
Irak savaþýndan sonra Türkiye düþmanlarý Türk turizmini Avrupa’da
baltalamak için kampanya üstüne kampanya baþlatmýþ durumda...
Birçok Avusturyalý bu kampanyalardan etkilenerek Türkiye tatillerini
iptal etmeye baþladý. Okuyucularýmýzdan dileðimiz, özellikle bu yýl
tatillerini mutlaka Türkiye’de geçirmeleri ve Türkiye seyahatlerine en
yakýn  Avusturyalý  tanýdýklarýný  da  birlikte  götürmeleri.  Anavatanýmýz
Türkiye ve yeni vatanýmýz Avusturya arasýnda köprü olalým.
Türkiye’deki tüm haksýzlýklara, yolsuzluklara raðmen bu zor zamanýnda
anavatanýmýzý yalnýz býrakmayalým. Türkiye’de baþta devlet dairelerin-
de yurtdýþýndan gelen vatandaþlarýmýza kötü muamele  yapýlsa da, in-
sanlar bizlere önyargýlý yaklaþsa da  ‘vatanýmýzdýr, haydi Türkiye’ye di-

yerek  sakýn küsmeyelim. Vatanýmýz Türkiye’yi  karþýlýksýz sevelim,
uzun süreler gidemesek de, göremesek de aziz bayraðýmýza ve

topraðýmýza sahip çýkalým. Ekonomisi, demokrasisi güçlü
tam bir hukuk devleti olmasýný yürekten dilediðimiz

anavatanýmýz Türkiye’ye  en büyük desteðimizi
tatilimizi orada geçirerek yapalým.. 

Haydi tatilimizi mutlaka aziz vatanýmýz
Türkiye’de geçirmeye... BK

Türkiye düþmanlarý, Türk turizmini baltalamak için kampanya baþlattý!

WWiieenn  11001144,,  PPoossttffaacchh  7700
ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm  

SSaayyýý  3322      //    NNiissaann  22000033      //      KKoosstteennllooss
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YYeennii  HHaarreekkeett
GGaazzeetteessii

AANNAASS SSCCHHAAKKFFEEHH  
hhaakkkkýýnnddaa  ssoonn  ssaayyýýssýýnnddaa  

þþuunnllaarrýý  yyaazzddýý::

HHaallkk  ssoorruuyyoorr!!
HHaallkk  rraahhaattssýýzz

YENÝ HAREKET -ÝGG (Ýsla-
miche Glaubensgemein-
schaft) baþkaný Anas
Schakfeh’in ayný zamanda
Suudi Arabistan Konsolos-
luðu’nda tercüman olarak
çalýþýyor olmasý halk nez-
dinde rahatsýzlýk uyandýrý-
yor. Bu sýkýntýlarýný gazete-
mize ileten vatandaþlarý-
mýz, Anas Schakfeh’in
yaptýðý görev gereði hiçbir
devlete baðlý olmamasý ve
tarafsýz kalmasý açýsýndan
bu görevinden ayrýlmasýnýn
doðru olacaðý görüþünde.

MMüüffeettttiiþþlleerr  yyeetteerrssiizz  
Yeni Hareket Gazetesi tara-
fýndan yapýlan bir araþtýrma
Avusturya’daki müslüman
öðrencilerin öðrenim gör-
düðü okullarda olan mü-
fettiþ yetersizliðini gözler ö-
nüne serdi. Özellikle bazý
Ýslam dersi öðretmenlerinin
derslere girmemesi veya
derslerde Ýslam bilgisi ver-
memesi ile bu konudaki þi-
kayetleri giderek artýyor.

Bu öðretmenlerin denet-
lenmesi ve pedagojik ola-
rak meslek eðitiminden
geçmesi gerekirken bu de-
netimi yapacak müfettiþ sa-
yýsýnýn yetersiz kalmasý ço-
cuklarýmýzýn Ýslam eðiti-
minden yoksun kalmasýna
sebep oluyor. Öte yandan
Avusturya çapýnda bu okul-
larý denetleyecek müfettiþ
sayýsýnýn sadece 1 tane ol-
duðu belirtiliyor. Bu müfet-
tiþin sorumluluðunda 300
öðretmen bulunurken halk
bu konuda yetkilileri göre-
ve çaðýrýyor.

Linz-  23  yaþýndaki  Emel
Yýldýrým  çok  çalýþkan  bir
bayan  garson,  eþi Sedat
ise  yarým  günlük  bir  iþte
çalýþan,  Almanca  kurslarý-
ný  kaytaran  ve  bunun  yeri-
ne  genç  ve  güzel  eþini  ge-
reksiz  kýskançlýk  parano-
yasý  ile  sürekli  takip  eden
bir  gençti.
Genç kadýnýn çalýþkan ve
disiplinli, eþinin ise rahat
ve sorumsuz oluþu onla-
rýn ne kadar uyumsuz bir
çift olduðunu çok açýk
olarak ortaya koyuyordu.
Savcý Dietmar Gutmayer
bu anlamsýz kýskançlýðý
Sedat Yýldýrým’ýn cinayeti
iþlemesi için yeterli bir
sebep olarak gördü.
Sedat Yýldýrým, Linz eyale-
ti mahkemesince, 8 Nisan
2002 de eþini dövdükten

sonra boðazýný sýkarak öl-
dürmekle suçlanýyor. Sav-
cý, buna dayanak olarak
davalý Sedat Yýldýrým’ýn dý-
þavurmaktan çekinmediði
kýskançlýðýný gösterirken,
davalý ise bunu inkar edi-
yor. 

Eþi Emel ve kendisinin,
kendi evlerinde kimliði
belirsiz kiþiler tarafýndan
saldýrýya uðradýklarýný ve
eþinin bu kiþilerce katledil-
diðini ifade etti.

Duruþma devam ediyor.

Faili meçhul bir cinayet
Genç  Türk  inkâr  ediyor;  cinayetin,  kimliði  belirsiz  kiþiler  tarafýn-
dan  iþlendiðini  söylüyor.  Dava:  kýskançlýk  sonucu  eþini  öldürme

Garson olarak çalýþan eþi Emel Yýldýrýmý öldürmek
þüphesiyle yargýlanan Sedat Yýldýrým  

Viyana- Avusturya’da artan
iþsizliðe paralel olarak Türk
göçmenler arasýndaki iþsiz
sayýlarý da artýyor. Þubat
2003 rakamlarýyla 15 binden
fazla  Türk göçmenin A-
vusturya’da kayýtlý iþsiz oldu-
ðun kýsa adý ATP olan
Avusturya Türkiye Basýn
Cemiyeti Halkla Ýliþkiler ve
Basýn sorumlusu Bernadette
Mayr tarafýndan dile getirdi.
Bayan Mayr, Avusturyalý siya-
setçilerden Türk göçmenlerin
okul ve meslek eðitimi gör-
meleri konusunda  daha
aktiv ve gerçekçi politika
üretmeleri  istedi. Avustur-
ya’da iþsizlik genelde yüzde

5’lerde seyir ederken  Avus-
turya’da  Türkler arasýndaki
iþsiz oranýnýn çalýþan Türk
nüfusuna oranýnýn yüzde
15’lerde seyrettiðine dikkat
çekilerek  Avusturyalý siyase-
tçilerin Türk gençlerin eþit
koþullarda okul ve meslek
eðitimi görmelerini saðlaya-
rak, iþsizliðin üzerine gitmel-
eri gerektiðini ifade edildi. 
Ýþþizliðin nedenlerin baþýnda
Yeni Vatan Gazetesi’nin araþ-
týrmasýna göre özellikle aðýr
sanayinin ortadan kalkmaya
baþlamasý ile  Türkler ara-
sýnda kitlesel düzeyde artma-
ya baþladýðý öðrenildi. 
Ýþsiz yabancýlara, kendi iþyeri

kurarak iþsizlikten kurtulma-
larý için iþletmenin kuruluþ-
undan kredi olanaklara kadar
ücretsiz danýþmanlýk hizmeti
projeleri geliþtilmelidir diyen
Avusturya-Türkiye Basýn
Cemiyeti Sözcüsü bayan
Mayr, Meslek Eðitimi Projesi
kapsamýn, mesleki eðitim
bulmakta zorluk çeken ya-
bancý gençler çalýþma dünya-
sýna hazýrlanýbilir. Avus-
turya’da Türklerin iþsizlik
sorunu büyük bir sorundur.
Avusturya’da Ýþsizlik oraný
yüzde 10’larda iken bu Türk
göçmenler arasýnda yüzde
30’lara kadar varmaktadýr
dedi.

Türk göçmenler arasýnda rekor iþsizlik
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36.000  göçmen,  2002
senesinde  Avusturya  vat-
andaþlýðýný  aldý,  en  büyük
geliþme  ise  Kärnten  eyale-
tinde  gerçekleþti.

Avusturya- Avusturya va-
tandaþlýðýna geçenlerin
sayýsý gün geçtikçe artýyor.
Bu artýþ doðumlar saye-
sinde deðil, her geçen
gün daha fazla kiþinin A-
vusturya vatandaþlýðýný al-
masýndan kaynaklanýyor.
2002 yýlýnda 36.011 kiþi-
nin Avusturya vatandaþlý-
ðýna geçmesi, ayný za-
manda 2001 yýlýndaki
31.731 kiþi ile vatandaþlý-
ða geçiþ rekorunu da kýr-
mýþ oldu.

Avustuya vatandaþlýðýna
geçiþ patlamasý olarak ni-
telendirilen bu geliþme
Avusturya´nýn bütün eya-
letlerinde gerçekleþti. 

Avusturya vatandaþlýðýna
geçenlerin sayýsýný 2001
yýlý ile karþýlaþlaþtýrdýðý-
mýzda, en büyük pay
%57,8 ile Kärnten eyaleti-
ne ait. Kärnten eyaletini
% 50’lik bir artýþla Tirol ve
% 43 ile Salzburg eyalet-
leri takip ediyor. Burgen-
land ve Steiermark ise
Avusturya vatandaþlýðýna
geçen kiþilerin en az bu-
lunduðu eyaletler.

Alýnan kesin sonuçlara
göre Viyana 14.672 kiþi
(%9,5’lik bir artýþ) ile,
Oberösterreich (6857) ve
Niederösterreich (3191)
eyaletlerinin önünde bu-

lunuyor. 
Uzmanlara göre geçtiði-
miz yýllardaki bu artýþýn en
büyük nedeni 1999 yýlýn-
da yapýlan vatandaþlýk ka-
nunundaki deðiþiklikler. 

Kanundan sonra, ana o-
turumu on yýldan beri
Avusturya´da bulunan
kiþilerin Avusturya vatan-
daþlýðýna geçme yüzdesi
de artýþ gösteriyor. 2002
yýlýnda bu kiþilerin sayýsý
12.017 (2001: 9336) idi. 

Bunlarýn arasýnda geçtiði-
miz senelerde Balkan ül-
kelerinde yaþanan krizler
nedeni ile Avusturya´ya
göç edenler de bulunu-
yor. 
Buna göre 4 ile 6 yýldan

beri ana oturumu Avus-
turya´da bulunan ve iyi
bir gerekçesi olan kiþilerin
Avusturya vatandaþlýðýna
baþvurma hakký bulunu-
yor. Devlet yönetiminin
programýnda ise bu geniþ
kanun çerçevesini daralt-
ma çalýþmalarý yapýlýyor.
Neredeyse her iki vatan-
daþlýk da “Kanunlarýn ge-
niþletilmesi” sayesinde ve-
rilmekte.

Bu da ayný zamanda baþ-
vurup da vatandaþlýða ge-
çen kiþinin, eþinin ve ço-
cuklarýnýn da vatandaþlýða
geçme hakkýný doðuruyor.  

Vatandaþlýða  geçiþ:
Ýmkanlar,
Kanunen Avusturya va-

tandaþlýðýna, Avustur-
ya´da 15 sene boyunca
oturumunuz olduðu tak-
tirde baþvurma hakkýnýz
doðuyor. 

Ýndirimli: 10 yýl Avustur-
ya´da ikamet etmiþ, 4 ve-
ya 6 yýl geçerli bir sebeple
bu indirimden yararlana-
bilirsiniz. Ya da devlet ta-
rafýndan özel olarak va-
tandaþlýk verilebilir.

Geldikleri  ülkeler:
Türkiye 

Bosna-Hersek
Yugoslavya
Hýrvatistan
Romanya
Polonya

Diðerleri

Avusturya vatandaþlýðýna rekor geçiþ
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von  Bernadette  Mayr
Viyana-  Yeni inþaa edilen
kütüphane sadece üni-
versite öðrencilerinin git-
tiði deðil, ayný zamanda
küçük büyük herkesin zi-
yaret edip, bilgi alabile-
ceði bir yer. Camekan ve
açýk renkte kullanýlan ah-
þap dekorasyon ile tasar-
lanmýþ kütüphane, insa-
nýn göz zevkine de hitap
ediyor.

Kütüphane 350 oturma
grubu, etüd köþeleri ve
100 adet internet bað-
lantýlý bilgisayar ile za-

manda yolculuk yapabil-
menizi saðlýyor. Unutul-
mamasý gereken þeyler-
den biri ise kütüphane-
nin Kahlenberg´e olan
manzarasý.
Kütüphanede dünya e-
debiyatlarýnýn yani sýra,
branþ kitaplarý, nota, ga-
zete, CD, CD-ROM, DVD,
video, plaklar ve çocuk e-
debiyat kitaplarý da bulu-
nuyor.

Bilhassa çocuklar için, ör-
neðin Türkçe, Fransýzca
ve Ýngilizce gibi çeþitli dil-
lerde eðitici kitaplar mev-

cut.
Bu  eðitim  olanaðýnýn
ücreti  ne  kadar?  
Kütüphanenin yýllýk
abonmanlýk ücreti, 27
yaþýný doldurmamýþ ü-
niversite öðrencilerine,
sivil, basýn mensuplarý
ve maaþý düþük olan
kiþilere 3 Euro, diðer
kiþilere ise 18 Euro’-
dur.
Ana kütüphane Pazar-
tesi´den Cuma´ya ka-
dar saat 11:00 ile 19:00
arasýnda, Cumartesi’leri
ise saat 10:00´dan
14:00´a kadar açýk. 

Ayný zamanda 
wwwwww..bbuueecchheerreeiieenn..wwiieenn..aatt
internet adresinden de
bilgi alabilirsiniz.

Herkese hitabeden kitaplar
Urban-LLoritz-PPlatz’da,  2000  m²  üzerine  kurulan  ve  yaklaþýk  300.000  adet  kitap  ve
bunun  dýþýnda  deðiþik  dergiler  ve  magazinler  barýndýran  yeni  ana  kütüphane,  sade-
ce  kitap  kurtlarýnýn  ilgilendirmiyor,  ayrýca  þehir  kültürüne  de  bir  zenginlik  katýyor.

Viyana 3. amatör liginde
mücadele eden Canlar,
yeni sezona yönelik kondi-
syon depolamak amacýyla
iki tane hazýrlýk maçý yaptý.

Verimli bir hazýrlýk dönemi
geçiren ligdeki baþarýlý
temsicimiz Canlar, Helfort
stadýnda Fünfhaus’a karþý
yaptýðý maçý 2-1 kazandý. 

SStt..PPöölltteenn-Meslek Eðitimi
Teþvik Enstitüsü’nün (BFÝ)
desteðiyle St. Pölten Osman
Paþa Camisinde yapýlan Çatal
Kaldýrma (Stapler) kurslarý
yoðun talep üzerine açýlan
yeni sýnýflarda devam ediyor. 
Daha önce toplam 5 grupta
50 kiþinin yaptýðý kurslarý biti-

renlerin büyük çoðunluðu-
nun iþ bulmasý, kurslara olan
talebin artmasýna yol açtý.
Türk öðretmenlerin Türkçe
olarak verdikleri kurslar Tulln,
Amstetten, Lilienfeld ve
Krems gibi çevre illerden de
çok sayýda vatandaþýn raðbet
ettiði belirtildi. 

Ýlginç Almanca  kursu Canlar geliyor Canlar

VViiyyaannaa  33..  aammaattöörr  lliiggiinnddee  ooyynnaayyaann  iikkiinnccii  ttaakkýýmmýýmmýýzz
CCaannllaarr,,  yyeennii  sseezzoonnaa  yyaappttýýððýý  hhaazzýýrrllýýkk  mmaaççllaarrýýyyllaa  hhaazzýýrrllaannddýý..  
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Birol  Kýlýç
Nasreddin Hoca gülmecele-
rinde dile gelen, onun kiþili-
ðinde, halkýn duygularýný yan-
sýtan baþka bir karakter de
Hoca’nýn eþeðidir. Hoca eþe-
ðinden ayrý düþünülemez.
Hoca’nýn bineði olan eþek,
gerçekte bir yergi ve alay öðe-
sidir. Anadolu insanýnýn yarat-
týðý gülmece ürünlerinde atýn
pek fazla yeri yoktur denile-
bilir. Eþek; acýya, sýkýntýya, da-
yaða, açlýða katlanýþýn en yay-
gýn simgesidir. Soylularýn, sa-
raylarýn çevresinde üretilmiþ
gülmecelerde eþek bulun-
maz, oysa at bu gülmeceler-
de geniþ bir yer tutar. Bu ko-
nuda, baþka bir çeliþki ser-
gilenir, gülmecede güldürücü
öðe ile yerici öðe yanyana ge-
tirilir. Bunun örneði de ken-
disinden eþeði isteyen köylü-
ye, “eþek evde yok” deyince
ahýrda onun anýrmasýný du-
yan köylünün “iþte, eþek ahýr-
da” diye diretmesi karþýsýnda,
Hoca’nýn “eþeðin sözüne mi
inanacaksýn yoksa  benimkine
mi” demesidir. 

Yeni Vatan Gazetesi olarak þu
anda Hoca’dan eþeði isteyen
köylü durumundayýz. Bir yan-
da gözlerimizle gördüðümüz
ve kulaklarýmýzla iþittiðimiz
Avusturya’daki tüm Müslü-
manlarý resmi olarak temsil
eden Arap asýllý Anas Schak-
feh adlý kiþinin söylediði söz-
leri sizlere duyurmamýz diðer
yanda size Anas Schakfeh’in
“Bakýn ben koskoca baþkaným
böyle bir þey söylemedim,
bunlar yanlýþ anladý, bunun
arkasýnda bir komplo var,
“Yeni Vatan Gazetesi” ve
diðer Türk gazeteleri yanlýþ
yazýyor” iftiralarý.

15 Ocak 2003 tarihinde kýsa
adý IGG olan Avusturya Ýslam
Diyanet Ýþleri (Islamische

Glaubensgemeinschaft in
Österreich) Baþkaný Suriye a-
sýllý Anas Schakfeh bir basýn
toplantýsý düzenledi. Bu top-
lantýya Yeni Vatan Gazetesi a-
dýna iki kiþi tesadüfen katýldýk.
“Tesadüfen” diyorum çünkü
basýn toplantýsýnda hiçbir
Türk basýn mensubu yoktu.

Bu toplantýda konu Avus-
turya’daki son dönemde vuku
bulan Ýslam düþmanlýðý iken,
top döndü dolaþtý Türkiye’ye,
Avusturya’daki Türk çocuk-
larýna geldi. Toplantýyý düzen-
leyen biri Suriye asýllý baþkan
Schakfeh ve diðeri  Mýsýr asýllý
Ýslam Akademesi Direktörü
Elhaded adlý Arap kardeþleri-
miz, Türkiye’nin Avrupa Birli-
ði’ne üyeliði, üyelik çalýþmala-
rý hakkýnda hiç de hoþ olma-
yan cümleler söylediler. Mýsýr
asýllý Akademi direktörü re-
simde görüldüðü gibi çok bil-
miþ edasý ile Türkiye’yi, Türk
hükümetlerini (tekrarlýyoruz
Türkische Regierungen keli-
mesini kullanarak) görevi ol-
madýðý halde bir politikacý gi-
bi aðýr eleþtirilerde bulundu-
lar. Salonda yirmi ile otuz ara-
sýnda Avusturya’lý basýn men-
subu vardý. Kulaklarýmýz ile
duyduðumuzu, gözlerimizle
gördüðümüzü yazdýk.

Habercinin görevi duyduðu-
nu ve gördüðünü kamuoyu-
na duyurmaktýr. Gelin görün
ki son iki sayýmýzda bu konu-
ya yer verdikten sonra IGG
baþkaný Anas Schakfeh “Ben
böyle bir þey demedim, ya-
nýmdaki kiþi Almanya’dan
geldi, ne dediðini bilmiyor”
gibi açýklamalarý ÇEVRESÝNE
yaparak durumu kurtarmaya
çalýþýp bizi YALANCILIKLA
suçlamaya çalýþýyor. 

Biz buradan kendisine yine
sesleniyoruz : “Pekii, siz bizi
yalanlýyorsanýz, neden bize
bir açýklama göndererek bizi
yalanmýyorsunuz bir; ikincisi,
eðer biz yalan yazýyorsak o
zaman “Lütfen”
(Avusturya’nýn hukuk devleti
temeline güvenimiz tam)

buyrun bizi mahkemeye
verin. Bizim avukatlarýmýzýn
konudan haberi var. Þahit-
lerimiz var, gerekli her türlü
belgemiz mevcut. Siz, orada
Türkiye’yi -göreviniz olmadýðý
halde- AB’ye üyelik süreci, ü-
yelik çalýþmalarý, giriþimleri
vb. konularda yersizce küçük
düþürdünüz ve biz de bunu
okuyucularýmýza duyurduk.
Biz,  duyduklarýmýzý, gördük-
lerimizi kamuoyuna duyura-
caðýz. Avusturya devletini,
“Ben Türkler’i kafaya alýrým”
diyerek yanýltan, iþ kapa-
bilmek amacýyla çevresinde
kapý kulu olmaya hazýr, kendi-
ni bilmez, Anadolu ve Türk
kimliði olmayan sahte bazý
Türk asýllý insanlarýn dalkavuk-
luklarýna raðmen  bizler müs-
lümanlýðýmýzla her zaman
huzur bulduk, Kuran-ý Kerim’i
ana dilimizde okuyarak(anla-
yarak) Allah’ýmýzla aramýza
girmeye kalkan “ÞÝRK” uz-
manlarýný reddettik. Bizlerin
kimliði belleðidir. 

Sözümüzü Kur'an'ýn bir
YALANCILAR için ne yapýlmasý
gerektiðini ifade eden
çaðrýsýyla noktalayalým:
“Gelin,  Allah'ýn  lanetini  yalan-
cýlar  üzerine  salalým!..”  (Ali
Ýmran,  61)  Evet  Allah'ýn lane-
tini, özellikle dine  yalan
söyletenlere,  yalancýlarýn,  dal-
kavuklarýn    üzerine  salalým....

Hoca’ya  mý     inanal ým,   eþþeðe  mi?
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Ekibimiz
Müþterilerimize, 1987 
yýlýndan bu yana,
baþarýya giden yolda
eþlik ediyoruz. 
Auditreu, Auditor 
Wirtschaftsprüfung 
GesmbH ortaklarý 
tarafýndan kurulmuþtur.  
2000 yýlýnýn baþýndan 
beri Martin Holnthoner, 
birkaç maliye danýþmaný
ile birlikte, sizlere daha 
iyi bir hizmet saðlayabilmek
amacý ile yaklaþýk 60 kiþilik 
Auditreu ekibini 
yönetmektedir.

