
KKeennaann  ::  ““FFPPÖÖ,,  iizznniimmii  aallmmaaddaann  rreessmmiimmii  bbaassttýý!!””

Viyana- Geçen sayýmýzda saðcý parti
FPÖ’nün bir Türk’ü de içine alýp yaban-
cýlarý  konu alan ilanlarýný “Alkýþlayalým
mý?  yoksa  taþlayalým  mý?” diyerek bü-
yüteç altýna almýþ, yorumu siz okuyucu-
larýmýzýn dikkatine sunmuþtuk. Bu sayý-
mýzdan sonra 500’den fazla kiþi bizi
telefon ile aradý ve fikirlerini söyledi.
Ama bizi arayanlardan bir tanesi de
FPÖ ilanlarýnda resmi basýlan ve aðzýn-
dan birtakým þeyler söyletilen Kenan

Babayiðit olunca kamunun, onun sözlerine kulak vermesi gerek-
tiðine inandýk. Kenan Babayiðit: 
“FFPPÖ’nün  reklamlarýna  itiraz  ediyorum..  FFPPÖ,  benim  ne  yazýlý  ne
sözlü  rýzamý  almýþtýr..  FFPPÖ  verdiði  tartýþmalý  mesajlarýný  keþke
kendi  siyasetine  inanan  bir  Türk  asýllý  Avusturya  vatandaþýndan
alsaydý” dedikten sonra Babayiðit þunlarý ekledi:“FFPPÖ’nün  yapmýþ
olduðu  basýn  açýklamasýnda  taktim  edilen  broþürde
kullanýlan  ifadeler  bana  ait  deðildir..  BBen,  KKenan
BBabayiðit,  tam  tersine  enteggrasyon  açýsýndan
ggöçmenlerin  seçme  ve  seçilme  hakkýna
sahip  olmasýný  vazggeçilmez  bir  olggu  olarak
ggörüyorum..  RResmim  ve  ismimin  herhanggi  bir
parti  tarafýndan  propagganda  malzemesi
olarak  kullanýlmasýný  doðru  bulmuyo-
rum  ve  reddediyorum..  HHemen  bu
yanlýþýn  düzeltilmesi  için  ggereken
adýmlarý  atmýþ  bulunuyorum,
FFPPÖ’nün  bu  hatasýný  düzeltmesi
için  hukuksal  ggiriþimlerde  bu-
lundum..‘’
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Viyana
Yabancýlar  

Polisi’ndeki  garip
olaylar

Viyana’da yaþa-
yan bir Türk iþçisi
anlaþýlan yalnýzca
beton iþçiliði ko-
nusunda çalýþkan
olmakla kalmadý. 
38 yaþýndaki a-
dam, evli ve 12
çocuk sahibi. An-
cak kumadan ol-
ma 13. çocuðu
ile ‘’kumasýný’’ Avustur-
ya’ya getirmek istediðin-
de, Yabancýlar Polisi’nde
bazý sorunlarla karþýlaþtý.

Rezilliði Avusturya gaze-
teleri çok büyütmeden yer
verdi. Ama olay büyük bir
skandal olarak nitelendi-
rildi. Türk toplumuna olan
özellikle çocuklar ve ka-
dýnlar konusunda önyar-
gýlar hesaba katýlýnca bu
rezalet tüm Türk toplu-
mun hanesine kocaman
bir eksi olarak yine geçti.

Aþaðýda Kurier Gazete-
si’nde Avusturya Türk
toplumu açýsýndan son
derece utanç verici  Avus-
turya vatandaþlýðýna geç-
miþ  Türk’ün  rezaletinin
haberini tercümesini oku-
yucularýmýzýn dikkatine ve
yorumuna sunuyoruz.

“Bu haberi Avusturya
gazetelerinin manþetten
vermediðine dua edelim”
diyen bir Türk derneði
baþkaný “Avusturya
kanunlarýna, gelenek ve
kültürünü hiçe sayan  bazý
insanlarýmýz hepimize

kötülük ediyor” dedi.

Viyana Yabancýlar Polisi’-
ndeki Emniyet Müdürü
Wilfried Kovarnik gülüm-
seyerek,‘’Kötü birþey düþ-
ünmemiþ. 

Aksine iyilik yapmak iste-
miþ’’ diyor. Emniyet
Müdürü Kovarnik ada-
mýn, (iki aylýktan 19 yaþý-
na kadar olan) çocuklarýn
bakýmý ve eðitimi kon-
usunda eþine ‘’yardýmcý
olmak’’ istediðini söyledi-
ðini belirtiyor.

Türk iþçinin yalnýzca bu
nedenle Türkiye’ye yeni
bir eþ aramaya gittiði ve
üçüncü arayýþtan sonra
baþarýlý olduðu belirtiliyor:
Evlenip bir çocuðu daha
dünyaya geldi.

Ancak iþçi Viyana’da
‘’ikinci eþi’’ için oturma
izni baþvurusunda bulu-
nunca iþ ortaya çýktý.
Sonuç: ‘’yeni eþin’’ bura-
da kalmasýna izin yok.
Bebek ise, babasý yýllar
önce Avusturya vatandaþ-
lýðýna geçtiðinden burada
kalabilecek. 

Viyana’da KUMA skandalý  
Viyana- 13 çocuklu Türk iþcisinin
Viyana’ya getirdiði kuma sýnýr dýþý edil-
di!... Viyana’da yaþayan 13 çocuk babasý
bir Türk Ýþçisi, Türkiye’den bir kadýný
resmi nikahlý 12 çocuðunun annesinin
üzerine kuma olarak getirmek isteyince
baþý belaya girdi. Viyana’da  beton iþcisi
olarak çalýþan ve Avusturya vatandaþý
olan Türk iþçisi, 12 çocuklu resmi eþinin
üzerine getirdiði kumadan bir de çocuk
sahibi oldu. Kumayý ve  kumadan olma

13.çocuðu Viyana’ya getiren 38 yaþýnda-
ki Türk, kuma için Yabancýlar Polisi’ne
baþvurarak oturma izni talep etti.
Demokrasi’yi sultanlýkla karýþtýran 38
yaþýndaki Türk’e Viyana Yabancýlar Polisi
red cevabý verdi. Kuma ise derhal
Türkiye’ye gönderiliyor. Kumadan olma
13.çocuk babanýn Avusturya vatandaþý
olmasý nedeni ile Avusturya’da kala-
biliyor. Olay nereden bakýlýrsa bakýlsýn
bir skandal olarak nitelendirildi.
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Bulgaristan ve

Yugoslavya 

iskencesi

Yaz geldi. Türkiye’ye kara yo-
lu ile ulaflmak  isteyenler için
çileli yolculuk bafllad›. Cehen-
nem yolculuk Yugoslavya’da
bafll›yor, Bulgaristan’da de-
vam ediyor.  Yugoslavya ve
Bulgaristan  otoyollar›nda ne-
ler yafl›yorsunuz? sorusunu
Yeni Vatan Gazetesi Avustur-
ya’da iki yüzden fazla Türk va-
tandafl›na sordu. Cevap  san-
ki söz birli¤i etmiflcesine ay-
n›yd›:
“‹çti¤imiz sütü
burnumuzdan getiriyorlar”
‹nsanlar›m›za “Peki nas›l
oluyor bu iflkence?” diye sor-
du¤umuzda ald›¤›m›z cevap-
lar korkunçtu. “Yugoslav ve
Bulgar Polisleri  bizi resmen
soyuyorlar, dövüyorlar, haka-
ret ediyorlar, param›z› res-
men çal›yorlar, ailelerimizi
taciz ediyorlar” ola¤an cevap-
lardan sadece bir kaç tanesi
idi. Üzülerek ald›¤›m›z baz›
cevaplar aras›nda  han›mlar›
tecavüz edilenler bile vard›”.
“Rüflveti resmi  hale getiren
Yugoslav ve Bulgar polisleri-
nin birçok sivil  mafya üyeleri
ile birlikte çal›flt›klar› iddias›
olay›n z›vanadan ç›kt›¤›n›n
göstergesi olsa gerek. Vatan-
dafllar›n ço¤u Türk  olduklar›
için kendilerine kötü davran›l-
d›¤›n› ve Ankara  hükümetinin
bu konuda Yugoslavya ve
Bulgaristan devlet temsilcile-
rine bask› yap›lmas›n› istiyor.
Türk vatandafllar› bir y›l›n
yorgunlu¤undan sonra yollar-
da her türlü resmi iflkenceden
sonra manevi yönden çok
y›pran›yorlar. 
Bu rezilli¤i en asgari boyuta
çekmek için her kesimi de-
mokratik tepki göstermeye
davet ediyoruz. Tabii da¤ ba-
fl›nda de¤ilsek e¤er...

Yugoslavya ve Bulgaristan yollar›nda Türk vatandafllar›na iflkence

Yaz›n gelmesi ile birlikte,
Türk vatandafllar›na Yugos-
lavya ve Bulgaristan yollar›n-
da çektirilen iflkence karfl›-
s›nda Avusturya Türk Der-
nekleri Birli¤i, Yugoslavya ve
Bulgaristan Devlet ve hüku-
met baflkanlar› baflta olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan›, Baflbakan›,
‹ç ‹flleri ve D›fl ‹flleri Bakanl›-
¤›’na bir flikayet dilekçesi
göndermeye haz›rlan›yor. 

Bu konuda vatandafllar ile
konuflarak  Vatan Gazetesi
okuyucula›ndn flu mesajlar›
alm›flt›r:

• Yugoslav ve Bulgar Polisi-
ne rüflvet vermek adeta bir
kanundur. Rüflvet verilmez
ise Türk vatandafllar›n› türü,
türlü iflkence beklemektedir.
• Birçok vatandafl›m›z›n ara-
bas› Yugoslav ve Bulgar Po-
lisin iflbirli¤i ile mafya ta-
raf›ndan el konulmufl, yak›l-
m›fl ve birço¤u ölümle tehdit
edilmifltir. Öldürülmüfl olan-
lardan haber yoktur.

• Birçok vatandafl›m›z›n ha-
n›m› Yugoslavya ve Bulgaris-
tan Polisi taraf›ndan tacize
u¤ram›fl ve hatta tecavüz
edilmifltir.
• Yugoslavya ve Bulgaristan
yollar›ndaki resmi rüflvete,
tecavüze, ahlaks›zl›¤a, edep-
sizli¤e derhal  son verilsin.

Viyana- Yaz›n gelmesi ile Türkiye’ye karayolu ile
gidecek Türk vatandafllar›n›n huzursuzluklar› baflla-
d›. Yeni Vatan Gazetesi’ne baflvuran yüzlerce vatan-
dafl Yugoslavya ve Bulgaristan yollar›nda özellikle
Devlet memurlar›n›n rüflvet, tecavüz, hakaret, rezil-
liklerinden son derece rahats›z olduklar›n› ifade etti-
ler. Bu ülkelerin hükümetlerini derhal resmi soygu-
na son verilmesine konusunda ciddi önlemler al-
maya Yeni Vatan Gazetesi olarak davet ediyoruz.
Türk vatandafllar›na bu yollarda çektirilen eziyet bu
ülkeler için yüz karas›d›r. Vatandafllar›m›z›n namus-
lar›ndan sorumlu olmas› gereken Yugoslav ve Bul-
garistan yollar›ndaki, resmi yetkililerin bizzat birta-
k›m mafyavari kifli ve kurumlarla vatandafllar›m›z›n
cebine, namusuna ve izzet-i nefsine sald›r›da bu-
lunmalar› kabul edilemez. Bu durum normal bir du-
rum de¤ildir. Herkesi göreve ça¤›r›yoruz. Edepsiz-
li¤in, ars›zl›¤›n, h›rs›zl›¤›n bu kadar ayyuka ç›kt›¤›
bir ikinci  durum gösterilemez.

Yollardaki resmi soygun Birol K›l›ç
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Dini evvela çapulcu istismarýndan
kurtarmak borcundayýz!

KKoonnuukk  YYaazzaarr
AAhhmmeett  TTüürrkkeerr

ÖNCE baþlýðýmýzýn esin
kaynaðý olan hadisi göre-
lim.  Hz. Peygamber buyu-
ruyor ki: 

““AAllllaahh''aa  yyeemmiinn  oollssuunn  kkii,,  ssii-
zzii,,  ggüünneeþþ  ggiibbii  aayyddýýnnllýýkk  bbiirr
ddiinn  üüzzeerriinnddee  bbýýrraakkttýýmm..  BBiirr
ddiinn  kkii,,  aayyddýýnnllýýkkttaa  ggeecceessii  ddee
ggüünnddüüzz  ggiibbiiddiirr..” (Ýbn
Máce, 1/4) 

Böyle bir din býraktý Hz.
Muhammed. 
Kaynaðý Kur'an olan bir
din. 
Kur'an'ýn adlarýndan biri de
““NNuurr””, yani ýþýktýr. 
Iþýk kitabýn dini baþka nasýl
olabilirdi! 

Aradan 1400 küsür yýl geç-
miþ bulunuyor. Daha Pey-
gamberimiz'in son nefesini
verdiði anda baþlayan yoz-
laþmalar, bir süre sonra EE-
mmeevvîî  AArraabbiizzmmii''nin putçu
karþý devrimiyle köþe taþla-
rýný örseledi ve buna baðlý
olarak büyüyen yozlaþma
ve sömürü 'güneþ ve ýþýk'
dinini, bir katranla örttü. 

Bugün dünyanýn hemen
her yerinde ““MMüüssllüümmaann  vvee
MMüüssllüümmaannllýýkk”” dendiðinde
insanlar þöyle bir ürperiyor
ve içlerinden ádeta ““ÝÝyyii  kkii
bbeenn  bbuunnllaarrddaann  ddeeððiilliimm””
diyor. 
Çünkü “Müslümanlýk” ge-
riliðin, kirliliðin, sahteliðin,
þiddet ve dehþetin alámeti
farikasý haline getirilmiþ. 

