýlýklý
olarak anlaþma þartlarýna

uyan herkesin kredi talebinin
karþýlanabilmesi için her türlü
kolaylýk gösterilir. 

-  KKredi  alabilmek  iççin  yerine
getirilmesi  gereken  þartlar
nelerdir?
- Kredi alabilmek için, kredi
talep edenin düzenli bir iþi,
yani geliri olmasý, oturma ve
çalýþma izninin bulunmasý
aranýlan baþlýca þartlardýr. 

Avusturya vatandaþý olma zo-
runluluðu yoktur. Zaten ya-
bancýlarýn Avusturya'da mülk
edinebilmeleri için tapu ko-
misyonundan izin almalarý
gerekmektedir. Bu izin alýn-
dýktan sonra gerekli diðer
þartlar da yerine getirilmiþse
kredi talebi karþýlanýr. Burada
öncelikli þart, talep edilen
krediyi ödeyebilecek gelir dü-
zeyine sahip olabilmektir.

-  KKredi  kapsamýnda  hayat  sig-
ortasý  hizmeti  bulunuyor  mu,
kredinin  ödemesi  bittiðinde
geri  alýnabilir  mi?
- Her ipotek kredisi bir sigor-
ta kapsar; bu bir ölüm sigor-
tasýdýr ve otomatik olarak
kesilir. Bu geri alýnamaz ama
müþterinin isteðine baðlý
olarak krediyle birlikte hayat
sigortasý da yapýlabilir ve
kredi bitim tarihiyle ayný
zamana ayarlanabilir, müþteri
isterse kredi geri ödemesinin
bittiði tarihte bunu geri ala-
bilir ya da daha ileri bir tarihe
kadar uzatabilir.

-  MMüþterileriniz  arasýnda
yabancýlarýn,  özellikle  Türkle-
rin  yoðunluðu  nasýl?
- Evet, kesin bir istatistik
olmamakla birlikte yabancý ya
da yabancý kökenlilerin ol-
dukça fazla olduðunu söyle-
yebiliriz. Bunlar arasýnda çok
miktarda Türk vatandaþý da
bulunmaktadýr. Buraya 60'lý
yýllarda gelen ilk jenerasyon

daima geri dönmeyi düþün-
düðünden yatýrýmlarýný da
kendi vatanlarýnda gerçekleþ-
tiriyordu, ama yýllar geçtikçe
insanlar bu geri dönme dü-
þüncesinden uzaklaþtýlar. Ö-
zellikle þimdi ikinci kuþak, bu-
rada doðup büyüyenler için
artýk geri dönme düþüncesi
neredeyse tamamen ortadan
kalktýðýndan burada yatýrým
yapmaya daha sýcak bakýyor-
lar. Ama yeterli bilgiye sahip
olmadýklarýndan gelecekleri
için büyük imkanlar saðlaya-
bilecek yatýrýmlardan uzak
kalýyorlar.

-  EEv  kredilerinde  azami  geri
ödeme  süresi  ne  kadar,  bu
süre  kredinin  yüksekliðiyle
baðlantýlý  mý?
- Diðer kredilerdeki gibi 10 ile
25 yýl arasýnda geri ödenebi-
lir. Kredi miktarýyla baðlantýlý
deðildir. En yüksek, kiþi baþý-
na 150 bin Euro kredi alýnabi-
lir.

-  Özellikle  Avusturya'da  yaþa-
yan  yabancýlara  kredileriniz
ve  ev  sahibi  olmakla  ilgili
mesajjýnýz  var  mý?
- Özellikle bizim insanlarýmýz
uzun süre kendilerini bir yere
baðlamak istemiyorlar ama
artýk þartlar çok deðiþti, ayrýca
Avusturya son derece istikrar-
lý bir ülke. Yatýrým yapmak i-
çin bilgi almalýlar. Sadece ev
deðil birikim sigortalarý için
de anlaþma yapabilirler. Bu
anlaþmalar ne kadar erken
yapýlýrsa -ki 0 yaþtan itibaren
yapýlabiliyor- çocuklarýn gele-
ceðini garanti altýna almak
açýsýndan son derece isabetli
yatýrým yapýlmýþ olur. Küçük
yatýrýmlar zaman içinde
deðerlenerek ileriye dönük
olarak ev, araba, eðitim
imkanlarýný verebilen büyük
birikimlere dönüþebilmekte-
dir. 
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Wüstenrot  ile  kredi  almak  çok  kolay

WWüüsstteennrroott  bbaannkkaassýýnnddaa  ggöörreevv  yyaappaann  Figen  Cihan  ve
Avusturyalý  iþarkadaþlarý
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5 binden fazla türü olan el-
ma, kabuðu, sirkesi, suyu ve
çýð haliyle insan yaþamýnda
çok önemli bir besin ve ya-
þam kaynaðý oluþturuyor.

Uzmanlardan alýnan bilgile-
re göre, elma saðlýklý yaþa-
maya önem veren kiþilerin
yanýndan eksik etmeyeceði
meyveler arasýnda gösterili-
yor. Organik asitler, fosfor,
sodanýn yaný sýra, A, B1, B2,
C, E vitaminleri bulunan el-
ma, taze meyve, meyve su-
yu ve sirke olarak kullanýla-
biliyor. 

Çýð elma kabuðu da yenildi-
ðinde vücuttaki ürik asit o-
ranýný azaltýrken, çýð elma-
nýn içerdiði organik asitler,
soda ve fosfor yardýmý ile
beyin, karaciðer ve mideyi
olumlu etkiliyor. Piþmiþ elma
ile yapýlan hoþaf türü yiye-
cekler rahatlatýcý olurken ka-
býzlýk sorununu da giderebi-
liyor. Taze elma suyu ile yýka-
nan kýrýþýk ve pörsük deriler

canlýlýk ve tazelik kazanýyor.
Ayrýca deri döküntülerine,
böbrek, karaciðer rahatsýz-
lýklarý, damar sertliði, egza-
ma ve romatizma hastalýkla-
rýna karþý da etkili olan el-
manýn suyu, soðuk algýnlýðý,
öksürük, ses kýsýklýðý, yüksek
ateþ ve iltihaplý hastalýklara
da çok iyi geliyor. 
Bütün bunlarýn yanýsýra el-
ma suyu sindirim sistemini
uyarýyor ve mide mukozasi-
ni güçlendiriyor. Uyku soru-
nu olanlar ise yatmadan ön-
ce bir elma yediklerinde da-
ha rahat uykuya dalabiliyor-
lar. Ham elma rendesi de is-
hale karþý baþarýlý bir þekilde
kullanýlabiliyor. Öte yandan,
elma kürü, gut, böbrek, me-
sane hastalýklarý ve hemoro-
ite hastalarýna þifa veriyor. 