BBiizziimm  iiççiinn  ssoonn  ddeerreeccee
öönneemmllii  oollaann!!  
Dileðimiz, sizin memnuni-
yetiniz. Hedefimiz ise sizin
baþarýnýz. Þirketimizin geliþ-
mesinin, ancak Siz müþteri-
lerimizin memnuniyeti sa-
yesinde gerçekleþebilceðini

biliyoruz. Müþterilerimizin
bizlerden memnun kaldýðý-
ný sadece birçok kiþisel
görüþmelerden deðil, yapý-
lan müþteri araþtýrmalarýn-
dan da biliyoruz.
Müþterilerimize, 1987 yýlýn-
dan bu yana, baþarýya
giden yolda eþlik ediyoruz.
Auditreu, Auditor
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g
GesmbH ortaklarý tarafýn-
dan kurulmuþtur. 
2000 yýlýnýn baþýndan beri
Martin Holnthoner, birkaç
maliye danýþmaný ile birlik-
te, sizlere daha iyi bir hiz-
met saðlayabilmek amacý
ile yaklaþýk 60 kiþilik
Auditreu ekibini yönetmek-
tedir.

BBiizziimm  iiççiinn  ““IINN””  oollaann
INtensität (kuvvet): Siz ve
ekibimiz arasýndaki iliþki
artýk daha da özel, seviyeli
ve kuvvetli. Bu sayede biz,

Siz müþterilerimize muha-
sebe ve maliye hakkýndaki
konularda en iyi danýþman-
lýðý verme garantisini veriy-
oruz.
INformation (informasyon):
Þirketinizin ve Sizlerin ne
gibi sorunlarla karþýlaþtýðýný
bilmek, sorunlarýnýza itinali,
anlaþýlabilir ve geniþ kap-
samlý çözümler bulmak
istiyoruz. 
INdividualität (bireysellik):
Bireysel ilginin bizim için
önemi çok büyük. Ayný
zamanda “Ayrýcalýklý” oldu-
ðunuzu göstermek bizim
için bir kuraldýr. Bu yüzden
þirketinizin özel sorunlarýyla
düzenli ve zevkle ilgileniyo-
ruz.                                   
INternationalität 
(Uluslararasý): Bizim hizmet
paketimize dahildir.
Baþarýnýzýn devamlýlýðýný
saðlamak amacý ile tüm
dünyadaki ortaklarýmýzla
iletiþim içerisinde bulunu-
yoruz. 
INteresse (ilgi): En ufak
sorununuz bile bizde büyük
bir büyüteç altýna alýnmak-
tadýr. Bu yüzden sorunlarý-
nýz, en kýsa zamanda ve
son derece itinali bir þekilde
çözüme ulaþtýrýlmaktadýr.
Ekip ruhunun bizim için
anlamý:
Baþarý faktörü Auditreu eki-
bimizdir. Bu bizim için
sadece bir slogan deðil,
ondan da daha önemli bir
anlam taþýmakta. Çünkü bir
hizmet, ancak bu hizmeti
sunan çalýþanlar tarafýndan

mükemmel bir hale getirile-
bilir. Bu yüzden ekibimizi
oluþtururken çalýþanlarýmý-
zýn genç, dinamik ve ayný
zamanda deneyimli kiþiler-
den olmasýna dikkat ediyo-
ruz. Daha sonra müþterimi-
zin herbiri için deneyimli ve
güçlü bir danýþman grubu
oluþturuyoruz. Tam anla-
mýyla her müþterimiz için
özel olarak tasarlanlanmýþ
diyebiliriz.
Bununla birlikte uzman
kadromuz, Sizlere muhase-
be ve mali danýþmanlýðýn-
dan, personelinizin maaþ
hesaplamasýna kadar her
konuda eþlik ediyor. Bu
sayede herþey “Avucunu-
zun içinde’’ ve bütün so-
runlarýnýzý yakýndan takip e-
den ve bilen biri var. 
Müþterilerimizi bilgilendir-
mek ve deneyimli hizmet
anlayýþýmýzdan yararlanma-
larýný saðlamak en önemli
kuralýmýzdýr. 

Bizim için uzman kadromu-
zun Know-How (en son ve
en yeni geliþmeler) ile çalýþ-
masý, personelimizin geliþ-
tirilmesinde yapýlan yatýrým-
lar kadar önemlidir. Bu hem
sizin hem de bizim için
yararlýdýr. Ayrýca çalýþan eki-
bimizi sürekli motive ede-
rek  Sizlere verilen hizmette
daha iyi olmalari için çalýþý-
lýyor. Biz, kendimizi olduðu
kadar Sizleri de düþünmek-
teyiz… 

Hizmetinize amadeyiz…

MMuuhhaasseebbee  vvee  MMaall ii   MMüüþþaavv ii rr ll ii kk   HHiizzmmeett lleerr ii
„Unser Unternehmen und unsere Philosophie“ in türkischer Sprache
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Anforderung an Buchhalter(-in)

Bay veya Bayan Muhasebeci Aranýyor
Muhasebe bölümünde çalýþmak üzere,

- Almanca ve Türkçe dillerine hakim,

- Muhasebecilik konusunda deneyimli,

- Muhasebe ve vergi danýþmanlýðýnda uzun süre çalýþmýþ,

- HAK mezunu,

- Maaþ hesaplamasý konusunda temel bilgiye sahip

(þart olmamakla birlikte tercih sebebidir),

- Muhasebe-Software programý temel bilgilerine sahip,

- BMD- tecrübesi bulunan (þart olmamakla birlikte tercih sebebidir),

bay/ bayan muhasebeci aranýyor.

Sprachkenntnisse:

Deutsch und Türkisch fließend

Buchhaltungskenntnisse:

Mehrjährige Praxis als Buchhalterin bei einem Steuerberater

Hak - Absolventin

Lohnverrechnungskenntnisse von Vorteil aber nicht

Voraussetzung

Kenntnis einer Buchhaltungs-Software

BMD - Erfahrung von Vorteil

Auditreu Buchführungs- und Steuerberatungsges.m.b.H 

Personalabteilung

A-1010 Wien, Gonzagasse17 • office@auditreu.at

Baþvurular için adres / Bewerbung
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Viyana- 2003 yýlýnýn Ocak ayýnda
hapisten çýkan 42 yaþýndaki bir
dolandýrýcýnýn sahte oyunlarý
meydana çýktý. Kendini sahte visi-
te kartý ile “Dr. Leopold Michael”
olarak tanýtan bu þahýs, kendi
büro iþlerini devamlý “gast-
haus”larýn arka odalarýnda hal-
lediyor olsa da, aralarýnda Türk-
lerin de olduðu birçok kiþi bu
dolandýrýcýya kanýp kendilerini
yalancý avukat tarafýndan temsil
ettirdiler. Daha çok vize iþlem-
lerinde avlarýný 2 suç ortaðýnýn
iþbirliði ile Prag ve Pressburg’taki
Avusturya Konsolosluðu’nun
önünden seçen dolandýrýcý þimdi
tutuklanmýþ durumda. Emniyet
Müdürlüðü, maðdurlarýn kendi-
lerine baþvurmalarýný istiyor

(01  /  488  02  /  24  13)

Dolandýrýcý avukat !
Çalýþanlar  korkudan  iþten  ayrýldý

Viyana- Viyana’da uzun bir süredir
parfümerileri soyan ve çalýþanlarý
tehdit eden soyguncu Türk geçtiði-
miz günlerde yakalandý. Elindeki bý-
çak ile çalýþanlarý tehdit eden uyuþ-
turucu baðýmlýsý soyguncu, soydu-
ðu yerlerin çalýþanlarýnýn iþten kor-
karak ayrýlmalarýna neden oldu. So-
yulan iþ yerlerinde çalýþan bayanlar
meydana gelen tehlike karþýsýnda,
daha fazla bu korku içinde çalýþa-
mayacaklarýný öne sürerek iþten ay-
rýldýlar.
21  yaþýndaki  þüpheli  Türk  yakalandý
Ocak ayýndan beri parfümerileri
soyan ve aslýnda badanacý olan 21
yaþýndaki genç, iþyeri çalýþanlarýný
bir býçak ile tehdit ederek onlarý
kasalarý açmalarý için zorlamaktaydý.
Gün geçtikçe soygunlarýnda daha
fazla þiddete baþvuran kumar alýþ-
kanlýðý olan genç, son yaptýðý soy-
gunda satýcý bayanýn yüzünü býçak-

la yaralamýþtý. Gizli kameralarýn yar-
dýmý ile elde edilen bir kayýtlardan
yola çýkýlarak Viyana Emniyet Mü-
dürlüðü soyguncuyu yakaladý. Soy-
gundan ele geçirdiði 7.000 Eu-
ro’dan geriye bir Cent kalmadýðý gi-
bi, bütün parayý uyuþturucuya ve o-
yun makinalarýna harcayan Tarýk T.,
artýk günlerini hapiste geçirecek. 

Uyuþturucu baðýmlýsý seri-soyguncu tutuklandý

Parfümerileri soyan ve çalýþanlarý tehdit
eden soyguncu Türk Tarýk T. yakalandý.
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Çocuklar 
herzaman en çok
kaybedenlerdir

YYaazzaann::  BBeerrnnaaddeettttee  MMaayyrr

VViiyyaannaa-  Aðlýyor, baðýrýyor,
titriyor veya korku içinde
susuyorlar. Irak´taki ço-
cuklar geçtiðimiz haftalar-
da yaþadýklarý korkularýný,
çeþitli tepkilerle gösteri-
yorlar. Uzun, karanlýk ge-
celerdeki güvenlik ve em-
niyet hala daha çok uzak-
ta. Açlýk, susuzluk ve yað-
macýlarýn yarattýðý korku,
küçük bedenlere ve hatýr-
larýna bir zehir gibi kazý-
nýyor.
Savaþ ve savaþýn getirdiði
sonuçlardan en cok zarar
gören süphesiz çocuklar.
Caritas (yardým Vakfý)
Genel Müdürü Dr. Michael
Landau´un ifadesine gö-
re: „Caritas herkese yar-
dým etmeye çalýþýyor“. 
„Ancak yaðmacýlarýn ka-
pattýðý yollardan geçme-
miz ve yardýma muhtaç ki-
þilere, yardýmlarýn ulaþma-
sý güçleþiyor“. „Bu yüzden
durumun sakinleþmesini
beklemeliyiz“. „Bunun için
önlemler alýnmaya baþla-
nýldý bile“. „Bizim her
Euro’ya ihtiyacýmýz var,
çünkü her Euro bir can
kurtarabilir“. 
Herkez „YENÝ VATAN
GAZETESÝ“ ’nin baþlatmýþ
olduðu yardým kampanya-
sýna katýlabilir ve Irak´taki
çocuklara yardým elini
uzatabilirler.
Dr. Landau “Bugünden te-
zi yok yardým etmeye baþ-
lamalýyýz, ki çocuklarýn ya-
ralarýný biraz olsun sarabi-
lelim, çünkü bu çocuklar
bu bölgenin yarýnlarýný o-
luþturacaklar”, ifadesinde
de bulundu. 
Yardýmlarýnýz için: 
PSK- KKoonnttoo::  77..770000..000044
Sorularýnýz için baðýþ tele-
fon numarasý:
00880000  2222  2200  2200´yi arayýn.

vvoonn  BBeerrnnaaddeettttee  MMaayyrr,,
Am 04. April fand im Ver-
bindungsheim der Rhaeto-
Danubia eine Diskussion
zum Thema Türkei und EU
statt. Das Pro und Kontra

eines Türkeibeitrittes wurde
von  hochrangigen Podi-
umsgästen diskutiert, die
anwesenden Gäste im Pub-
likum waren hauptsächlich
die Bündnisbrüder vom
Ö.k.a.V. Rhaeto-Danubia
selbst.

Die Fragen der Bündnis-
brüder waren interessant
und provokant und regten
nicht nur die Podiumsdis-
kutanten, Mag. Kerstin
Tomenendal, Obfrau des
österreichisch-türkischen
Wissenschaftsforums und
Botschafter Dr. Martin
Sajdik, sowie den Heraus-
geber der Zeitung „Yeni
Vatan Gazetesi“ DI Birol
Kilic zum Nachdenken an,
sondern auch das Publi-
kum. „Wo endet Europa?“
ist eine scheinbar einfache
Frage, die aber selbst nach

mehr als drei Stunden nicht
eindeutig beantwortet wer-
den konnte. Denn gerade
im Fall der Türkei stellt sich
für die EU die  Frage, ob
Europas Grenzen nach geo-

graphischen, nach kulturell-
len, nach religiösen oder
politisch-wirtschaftlichen
Gesichtspunkten gezogen
werden sollten. 

Die Frage nach der Religion
stellt für die Diskutanten
aber nicht unbedingt das
Hindernis dar von der
Union aufgenommen zu
werden. „Ich glaube nicht,
dass die EU ein reiner
Christenclub ist oder sein
will!“ sagt DI Birol Kilic der
die Meinung vertritt, die
Türkei sollte sich in erster
Linie für sich selbst verbess-
sern, was aber von der EU
honorýert werden müsste.
„Europa muss neu definiert
werden, denn es endet ým
Kopf“ ist Frau Mag.
Tomenendals Auffassung,
sie betont die Toleranz des
Islams, sowie die Bedeu-

tung der Türkei in der Ge-
schichte.

Auch der Botschafter Dr.
Sajdik wünscht einen
Beitritt zur EU, obwohl

auch er bei einigen Punkten
nicht mit Kritik an der
Republik spart. „Nach mei-
nem Empfinden muss die
Türkei noch mehr für die
Kurden tun, das was bisher
geschah ist zu wenig.“
Ebenso spricht er über die
kopenhagener Krýterýen, dýe
von der Türkeý erfüllt wer-
den müssen. 
Am Ende der Diskussion
zeigten sich nicht nur die
Podiumsgäste zufrieden
über den Verlauf des
Gespräches, sondern auch
das Publikum. „Diese
Diskussion war ein großer
Gewinn, ich habe nicht
gewusst, dass es zwischen
der Türkei und Österreich,
zwischen dem Islam und
dem Christentum so viele
Gemeinsamkeiten gibt,“
brachte es ein Podiumsgast
auf den Punkt.

Endet Europa am Bosporus oder im Kopf?

Die Frage ob die Türkei in die EU soll wurde von den dreí Podiumsgästen und 
Moderator Lukas Mandl konstruktiv diskutiert



Daha fazla istiyorum.

Taze Avusturya
tavuk gö¤üs eti
1 kilosu

6.49

Toffifee
125 g

Basmati
Prinç
1 kilosu

100 gram € 0.76

Woerle
Tilsiter
%35 ya¤l›
yaklafl›k 700 g dilimlenmifl
kilosu

Daha 

ucuza olamaz !

Duta
Ananas-taneleri
hafif tatland›r›lm›fl
567 gram

0.59
Susuz net a¤›rl›¤›. 1 kg €1.74

1 Litresi € 0.37 / 6 fiiflesi 1 litre € 0.30

1.59

9.99

Höwi
Çocuk Bezi
Maxi 64 adet.
veya junior 54 adet.

5.29

0.451 fiiflesi

Vöslauer
Madensuyu
1,5 litre
1fiiflesi 0.55

al›mlar›nda %18 indirim
Original 6’l› flifle paketi
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SSeemmrraa  BBeekkeenn
VViiyyaannaa-  DDüünnyyaaddaa  ssoonn  aayyllaarr-
ddaa  ggeelliiþþeenn  oolluummssuuzz  eettkkeennllee-
rriinn  ttuurriizzmmee  eettkkiilleerrii  vvee  TTüürr-
kkiiyyee’’nniinn  sseekkttöörrddeekkii  yyeerriiyyllee
iillggiillii  oollaarraakk  TT..CC..  BBüüyyüükkeellççiilliiððii
TTuurriizzmm  vvee  TTaannýýttmmaa  MMüüþþaavviirr-
lliiððii  AAtteeþþeessii  ÝÝllkknnuurr  BBoodduurr  iillee
yyaazzaarrýýmmýýzz  SSeemmrraa  BBeekkeenn  bbiirr
ssööyylleeþþii  yyaappttýý..
SSaayyýýnn  BBoodduurr,,  TTuurriizzmm  sseekkttöö-
rrüünnddee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssoonn  yyýýllllaarr-
ddaa  dduurruummuu  nneeddiirr??
2002 yýlýnda dünyada genel
anlamda turizmde %1,3
oranýnda bir gerileme olma-
sýna raðmen Türkiye’de
%12,4 lük bir artýþ görüldü.
Bu son derece memnuniyet
verici bir durumdur. Bu yýlki
beklentimizin çok daha yük-
sek olmasýna raðmen dün-

yada geliþen son olaylar kar-
þýsýnda insanlar güvenlik açý-
sýndan Mýsýr, Tunus, Türkiye
gibi Müslüman ülkelerdeki
rezervasyonlarýný diðer ülke-
lere kaydýrmayý düþünmeye
baþladýlar.
TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttaattiill  yyaappmmaakk  iiççiinn
eenn  ççookk  hhaannggii  üüllkkeelleerrddeenn
ttaalleepp  ggeelliiyyoorr,,  AAvvuussttuurryyaallýý-
llaarrýýnn  sseekkttöörrddeekkii  yyeerrii  nneeddiirr??
Türkiye’ye gelen turistlerde
ilk sýrayý Almanlar alýyor,
sonra Amerikalýlar ve uzak
doðulular geliyor.
Avusturyalýlar 8. sýrada yer
alýyor ve genellikle Antalya
bölgesini, Ýstanbul ve Kapa-
dokya’yý tercih ediyorlar.
VVeerriilleenn  hhiizzmmeetttteenn  mmeemmnnuunn-
llaarr  mmýý??
Türkiye’de fiyat, hizmet, ka-

lite dengesi çok iyi. Diðer ül-
kelere nazaran özellikle son
yýllarda yüksek kaliteye çok
uygun fiyat uygulanýyor. Ço-
cuklar için çeþitli imkanlar ve
indirimler söz konusu. Bu-
gün halen en hesaplý bir kaç
ülkeden birisi Türkiye. Ayrýca
son yýllarda artan turizme
yönelik çalýþmalar ve tesis-
lerdeki modernleþme ülke-
miz açýsýndan son derece o-
lumlu geliþmeler. 
DDaahhaa  ççookk  hhaannggii  ttüürr  ttuurriizzmm
rraaððbbeett  ggöörrüüyyoorr??
Türkiye bütün büyük mede-
niyetlerin buluþtuðu bir ülke
olmasý açýsýndan tarihsel o-
larak çok büyük bir öneme
sahip. Topraklarýmýzýn yakla-
þýk %70’i tarihsel deðerleri
barýndýrýyor. Bu açýdan kül-
tür turizmi için vazgeçilmez
konumda. Ayrýca bilindiði
gibi ülkemizin pek çok yerin-
de þifalý sular ve kaplýcalar
bulunmaktadýr. Saðlýklý ya-
þam, bakým ve güzellik fak-
törlerinin ön planda tutul-
duðu termal tesislerde de
her türlü imkan mevcut. Bu-
ralarý da genellikle yaþlýlar ve
saðlýklý yaþam programý uy-
gulayan insanlar tercih et-
mektedir. Spor turizmine yö-
nelik olarak büyük tesislerde
de her türlü imkan mevcut
olup son yýllarda geliþen
golf turizmi de büyük geliþ-

me kaydetmiþ bulunmakta-
dýr. En büyük yeri kapsayan
dinlenme ve eðlence turiz-
minde ise Türkiye daimi ola-
rak vazgeçilmezliðini koru-
maktadýr. Son olarak alýþve-
riþ için ülkemizi tercih eden
turistlere deðinmek istiyo-
rum. Her türlü deðerli, yöre-
sel, kaliteli, tipik ve güzel eþ-
yanýn bulunduðu ülkemizde
Ýstanbul, barýndýrdýðý alýþve-
riþ merkezleri; özellikle Ka-
palý Çarþý, Mýsýr Çarþýsý, Çi-
çek Pasajý gibi otantik yerle-
riyle vazgeçilmezliðini koru-
yor.
BBüüttüünn  bbuunnllaarraa  rraaððmmeenn  bbuu
sseennee  rraakkaammllaarrddaa  ddüüþþüüþþ  bbeekk-
lleennmmeessiinnii  nnaassýýll  kkaarrþþýýllýýyyoorrssuu-
nnuuzz??
Bu sene dünyada savaþ
nedeniyle oluþan olumsuz
etkenlerin bizim ülkemize
henüz büyük bir etkisi olma-
masýna raðmen alýnan

Haydi yaz tatilinde

Datça

ÝÝstannbul

Efes
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önlemler Türkiye’yi daha da
güvenilir bir hale getirdi. Þu
anda olasý her durum karþý-
sýnda tatil yerlerimiz diðer
ülkelerden çok daha güvenli
ve rahat. Yine de tabii ki
ülkeler arasý rekabet kurallarý
içinde Akdeniz ülkeleri dün-
yada baþ gösteren ve bizi de
ilgilendiren bu olumsuz du-
rumdan kârlý çýkabilmeyi u-
muyorlar.

BBuurraaddaa  ssaannýýyyoorruumm  hheeppiimmiizzee
ddüüþþeenn  ggöörreevvlleerr  vvaarr,,  ssiizz  nnee
ddüüþþüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
Evet, kesinlikle. Yabancýlar
belki önyargýlý olabilir ama
yurt dýþýnda yaþayan vatan-
daþlarýmýzýn hepsi gerekti-
ðinde birer gönüllü turizm
elçisi olarak hareket etmeli-
ler. Özellikle herkesin bu yýl
tatilini geçirmek için
Türkiye’yi tercih etmesini ve
çevrelerindeki arkadaþ dost
ve yakýnlarýný, komþularýný

Türkiye’ye gelmek için ikna
etmelerini bekliyoruz. Bu
taktirde Türkiye’nin ne kadar
güvenli ve vazgeçilmez oldu-
ðunu göreceklerdir.

Sayýn Ýlknur Bodur, size
teþekkür ediyor, tüm vatan-
daþlarýmýzýn çaðrýnýza uyma-
larýný ümit ediyoruz.

Türkiye’ye

ÝÝstannbul

ÝÝstannbul-KKapalý  Çarþý

Ýlknur Bodur ve Semra Beken
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Avusturya’da  öldürücü  kenelere  dikkat!

VViiyyaannaa-  VViiyyaannaa’’ddaa  ddookkttoorr-
lluukk  yyaappaann  DDrr..AAnnddrreeaass  SSaa-
ggeennmmeeiisstteerr  bbuu  kkoonnuuddaa
þþuunnllaarrýý  ssööyylleeddii::
FFSSMMEE  vvee  BBoorrrreelliioossee  hhaassttaallýý-
ððýýnnaa  yyaakkaallaannaann  iinnssaannllaarr  ççoo-
ððuunnlluuððuunnuunn    bbuu  hhaassttaallýýððýý
ppiikknniikk  yyaappaarrkkeenn,,  bbaahhççeeddee
ççaallýýþþýýrrkkeenn  vveeyyaa  aaççýýkk  hhaavvaaddaa,,
oorrmmaannllaarrddaa  kkaappttýýkkllaarrýý  ggöö-
rrüüllmmüüþþttüürr..