ÝÝKKBBAALL’’DDEENN  MMÜÜTTHHÝÝÞÞ  UUYYAARRII

Müslüman dünyanýn bu-
gün kendisine Allah rýzasý
kazandýracak bir tek ibade-
ti olabilir: Hz. Muham-
med”in býraktýðý ýþýk-aydýn-
lýk dine bulaþan (veya bu-
laþtýrdýklarý) kir ve karanlýðý
bu dinin bünyesinden te-
mizlemek. Bunun için yapý-

lacak ilk þey, MMuuhhaammmmeedd
ÝÝkkbbaall’’in 1920”lerde söyle-
diðidir: 

““BBiizziimm  ÝÝssllaamm””aa  yyaappaaccaaððýý-
mmýýzz  eenn  bbüüyyüükk  iiyyiilliikk,,  ddüünnyyaa-
yyaa,,  ÝÝssllaamm’’ýý  bbiizziimm  tteemmssiill  eett-
mmeeddiiððiimmiizzii  iillaann  eettmmeekkttiirr..””
Ne yazýk ki, bunun tam ter-
si yapýlýyor. Örnek olarak,
Ýslam dünyasýnýn en önde
ve din açýsýndan da en iyi
durumda olan ülkesi
Türkiye’yi seçiyorum. ÝÝkk-
bbaall’’in sözünün penceresin-
den Türkiye’ye yeniden ba-
kalým. 
Son yýllarda din adýna orta-
lýða fýrlayarak onu-bunu

Allah’ýn avukatý gibi hesa-
ba çeken, aðzýný açana,
““BBiizzddeenn  oonnaayy  aallddýýnn  mmýý  ddaa
ddiinnddeenn  ssöözz  eeddiiyyoorrssuunn??”” di-
yecek kadar pervasýzlaþan
sözde “din savunucusu”
din bezirgánlarýna baka-
lým. 

Dinin insan hayatýndan
kovmak istediði ne kadar

tutarsýzlýk, ilkesizlik, ceha-
let, merhametsizlik, iftiracý-
lýk, düzenbazlýk, þehvetpe-
restlik, doymazlýk, kabalýk,
hatta yer yer ahlaksýzlýk
varsa bunlarda... 

Son yýllarda bunlarýn yalnýz
ekranlara yansýyan rezilli-
kleri bile dini aðýzlarýna
almamalarý için yeterli ge-
rekçedir. Ama nerede o
insaf, o insanlýk! 
Hálá onu-bunu káfir ilan
etmeye, hálá kendilerinden
baþkasýný Müslüman gör-
memeye, hálá Allah’ýn avu-
katý pozuyla baðýrýp çaðýr-
maya, hálá gerçek muvah-

hitlere sövmeye devam
etmekteler.Belli ki hiçbir
uyarýcýlarý yok. 
Gerçek þu ki, bunlarýn orta-
lýða saçtýklarý katran, mua-
zzez Ýslam’ýn çehresini ta-
nýnmaz hale getiriyor. Bun-
larýn çirkinlikleri dine fatura
edildiði için din nefret ve
ürküntü unsuru haline
geliyor. Aklýn ve gerçek di-
nin gösterdiði yol bellidir: 
Dini evvela bu çapulcu
istismardan kurtarmak
borcundayýz. 

IIþþýýkk-aayyddýýnnllýýkk  ddiinnee  iinnkkáárrccýýllaarr-
ddaann  hhiiççbbiirr  zzaarraarr  ggeellmmeezz..
OOnnllaarrýýnn  zzaarraarrllaarrýý,,  ýýþþýýððaa  kkaarrþþýý
oollmmaallaarrýý  yyüüzzüünnddeenn,,  kkeennddiill-
eerriinneeddiirr.. Ama dini, nefisle-
rinin menfaat, koltuk ve
kinlerine paravan yapanla-
rýn sergiledikleri karanlýklar,
körpe kuþaklarý dine karþý
tavýr almaya ve Tanrý’nýn
uzattýðý mutluluk reçetele-
rine sýrt dönmeye itiyor. 

PPAARRTTÝÝ  VVEE  ÞÞÝÝRRKKEETT
SSÖÖMMÜÜRRÜÜSSÜÜ  

Iþýk ve aydýnlýk din, yüzyýll-
lardan beri, mezhep ve ta-
rîkat tahribiyle katranlaþ-
mýþtý. Monarþik-teokratik
despotizmler döneminde,
Kur’an’ýn dinini, mezhep
ve tarîkat yobazlýðýnýn sö-
mürüsü periþan ediyordu.
Cumhuriyet ve demokrasi
devresinde bunlara parti ve
þirket sömürüsü eklendi.
“Din, benim tarîkatim, be-
nim mezhebimdir” söyle-
mindeki Kur’an dýþý dayat-
ma, günümüzde, “Dini ve
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Ýslam’ý benim partim, be-
nim þirketim temsil eder”
söylemiyle birleþmiþ bulu-
nuyor. 
Yani bela çift çatallý hale
gelmiþtir. 
Kur’an dýþý dinciliðin söy-
lemleri, yasallaþtýrýlmýþ bir
engizisyon despotizmine
dönüþmüyorsa bunu Cum-
huriyet’e ve onun en ö-
nemli deðerlerinden biri o-
lan laikliðe borçluyuz. Iþýk-
aydýnlýk dine musallat o-
lanlarýn, öncelikle bu ikisi-
ne saldýrmalarý sebepsiz
deðildir. 
Gerçeði arayan temiz ve
samimi vicdanlar için yol
bellidir: Iþýk-aydýnlýk dini
nefret ve ürküntü unsuru-
na dönüþtüren istismarcý
zihniyetlerin gittikleri yö-
nün tam tersine gitmek.
Yanlýþ hesap yapanlar, diri-
liþi olmayan bir çöküþe
mahkûm olurlar. 
Lütfen, tarihi dikkat ve
basîretle okuyun! Ve de-
mokrasinin, engizisyon
despotizmine geçiþ merdi-
veni yapýlmasýna izin ver-
meyin!

SSoorruu-CCeevvaapp

AAllllaahh  sseevvggiissii  vvee  AAllllaahh  kkoorr-
kkuussuu  kkaavvrraammllaarrýý  ffaarrkkllýý

mmýýddýýrr??  
Allah'la iliþkilerimizde sevgi
temeldir. Ýman da bir sevgi
yoðunlaþmasýdýr. (bakýnýz
Kur’an-ý Kerim  Bakara
süresi 165.Ayet) Ancak bu,
korkunun tamamen dýþlan-
masý anlamýna gelmez. 

Allah'ýn buyruklarýna aykýrý-
lýk durumunda elbette ki
korkuya düþeriz. Bu korku,
Allah'ýn korku kaynaðý
olmasýndan deðil, bizim
fiillerimizin korkulacak
sonuçlar getirecek türden
olmasýndan kaynaklanýr. 

Kur'an'daki 'takva' kavramý-
nýn 'Allah korkusu' olarak
tercüme edilmesi ise tama-
men yanlýþtýr. Takva, kelime
anlamýyla sakýnmak
demektir. Kur'ansal anlamý
ise Allah'ýn iradesine ters
düþecek þeylerden sakýn-
mak demektir. 

Geleneksel anlayýþ, kitleyi
dizginleyeceðim iddiasýyla
takvayý korku ile eþitleyerek
Kur'an müminlerine çok
yýkýcý bir haksýzlýk etmiþtir.
Kaþ yaparken göz çýkarmýþ-
týr. Ýslam korku dini, Kur'an
korku kitabý, Allah korku
tanrýsý gibi algýlanýr olmuþ-
tur. 

Yunus Emre 
Bir tona kan bulaþacak
Yumayýnca mismil olmaz.
Gönül pisi yunmayýnca
Namaz reva olmayýser.'

* * *

'Bir kez gönül yýktýn ise
O kýldýðýn namaz deðil!
Yetmiþ iki millet dahi
Elin yüzün yumaz deðil.'

* * *

'Sorun bana aklý eren:
Gönül mü yeð. Kâbe mi yeð?
Ben ayduram, gönül yeðdür,
Gönüldedür Hak duraðý.'

* * *

'Can gözü O'nu gördü,
Dil O'ndan haber verdi;
Can içinde oturmuþ
Gönlümü arþ eyledi.'

* * *

'Çalýþ, kazan, ye, yedir;
Bir gönül ele getir;
Yüz Kâbe'den yeðrektir
Bir gönül ziyareti.'

* * *

'Yunus Emre der, hoca!
Gerekse bin var hacca,
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir.'

Yunus Emre
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Bir yabanc›n›n s›n›rd›fl›
edlme koflullar›n› sordu¤u-
muz yabanc›larla ilgili ka-
nunlar konusunda uzman
Dr. Micheal Strober, bu ko-
nuda vatandafllar›n dikka-
tine sunmak üzere afla¤›-
daki bilgileri verdi:

EE¤¤eerr 55 yy››llddaann bbuu yyaannaa aarraa--
ll››kkss››zz vvee yyaassaall oollaarraakk AAvvuuss--
ttuurryyaa’’ddaa yyaaflfl››yyoorrssaann››zz oo vvaa--
kkiitt;;
• geçiminizi sa¤lama ko-
nusunda sorunlar›n›z ol-
mamas› ya da
• yeterli sa¤l›k sigortas›
korumas›na sahip olma-

man halinde de "s›n›r d›fl›”
edilemezsiniz.

Bu durumun geçerlili¤i ise
ancak, geçimini kendi gü-
cünle güvence alt›na al-
mak üzere çaba sarf etme-
niz, ve bu imkans›z de¤ilse
geçerlidir. Örne¤in; iflsizsi-
niz fakat ‹flçi Bulma Kuru-
mu sizin hakk›n›zda "ifle
girebilme flans›n›z oldu¤u-
nu belirtiyor”. Bu durumda
s›n›r d›fl› edimezsiniz.

88 yy››llddaann bbuu yyaannaa aarraall››kkss››zz
vvee yyaassaall oollaarraakk AAvvuussttuurr--
yyaa’’ddaa yyaaflfl››yyoorrssaann››zz

• ancak Avusturya’daki bir
mahkemece ceza çarpt›r›l-
man›z
• veya Avusturya’da bu-
lunman›z huzur ve güveni
tehdit eder mahiyette ise,
bu halde s›n›r d›fl› edilebi-
lirsiniz. 

1100 yy››ll aarraall››kkss››zz vvee yyaassaall iikkaa--
mmeetttteenn ssoonnrraa iissee yyaallnn››zzccaa
aaflflaa¤¤››ddaakkii ss››nn››rr dd››flfl›› ggeerreekk--
ççeelleerrii ggeeççeerrlliiddiirr..

• Ülkeye kaçak yoldan a-
dam sokarsan›z ve bu
(Schlepperei)Mahkemece
tesbit edilirse. Veya "Uyufl-

turucu Kanunu” nun ön-
gördü¤ü kimi suçlar ya da
di¤er a¤›r suç yada  di¤er
a¤›r suçlardan ötürü bir y›l›
aflan hapis cezas›na çarp-
t›r›lma durumlar›nda.
• Mahkemece 6 ay› geçen
hapis cezas›na çarpt›r›lm›fl
vedaha önce bir ya da bir
den fazla benzeri suçu
ifllemiflseniz ve bu/ bunlar
sab›ka kayd›n›zdan henüz
silinmemiflse.

• S›n›r d›fl› karar›n›n verile-
meyece¤i durumlarda ayn›
gerçeklerden ötürü oturum
yasa¤› da verilemez. 

S›n›rd›fl› hangi hallerde söz konusudur?

VViiyyaannaa--TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ddöö--
nneenn vvaattaannddaaflflllaarr››mm››zz,,
ffaazzllaa ttaakk›› ttaakkmmaallaarr›› yyüü--
zzüünnddeenn ggüümmrrüükklleerrddee ssoo--
rruunn yyaaflfl››yyoorrllaarr..
TTüürrkkiiyyee’’ddee ddüü¤¤üünn yyaapp››pp,,
ttaakk››llaarr››yyllaa ddöönneennlleerriinn
ggüümmrrüükk kkaapp››llaarr››nnddaa ttaakk››--
llaarr››nnaa eell  kkoonnuulldduu¤¤uu vvee
hhaakkllaarr››nnddaa ddaavvaa aaçç››lldd››gg››
bbeelliirrlleennddii..

Avusturya polisi, Türkle-
rin dü¤ünlerde alt›n tak-
ma gibi bir gelene¤inin
oldu¤unu bilmediklerini
söyledi. 

Gümrük muafiyet s›n›r›n›
geçen tak›lar›n beyan›
durumunda tak›n›n ver-
giden muaf say›ld›¤›n›
belirtildi.
Avusturya polisi, bu ko-
nuda çok duyarl› dav-
rand›klar›n›n fark›nda.

Yolculara ilk baflta soru-
lan "Gümrü¤e tabi eflya-
n›z var m›?” sorusundan
sonra bir de "Yan›n›zda
alt›n tak› var m›?” soru-
sunu yöneltiyorlar. 
Gümrük muafiyet s›n›r›
1400 ATS. Yani de¤eri
1400 ATS’nin alt›ndaki
tak›lar için gümrük ver-
gisi ödenmiyecek.

Ancak e¤er yolcu 1400
ATS üzerinde yeni alt›n
tak›yorsa, bunu beyan
etmek zorunda. 
Beyan edilen tak›lar için
ceza ödemek zorunlu
de¤il ama gümrük ve
katma de¤er vergisini ö-
demek flart. 

Alt›n›n ayar›n› kendileri
kontrol eden gümrük
memurlar›, alt›n›n 14 mü
yoksa 22 ayar m› oldu-

¤unu da hemen tespit
edip, de¤erin yüzde
2,5’ini  gümrük vergisi-
ne, yüzde 20’sini de
gümrük katma de¤er
vergisine tabi tutuyorlar. 
Yolcunun gümrükte bu
alt›n tak›lar› beyan etme-
mesinin sonucu olarak
yan›na para cezas›n›
ödemesi de cabas›.