EEllmmaa  ssiirrkkeessii  yyaaþþaamm  iikkssiirrii
Elma sirkesi de, doðal bir
yaþam iksiri olarak kabul
ediliyor. Elma sirkesi, vücu-
du genel anlamda güçlendi-
riyor, çeþitli hastalýk belirtile-
rini hafifletiyor ve cilt bakýmý
için kullanýlabiliyor. 
Elma sirkesi, çiçek balý ile ka-
rýþtýrýldýðýnda ise daha geniþ
bir kullaným alanýna sahip
olabiliyor. 1 bardak su, 1
tatlý kaþýðý elma sirkesi, 1
tatlý kaþýðý çiçek balýnýn karý-
þýmýndan elde edilen ürün,
aç karnýna içildiðinde,
vücudun baðýþýklýk sistemini
güçlendirirken, canlýlýk ve
güç kazandýrdýðý gibi
sirkenin içerdiði yüksek
orandaki potasyum sayesin-
de kalp kaslarý dahil olmak
üzere tüm kas yapýsý da
güçleniyor. 

Elma sirkeli bal kokteyli
sayesinde sýk sýk grip, soðuk
algýnlýðý veya üst solunum

yollarý iltihabýna yakalanan
kiþilerin baðýþýklýk sistemleri
güçleneceði için daha rahat
bir kýþ geçirilebiliyor. Ayrýca
elma sirkeli bal kokteyli sü-
rekli içildiðinde ve salataya
elma sirkesi kullanýldýðýnda
da yüksek kolesterolü dü-
sürmeye yardýmcý oluyor ve
öksürüðe de iyi geliyor. 
Elma sirkesiyle ýslatýlan bir

bez baldýra sarýldýðýnda ise
25-30 dakika bekletilirse va-
risle ilgili þikayetleri azaltý-
yor. Sitede, elma sirkesinin,
PH deðeri insan derisinin PH
deðeri ile ayný düzeyde ol-
duðu için insan derisinin
asidik koruma örtüsünün
güçlendirilmesinde kullaný-
labileceði ifade ediliyor.

Elma  her  derde  deva!

Amerikalý bilim adamlarý,
kanserli hücrelerin kendi
kendilerini yok etmesine
neden olan bir protein
keþfettiler. Washington
Üniversitesi Ýlaç Enstitüsü'-
nden bir grup bilim ada-
mi, CUGBP2 adlý protei-
nin, kanserli hücreleri yüz-
de 70 oranýnda yok ettiði-
ni ortaya çýkardý. Çoðal-
maya engel proteinin kan-
ser hücrelerinin büyümesi-
ni saðlayan kan damarlarý-
nýn geliþimini engellediði,
zira bu geliþimde önemli
bir role sahip olan Cox-2
adlý enzimin üretimini de
ayarladýðý tespit edildi. Adý
geçen enzimin, daha ön-
celeri kireçlenmeye yol aç-
týðý biliniyordu. Bilim
adamlarý, yapýlan testler-
de, CUGBP2 adlý proteinin
Cox-2 enzimlerinin bilgile-
rini taþýyan RNA'lara eklen-
diðinde, kanserli hücreler-
deki enzim üretimini dur-
durduðunu, bu sayede de
hasarlý hücrelerin çoðal-
masýný engellediðini tespit
etti. Kanserli hücrelerin
kontrolsüz bir þekilde ço-

ðalmasýnýn en büyük ne-
deni olarak Cox-2 gibi en-
zimleri denetleyen prote-
inler gösteriliyor.  Araþtýr-
mayý yöneten doktorlar-
dan Profesör Brian Dieck-
graefe, proteinin gelecek-
te, kanserli hücrelerin üre-
timini azaltmakta son de-
rece etkili bir araç olacaðý-
ný vurguladý. 

AArraaþþttýýrrmmaallaarr  ssüürrüüyyoorr  
Mevcut tedavi yöntemleri-
ne son derece etkili bir
katký saðlayacaðý belirtilen
CUGBP2 proteininin, kan-
ser tedavisinde büyük bir
çýðýr açacaðý belirtiliyor.
Ancak araþtýrmacýlar, pro-
tein üzerindeki araþtýrma-
larýn daha birkaç sene sü-
rebileceðini, bu nedenle
yeni bir tedaviden söz et-
mek için erken olduðunu
belirtti. 

KKaannsseerr''ee  ççöözzüümmee  aazz  kkaallddýý!!
Kanserli  damarlarýn  geliþimini  engelleyen  protein,
kanserli  hücrelerin  çoðalmasýný  da  önlüyor.



YENÝ VATAN GAZETESÝ



YYAAÞÞAAMMSayfa 32 Sayý 30

YENÝ VATAN GAZETESÝ

VViiyyaannaa- Viyana Güzel
Sanatlar Akademisi'n-
de (Universität für An-
gewandte Kunst) re-
sim, animasyon film ve
patisserie öðrenimini
sürdüren Deniz Sözen,
Viyana'da ilk sergisini;
ünlü ressam Prof.
Christian Attersee'nin
usta öðrencilerinin
yapmýþ olduðu resim-
lerden oluþan karma
sergiye, kendi resimle-
rinin de seçilmesiyle,
11 Þubat’ta  Galerie
Stadtbild'de sanatseverlere
sunacak.

Sergi 11 Þubat’tan 13
Mart’a kadar ziyaretçilere
açýk olacak. Ziyaret saatleri
Pazartesi-Perþembe günleri

arasý  10:00-18:00 arasý,
Cuma günleri 10:00-16:00
arasýdýr.

Adres: Galerie Stadtbild,
Börse-Gasse 10,
1010 Wien

GGeennçç  rreessssaamm  DDeenniizz  SSöözzeenn  
GGaalleerriiee  SSttaaddttbbiilldd''ddee

Viyana-  Ýçiþleri  Bakanlýðý,
göçmen  adaylarý  için  ak-
tif  danýþmanlar  istiyor.

Son zamanlarda ekono-
mik nedenlerle ülkelerin-
den ayrýlan göçmenlerin
sayýsýndaki  büyük patla-
madan sonra, geçtiðimiz
yýlýn kasým ayýnda, Al-
man firmasý “European
Homecare” yerli yardým
kuruluþlarýndan “geriye
dönüþ” projesinin danýþ-
manlýðýný üstlenmiþti.

Ýçiþleri Bakaný Ernst Stra-
sser, 3 ay sonra  uygula-
nan projenin bilanço-

sunu yaptý. Buna göre,
her ay 600 göçmen ada-
yýna 55.000 Euro’luk
danýþmanlýk yapýlmýþ ve
bunlarýn 200'ü ülkelerine
dönüþ için ikna edilmiþ;
ancak 400'ü ise danýþ-
manlýk yerini terk etmiþti.

Bunun üzerine, Ýçiþleri
Bakanlýðý, Alman firmasý
ile yapmýþ olduðu ant-
laþmayý uzatmak iste-
mediðini ve “geriye dö-
nüþ“ projesinin danýþ-
manlýðýný yeniden tasar-
lamak düþüncesinde ol-
duðunu belirtti.

Göçmenler için aktif danýþmanlar
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VViiyyaannaa- Avusturya'-
da geride býraktýðý-
mýz ocak ayý itibarýy-
la, iþ arayanlarýn sa-
yýsý 1950'den beri ilk
defa 316.700 olarak
belirlendi. (AMS) Ýþçi
Bulma Kurumu'ndan
yapýlan açýklamada
iþsizlik 1993, 1997,
1998 ve 1999 yýlla-
rýnda 300.000 sýnýr-
larýný bulmuþtu.

Ocak ayýnda iþsiz sa-
yýsýnýn artmasý, inþa-
at sektöründe kýþ
dolayýsýyla verilen
tatile baðlanýyor. Bu-
na raðmen yeni iþ
ortamlarýnýn doð-

masý için çalýþmalar de-
vam etmekte.