Bu hastalýktan korunmanýn
tek çaresi FFMMSSEE aþýsýný ol-
maktýr. Bu keneler dünyan-
ýn her tarafýnda görülmek-
le beraber Avrupa’da baþta
Avusturya, Macaristan, Al-
manya’nýn Bavyera eyaleti
Polanya ve birçok Doðu
Avrupa ülkelerinde, hasta-
lýk teþkil eden FMSE  virü-
sünü taþýdýklarý görülmüþ-
tür.

OOLLUUÞÞUUMMUU  VVEE
SSOONNUUÇÇLLAARRII::

Kene ýsýrma esnasýnda uyu-
þturucu etkisi olan ve in-
sanlarýn acý duymamasýna
neden olan bir salgý üreti-
yor. Bu uyuþturucu etkisi

yaratan salgýnýn içinde has-
talýk taþýyan FSME virüsü ve
BBOORRRREELLÝÝOOSSEE bakterisinin
bulunma ihtimali var. Bu
konuda sorularýmýzý yanýt-
layan Veterinerler Cemiye-
tinden Dr. Christoph Warer
þunlarý söyledi:
Bu hastalýkta beyin zarýnýn,
beynin, sinirlerin ve omu-
riliðin iltihaplanmasý ile so-
nuçlanýyor.

Buna sebebiyet veren ön-
celikle FFSSMMEE ve BBOORRRREELLOO-
SSEE, diðer bir adý ile “Ýlkba-
har Beyin Zarý Yanýlgýsý” Av-
rupa’da görülüyor.
Bu hastalýðýn sonucunda
sinirlerin iltihaplanmasý ne-
deni ile hasta felç oluyor.
BBOORRRREELLIIOOSSEE hastalýðý ayrý-
ca eklemlerde, ciltte ve
kalpte büyük hasara yol
açýyor.

HHAASSTTAALLIIÞÞIINN  
BBEELLÝÝRRTTÝÝLLEERRÝÝ::

Kenelerin ýsýrmasý ile oluþ-
an FFSSMMEE hastalýðý insanlar-
da grip olduðunda baþ
gösteren yan etkilerin dý-

þýnda ateþ, baþ aðrýsý, kol,
ve bacak aðrýlarý ile ken-
disini hissettiriyor.
Kenenin vücuttaki ýsýrma a-
laný göz ile görülmediðin-
den ve bölge salgý nedeni
ile uyuþmuþ olduðundan
þayet belirtileri aðrý þeklin-
de kendini gösterirse dok-
tora açýk havadaki faaliyet-
lerimizden bahsetmemiz
gerekmektedir.

Keneden bulaþan BBOORRRREE-
LLOOSSEE hastalýðýnýn belirtisi
ise, her zaman olmasa bile
ýsýrýk alanýnýn etrafýnda ve-
ya vücudun baþka bir ye-
rinde oluþan halka þeklin-
de, kýzarýk þeklindeki alerji
belirtileridir.
Bu halka þeklindeki kýzarýk-
lar görüldüðünde derhal
doktora gidilmesi gerek-
mektedir.

AAÞÞII  ÇÇOOKK  ÖÖNNEEMMLLÝÝ

FSME hastalýðýna karþý en
etkili korunma yöntemi aþý
olmaktýr. FFSSMMEE aþýlarý üç
bölümden oluþmaktadýr.
Bunlar kene tehlikesinin en

yüksek olduðu yaz aylarýn-
da aþý programý uyarýnca
sadece iki kere aþý olarak
FFSSMMEE hastalýðýna karþý
%90’a varan korunma sað-
lanabilir.
Dokuz ay sonra yapýlacak
üçüncü bir aþý ile FFSSMMEE
karþý temel baðýþýklýk sað-
lanmýþ olur.

Türk vatandaþlarýnýn bu
konuya çok dikkat etmesi
gerekmektedir. Özellikle
ilkbahar ve yaz aylarýnda
pikniðe giden aileler hem
çocuklarýna hem de kendi-
lerine bu aþýyý mutlaka yap-
týrmalýdýr.
BORRELIOSE hastalýðýna
karþý ise en etkili korunma
yöntemi ilaç ile tedavidir.
Burada önemli olan tedavi-
nin mümkün olduðu kadar
erken baþlamasý, oluþacak
yan etkileri en aza indir-
geyecektir. 

Not: Avusturya’daki vatan-
daþlarýmýzýn kene aþýlarýný
mutlaka yapmalarý gerek-
mektedir. En yakýndaki
eczaneden bilgi alýnabilir. 

YYaazz  aayyllaarrýýnnýýnn  ggeellmmeessii  iillee  bbiirrlliikkttee  VViiyyaannaa  bbaaþþttaa  oollmmaakk  üüzzeerree  ççeeþþiittllii  eeyyaalleettlleerrddee  aaððaaçç-
llýý  bbööllggeelleerrddee  yyaaþþaayyaann  kkeenneelleerree ddiikkkkaatt  eeddiillmmeessii  ggeerreekkiiyyoorr..  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  kkeenneelleerrddeenn
ffaarrkkllýýllýýkk  ggöösstteerreenn    bbuu  kkeenneelleerrddeenn  ““FFSSMMEE  vvee  BBOORRRREELLIIOOSSEE””  hhaassttaallýýððýý  bbuullaaþþaabbiilliiyyoorr..
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Das türkische Unternehmen
Ymta hat Insolvenz ange-
meldet - viele Muslime
fürchten nun um ihre Ers-
parnisse, die sie dort inves-
tiert haben.

VVoonn  CCoorrnneelliiaa  UUeebbeell

Der Mannheimer Insolvenz-
verwalter Karl-Heinrich Lo-
renz hat schon vielen Gläu-
bigern zu ihrem Geld ver-
holfen: Banken, Vermietern,
Lieferanten, Sozialversicher-
ungen, der GEZ oder auch
den Mitarbeitern zahlungs-
unfähiger Unternehmen.
Doch noch nie hatte es der
Rechtsanwalt mit Kindern
zu tun, die von ihm Geld
aus der Insolvenzmasse ha-
ben wollten. Bis zum Som-
mer des vergangenen Jah-
res. 

Am 31. Juli hatte das Mann-
heimer Amtsgericht Lorenz
zum Insolvenzverwalter der
Ymta GmbH bestellt. Die Fir-
ma, eins von vielen Unter-
nehmen des auch in
Deutschland aktiven tür-
kischen Mischkonzerns Yim-
pas, hatte bis dahin in ver-
schiedenen deutschen
Städten Kaufhäuser betrie-
ben. Das Besondere am
Ymta-Warenhauskonzept: 
Es war nicht nur auf tür-
kische Konsumgewohnhei-

ten zugeschnitten, sondern
wandte sich ganz explizit an
gläubige Muslime. So gab
es in den groß dimensio-
nierten Kaufhäusern, die
zum Teil von der Metro-
Kaufhof-Horten-Gruppe an-
gemietet wurden, keinen Al-
kohol und kein Schweine-
fleisch zu kaufen. Stattdes-
sen bot man Lamm- und
Rindfleisch von traditionell
geschächteten Tieren, orien-
talische Polstermöbelland-
schaften und islamisch kor-
rekte Damenmode. Sogar
über einen eigenen Gebets-
raum verfügten die islam-
ischen Konsumtempel. 

Und es gab noch eine Be-
sonderheit im Geschäfts-
konzept der Yimpas: Das
Geld, das die unternehme-
rische Expansion der letzten
Jahre in Deutschland mitfi-
nanzierte, wurde nicht etwa
von einer Bank in Form eines
Kredites bereitgestellt. Die
Verbindlichkeiten gegenü-
ber Kreditinstituten beliefen

sich Ende 2001 auf gerade
einmal 30 Mark. Es waren
die Spargelder der Ymta-
Kunden, der Ymta-Mitarbei-
ter, vor allem aber die Rück-
lagen gläubiger Muslime.
Sie investierten in der Hoff-
nung, ihr Erspartes durch
ein sauberes islamisches In-
vestment zu mehren, ohne
gegen das im Koran nieder-
gelegte Zinsverbot zu ver-
stoßen - nämlich in Form  ei-
ner Gewinnbeteiligung. Da-
bei wurden ihnen, so der
Frankfurter Rechtsanwalt
Abdurrahman Ülger, Rendi-
ten von bis zu 21 Prozent in
Aussicht gestellt.

Bis zum 31. Dezember 2001
hatte die Yimpas Verwal-
tungs GmbH Verwaltungen
in Deutschland Anlegergel-
der in Höhe von 293 Millio-
nen Mark eingesammelt. 

Diese Gesellschaft ist mit 99
Prozent an der Ymta GmbH
beteiligt. Tausende von
Gläubigen - oder auch nur

an der Gewinnbeteiligung
interessierte Deutschtürken
- investierten in das islam-
ische Erfolgsunternehmen
(Firmenmotto: „Zusammen
erreichen wir mehr!“). Ein
Neuer Markt im Namen
Allahs sozusagen. Was die
meisten Investoren jedoch
in den Klauseln des stillen
Gesellschaftsvertrages mit
der Yimpas Verwaltungs
GmbH nicht lasen oder
nicht wahrnehmen wollten,
war, dass sie nicht nur an
den Gewinnen, sondern
auch an den Verlusten der
Yimpas Verwaltungs GmbH
beteiligt sind. 

„„HHiinnggeehhaalltteenn  uunndd  
vveerrttrröösstteett““

Seit 2001 nun, beklagen
sich Anleger, habe Yimpas
ihnen keine Gewinnanteile
mehr gutgeschrieben. 
Schlimmer noch: Auch das
einst eingezahlte Kapital
werde nicht wieder heraus-
gerückt. „Die Menschen
werden hingehalten und
vertröstet“, weiß der Frank-
furter Rechtsanwalt Abdur-
rahman Ülger, der über ein
Dutzend Anleger vertritt, die
ihre Investitionen in Höhe
von 50000 bis 300000
Mark gern zurückhaben
wollen.

Doch bei Yimpas scheint

Yimpaþ’ýn, yurt dýþýnda
yaþayan vatandaþlardan
toplanan paralarla kurdu-
ðu süpermarketlerin tek
tek kapanmasýndan sonra
iflasý, Alman basýnýna da

konu oldu. 
Geçtiðimiz yýl iflas eden
Yimpaþ’ýn 2001 yýlýnýn
sonuna kadar 293 milyon
Mark topladýðýnýn belir-
lendiðini yazan haftalýk

Alman gazetesi Die Zeit,
Bavyera Anayasayý Koru-
ma Dairesi´nin Alman-
ya´daki Milli Görüþ yetkili-
leriyle islami holdingler
arasýndaki baðlarý tespit

ettiðini duyurdu. „Allah’-
ýn gölgesi altýnda iflas“
baþlýðýyla verilen haberde,
ortaklarýn paralarýnýn aki-
betinden endiþeli oldukla-
rý haberin içinde yer aldý.

Yimpaþ`ýn iflasý Alman basýnýnda

AAllmmaannyyaa’’nnýýnn  öönnddee  ggeelleenn  ggaazzeetteelleerriinnddeenn  bbiirrii  oollaann  ““DDiiee  ZZeeiitt””  GGaazzeettee-
ssii’’nnddee  ççýýkkaann  hhaabbeerrii  ssiizz  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzaa  aaþþaaððýýddaa  aayynneenn  yyaayyýýnnllýýyyoorruuzz..

Konkurs im Schatten Allahs
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sich niemand für die Rück-
zahlungsforderungen zu-
ständig zu fühlen. Und so
geht bei den Türken die
Angst um, dass das Geld
gänzlich verloren sein könn-
te.

In den Kaufhäusern der
Ymta GmbH, die im vergan-
genen Jahr Insolvenz anmel-
den musste, befindet es sich
jedenfalls nicht mehr. Dort
nämlich wurde Kapital eher
verschwendet, als dass es
unternehmerisch gemehrt
wurde. Das hat Insolvenz-
verwalter Lorenz herausge-
funden. In den letzten Mo-
naten hat Lorenz als erster
Außenstehender zumindest
einen Teileinblick in die
islamische Parallelökonomie
bekommen. 

Die Vorortbesichtigung
wurde für ihn fachlich und
auch persönlich zum Aben-
teuer. 
In den Gebetsräumen der
Warenhäuser wurden eiligst
die Teppiche zusammenge-
rollt, wenn Lorenz nahte -
um sie vor dem Betreten
durch einen Ungläubigen
zu schützen. Überhaupt
hatte der Mannheimer das
Gefühl, nicht wirklich er-
wünscht zu sein. „Es war
ganz klar, dass ich hier der
Feind war.“ Als er nach den
Betriebsergebnissen fragte,
antwortete ihm die Buch-
halterin mit dem überrasch-
ten Ausruf: „Sie sind jetzt
der Erste, der danach
fragt!“ 

Schrittchen für Schrittchen
erarbeitete sich Lorenz die
Zahlen selbst, um zum
Schluss festzustellen, dass
hier vielleicht im Namen
Allahs, aber nicht auf solider
betriebswirtschaftlicher Ba-
sis Geschäfte gemacht wor-

den waren. Die Kompetenz
so manches Filialleiters, der
sich, beispielsweise in Lud-
wigshafen, später als der lo-
kale Imam entpuppte, er-
streckte sich eher auf die
Kenntnis des Korans als auf
solide kaufmännische Buch-
haltung. 

Am Ende musste Lorenz
feststellen, dass in den letz-
ten drei Jahren nur Verluste
gemacht worden waren
und dass die Ymta GmbH
mit einer Überschuldung
von mindestens 35 Millio-
nen Euro zahlungsunfähig
ist. Und das, obwohl die
Ymta-Mutter, die Yimpas
Verwaltungs GmbH, wie
auch die türkische Yimpas-
Zentrale in Yozgat über die
Jahre insgesamt 100 Millio-
nen Mark eingeschossen
hatten. „Die haben gutes
Geld schlechtem hinterher-
geworfen“, sagt Lorenz. Der

Schatz der Gastarbeiter, so
scheint es nach der Teil-
inventur, wurde schlicht
durch Missmanagement
vernichtet. 
Die Kunde von der Insolvenz
der Ymta-Kaufhäuser mach-
te in der türkischen Ge-
meinde die Runde. Und so
passierte es dann, dass dem
Insolvenzverwalter Lorenz
immer wieder Kinder als An-
rufer am Telefon durchge-
stellt wurden. „Weil die El-
tern wohl nur gebrochen
Deutsch sprechen, fragen
mich nun die Kinder, was
denn mit dem Geld von Ma-
ma und Papa ist“, erzählt
der Insolvenzverwalter. Wei-
terhelfen kann er ihnen
nicht, denn Lorenz wickelt
nur die Ymta ab. Und auf
die läuft keiner der stillen
Gesellschaftsverträge. 

DDeerr  SSttaaaattssaannwwaalltt  eerrmmiitttteelltt
Inzwischen ermittelt auch

die Staatsanwaltschaft
Darmstadt in Sachen Yim-
pas. 
Dort geht man nach An-
zeigen verunsicherter Anle-
ger dem Verdacht nach, ob
sich die Yimpas Verwal-
tungs GmbH womöglich
des Anlagebetrugs, aber
auch der Insolvenzversch-
leppung schuldig gemacht
hat. Der Rechtsvertreter der
Firma selbst, Mathias Krayer,
will zur wirtschaftlichen
Situation des Konzerns und
zu den stillen Beteiligungen
nichts sagen. „Ich könnte
Ihnen das erklären, ich will
aber nicht.“ Und überhaupt
werde man sich die Be-
richterstattung ganz genau
betrachten, nachdem man
schon einzelne Anleger ver-
klagt habe. In der Zentrale
der Ymta Verwaltungs
GmbH, in der Frankfurter
Flinschstraße, geht niemand
ans Telefon.

Ocak ayýnda yaýnladýðýmýz sayýmýzda, Ramazan Mantar adlý Avusturya’da yaþayan vat-
andaþýmýzýn, Yimpaþ ve Kombassan holdinglerine güvenerek yatýrdýðý 50 bin Euro’sunu
(100 bin Mark) geri almak adýna yaptýðý giriþimleri manþete taþýmýþtýk. Avusturya’da 20
bine yakýn Türk vatandaþý holdinglerden hala maðdur. Maddi ve manevi zarar büyük!
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„Özelleþtirilmiþ gaz“ piya-
sasý henüz çok yeni. Eski
ve deneyimli doðalgaz ise
WIEN ENERGI´ye aittir.
Yeni isim altýnda yüzyýllýk
bir deneyim yatýyor. WIEN
ENERGIE´nin doðalgazýn-
dan yararlanmak sadece
enerji ihtiyacýnýzýn güven-
le karþýlanmasý anlamýna
gelmiyor. Bilgi sahibi
insanlardan oluþan bir
kadro, enerji ihtiyacýnýzý
dört dörtlük karþýlayýp siz-
leri memnun etmek için
çalýþmalarýný sürdürüyor.

Geçtiðimiz yýlýn Ekim ayýn-
da “özelleþtirilmiþ gaz”
piyasasý ile ilgili yürüllüðe
giren Ekonomik Gaz
Kanunu, gaz piyasasýnda

bazý deðiþikliklerin yapýl-
masýný saðladý. Sözü
geçen bu deðiþikliklerin
en önemlisi ise „baðým-
sýz“ olmaktý. Bu da, iþlet-
me kurallarý çerçevesi için-
de, bir ana að daðýtýcýnýn,
gaz üreticileriyle tama-
men birbirlerinden
baðýmsýz halde çalýþmala-
rý gerektiði anlamýna
geliyor. 

1 Ekim tarihinde birbirin-
den baðýmsýz olarak çalýþ-
mak için, eski adýyla
WIENGAS olan kurum
içerisinde “bölümlere
ayrýlma“ dönemi baþladý.
Çalýþanlarýn büyük bir
çoðunluðu að merkezin-
de, yani WIENGAS´da

kaldý. Çalýþanlarýn küçük
bir bölümü ise WIEN
ENERGIE Vertrieb GmbH
& Co KG´nin çerçevesi
altýnda doðalgaz satýþýyla
ilgileniyor. WIENGAS´in
bütün kayýtlý müþterileri
bu iþletmeye geçti.

WIEN  ENERGIE  
Doðalgaz  Ýþletmeciliði

WIEN ENERGIE kadrosu
uzun senelerden beri kur-
umda çalýþan, deneyimli 
kiþilerden oluþuyor. Tabii
ki gaz piyasasýnda geçerli
olan Know-How sistemi 
çerçevesinde. Öyle güçlü
bir kadro ki, ayný zaman-
da iþletmenin tekniksel 
yönünü de çok iyi biliyor.
Að daðýtýcý WIENGAS ile
uzun seneler birlikte 
çalýþmanýn sonucunda,
deðiþik að sistemleri ve
enerji ile ilgili konularda 

en kýsa zamanda doðru
temsilciði de bulmak çok
kolay. Bu sayede problem-
ler kýsa sürede giderilebi-
liyor.

Ýnsandan  insana  hizmet
“Ýnsandan insana hiz-
met“, iþletme kültürünün
en üst düzeyde tutulan
felsefesidir.
Müþteri temsilciliði, Cus-
tomer Care Center çalý-
þanlarý, enerji ile ilgili bü-
tün sorularýnýz için ücret-
siz telefon numarasý
0800  500  800 altýnda, 
hizmetinizde bulunuyor.
Bunlara, faturanýz, anlaþ-
malar, gaz piyasasýnýn 
özelleþtirilmesi, teslimat
v.b. gibi sorular da dahil.
Müþteri temsilciliði çalýþ-
anlarýmýz, sizinle ilgilenip,
size özel bir hizmette
bulunmayý hedefliyor.

Bu özel hizmetten ayný
zamanda Mariahilferstr.
63’de bulunan Haus
WIEN ENERGIE´den de
yararlanabilirsiniz. Dene-
yimli müþteri temsilciliði
tamamiyle sizin ihtiyaçla-
rýnýza en uygun olan,
doðru ýsý kulanýmý ile ilgili,
alternatif enerji taþýmacýlý-
ðý ile enerji tassarufu ve
diðer enerji kullanýmý
hakkýnda bilgilendiriyor. 
Biz sadece evinizdeki
yemek piþirme keyfiniz ve
evinizin sýcaklýðýyla 
ilgilenmiyoruz. Biz ayný
zamanda sorunlarýnýzda
size insanca davranýlmasý 
isteminizle de ilgileniyo-
ruz.

WIEN ENERGIE’den daha çok hizmet



Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.

S I E  S C H L Ä F T N I C H T ,  sie macht keine Pause, sie geht nie auf Urlaub. Kurz

gesagt: Unsere Energie arbeitet rund um die Uhr für Sie. Und damit das so

selbstverständlich bleibt, wie es klingt, gibt es Wien Energie. Wien Energie ist ein

Partner der EnergieAllianz Austria GmbH. Denn gemeinsam haben nicht nur wir mehr

Energie, sondern vor allem auch Sie. Da können Sie sicher sein. Nähere Infos unter

www.wienenergie.at oder unter Telefon 0800 500 800.

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

Wir haben die Energie,um Tag
und Nacht für Sie da zu sein.

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .
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KKaaddiimm  ÜÜllkkeerr  
Bugüne kadar hep Almanca
öðrenmeyi esas aldýk ve onu
kendimize sorun ettik. Bu ilk
kuþak için gerçekten önemli
sorun olmuþtu, hala da öyle.
Almanca bilmediðimiz için,
iþ hayatýnda ve sosyal çevre-
de her gün çeþitli zorluklar
yaþanmaktadýr. Ýþ bulmakta
güçlük çekmekte, yasalarý
anlayamamaktan dolayý
maddi kayýplara uðramakta-
yýz. Hatta Türkçe yerine Al-
manca konuþmak istemele-
rinden dolayý kendi çocukla-
rýmýzla bile iletiþime ait irili
ufaklý problemler yaþamak-
tayýz. 
Bu arada rahatsýzlýðýný duy-
mamýz gereken önemli bir
sorunu görmezlikten geldi-
ðimizi düþünüyorum. Bu,
çocuklarýmýza anadilleri
Türkçe’yi sistemli olarak öð-
retemeyiþimizdir. 

Görmezlikten geliniyor diyo-
rum, çünkü öðretmen bir
arkadaþýmla bu konuda kýsa
bir konuþmam oldu ve ken-
disi pek haklý olmadýðýmý

belirtti. Mesleðini ciddiye
alan öðretmen dostum, ko-
nuyu abarttýðýmý belirtmiþti.
O öyle düþünüyorsa, öðret-
men olmayan kesimin soru-
nun farkýnda bile olmadýðýný
sanmaktayým. 
Çocuklarýmýzýn okullarda
haftada sadece bir saat
Türkçe dersleri var.  Bu bir
saatlik dersin, hangi okula
ve sýnýfa kadar olduðunu da
hatýrlayalým. Bu bir saatlik
derse gitmeyen ve gidemey-
en çocuklar olduðu gibi, çe-
þitli nedenlerden, örneðin is-
tirahattan dolayý da derse
girmeyen öðretmenlerin ol-
duðunu da unutmayalým. 
Türkçe öðretmeninin rahat-
sýzlýðýndan dolayý, oðlumun
girdiði ders sayýsýnýn girme-
diði ders sayýsýndan daha az
olduðunu hatýrlýyorum. Bu
þekilde  çocuklarýmýzýn Türk-
çe’yi öðrenebileceklerine
pek inanmamaktayým.