Viyana’da Havalimalima-

n›nda birçpok Tütk va-
tandafl› kanunlar› bilme-
di¤i için s›k›nt› çekti¤ini i-
fade eden gümrük me-
murlar› dikkat edilmesi
konusunda uyard›. 
Tak›lara el konulsa bile
bu tak›lara gerekli katma
de¤er ve gümruk vergisi
ödeyerek al›nabilece¤ini
ifade een yetkililer bu
ücretlerin çok olmad›¤›n›
söylediler. 

Gümrüklerde tak›lara dikkat!



Ýzin sezonu öncesi Bulga-
ristan Gümrükler Genel
Müdürü Assen Assenov
ile Kaptan Andreovo
gümrük kapýsýnda bir ara-
ya gelen Gümrükler Genel
Müdürü Nevzat Saygýlýoð-
lu otomobilleriyle Türki-
ye´ye gelenlere uygula-
nan ve triptik (araç takip
formu) olarak tanýnan a-
raç takip formunun kaldý-
rýlacaðýný açýkladý.

Gümrükler Genel Müdürü
Saygýlýoðlu, „Bu formun
düzenlenmesi için güm-
rük vakfýna para alýnýyor-
du ve ayrýca maliye de
damga pulu vergisi tahsil
ediyordu. Bu iþlem zaman
aldýðý için uzun bekleme-
lere neden oluyordu. Bu
yýl bu uygulamayý sona er-
dirmek istiyoruz. Ülkeye
giriþ yapan yabancý plaka-
lý araçlar gümrük muhafa-
za bilgisayarýna kaydedile-

cek. Bu araçlarýn zama-
nýnda çýkýþ yapýp yapma-
dýðý ise bilgisayardan tes-
pit edilecek“ ifadesinde
bulundu.

Zorunlu  baðýþ  yok
Nevzat Saygýlýoðlu, sýnýr-
larda vatandaþlardan çe-
þitli vakýflar adýna alýnan
zorunlu baðýþ uygulama-

sýnýn da kaldýrýlacaðýný
söyledi. Dezenfekte adý
altýnda bu sene Kapýku-
le´de baþlatýlan uygulama
ile araç baþýna Çevre Ko-
ruma Vakfý´na 2 Euro de-
zenfekte harcý kesiliyor,
daha önceki yýllarda da
Çeþme ve Ýzmir limanla-
rýndan giriþ yapanlardan

çeþitli vakýflar adýna baðýþ
alýnýyordu. 

Gümrük Bakanlýðý yetkili-
leri amaçlarýnýn vatandaþa
sýnýrda hiçbir sýkýntý yarat-
mamak olduðunu vurgu-
layýp, zorunlu baðýþlarýn
bu sene kaldýrýlacaðýný be-
lirttiler.
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Bulgaristan-Türkiye hattýnda Triptik kalkýyor

Avusturya´da her eyalet
ayda yaklaþýk 16 ile 20,4
EURO arasýnda radio tele-
vizyon ücreti ödüyor. 
ORF Yönetim Kurulu’nun

verdiði bilgiye göre ücret-
ler 1 Ocak 2004´den iti-
baren % 8 oranýndan bi-
raz fazla bir artýþta bulu-
nacak.

ORF yönetimi ayný za-
manda ücretin miktarýný
tespit edecek olan ve bu
konuyla ilgili çalýþmalarýný
baþlatan ORF Vakfý´na,
12 Haziran´a kadar bu
projenin bitirilmesi göre-
vini de verdi. ORF bu
konunun doðruluðunu
„Die Presse“ Gazetesi’ne
de onaylattý. 
ORF Vakfý Baþkaný Klaus
Pekarek, ORF´in bu isteði-
ni çok „Tabii“ bulduðunu

ifade ediyor. 

Sebebi ise, 1998´den bu
yana piyasada bir çok
þeyin % 11 oranýnda artý-
ðýný, ORF´in ücretlerinin
sabit kalmýþ olmasýný gös-
teriyor. Bu ücret artýþý ayný
zamanda yeni projelerde
de uygulanacak.

Örneðin, Avrupa çapýnda
via sataliti üzerinden
yayýn yapan ORF 2 gibi.  

ORF ücretini yükseltmek istiyor



Uluslararas› Narkotik Mad-
deler Kontrol Kurulu
(INCB) üyesi emekli Bü-
yükelçi Nüzhet Kandemir,
sentetik uyuflturucu kulla-
n›m›n›n bir çok ülke gibi
Avusturya ve Türkiye'de
de yayg›nlaflt›¤›n› belirte-
rek, ''Ecstasy, Coptagon
denilen bir tak›m maddel-
er, bugün gece kulüplerin-
de, sokaklarda ve ilkokul-
lar›n önünde dahi leblebi
gibi sat›lmakta ve gençleri-
miz taraf›ndan kullan›lmak-
tad›r'' dedi. 

''Türkiye'de bu sorun yok-
tur'' sav›n›n belki 20-25 y›l
önce do¤ru olabilece¤ine
iflaret eden Kandemir,
'Maalesef bugün bu sorun
vard›r ve giderek artmak-
tad›r. Bu sorun sadece
uyuflturucu maddelerin kö-
tüye kullan›m› sorunu de-
¤il, sentetik psikotrop
maddelerin de giderek da-
ha fazla kullan›m› sorunu-
dur'' diye konufltu. 

''''DDÜÜNNYYAA NNÜÜFFUUSSUUNNUUNN 
%% 33''ÜÜ  UUYYUUfifiTTUURRUUCCUU 

KKUULLLLAANNIIYYOORR'''' 

Emekli Büyükelçi Kande-
mir, hintkeneviri, afyon gibi
do¤al yollarla elde eldilen
uyuflturucular›n yan› s›ra
psikotrop olarak tan›mla-
nan sentetik uyuflturucula-
r›n tedavi d›fl›ndaki kötü
kullan›m›n›n da giderek
artt›¤›na dikkati çekerek,
flöyle dedi: 

''Dünya nüfusunun yüzde

3'üne yak›n bölümü
uluslararas› anlaflmalar›n
yasad›fl› sayd›¤› uyuflturu-
cu maddeleri kötüye kul-
lanmaktad›r. Bu maddeler,
özellikle gençler aras›nda
kullan›m› yayg›n olan yeni
bir tak›m uyuflturucular› da
içermektedir. 140 milyonu
aflk›n insan Cannabis (hin-

tkeneveri) türü uyuflturu-
cuyu, 30 milyon kifli Ecs-
tasy, 21 milyon eroin ve
kokaini kullan›yor.'' 

Damardan i¤neyle al›nan
uyuflturucunun AIDS'in ya-
y›lmas›nda etkili oldu¤unu,
uyuflturucu kaçakç›l›¤›n›n
rüflvet gibi yolsuzluklar›
beraberinde getirdi¤ine
dikkati çeken Kandemir,
Türkiye dahil tüm ülkelerin
bu felaketlerden çeflitli öl-
çülerde etkilendi¤ini kay-
detti. 

Kandemir, uyuflturucu tra-
fi¤iyle ilgili bir soru üzerine,

üretimde bir numara kabul
edilen Afganistan'dan 100
tona yak›n uyuflturucu
maddenin çeflitli yollarla
dünyaya yay›ld›¤›n› söyle-
di. Türkiye'nin, uyuflturucu
kaçakç›l›¤›nda güzergah
olarak kullan›lmaya karfl›
baflar›l› önlemler ald›¤›na
iflaret eden Kandemir,

ancak çok büyük kar b›rak-
mas› nedeniyle yeni yol-
lar›n da kolayca bu-
lundu¤unu kaydetti. 

Türkiye'nin transit geçifl
yolu olarak kullan›lmas› ne-
deniyle haks›z suçlamala-
ra maruz kald›¤›n› da ifade
eden Kandemir, ayr›ca
birçok terör örgütünün
uyuflturucu ticaretini finans
kayna¤› olarak
kulland›¤›n›n bilindi¤i
halde baz› ülkelerin siyasi
mülahazalarla bu örgütlere
Avrupa devletlerince
gerekli etkinlikte yak-
laflmad›¤›n› anlatt›. 

Nüzhet Kandemir, baz› Av-
rupa ülkelerinde ''soft u-
yuflturuculara izin verme''
e¤ilimi bulundu¤unu ve u-
yuflturucu müptelalar›n›n
devlete ait yerlerde eroini
kaynatarak damar›na zer-
ketme imkan› bulabildi¤ini
anlatarak, ''kurul buna
tamamen karfl›d›r'' dedi. 
BM'nin Mukim Kordinatörü
Alfredo Witschi-Cestari de,
konuflmas›nda INCB'nin
yap›s› ve faaliyetleri hak-
k›nda bilgi verdi.

IINNBBCC NNEEDD‹‹RR

INBC'nin ülkelerden ve
BM'den ba¤›ms›z bir ku-
rum oldu¤unu vurgulayan
Witschi-Cestari, BM'nin u-
yuflturucu konusundaki
sözleflmelerinin taraf ülke-
lerce yerine getirilip getiril-
medi¤inin kurul taraf›ndan
denetlendi¤ini anlatt›. 

Witschi-Cestari'nin verdi¤i
bilgiye göre, kurulun 13
üyesi bulunuyor ve üyeler
hükümetlerinden ba¤›m-
s›z, kendi adlar›na görev
yap›yor. Dünya Sa¤l›k Ör-
gütü'nün (WHO) belirledi¤i
3 kifli d›fl›ndaki 10 kifli hü-
kümetler taraf›ndan göste-
rilen adaylar aras›ndan se-
çiliyor. 

Emekli Büyükelçi Nüzhet
Kandemir, Türkiye'nin a-
day göstermesiyle BM
Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey taraf›ndan seçilmifl ve
2000 y›l›nda INBC'deki gö-
revine bafllam›flt›.

Uyuflturucu art›k
ilkokul önlerinde
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SSoorruu:: Pembe kart nedir,
kimlere verilir ? 
CCeevvaapp::Türk vatandafll›¤›n-
dan izinle ayr›lan kiflilere,
4112 say›l› yasa uyar›nca,
Türk vatandafll›¤›ndan
kaynaklanan tüm haklar›-
n›n sakl› tutuldu¤u ve gü-
vence alt›na al›nd›¤›na dair
bir belge düzenlenmekte-
dir. Bu belge kamuoyunda
‚Pembe Kart‘ olarak bilin-
mektedir. 
Bu belgeyle, do¤umla
Türk vatandafll›¤›n› kazan-
m›fl olup da sonradan Ba-
kanlar Kurulundan ç›kma
izni almak suretiyle yaban-
c› bir devlet vatandafll›¤›n›
kazanan kifliler ve bunlar›n
kanuni mirasç›lar›n›n, Tür-
kiye'de, ikamet, seyahat,
çal›flma, yat›r›m, ticari faa-
liyet, miras, tafl›n›r-tafl›n-
maz mal sat›n alma, dev-
retme, kiralama ve bunun
gibi konularda Türk vatan-
dafllar›na tan›nan haklar-
dan aynen yararlanmaya
devam etmeleri hükme
ba¤lanm›flt›r. 

SSoorruu:: Sahip olunan haklar
yönünden, Pembe Kart ha-
milleri ile Türk vatandafllar›
aras›ndaki farklar nelerdir? 
CCeevvaapp:: Tüm ülkelerin ana-
yasalar›nda oldu¤u gibi
Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasas›'nda da seçme ve
seçilme hakk› için temel
koflullardan biri "vatandafl-
l›k" oldu¤undan ,Pembe
Kart" sahibi kiflilerin seçme
ve seçilme hakk› bulunma-
maktad›r. Pembe Kart ha-
milleri Türkiye'deki devlet
dairelerinde memur olarak
da görev yapamamakta-
d›rlar. 

SSoorruu:: Pembe Kart hamilleri
Türkiye'ye kesin dönüfl

hakk›ndan yararlanabilirler
mi ? 
CCeevvaapp:: Pembe Kart hamili
kiflilerin kesin dönüfl hak-
k›ndan yararlanarak Türki-
ye'ye bedelsiz otomobil ve
mesleki alet götürmeleri
mümkün de¤ildir. Ancak
ev eflyalar›n› gümrüksüz o-
larak nakledebilirler. 

SSoorruu:: Benim gibi Türk
vatandafll›¤›ndan izinle
ç›km›fl bir bayan ile evlen-
mek istiyorum. ‹kimizin de
pembe kart› var. Avusturya
vatandafl› oldu¤umuz için
Standesamt'ta evlenece-
¤iz. Bayan›n ailesi Türki-
ye'de nikah yap›lmas›na ö-
zeniyor. Mümkün müdür ? 
CCeevvaapp: ‹ki Pembe Kartl›
Türk vatandafl›n›n Türkiye'-
de nikah akdi mümkündür.
Kay›tlar› kapal› oldu¤un-
dan Türk makamlar›ndan
herhangi bir belge almalar›
mümkün olmad›¤› için,  A-
vusturya makamlar› tara-
f›ndan düzenlenecek Ev-
lenme Belgesi, Do¤um Ka-

y›t Örne¤i, Kimlik Belgesi
veya Pasaport ve ‹kamet
Belgesi ile Türk Nüfus ‹da-
resine müracaat›n›z gerek-
mektedir. 

SSoorruu:: Pembe Kart hamiliy-
im. Ancak geçen sene Tür-
kiye'de bir gayrimenkul
almak için Tapu Dairesine
müracaat etti¤imde bu
kart ile ifllem yapt›ramaya-
ca¤›m› söylediler. Böyle
durumlarda ne yapmal›-
y›m? 
CCeevvaapp: "Pembe Kart" alan
kiflilerin önceki pasaport-
lar›na "4112 say›l› yasa u-
yar›nca Türk vatandafll›-
g›ndan izinle ç›km›flt›r."
ibaresi içeren bir damga
bas›lmaktad›r. Bu kafleyi
içeren pasaport ile vatan-
dafll›¤a geçti¤i yabanc›
ülke pasaportu da görül-
mek suretiyle, Türk ma-
kamlar› taraf›ndan tüm
ifllemler yap›lmaktad›r. 