Ýþçi Bulma Kurumu
(AMS)’nun kurslarý da bu-
na eklenirse iþsizliðin o-
cak ayý sonlarýnda
353.000 rakamýna ulaþa-
caðý kaydedildi.
2002 Aralýk ayýnda hava-
larýn iyi gitmesiyle inþaat
sektöründe hiç deðilse
uzun çalýþýldýðýný ifade e-
den yetkililer, Avrupa ge-
nelinde özellikle Alman-
ya'ya göre Avusturya'nýn
daha þanslý olduðunu
ifade etti. Almanya'da iþ-
sizlik Avusturya’daki iþsiz-
liðin tam iki katýna ulaþ-
mýþ durumda.

Avusturya’da  iþsizlik  rekor  sayýda
EEKKOONNOOMMÝÝSayý 30 Sayfa 33
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Yýlbaþý geçeli iki aydan fazla
oldu.
Halen kafamdaki kötü anýlarý
atamadým.
Biri sorsa da anlatsam diye
düþünürken, sizlerle paylaþ-
maya karar verdim.
Viyana`da bir düðün salonu-
nunda düzenlenen gecede,
yýlbaþýný eðlenerek geçirmeye
karar verdiðimizde, kötü bir
gece geçireceðimizi düþün-
memiþtim.
Salona girdiðimizde, birleþ-
tirilmiþ ve tahminen 10 m u-
zunluðunda olan masalarýn
birinde gösterilen yere otur-
duk.
Masalarýn üzerine rastgele
daðýtýlmýþ plastik piknik ta-
baklar, içinde mezeler ve üze-
rine saplanmýþ plastik çatallar
vardý.
Þaþkýn þaþkýn bakarken, "Aca-

ba biz yanlýþ salona mý geldik"
diye düþündüm.
Fiks menü bu olamazdý.....
Yýlbaþý gecesi olduðu için,
olumlu düþünmeye gayret et-
tim.
Aslýnda giriþ için ödediðimiz
para ile lüks bir restoran veya
otelde eðlenebilirdik.
Müzik baþladýðýnda, ses ayarý
yapýlýyor sanmýþtým. 
Oysa eðlence baþlamýþtý bile.
Ses ayarý o kadar kötüydü ki,
þarkýcýnýn ne okuduðunu an-
lamakta güçlük çekiyorduk.

Ýlerleyen saatlerde, Türkiye-
’den özel olarak getirilmiþ ün-
lü sanatçý Sinan Özen geldi.
Sahneye çýktýðýnda gecenin
daha iyi geçeceðini bek-
liyorduk. 
Düþüncemizin aksine ayný bo-
zuk ses düzeni ile devam et-

mesi bizleri çileden çýkarttý.
Þarkýcýnýn bu durumu kabul
etmesi sanatçý olmaktan çok
uzak olduðunu gösterdi. 
Bir ara tuvalete gidip ihtiyacý-
mý gidermek istedim. 
Kapýnýn salona açýldýðýný gö-
rünce þaþýrdým. 
Ne de olsa salonda yaklaþýk
1000 kiþi vardý. 
Tuvalete girdiðimde, her tara-
fýn ýslak, çok bakýmsýz bir hal-
de olduðunu gördüm.
Ýki adet lavoba ve ayna, sa-
bun yok, kaðýt havlu yok ve
soðuk su akýyor. 
Asýl büyük þoku umumihane-
yi görünce yaþadým. Çünkü
tek olduðu gibi, kapýsý da
yoktu. 
Evet, evet doðru okudunuz
KAPISI YOKTU !!!!!
Yani, birisi ön odanýn kapýsýný
açýk býraksa saklýnýz gizliniz

kalmayacak.
Oto yollar-
daki dinlen-
me yerlerinde bile birden faz-
la tuvalet olduðu gibi, hepsi-
nin kapýsýnýn olduðunu biliyo-
rum. 
Yöneticiye nedenini sormak
istediðimde yetkili bulama-
dým. 
Bir garson bana "Abi, idare et,
bu kalabalýkta olur böyle þey-
ler" dedi. 
Pes doðrusu, ne diyeyim. 
-Her kör satýcýnýn bir kör alýcý-
sý olur derler.
Ama herkes kör deðil ya.
Bir daha ki yýlbaþý, para verip
rezervasyon yaptýrmadan ön-
ce mekanýn tuvalet kapýsýnýn
olup olmadýðýný mutlaka
kontrol edeceðim.

Bilmem, anlatabildim mi?

enginfamily@hotmail.com

EENNGGIINN EERREENNKötü  Eðllencce
YYAAÞÞAAMMSayfa 34 Sayý 30
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KKAADDÝÝMM ÜÜLLKKEERR
Uzun zamandan bu yana,
çalýþma hayatýnda sýkça kar-
þýlaþýlan sorunlarýn baþýnda,
normal ücretin bile, öden-
memesi gelmektedir. Çalý-
þan kiþiler ödemenin yapýl-
madýðý durumda, ya iþveren
tarafýndan bu gün yarýn
denilerek oyalanmaktalar,
ya da avanslarla ücretin
cüzzi miktarý ödenmektedir.
Bu yoksullaþmanýn nedenle-
ri Avrupa Birliði’ne üyelik
midir, Euro mudur yoksa
genel olarak varolan
ekonomik durgunluk
mudur? Ayrýca son yýllarda
iþi taþeron firmalara yaptýr-
ma oranýnýn oldukça yük-
seklerde seyrettiðini be-
lirtmekte fayda var. 

Ücretin her ay sonunda çalý-
þana ödenmesi gerekmekte-
dir; ödemenin olmadýðý du-
rumda, fazla vakit kaybet-
meden iþverenden sözlü ve-
ya yazýlý, ücret veya öden-
meyen para talep edilme-
lidir. 

Ücretlerin ödenmesine ait
kurallar, her branþ için ge-
çerli olan toplu sözleþme  ile
belirlenmiþtir. Toplu sözleþ-
meler (Kollektivvertrag),
ödenmeyen paraya ait bir
talep etme süresi  tanýr. Bu
tanýnan süre içerisinde
ödenmeyen paranýn yazýlý
veya þahsen talep edilmesini
öngörür. Ödenmeyen ücret
veya diðer ödenmesi
gereken ücrete ait ek
ödemeler toplu sözleþme ile
belirlenen  bu süre
içerisinde ve biçimde sözlü
veya yazýlý talep edilmediði
taktirde zaman aþýmý
(Verfallfrist) gündeme gelir. 

Talep etme süresi toplu
sözleþmeye göre kýsa süre
olabileceðinden dolayý, o
süre içerisinde, gene toplu
sözleþmenin  öngördüðü
biçimde (yazýlý veya sözlü)
talep edilmediði taktirde,
para gerçekten ödenmemiþ
olsa bile, zaman aþýmýndan
dolayý maalesef alýnmasý
gereken ücret ve diðer ek
ödemeler yanabilir.  Burada
firmanýn hangi toplu
sözleþmeyi yapmýþ olduðu-
nun önemini de belirtelim -
ki bu toplu sözleþmenin
zaman aþýmý sürelerini
öðrenebileblim.  Esasen fir-
malarla yapýlan iþ sözleþme-
si üzerinde ait olunan toplu
sözleþmenin belirtilmesi
gerekmektedir ve firmanýn
görülebilir bir yerinde toplu
sözleþme bulunmasý gerekir,
örneðin firmada bulunan
siyah tahtada asýlý olmalýdýr.
Ancak iþletmelerin çoðunda
bunlarý aramak biraz hayal
olsa gerek.