Yeni Vatan Gazetesi’nin Ara-
lýk 2002 sayýsýnda iç sayfa-
larda kýsa, önemli bir haber
vardý. Bir kaç cümlelik ha-

berde, kýsaca çocuklarýmýzýn
“Türkçeleri çok kötü” denili-
yordu. Herhangi bir kaynak
göstermemiþlerdi. Kaynaða
gerek var mý? Her gün çev-
remizde yaþýyoruz. Gazete o
haberi iç sayfalardan deðil
de, kapaktan vermeliydi. 
Çocuklarýmýzýn daha kolay
konuþamadýklarý anadillerin-
den, Almanca’ya kaçtýklarýný
hergün yaþamaktayýz. Peki
bu kaçýþýn sonu neye varýr
diye kendimize sorduðu-
muzda ne cevap buluruz
acaba!? Sonuç; Türkçe’yi
öðrenmemek, Türkçe yerine
Almanca’nýn seçilmesi ve o-
radan da asimilasyon olur. 
Burada yetiþmiþ ikinci ve
üçüncü kuþak, þimdiden
aðýrlýklý olarak Almanca ko-
nuþmaktalar. Onlarýn çocuk-
larý ise gelecekte tümüyle
Almanca konuþuyor olacak-
lardýr. Çünkü onlarýn anne
ve babalarý kendileriyle gele-
cekte hiç mi hiç anadilleri o-
lan Türkçe’yi kullanmaya-
caklardýr. Bu bir varsayým, a-
ma kuvvetli bir varsayým,
bunu çevremize birazcýk
dikkatle bakarsak görürüz.

Peki ne yapýlmalý? Hiç birþey
yapýlamýyorsa bile Almanca
öðrenmek için düzenlenen
kurslar gibi Türkçe kurslar

düzenlenmelidir. Bunun için
Türk Sivil Toplum Örgütleri-
ne önemli görevler düþmek-
tedir. Avusturya’da görev
yapan öðretmenlerimiz ve
diðer aydýnlarýmýz da bu gö-
revde yer almalýlar. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Viyana’da
görev yapan Eðitim Ateþeliði
vardýr, kendileri için çocukla-
rýmýzýn Türkçe eðitimine ve-
rilecek önemden daha de-
ðerli bir çalýþma olabilir mi?

Görevimizin farkýna varma-
mýzýn zamanýn çoktan geçti-
ðini bilmemiz gerekir. O hal-
de kollarý sývamalýyýz. Bu ko-
nuda düþünce üretecek
dostlarý, özellikle dernek
temsilcilerini, öðretmenleri,
anne - baba  ve aydýnlarý ko-
nu hakkýnda düþünmeye ve
tartýþmaya  davet ediyorum.
Bu görevi ciddiye almadýðý-
mýz taktirde, çocuklarýmýz
Pir Sultanýmýzý, Karacaoðla-
nýmýzý, Yunus’umuzu, Nas-
rettin Hocamýzý, Aþýk Veyse-
limizi, Nazým Hikmetimizi ve
daha nice þair ve yazarlarý-
mýzý orjinal dillerinde taný-
mayacaklardýr. Neþet Er-
taþ’ýn, Mahzuni Þerif’in ve
Ruhi Su’nun türkülerini ez-
bere bilecekler, hatta çalýp
söyleyecekler, ancak içeriðini
kavrayamayacaklar.

Çocuklarýmýzýn Türkçesi

Avusturya’da  yaþayan  Türk  çocuklarý
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Wien-  
von  Bernadette  Mayr

Mit dem Musical „Unter
dem Kometen“ hat die
ECHO Theatergruppe am
2. April erneut ihr Können
im Odeon Theater unter
Beweis gestellt.

Auf humorvolle Weise
wird der Zuseher ins
Istanbul des Jahres 1910
versetzt, wo sich die
Bewohner vom Kometen

Halley bedroht fühlen.
Der könnte nämlich die
Erde streifen und dabei
das illustre Leben der far-
benfrohen Schar vernich-
ten. Aber Makbule,
Mutter einer jammernden
Tochter und eines trinken-
den Sohnes, kümmert
sich wenig um die dro-
hende Gefahr. Ihren
Kindern und dem
Schwiegersohn zum Trotz
lebt sie sorglos mit ihrem
Geliebten in den Tag hin-
ein, wobei sie mit ihm die
Reichtümer teilt.

Die Eifersucht der Kinder
steigert sich soweit, dass
der trunksüchtige Sohn
zu einer List greift um den
verhassten Eindringling
endlich loszuwerden.
Und das alles geschieht
unter dem denkbar
ungünstigen Zeichen des
nahenden Kometen! Mit
der Bedrohung geht jeder
Charakter im Musical -
wie im richtigen Leben -
anders um: Während der
eine versuch seine Furcht

vor der Vernichtung mit
Schnaps zu ertränken,
lenkt sich der andere mit
der Liebe ab, oder ver-
sucht - so wie der Polizist
- besonders treu seine
Pflicht zu erfüllen.
Bedenklich stimmen die
Schlussworte des Arztes,
welche die Regisseure von
ECHO dem Stück wegen
der aktuellen politischen
Lage selbst zugefügt
haben: „Gegen die mora-
lische Tollwütigkeit, die
im Menschen steckt, ist
die Medizin machtlos.

Die Geschichte hat es uns
gezeigt und auch jetzt
sehen wir, wie sich ganze
Menschenmassen zerflei-
schen.

Wenn es so weitergeht,
wird es auch nie aufhö-
ren.“ Tosender Applaus
für die Laienschauspieler,
die das Stück noch am
18. und 19. April im
Interkulttheater für 7
Euro pro Karte zum
Besten geben.  

Theater für den Frieden
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Engin  EREN
Ýstanbul-  Haliç'te  öyle  bir  kilise
var  ki,  adeta  seyyar.  Haliç  bo-
yunca  Fener'den  Balat'a  doðru
giderken  sað  kolda  cephesi
bezemelerle  dolu  tarihi  beyaz
bir  kilise  görürsünüz.

Tamamý demirden yapýlmýþ
Stevi Stefan Bulgar Kilisesi
Viyana'da yapýlýp parçalar
halinde Ýstanbul'a taþýnmýþ ve
1989 senesinde kurulmuþ. 
Bulgar azýnlýða ait bu kilise
belki de Ýstanbul'un en ilginç
kilisesidir.

Patrikhane’nin ibadet dili
Rumca olduðundan, tarihte
iki toplum arasýnda çeþitli tar-
týþmalar yapýldý. Ancak bu tar-
týþmalar iki toplum arasýnda
büyük bir çatýþmaya dönüþ-
meden orta bir yol bulundu. 
Beþ yüzyýlý aþkýn bir süre Os-
manlý egemenliði altýnda ya-
þayan Bulgarlar, dini bakým-
dan Fener Rum Ortodoks Pat-
rikhanesi’ne baðlýydý.

Fransýz devriminden sonra
baþlayan ulusal kimlik arayýþý-
na 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
katýlan Bulgarlar, dini ve milli

özerklik isteðini yüksek sesle
dile getirseler de bu, Rumla-
rýnki kadar planlý ve kapsamlý
deðildi. 

Rumlarýn Osmanlý aleyhindeki
faaliyetlerine ise Osmanlý ya-
nýnda yer alarak tepki göste-
ren Bulgar aristokrasisi, çok
geçmeden bunun karþýlýðýný
aldý. 

Bulgar Stefan Vogorides,
Rumlarýn devlet aleyhine olan
hareketini hükümete bildirdi-
ðinden dolayý ödül olarak Si-
sam Beyliði’ne atandý. 

Hatta o dönemde azýnlýklarýn
yeni kilise inþa etmesi yasak
olduðu halde Vogorides’in e-
vinin bahçesine „Papaz Evi“
kurmasýna göz yumuldu. 

Daha sonra da bu yapý, Vogo-
rides’in arkadaþý Stevi Stefan
adýyla bir kiliseye dönüþtürül-
dü. 

Bulgarlarýn Rum Patrikhane-
si’nden resmen ayrýlarak “ek-
sarhlýk”larýný kazanmasýndan
yani dini bakýmdan baðýmsýz
olmalarýndan sonra da dini

bir merkez oldu. 
Kilisenin projesini Ýstanbul'lu
bir Ermeni olan Hovsep Azna-
vur yaptý.

Kilisenin prefabrik parçalarý-
nýn yapýlmasý için uluslararasý
bir yarýþma açýldý ve R Ph
Wagner isimli bir Avusturya
firmasý bu yarýþmayý kazandý. 
Viyana’da prefabrik olarak
demirden inþa edilen ve Tuna
Nehri yoluyla Ýstanbul’a geti-
rilen kilise, yaklaþýk 1.5 yýllýk
bir çalýþmadan sonra 1898
yýlýnda þimdiki yerine kuruldu
ve ibadete açýldý.

O dönemde dayanýklýlýk açý-
sýndan dünyada bir ilke sahip-
ti. 

Bütün parçalar birbirlerine
civata, somun, perçin veya
kaynakla birleþtirilmiþtir.
Kilisenin taþýyýcý profilleri
çelikten yapýlmýþ ve üzeri saç
ve döküm levhalarla kaplan-
mýþtýr.

Zemin sorunlarýnýn, kilisenin
yapýlýþýnýn üzerinden henüz
on beþ yýl geçmeden baþladý-
ðý bilinmektedir. 

O yýllarda zemin suyunun
yükselmesi nedeni ile yapýnýn
Haliç yönündeki arsayý 1
metre yakýnýna kadar su bas-
mýþtýr. Kilisenin kurulduðu
zeminin saðlam olmamasý,
onu sürekli yýkýlma tehlikesi
altýnda býrakmýþtýr.

Kilisede meydana gelen
hasarlar nedeni ile ilk olarak
1946 yýlýnda yapýlan onarým-
da pencereler ve ikonostatis
boyanmýþ, avludaki din
adamlarýnýn mezarlarýnýn yeri
betonlaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca kili-
se bu dönemde baþtan aþaðý
boyanmýþtýr. 

Demir  Kilise  Haliç’e  kayýyor
“Seyyar kilise”nin, þimdilerde
yine gezintiye çýkacaðý tuttu. 
Bulgar Kilisesi yaklaþýk 100 yýl-
dýr durduðu yerden Haliç'e
doðru yürümeye baþladý!

Tarihi Stevi Stefan Bulgar
Kilisesi’nin Haliç’e doðru kay-
masý sonucunda, binanýn
cephelerinde 2-3 cm.’e ula-
þan yýrtýlmalar oluþtu.

ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi Öðre-
tim Üyesi Yüksek Mühendis

Stevi Stefan Bulgar Kilisesi’nden bir görünüm

AVUSTURYA’DAN ÝSTANBUL’A DEMÝR KÝLÝSE
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Mimar Prof. Dr. Mete Tapan ile
Yüksek Mimar Hasan
Kuruyazýcý, Haliç kýyýsýnda
Balat’a monte edilen “Demir
Kilise” hakkýnda, “Bir yapý
monografisi” isimli bir kitap
hazýrladý.

Prof. Dr. Mete Tapan, kilisenin,
Ýstanbul’un mimari mirasý açý-
sýndan korunmasý gereken çok
önemli bir yapý olduðunu kay-
detti.

Daha sonra 1988 yýlýnda
Avusturyalý mühendis Gilbert
Wipplinger kiliseyi inceleyerek
bir rapor hazýrlar. 

Fakat 1991 yýlýna kadar her-
hangi bir onarýma giriþilme-
miþtir. 1991 yýlýnda Prof. Dr.
Mete Tapan ve Prof. Dr. Hasan
Kuruyazýcý tarafýndan yapýlan
incelemede Wipplinger'in tes-
pit ettiði hasarlarýn daha da
arttýðý belirlenir. 

Yapýlan tespitler, yapýnýn teme-
linin oturduðunu ve Haliç
yönüne doðru kaydýðýný
gösterir. 

Son olarak 1991 yýlýnda tamir
edilen Demir Kilise'nin öncelikli
olarak dýþý ele alýnmýþ.
Korozyona uðrayýp çürüyen
yapýnýn oturmasý nedeniyle yýr-
týlan dýþ duvar kaplama levha-

larý yenilenmiþ, döküm beze-
melerden ve paraçollerden
harap olanlar, saðlam olanlar-
dan kalýp alýnýp baþtan döküle-
rek elde edilen yenileri ile de-
ðiþtirilmiþtir. 
Yerinden oynamýþ mermer
basamaklar düzeltilmiþ, kýrýl-
mýþ ve çökmüþ mermer trotu-
var levhalarý onarýlmýþ, bazýlarý
yenileriyle deðiþtirilmiþ. 

Temellerde ise oturmayý önle-
yecek herhangi bir önlem alýn-
mamýþtýr. Türkiye'de sayýlarý
600'ü bulan Bulgar cemaati
mensuplarýnýn sadece 20'ye
yakýný Hýristiyan bayramlarýnda
kiliseye geliyor. 

Son bir yýldýr ise kilisenin duru-
mu tehlike arz etmeye baþladý-
ðý için bayramlar dýþýnda ce-
maate açýlmýyor. Tarihe tanýklýk
eden kilisenin yanýna yaklaþtý-
ðýnýzda yalnýzlýðýný ve çaresizli-
ðini daha iyi anlarsýnýz. 
Yeniden bir onarýmýn yapýlabil-
mesi için Bulgar cemaatinin
maalesef yeterli bütçesi yok. 
Demir Kilise mimari stil açýsýn-
dan neogotik ve neobarok
öðeler içermektedir.

Þimdi bahçesinde sadece bekçi
çocuklarýnýn koþturduðu, bek-
çinin bir iki arkadaþýnýn sohbet
için oturduðu kilise ayakta ka-
labilmek için direniyor.

Kilise, Viyana’da yapýlmýþ ancak parçalarý 
Ýstanbul’da birleþtirilmiþtir. 
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Viyana-  Nail  Keçeli  24  yýl
önce Adýyaman’dan  gel-
miþ  Avusturya’ya.  Burada
Ýngiliz  Dili  ve  Edebiyatý
bölümünde  kayýtlý.

Çeþitli  kurslarda,  halk  yük-
sek  okullarýnda  eðitim
almýþ  ve  kendisini  Ýngiliz
dili  üzerinde  yetiþtirmiþ.
23.  Bölge’deki  ortaokulda
öðretmenlik  yapýyor,  ayný
zamanda  da  yoðun  olarak
lisan  dersi  verip  tercüme-
ler  yapýyor.  Yaþamýný lisan
öðreterek  geçiren  biri  ola-
rak  kendisiyle  dil  üzerine
bir  söyleþi  yaptýk.

Sayýn  Keçeli,  dilin  önemiy-
le  ilgili  olarak  neler  söyle-
yebilirsiniz?
Burada, yani Avusturya’da
yaþayan çocuklarýmýzla
ilgili olarak özellikle söyle-
mek istediðim, ana dill-
lerinden sonra Almanca’yý
da en iyi þekilde öðrenip
kullanabilmelerinin ne ka-
dar önemli olduðudur. 

Çocuk için en önemli olan
ana lisanýný iyi kullanabil-
mektir. Ancak bu þekilde
baþka bir lisaný tam olarak
öðrenebilmek mümkün-
dür. Almanca, ise yaþadýk-
larý ülkenin ana lisanýdýr.
Almanca üzerinden baþka
bir yabancý lisaný yani Ýn-
gilizce’yi öðreneceklerin-
den, Almanca’yý da düz-
gün olarak öðrenmeleri
gerekmektedir.

Ýngilizce,  küreselleþen
dünyanýn  dili  olarak  kabul

edilebilir  mi?
Bugün dünya üzerinde
hemen her yerde Ýngiliz-
ce, ortak lisan olarak kul-
lanýlmaktadýr. Bu, özellikle
küreselleþmenin getirdiði
bir gerekliliktir. Eðer Türki-
ye de Avrupa Birliði’ne gi-

recekse ortak lisaný kullan-
masý kaçýnýlmazdýr.
Özellikle iþ hayatýnda kul-
lanýlan lisan Ýngilizce’dir. 

Sizce  lisana  gereken
önem  veriliyor  mu?
Çocuklarýmýz okullarda
öðrendikleri Ýngilizce’yi
yeterince önemsemedikle-
ri için ileriki yýllarda lisan
konusunda yeterince ba-
þarýlý olamýyorlar. Çünkü
okulda öðrenilen ve yeter-

siz olduðu düþünülen Ýn-
gilizce, aslýnda bir ilk ba-
samak oluþturuyor. Bu yýl-
lardaki Ýngilizce eðitimi,
daha sonrasýnda yoðun
Ýngilizce’ye geçmek için
atlanmasý gereken bir ba-
samaktýr. Bu, önemsenip

öðrenilmediði taktirde ge-
rekli alt yapý oluþamýyor
ve zorluklarla karþýlaþýlýyor.

Öðrenmenin  þartý  nedir?
Öðrenmenin þartý tabii ki
öncelikle istemektir. Özel-
likle lisan zorla ya da is-
teksizlikle öðrenilmesi pek
mümkün olmayan bir
kavramdýr. Ama burada
sorumluluk sadece çocuk-
larda deðil özellikle aile-
lerdedir. Ana-babalarýn

geliþen dünyada lisanýn ö-
nemini görüp çocuklarýna
destek olmalarý þarttýr.
Ýlerde çocuklarýnýn baþarýlý
birer iþ adamý, sosyal birer
insan olmalarýný istiyorlar-
sa, hem dünyadaki geliþ-
meleri takip edebilmek,
hem de iþ ve sosyal ya-
þamda gerekli kontaklarý
kurabilmek için lisana ihti-
yacý olduðunu kavrayýp,
çocuklarýnýn lisan öðren-
mesini teþvik etmeleri, on-
lara gereken yardýmý ve
desteði saðlamalarý gerek-
mektedir.

Baþka  hangi  nedenlerden
dolayý  Ýngilizce’nin  önem-
li  olduðunu  düþünüyorsu-
nuz?

Biraz önce de deðindiðim
gibi; bugün dünyanýn her
yerinde kullanýlan ortak
lisaný Ýngilizce’dir. Ayrýca
iþ dünyasý da aðýrlýklý ola-
rak Ýngilizce’yi kullanmak-
tadýr. Bunun yanýnda bi-
limsel kitaplar ve yayýnlar-
da da genellikle Ýngilizce
öncelikli lisan olarak gö-
rülmektedir. Atalarýmýzýn
da dediði gibi “bir lisan
bir insan“ kavramýndan
çýkarak iletiþimin en ge-
rekli olduðu yerin lisan ol-
duðunu kabul etmeliyiz.

Nail  Keçeli’ye  teþekkür
ediyoruz.  Ýngilizce  öðren-
mek  konusunda  herkese
yardýmda  bulunabileceði-
ni  ve  kendisine  92  403  12
nolu  telefondan  ulaþýlabi-
leceðini  ifade  ediyor.

Neden Ýngilizce?
EEÐÐÝÝTTÝÝMMSayfa 24 Sayý 32

23.  Bölge’deki  ortaokulda  öðretmenlik  yapan  Sayýn
Keçeli bizlere  Ýngilizce’nin  önemini  vurguladý.  
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Vicdan... Dr. Emanuel Aydýn
Ýlahiyat ve Hukuk Doktoru

Vicdanýn yok mu?
Vicdanýna göre konuþ...
Vicdanýn seni cezalandýra-
cak... Bu tür soru ve kritikler
çok iþitilir.
Acaba vicdan nedir?

Bir yazar der ki: “Vicdan
insanýn Tanrý ile olan içten
buluþmasýdýr.” Kiþinin Tanrý
ile olan bu buluþmasýnda
içinden bir ses yükselir. Bu
ses vicdandýr. Ýnsanýn
ruhunda vicdan dediðimiz
bu Tanrý sesi, Tanrý’nýn insa-
na olan genel bir açýklama-
sýdýr. Tanrý sesini duyuran
en güzel ispat ise, O’nun
sözü olan kutsal kitaplarý-
dýr. Tanrý sözü, yaþam için
ýþýktýr, rehberdir, uyarýcýdýr...
Kurtuluþtur.

Kiþi, yaþamýn ruhi deðerleri-
ni bildiði ölçüde esas vicda-
ný da büyür. Baþkasý için
sorumluluk üstlenirse, baþ-
kasýna saygý ve anlayýþ gös-
teriyorsa, baþkasý ile
dayanýþma olanaklarýný
arýyorsa, kýsacasý yaratýlaný
severse, ruhi gerçeði anlar.
Bu gerçek Tanrý sesidir. Kiþi
ruhundaki bu Tanrý sesi ile
uyarýlýr, kýnanýr, eleþtirilir.
Ýnsan vicdanýn sesine kulak-
larýný kapamamalýdýr. Yani
kiþi, ister Tanrý’ya inansýn,
ister inanmasýn, bu ruhi
göz ile görmeye gayret
etmelidir. Ýnsan kör göze
veya saðýr kulaða güvenme-
melidir. Ruhen çölleþen bu
alemde sadece vicdanýmýza
güvenmemiz de kafi deðil-
dir. Çünki insan sadece kör
gözlerine güvenemez.
Böyle ruhen kararmýþ bir
alemde kanun, insana bir
yol gösterir. Her cemiyette,

her dinde kanun ve nizam-
lar vardýr. Kanun ve nizam-
lara uymak þarttýr. Esasen,
kanun ve nizamlar da vic-
danýn geliþmesine yardýmcý
olur. Geliþen vicdan, insan
ruhunda etkin bir yargýç

olur, onu uyarýr, düzeltir.
Þayet insan, ruhunu mutlak
bilinen gerçeðe kapatýrsa,
vicdanýnýn sesine kulaklarýný
kapatýrsa günaha gebe kalýr
ve birgün günahý doðurur.
Çünkü insan ruhundaki bu
etkin yargýcýn haykýrdýðý
“Bunu yapma!” veya “Bunu
yap!” tavsiyesi insanýn Tanrý
ile olan içten buluþmasýdýr.
Vicdani sese kulak kapa-

mak, Tanrý`ya kulak kapa-
mak demektir. Bu durum
insaný Tanrý`dan uzaklaþtý-
rýr, suça düþürür. 

Kutsal Ýncil, temiz vicdanlar
ile, kiþiyi Tanrý`ya yaklaþ-

maya þöyle davet eder:
“Gerçeðe baðlý yürekle,
imanýn verdiði tam güvence
ile, kötü vicdandan arýtýlmýþ
olarak Tanrý`ya yaklaþalým.”
(ÝNCÝL Ýbr. 10/22) Yeter ki,
kiþi bencil duygulardan
arýnmýþ olsun...
Adem ve Havva, bencil duy-
gularýna maðlup düþüp
yýlan þeklinde yaklaþan
Þeytan`ýn aðzýndan elmayý

alýp yediler.
Sanki zehir-
lendiler. Þeytan`ýn sesine
kulaklarýný açmýþlardý.
Vicdani sese kulak kapayan
bu ilk atalarýmýz, maalesef
cezalandýrýlýp Cennet`ten
kovuldular, Tanrý`dan uzak-
laþtýrýldýlar. Adem`in çocuk-
larý, günümüz insaný yine
bencil duygulara maðlup
olmakta, suç iþlemektedir.
Menfaatperest ruh, elmayý
olduðu gibi daha birçok
meyveyi zehirliyor. Sebzeyi
keza hormonlar ile zehirli-
yor...