SSoorruu:: Daha önce Türkiye´-
ye göçmen olarak gelmifl

ve Türk vatandafl› olmufl-
tum. Sonra izin alarak A-
vusturya vatandafll›¤›na
geçtim. Yeniden Türk
vatandafl› olmak istemiyo-
rum. Pembe Kart alabilir
miyim ? 

CCeevvaapp:: Hay›r, siz Pembe
Kart alamazs›n›z. Çünkü
4112 say›l› yasa uyar›nca
Pembe Kart, do¤umla Türk
vatandafll›¤›n› kazan›p,
izinle ayr›lanlara verilmek-
tedir. Do¤umla Türk vatan-
dafll›¤›n›n kazan›lmad›¤›
hallerde pembe kart verile-
mez.

SSoorruu:: Türk vatandafll›¤›n-
dan izinli ç›kt›m. Türkiye'de
ne kadar kalabilirim ? 

CCeevvaapp: ‹zinli olarak ç›kt›-
¤›n›z için Türkiye'de ika-
met, seyahat, çal›flma, mi-
ras, ticari faaliyet, yat›r›m,
gayrimenkul al›m ve sat›m›
gibi haklar›n›z 4112 say›l›
yasa ile güvence alt›na
al›nm›flt›r. Dolay›s›yla Tür-

Pembe kart!
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kiye'de istedi¤iniz kadar
kalabilirsiniz. 
SSoorruu:: Türk vatandafll›¤›n-
dan izinli ç›karsam Türki-
ye'de oturma ve çal›flma
izni almak zorunda m›y›m ?

CCeevvaapp:: Hay›r. 4112 say›l›
kanunla bu haklar muhafa-
za edilmektedir. 

SSoorruu:: Türk vatandafll›¤›na
al›nman›n flartlar› nelerdir ?

CCeevvaapp:: Türk vatandafl› ile
evlenen yabanc› bayanlar,
evliliklerini yetkili Türk
makamlar› önünde yap›ld›-
¤› taktirde, evlenme akdi-
nin yap›ld›¤› s›rada o ma-
kama; evlilikleri yetkili ya-
banc› makamlar önünde
yap›ld›¤› taktirde, evlen-
meyi tescil ile görevli Türk
makamlar›na; evlenme ak-
dinden bafllayarak bir ayl›k
süre içinde yaz›l› olarak
baflvurdu¤unda otomatik
olarak Türk vatandafll›¤›n›
da kazanabilirler. 

SSoorruu:: Ben Türk vatan-
dafl›y›m. Eflim ise ‹talyan
vatandafl› ve Türk vatan-
dafll›¤›na geçmek istiyor.
Hangi evraklarla Baflkon-

soloslu¤a gitmemiz gere-
kiyor ? 
CCeevvaapp:: Bir yabanc› devlet
vatandafl›n›n Türk vatan-
dafll›¤›na geçmek için Tür-
kiye'de yasal olarak ikamet
ediyor olmas›, Türkçe bil-
mesi ve müracaat›n› Türki-
ye'de yapmas› gerekmek-
tedir. 

SSoorruu:: Türk vatandafll›¤›n-
dan izinle ayr›lan kifliler
sonradan Türk vatandafll›-
¤›na geçmek için hangi
belgelerle baflvurabilirler ?

CCeevvaapp:: Türk vatandafll›-
¤›ndan izin alarak ayr›lan
kiflilerin, yeniden Türk va-
tandafll›¤›na geçmek üze-
re talepte bulunmalar› ha-
linde, bu talepleri baflkon-
solosluklar›m›zca ilgili ma-
kamlara iletilir ve baflvuru-
lar de¤erlendirildikten son-
ra  yeniden Türk vatandafl-
l›¤›na al›nabilirler. 

Baflkonsolosluklar taraf›n-
dan yeniden düzenlenen
nüfus cüzdan› ve pasa-
portlar, yeniden vatandafl-
l›¤a al›nma talepleri kabul
edilen vatandafllar›m›za
verilir. 

Viyana - Avusturya’da ya-
flayan Türk ve di¤er ya-
banc› ülke vatandafllar›-
n›n, yeni do¤an çocuklar›-
na oturma izni alabilme-
leri için; çocu¤un do¤u-
mundan itibaren üç ay
süreleri var. Üç ayl›k dö-
nem içinde çocuklar›na
oturma izni almayanlar
a¤›r para cezalar›yla kar-
fl›laflabiliyorlar.
Avusturya’da yaflayan bir
ailede, anne Avusturya va-
tandafl› ise do¤an çocuk
do¤rudan Avusturya vatan-
dafl› oluyor. Baba yabanc›
ise istedi¤i takdirde,
çocu¤u kendi
vatandafll›¤›na da geçi-
rebiliyor. Çocuk böylece 18
yafl›na kadar çifte vatan-
dafll›¤a sahip olabiliyor.
Reflit olduktan sonra seçim
yaparak bir vatandafll›kta
karar k›l›yor.
E¤er anne Avusturya ya da
Avrupa Birli¤i vatandafl›
de¤ilse, yeni do¤an çocuk
için yerleflme ya da oturma
izni gerekiyor. 
Evlilik d›fl› çocuklarda, an-
ne veya babadan biri Avus-
turya vatandafl› olsa bile,

taraflardan birisinin Türk
vatandafl› olmas› duru-
munda oturma izni almak
flart.
Türk vatandafl› annenin A-
vusturya’da yerleflim veya
oturma izni varsa, çocuk
do¤duktan sonra üç ay sü-
reyle otomatik olarak yasal
oturma iznine sahip. E¤er
sadece Türk vatandafl›
baba oturma iznine sahip-
se, baban›n bu baflvuruyu
yapmas› mümkün de¤il. Bu
durumda baflvuru dilekçe-
siyle bölgelerindeki ilgili
merciye gidip oturma izni
almas› gerekli. Avustur-
ya’daki Türk vatandafllar›,
bebe¤in do¤umundan son-
raki ilk üç ay içinde bebe¤e
nüfus cüzdan› ç›kartma-
l›d›r.
Daha sonra bebe¤i pasa-
porta kaydettirmeli, ikâmet
kâ¤›d› (Meldezettel) ç›kart-
t›rmal› ve ard›ndan oturma
izninde boflluklar ol-
mamas› için bebe¤e yerle-
flim ile oturma izni almak
için baflvurmal›dirlar.

Avusturya’da do¤an çocuklar
"kontenjana ” dahil de¤ildir.

AAiilleeyyee yyeennii bbiirr bbeebbee¤¤iinn ggeellmmeessii yyeennii bbiirr hheeyyeeccaann
vvee mmuuttlluulluu¤¤uunn yyaann››nnddaa ssoorruummlluulluukk ddaa ggeettiirriiyyoorr:: 

Oturma izinlerine dikkat!
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VViiyyaannaa’’ddaa iikkaammeett eeddiiyyoo--
rruumm.. VVaattaannddaaflflll››kk iiççiinn nnee--
rreeyyee bbaaflflvvuurrmmaamm ggeerreekkii--
yyoorr??

Viyana’da vatandafll›k
baflvurusu Viyana Beledi-
yesi’ne ba¤l› 61. Daire’ye
(Magistratabteilung yani
k›saca MA 61) yap›l›r. Bu
kurum birinci Viyana’da Vi-
yana Belediye Binas› (Wie-
ner Rathaus) içinde 8.
Blokta (Steige 8, Hochpar-
terre) bulunmaktad›r. 

MA 61’›n çal›flma günleri
ise ancak önceden rande-
vu al›nm›flsa görüflme ya-
p›labilmektedir. 

Yap›lan ilk görüflmede
hangi belgelerin gerekleri
oldu¤u size bildirilir. Bu
belgeler kifliden kifliye de-
¤ifliklik arzedebilir. Daha
sonra bu belgelerle bafl-
vuru yapmak üzere bir ran-
devu alman›z gerekir. Afla-
¤›da belirtilen belgeler,
baflvuru yapan herkesten
mutlaka istenir:
• fiimdiye kadar oturdu-
¤unuz ve kald›¤›n›z yerleri,
ö¤renim durumunuzu, ça-
l›flt›¤›n›z bütün iflleri ve
bunlar›n sürelerini içeren,
ailevi durumunu belirten
ayr›nt›l› hayat hikayesi (öz-
geçmifl- Lebenslauf) 
• Vesikal›k bir foto¤raf
• Nüfus cüzdan›

• Pasaport
• ‹kametgah ilmuhaberi
(Meldezettel)
• Ald›¤›n›z maafl miktar›n›
gösteren yeni tarihli maafl
bordrosu (Gehaltsbestäti-
gung) veya yeterli geliri ol-
du¤unu gösteren baflka
belgeler
• Sa¤l›k sigortas›ndan
(Krankenkasse) alaca¤›-
n›z, son on – duruma göre
befl- y›lda sigortal› oldu¤u-
nuz süreleri gösteren o-
nayl› belge
• Geldi¤iniz ülkenin yetki-
li kurumundan alaca¤›n›z,
sab›kan›z olmad›¤›na dair
adli sicil kay›t örne¤i (sab›-
ka kay›t belgesi).
• Baz› kiflilerden bunun

d›fl›nda da baz› belgeler
istenebilir; örne¤in evli
olanlardan evlilik cüzdan›,
boflanm›fl olanlardan bo-
flanma karar›, iflyeri olan-
lardan ruhsat (Gewerbe-
schein), vergi levhas›
(Steuerbescheide) gibi. 

Gerekli olan belgeleri bafl-
vuru yaparken eksiksiz
olarak yerine getirmeniz
oldukça önemlidir. 

Genellikle MA 61’deki yet-
kili memur hemen bilgisa-
yarla haz›r bir dilekçeyi
basmakta ve vatandafll›¤a
baflvuran kiflinin bunu im-
zalamas›yla dilekçe ta-
mamlanmaktad›r. 

Avusturya vatandafll›¤›n› alman›n koflullar›
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Yeni Vatan Gazetesi, ‹flçi-
‹flveren iliflkisinde önemli bir
yer tutan "Tazminat Hakk›”n›
araflt›rd›. 

‹fl ve ‹flçi Kurumu (Arbeits-
kammer)’una yöneltti¤imiz,
canal›c› sorular yan›tlar›n›
buldu. Bu bigilerle iflverene
düflen yükümlülük ve iflçinin
haklar› ayd›nlat›lm›fl oluyor.
‹flte sorular ve yan›tlar›. 

AAccaabbaa ttaazzmmiinnaatt hhaakkkk››nn››nn ddoo--
¤¤uupp ddoo¤¤mmaadd››¤¤›› nneeyyee bbaa¤¤--
ll››dd››rr?? 

Bu çal›flman›n iflletmede ara-
l›ks›z olarak ne kadar
çal›flt›¤›na ve ifl iliflkisinin
sona erifl biçimine ba¤l›d›r. 

DDeevvaamm eettmmeekkttee oollaann bbiirr iiflfl
iilliiflflkkiissii ssüürreessiinnddee ttaazzmmiinnaatt
ööddeenneebbiilliirr mmii??

Hay›r. Bu durumda yap›lan
ödeme yasal olarak
öngörülen tazminat olmaz,
çünki tazminat ancak ifl
iliflkisi bittikten sonra ödenir. 

BBööyyllee bbiirr ööddeemmee yyaapp››lldd››¤¤››
ttaakkttiirrddee bbuunnuunn nnee ggiibbii eettkkiilleerrii
oolluurr??

Burada sözkonusu olan
gönüllü olarak yap›lan bir
ödeme olur ve bu da
vergilendirme konusunda
indirime tabi olmaz. 

TTaazzmmiinnaatt hhaakkkk›› bbiirr iiflfllleettmmeeddee
aarraall››kkss››zz oollaarraakk nnee kkaaddaarr ssüürree
ççaall››flfltt››kkttaann ssoonnrraa ddoo¤¤aarr??

E¤er ifl iliflkisi aral›ks›z üç y›l
sürmüflse, di¤er koflullar›n
yerine getirilmesi halinde
(özellikle ifl iliflkisinin sona
erme biçimi) tazminat hakk›
do¤ar. 

ÇÇaall››flflmm››flflll››kk ssüürreessiinnee ggöörree
ttaazzmmiinnaatt››nn yyüükksseekkllii¤¤ii nnee kkaa--
ddaarrdd››rr??

Tazminat›n yüksekli¤i çal›fl-
m›fll›k süresine ba¤l›d›r.
Belirtildi¤i gibi en az üç y›l
çal›flm›fll›k gerekiyor:

• 3 y›ll›k çal›flm›fll›ktan sonra; 
2 ayl›k maafl

(Monatsentgelte)
• 5 y›ll›k çal›flm›fll›ktan sonra;

3 ayl›k maafl 
• 10 y›ll›k çal›flm›fll›ktan
sonra; 

4 ayl›k maafl
• 15 y›ll›k çal›flm›fll›ktan
sonra; 

6 ayl›k maafl
• 20 y›ll›k çal›flm›fll›ktan
sonra;  

9 ayl›k maafl
• 25 y›ll›k çal›flm›fll›ktan
sonra; 

12 ayl›k maafl

‹‹flfl iilliiflflkkiissii,, aannnneelliikk ddoollaayy››ss››yyllaa
ssoonnaa  eerrmmiiflflssee ttaazzmmiinnaatt››nn yyüükk--
sseekkllii¤¤ii nnee  kkaaddaarrdd››rr??

Yasal olarak hak kazan›lan
tazminat›n yar›s›, en fazla üç
ayl›k maaflt›r.

ÇÇ››rraakkll››kk ((LLeehhrrlliinngg)) ddöönneemmlleerrii
ttaazzmmiinnaatt hhaakkkk››nnddaa ddiikkkkaattee
aall››nn››rr mm››??