Toplu sözleþmelerin bazýla-
rýndan örnek verecek olur-
sak;

Kiralýk iþçi çalýþtýran firmalar
için geçerli olan toplu
sözleþme,  üç yýllýk zaman
aþýmý süresini kapsarken,
fazla mesai ve diðer ek öde-
meler (Pazar ve bayram
günleri için yapýlan risk ve
kirlenme ücretleri) için altý
aylýk talep etme süresini
belirtmektedir.

Metal iþçileri toplu sözleþ-
mesi ise ödenmemiþ hakla-
rýn, ödenmesi gereken tarih-
ten itibaren firmadan üç ay
içerisinde yazýlý talep edil-
mesini þart koþmaktadýr.
Metal branþý için geçerli

olan üç aylýk yazýlý talep
durumu, ticaret (Handelsar-
beiter) alanýnda çalýþan iþçi-
lerin ödenmemiþ haklarý için
de geçerlidir. 

Yapý iþçileri (inþaat) için ise
bu süre daha da kýsa. Ücre-
tin ödenmesi durumunda
eksikliðin veya yanlýþlýðýn
ödemenin yapýlmasýndan
hemen sonra talep edilmesi
gerektiðini, iþ iliþkisinin biti-
minden sonra da üç aylýk
süre içerisinde talep edilme-
sini koþul olarak yasalar
belirtmektedir.

Temizlik iþçileri için geçerli
olan toplu sözleþmede üç
yýllýk bir talep etme süresini,
talep edilen para ödenmedi-
ði durumda ise, talep etme

tarihinden itibaren yapýlma-
mýþ ödeme ile ilgili 6 ay içe-
risinde iþ mahkemesinde
dava açýlmasý gerektigini
görüyoruz.

Lokanta ve otellerde çalýþan
iþçilerin toplu sözleþmesinde
ise ücret þeridinin iþçiye ile-
tilmesinden itibaren dört ay

içerisinde yazýlý olarak talep
etme zorunluluðu vardýr.
Görüldüðü gibi her toplu
sözleþme, ödenmeyen ücre-
tin talep edilmesine dair
farklý farklý süreler belirle-
miþ. (Toplu sözleþme sayýsý-
nýn Avusturya’da beþyüzün
üstünde olduðunu da ayrýca
belirtelim) Ondan dolayý da
ödenmemiþ olunan ücret
veya herhangi bir ek öde-
meyi zaman aþýmýna uðra-
mamasý için taahütlü bir
mektupla talep edelim.  Ýþçi
temsilciliðinin olmuþ olduðu
iþletmelerde iþçi temsilcisine
danýþýp firmaya karþý devre-
ye geçirtelim.  Yine öden-
mediði durumda, iþverenin
yerine getirmesi gereken
yükümlülüklerden en önem-
lisinin yerine getirilmedi-

ðinden dolayý üye olunan
sendika ve Ýþçi Odasýný
(Arbeiterkammer) devreye
sokalým ve bilgilerine baþvu-
ralým. Aksi taktirde hiç de
kolay olmayan þartlarda ça-
lýþarak kazanýlacak olan üc-
retlerin tümüyle kaybolmasý
da olasýdýr. 

TToopplluu  ssöözzlleeþþmmee,,  zzaammaann  aaþþýýmmýý  vvee  üüccrreettiinn  ööddeennmmeemmeessii  hhaallii
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Gökkuþaðý, yaz yaðmuru son-
rasý ortaya çýkar genellikle.
Yer yer kýþýnda da olur bu
“Gökkuþaðý” kýþ güneþinin a-
rada bir yüzünü göstermesiy-
le. Kýþ güneþi biraz yalandýr,
yalancýdýr ama  aldanýr he-
mencecik aðacýn tomurcukla-
rý. Ve hemen açýverirler. Ama
aldanan tomurcuklar, þanslý-
dýr. Onlar ki dört mevsimi do-
ya doya yaþarlar. Tadý vardýr
doðanýn, bir baþkadýr, hani
anlatamazsýn o baþkalýðý...
Sizleri, ”Gökkuþaðý” özlemi
duyan herkesi, henüz ayaðý-
mýn tozuyla geldiðim, bera-
berinde de bir o kadar mem-
leket tütsüsü getirdiðim bü-
tün çoþkunluðumla selamla-
rým!...
Sizleri, siz sevgili okurlar, A-
vusturya’da yaþayan Türkler’-
in sesi ve rehberi olan baðým-
sýz  “Yeni Vatan “ gazetesi
aracýlýðýyla, bendeniz, farklý
nedenlerle  de olsa birlikte
bulunduðumuz bu top-rak-
larda, her ay bu nacizane
köþemde bekliyor olacaðým.
Bu köþenin içeriðini gerek siz-
lerin katýlýmý gerek varolan
gündemler þekillendirecek.
Ayrýca beklentileri  -ki özellik-
le üniversite gençliðinden her
konuda olmak üzere bekliyo-
rum bu talepleri-  karþýlama
yoluna gitmeye çalýþacaðým.
Malumunuz; mevcut günde-
mimiz, hemen güneydoðu-

muzda; belki de bizimde kýy-
ma iþleminde payýmýz olacak
bir nedensiz savaþ!
Olmamalý,,  tek  temennnnim
budur.. Ýnsan “tarihimizdeki

böylesi olumsuz tecrübeler-
den acaba birþey öðren-
emedik mi?” sorusunu sor-
madan duramýyor. Nedir bu
olumsuz tecrübeler? Ör-
neðin; bugün, sözde varolan
ama Birleþmiþ Milletler Silah
Denetçileri’nin hala bulama-
dýðý kimyasal, biyolojik vs. bi-
lumum silahlar (?) nedeniyle
-ülkeye uygulanan ambargo
süresince birçok çocuðun ve
insanýn saðlýk sorunlarý son-
rasý, göz göre göre, ölüme
terkedilmesi haricinde-    Irak’-
ýn varlýðýna (Saddam rejimini,
yok etme görünüþü altýnda)
son vermek isteyen AMERÝ-

KA’nýn, 2. Dünya Savaþý es-
nasýnda Japonya-Hiroþima’ya
attýðý ATOM BOMBASI... NA-
ZÝ Almanya’sýnýn yine ayný ta-
rihlerde yapmýþ olduðu ve

bugün utançla anýlan insan
kýyýmlarý, konsantre kamp-
lar...  Afrika’da paylaþýlama-
yan yeraltý kaynaklarý uðruna
yapýlan sivil savaþlar ve yakýn
döneme dek Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin ýrkçý yöneti-
mi...  Maalesef ORTADOÐU,
Ýsrail ve Filistin arasýnda bit-
mek bilmeyen, adeta insanlarý
ölüme duyarsýzlaþtýran ama
daha çok FÝLÝSTÝN SORUNU
diyebileceðim, çok genç
yaþlarda  Ýsrail askerleri
tarafýndan öldürülen ve son-
rasýnda birer canlý bombaya
dönüþen Filistinliler...
KAFKASYA’da  Çeçenistan-