Kýsa sürede fazla ürün elde
etmek için sýðýrlarý hormon-
lar ile þiþiren, yine bencil
ruhlu insandýr. Haksýz ve
iðrenç yollardan kazanç
saðlamak için, silah üreten
ayný insandýr. Ürettiði silah-
larý satmak için, savaþlar
çýkaran da yine bencil
insandýr.  Bugünün insaný,
egoist duygularý ile ve bu
gururun neticesi olarak
düþtüðü inat çukurunda
huzursuzdur. Ýnsan bu
sebepten kendi yaþamýný
çölleþtirmiþtir: Açlýk, sefalet,
savaþ ve çevre kirliliði vs.
tüm bunlar, yaþamý tehdit
eden güncel olaylardýr.
Çünkü insan Tanrý`dan uza-
klaþmýþtýr. Týpký Adem`in
Tanrý`dan uzaklaþtýðý gibi,
yani O`nun açlýk, sefalet,
hastalýklý ve ölümcül yaþa-
ma atýlmasý gibi. Lakin
Alemlerin Rabb`i Ulu Tanrý,
tüm insanlara mutluluðu
bahþeder. Yeter ki, insan
onu arasýn ve istesin. 
Kutsal söz der ki: “Arayan
bulacak, isteyene verile-
cek.” (ÝNCÝL Luka 11/9)
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Sayý 32

Viyana’da þefkat yuvasý: Theaterkistl

Theaterkistl ise M.A 13’e
baðlý bir Verein Zentrum.
Theaterkistl ile, kendilerinin
„Nein zum Krieg“ sloganýyla
düzenledikleri halý saha fut-
bol turnuvasý etkinliðiyle
tanýþtýk. Yetkililerden (çocuk-
lar için daha çok bir arkadaþ
olan) Sandra Zvachula ve
Mansur Ayýk ile, Theater-
kistl’in ne olduðu üzerine bir
söyleþide bulunduk.

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii:: Bize,
kýsaca Theaterkistl’in amacý
ve faaliyetleri hakkýnda bilgi
verebilir misiniz?

SSaannddrraa  ZZvvaacchhuullaa:: 10-20 yaþ
arasý diyebileceðimiz daha
çok ergenlik sürecindeki
gençlerin ve çocuklarýn, bir
takým nedenlerden dolayý
öðrenimi yarýda býrakmasý,
toplumla barýþýk olmamasý
vb. sonuçlarla karþý karþýya
kalmasý halinde, bu gençle-
rin sosyalizasyonu yani top-
luma yeniden kazandýrýlmasý
ayný zamanda gencin kendi
özgüvenini oluþturabilmesi

amacýyla kurulmuþ bir sosyal
organizasyon.

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii::  Genç-
ler, hangi noktada Verein
Zentrum’dan yardým isteye-
bilirler?

SSaannddrraa  ZZvvaacchhuullaa:: Sosyal,
hukuki, kýsmi olarak da
maddi problemler. Örnek
verecek olursak, aile kökenli
sorunlar, okula adapte ol-
makta ve arkadaþ çevresi ya-
ratmakta zorlanma, iletiþim-
sizlik vb. problemler.

Gençlerin çoðunlukla yaþa-
yabilecekleri bu sorunlarýn
yanýsýra dayak, tecavüz gibi
gerek psikolojik gerek huku-
ki boyuttaki sýradýþý konular-
da gençlere her türlü deste-
ði saðlayabiliyoruz. Ayrýca
maddi imkanlarýnýn yetersiz-
liðinden dolayý eðitimine
devam edemeyen gençlere
destek olmaya çalýþýyoruz.
Þu anda bünyemizde okula
gitmeyen genç bulunma-
makta.

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii::
Sosyalizasyon ve öz güven
sürecini nasýl gerçekleþtiri-
yorsunuz?

SSaannddrraa  ZZvvaacchhuullaa:: Gençlerin
öncelikle, biraraya gelerek,
ki bunu örnekle açýklarsak;
kolaj çalýþmalarý gündem
hakkýnda bilgi sahibi olma-
larýyla baþlýyor. Peþisýra tar-
týþma ortamý yaratýlýp bilgi
paylaþýmý evresi ve onu da
düþüncelerin geliþmesi izliy-
or. Sonuç olarak farklý per-
spektiflere sahip gençlerin
uzlaþý kültürüyle duyarlýlýðý
geliþtiriliyor.
Özgüvenin saðlanmasý süre-
ci ise; yine bir örnek verecek
olursak; gençlerden gelen
herhangi bir etkinlik talebi
üzerine, örneðin DJ’lik yap-
mak isteyen gençlere, bira-
raya gelmeleri ve organize
olmalarý görevi veriliyor. Bu
aþamada gerek gençlerin
kendilerini tanýmalarý gerek
ortak noktalarýný yakalaya-
bilmeleri saðlanýyor. Biraraya
gelen gençler, taleplerini
bizlere iletiyorlar. Bizler de

onlara profesyonel Dj’ler
temin ediyoruz. Bu örnekler;
tiyatro seyri, halk dansý gru-
plarý, sportif faaliyetler, daha
çok yüzme aðýrlýklý vb. çoð-
altýlabilir. Topluluk içerisin-
de, hedefine ulaþmak için
iletiþim kurarak talebini ile-
ten genç, özgüvenini saðla-
mýþ oluyor.

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii:: Biraz
da bünyenizdeki gençlerin
profilinden bahsedebilir
misiniz?

SSaannddrraa  ZZvvaacchhuullaa:: % 90’ý
Türkler, geri kalan kýsým ise
Sýrp-Hýrvat ve Avusturyalýlar-
dan oluþuyor. % 20 gibi bir
oranla genç kýzlar katýlýmda
bulunuyorlar. Ancak % 90
gibi bir çoðunluða sahip
Türkler’den neredeyse hiçbir
genç kýz bulunmamakta. Bu
durumun daha çok ailelerin
bizlere, yani bu kuruma gü-
veninin olmamasýndan ya
da bizleri yeterince tanýma-
malarýndan kaynaklandýðýný
düþünüyorum. Bu önyargý-
nýn kýrýlmasý ve bu genç Türk

VViiyyaannaa-  SSttaaddtt  WWiieenn’’ee  bbaaððllýý  bbiirrççookk  bbööllggeeddee,,  ““AAmmtt  ffüürr  BBiilldduunngg  uunndd  aauusssseerrsscchhuulliisscchhee  JJuuggeennddaarrbbeeiitt““  bbüünnyyeessiinnddee,,
ggeennççlleerriinn  ttoopplluummaa  aaddaappttaassyyoonn  ssüürreecciinniinn  ssaaððllýýkkllýý  ggeerrççeekklleeþþmmeessii  aammaaccýýyyllaa  kkuurruullmmuuþþ  bbiirr  yyaappýý,,  „„VVeerreeiinn  ZZeennttrruumm““..

VVeerreeiinn  ZZeennttrruumm’’ddaa  SSoozziiaallaarrbbeeiitteerr  oollaarraakk  ggöörreevv  yyaappaann
SSaannddrraa  ZZvvaacchhuullaa  vvee  MMaannssuurr  AAyyýýkk  
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kýzlarýnýn da aramýza katýlma-
larýný gazeteniz aracýlýðýyla
duyurmak istiyoruz. 
Yeni Vatan Gazetesi olarak
kendilerine teþekkür ederek
Theaterkistl’in þu anda mev-
cut birkaç etkinliðini; sinema
ve tiyatro gibi görsel sanatla-
rýn seyri; sportif faaliyetler,
çoðunlukla yüzme, futbol ve
basketbol, ekstrem sporlar,
paraþütle atlama vb.; dans,
break dans ve halk oyunlarý;
Dj eðitimi; ailelerin izinleri
doðrultusunda ve kýsmi mad-
di desteðiyle baþka ülkelere
seyahatler þeklinde  özetleye-
biliriz.

AAddrreess:: AA-11112200  WWýýeenn
AAiicchhoollzzggaassssee  5522
TTeell..:: 881122  2299  3311  //  111111
KKoonnttaakk:: SSaannddrraa  ZZvvaacchhuullaa

MMaannssuurr  AAyyýýkk

SSeemmrraa  BBeekkeenn

Bu ay size her zamankinden
farklý bir konuda, ülkemizi
yakýndan ilgilendiren son
günlerin sýcak gündemin-
den bahsetmek istiyorum. 
Þu günlerde bitmek üzere
gibi bir izlenim vermesine
raðmen yankýlarý, etkileri,
kötü ve yýpratýcý sonuçlarý
uzun yýllar boyu devam
edecek olan ülkemizin
yanýbaþýndaki büyük sorun
savaþ. Ne kadar dýþýnda
kalmaya çalýþsak da hayatý-
mýzý, geleceðimizi doðru-
dan etkileyen bir büyük so-
run. Sadece bugünü etkile-
mekle kalmayýp çocuklarý-
mýzýn hayatýnda da dolaylý
bir tehdit unsuru.
Yeryüzündeki tarihsel, coð-
rafi ve sosyolojik olarak en
nadir toprak parçasýna sa-
hip olan ülkemiz bu deðer-
lerin yanýnda ne yazýk ki, so-
runlu komþularý, yeterince
kýymetini bilip deðerlendire-
mediði zenginlikleri, uzun
yýllardýr baþetmek zorunda
býrakýldýðý problemleriyle bir
türlü dizlerinin üstüne doð-
rulamamýþ olmanýn sancýsý-
ný yaþamaktadýr.

Bizim kuþaðýmýz, yani son
otuz seneyi görüp yaþayan-
lar hergün beklentilerin ak-
sine sorunlarýn nasýl büyü-
yerek katlandýðýný, kendi
kendini idare etmekten yok-
sun insanlarýn nasýl koca bir
ülkeyi yönetme oyununu
oynadýklarýný ve bu oyunun
kayýpla biten sonuçlarýnýn
bütün bir ülkeyi tek ayak üs-
tünde durmaya mahkum
ettiðini ezberlediler. 

Bugüne kadar kendi gelece-
ðimizi sorgularken artýk ku-
þak atlayýp çocuklarýmýzýn
geleceklerinde bir küçük ýþýk
arar olduk. Türkiye genç nü-
fus oraný en yüksek ülkeler-

den biri. 
Çocuklar, birer
gelecek vermeye
çalýþtýðýmýz, geleceðimizi e-
manet edeceðimiz en
büyük hazinelerimiz. Bizler
onlara saðlam birer gelecek,
yaþanabilir bir dünya vere-
bilmenin sonsuz arayýþýnda
kaybolmuþ büyükler olarak,
sahip olduðumuz imkan-
larýn son damlalarýný akýtýy-
oruz. Geliþmiþ ülkelerde
görülen ama henüz bizde
mevcut olmayan devletin
kiþiyi sahiplenmesi; bunun
yaný sýra eðitim, saðlýk,
güvenlik gibi imkanlarýn ye-
tersizliði ya da düzensiz da-
ðýlýmý görünümü, çocukla-
rýmýzýn geleceði konusunda
bizi karamsarlýða itiyor.
Bundan kýsa bir süre önce
Türkiye’ye giden Avusturyalý
bir öðretmen orada gezdiði
okullarý þöyle anlattý: “Bir
okula gittik, okul o kadar
bakýmsýz, sýnýflar o kadar
kalabalýk ve çocuklar o ka-
dar üst üsteydi ki baþka bir
yerde benzeri olamaz de-
dim. Sonra baþka bir okula
gittik, orada ise okulun lük-
sü, sýnýflarýn güzelliði, ço-
cuklarýn bakýmlýlýðý, imkan-
larýn sýnýrsýzlýðý beni þok etti,
sanýrým benzerini baþka yer-
de görmem imkansýz.”

Sosyal yaþamda bizim ülke-
mizde çok sýk rastlanýlan
manzaralar bunlar. Ne yazýk
ki en büyük kaybý saðlýk ve
eðitim alanýnda yaþýyoruz.

Oysa sizler, burada yaþayan
Türkler içinde bulunduðu-
nuz ülkenin þartlarýndan en
iyi faydalanabilecek, çocuk-
larýnýza en iyi eðitim imkan-
larýný sunabilecek, onlarýn
gelecekleriyle ilgili olumlu
geliþmeler saðlayabilecek
durumdasýnýz.

Kimisi bilgisayar mühendisi kimisi de ünlü bir futbolcu olmak
isteyen Türk gençleri, savaþa karþý olduklarýný belirttiler.

“Savaþa Hayýr” parolasýyla düzenlenen turnuvadan bir görüntü

Kimin savaþý ?
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Viyana-  Hastanede Türk
doktor olduðunu duyan
Hanusch’a koþuyor. Viya-
na’nýn ünlü hastanelerin-
den Hanusch Kranken-
haus Feryal Doktor saye-
sinde Türklerle dolup taþý-
yor. Özellikle nöbeti oldu-
ðu zaman Türklerin gurup
halinde kendisine gel-
diðini belirten Doktor Fer-
yal Utku „Hastalarýmýzýn
yarýya yakýný Türk. Bazen
bütün bir mahalle bana
geliyor„ þeklinde konuþtu.
Viyana Týp Fakületsi’ni
bitirdikten sonra bir süre
Ýngiltere’nin baþkenti
Londra’daki St. Helier
Hospital’da Ýntern doktor
olarak görev yapan ve
daha sonra dönerek
Hanusch Krankenhaus’ta
çalýþmaya baþlayan Utku,
Türk hastalarýn en çok
kalp hastalýklarýdan geld-

iðini belirterek, vatandaþ-
lara az yaðlý yiyecekleri
tercih etmelerini, sigara-
dan uzak durmalarýný ve
düzenli olarak yürüyüþ
yapmalarý tavsiyesinde
bulundu. 

Hanýmlarda da ö-
zellikle astým ve
þiþmanlýktan kay-
naklanan rahat-
sýzlýklar görüldü-
ðünü ifade eden
genç doktor Fer-
yal Utku, „saðlýklý
yaþam için hastalý-
ða yakalanmadan
önce doktora gi-
derek kontrol yap-
týrýlmasý en gü-
venli yoldur. 
Ayrýca ailede
bulunan genetik
hastalklar bilin-
meli ve önlemler

buna göre alýnmalýdýr. Et
yerine daha fazla sebze
tüketilmeli ya da en azýn-
dan balýk tercih edilmeli-
dir„ diye konuþtu. 
Viyana’daki mecburi hiz-
metini tamamladýktan

sonra tekrar Ýngiltere’ye
dönerek Kardiyoloji ala-
nýnda uzmanlýk eðitimi
yapmak istediðini belirten
bayan doktor Utku, Türk
hastalar için hasta baþ-
vuru formuyla, hastalara
uygulanan anket sorularý-
ný Almanca’dan Türkçe’ye
çevirmesiyle vatandaþlarýn
birçok hizmetten Türkçe
olarak yararlanabildiðini
ve bu yüzden Türk hasta-
larýn Hanusch
Krankenhaus’u tercih etti-
ðini sözlerine ekledi. 

Hanusch Krankenhaus’ta
çalýþan Doktor Feryal
Utku, Türk hastalarýn en
çok kalp hastalýklarýdan
geldiðini belirterek, va-
tandaþlara az yaðlý yiye-
cekleri tercih etmelerini,
sigaradan uzak durmala-
rýný ve düzenli olarak yü-
rüyüþ yapmalarý tavsiye-
sinde bulundu.

Haným Türk doktoru uyardý

TTüürrkk  ddookkttoorr  hhaannýýmm  FFeerryyaatt  UUttkkuu,,  TTüürrkk  hhaassttaallaarrýýnnýý  aazz  yyaaððllýý  yyeemmeelleerrii  kkoonnuussuunnddaa  uuyyaarrddýý..
DDrr..  UUttkkuu  ““TTüürrkklleerr  ssiiggaarraaddaann  vvee  yyaaððllýý  yyiiyyeecceekklleerrddeenn  uuzzaakk  dduurrmmaallýýddýýrrllaarr””  ddeeddii..

HHaannuusscchh  KKrraannkkeennhhaauuss’’ddaa  ççaaýýþþaann  DDrr..  FFeerryyaall  UUttkkuu  TTüürrkklleerr  ttaarraaffýýnn-
ddaann  öözzeelllliikklleerr  sseevviilleerreekk  zziiyyaarreett  eeddiillddiiððii  ööððrreenniillddii..



100 gram € 0.20

Columbia
Edel Mild
çekilmifl

Kar›fl›k Kurupasta 
ve Gofret
500 gram

1 litre € 0.53/6 fiiflesi 1 litre € 0.46 sortenrein

D‹Ät-Meyveyo¤urdu
çeflitlerde
250 gram

0.35
1 kilosu € 1.40

Jäger
Mozzarella
125 gram

0.59
1 kilosu € 4.72

Taze Avusturya
Hindi Gö¤üs eti
bütün
kilosu

5.49

500 g2x

0.99

0.69
al›mlar›nda %13 indirim

1 fiiflesi

Black Jack
1,5 litre
1 fiifle 0.79

0.99

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuza olamaz !

1 fiiflesi

Original 6’l› flifle paketi

al›mlar›nda %17 indirim
Original 6’l› flifle paketi

Römerquelle
Emotion
Elma sirkesi; mürver - Armut
veya Guarana
1 litresi 
1 fiiflesi 1.19

Römerquelle
Emotion
Elma sirkesi; mürver - Armut
veya Guarana
1 litresi 
1 fiiflesi 1.19
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Birol  Kýlýç
Bir ulusun onurunu ayak-
lar altýna almakla o böl-
geye barýþ, demokrasi
götürmek farklý þeylerdir.
Günlerdir hep birlikte iz-
liyoruz. Baðdat'ta, Ker-
kük’te, Basra'da Saddam
heykelini devirmeye koþan
Iraklýlar’ýn, tepelerine
bomba yaðdýran Ameri-
kan askerlerini nasýl karþý-
ladýklarýný, ellerini öptük-
lerini. O eli öpene de, öp-
türüne de yazýklar olsun...
Topraklarýný ‘’demokrasi’’
adýna iþgal eden orduya
kucak açarlarken çocukla-
rýnýn geleceklerini hiçe
saymalarý, kendilerini in-
kar etmeleri ve küçük dü-
þürmeleri unutulmayacak.

Amerikan askerlerini kar-
þýlarkenki halleri onurlu
bir manzara deðildi. Ü-
züntümüz öfkeye, tiksin-
meye dönüþtü.. Ýþte yan-
daki DIE PRESSE gibi batý
basýný da çoðunluðu
Müslüman olan Arap Mil-
leti’ni yandaki gibi dünya-
ya “El öpen Millet” olarak
seve seve lanse etti.

Burada “Ýþte biz, Arap
Müslümanlarý’na elimizi
böyle öptürürüz” mesajý
vardýr. Bu mesaj acaba
nüfusunun çoðunluðu
Müslüman olan tüm ulus-
lara bir mesaj mýdýr?

Burada acaba hedef Tür-
kiye deðil midir? Siz þimdi
kendinizi, o eli öpen o-
nursuz kiþinin milletinin
üyesi yerine koyun, ne
hissedersiniz?  Arap ülke-

lerinin buna direnebilecek
gücü, anlayýþý ve onuru
bulunmadýðýný gördükten
sonra ABD, bölgeyi çok
daha çabuk þekillendire-
cek. Araplar 1967'deki þo-
kun bir benzerini yaþýyor. 
Irak’ta devam eden savaþ-
ta geliþen süreç, tipik bir
psikolojik savaþ sürecidir.
Ýþgalci güçlerin de baþýn-
dan beri yapmaya çalýþtýk-
larý da psikolojik bir savaþ

vermektir. Genelde bu tür
savaþlar kiþilikleri zayýf o-
lan bireylere ise daha iyi
iþlemektedir. Bu tür el öp-
me davranýþlarý, daha çok
ulus bilincinin geliþmediði
toplumlarda olsa gerek. 
Yüzlerce yýldýr güç ve
korku kültürü ile yetiþtiri-
len toplumlar bu tür dav-
ranýþlara  muzadariptir.
Yurttaþlýk bilinci her türlü
ahlaki bilincin pekiþmesi-

ne katkýda bulunmakta-
dýr. Iraklýlar’ýn ahlaki bilgi-
sine þüphe yok ancak ulus
bilinci ve yurttaþlýk bilinci-
nin geliþmemesi kiþiyi; iþ-
galcinin yani kendi malýna
ve canýna kast eden bir ki-
þinin elini öpmeye ne ya-
zik ki  yöneltmektedir. Bu
eli öpen ile öptüren ara-
sýnda aslýnda ahlaki ola-
rak hiç fark yoktur. Her iki-
sine de yazýklar olsun...

O eli öpene de öptürüne de yazýklar olsun

Die Presse Gazetesi 11 Nisan 2003 tarihli sayýsýnda ilk sayfadan 
ballandýra ballandýra verdiði fotoðraf ile acaba ne mesajý vermek istiyor? 
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BBuu  yyaarrddýýmm  ppaarraassýý  iiþþssiizzlliikk  ppaa-
rraassýýnnýýnn  bbiittiimmiinnddeenn  ssoonnrraa
mmaaððdduurriiyyeett  dduurruummuunnddaa  öö-
ddeenniirr..  MMaaððdduurriiyyeett  dduurruummuu-
nnuunn  tteessppiittiinnddee,,  bbiirrlliikkttee  yyaa-
þþaayyaann  eeþþiinn  ggeelliirrii  vvee  hheerr  yyýýll
yyeenniiddeenn  bbeelliirrlleenneenn  sseerrbbeesstt
ssýýnnýýrr  rraakkaammýýnnýý  ((FFrreeiiggrreennzzee))
aaþþmmaayyaann  þþaahhssii  kkaazzaannçç  ((öörrnn..::
dduull  eemmeekklliilliikk  ppaarraassýý))  ddiikkkkaattee
aallýýnnýýrr,,  aaiilleenniinn  ddiiððeerr  üüyyeelleerrii-
nniinn  kkaazzaannccýý  bbuurraaddaa  öönneemmllii
ddeeððiillddiirr..

Maðduriyet yardýmý miktarý,
son alýnmýþ iþsizlik parasýnýn
% 95 oranýndadýr.

Maðduriyet yardýmýnýn mik-
tarý çeþitli nedenlerden do-
layý 6 ay sonra aþaðý çekile-
bilinir. Bu, alýnmýþ olunan iþ-
sizlik parasýnýn süresine bað-

lýdýr.

Yaþlý Ýþsizler Ýçin Maðduriyet
Yardýmý, kriz bölgelerindeki
iþsizlere ödenen iþsizlik pa-
rasýnýn yerine ödenmektedir.
Hala ödenmekte olan öde-
meleri olumsuz etkileyemez.

Avusturya’da maðduriyet
yardýmýnýn hesaplanmasýn-
da eþin gelirlerini hesap-
lamada olumlu bir deðiþiklik
olmuþtur. Ýþsiz þahýs bir yýllýk
(52 hafta) iþsizlik parasýný
kullanmýþsa ve 50. yaþýnýn
da üstünde ise hesapta dik-

kate alýnmayan rakam (Frei-
betrag), 5.863 þilinden
11.726 þiline yükseltilmiþtir.
Bakýmdan sorumlu kiþi baþý-
na 5.859 þilin hesapta muaf
tutulur.
Ýþsiz þahýþ, en az 240 ay (20
yýl) çalýþmýþlýða sahipse, 55
yaþýnýn üstünde ve 52 hafta-
lýk iþsizlik parasý hakkýný
kullanmýþsa hesap dýþý tutu-
lacak (Freibetrag) 17.448 þi-
lindir, bu bakýmdan sorumlu
kiþi baþýna ayrýca 8.789 þilin
de hasapta muaf tutulur.