Toplam iliflkisi – yani ç›rakl›k
e¤itimi dönemi de dahil- 7 y›l
sürmüflse, ç›rakl›k e¤itimi dik-
kate al›n›r. Ç›rakl›k  e¤itimi sü-
resi tek bafl›na tazminat hak-
k›n›n do¤mas› için yeterli  de-
¤ildir. 

AAnnnneelliikk KKoorruummaa YYaassaass›› vveeyyaa
DDoo¤¤uumm  ‹‹zznnii YYaassaass›› kkaappssaa--
mm››nnddaa kkuullllaann››llaann,, ""ddoo¤¤uumm iizznnii
ttaazzmmiinnaatt››”” kkoonnuussuunnddaa ddiikkkkaattee
aall››nn››rr mm››??

Tazminat Yasas› kapsam›nda
bu süreler dikkate al›nmaz.
Ancak kimi toplu sözleflmeler
söz konusu. 

DDoo¤¤uummddaann öönncceekkii vvee ssoonnrraakkii
""kkoorruunnmmaa ssüürreessii”” ((SScchhuuttzzffrriisstt))
ddiikkkkaattee aall››nn››rr mm››??

Evet, bu süreler tam olarak
say›l›r.

BBaaflflkkaa iiflfl yyeerriinnddeekkii ççaall››flflmm››flflll››kk
ssüürreelleerrii ddiikkkkaattee aall››nn››rr mm››??

Hay›r. Ama bu konuda aç›k
olarak bir anlaflmaya
var›lm›flsa, olabilir. 

TTaazzmmiinnaatt hhaakkkk››nn››nn ddoo¤¤mmaass››
iiççiinn ggeerreekkllii oollaann ççaall››flflmm››flflll››kk
ssüürreessii nnaass››ll hheessaappllaann››rr??

Tazminat  hakk› için dolan
y›llar dikkate al›n›r. Örne¤in
bir çal›flan 1.1.1995 tarihin-
den 31.121997 tarihine
kadar ayn› iflletmede
çal›flm›flsa, gerekli
çal›fllm›fll›k süresini  tamam-
lam›fl demektir. ‹fle girifl tari-
hini (1.1) beklemesi gerek-
miyor, çünki o zaman bir y›l
bir gün çal›flm›fl olur. 

TTaazzmmiinnaatt hhaannggii ffoorrmmüüllee ggöörree
hheessaappllaann››rr??
1 ayl›k maafl, buna ortalama
olarak yap›lan mesailer, pro-
vizyonlar,   primler veya di¤er
yan ödemeler dahil edilir. 
+ 1/12 ‹zin paras›  (Urlaub-
schluß)
+ 1/12 "Noel paras›”
(Weichnachtsrenumeration)
(+ 1/12 di¤er y›ll›k ödemeler)
+______________________
Toplam: bu da son al›nan
gelirdir. (Monatsentgelt)

Ayl›k elde edilen kazanç
çal›flan›n hak etti¤i ay say›s›
ile çarp›l›r. Hesaplaman›n
brüt olarak yap›lmas› gerekiy-
or, çünki   tazminat normal
maafltan daha düflük bir
vergi oran›na (% 6)  tabidir.

Tazminat hakk›
(Abfertigung)
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nas›l uygulad›¤›n›z , be-
be¤inizin ilk bir kaç haf-
tadaki davran›fllar›n› de-
rinden etkileyece¤inin
alt›n› çizmekte.

Muhtemelen bebe¤i-
nizin en iyi geliflmifl duyu
organ› derisidir ve bu
yüzden uyar›mlar›n›z›n
ço¤unu bu güçlü al›c›
üzerinde yo¤unlaflt›rma-
n›z çok do¤ald›r. Doku-
nufl, hem sizin hem be-
be¤iniz için bir dildir ve
onu nas›l elinize ald›¤›n›z
ona karfl› duydu¤unuz
içsel hislerinizin ço¤un-
lukla aynas›d›r. 

Bebe¤iniz ona doku-
nufl fleklinizden ne his-
setti¤inizi anlayabilir ve
bu davran›fl› onu tutufl
fleklinizle bir anda de¤i-
flebilir. Yumuflak, güve-
nilir, bazen s›k› bir doku-
nufl sakinli¤i ifade eder
ve sakinli¤i bebe¤e ge-
çirir.

Bebe¤inize dokunun

ÇÇooccuukkllaarr››nn 33’’ttee bbiirriinnddee
kkrroonniikk,, yyüüzzddee 2200’’ssiinnddee
ssüürreeggeelleenn bbaaflfl aa¤¤rr››llaarr››
bbeelliirrlleennddii..

Çocu¤un bafl› a¤r›r
m›?’ demeyin. Ameri-
can Academy Of Neu-
rology adl› ayl›k dergi-
de yay›mlanan habere
göre, ABD’li çocuklar›n
yaklafl›k yüzde 20’si,
bafl a¤r›s›ndan muz-
darip. 

Uzmanlar› bu sonuca
götüren araflt›rma,
Cincinnati Çocuk Has-
tanesi’nde 8-18 yafl
aras› 6000 çocuk üze-
rinde yap›ld›. Çocukla-
r›n 3’te birinde kronik,
yüzde 20’sinde sürege-
len bafl a¤r›lar› belirlen-
di. 
Bafl a¤r›lar›n› en çok
çekenler ise, genç k›zl›-
¤a yeni ad›m atan kü-
çük han›mlar..

Çocuklar›n da ‘bafl› belada’

AAnnnnee vvee bbaabbaann››nn yyaarraa--
ttaaccaa¤¤›› hhuuzzuurrlluu oorrttaamm
ççooccuu¤¤uunn ggeelliiflflmmeessiinnddee
bbeesslleennmmee kkaaddaarr öönneemm--
llii......
Amerikal› bilim adamla-
r›, depresyonun, anne
ve babadan çocuklara
geçebildi¤ini belirledi-
ler. 
Massachusetts hasta-
nesinde yap›lan araflt›r-
mada, 380 çocuk de-
nek olarak ele al›nd›.

Araflt›rmada, anne veya
babas› depresyon için-
de olan çocuklarda ay-
n› sorun, di¤er çocukla-
ra göre dokuz kez daha
fazla bulundu. 
Sonuçlar› American
Journal of Psychiatry
dergisinde yay›mlanan
araflt›rman›n, hastal›kla
ilgili klinik tedavisi ko-
nusunda doktorlara ye-
ni ipuçlar› verdi¤i belir-
tildi.

Dikkat, anne baban›n depresyonu çocu¤a geçiyor

Uzmanlar, yeni do¤an
bebe¤inizle iletiflim kur-
man›n en do¤ru yolunun
dokunmak oldu¤unu söy-
lüyor .

Dokunman›n, yeni do¤an
bebe¤inizle iletiflimin ilk
yöntemi oldu¤unu ana
tema olarak takdir etmek
gerekir. Uzmanlar, bu
iletiflim sanat›n› 



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

OO UUYYUUMMUUYYOORR,, mola vermiyor ve tatile gitmiyor. Kısaca bizim enerejimiz sizler
için 24 saat boyunca çalışıyor. Tabii ki bunun devamlı kılınabilmesi için 

Wien Energie bulunuyor. Bunun için WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE,
Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. Çünkü birlikte sadece yeterli enerjiye biz
değil, özellikte sizlerde sahipsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi
www.wienenergie.at veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.

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

>

Gece ve Gündüz sizlerin yan›nda 
olabilmek için yeterli enerjiye sahibiz.

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .
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AAnnnnee aaddaayyllaarr›› 99 aayy bbooyyuunn--
ccaa sseezzeerryyaann››nn mm›› yyookkssaa
nnoorrmmaall ddoo¤¤uummuunn mmuu ddaahhaa
iiyyii oollaaccaa¤¤››nnaa kkaarraarr vveerr--
mmeekkttee zzoorrllaann››rr.. PPeekkii nnaass››ll
kkaarraarr vveerriillmmeellii,, kkiimmee ddaann››flfl--
mmaall››??

Tabiki bu konudaki yol
göstericiniz ,daha do¤rusu
karar verecek ve karar›
size onaylatacak kifli heki-
minizdir.

Çünkü sizin ne istedi¤i-
niz veya neye inand›¤›n›z-
dan çok önemli olan, neyin
gerekli oldu¤u veya sezer-
yan›n m› yoksa normal do-
¤umun mu hem anneye
hem de bebe¤e faydal›
olaca¤›d›r. 

Hemen her gebelikte
bafllang›çta yap›lan kont-
rollerde bir özellik yoksa
do¤umun normal do¤um
olarak yap›lmas› planlan-
mal›, e¤er gebelik s›ras›n-
da veya son dakikalarda
bir problem ortaya ç›karsa
sezeryana dönülünebilin-
melliiddiirr ..

GGeebbeellii¤¤iinn bbaaflflllaanngg››cc››nn--
ddaa ddookkttoorrllaarr››nn kkeessiinnlliikkllee
sseezzeerryyaannaa kkaarraarr vveerrddii¤¤ii
bbaazz›› öözzeell dduurruummllaarr vvaarrdd››rr,,
bbuunnllaarr››nn bbaaflfl››nnddaa ;;

• Çat›s› dar (kalça yap›s›
do¤um yapamayacak ka-
dar dar olan), do¤uma uy-
gun olmayan han›mlar,
• Bebe¤in durufl bozuklu-
¤u (yan durufl gibi do¤u-
ma olanak vermeyen du-
rufllarda) oldu¤u durum-
larda,
• Genelde yafll› gebelikler-
de (35 yafl üstü ve ilk ge-
beli¤i olan han›mlarda)
• Baz› çok genç anne

adaylar›nda
• Anne aday›n›n ›k›nmay›
engelleyecek hastal›klar›n-
da (çeflitli göz bozuklu¤u,
yüksek tansiyon, bel f›t›¤›
gibi )
• Anne aday›n›n psikolojik
olarak veya zihinsel olarak
normal do¤umu tolere
edemeyece¤i durumlarda
• ‹kiz, üçüz gebeliklerin
ço¤unda
• Gebelik s›ras›nda geli-
flen tansiyon problemlerin-
de
• Rahim a¤z› hastal›¤›
(rahim a¤z› kanseri gibi)
olanlarda,
• Plasentan›n (çocu¤un
efli) rahim a¤z›n› kapad›¤›
durumlarda,
• Genelde eski sezeryan

geçirmifl han›mlar›m›zda,
• Baz› kalp rahats›zl›klar›n-
da,
• Vajinada mikrop veya
hastal›k olan baz› durum-
larda (herpes veya tümör
gibi)
• Vajen daraltma ameliyat›
geçirmifllerde 

PPeekkii nnoorrmmaall ddoo¤¤uummuunn
rriizziikkoollaarr›› nneelleerrddiirr;;
• Tamamen normal seyre-
den bir do¤umda bile her
an bir problem geliflebilir,
• Bebe¤in ç›k›flta oksijen-
siz kalmas›,
• Bebe¤in ç›k›flta s›k›fl›p
kalmas›,
• Vajende oluflabilecek
y›rt›klar,
• Zor do¤umlarda sonra-

Sezeryan m› ?
Normal do¤um mu ?
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dan ortaya ç›kan idrar
kaç›rma problemleri ve
bunun gibi nedenlerdir.

Ama bu tip s›k›nt›lar çok
nadiren oluflmaktad›r ve
uygun koflullarda yap›lma-
ya çal›fl›lan normal do-
¤umlarda hemen müdaha-
le etme flans› vard›r.

Anne adaylar›n› normal
do¤umdan korkutan olay-
lar›n bafl›nda ise bazen 12
saate kadar uzayabilen
do¤um sanc›lar›n›n yaratt›-
¤› s›k›nt›d›r. Ama günü-
müzde geliflen anestezi
teknikleri ile a¤r›s›z do-
¤um, hipnozla a¤r›s›z do-
¤um gibi yenilikler bu kor-
kular› ortadan kald›rmakta-
d›r.

Sezeryanla, normal do-
¤umda oluflabilecek yuka-
r›da say›lan bütün rizikolar
yok edilmektedir. Ve son
y›llarda da sezeryan ile do-

¤um say›s›nda büyük bir
art›fl vard›r.
Bunun yan›nda sezeryanla
do¤umda normal do¤uma
göre anne aç›s›ndan daha
risklidir. Birinci risk aneste-
zidir, ama epidural veya
spinal anestezi ile (s›rttan
yap›lan i¤ne ile belden
afla¤›s›n›n uyuflturulmas›)
bu riziko azalt›lmaktad›r.

Sezeryan sonras› 3-4 gün
hastanede kalma, normal
hayata dönmenin 5-6 günü
bulmas›, ameliyat sonras›
a¤r›lar da sezeryan›n dez-
avantajlar› aras›ndad›r.

Ameliyat yerlerinden en-
feksiyon kapma, geç yara
iyileflmesi, veya iyileflme-
mesi, uzun dönemde dikifl
yerlerinde ve kar›n içinde
a¤r› olabilmesi, kar›n için-
de yap›fl›kl›klar olabilmesi
sezeryan›n rizikolar›ndan-
d›r.
Görüldü¤ü gibi her ikisinin

de bir birine göre avantajl›,
dez avantajl› yönleri vard›r,
ve tek bafllar›na de¤erlen-
dirilmemektedirler.

Yap›lmas› gereken zama-

n›n ve gebeli¤in hem anne
hem de bebek için neler
getirdi¤ine bakmak,neyin
her ikisi içinde en iyisi ola-
ca¤›na do¤ru karar ver-
mektir.
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Akraba evlilikleri kaslara
zarar veriyor. Kan hastal›kla-
r›ndan, zeka gerili¤ine kadar
birçok kal›tsal hastal›¤a yol
açan akraba evlili¤inin kan
hastal›klar›n›n  da sorumlusu
oldu¤u aç›kland›.

Do¤umsal olan kas hastal›kla-
r›n›n tedavisi t›bben mümkün
de¤il. En etkin tedavi yöntemi,
genetik dan›flma ile hastal›¤›n
ortaya ç›kmas›n› mümkün ol-
du¤unca engellemeye çal›fl-
mak. 