Rusya düþük
yoðunluklu
savaþý...
Bu yýpratýcý, yýkýcý, aslýnda hiç-
bir zaman sonunda galibinin
olmadýðý bu savaþlar deðil;
aksine, meydana getirdiði itti-
faklar sonrasýdýr insanoðlu-
nun ilerleyiþ serüveni...
Ýnsanoðlunun sadece ekono-
mik ve siyasi boyutlarýnýn öte-
sine geliþtirdiði (uzlaþtýðý) te-
amüller vardýr.  Evrendeki en
temel teamül ise “her bireyin
yaþam hakký” olduðudur. Bu
teamül, Ýnsan Haklarý Ev-
rensel Beyannamesi’nin ilk
fýkrasýdýr. Ve maalesef Millet-
ler Cemiyeti (bugünkü Birleþ-
miþ Milletler) tarafýndan an-
cak 2. Dünya Savaþý sonrasý
yazýlý hukuka geçirilebilmiþtir.
Maalesef, çok yakýn bir za-
manda yapabilmiþiz bunu. 
Belirttiðim gibi, tek temen-
nim savaþýn olmamasý!...
Sizleri, siz sevgili okurlar, þu
anda, belki de taþýnamayacak
kadar sorumluluklar altýnda
kalmamýza ve bütün bu
olumsuzluklara karþý ; yaþa-
mýn, yaþamanýn, yani hala
hayatta olmanýn keyfiyle,
henüz doðan bir bebeðin
yaþam çýðlýðýyla, yeniden, siz-
lerin katýlýmlarý ile oluþacak
gelecek sayýda görüþmek
üzere, bütün gençliðimle
selamlýyorum!   

Gökkuþaðý özlemi duyan herkese merhaba!
RRaammaazzaann  TTüürrkkaassllaann

rturkaslan@hotmail.com
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KKADDÝMM  ÜLLKKEERR
Ýstirahat hali, vücutta bakým
ve tedavi gerektiren hastalýk,
beklenilmeyen ve ansýzýn o-
luþan ve çalýþan kiþinin çalýþ-
masýna engel teþkil edecek
bir kaza durumu, sosyal si-
gorta kurumu tarafýndan o-
naylanan kür ve kürde kalý-
nan süre; iþyerinde, iþe gider-
ken veya iþten dönerken uð-
ranýlan iþ kazasý ve çalýþýlan
iþyerinin özelliklerinden do-
layý ortaya çýkan meslek has-
talýklarý sonucunda ortaya
çýkan durumdur. Ýstirahat pa-
rasý iþçi tarafýndan bilerek se-
bep olunmuþ örneðin kavga
sonucunda ortaya çýkan isti-
rahat durumunda ödenmez. 

Ýstirahat  durumundan  
dolayý  iþveren  ile  sorunlarla
karþýlaþmamak  için  kýsaca

neler  yapýlmalýdýr?

Hastalýk durumunun bildirimi

Ýlk önce istirahat durumu
mutlaka ve mutlaka firmaya
bildirilmesi gerekmektedir.
Burada, çoðu kiþi tarafýndan
yanlýþ bilinen veya yorumla-
nan üç günlük süre sürekli
belirtilmektedir. Ancak üç
gün bekleyip  bildirmek doð-
ru deðildir. Hastalýk durumu
telefon etmeye engel deðilse,
üç gün sonra istirahat iþvere-
ne bildiriliyorsa, firma burada
istirahatýn bildirilmemiþ olan
günleri için ücret ödemesini
yapmayabilir. Onun için istira-
hat firmaya hemen ilk gün-
den itibaren, mümkünse iþe
baþlama saatinden önce
bildirilmelidir. Telefonla ya-
pýlmýþ olunan istirahat bildi-
rimi, daha sonra da yazýlý ola-
rak firmaya  taahütlü bir
mektup veya faksla iletilmeli-
dir. Yapýlan  bildirim yazýsýnýn
bir kopyasý da elde belge

olarak tutulmasý gerekebilir.

Ýstirahat  süresi  içinde  iþ  akti
iptal  edilebilinir  mi?

Ýþ iliþkisinin bitirilmesinde her
iki taraf için de herhangi bir
engel yoktur. Çýkýþ bildirim
süresine uyularak, hem iþv-
eren hem de iþçi tarafýndan iþ
iliþkisi bozulabilir. Branþtan
branþa farklý olan çýkýþ
bildirim süresine uyulmasý
gerekmektedir. Burada firma-
larýn sorun yaptýklarý bir konu
var ki, bunu belirtmekte özel-
likle fayda var.

Ýstirahat süresinde ne kadar
süre için iþveren tarafýndan
ücretin ödenmesi gerektiði-
nin tabelasý aþaðýdadýr. Çýkýþ
bildirimi, istirahata ayrýldýk-
tan sonra iþçiye iletilmiþ ise, o
iþ yýlýndaki azami istirahat sü-
resi kullanýlarak bitirilmediði
durumda, çýkýþ bildirim süre-
sini aþan ücretin firma tara-
fýndan ödenmesi gerekmek-
tedir. Çýkýþ bildirimi, istirahata
ayrýlmadan önce iþveren tara-
fýndan iþçiye iletildi ise,
ücretin, çýkýþ bildirim süresi-
nin bitimine kadar ödenmesi
gerekir. O iþ yýlýnda azami isti-
rahat hakkýnýn fýrma tarafýn-
dan ödenmemiþ olmasýnýn
önemi yoktur.

Örneklerle açýklayacak olur-
sak; temizlik branþý için çýkýþ
bildirim süresi, bir yýllýk çalýþ-
mýþlýktan sonra bir haftadýr.
15. 01. 2000 tarihi iþe baþla-
ma tarihi olsun. Ýþ yýlý bu
durumda 15  Ocak yeni iþ
yýlýnýn baþlangýç tarihidir. 
Ýþçiye firma tarafýndan istira-
hat süresinde 16. Ocak 2001
tarihinde çýkýþ iletildiðini
varsayalým. Bu durumda iþ
iliþkisi bir hafta sonra sona
ererken, istirahat parasý, isti-

rahatýn devam etmesi du-
rumunda, altý hafta tam, dört
hafta da yarým ücret öden-
mesi gerekmektedir. 

Örneðimizi tersine çevirdiði-
mizde, yani çýkýþ önce bil-
dirilir, daha sonra da istiraha-
ta ayrýlýnýlýr ise, ücret ödeme-
si iþ iliþkisinin biteceði bir
hafta sonrasýna kadar yapýlýr.
Ýstirahat parasýnýn bitiminden
itibaren ki süre için para
WGKK tarafýndan yapýlýr.
Ýstirahat belgesi (Kranken-
standsbestätigung) firmaya,
firma tarafýndan talep edildi-
ði durumda anýnda iletilmeli-
dir. Ýstenilen belge firmaya
verilmediði taktirde gene pa-
ra ödenmeme tehlikesi vardýr,
para gene ödenmez. Belge-
nin gönderildiðine dair kaný-
týn elde olmasýna özen gös-
terilmelidir.