Kadýn iþsizlerde 17.448 þili-
nin muaf tutulan rakam ola-
rak kabul edilebilmesi için
54 yaþýnýn dolmuþ olmasý ve
son 25 yýl içerisinde en az
15 yýllýk çalýþmýþlýk süresinin
bulunmasý gerekir.

Maðduriyet  yardýmý  (  Notstandshilfe)  

Berlin-  Uluslararasý Ýs-
lam-içi terör örgütleriyle
Milli Görüþ Teþkilatý
IGMG´nin baðýný araþtý-
ran „Der Krieg in unse-
ren Staedten“ (Sokaklarý-
mýzdaki Savaþ) baþlýklý ki-
tap Almanya’da piyasaya
sürüldü. 
Eichborn yayýnevinin çý-
kardýðý ve Udo Ulfkot-
te´nin Alman gizli servisi
bilgilerine dayanarak ka-
leme aldýðý kitapta Milli
Görüþ’ün Mýsýr´daki Ýs-
lamcý Örgüt Müslüman
Kardeþler, Afganistan`-
daki El Kaide, Filis-
tin`deki Hamas, Hizbul-
lah, Cezayir`deki FIS gibi
örgütlerle üst düzeyde
baðlarý bulunduðu öne
sürüldü. 
Kitapta, Milli Görüþ`ün

eski baþkaný Mehmet
Sabri Erbakan’ýn eniþtesi
Ibrahim El Zayat ailesinin
Ortadoðu´daki terör
örgütleriyle baðlarý ele
alýndý. 

Milli Görüþ teþkilatýnýn
silah tüccarlarýyla üst
düzeyde iliþkileri, hol-
dingler aracýlýðýyla para
trafiði anlatýldý.

Milli Görüþ´ü üzen kitap



KKaaddiimm  ÜÜllkkeerr
FFaazzllaa  MMeessaaiiyyee  AAiitt  SSoorruunnllaarr
YYýýllllaarrddaann  bbeerrii  yyaappmmýýþþ  oolldduu-
ððuummuuzz  ddaannýýþþmmaannllýýkk  iiþþiinnddeenn
hhaarreekkeettllee,,  ffaazzllaa  mmeessaaii  ttaalleepp-
lleerriinnee  yyöönneelliikk  bbaazzýý  zzoorrlluukkllaa-
rrýýnn  aallttýýnnýý  ççiizzmmeekkttee  ffaayyddaa  vvaarr..
ÇÇüünnkküü  mmaahhkkeemmeelleerree  yyaannssýý-
yyaann  ddaavvaallaarrddaa  ççooððuu  zzaammaann
iissppaatt  eettmmee  zzoorrlluuððuunnddaann  ddoo-
llaayyýý  ssoorruunnllaarr  ççýýkkmmaakkttaaddýýrr..
Önce fazla mesainin (Über-
stunden) ne olduðunu belir-
tecek olursak; kýsaca haftalýk
40 saatten fazla çalýþmanýn
üzerinde olan süre fazla
mesaidir. Kiþi ile firmanýn
yapmýþ olduðu iþ sözleþme-
lerinde belirlenmiþ olunan
40 saatin altýndaki çalýþma
sürelerinde fazla mesainin
olabilmesi için, haftalýk
çalýþma süresi 40 saatin
üzerinde olmasý gerek-
mektedir. 40 saatlik ça-
lýþmaya kadar olan süre
fazla mesai olarak kabul
edilmez. 
Ýþçi Odasý’na bugüne ka-
dar danýþmaya gelip de,
firmadan alacaklarý arasýnda
fazla mesai talep eden arka-
daþlarýmýz çoðu zaman, ta-
lep edilen fazla mesai için
gerekli bilgi ve belgeleri tela-
fi etmekte zorlanmýþlardýr
veya verememiþlerdir.
Ne kadar mesai yapýldýðý so-
rulduðunda, hep, o anda a-
kýllarýna gelen bir miktar be-
lirtmiþlerdir. Ne þekilde ve
hangi tarihlerde fazla mesai-
nin yapýldýðý sorusuna ise,
genelikle bizlerin vermiþ ol-
duðu kaðýtlara  liste  yap-
mýþlardýr. Yapýlan listelerde
günlerce, haftalarca ve ay-
larca hep ayný saatte iþe baþ-
lanýlmýþ ve gene ayný saatte
çalýþma süresi bittiði belirtil-
miþtir. Hatta, ayný firmada
beraber çalýþmýþ olan iþ ar-

kadaþlarý da, iþe baþlama ve
bitirme saatlerini ayný saat-
leri vermiþlerdir. 
Arkadaþlarýn ve okuyucula-
rýn hoþgörüsüne sýðýnarak
diyorum ki, ayný iþletmede
çalýþan farklý farklý kiþilerin,
hatta bir kiþinin aylarca sü-
rekli ayný saatte iþe baþlayýp,
ayný saatte býrakmýþ olmala-
rý bir dünya reko-
rudur. Ýþe baþ-
lama saati
6.53, 6.40
veya 7.10
deðil de
s ü r e k l i
saat 7:00

veya 8:00
oluþu çok ilginç-

tir. ”Ýlginçliðinden” dolayý
da Ýþ Mahkemesinde pek
inandýrýcý bulunmamaktadýr.
Bundan dolayý da Ýþçi Oda-
sýndan fazla mesaiye ait alý-
nan cevaplar, pek de bekle-
nilen cevap olmamaktadýr.

Fazla mesainin mahkeme a-
racýlýðýyla elde edilebilme-
sinde iki önemli sorun var-
dýr. Bunlardan birisi; fazla
mesaiyi ispat etmek, diðeri
ise fazla mesainin zaman a-
þýmýna uðramamýþ olmasý-
dýr. Fazla mesaiyi ispat et-
mek için, fazla mesai ile ilgi-
li çalýþma saatinin listesinin
tutulmuþ olmasý ve onun is-

tenildiði durumda sunu-
labilinmesidir. Listelerin
yukarda anlatýldýðý gibi
sonradan deðil, günü-
birlik tutulmasý gerek-
mektedir. Belge olarak
basýlan kartlarýn kendi-
si, iþverenden onaylý liste
en uygun olanýdýr. Bunlar
ama çoðu zaman iþveren

tarafýndan iþçiye veril-
meyecektir. Böylesi

durumlarda öneri-
miz; bir takvim a-
lýp, o takvime
hergün iþe baþ-
lama ve iþi bitir-
me saatlerini
kaydetmek gere-

kir. Her gün, belki
de farklý farklý ka-

lemlerle yazýlmýþ olu-
nan iþe baþlama ve iþi

bitirme saatleri inandýr-
cýlýk açýsýndan daha fazla

anlam ifade edecektir. 
Burada çalýþma günlerinde
iþe baþlama ve bitirme saat-
leri tam olarak, saat baþlarý-
na tamamlamadan yazýlma-
lýdýr.
Öbür taraftan, ikinci sorun
olan zaman aþýmýna engel
olmak. Zaman aþýmý sürele-
rine yönelik uygulama, ge-
nelikle toplu sözleþme ile
belirlenmiþ kurallarla baðlý-
dýr.
Toplu sözleþmeler fazla me-
sainin iþletmeden talep edil-
mesine yönelik kýsa süreler

öngörmektedir, bu süre ço-
ðu zaman üç aylýk bir zama-
ný kapsamaktadýr. 
Ýþ iliþkisi devam ederken, fir-
madan fazla mesaiyi taahüt-
lü bir yazý ile talep etmek ve
o yazýnýn kopyasýný elde tut-
mak gereklidir. Ancak de-
vam eden iþ iliþkisinde bu-
nun ne anlama gelebilecegi-
ni ve iþ iliþkisine yansýmasý-
nýn nasýl olacaðýný tahmin
etmek hiç de zor deðildir.
Ancak baþka çare de bulun-
mamaktadýr. 
Burada bir toplu sözleþmeyi
örnek alalým; temizlik iþlet-
meleri için yürürlükte olan
toplu sözleþmenin 13/2
maddesi ”...fazla mesai
(Überstunden), ek ödemeler
(Zulagen) vb... ödeme gü-
nünden itibaren üç ay içeri-
sinde talep edilmelidir” de-
mektedir. Aksi taktirde talep
edilmeyen fazla mesai za-
man aþýmýna uðrayarak ya-
nar.
Gene toplu sözleþmenin
13/1. Maddesi; ” Toplu üc-
rete dayalý ücret haklarýnýn
üç yýl içerisinde iþveren nez-
dinde yazýlý veya sözlü ola-
rak talep edilmelidir.
Belirlenen süre içerisinde
haklar talep edilmiþ olup da
firma tarafýndan ödeme ya-
pýlmamýþ ise, talep edilen
günden itibaren haklar için
6 ay içerisinde mahkemede
dava açmýþ olmak gerek-
mektedir, aksi taktirde hak-
lar zaman aþýmýna uðrar ve
yanar” demektedir.
Kýsaca danýþma bürolarýnda,
sendika veya Ýþçi Odasý’nda
fazla mesaiye veya baþka ö-
denmemiþ olunan haklara
ait uzun uzun sorulan soru-
larýn, danýþmada bulunan
kiþileri rahatsýz etmemesini
dilerim. 
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Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.

MIT AUSREICHEND ENERGIE macht das Leben einfach mehr Spaß. Das gilt eigent-

lich immer und überall: zu Hause, im Beruf oder bei einer wilden Fahrt mit der

Hochschaubahn. Dafür steht Wien Energie. Wien Energie ist ein Partner der

EnergieAllianz Austria GmbH. Denn gemeinsam haben nicht nur wir mehr Energie,

sondern vor allem auch Sie. Da können Sie sicher sein. Nähere Informationen unter:

www.wienenergie.at oder unter Telefon 0800 500 800.

W I E N S T R O M  

W I E N G A S  

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .

Wir haben die Energie, um bei
jedem Spaß dabei zu sein.
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EEmmiinn  PPaazzaarrccýý  //  TTeerrccüümmaann
DDüünnee  kkaaddaarr  ""YYaa  SSaaddddaamm,,  kkaa-
nnýýmmýýzz,,  rruuhhuummuuzz  ssaannaa  ffeeddaa""
ddiiyyeenn  kkaallaabbaallýýkkllaarr,,  SSaaddddaamm-
''ýýnn  hheeyykkeelliinniinn  üüzzeerriinnddee  ttee-
ppiinnddii..
Basra'daki savaþ sonrasý gö-
rüntüler, AP tarafýndan dün-
yaya geçildi... ABD ile çarpý-
þan sivil giyimli bir Arap fe-
dai, çaresizlik içinde yerde
yatýyor. 
Kýpýrdamaya takati kalma-
mýþ. Çevresi, içinde kadýn ve
çocuklarýn da bulunduðu
kalabalýk tarafýndan sarýl-
mýþ. Her tarafý kanlar içinde.
Acýmasýzca sopalarla dövü-
lüyor. Niye? Çünkü, vataný
için savaþmýþ. Eline silah al-
mýþ. ABD ve Ýngiliz iþgal kuv-
vetlerine karþý direnmiþ.
Bütün suçu bu! Peki, onu
linç etmeye çalýþanlar kim-
ler? Vatanlarý ABD ve Ýngiliz
iþgal kuvvetleri tarafýndan e-
le geçirilen Araplar!            
Daha düne kadar "Ya Sad-
dam, kanýmýz, ruhumuz sa-
na feda" diyen kalabalýklar,
Saddam'ýn posterinin üze-
rinde. Kimi resmin üzerinde
tepiniyor, kimi terliðini çýkar-
mýþ, Saddam'ýn yüzüne vu-
ruyor.
Bir baþka sahne de Saf-
wan'da. Iraklý bir çocuk, ko-
luna ABD kokartý takmýþ.
Yüzünde alabildiðine bir
mutluluk parýltýsý var. Zafer
iþareti yapýyor! Ve ihanetin
fotoromaný. Tüyler ürperten
bu kareler, Star Gazetesi'nde

yer aldý. Bir Irak askeri, Bas-
ra'da sivil kýyafetlerle araba-
sýna binmiþ, Ýngiliz tanklarý-
nýn arasýndan geçmeye çalý-
þýyor. Belli ki, amacý iþgal al-
týndaki bu bölgeyi terk et-
mek. Bir anda koþuþturma
baþlýyor. Iraklýlar, baðýrarak
Ýngiliz tanklarýnýn yanýna ko-
þuyorlar. Elleriyle aracý iþaret
ediyorlar. Herhalde, "Yakala-
yýn, vurun" diye baðýrýyorlar:
“Bu, kaçmaya çalýþan bir I-
rak askeri”. Ýngilizler de ge-
reðini yapýyor! Silahsýz Irak
askerinin aracý tanklar tara-
fýndan vuruluyor. Araç yan-
maya baþlýyor. Irak askeri, o-
lay yerinde hayatýný kaybedi-
yor. Onu gambazlayanlar,
son derece mutlu!      Sanki,
Ýngilizlerin vurduðu, onlarýn
soydaþý ve dindaþý deðil. Sa-
nýrsýnýz, orada bir insan yan-
mýyor, havai fiþek gösterisi
yapýlýyor. Vurulup yanan a-
racý büyük bir zevk içinde iz-
lemeye baþlýyorlar. Ýçlerinde
gülenler ve sýrýtanlar bile var.
Sahne, tek kelime ile iðrenç!
Örnekleri çoðaltmak müm-
kün. Dünya ajanslarýnda,
bunlarýn benzeri pek çok
fotoðraf var. Bunlar, Arap
ihanetinin fotoðraflarý! Üs-
telik, bu sergilenen vahþetin
hiçbir izahý yok. Saddam'ý
sevmeyebilirler. Onun zulmü
altýnda yýllarca sýkýntý çe-
kebilirler. Hatta, dövdükleri
ve öldürttükleri insanlardan
kötülük ve zulüm görmüþ
de olabilirler.       Ne fark

eder? Bunlarýn hiçbiri iþgal
kuvvetleri ile birlikte hareket
etmeyi gerektirmez! 
Hani, din kardeþliði çok
önemliydi? Hani, Ýslam dün-
yasý "Birbirine kenetlenmiþ
büyük bir aile" idi? Þu hale
bakýn. Ayný dini paylaþan
insanlar, birbirlerine nasýl
saldýrýyorlar. Ne kadar büyük
bir kin içindeler. Üstelik, bu-
nu yaparken de bir baþka di-
nin mensuplarýný kendilerine
"yandaþ" tutuyorlar. Demek
ki, sadece "din kardeþliði"
yetmiyor. Millet olma bilinci
yoksa, "din kardeþliði" hiçbir
iþe yaramýyor! Ortaya böyle-
sine çirkin ve iðrenç görün-
tüler çýkabiliyor! Amerikalý-
lar, son derece haklýymýþ. O-
lacaklarý çok önceden
görmüþler. Yoksa,
Baðdat'ýn içinde böy-
lesine kolay hareket e-
debilirler miydi?
ABD tanklarý, Baðdat
sokaklarýnda dolaþý-
yor. Ortada ciddi bir
direniþ yok. Þehrin,
sadece yüzde 10'u di-
renebilseydi, o tanklar
çoktan yumurta gibi
kýrýlmýþtý. Çünkü, ara-
zide deðiller. Tankla-
rýn, manevra kabiliyet-
leri, alabildiðine sýnýr-
landý. Her tank koca
bir hedef haline geldi.
Ýmha edilmeleri o ka-
dar kolay ki. Sadece
küçücük bir roketin
tetiðine basmak

yeterli. Üstelik, o tetiðe ba-
sacak insanýn, binalar ara-
sýnda kaybolup kendisini
saklamasý da çok kolay.
Ama, ortada o irade yok ki!   

Aslýna bakarsanýz, bütün bu
olup biteni yadýrgamak da
yanlýþ.

Sadece tarih tekerrür ediyor!
Bu "din kardeþlerimiz" geç-
miþte de Hýristiyan Ýngilizler-
le birlikte olup Osmanlý'yý ar-
kasýndan hançerlemediler
mi? Yýllar önce yine ayný gö-
rüntüler yaþanmadý mý?
Bugün üzerinde yaþadýklarý
o topraklar, Ýngilizlerin cet-
velleri ile çizilmedi mi? 
Sahi, niye yadýrgýyoruz ki!

Ortadoðu’dan düþündürücü resimler 

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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AAhhmmeett  ÖÖzzaayy
FFrraannkkffuurrtt-23.30 haberleri.
Alman haber kanalý "N 24"ü
izliyoruz.
"Baðdat düþtü." Bütün tele-
vizyon kanallarý gibi "N 24"
de Saddam’ýn yýkýlýþýnýn gö-
rüntülerini ekrana getiriyor.

Yaðmacýlar kameralara el
sallýyor.

Bazýlarýnýn ellerinde Sad-
dam'ýn ülke savunmasý için
verdiði makinalý tüfekler. Ýri
kýyým bir Iraklý makinalý tüfe-
ði sallayarak kameremana
baðýrýyor:

““BBuunnllaarr  üüllkkeemmiizzii  mmaahhvveettttii-
lleerr..  SSaaddddaamm  kkoorrkkaaððýýnn  tteekkiiyy-
ddii..  KKoorrkkaakk  kkaattiill  kkaaççttýý..””

Saddam ortalarda yoksa, a-
týþ serbest. Bir elinde Sad-
dam’ýn kendisine teslim etti-
ði tüfek, diðer elinde çaldýðý
eþyalar.
Ekranlara bir cadde geliyor.
Caddenin ortasýnda yaðma
eþyalarý taþýrken dingili kýrýl-
mýþ bir oto.

Arkasýnda bir at arabasý…
Ufak tefek bir eþek tarafýn-
dan çekiliyor.

Dört tekerlekli at arabasýnýn
üzerinde onlarca oto lastiði,

bir dolap ve dört Iraklý.
Her biri eþegin iki misli irilik-
te…
Alman spiker dayanamýyor
"Zavallý Eþek" diyor.

21 günlük Irak iþgali süre-
since bir Iraklýya  yönelik bir
Alman’ýn dudaklarýndan ilk
kez "zavallý" sözünü duyuyo-
ruz. Ekranlarýnda duyduðu-
muz acýma duygusu içeren
ilk ve son söze Bagdatlý bir
"Eþek" layýk görülüyor.

Biz de Almanlarý hissiz in-
sanlar zannederdik.

Pazarlarda bombalanarak
yakýlan zavallý insanlar, ev-
lerde annelerinin kucaðýnda
öldürülün coçuklar, betonla-
rýn altýnda ezilen yaþlýlarýn a-
kibeti…
Almanlarýn vicdanýný kazan-
maya layýk görülmüyor.
Her cinayetten  Saddam so-
rumlu tutuluyor.

Kimse bir "Küçük Bush" uð-
runa öldürülen Müslüman-
lar için "Zavallý" demiyor.
Batýlý "Iraklý Eþeðe" gösterdi-
ði acýma hissine Iraklýlarý la-

yýk görmüyor.
Haksýz mý ?

Ülkesi yabancý güçlerin çiz-
mesi altýnda ezilen insanlar,
yaðma yarýþýna girmiþ.
Son 20 yýlda on binlerce in-
sanýn öldüðü bir ülkede in-
sanlarýn gözünde yaþtan e-
ser yok. Bir iki oto lastiði ça-
lan vurguncular kahkahalar-
la çevreye saldýrýyor.
Saddam artýk Baðdat'ta de-
ðil.

Hiç olmazsa Baðdatlý "Zavallý
Eþeðin" kaderinden kimse
Saddam'ý sorumlu tutamý-
yor.

Halkýný bir bardak suya, iki
döküntü koltuga muhtac e-
den rejimlerin halklarý  ya-
bancý güçlerin çizmesini ö-
püyor.

Zavallý Iraklý eþþek…
Bir yandan Batý'nýn zalimliði,
diðer yanda Doðu'nun sefa-
leti.

Gerçekten insan utanýyor.
Halkýný bir bardak suya
mahkum eden rejimlerin
ömrü de bir iki saatlik olu-
yor.

Zavallý eþek, zavallý Baðdatlý!

Zavallý Baðdatlý “Eþek”
Frankfurt -23.30 haberleri… Alman haber kanalý "N 24"ü izliyoruz.



SSAAÐÐLLIIKKSayfa 38 Sayý 32

YENÝ VATAN GAZETESÝ

KKAANNSSIIZZLLIIKK

DDEEMMÝÝRR YYEETTEERRSSÝÝZZLLÝÝÐÐÝÝ
BBeessiinnlleerrllee  vvüüccuuddaa  aallýýnnaann
ddeemmiirr  mmiinneerraalliinniinn  yyeetteerrssiizz
aallýýmmýýnnaa  bbaaððllýý  oollaarraakk  kkaannddaa
ddeemmiirriinn  ((hheemmoogglloobbiinniinn))  ddüü-
þþüükk  oollmmaassýýddýýrr..

KKiimmlleerrddee  ssýýkk  ggöörrüüllüürr??
-Doðurganlýk çaðýndaki ka-
dýnlarda 
-Bebek ve çocuklarda 
NNeeddeenn  GGöörrüüllüürr??
-Beslenmede demir minera-
linin yetersiz alýnmasý:
Demir yönünden zengin be-
sinlerin tüketilmemesi sonu-
cu oluþur. 
-Demirin vücutta iyi kullanýl-
mamasý: Bitkisel kaynaklý be-
sinlerde bulunan demirin
vücutta kullanýmý daha dü-
þüktür. Bu nedenle C vitami-
ni kaynaklý besinlerle (Tu-
runçgiller, yeþil yapraklý seb-
zeler, domates vb.) birlikte
tüketilmelidir. 
-Demir ihtiyacýnýn artmasý 
-Kan kaybý (kanama, para-
zitler vb.) 

BBeelliirrttiilleerrii  NNeelleerrddiirr??  
-Yorgunluk, halsizlik, baþ
dönmesi 
-Nefes almada güçlük 
-Bulanýk görme, uykusuzluk,
titreme, iþtahsýzlýk 
-Deride, göz kapaklarýnýn iç
kýsmýnda, avuçta solukluk 
-Çarpýntý
-Bacaklarda ödem (parmak-
la basýnca iz kalýr) 
-Kaþýk týrnak 
-Toprak yeme 

OOlluuþþaann  SSaaððllýýkk  SSoorruunnllaarrýý  
•Bebek ve Çocuklarda 
-büyüme etkilenir 
-okul baþarýsý azalýr 
-fiziksel aktivite azalýr hasta-
lýklar sýk görülür. 