Çukurova Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Fiziksel T›p ve Rehabili-
tasyon Anabilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Füsun Uysal,
kas yap›s›nda kal›tsal olarak
var olan bir de¤ifliklik ya da bir
eksiklik nedeniyle kas gelifli-
minde bozuklu¤a neden olan
do¤umsal kas hastal›klar›n›n
birço¤unun temelinde akraba
evlili¤inin bulundu¤unu söyle-
di. Doç. Dr. Uysal, bu grupta
say›lan hastal›klar›n bir k›s-
m›nda bulgular ilk yafllarda or-
taya ç›kabilece¤i gibi, baz›lar›-
n›n ileri çocukluk ya da ergen-

lik döneminde de belirtiler
verdi¤ini ifade ederek, ailelerin
bu konuda uyan›k olmas› ge-
rekti¤ini bildirdi. 

Hastal›k belirtilerinin, daha
önce normal yürüyüp koflabi-
len bir çocu¤un s›k s›k düflme-
ye bafllamas› ve oturdu¤u yer-
den kalkarken zorlanmas› flek-
linde ortaya ç›kt›¤›n› belirten
Doç. Dr. Uysal, "Çocu¤un
kaslar›nda zamanla kuvvet
kayb› ve vücutta deformiteler
geliflir ve birçok hasta teker-

lekli iskemleye mahkum kala-
bilir. Anne ve baban›n akraba
oldu¤u durumlarda kas has-
tal›klar› riski çok daha yüksek-
tir. 

Bu nedenle, üzücü ve telafisi
mümkün olmayan sonuçlara
meydan vermemek için akraba
evliliklerinde bu hastal›k riski
de dikkate al›nmal›d›r” dedi. 

GENET‹K DANIfiMA 

"Do¤umsal kas hastal›klar›n›n

tedavisi t›bben mümkün de¤il-
dir” diyen Doç. Dr. Uysal, has-
tal›¤›n fliddetine göre çocu¤un
yaflam›n› destekleyen rehabili-
tasyon yaklafl›mlar› d›fl›nda
herhangi bir ilaç ya da cerrahi
yöntemin bulunmad›¤›n› kay-
detti. 

Hastal›¤›n tüm aile bireylerinin
yaflant›s›n› olumsuz yönde
etkiledi¤ini belirten Doç. Dr.
Uysal, flunlar› kaydetti: "Bu
nedenle hastal›kta en etkin
tedavi yöntemi, genetik dan›fl-
ma ile hastal›¤›n ortaya ç›kma-
s›n› mümkün oldu¤unca en-
gellemeye çal›flmakt›r. Akraba
evlilikleri, ortaya ç›kabilecek
sak›ncalar konusunda halk›n
bilgilendirilmesi ile önlenebilir. 

Özellikle, kendinde ya da ya-
k›nlar›nda do¤umsal bir hasta-
l›¤› olan kiflilerin, evlenmeden
ve çocuk sahibi olmadan önce
genetik dan›flma amac›yla uy-
gun bir merkeze baflvurmalar›
kal›tsal olarak geçen hastal›k-
lar› büyük oranda engelleye-
cektir.”

Akraba evlilikleri

Birleflik Devletler Wiscon-
sin Üniversitesi psikologla-
r›ndan Jenny Safran "be-
beklerin ilk bir yafl›na dek
mükemmel bir iflitme duyu-
lar›n›n oldu¤unu” savunu-
yor. 
Safran’›n iddias›na göre;
bebekler bir yafl›na kadar
sahip olduklar› mükemmel
iflitme duyusunu bir yafl›n-
dan sonra kaybediyor. Denek
çocuklara ayn› melodiyi de-
falarca çald›ktan sonra çocu-

klar›n art›k ilgilerini yitirdikle-
rini, fakat melodide son de-
rece küçük de¤ifliklikler yap-
mas› durumunda, çocuklar›n
pür dikkat kesilerek bafllar›n›
oyana buyana sallamalar›n-
dan yola ç›kan Safran, bü-
yüklerin bu küçük ses de¤i-
flimlerini asla fark etmedikle-
rini de ekliyor. Safran, tonlar›
mükemmel iflitmenin çocuk-
lar›n dil ö¤renmelerinde yar-
d›mc› oldu¤unu da savunu-
yor.

Bebekler mükemmel duyuyor!





KKaadd››nnddaa eenn ççookk ggöörrüülleenn
kkaannsseerr ttüürrüü ggöö¤¤üüss kkaannsseerrii..
HHeerr 1111 kkaadd››nnddaann bbiirrii
ggöö¤¤üüss kkaannsseerriinnee
yyaakkaallaann››yyoorr.. 5500 iillee 6655 yyaaflfl
ggrruubbuunnddaakkii kkaannsseerrlleerriinn
üüççttee bbiirrii ggöö¤¤üüss kkaannsseerrii..
AAnnccaakk eerrkkeenn tteeflflhhiiss vvee
ggeelliiflflmmiiflfl cceerrrraahhii mmee--
ttooddllaarrllaa ggöö¤¤üüssüünn ttaammaammeenn
aall››nnmmaass›› ggeerreekkmmiiyyoorr.. BBiillggiillii
oolluupp,, eerrkkeenn ddaavvrraannmmaakk iissee
ggöö¤¤üüssüü kkuurrttaarr››yyoorr..

Hayat standartlar› yüksek
olan ülkelerde, gö¤üs
kanseri oranlar›, düzenli
art›fl kaydediyor. Ancak bu
art›fla ra¤men, ölüm oran-
lar› ve gö¤üs kayb›nda çok
h›zl› bir azalma var. Bunun
tek sebebi kad›nlar›n dü-
zenli kontrole girmesi,
erken teflhis ve tedavideki
ilerleme. Gö¤üs kanserinin
25 yafl›n alt›ndaki kad›nlar-
da görülme riski oldukça
az. Hastal›¤›n ortaya ç›kma
riski, kad›n›n yafl›yla be-
raber art›yor. 

TTüümmöörr mmüü,, HHaabbiiss mmii??

Bütün tümörler habis de-
¤ildir, ancak gö¤üsüilgi-
lendiren en kuflku verici
hastal›k tümördür. ‹yi huylu
tümörler çok yavafl geliflir,
yüzeyleri düzdür, ve etra-
f›ndaki dokulara s›çramaz-
lar. Sadece hacimleri za-
man zaman büyür. Habis
tümörler ise çok çabuk ge-
liflip, yak›nlar›ndaki doku-
lara s›çrarlar. E¤er iyi huy-
lu tümörün, habise dönüfl-
me olas›l›¤› yoksa, öylece
yerinde b›rak›l›r. Teflhis
ise, flüpheli bölgeden do-
ku al›n›p incelenmesiyle
kesinlik kazan›r. 

fifiüüpphheellii bbeelliirrttiilleerr

Gö¤üs bafl›nda görülen
kanama, tehlike iflaretidir.
Gö¤üs bezi ile d›flar›s›
aras›ndaki iliflkiyi sa¤la-
yan, süt tafl›y›c› kanallar›n
içerisinde tümör parçac›k-
lar› oluflmas› nedeniyle,
kanama meydana gelir.
Tümör parçac›klar› hafif bir
kanamaya yol açarak bafl-
lang›ç merkezinden kopa-
bilir ve d›flar›ya ç›kabilir. 

EErrkkeenn TTeeflflhhiiss

Erken teflhis yöntemiyle
kad›nlar›n iyileflme oran›
%80 ile %100 aras›nda
de¤ifliyor. Erken teflhisde
doktor muayenesinin yan›-
s›ra, ultrasonografiden de
yararlan›l›yor. Erken teflhis
için muayenelerin alt› ayda
bir tekrarlanmas› gereki-
yor. Bu konuda, kanser ta-
rama ve kad›n sa¤l›¤› mer-
kezlerinin Türkiye'deki ön-
cülü¤ünü yaparak baflla-
tan, Nükhet Duru ile görüfl-
tük : 

KKaannsseerr ıırrssii mmii??

Ayn› aile içerisinde gö-
¤üs tümörü görülmesi çok
s›k rastlanan bir olayd›r.
Ancak bu, hastal›¤›n kal›t-
sal oldu¤u anlam›na gel-
mez. Ergenlik ve menopoz
dönemleri aras›nda kanse-
re yakalanm›fl kad›nlar›n,
k›zlar›n›n da ayn› devrede
bu hastal›¤a yakalanma
riski oldukça fazlad›r.
Ayr›ca ailesinde gö¤üs tü-
mörü olanlar, androjen
hormonlarla tedavi gören-
ler, önceden gö¤üsünde
kist oluflanlar, risk alt›ndaki
grubu oluflturuyorlar. Va-
kalar›n %80'inde kad›n
kendine, görerek veya elle
muayene ile tümörün fark›-
na var›yor. Geri kalan
%20'sinde ise, klinik tahlili
ve doktor muayenesi ile
teflhis koyuluyor. 

KKeennddii KKeennddiinnee MMuuaayyeennee

Kendi kendine muayene-
nin ilk k›sm›, gö¤üse ba-
k›larak yap›l›r. Bir aynan›n

karfl›s›nda, ayakta veya
oturarak, kollar› yukar› kal-
d›rmak süretiyle gö¤üsler
incelenir. Gö¤üslerin asi-
metrik olmas›na, derideki
fliflkinlikler ve ödeme dik-
kat edilir. Kendi kendine
muayenenin ikinci k›sm›
elle muayenedir. S›rt üstü
yat›larak, merkezden bafl-
layarak, gö¤üsün çevre-
sinde haç flekli çizerek,
parmakla muayene yap›l›r.
E¤er sol gö¤üs muayene
ediliyorsa sa¤ el, sa¤
gö¤üs muayene ediliyorsa
sol el kullan›lmal›d›r. Bu
muayene irileflmifl lenf
bezlerinin ortaya ç›k›p
ç›kmad›¤› gösterir. Son
muayene ise, salg› olup
olmad›¤›n› anlamak için,
gö¤üs bafllar›n›n kontrol
edilmesidir. Kendi kendine
muayene, adet ka-
namas›n›n hemen bitimin-
de yap›l›rsa daha olumlu
olur. 

YYeennii TTeeddaavviilleerr

Gö¤üs kanseri bünyeyi iki
yönden etkiliyor. Bölgesel

Gö¤üs kanserinde 
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olarak gö¤üs içinde ve
etraf›ndaki lenf bezlerine
yay›l›yor. Di¤er taraftan da
kan yoluyla, kanserli hüc-
reler vücudun muhtelif yer-
lerine da¤›l›yor. F›rsat›n›
buldu¤u anda da ço¤al›-
yor. Önceleri uygulanan
tedavi yöntemleriyle dok-
torlar, kanserin bulundu¤u
bölgeye yönelirlerdi. Böy-
lece kanserin bir daha
geliflmeyece¤i düflünülür-
dü. Oysa flimdi urun bü-
yüklü¤ü ne olursa olsun,
koltuk altlar›ndaki lenf bez-
lerinde, kanserli hücre
mevcutsa, ayn› hücrelerin
kan yoluyla da¤›labilece¤i
kan›tland›. 

Ayr›ca kan yoluyla da¤›lan
habis hücreleri de öldüren
ilaçlar gelifltirildi. Gö¤üs
kanseri tedavisi 3 ayr› yön-
temin uygulanmas›n›
gerektiriyor: Cerrahi yön-
tem, radyoterapi ve kemot-
erapi. 

KKeemmootteerraappii

Kemoterapi, yo¤un ilaç
kullan›m› esas›na dayanan
bir kanser tedavi yöntemi.
Tümörün henüz görüldü¤ü
bafllang›ç safhas›nda, ve-
ya ameliyattan hemen son-
ra yeniden tümör görülme

olas›l›¤› varsa, kemoterapi
uygulan›r. Son 10 y›l içeri-
sinde hormon ilaçlar›ndaki
büyük geliflmeyle, östro-
jen, andorjen ve proges-
teron hormonlar› da, ke-
moterapi ilaçlar›yla bera-

ber verilmeye baflland›. 
‹statistiksel verilere göre,
gö¤üs tümörü al›nm›fl ve
koltuk alt› lenf dü¤ümlen-
meleri olmayan hastalar›n
%75'i, ameliyattan 10 y›l
sonras›na kadar hiçbir
hastal›k belirtisi gösterme-
den yafl›yor. Ameliyat son-
ras› 1 y›l süren kemoterapi
ise, hastalar›n ameliyattan
sonra 5 y›l yaflama flans›n›
%20 artt›r›yor. 

Kemoterapi hastal›¤›n
derecesine göre, cerrahi
ya da radyoloji ile birlikte
uygulan›yor. E¤er tümör
yerleflmifl durumda ise,
sadece cerrahi tedavi ve
radyografi tedavisi uygu-
lan›r. E¤er tümör hem
yerleflmifl hem de koltuk
alt›nda lenf dü¤ümlenmel-
eri varsa, bu kez kemote-
rapi ek tedavi olarak kul-
lan›l›r.

erken teflhis kurtar›yor
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Kans›zl›k ve hormon bo-
zuklu¤u kad›nlar› mutsuz
ediyor. Kad›nlarda s›k rast-
lanan kans›zl›k sorunu, hal-
sizlik, güçsüzlük, ifltahs›z-
l›k, çarp›nt›, yol yürürken
çabuk yorulma, nefes
darl›¤› gibi sorunlar›n yan›-
s›ra sosyal iliflkileri zedele-
yebilecek sinirlilik, tolerans
azl›¤›na da yol aç›yor. 

Kad›nlar›n mutlulu¤unun
hormon dengelerinin ve
kan düzeylerinin normal ol-
mas›ndan geçti¤ini belir-
ten Süleymaniye Kad›n
Do¤um ve Çocuk Hastal›k-
lar› Hastanesi Baflhekimi
Doç. Dr. Kadir Savan,
‘‘Hormon dengesizli¤i ve
kan düzeylerinin normalin
alt›nda olmas› sinirlilik ya-
p›yor ve tolerans› azalt›yor’’
dedi.