Bilindiði gibi iþçi istirahata
ayrýldýðý zaman, istirahata
ayrýlan süre için iþverenden
para alabilmek için en az 14
gün çalýþmýþlýk süresi gerek-
mekteydi. Bu süre hizmetliler-
de (Angestellte) aranmamak-
taydý. Bu aradaki fark
geçtiðimiz yýl 01. 01. 2001
tarihinden itibaren yürürlüðe
giren istirahat parasýný dü-
zenleyen  yasadaki (Entgelt-
fortzahlunsgesetz=  EFZG)
deðiþiklikle  ortadan kaldýrýl-
mýþtý. Buna raðmen arada çe-
þitli farklar hala bulunmakta-
dýr. 
Ýþ kazasý durumunda iþçi, hiz-
metli arasýnda fark olmadan,
istirahat devam ettiði taktirde

aþaðýda belirtilen sürelere gö-
re firmanýn ücretini ödemesi
gerekir.

Hizmetlinin (Angestellte) her
yarým yýllýk süre için, iþçilerin
ise her iþ yýlýnda aþaðýdaki gi-
bi istirahat parasýna hakký
vardýr.

Çýraklar
Ayný çýraklýk yýlý içinde baþka
istirahat durumunda, üç gün
için tam çýraklýk ücreti ödenir.
En fazla 6 hafta için çýraklýk
ücreti ve istirahat parasý farký
hakký vardýr.

Ýstirahat süresi uzun sürdü-

ðünde ya da yukardaki çalýþ-
mýþlýk süresine ve biçimlerine
göre maaþýn en fazla ödeme
süresi kullanýldýðý taktirde, ye-
ni hakkýn olmasi için giriþ ta-
rihinin  yeniden baþlamasý
gerekmektedir. 

Ýþ iliþkisinin baþlamasý ile 

15 yýla kadar              8 hafta

16. yýldan sonra      10 hafta

5 yýldan az çalýþmýþlýk          
6 hafta tam

4 hafta yarým

6-15 yýl arasý çalýþmýþlýk       
8 hafta tam

4 hafta yarým

16-25 yýl çalýþmýþlýk            
10 hafta tam
4 hafta yarým

26 yýl çalýþmýþlýktan sonra
12 hafta tam
4 hafta yarým

Tüm çýraklýk ücreti             
4 hafta 

Çýraklýk ücret, ile  istirahat
parasý arasýnda kalan fark   

2 hafta

ÝÝssttiirraahhaatt  PPaarraassýý  HHaakkkkýý  ((EEFFZZGG))
Ýstirahat  parasý  hakký  ödenmesine  sebep  olan  istirahat  hali  ne  demektir?  
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Ücretsiz Da¤›t›m Noktalar›m›z
WWIIEENN

22..VViiyyaannaa
Ennsgasse Aycan Market
Lessinggasse Akdag Bäckerei
Mühlfeldg. Yilmaz Reisen
Springergasse Imam-i Azam Camii
Taborstr. Akkkaya ‹mbiss
Taborstr. Antalya Kuyumcusu
Taborstr. Günes Bäckerei
Taborstr. Sultan Möbel
Vorgartenmarkt Zor Fleischwaren Keg.
Truva ‹mbiss Vorgartenmarkt Stand
Vereinsgasse Altin Bäckerei
Volkertstr. Alt›n ‹gne Tekstil
VVOOLLKKEERR MMAARRKKTT

33..VViiyyaannaa
Fasangasse Ak›n Reisen
Hainburgerstr. Ekici Ges.m.b.H.
Keinergasse Haci Bayram Camii
Keinergasse Sultan´s Kuhl
Keinergasse Y›lmaz Küpeli KEG
Landstr. Hauptstr. Colins & Loft Jeans
Landstr Markthalle Güngör Aile Kasab›
Löwengasse Selcuk Market

44..VViiyyaannaa
Argentinerstr. Esen Reisen
Argentinerstr. S›la Market
Argentinerstr. Tercüme Bürosu Emine 
Naschmarkt Ege GesmbH.
Südtiroler Platz Köseo¤lu Reisen
Südtiroler Platz Varan Turizm
Theraslanumgasse Maksat Reisen
Wiedner Gürtel Kara Reisen
NNAASSCCHHMMAARRKKTT

55..VViiyyaannaa
Einsiedlerplatz Deniz Market
Embelgasse Muradiye Camii
Obere Amtshausgasse Aslan Bäckerei
Obere Amtshausgasse Eurotel Shop
Rechtewienzeile Gül F›r›n›
Remprechtsdorferstr. Jasmin Perdeci
Schönbrunnerstr. Terzi Ismet Sarac
Siebenbrunneng. Gel-Gör Market
Siebenbrunneng. Mek Bay

66..VViiyyaannaa
Gumpendorferstr. Reisebüro King
Gumpendorferstr. Star DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Linke Wien Zeile Tercüman Ülker Gürman 

77..VViiyyaannaa
Fatih Camii Schottenfeldgasse

99..VViiyyaannaa
Nußdorferstr. Efor Giyim
Garnisongasse Halil Tekin KEG
Porzelangasse Dagi Textil
Porzelangasse Halil Tekin Meisterbetrieb
Spitalgasse Kresler ‹mbiss

1100..VViiyyaannaa
Absbergg. Tad›m Bäckerei
Antonplatz Islamischer Kultur und Erziehungsverein
Buchengasse Özel Market
Buchengasse Teksan Tekstil GmbH
Colombusstr. Hamidiye Camii
Favoritenstr. Erba Mobilya
Favoritenstr. Star Kuyumcusu
Gellertplatz Nokta Textil
Gudrunstr. Can Tours
Gudrunstr. Flash-Sat
Gudrunstr. Handy Digital
Gudrunstr Yesim Butik
Herzgasse Vision Market
Keplerplatz Yalcin Handy
Köglerg. Südsee Feinkost
Laxenburgerstr. Orient Best Kebaphaus
Leibnisgasse Anadolu Market
Muhrengasse Aksoy Market
Neilreichgasse UTC Reisen
Neilreichgasse Yunus Emre Camii
Pernersdorferg. Anadolu Camii
Pernerstorferg. Ayd›n Market
Quellenplatz Zümrüt Kuyumcusu
Quellenstr. Akal Textil
Quellenstr. Akal Handy
Quellenstr. Best Gold 

Quellenstr. Deha Hal›c›l›k
Quellenstr. Efe Tekstil
Quellenstr. Gel Gör Süper Market
Quellenstr. M. Çetiner & Co OEG
Quellenstr. Pamukkale Süper Market
Quellenstr. Schnitzel Quelle
Quellenstr. Star Kuyumcusu
Quellenstr. Süleymaniye Camii
Quellenstr. T›rpan KEG
Rotenhofgasse Basak Market 
Troststr. Sevim KEG
Viktor Adler Markt Adler ‹mbiss
Viktor Adler Markt Özer Mehmet & Hasan
Viktor Adler Markt Sweet Giyim
VVIIKKTTOORR AADDLLEERR MMAARRKKTT

1111..VViiyyaannaa
Geiselbergstr. Dilan DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Gottschalkgasse Baskent Export
Grillgasse Star DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Herbertgasse Özkaya KEG
Rinnböckstr. Pinar Market