• Gebelerde 
-anne ölümlerine
neden olur 
-bebek ölümleri artar 
-düþük doðum aðýrlý-
klý bebek doðar 
-hastalýklar sýk görü-
lür 
• Yetiþkinlerde 
-iþgücü azalýr, yor-
gunluk görülür 
-hastalýklar sýk görü-
lür 

ÖÖnnlleennmmeessii  
-Demir yönünden
zengin kaynaklarýn
tüketilmesi gerekir.
Et, tavuk, balýk, kara-
ciðer, yumurta, kuru-
baklagiller, tahýllar,
yeþil yapraklý sebze-
ler, pekmez, tahin
demir içerir. 
-Kurubaklagil ve tahýl
yemekleri C vitamini ile bir-
likte tüketilmelidir. 
-C vitamini yönünden zen-
gin turunçgiller, yeþil yap-
raklý sebzeler, karnabahar,
lahana, patates, domates,
yeþil biber gibi besinler her
öðün yemeklerle birlikte
tüketilmelidir. 
-Kansýz olan gebelerin demir
ilaçlarý kullanmasý önerilir. 
-Demirin vücutta kullanýmýný
engelleyen çay ve kahve
yemeklerle birlikte tüketil-
memelidir. Öðün aralarýnda,
açýk ve limonla birlikte tüke-
tilmesi uygundur. 
-Ekmek, diðer unlu besinler
(börek ve çörekler) mayalan-
dýrýlarak tüketilmelidir. 
-Kiþisel temizlik kurallarýna
uyulmalýdýr. 

ÝÝYYOOTT YYEETTEERRSSÝÝZZLLÝÝÐÐÝÝ
HHAASSTTAALLIIKKLLAARRII
ÝÝyyoott  nneeddiirr??
Ýyot yaþam için büyük önem

taþýyan bir mineraldir. Tiroid
hormonlarýnýn yapýmýný sað-
lar. Ýyot vücuda yeterli iyot
içeren toprakta yetiþen
besinler, su ve deniz ürün-
lerinden saðlanýr. 
ÝÝyyoott  nneeddeenn  öönneemmlliiddiirr??  
-Normal büyüme ve geliþme 
-Beyin ve sinir sisteminin
normal çalýþmasý 
-Vücut ýsýsý ve enerjisinin
düzenlenmesi için tiroid
hormonlarýnýn yapýmý için
gereklidir. Tiroid hormonu
Tiroid hormonu, boyunda
tiroid bezinde yapýlýr. Ýyot
vücuda yeterli alýnmazsa
tiroid bezi çok çalýþýr ve
büyür. Bu duruma guatr
denir.

OOlluuþþaann  ssaaððllýýkk  ssoorruunnllaarrýý  
• Bebek ve Çocuklarda 
-Büyüme geriliði 
-Zeka geriliði 
-Cücelik görülür 
• Gebelerde 
-Düþük ve ölü doðum görü-

lür. 
*Guatr her yaþta görüle-
bilir. Ýyot yetersizliðine
baðlý hastalýk sorunlarý
ÝYOTLU TUZ kullanmakla
önlenir. Ýyotlu tuz kulla-
nýmý 
-Zeka geriliðini önler. 
-Guatrý tedavi edemez,
guatr oluþmasýný ve iler-
lemesini önler. 
-Ýyotlu tuz serin, kuru ve
güneþ görmeyen yerde
saklanmalýdýr. 

PPRROOTTEEÝÝNN -  
EENNEERRJJÝÝ EEKKSSÝÝKKLLÝÝÐÐÝÝ
NNeeddeenn  ggöörrüüllüürr??
Büyüme ve geliþme için
gerekli olan enerji pro-
tein, karbonhidrat, vita-
min ve minerallerin yete-
rince alýnmamasýna
baðlý olarak geliþen bir
hastalýktýr. 

OOlluuþþaann  ssaaððllýýkk  ssoorruunnllaarrýý  
-Çocuk ölümlerinin baþlýca
nedenidir. 
-Ateþli hastalýklar sýk görü-
lür.
-Ýshal oluþur. Ýþtah azalýr, az
besin tüketilir. Bu durum
hastalýklarýn aðýr seyretmesi-
ne neden olur. 
-Büyüme ve geliþmeyi önler,
çocuðun boyu kýsa kalýr,
aðýrlýðý yaþýna göre düþük-
tür. 
-Tedavi edilemezse zeka
geliþimi bozulur. 
ÖÖnnlleennmmeessii  
-Anne sütü 4-6 ay tek baþý-
na verilmelidir. 
-Büyüme izlenmeli, doðru
ek besinlere zamanýnda
baþlanmalýdýr. 
-Çocuk hastalýklardan
korunmalý, aþýlarý düzenli
yapýlmalýdýr. 
-Temizlik kurallarýna uyul-
malýdýr.  

Beslenme yetersizliði hastalýklarý 
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GGüünnllüükk  yyaaþþaammýýnnddaa,,  tteekknnoolloo-
jjiikk  ggeelliiþþmmeelleerriinn  ssaaððllaaddýýððýý
oollaannaakkllaarrddaann  ((oottoommoobbiill,,
aassaannssöörr,,  yyüürrüüyyeenn  mmeerrddiivveenn
vvss))  yyaarraarrllaannaann  ggüünnüümmüüzz
iinnssaannýý  yyüürrüümmeeyyii  nneerreeddeeyyssee
uunnuuttmmuuþþ  ggiibbiiddiirr..  HHaallbbuukkii
kkaallpp  ssaaððllýýððýý  iiççiinn,,  ddüüzzeennllii
yyüürrüüyyüüþþ  pprrooggrraammllaarrýý  vvaazzggee-
ççiillmmeezz  bbiirr  uuyygguullaammaaddýýrr..  
DDüüzzeennllii  eeggzzeerrssiizziinn  yyaarraarrllaarrýý  ::  
Kalp ve akciðer fonksiyonla-
rýný artýrýr. Alýnan oksijen
miktarýný artýrarak kalbin da-
ha verimli çalýþmasýna ola-
nak saðlar.  
·  "Hareketsiz yaþam", kalp
hastalýðý oluþmasýnda bir
risk faktörüdür. Kötü beslen-
me de buna eklenince bir
baþka risk faktörü olan "aþýrý
kilo" ortaya çýkar. Aþýrý kilo
almamak için öncelikle
beslenmeye özen gösterme-
li ve düzenli yürüyüþ prog-
ramlarý uygulanmalýdýr.  
·  Beslenmenin de düzenlen-
mesi ile birlikte Total koles-
terol ve LDL(zararlý koleste-
rol) seviyelerinin azalmasýna;
HDL (yararlý kolesterol) sevi-
yesinin artmasýna neden o-
lur. 
Günlük yaþantýnýn yarattýðý
gerilimi azaltarak risk faktör-
lerinden "Stres" i de önler. 
· Ýstirahat halindeki kan ba-
sýncýný düþürür. Nabýz sayýsý
azalýr. Ancak kalbin kan atým
hacmi arttýðý için kalbin veri-
mi artar. 
· Kalp hastalarýnýn hastalýk-
larý nedeniyle kýsýtlanan efor
kapasitesi düzelir, en azýn-
dan daha geriye gitmesi ön-
lenir. Egzersiz yapan hasta-
larýn hareketle yorulma ve
nefes darlýðý gibi sýkýntýlarý
giderek azalýr. Egzersiz ile,
bacak kaslarýndaki damar-
larda geniþleme olmasý ve
kaslarýn oksijen kullanýmýnýn

artmasý, kiþinin yaþam kali-
tesini artýrmaktadýr. Yürüyüþ
yapan hastalarda, kalp yet-
mezliðinde seviyesi artmýþ o-
lan katekolamin benzeri
maddelerin seviyeleri düþ-
mektedir.  Kalp yetmezliði ile
katekolamin benzeri mad-
delerin kan seviyesi arasýnda
kýsýr döngü iliþkisi vardýr.
Kalp yetmezliði arttýkça ka-
tekolamin seviyesi artmakta,
artmýþ katekolamin seviyesi
kalbi kötü yönde etkilemek-
tedir. Egzersiz bu kýsýr dön-
güyü bozarak kalbin rahat-
lamasýný, dolayýsýyla kalp
yetmezliði bulgularýnýn dü-
zelmesini saðlar. 
KKuurraallllaarr  nneelleerrddiirr  ??  
Gerek saðlýklý kiþiler, gerekse
herhangi bir hastalýðý olan-
lar, egzersiz uygulamalarýna
baþlama kararý almadan
önce doktorlarýna danýþma-
lýdýrlar. 
· Egzersizde yaþ önemli de-
ðildir. Her yaþta yapýlabilir.
Ancak çocukluk yaþlarýndan
beri düzenli egzersiz yapan-
lar kalp saðlýðý açýsýndan da-
ha þanslý kiþilerdir. 
· Egzersiz, hafif bir yemeði
takiben 1 - 2 saat sonra

yapýlmalýdýr. Açýk havada
egzersiz yapýlýyorsa aþýrý
soðuk ve sýcak havalarda
yapýlmamalýdýr(-100 ve +
300C derece). 
·  Yarar saðlamak için önem-
li olan, düzenli yapýlmasýdýr.
Saðlýklý kiþilerde, kalp ve
akciðer saðlýðý için yürüyüþ
ile kalbin hýzý "hedef nabýz
sayýsý" na ulaþmalýdýr. Önce-
likle maksimal kalp hýzý
bulunur. Maksimal kalp hýzý
220 sabit sayýsýndan kiþi-
nin yaþý çýkartýlarak hesa-
planýr. Hedef nabýz sayý-
sý, maksimal kalp hýzý-
nýn % 50-75 i kadar
olmalýdýr. Nabýz say-
mak için boynun her
iki tarafýndaki atarda-
marlardan (Þah dama-
rý, Karotid arter) birine
iþaret ve orta parma-
klarýnýzla hafifçe bastýrm-
anýz, 10 saniye sayarak
bu rakamý 6 ile çarp-
manýz gerekir. 
Egzersizi yürüme
b a n d ý n d a
yapýyorsanýz, bu
aygýtlarla bera-
ber satýlan par-
mak ucuna veya

bileðe takýlan saat þeklindeki
nabýz ölçerler nabýz sayýsýnýn
sürekli olarak izlenmesini
saðlar. Kalp hastalarýnda
hedef nabýz sayýsý stres testi
ile hesaplanmalýdýr. 
·  Hedef nabýz sayýsýna ulaþ-
mak için egzersiz programý-
nýn baþlangýcýnda kiþiler
kendini fazla yormamalýdýr.
Sabýrlý ve zaman içinde iler-
leme en saðlýklý olanýdýr. 6 ay
sonunda bu hedefe ulaþmak
uygun bir geliþmedir. 
·  Her seans, 5 dakika basit
ýsýnma hareketleri ile baþla-
malý, egzersiz sonunda 5
dakika süren gevþeme hare-
ketleri ile seans bitirilmelidir. 
·  Kalp hastalarý, düz yolda,
imkaný olanlar yürüme ban-
dýnda hýzý ve süreyi izleye-
rek, gücünün elverdiði ölçü-
de, bir rahatsýzlýk hissetti-
ðinde yürümeyi kesmek ve
kesinlikle kendisiyle yarýþma-
mak koþuluyla yürümelidir. 
·  Haftada en az 5 gün ve
günde 35 - 60 dakika sürey-
le egzersiz yapýlmalýdýr. 

Kalp için yapýlabilecek egzersizler 
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BBiirr  kkuuþþaakk  öönncceessii  eemmzziikk  hhiiçç
ddee  ggöözzddee  ddeeððiillddii..  GGüünnüü-
mmüüzzddee  hheerr  nnee  kkaaddaarr  eelleeþþttiirrii-
lleerr  hhaallaa  ssüürrüüpp  ggiiddiiyyoorr  iissee  ddee
bbiirrççookk  ççooccuukk  hheekkiimmii,,  hhaassttaa-
nnee  hheemmþþiirreessii  vvee  aannaa  bbaabbaa
vvaarrddýýrr,,  bbeebbeekklleerree  eemmzziikk  ssuu-
nnaann..    BBiirr  bbeebbeekk,,  eemmmmee  iiççggüü-
ddüüssüü  kkaarrþþýýllaannddýýððýýnnddaa  ssaakkiinn-
lleeþþiirr..

Kimi bebekler baþparmaðý-
ný, kimi sýk sýk meme emer;
kimileri parmaklarýný ya da
bir battaniyeyi emer, pek ço-
ðu da emzik kullanýr. Ana
babalar çocuklarýna ilk kez
emzik sunduklarýnda onun
nasýl sakinleþtiðini ve emzik
kullanmanýn ne denli rahat
birþey olduðunu görürler.
Aðlayan bir bebeði yatýþtýr-
mak için kolay, somut, he-
men uygulanabilir bir yön-
temdir bu.
Ana babalar; emziði araba-
da verebilir ya da beþikte
býrakabilirler, çocuk emerek
uyusun diye ya da daha büy-
üyünce istediði zaman kulla-
nabilmesi için oyuncaklarýýn
yanýna koyabilirler.
Emziðim hiçbir sakýncasý
yoktur ve emzik emen bir
çocuk hiçbir biçimde zarar
görmez. Gene de giderek
daha geniþ ölçüde kullanýl-
masýna karþýn, emziðin, ö-
zellikle bebeklik çaðýný geçir-
miþ bir çocuk için baðýmlýlýk
ve olgunlaþmamýþlýk simgesi
olduðuna inananlar bulu-
nur.
"Emzik kullanmak için artýk
yeterince büyümüþ olmalý."
denildiði zaman ana, baba
kendilerini kolayca suçlu
duruma düþmüþ bulabilir.
Ana babalar çocuk yetiþtir-
menin her yönünde, emzik
kullanýlmasý gibi konular da-

hil, öðüt almak ve yardým is-
temek için çocuk hekimleri-
ne danýþýrlar ama emziðe
karþý olan çocuk hekimleri
de vardýr.
Çocuðunun emzik emmesi
gerektiðine inanan bir anne,
onu doktora götürdüðünde,
doktorun onaylamadýðýný
bildiðinden, emziði hiç yaný-
na almazdý. 
Ýnandýðý bir þeye karþý çýkýldý-
ðýný, gülünç duruma düþ-
müþ sayýldýðýný görmektense
yaptýðýný gizlemek bu anne-
ye daha kolay geliyordu.  Dý-
þarýdan gelecek eleþtirilere
göðüs germe zorluðu bir ya-
na, çocuðu emzik kullanan
pek çok ana babanýn kendi
kuþkularý da vardýr bu konu-
da. Çocuk böylesine rahatla-
týcý ve hoþa giden bir alýþ-
kanlýktan nasýl vazgeçecek?
Gerçekte çocuklar ondan
vazgeçer. 
Zamanla belki de þimdi göz-
lemlediðiniz güçlü baðlýlýða
karþýn, çocuðunuz emzik
kullanýmýný sadece yorgun
olduðu ya da gerilim duy-
duðu anlara indirgeyebilir.
Ýki yaþýna geldiðinde, ken-
diliðinden vazgeçebilir ya da

zaman zaman istemeyip
daha seyrek alarak onu kul-
lanmaktan vazgeçmeye ha-
zýr olduðunu size anlatabilir.  
Bununla birlikte, eðer kendi-
si vazgeçme isteðini belirt-

meye kalkmadan
ç o c u ð u n u z u n
emziðini elinden
almak istiyorsanýz,
bu iþi yavaþ yavaþ,
birkaç haftada ya-
pýn. 
Ve parmaðýný,
battaniyeyi ya da
baþka birþeyi em-
meye baþlama
olasýlýðýna kendi-
nizi hazýrlayýn.
Emziðin yerini tut-
mak üzere ona bir
bardak meyve su-
yu, fazladan kuca-
ðýnýza alýp okþa-

ma, usulca sýrtýný sývazlama
ya da yumuþak oyuncak bir
hayvan, bir yastýk gibi yeni
bir rahatlama kaynaðý su-
nun.     

Bebekler emziðe alýþtýrýlmalý mý? 

Yaðlý beslenmenin erkek-
lerde birçok hastalýða yol
açabilen, karýn boþluð-
unda gizli yaðlanmaya
neden olduðu belirlendi.
Karýn boþluðundaki iç
yaðlanmanýn þeker, kalp
ve damar hastalýklarýnýn
nedeni olduðu bildirildi.

Akdeniz usulü beslenen
deneklerde iç yaðlanma-
nýn daha az meydana
gelebildiði gözlendi. 

Egzersizin iç yaðlanma-
nýn azaltýlabilmesi açýsýn-
dan iyi bir yöntem oldu-
ðuna dikkat çekildi.

Erkekte göbekte iç yaðlanmaya dikkat



VViiyyaannaa-  VViiyyaannaa  bbaaþþkkaa  üüllkkee-
lleerrddeenn  ggeelleenn,,  bbeerraabbeerriinnddee
ffaarrkkllýý  kküüllttüürrlleerrii  ttaaþþýýyyaann,,  iill-
ggiinnçç,,  ddeeððiiþþiikk,,  kkeennddiinnee  hhaass
kkaarraakktteerrlleerriinnii  yyaannssýýttaann  iinn-
ssaannllaarrllaa  ddoolluu;;  rreennkkllii  bbiirr
““DDüünnyyaa  ÞÞeehhrrii””..
Bunlar arasýnda kültürünü,
gelenek ve göreneklerini ta-
þýyan Türkler, renk cümbüþü
arasýnda büyük yer tutuyor.
Ama içlerinden bazýlarý, sa-
dece Türk kültürünü tanýt-
makla kalmayýp her tür sa-
nat dalýnýn ayrýcalýklý olarak
takdir gördüðü bu þehirde;
sanatsal faaliyetleri, bece-
rileri ve yetenekleriyle de
örnek teþkil edebiliyorlar.

Bu sayýmýzda, bu sanatçýlarý-
mýzdan birisini, Ressam
Sinan Gültekin’i sizlere taný-
tacaðýz.

Ressam Sinan Gültekin ga-
zetemiz sanat danýþmaný
Semra Beken ile bir söyleþi
yaparak hem kendi dünyasý,
hem de Viyana’daki faaliyet-
leri hakkýnda bilgi verdi.

BBeekkeenn::  SSaayyýýnn  GGüüllttee-
kkiinn  bbiirraazz  kkeennddiinniizz-
ddeenn  bbaahhsseeddeerr  mmiissii-
nniizz??
1960 Tire doðum-
luyum. Ýlköðrenimi-
ni ve teknik liseyi Ö-
demiþ’te okuduk-
tan sonra Ýzmir 9
Eylül Üni. Resim Bö-
lümü’nü bitirdim.
Daha sonra master
için Viyana’ya gel-
dim. Viyana Güzel
Sanatlar Akademi-
si’nde önce Ýþ-Tek-
nik bölümünü, son-
ra da Plastik Sanat-

lar Usta Sýnýfý’ný bitirerek
1993’de “Magister Art”
ünvanýný aldým.

BBuuggüünnkküü  ffaaaalliiyyeettlleerriinniizz  nnee-
lleerr??
Viyana’da 1991’den beri
deðiþik okullarda resim ve iþ
tekniði dersleri veriyorum.
Halen 23. Bölge’deki lisede
öðretmen olarak görev yap-
maktayým. Ayrýca 2000 yýlýn-
dan beri Viyana Güzel Sa-
natlar Akademisi’nde Media
Cihazlarý, Video Filmi, Süper
Film öðretim görevlisi ve
Bilim-Sanat araþtýrma asista-
nýyým.

ÖÖzzeell  ççaallýýþþmmaallaarrýýnnýýzz  nnee  ddüü-
zzeeyyddee??
1991’den beri her yýl Türki-
ye’de deðiþik yörelerde yaz
akademisi ve sanat atölyeleri
düzenliyorum. 
1996 ve 1998’de Çeþme’de
Uluslararasý Heykel Sempoz-
yumu’nu organize ettim.
Çeþitli ülkelerde, 30’dan faz-
la Uluslararasý karma ve kiþi-
sel sergide yapýtlarým sergi-

lendi. Kýsa metrajlý film ve si-
nema filmi çalýþmalarýnda
bulunuyorum. 1999’da Vi-
yana Devlet Operasý atölye-
lerinde sahne dekorasyonu
ve tasarýmý üzerine çalýþtým. 

Biirraazz  ddaa  ssaannaattllaa  iillggiilleenneennlleerree
yyöönneelliikk  oollaarraakk  aattööllyyee  ççaallýýþþ-
mmaallaarrýýnnýýzzddaann  bbaahhsseeddeerr  mmiissii-
nniizz??  
Viyana Halk Yüksek Okulla-
rý’nda verdiðim Türkçe ve re-
sim dersleri dýþýnda EKKUS
(Avrupa Sanat Kültür ve
Spor) bünyesinde ve WUK
bünyesi içindeki atölyelerde
her seviyede resim dersleri
veriyorum. 

Kurslar þu an iki bölümden
oluþmakta, birincisi uzun
zamandýr devam eden atöl-
ye çalýþmasýna dönüþtürül-
müþ dersler, ikincisi yeni
baþlayan ve ilk defa katýlan-
lara yönelik olarak karaka-
lem, desen, çini ve sonrasýn-
da renkli boya çalýþmalarý.
Ýlleerriissii  iiççiinn  nnee  ggiibbii  ppllaannllaarrýýnnýýzz
vvaarr  vvee  bbuurraaddaa  yyaaþþaayyaann  iinn-

ssaannllaarrýýmmýýzzaa  nnee  ggiibbii  ttaavvssiiyyee-
lleerriinniizz  oollaabbiilliirr??
Bu çalýþmalar çerçevesinde
yoðunluða baðlý olarak baþ-
ka atölyeleri de hayata geçi-
rebiliriz. Ayrýca her yaþtaki
insanýn, sanatýn kendine hi-
tabeden bir dalýyla ilgilen-
mesi, özellikle “Ýç Dünyasý”
açýsýndan çok faydalý. Bilhas-
sa gençlerin sanata teþvik e-
dilmesi; gerek uygulamalý,
gerekse göreceli, sanatýn her
dalýyla uðraþmasý çok güzel.
Ailelerin gençleri bu konuda
yönlendirmeleri, onlarýn ha-
yatýna büyük bir zenginlik
katacaktýr.

Sayýn Sinan Gültekin’e verdi-
ði bilgilerden dolayý teþekkür
ediyoruz, kendisi ve atölye
çalýþmalarýyla ilgili daha faz-
la bilgi sahibi olmak isteyen-
ler aþaðýdaki adreslerden
kendisine ulaþabilirler.