Doç. Dr. Savan, kad›nlarda
görülen kans›zl›¤›n alt›nda
rahimle ilgili baflka sorun-
lar›n bulunabilece¤i uyar›-
s›nda da bulundu.

KKiisstt HHoorrmmoommllaarr›› eettkkiilliiyyoorr
Kad›nlarda kans›zl›k soru-
nun erkeklere göre daha
s›k görüldü¤ünü söyleyen
Doç. Dr. Savan, adet kana-
malar›n›n, ortaya ç›k›fl ris-
kini art›rd›¤›n› belirtti. Ra-
him urlar›, kanserleri, po-
lipler (iyi huylu urlar), en-
dometriozis, hiperplazi (ra-
him içi dokusunun afl›r›
geliflmesi) gibi de¤ifliklik-
ler, yumurtal›klarda geliflen
kist ve tümörler gibi kad›n
organlar›na mahsus
hastal›klar nedeniyle hor-
mon bozuklu¤u olufltu¤u-
nu vurgulayan Doç. Dr.
Savan, flöyle dedi:
‘‘Hormon bozuklu¤una
veya rahim içindeki lezyo-
na ba¤l› düzensiz ve afl›r›
kanamalar geliflebilir. Bun-
lar kans›zl›¤a neden olur.
Kans›zl›k flikayeti olan ka-
d›nlar›n, kad›n do¤um he-
kimince muayene edilme-
si, öncelikle rahim ve yu-
murtal›klar›ndaki patolojik
durumun araflt›r›lmas›, hor-
mon düzeylerinin incelen-

mesi gerekir. Di¤er sistem-
lere ba¤l› kans›zl›k ihtimal-
leri, daha sonra incelen-
melidir. Miyom ya da kist
nedeniyle oluflan kanama
zaman›nda engellenirse
flikayetler ortadan kalkar.’’ 
Gebelik s›ras›nda kad›nla-
r›n dengeli beslenmemesi,
kan yap›c› ilaçlarla takviye
edilmemesinin de kans›zl›-
¤a yol açt›¤›n› hat›rlatan
Doç. Dr. Savan, ‘‘Do¤um-
da en az 500 gram kana-
ma oluyor. Lohusal›kta em-
zirme ve beslenmenin bo-
zulmas› da kad›nlarda en
önemli kans›zl›k nedeni.
Özellikle s›k do¤um yapan
kad›nlarda bu sorun daha
s›k görülüyor’’ dedi.
Kad›nlarda kans›zl›¤›n er-
genlikte ortaya ç›kt›¤›n› an-
latan Doç. Dr. Savan, özel-
likle ilk y›llar›nda beyindeki
ilgili merkezlerin yeterli
hormon salg›layamamas›
sonucu adetlerde düzen-
sizlik meydana gelebildi¤i-
ni söyledi. Kanamalar›n
gecikebildi¤ini, 15-20 gün
sürdü¤ünü belirterek,

‘‘Uzun kanamalar
kans›zl›¤a yol açar.
fiikáyetler hormon tak-
viyesiyle düzelir. Üreme
ça¤›n›n bafllamas›yla bir-
likte, daha çok miyom,
hiperplazi gibi rahmin
anormal tümoral geliflimleri
sorunu oluyor. Bunlara yö-
nelik t›bbi tedavi yap›l›r.
T›bbi tedavi yan›t ver-
mezse ameliyata girilir.
Kans›zl›k da düzelir’’ diye
konufltu. 

BBeesslleennmmeenniizzee ddiikkkkaatt eeddiinn..
Doktorlar kans›zl›k sorunu
karfl› et, süt, yo¤urt, yu-
murta, peynir, gibi protein
ve demir aç›s›ndan zengin
g›dalarla, dengeli beslen-
mesini öneriyor.
Kanser grubu hastal›klar-
dan özellikle, lösemi, lenfo-
ma, tiroid fonksiyon bozuk-
luklar›, böbrek hastal›klar›,
ba¤›rsak paraziti de kan-
s›zl›k yapabiliyor. Kans›z-
l›k, kad›n hastal›klar› d›fl›n-
da bir nedenden kaynak-
lan›yorsa bir hematolo¤a
baflvurmak gerekiyor.

Kad›nlarda kans›zl›k,
mutsuzluk nedeni
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‹‹llkkookkuull
Avusturya`da ilkokul 4 y›l
sürmekte ve 1 Eylül – 31
Aral›k tarihleri aras›nda 6
yafl›n› tamamlayan  her

çocuk ilkokula kay›t ettiril-
mek zorundad›r.

‹lkokulun baflar›yla tamam-
lanmas›, çocu¤un gelecek
okul basamaklar›nda han-
gi okula gidebilece¤ini be-
lirleyece¤inden, özellikle
ilkokul s›ralar›nda çocu¤un
zorluk çekti¤i yerlerde du-
yarl› olmak gerekir.

‹‹llkkookkuull ssoonnrraass››
zzoorruunnlluu ookkuull ttüürrlleerrii

1) Ortaokul - HS
(Hauptschule)

2) Lise - AHS 
(Allgemeinbildende

Höhere Schulen)
3)Meslek okullar› - BMHS 

(Berufsbildende Mittlere
und Höhere Schulen)

OOrrttaaookkuull -- HHSS öözzeelllliikklleerrii
‹lkokulu geçer bir notla
bitirmifl bir ö¤renci,
ortaokula (HS) kay›t ola-
bilir. Ortaokullarda, ö¤ren-
cilerin Matematik,

Almanca ve yabanc› dil
gibi zorunlu derslerde
"baflar› gruplar›" olarak
adland›r›lan ve okulun ilk
haftalar›nda “gözetim
süresi” denen süre
içerisinde ö¤retmenin ob-
jektif gözlemi sonucu, ba-
flar›lar›na göre yerlefltir-
ildikleri gruplar vard›r.
Ö¤rencinin derse kat›l›m›,
sözlü ve yaz›l› s›navlar› bu
de¤erlendirmede dikkate
al›n›r.
Baflar› gruplar› aras›nda y›l
sonunda ve y›l içerisinde
geçifl mümkündür. Ortao-
kullardan mezun olan
ö¤rencilerin birço¤u, Poly-
technische Schule (PTS)
denen ve amac› 9. s›n›f ö¤-
rencilerine meslek ve ç›-
rakl›k e¤itimi vermek olan
okula devam etmektedir-
ler. Ancak yine de
üniversitede e¤itimine
devam etmek isteyen
ö¤renciler, üniversiteye
girifl hakk›n› veren
"Matura”y› di¤er okullarda
egitimlerini sürdürmekle
elde edebilirler. (örn. HS 4.
s›n›ftan AHS Unter- veya
Oberstufe`ye geçmek

suretiyle)
LLiissee –– AAHHSS öözzeelllllliikklleerrii

AHS, Unter- ve Oberstufe
olmak üzere iki k›s›mdan
oluflmaktad›r.

AHS Unterstufe, 4 y›l sür-
mekte ve 5., 6., 7. ve 8.
okul basama¤› olan ortao-
kul seviyesinin üstünde bir
müfredat uygulanmakta-
d›r.

AHS Oberstufe de 4 y›l
sürmekte ve bildi¤imiz lise
olmaktad›r.

KKaayy››tt flflaarrttllaarr››:: Ö¤rencinin
ilkokul karnesinde zorunlu
derslerde alm›fl oldu¤u
notlara göre s›navla ve s›-
navs›z kay›t flekilleri vard›r.

SS››nnaavvss››zz kkaayy››tt:: Ö¤rencinin
ilkokul 4. s›n›f yar›y›l karne-
sinde Almanca, Matematik
ve okuma derslerinde
"iyi/2” bulunmas› s›navs›z
kay›t için yeterlidir. 

Ancak ad› geçen derslerin
bir veya birden fazlas›nda
"Orta/3” bulunmas› halin-
de, ‹lkokul Kurulu, ö¤renci-
nin di¤er baflar›s› ve tutu-
munu dikkate alarak yine
de ö¤rencinin s›navs›z
kayd›n› onaylayabilir.

AAHHSS ttüürrlleerrii
S›navla kay›t: ‹lkokul kuru-
lu onay›n› alamayan her
ö¤renci, AHS`ye kay›t
olabilmek için s›nava

girmelidir.
AHS`nin 3 ana çeflidi var-
d›r. Her türün 1. ve 2. s›n›f-
lar›nda ayn› müfredat
uygulanmaktad›r ve türler
aras›ndaki as›l farkl›l›k 3.
s›n›ftan itibaren geçerlidir.

aa)) GGyymmnnaassiiuumm::
A¤›rl›kl› olarak Latince
(3.s›n›f), Kimya (4.s›n›f)

bb)) RReeaallggyymmnnaassiiuumm::
A¤›rl›kl› olarak Geometri,
Matematik, Kimya (4.s›n›f)

c) WWiirrttsscchhaaffttsskkuunnddlliicchheess
RReeaallggyymmnnaassiiuumm ((WWiikkuu00))::
Kimya (3. ve 4. s›n›f)
Textiles und Tech. Wer-
ken, Musik.

Türler aras› geçifl müm-
kündür yaln›z fark ders-
lerinden s›nava girmek
mecburidir.
AHS`ten mezun olan her
ö¤renci "Matura" olarak
adland›r›lan ve üniversite-
ye girifl hakk›n› veren "Bitir-
me s›nav›n›" baflar›yla ta-
mamlamalar› halinde, iste-
dikleri bölüm veya fakülte-

Okul türlerini biliyor musunuz?
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den üniversiteye kaydola-
bilmektedirler.

MMeesslleekkookkuullllaarr›› –– BBMMHHSS

((bbeerruuffssbbiillddeennddee mmiittttlleerree
uunndd hhööhheerree SScchhuulleenn))

Orta ve Yüksek dereceli
olmak üzere ikiye ayr›l›rlar.
Bu okullara kay›t olabilmek
için 8. s›n›f›n baflar›yla
tamamlanm›fl olmas› flart
koflulmaktad›r.

OOrrttaa ddeerreecceellii mmeesslleekk
ookkuullllaarr››

HHAASSCCHH ((HHaannddeellsssscchhuullee))
Ticaret Okulu (3 y›ll›k) 
HHootteellffaacchhsscchhuullee - Otelcilik
Meslek Okulu (3 y›ll›k)

HHTTLL –– FFaacchhsscchhuullee ((HHööhheerree
TTeecchhnn.. BBuunnddeesslleehhrraannssttaalltt))
MMeesslleekk LLiisseessii ((44 yy››llll››kk))

Orta dereceli meslek okul-
lar›ndan mezun olan ö¤-
renciler belirli bir mesle¤e
haz›rlanmaktad›rlar. Orta
dereceli meslek okullar›n-
dan mezun olanlar, üniver-
site e¤itimi için 3 y›ll›k "Auf-
baulehre" denen ve Üni-
versite e¤itimi için gerekli
bilgi birikiminin verildi¤i bu
e¤itimi bitirmek zorunda-
d›rlar. Ancak HTL – Fach-
schule`de "Aufbaulehre" 2
y›ll›kt›r.

YYüükksseekk ddeerreecceellii mmeesslleekk
ookkuullllaarr

HHTTLL ((HHööhheerree TTeecchh.. BBuunn--
ddeesslleehhrraannssttaalltt)) - Yüksek
Teknik Okulu (5 y›ll›k)

HHAAKK ((HHaannddeellssaakkaaddeemmiiee)) – 

Ticaret Lisesi (5 y›ll›k)
Yüksek dereceli meslek o-
kullar›ndan mezun olan
ö¤rencilerin "Matura" de-
nen bitirme s›nav›n› baflar›
ile vermeleri, onlara üniver-
site girifl hakk›n› vermek-
tedir.

SSttuuddiieenn--
bbeerreecchhttiigguunnggsspprrüüffuunngg

ÜÜnniivveerrssiittee ggiirriiflfl ss››nnaavv››

ÖÖnnkkooflfluull:: 18 yafl›nda olmak
ve Avusturya Vatandafll›¤›
Üniversiteye girifl s›nav›,
gidilmesi istenen fakülte-
de/enstitüde yap›lmakta-
d›r.

Fakülte/enstitü hangi s›-
navlar›n gerekli oldu¤unu
ve s›navlardan muaf o  lun-
du¤unu bildirmektedir..

VViiyyaannaa -- AAvvuussttuurryyaa vvaa--
ttaannddaaflflll››¤¤›› AAvvuussttuurryyaa’’ddaa
yyaaflflaammaayyaa kkaarraarr vveerrmmiiflfl
TTüürrkk vvaattaannddaaflflllaarr›› iiççiinn aarr--
tt››kk kkaaçç››nn››llmmaazz oolldduu.. ‹‹kkaa--
mmeettggaahh   ssüürreessii eenn öönneemm--
llii ddeettaayyllaarrddaann bbiirr ttaanneessii..

Avusturya vatandafll›¤›-
n›n, Avusturya’da aral›k-
s›z en az on y›l resmi ola-
rak ikamet ettikten sonra
al›nabilece¤i yetkili kur-
umlarca aç›kland›. Bu
koflulu mümkün oldu¤u
kadar eksiksiz “Melde-
zettel” (ikametgah ilmu-
haberleri) ile ispatlamak
gerekiyor. 