1122..VViiyyaannaa
Arndtstr. Güney Pastanesi
Ignazg. Frisör Mahmut
Kriechbaumgasse Kaplan Kebap
Meidlinger Markt Araxi Ges.m.b.H
Meidlinger Markt Kral Kebap Imbiss
Niederhofstr. Bilal Habasi
Ratschkygasse Güven Kuyumcusu
Ratschkygasse Yüksel Kuaför
Reschgasse Yurt Bäckerei
Schönbrunnerstr. Side Reisen
Wilhelmstr. Efes Reisen
Wurmbstr. Bayram Hemdem KEG
MMEEIIDDLLIINNGGEERR MMAARRKKTT

1144..VViiyyaannaa
Masnerstr. Döner Stube
Reinlgasse Beyazit Camii
Märzstr. Kent Bäckerei

1155..VViiyyaannaa
Felberstr. Lifetime Versicherungsbüro
Kurnbergergasse Kocak Market
Löhrgasse Abdul Kadir Geylani Camii
Mariahilferstr. Kocak Market
Mariahilferstr. Restaurant Efendi
Märzstr. Kemal Emre Aile Kasab›
Märzstr. Ünsal Lebensmittel 
Märzstr. Orient Handy
Märzstr. Yilmaz Reisebüro
Meisel Markt Osman Al›c› Aile Kasab›
Meisel Markt Güvenir Market
Reindorfgasse Akda¤ Supermarket
Sechshausenstr. Bahri Ince KEG
Sechshauserstr. OASE Kebab Haus

IIllkkaann DDüüggüünn SSaalloonnuu
MMEEIISSEELL MMAARRKKTT

1166..VViiyyaannaa
Brunnengasse Ali Tours
Brunnengasse Antep Konditorei
Brunnengasse Deha Hal›c›l›k
Brunnengasse Deniz Market
Brunnengasse Hilal Kuyumcusu
Brunnengasse Hisar Aile Kasab›
Brunnengasse Hürpas Market
Brunnengasse Kopen Aile Manav›
Brunnengasse Karaaslan GesmbH
Brunnengasse Menzil Imbiss
Brunnengasse Üçler F›r›n›
Brunnengasse Vural Aile Kasab›
Brunnengasse Zümrüt Kuyumcusu
Friedmanngasse OASE Kebab-Haus
Huttengasse Huber Nest-Eier HandelsgesmbH
Koppstrasse Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG
Liebhartgasse fi›k Berber
Neulerchenfelderstr. Hürpas Market
Neulerchenfelderstr. Etap Restaurant
Neulerchenfelderstr. Marketim Süper Market
Neulerchenfelderstr. Mode Haus 66
Neulerchenfelderstr. Teleconcep, Recep Aktafl
Neulerchenfelderstr. Telenet Work
Ottakringerstr. Euro Schnitzel Haus
Payergasse Akdeniz Market
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Unsere Vertriebspunkte
Payergasse Kristal Erkek Kuaför
Schellhammergasse S&M Kuaför
Speckbecherg. Tozlu Camii
Thaliastr. Anadolu Kuyumcusu
Thaliastr. Reyhan Kuyumcusu
Wattgasse Y›lmaz Demir KEG
Wendg. Hicret Camii
Yppen Markt Döner-‹mbiss, Ziya Ipek KEG
Yppenplz. Gül F›r›n›
BBRRUUNNNNEENN MMAARRKKTT

1177..VViiyyaannaa
Hernalserstr. Geflügel Paradies
Kalvarienberggasse Hürpas Market
Lacknerg. Yilmaz Mehmet Lebensmittel
Mariengasse Osmanli Camii
Schumanngasse Günes Bäckerei
Thelemanng. Sultan Ahmet Camii
Wattgasse Abidin Öner KEG

1188..VViiyyaannaa
Kreuzgasse Lady Style
Stuadgasse Karadeniz Bäckerei
Stuadgasse Yeni Camii

2200..VViiyyaannaa
Allerheiligenplatz Hasan Koc Keg
Bäuerlegasse Team Twenty Kuaför
Dammstr. Atip Camii
Drestnerstr. Hürpafl Market
Engertstr. Özcan Market
Hannovergasse Fatih Kuyumcusu
Hannovergasse Tele Mobil
Hannovergasse Telefon International
Hannovergasse Sultan Reisen
Hannover Markt Anadolu Kasab›
Hannover Markt Firma Coflkun
Hannover Markt Vural Aile Kasabi
Hannover Markt Nadir Çeçen GesmbH.
Hannover Markt Kara Aslan GesmbH.
Jägerstrasse Handy Shop Congar
Othmargasse Copy Center
Othmargasse Melis Coiffeur
Rafaelgasse Sila Restaurant
Rauscherstr. Selimiye Camii
Rauscherstr. Ayten Keles KEG
Salzacherstr. Akabe Camii
Walleinsteinstr. Geflügel Paradies
HHAANNNNOOVVEERR MMAARRKKTT

2211..VViiyyaannaa
Schlosshoferstr. Gencer KEG
Schlosshoferstr. Kebap Stube

2222..VViiyyaannaa
Wagramerstr. Nevin fiimflek

NNIIEEDDEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH
22110000 KKOORRNNEEUUBBUURRGG

Donaustr. Korneuburg Camii
Laaerstr. Efes Kebap Haus

22223300 GGÄÄNNSSEENNDDOORRFF
Wienerstr. Gänsendorf Camiisi

22223311 SSTTRRAASSSSHHOOFF
Hauptstr. Ahmet Cerit 

22332255 HHIIMMBBEERRGG
Wienerstr. Himberger Restaurant 

22441100 HHAAIINNBBUURRGG
Wienerstr. Ali BABA Kebab

22444400 GGRRAAMMAATTNNEEUUSSIIEEDDLL
Hauptstr. Emko
Neureisenbergstr. Gramatneusiedl Camii

22446600 BBRRUUCCKK AANN DDEERR LLEEIITTHHAA
Hauptplatz Bruck´s Kebab Standl

22448866 PPOOTTTTEENNDDOORRFF
Seyda Gündo¤an KEG

22551144 TTRRAAIISSKKIIRRCCHHEENN
Pfaffstättnerstr. Fa. Selahattin Ünsal GesmbH

22554400 BBAADD VVÖÖSSLLAAUUEERR
Castelliggasse Atib Camiisi

22660011 SSOOLLLLEENNAAUU
Wr. Neustadterstr. Yeflil Camii

22660033 FFEELLIIXXDDOORRFF
Schulstr. Halley Market
Fabrikgasse Mutlu Dügün Salonu

22662200 NNEEUUNNKKIIRRCCHHEENN
Rohrbacherstr. Yeni Ges.m.b.H

Tallgasse Eyüp Sultan Camii
Tallgasse Mehmet Kaplan
Wienerstr. Halley Market
Wienerstr. Kizilirmak Market

22663300 TTEERRNNIITTZZ
Ruedlstr. Reisebüro Idil

22770000 WWIIEENNEERR NNEEUUSSTTAADDTT
Gymelsdorfergasse Fatih Camii
Pernersdorferstr. Dan›flman Market

33110000 SStt.. PPÖÖLLTTEENN
Brunngasse King Pizza
Bräuhausgasse Deniz Restaurant
Daniel Gran Str. Ankara Cafe
Herzogenburgerstr. Alem GesmbH
Herzogenburgerstr. ‹stanbul Bakkal›
Herzogenburgerstr. fiimflek KEG
Mühlweg Bizim Bakkal
Mühlweg Tigli Handelsges.m.b.H.
Linzerstr. Handy Paradies