MMaaiill::
aakkaaddeemmiieeggeenniiuuss@@yyaahhoooo..ddee
TTeell:: 01 / 943 58 57 

0650 / 943 58 57

Viyana’da bir ressam:
Sinan Gültekin

Ressam Sinan Gültekin, yazarýmýz
Selma Baken ile konuþtu

Sinan Hoca, Türk ve Avusturyalý öðrencileri 
ile resim sýnýfýnda.
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Ücretsiz Da¤›t›m Noktalar›m›z
WWIIEENN

11..VViiyyaannaa
Kärtnerring Vakif Bank 
Kärtnerring Deniz Bank
Opern ring Türk hava yollari 

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
Erdbergstrasse Evim Mobilya 
Erdbergstrasse Sultans Kuhl 
Erdbergstrasse Anadolu Restaurant
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›
Landstr Markt halle Güvenir Kasab›
Löwengasse Selcuk Market

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

55..VViiyyaannaa
Arbeitergasse Sakan Keg
Arbeitergasse Karadeniz Pide salonu
Brandmayergasse Sahin Kuaför
Einsiedlerplatz Deniz Market
Embelgasse Muradiye Camii
Obere Amtshausgasse Aslan Bäckerei
Obere Amtshausgasse Eurotel Shop
Reinprechtsdorferstr. Handy Zentrum
Rechtewienzeile Gül F›r›n›
Remprechtsdorferstr. Jasmin Perdeci
Schönbrunnerstr. Terzi Ismet Sarac
Siebenbrunneng. Gel-Gör Market
Siebenbrunneng. Mek Bay
Siebenbrunnengasse Topkapi Restaurant
Siebenbrunnengasse Anadolu Reisebüro

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
Columbusgasse Easy Kuaför
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 Eren Oto
Neilreichgasse UTC Reisen
Neilreichgasse Yunus Emre Camii
Pernersdorferg. Anadolu Camii
Pernerstorferg. Ayd›n Market
Quellenplatz Zümrüt Kuyumcusu
Quellenstr. Sevgi  Kasab›
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 Hane Mobilya
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
Enkplatz Etsan
Geiselbergstr. Dilan DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Gottschalkgasse Baskent Export
Grillgasse Star DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Herbertgasse Özkaya KEG
Rinnböckstr. Pinar Market
Simmeringerstr. Yunus Market
Simmeringerstr Handy Shop Y›ld›z

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
Ratschkygasse Suzan Yalcin KEG
Ratschkygasse Mac Bey
Reschgasse Yurt Bäckerei
Schönbrunnerstr. Side Reisen
Schönbrunnerstr. Atip
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
Löhrgasse Atrogis Sigorta
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. Kocak Market
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
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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
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
Othmargasse Efes Reisen
Rafaelgasse Sila Restaurant
Rauscherstr. Selimiye Camii
Rauscherstr. Ayten Keles KEG
Salzacherstr. Akabe Camii
Walleinsteinstr. Geflügel Paradies
Walleinsteinstr. Sultan Kuyumcusu
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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31 Mart, THY 1884 uçuþ
numaralý Ýstanbul yolculu-
ðumda verilen hizmet yine
her sefer olduðu gibi mü-
kemmeldi.

Türk Hava Yollarý’ný daha iyi
nasýl hizmet verebileceðini
düþünemiyorum, zira þu an
zaten en iyisini yapýyor.
Her þeyden önce, güler yüz
ve tatlý dil var.
Yolculuk esnasýnda iki çeþit
yemek sunulmasý beni þaþýrt-
tý, fakat mutlu oldum.
Yemekten sonra ikram edi-
len sýcak nemli mendil, Türk
kültürünün gerçek yüzünü
yansýtýyor.
Üç yýl önce Lauda ile Lisbon
uçuþumu hatýrlýyorum.

Beþ saat süren seferde sýkýn-
týdan adeta patlamak üze-
reydim. Lezzetsiz yemek
sýkýntýlý geçen yolculuðumun
tuzu biberi olmuþtu.

Türk Hava Yollarý’ný  bu satýr-
larýmla candan kutlarým.
Ýstanbul Atatürk Hava
Limaný’na indiðimde, temiz
bir ortam yüreðime su serp-
ti. Görevli emniyet, gümrük
memurlarý ve diðer alan çalý-
þanlarýn kibar ve nazik tavýr-
larý takdire deðerdi. 

Ayný nezaketle memnuni-
yetimi iletirken, “bize yaký-
þanýn da bu olduðunu” dü-
þündüm.
Þehir içine doðru hareket et-

tiðimde, dünyanýn en ilginç
þehirlerinden biri olan Ýstan-
bul’u gezebilmemin heyeca-
nýný yaþýyordum. 
Aslýnda Ýstanbul’dan hem
nefret ediyorum, hem de
ona aþýðým, gitmeden dura-
mýyorum.
Bir mýknatýs gibi beni çeki-
yor, büyülüyor, hiç ayrýlmak
istemiyorum. 
Kendimi kentin gizemli orta-
mýna atýveriyorum. 

Zaman duruyor ve bacakla-
rým yorulana kadar gezip ta-
dýný çýkarýyorum.

Orhan Veli KANIK`ýn yazdýðý
güzel bir þiir var...

Ý STANBUL 'U
DÝNLÝYORUM  

Ýstanbul'u dinliyorum, gözlerim
kapalý
Önce hafiften bir rüzgar esiyor,
Yavaþ yavaþ sallanýyor
Yapraklar, aðaçlarda,
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucularýn hiç durmayan çýngýrak-
larý
Ýstanbul'u dinliyorum, gözlerim
kapalý.

Ýstanbul'u dinliyorum, gözlerim
kapalý,
Kuþlar geçiyor, derken,
Yükseklerden, sürü sürü, çýðlýk
çýðlýk.
Aðlar çekiliyor dalyanlarda,
Bir kadýnýn suya deðiyor ayaklarý,
Ýstanbul'u dinliyorum, gözlerim
kapalý.
.....

enginfamily@hotmail.com

EENNGGIINN EERREENNÝstanbul’a uçuþ

Viyana- 10 Nisan 2003 tarihin-

de, Avusturya Türk Dernekleri

Birliði tarafýndan Yusufçalýlar

derneði lokalinde düzenlenen

bir sempozyuma konuþmacý

olarak katýlan Prof. Dr. Faruk

Þen, Türkiye-AB iliþkilerive

Türkiye’nin Irak savaþý sýrasýn-

daki rolü konulu bir konuþma

yaptý.

Toplantýda hazýr bulunan basýn

mensuplarý ve yaklaþýk 50 kiþilik

dinleyici grubunun yanýsýra

Avusturyalý birkaç vatandaþ,

Amerikan Konsolosluðu’ndan

yetkililer, Dernek yöneticileri ve

iþ adamlarý, Yusufçalýlar’ýn

Dernek merkezinde düzenle-

nen panele sorularýyla ve görü-

þleriyle katýlýmda bulundular.

Panelde Türkiye’nin yaklaþýk 40

yýldýr Avrupa’yla çok yakýn iliþ-

kilerinin olduðunu belirten

Prof. Faruk Þen, Türkiye’nin, AB

üyeliði sürecinde ödev olarak

duran iktisadi ve politik kriterler

konusunda ilerlemeler kaydett-

tiðini vurguladý. Özellikle, ida-

mýn kaldýrýlmasý, Kürt halkýna

anadil öðrenim hakkýnýn tanýn-

masýyla politik ilerlemeler kay-

deden Türkiye’nin önünde

halen Kýbrýs sorunun varlýðýnýn

esas teþkil ettiðinin altýný çizdi. 

%18’le Almanya’nýn, halkýnýn

sadece %16 ile de

A v u s t u r y a ’ n ý n ,

Türkiye’nin AB’ye

kabul edilmesini onay-

ladýðýný sayýsal gözö-

nüne seren Prof. Þen,

Avrupa’nýn Türkiye’nin

üyeliði konusunda

tereddütleri bulundu-

ðunu ifade ederek bu

tereddütlerin yersiz

olduðunu savundu.

AB tereddütlerinin;  Türkiye’nin

üyeliði sonrasý; Avrupa

Parlamentosu’nun %8 gibi bir

çoðunluðunu oluþturacak

Türkiye, -yoðun olarak Ab

bütçesini tüketen Ýspanya ve

Yunanistan örneklerinin varlýðý-

na karþýn- üyeliði sonrasý

AB’den iktisadi geliþim doðrul-

tusunda verilecek maddi kay-

naklar ve AB sýnýrlarýnýn sýcak

noktalara kaymasý ve -

Türkiye’nin 10 yýllýk bir süreyle

sýnýrlarýný kapalý tutma garanti-

si vermesine karþýn- Avrupa’ya

büyük bir Türk nüfusunun göç

edeceði gibi konularda aðýrlýklý

olarak yoðunlaþtýðýný ama bu

kaygýlar için henüz erken oldu-

ðunu belirterek Irak savaþýnda

Türkiye’nin konumlaþý hakkýn-

da bilgilendirmede bulundu.

Katýlýmcýlarýn sorularý ve

yorumlarý sonrasý ufak çapta

yaþanan tartýþma sonrasý

akþam, Türk yemeklerinden

oluþan açýk büfeyle sona erdi.

Yusufçalýlar derneði yöneticileri

ve üyeleri ev sahipliði ile büyük

taktir topladýlar

Yusufçalýlar ile Türkiye-AB iliþkileri



Viyana- Avusturya’da okula
giden Türk çocuklarýnýn baþarý-
sý, neler yapýlmasý gerektiði,
eksiklikler ve çocuklarýmýzýn
içinde bulunduðu okul þartla-
rýyla ilgili olarak Avusturyalý
öðretmenlerle bir söyleþi yap-
týk. Viyana’da 16. Bölge’de
Türk çocuklarýnýn yoðun olarak
devam ettiði ilkokullardan biri-
sinde öðretmenlik yapan Liza
Nevyjel ve 4. Bölge’deki
Waltergasse Real Gymnasium’-
da Almanca öðretmeni olan
Prof. Peter Holl yazarýmýz Sem-
ra Beken’e Türk çocuklarýnýn
okulda baþarý düzeyi ve karþý-
laþtýklarý sorunlarý anlattý.

Beken:  Genel  olarak  Türk  ço-
cuklarýnýn  okuldaki  durumunu
nasýl  görüyorsunuz?

Nevyjel: Bir genelleme yaparsak
iyi denilebilir. Buradaki çocukla-
rýn en büyük sorunu Almanca.
Bugüne kadar gördüðüm ka-
darýyla çocuklar okula ilk sýnýf-
tan hiç Almanca bilmeyerek
baþlýyorlar. Bu çocuklarýn bir
kýsmý ana okuluna gitmiþ olsa
bile orada dile aðýrlýk vermeyip
zamanlarýný genellikle oyun oy-
nayarak geçirdiklerinden Al-
manca öðrenemiyorlar. 
Prof.  Holl: Bize gelen çocuklar
genel olarak Almanca’ya sahip-
ler ve ikinci bir anadili alma im-
kanýna da sahipler. Çocuklarýn
burada etraflarýndaki diðer ço-

cuklar tarafýndan kabul edilme-
me gibi bir problemleri yok.
Aksine Türk çocuklarý çevreleri-
ne ayrý bir canlýlýk ve renklilik
katýyorlar. Benim okuttuðum
çocuklar ile hiç bir problemim
yok ve hepsi çok hoþ çocuklar.
Beken: Çocuklarýn okula  uyu-
mu  nasýl?
Nevyjel: Orada fazla bir sorun
görmüyorum. Ama öðretme-
nin tutumu çok önemli. Eðer
öðretmen çocuklara sýcak bir
tutum sergilerse çocuklar çok
çabuk uyum saðlýyor. 
Prof.  Holl: Uyum saðlama lise
de çok normal bir þekilde
yürüyor. Çocuklar genellikle
derslerde ve diðer aktivitelerde
birbirlerine çok iyi uyum gös-
teriyorlar. Bu konuda bizde bir
problem yok.
Beken:  Türk  çocuklarýnýn  
ailelerinin  ilgisi  nasýl?
Nevyjel: Ýlkokul seviyesinde bir-
kaç yýl öncesine kadar okulla ve
çocukla hiç ilgilenmiyorlardý.
Son yýllarda daha ilgililer, oku-
lun önemini kavradýlar. Çocuða
yardýmcý olmaya çalýþýyorlar
ama Almancalarý olmadýðýn-
dan baþaramýyorlar. Burada
önemle söylemek istiyorum,
bazýlarý çok yanlýþ birþey yapý-
yor, ana baba çocuklarýyla
Almanca konuþuyor. Ama bil-
dikleri Almanca doðru ve yeter-
li olmadýðýndan çocuk bu yan-
lýþ Almanca’yý öðreniyor. Ve
bunu düzeltmek yeniden
öðretmekten çok daha zor olu-
yor. Özellikle söylüyorum, lüt-
fen ana babalar çocuklarýyla
düzgün Türkçe konuþsunlar,
çocuðun ihtiyacý olan bu. Ço-
cuk ana dilini iyi bilirse Alman-
ca’yý çok rahat öðreniyor. Hatta
bazýlarý yarý türkçe, yarý Al-
manca konuþuyor ki, bu çok
hatalý.
Prof.  Holl:  Liseye gelen Türk ço-
cuklarýnýn velilerinin çocuklarý-
na ve okuldaki durumlarýna
ilgileri mevcut, çünkü okulun
ve öðrenmenin kýymetini bili-
yorlar. Çocuklarýnýn birþeyler
öðrenmesini istiyorlar. Ben þah-

sen Türk çocuklarýyla diðer ço-
cuklar arasýnda bir fark görmü-
yorum.
Beken:  Bu  konuda  daha  ne  ya-
pýlabilir?
Nevyjel: Çocuklarýn herþeyden
önce düzgün Türkçe öðrenme-
ye ve okul harici derslerle Al-
manca öðrenmeye ihtiyacý var. 
Veliler, okul müdürlüðüne mü-
racaat ederek Türkçe ders talep
edebilirler. Mevcut Türkçe ders-
leri çok yetersiz. Talep doðrul-
tusunda okullarda ek Türkçe
dersi konulabilir. 
Prof.  Holl: En önemlisi iyi uyum
saðlamak ve Almanca dilini iyi
bilmektir. Burada yaþayan ya-
bancý çocuklarýn, Türk çocukla-
rýnýn, Almanca’ya hakim olduk-
larýnda çevrelerine iyi uyum
saðladýklarýna inanýyorum.
Beken:  Çocuklarýn  okullardaki
sosyal  faaliyetlere katýlýmý  na-
sýl?
Nevyjel: Genelde katýlýyorlar
ama kýz öðrencilerin bazýlarý
gezi, yüzme gibi faaliyetlere
katýlamýyorlar. Bu durum ço-
cuktan deðil maalesef aileden
kaynaklanýyor.
Prof.  Holl: Benim edindiðim
tecrübeye göre, mesela ben ti-
yatroya giderim, Türk çocuklarý
da benimle severek geliyorlar.
Spor, gezi gibi diðer aktivitelere
de katýlýyorlar, hiç bir problemi-
miz yok.
Beken:  Baþarý  durumu  lise
seviyesinde  nasýl?
Nevyjel: Eskiye nazaran þimdi
çok daha fazla liseye giden
yabancý çocuk var. Ama asýl dil
sorunu orada baþlýyor. Dersler
ilerledikçe lisan aðýrlaþýyor. Ve
yine burada da en büyük soru-
nu Türkçe’yi iyi bilmeyen ço-
cuklar yaþýyor. Aileler çocuklarý-
ný hep Almanca öðrenmeye
teþfik ediyorlar ama çocuklar
Türkçe’yi iyi bilmeden Alman-
ca’yý tam öðrenemezler.
Prof.  Holl: Lise söz konusu
olduðunda kendi edindiðim
yargýya göre diðer çocuklarda
olduðu gibi. Almanca önemli
ama  geldikleri okullarda bunu

baþarmýþ olanlar iyi uyum sað-
lamýþ oluyor ki bu da farklýlýðý
ortadan kaldýrýyor.
Beken:  Sizin  tavsiyeniz  ne  ola-
bilir?
Nevyjel: Önce velilerden çocuk-
larýyla ve dersleriyle ilgilenmele-
rini, öncelikle çocuklarýnýn düz-
gün Türkçe sahibi olmasý için
çaba göstermelerini, ve okul
baþarýsý için Almanca’ya aðýrlýk
vermelerini öneriyorum. 
Çocuklar tabii ev ödevlerini ve
dersleri iyi takip etmeliler.

Prof.  Holl:  Hoþgörü çok önem-
li. Ayrýca diðer kültürlerin ve
dinlerin bulunduðu bir okula
gidilmeli, genellikle buraya
sonradan gelmiþ yani büyük
yaþta gelmiþ çocuklarda uyum
ve dil problemi daha açýk görü-
lüyor. Bu yüzden çok çabuk bir
þekilde Almanca öðrenmeleri
çok önemlidir.

Beken: Gazetemizin misafiri o-
lan her iki öðretmenden edin-
diðimiz bilgi ve izlenimler, Türk
çocuklarýnýn baþarýsýnýn baþta
velilerin ilgisi olmak üzere, lisan
sorununu, özellikle ana lisan
yani Türkçe ve burada konuþu-
lan ana lisan yani Almanca’yý
iyi kavrayýp hakim olmaktan
geçtiðini açýkça ortaya koydu.
Bizim buna eklemek istediði-
miz, çocuklarýn geleceðine
yapýlan en iyi yatýrýmýn iyi bir
eðitim olduðudur.

Öðretmenin gözünden “Türk Öðrenciler”
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Almanca öðretmeni Prof.
Peter Holl 

Ýlkokul öðretmeni Liza Nevyjel
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Bir baþka bakýþ...
HHaassaann  ÝÝççeenn

hhaassaann..iicceenn@@bbiillccoomm..aatt

Bu köþemizde bundan sonra
yaþanan ya da yaþanabilecek
olaylarý baþka bir persfektif-
ten ele alýp siz okuyucularý-
mýzla tartýþma konusu yara-
tacaðýz.
Bu sayýmýzýn konusunu; ge-
rek TV’de  gerek Stad’ta göz-
leri kapalý müsabakalarý sey-
reden bilinçli ve bilgili oldu-
ðunu zannedenler olsun:
Her kesimden, her yaþtan,
baþka  kültürlerden insanlarý
birbirlerine yaklaþtýran bir çok
olgu olduðu gibi; bunlarýn
baþýnda  spor ve müzik gel-
diði birçok kiþi tarafýndan
bilinmektedir
Sporun her dalýnda, özellikle
futbolda insanlar çok geniþ
bir þemsiye altýnda. Bu topla-
nýþlar bazen olumlu bazen de
insanlýðýný unutmuþ canlýlar
kalabalýðýna dönüþtüðünü bir
çok kereler gözlemiþizdir.
Kurallarla belirlenmiþ (FIFA In-
ternational Board) bir düzene
oturtulmuþ, zaman, yer ve
mekaný belirli,  bir o kadar da
farklý yorumlara yol açan fut-
bolun günümüzde çok seyir
alan ve ekonomik yönden de
iyi pazarý olan bir spor dalý ol-
duðu tartýþýlmaz. 
Biz bunun ekonomik yönünü
bir yana býrakýp, sadace ken-
di seyir zevkimizi biraz da bi-
linçli hale getirmek  maksadý
ile kendimizi denemek  ve ay-
ný zamanda uygun platform-
larda tartýþmayý zevkli hale
getirmek için ilk önce þu so-
ruyu soralým kendimize:
Ben futbol seyretmekten zevk
alýyorum ve bunu sýkca yapý-
yorum. Ama ben kurallarý ne
kadar biliyorum?
Bir örnek düþünelim: 
1 ) Bir futbol müsabakasý (Bü-
yüklerde) en az kaç kiþi ile oy-
nanýr? 
2 ) Ýkinci yarýnýn baþlangýcýn-
da hakem, bir takýmýn 9
oyuncusunun sahada oldu-

ðunu tesbit
eder. Hakem
oyunu baþlatabilir mi? Evet,
Hayýr? Neden?
3 ) Bir hakem atýþýnda  top ni-
zami olarak oyuna girdikten
sonra, direk olarak hücum
oyuncusuna geldiðini varsay-
alým ve bu esnada hücum
oyuncusunun önünde kaleci-
den baþka kimse olmadýðýný,
topa vurup gol olduðunu dü-
þünelim.
Oyun nasýl baþlamalýdýr? (Gol
geçerli midir?)
4 ) Bir taç atýþý olsun ve  kendi
oyuncusu topu kaleciye doð-
ru kullansýn. Bu top kimseye
deðmeden kaleye girsin.
Oyun bu durumda nasýl baþ-
lamalýdýr ?
5 ) Bir köþe atýþýnda top köþe-
genlerini belirleyen çizgiyi
terketmeden bir oyuncu tara-
fýndan kýmýldatýlýyor. (Topa
dokunuyor). 
Bir baþka takým arkadaþý tara-
fýndan top nizami bir vuruþla
gol yapýlýyor. Oyun nasýl baþ-
lar ve neden?

Bu gibi pozisyonlarýn sýkça
yaþanabileceði kaçýnýlmaz ve
bu tür sorular hemen akla ge-
len sorulardan sadece birka-
çýdýr. Bir izleyici olarak bu so-
rularýn kaçýna cevap verebili-
yoruz? Okuyucularýmýz ken-
dilerine bu türden sorular so-
rup ayný zamanda kendi ba-
kýþ açýlarýný deðerlendirmeye
alabilirler. Hemen þuna da
deðinmekte yarar olduðunu
belirtmeliyim ki, bu sorular ve
cevaplar bir ölçü olmadýðý gi-
bi amaç bakýmýndan ulaþýl-
mak istenen noktaya yürü-
mekten baþka bir hedef taþý-
mamaktadýr.
Yukarýda dile gelen sorularýn
cevaplarýný bir sonraki sayý-
mýzdaki yazýmda bulabilirsi-
niz. Ayrýca sorularýnýzý ve gö-
rüþlerinizi beklerim. 
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Entegrasyon’dan  sorumlu  Eyalet  Bakaný  Brauner´in
eþitlik  istemi

Spor en iyi entegrasyon aracýdýr
ÖFB  (Avusturya  Futbol  Federas-
yonu)  gereksiz  yabancý  oyuncu-
lar  kurallýnýn  deðiþtirilmesini
tartýþýyor!
Viyana- Özellikle futbolda,
amatör kümelerde yaþanan an-
lamsýz yabancý kuralýna þimdi
bir hareketlilik geliyor. Viyana
Entegrasyon´dan sorumlu Eya-
let Bakaný Renate Brauner´in
entegrasyon ile ilgili çalýþmalarý
meyva vermeye baþladý. ÖFB
yetkililerinin 23. madde ile ilgili
Nisan´da açýklayacaðý kural de-
ðiþiklikleri için, kendi bünye-
lerinde bir çalýþma grubu oluþ-
turdu.
Bugünkü duruma göre ÖFB ku-
rallarýnýn 23. paragrafýnda (Res-
mi Liglerde) :
•Amatör kümede takým baþýna
sadece iki Avusturya vatandaþý
olmayan kiþi oynayabilir.  
•Profesyonel futbol kulüpleri-
nin oyun çizelgesinin üzerinde
(onbir as ve beþ yedek oyuncu)
ise beþ Avusturya vatandaþlýðý-
na sahip olmayan kiþi oynayabi-
lir. 

Entegrasyon´dan sorumlu
Eyalet Bakaný Renate Brauner
tarafýndan, ÖFB ve WFV
Baþkanlarýna yazýlan yazý sonu-
cunda, 11 Nisan´da bir tasarý
sunulmak üzere bir çalýþma biri-
mi oluþturuldu. 
Brauner´in  isteði  nedir?  
„Avusturya´da oturma müsa-
adesi bulunan herkesin istediði
gibi futbol oynayabilmesidir“.
Çünkü Brauner´e göre,Spor En-
tegrasyonu saðlayan en mü-
kemmel yoldur.
Bu anlamsýz 23. maddeye en
güzel örnek Simmeringers Fut-
bol Kulübü’nde top oynayan
Hýrvat Sefat Osmani’dir. Hýrvat
oyuncu 14 seneden beri Avus-
turya´da yaþýyor. Ailesi de
Avusturya´da ve hatta Avustur-
ya´da doðmuþ çocuklarý var. Yi-
ne de Sefat Osmani yabancý
statüsünde oynuyor. 

Brauner: “Eðer bir kiþi 5 sene-
den beri Avusturya´da yaþýyor-
sa, eþit hakklara sahip olmasý
gerekiyor”, ifadesinde bulundu.  
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