Ancak, istina olarak bu
süreden daha az bir sü-

rede de Avusturya vatan-
dafll›¤›na geçmek müm-
kün. Yetkililer, afla¤›daki
durumlardan birinin varl›-
¤› halinde, daimi ikametin
en az dört y›ldan bu yana
Avusturya’da bulunmas›-
n›n vatandafll›¤a al›nmak
için yeterli olabilece¤ini
belirtti. Viyana Enteg-
rasyon Fonu dan›flman-
lar›, bu özel nedenleri
k›saca flu bafll›klar alt›nda
topluyorlar:

1. Do¤um yerinin Avus-
turya olmas›,
2. Yak›n aile bireylerinden
birisinin Avusturya va-
tandafl› olmas›,
3. Aranan bir meslekte
çal›flmak,

4. Cenevre antlaflmas›na
göre ilticac› satüsünde ol-
mak veya vatans›z  ol-
mak,
5. Kendisini evlatl›k edi-
nen anne veya babas›n-
dan birisinin Avusturya
vatandafl› olmas› (bu on-
sekiz yafl›ndan büyükler
için de geçerlidir),
6. Önceden en az dört y›l
Avusturya’da oturduktan
sonra, en az alt› y›l tatmin
edici bir flekilde bir iflte
çal›flm›fl olmak,
7. Aral›ks›z olarak en az
alt› y›l tatmin edici bir iflte
çal›flm›fl olmak,
8. Avusturya dilinin ve
yaflam tarz›n›n  özellikleri-
ne tam olarak uyum
sa¤lam›fl olmak.

Avusturya hükümetinin,
özellikle; sporda, sanatta,
bilim ve ekonomi alan-
lar›nda flimdiye kadar
göstermifl oldu¤u  ya da
gelecekte göstermesi
beklenen ola¤anüstü ba-
flar›lar›ndan  dolay› Avus-
turya’ya yararl› olaca¤›n›
onaylad›¤› kifliler, (dikka-
te almaya de¤er özel bir
koflulun bulunmas› duru-
munda) dört  y›ll›k ikamet-
gah süresinden sonra va-
tandafll›¤a al›nabilirler. 

K›rk binin üzerinde Türk
vatandafl›, Avusturya va-
tandafll›¤›na geçerek ka-
nunlar nezdinde bir çok
noktada rahatlam›fl du-
rumdalar.

‹kametgâh süresine dikkat!
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BBiilliinnddii¤¤ii ggiibbii AAvvuussttuurr--
yyaa’’ddaa aall››cc››-- vveerriiccii aalleettlleerr
kkaayy››tt vvee ööddeemmeeyyee ((bbaann--
ddrrooll vveerrggiissiinnee)) ttaabbiiddiirr..
YYeennii VVaattaann GGaazzeetteessii ttüümm
kkooflfluullllaarr›› ssiizziinn iiççiinn aarraaflfl--
tt››rrdd››::

GIS yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
may› oldu¤u gibi yay›nl›-
yoruz:

BBaannddrrooll vveerrggiissiinnee ttaabbii
aall››cc››--vveerriiccii aalleettlleerr 

nneelleerrddiirr??

Bunlar, radyo, televizyon
vs. gibi radyografik yay›n-
lar› çeken teknik cihazlar-
d›r. Bu cihazlar›n flekli ve-
ya cinsi önemli de¤ildir,
önemli olan al›c›-verici
özelli¤ine sahip olmalar›-
d›r.

YYaassaall KKaayy››tt zzoorruunnlluulluu¤¤uu

159/1999 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan
devlet yasas› gere¤i, her-
hangi bir yerde kullan›lan
veya kullan›lmaya haz›r
olan bu cihazlar›n kayd›
zorunludur. Herhangi bir
yerden kas›t; sadece ev-
ler de¤il, kullan›lan tüm a-
lanlard›r. Kullan›ma haz›r
olan cihazlar› olanlar,
(sar›) kay›t dilekçesinde
istenen tüm bilgileri ver-
mek zorundad›rlar. 

De¤ifliklikler oldu¤unda,
(örne¤in tafl›nmadan do-
lay› adres de¤iflikli¤i veya
evlilikten ötürü isim de-

¤iflikli¤i gibi) bu de¤iflikli-
kleri kanun gere¤i mutla-
ka bildirmek gerekir. Bu
tür de¤ifliklikleri telefonla,
e-mail veya broflürde ek-
te  bulunan kart ile bidire-
bilirsiniz. 

YYaassaall  ÖÖddeemmee ((bbaannddrrooll
vveerrggiissii)) zzoorruunnlluulluu¤¤uu 

Evinizde birden fazla rad-
yo ve/veya televizyon ci-
haz› olsa bile ödeme bir
cihaz için yap›l›r. Çünki
yasa, evlerdeki özel tüke-
timle ilgili flöyle der:

• Cihazlar›n adedi ne
olursa olsun, tüketim ver-
gisi sadece bir  cihaz için
al›n›r”.
• Ancak, yazl›k ev veya
ikinci bir adreste bulunan
radyo ve televizyon için
ikinci bir ödeme yap›lma-
l›d›r. Çünki yasa gere¤i
"kullan›lmasa bile kul-
lan›ma haz›r al›c›lar›n
bulunduklar› adreslerde
kayd›” zorunludur. 
• Radyo, televizyon gibi
al›c›lar›n ev haricindeki
kullan›m›nda (örne¤in;
firma, dükkan, kurum gibi
yerlerde) bu tip cihazlar›n
say›s› 10 adedi geçmiyor-
sa, vergi bir alet için al›-
n›r. E¤er bu tip yerlerde
10’ dan fazla cihaz var
ise, her 10 adet için ikinci
bir ödeme yap›lmas› ge-
rekir. 

GGeenneell BBiillggiilleerr

• Kablo, çanak, pay-TV,

AKM gibi baflka ödeme-
lerin yap›lmas› radyo- te-
levizyon vergisi yerine
geçmez. 
• Binalar d›fl›ndaki al›c›-
lar (örne¤in; araba radyo-
su) vergiye tabi de¤ildir. 
• Sosyal nedenlerden
veya sa¤l›k gibi sebebler-
den dolay›, radyo televiz-
yon vergisinden muaf tu-
tulmak yasal olarak müm-
kündür. Ancak bunun için
cihaz›n›z›n mutlaka kay›tl›
olmas› gerekir.
• Vergi miktar› tabela lar-
da gösterilmifltir. Bu mik-
tar her eyalet   için de¤i-
fliyor.
• Cihaz›n›z›n kay›t ifllemi
"Kay›t dilekçesi(sar›)” yar-
d›m›yla kolayl›kla hallede-
bilirsiniz.
De¤ifliklikleri bildirmek
istedi¤inizde lütfen (Tu-

runcu) "De¤ifliklik Kay›t
Dilekçesi”ni kullan›n›z. Ö-
demeden muaf tutulabil-
mek için baflvurmak iste-
di¤inizde ise; (beyaz)
"Muafiyet Baflvurusu Di-
lekçesi”ni kullanman›z r-
ica edilir.
• Dilekçeleri doldurmak-
ta, lisan yetmezli¤inden
ötürü zorluklarla karfl›la-
fl›rsan›z, size memnuni-
yetle yard›mc› olabiliriz.
Böyle bir durumda, bro-
flürün sonuna eklenen
"H‹LFE” bafll›kl› kart› bize
yollaman›z yeterli. 

Bu kart elimize geçtikten
hemen sonra biz devreye
girip sizi arar›z. 

OORRFF GGIISS SSeerrvviiss tteelleeffoonnuu ::
00881100 // 0000 1100 8800

KKaayy››tt oolldduunnuuzz mmuu??

* Bu aletler ile radyo veya televizyon programlar› çekebiliyorsan›z lütfen bildiriniz.

159 / 1999 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Devlet Yasas› gere¤i, eviniz veya iflyerinide kullan›lan
veya kullan›lmaya haz›r olan Radyo, Televizyon ve hertürlü al›c› cihazlar›n kayd› gerekmektedir.
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Bu seneki Erovizyon flark› ya-
r›flmas›nda, Türkiye´nin en
güçlü bayan vokallerinden
biri olan Sertap Erener´in
arkas›nda, 24 yafl›ndaki
Avusturyal› Claudia Kraxner
vokal olarak efllik edecek. 
Bu yüzden Avusturya, cumar-
tesi günü sonuçlar aç›k-
lan›rken iki grup için de nefe-
sini tutacak. 
Yar›flmaya 4. s›rada ve fa-
voriler aras›nda gösterilerek
kat›lacak olan Sertap Erener
ve grubunun arkas›nda yer
almaktan mutluluk duyan 24
yafl›ndaki Avusturyal› vokal
Claudia Kraxner, yar›flmaya
Türk ö¤retmeninin deste¤i ile
kat›ld›¤›n› ve çok güçlü bir
yorumcu olan Sertap Erener´e
volkalistlik yapman›n mutluluk
verici ve heyecanl› bir olay
oldu¤unu ifade ediyor.

Erovizyon fiark› Yar›flmas›’na,
Avusturya ad›na yar›flmaya 2.
s›radan Alf Poier "Weil der
Mensch zählt" adl› yorumuyla
kat›lacak.

Eurovizyon fiark› Yar›flma-
s›’nda, Türkiye’nin bu güne
kadar elde etti¤i en iyi dere-
cenin üçüncülük oldu¤unu siz
okurlar›m›z da hat›rlaya-
caks›n›z. 

Sertab Erener’in kendi tarz›n-
da Türk melodileri ile söyle-
di¤i ‹ngilizce flark›s› ile geç-
miflte ald›¤›m›z bu dereceyi
daha üst bir noktaya tafl›ya-
ca¤›n› ümidediyoruz.  

Sertab’a yar›flmada baflar›lar
diler, ‹ngilizce sözlerinin arka-
s›na saklad›¤› Türk müzi¤inin
öne ç›kmas›n› ümidederiz.

Eurovizyon kap›y› çalarken...



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. Akkaya ‹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 Markthalle Güngör Aile Kasab›
Landstr Markt halle Güvenir Kasab›
Löwengasse Selcuk Market

44..VViiyyaannaa

Argentinerstr. Esen Reisen
Argentinerstr. Vakif Bank
Argentinerstr. S›la Market
Argentinerstr. Tercüme Bürosu Emine 
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 

99..VViiyyaannaa

Nußdorferstr. Efor Giyim
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
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 Camii
Ratschkygasse Güven Kuyumcusu
Ratschkygasse Yüksel Kuaför
Ratschkygasse Suzan Yalcin KEG
Ratschkygasse Mac Bey
Reschgasse Yurt Bäckerei
Schönbrunnerstr. Side Reisen
Schönbrunnerstr. Atip Camii
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 Avflarlar Kuruyemifl
Brunnengasse Deha Hal›c›l›k
Brunnengasse Deniz Market
Brunnengasse Hac› Baba Konditori
Brunnengasse Hilal Kuyumcusu
Brunnengasse Hisar Aile Kasab›
Brunnengasse Hürpas Market
Brunnengasse Kopen Aile Manav›
Brunnengasse Karaaslan GesmbH
Brunnengasse Menzil Imbiss
Brunnengasse Tercüman Necmi Kaya
Brunnengasse Üçler F›r›n›
Brunnengasse Vural Aile Kasab›
Brunnengasse Zümrüt Kuyumcusu
Huttengasse Huber Nest-Eier HandelsgesmbH                  
Koppstrasse Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG
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Unsere Vertriebspunkte
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
Ottakringerstr. X-Mobile
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
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
Fabrikgasse Mutlu Dügün Salonu
Hauptstr.                                            Königsfeinkost
Rohrbacherstr. Yeni Ges.m.b.H
Tallgasse Eyüp Sultan Camii
Tallgasse Mehmet Kaplan
Wienerstr. Halley Market
Wienerstr. Kizilirmak Market

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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Postort

Angebot gültig ab 1.6.2003. In den Folgejahren gilt der reguläre Jahres-Mitgliedsbeitrag. Es gelten die Statuten des ÖAMTC bzw. des regional zuständigen Landes-

vereines. Die Mitgliedschaft erlischt mit Ende des Jahres, wenn die Abmeldung nachweislich bis 30. September des gleichen Jahres an den ÖAMTC erfolgt. Der

Schutzbrief-Bezug kann jederzeit formlos beendet werden. Voraussetzung für eine ermäßigte Partner-Mitgliedschaft ist eine gemeinsame Wohnadresse mit dem Inhaber

der bestehenden Mitgliedschaft.

Bequem & einfach: Einzugsermächtigung. 

Ja, ich ermächtige den ÖAMTC bis auf Widerruf (jederzeit möglich), meinen Clubbeitrag

(inklusive Schutzbrief, falls bestellt) jährlich von meinem Konto einzuziehen.

Mitgliedschaftsart

Ermäßigte Mitgliedschaft 

für Tochter/Sohn 20 bis 23 J.                 
Ermäßigte Mitgliedschaft 

für Partner/in

Clubkarten-Nr. der bestehenden 

Mitgliedschaft in der Familie:

1) Schutzbrief (Auto): € 28,85

Auto mit Schutzbrief 1) € 89,70 € 59,27 entfällt € 62,55 € 45,70

Auto ohne Schutzbrief € 60,85 € 30,42 € 7,27 € 33,70 € 16,85 € 33,70 € 16,85J E T Z T N U R

J E T Z T N U R
J E T Z T N U R

S T A T T

S T A T T

S T A T T

Einschreib-
gebühr

J E T Z T  M I T G L I E D  W E R D E N

� Nothilfe 120
Tag & Nacht, bei Panne 
und Unfall.

� 500 Pannenfahrzeuge und 
Spezialtransporter.

� 150 Dienststellen 
in ganz Österreich.

� 18 Christophorus-
Notarzthubschrauber.

� 200 Partnerclubs weltweit.

� 30.000 x Sparen mit der 
Clubkarte. Tolle Preisvorteile.

Der ÖAMTC
zum 1/2 Preis.

Der ÖAMTC
zum 1/2 Preis.

Der ÖAMTC
zum 1/2 Preis.

w w w . o e a m t c . a t

Jetzt beitreten.
Tel. 0800/120 120

Bu Klübün üyesi  olmak,  ne hofl bir  duygu.

z.B. Auto-
Mitgliedschaft 

€ 30,42
S TAT T
€ 60,85

J E T Z T N U R

Ich möchte ÖAMTC-Mitglied werden. Jetzt zum Sommer-Einstiegs-Angebot 2003.
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