33113300 HHEERRZZOOGGEENNBBUURRGG
Bachgasse Camii

33333311 KKEEMMAATTEENN
Heide Kematen an der Ybbs Camii

33449955 KKRREEMMSS
Obere Wienerstr. Camii

OOBBEERRÖÖSSTTEERREEIICCHH
44002200 LLIINNZZ

Betlehemstr. Eser Lebensmittel
Humboldtstr. Y›ld›r›m + Türk 
Scharitzerstr. Yildirim Lebensmittel OEG
Schillerstr. Koruyucu KEG
Wienerstr. Aslan G›da
Wienerstr. Ege g›da pazar›
Wienerstr. Kebap Mann

44005500 TTRRAAUUNN
Leondingerstr. Çakmak KEG
Fabrikstr. Mevlana Camii
Badegasse Traun Camii

44660000 WWEELLSS
Kolpingstr. Ulu Camii

SSAALLZZBBUURRGG
55002200 SSAALLZZBBUURRGG

Elisabethstr. Feinkost Pak
SSttuubbeerrggaassssee Ünal Kebap

TTIIRROOLL
66002200 IINNNNSSBBRRUUCCKK

Museumstr. Colins & Loft Jeans
66660000 RREEUUTTTTEE

Ehrenbergstr. Tercüme Bürosu Zeynep Alt›ntafl
VVOORRAARRLLBBEERRGG
66990000 BBRREEGGEENNZZ

Rheinstr. Yimpafl Ges.mbH
66885500 DDOORRNNBBIIRRNN

Marktstr. Camii
BBUURRGGEENNLLAANNDD

77111111 PPAARRNNDDOORRFF
Brucknerstr. Parndorf Camii

SSTTEEIIEERRMMAARRKKTT
88002200 GGRRAAZZ

Babenbergerstr. Akda¤ OEG
Josefigasse Islamische Jugendzentrum
Josef-Hubergasse Graz Camii

88667700 KKRRIIEEGGLLAACCHH
Roseggerstrasse Pizzeria Bella Venezia
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Annenden öðrendiðinle yetinme

Çocuðum, Türkçe´ni geliþtir.

Dilimiz öylesine güzel ki

Durgun göllerimizce duru,

Akar sularýmýzca coþkulu...

Önce türkülerimizi öðren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle,

Gidenlere yakýlan aðýtlarý…

Her sözün en güzeli

Türkçe’mizde,

Diline takýlanlarý ayýkla,

Yabancý sözcükleri at!

Bak, devrim, ne güzel!

Barýþ, ne güzel!

Dayanýþma, özgürlük…

Hele baðýmsýzlýk!

En güzeli, sevgi!

Sev Türkçe´ni, çocuðum,

Dilini sevenleri sev!

TÜRKÇEMÝZ

Rýfat  ILGAZ
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Meal/1  : “Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla.” 

Meal/2-4 : “Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve 

din gününün Hükümdarý/Sultaný Allah’a hamdolsun.” 

Meal/5    : “Yalnýz sana ibadet ederiz ve yalnýz senden 

yardým dileriz.” 

Meal/6    : “Bizi o dosdoðru yola ilet.”

Meal/7    : “Kendilerine nimet verdiðin kimselerin yoluna, 

kendilerine gazab edilmiþlerin  ve sapkýnlarýn yoluna

deðil.''
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Viyana- Vienna Türkgücü
Spor Kulübü   (V.T.S.K.)
2002-2003 ara sezonun-
da, 22.02.03-01.03.03
tarihleri arasýnda gelenek
haline getirmiþ olduðu
Antalya kampýna gidiyor.
V.T.S.K. bir haftayý Antal-
ya Topkapý tesislerinde
baþarýlý bir þekilde geçir-
meyi planlýyor. Takýmýn
Landesverband lisanslý
teknik direktörü Ali Ýhsan
Okunakol ve yardýmcýsý
Yusuf Ersoy tarafýndan
hazýrlanan bir haftalýk
kamp programý, V.T.S.K.’-
nün gelecek sezon da bü-
yük baþarýlara imza ataca-
ðýnýn bir iþareti olarak gö-
rünüyor. Ayrýca bu orga-
nizasyon, bu sene kulüp
tarafýndan organize edili-
yor. 

Kulübün tamamýnýn bu
kampa katýlabilmesi için
Baþkan Hüseyin Ünal ve
Baþkan Mustafa Ýþçel de
özel desteklerini ta-
kýmdan esirgemeyecekle-
rini özellikle belirttiler.

Bu birlik ve beraberlik,
V.T.S.K.’nün gelecek se-
zona çok zinde ve dina-
mik baþlayacaðý izlenimini
veriyor. Bu birlik ve bera-
berlik takýmýn altyapýsýn-
da da izlenmekte. Altyapý
sorumlusu Þahin Kalaycý
ve beraberinde hocalarý
Osman Vuran ve Turhan
Bölükbaþý, ara devreyi
planlý idman çalýþma-
larýyla iyi bir þekilde de-

ðerlendirmekteler. Altyapý
için gençlere ihtiyaç ol-
duðunu söyleyen takým
yöneticileri, ocak ayý so-
nuna kadar (Transfer dö-
nemi içerisinde) baþka
kulüpte oynayan Türk
gençlerinin baþvurularýný
kendilerine yapabilecekle-
rini belirtti.

Pazartesi-Çarsamba ve
Cuma günleri, akþam
19 ve 21 saatleri arasýnda
yapýlan idmanlara, bu
gençlerin de davetli oldu-
ðunu söyledi. Bilgi almak
için www.aytac.at veya
aytac@chello.at adresin-
den takýma her saat ulaþ-
mak mümkün. Ayrýca ta-
kým yöneticileri, herkesin
Kurban Bayramý’ný en iç-
ten dilekleriyle kutladýkla-
rýný gazetemize ilettiler.

Bizler de, gençlerimize sa-

hip çýkan  Vienna Türk-
gücü Spor Kulubü’ne ve
yöneticilerine;  baþarýla-
rýnýn devamýný gönülden
diliyor ve kurban bayram-
larýný kutluyoruz.
Aþaðýda iliþikte bulunan,
Baþkan Mustafa Ýþçel ta-
rafýndan bizlere ulaþan
taziye dileklerini mevcut
þekli ile yayýnlýyoruz.

VViiyyaannaa  TTüürrkkggüüccüü  ssppoorr  kkuullüübbüü  aannaavvaattaannaa  kkaammppaa  ggiiddiiyyoorr

Baþsaðlýðý  ve  taziye

Klubümüz yöneticile-
rinden Murat Ak ve
Hasan Ak’ýn anneleri-
nin vefatý camiamýzý
derinden üzmüþtür.
Merhum'a, Allah'tan
rahmet; kederli ailesine
ve tüm camiamýza baþ-
saðlýðý dileriz.

Vienna Türkgücü Spor
Kulubü Baþkanlýðý
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