Kenan : “FPÖ, iznimi almadan resmimi bastý!”
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Viyana- Geçen sayýmýzda saðcý parti
FPÖ’nün bir Türk’ü de içine alýp yabancýlarý konu alan ilanlarýný “Alkýþlayalým
mý? yoksa taþlayalým mý?” diyerek büyüteç altýna almýþ, yorumu siz okuyucularýmýzýn dikkatine sunmuþtuk. Bu sayýmýzdan sonra 500’den fazla kiþi bizi
telefon ile aradý ve fikirlerini söyledi.
o f f i c e @ y e n i v a t a n . c o m Ama bizi arayanlardan bir tanesi de
Sayý 34 / Mayýs 2003 / Kostenlos FPÖ ilanlarýnda resmi basýlan ve aðzýndan birtakým þeyler söyletilen Kenan
Babayiðit olunca kamunun, onun sözlerine kulak vermesi gerektiðine inandýk. Kenan Babayiðit:
“FPÖ’nün reklamlarýna itiraz ediyorum.. FPÖ, benim ne yazýlý ne
sözlü rýzamý almýþtýr.. FPÖ verdiði tartýþmalý mesajlarýný keþke
kendi siyasetine inanan bir Türk asýllý Avusturya vatandaþýndan
alsaydý” dedikten sonra Babayiðit þunlarý ekledi:“FPÖ’nün yapmýþ
olduðu basýn açýklamasýnda taktim edilen broþürde
kullanýlan ifadeler bana ait deðildir.. Ben, Kenan
grasyon açýsýndan
Babayiðit, tam tersine enteg
göçmenlerin seçme ve seçilme hakkýna
geçilmez bir olg
gu olarak
sahip olmasýný vazg
gi bir
görüyorum.. Resmim ve ismimin herhang
parti tarafýndan propag
ganda malzemesi
olarak kullanýlmasýný doðru bulmuyorum ve reddediyorum.. Hemen bu
yanlýþýn düzeltilmesi için gereken
adýmlarý atmýþ bulunuyorum,
FPÖ’nün bu hatasýný düzeltmesi
için hukuksal giriþimlerde bulundum..‘’
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Viyana’da KUMA skandalý

Viyana- 13 çocuklu Türk iþcisinin
Viyana’ya getirdiði kuma sýnýr dýþý edildi!... 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 yaþýndaki 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 kalabiliyor. Olay nereden bakýlýrsa bakýlsýn
bir skandal olarak nitelendirildi.

Viyana
Yabancýlar
Polisi’ndeki garip
olaylar
Viyana’da yaþayan bir Türk iþçisi
anlaþýlan yalnýzca
beton iþçiliði konusunda çalýþkan
olmakla kalmadý.
38 yaþýndaki adam, evli ve 12
çocuk sahibi. Ancak kumadan olma 13. çocuðu
ile ‘’kumasýný’’ Avusturya’ya getirmek istediðinde, Yabancýlar Polisi’nde
bazý sorunlarla karþýlaþtý.

Aþaðýda Kurier Gazetesi’nde Avusturya Türk
toplumu açýsýndan son
derece utanç verici Avusturya vatandaþlýðýna geçmiþ Türk’ün rezaletinin
Rezilliði Avusturya gaze- haberini tercümesini okuteleri çok büyütmeden yer yucularýmýzýn dikkatine ve
verdi. Ama olay büyük bir yorumuna sunuyoruz.
skandal olarak nitelendirildi. Türk toplumuna olan “Bu haberi Avusturya
özellikle çocuklar ve ka- gazetelerinin manþetten
dýnlar konusunda önyar- vermediðine dua edelim”
gýlar hesaba katýlýnca bu diyen bir Türk derneði
rezalet tüm Türk toplu- baþkaný
“Avusturya
mun hanesine kocaman kanunlarýna, gelenek ve
bir eksi olarak yine geçti. kültürünü hiçe sayan bazý
insanlarýmýz

hepimize

kötülük ediyor” dedi.
Viyana Yabancýlar Polisi’ndeki Emniyet Müdürü
Wilfried Kovarnik gülümseyerek,‘’Kötü birþey düþünmemiþ.
Aksine iyilik yapmak istemiþ’’ diyor. Emniyet
Müdürü Kovarnik adamýn, (iki aylýktan 19 yaþýna kadar olan) çocuklarýn
bakýmý ve eðitimi konusunda eþine ‘’yardýmcý
olmak’’ istediðini söylediðini 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 bulununca iþ ortaya çýktý.
Sonuç: ‘’yeni eþin’’ burada kalmasýna izin yok.
Bebek ise, babasý yýllar
önce Avusturya vatandaþlýðýna geçtiðinden burada
kalabilecek.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yugoslavya ve Bulgaristan yollar›nda Türk vatandaﬂlar›na iﬂkence

Yollardaki resmi soygun
Viyana- Yaz›n gelmesi ile Türkiye’ye karayolu ile
gidecek Türk vatandaﬂlar›n›n huzursuzluklar› baﬂlad›. Yeni Vatan Gazetesi’ne baﬂvuran yüzlerce vatandaﬂ Yugoslavya ve Bulgaristan yollar›nda özellikle
Devlet memurlar›n›n rüﬂvet, tecavüz, hakaret, rezilliklerinden son derece rahats›z olduklar›n› ifade ettiler. Bu ülkelerin hükümetlerini derhal resmi soyguna son verilmesine konusunda ciddi önlemler almaya Yeni Vatan Gazetesi olarak davet ediyoruz.
Türk vatandaﬂlar›na bu yollarda çektirilen eziyet bu
ülkeler için yüz karas›d›r. Vatandaﬂlar›m›z›n namuslar›ndan sorumlu olmas› gereken Yugoslav ve Bulgaristan yollar›ndaki, resmi yetkililerin bizzat birtak›m mafyavari kiﬂi ve kurumlarla vatandaﬂlar›m›z›n
cebine, namusuna ve izzet-i nefsine sald›r›da bulunmalar› kabul edilemez. Bu durum normal bir durum de¤ildir. Herkesi göreve ça¤›r›yoruz. Edepsizli¤in, ars›zl›¤›n, h›rs›zl›¤›n bu kadar ayyuka ç›kt›¤›
bir ikinci durum gösterilemez.

Yaz›n gelmesi ile birlikte,
Türk vatandaﬂlar›na Yugoslavya ve Bulgaristan yollar›nda çektirilen iﬂkence karﬂ›s›nda Avusturya Türk Dernekleri Birli¤i, Yugoslavya ve
Bulgaristan Devlet ve hükumet 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 Polisine rüﬂvet vermek adeta bir
kanundur. Rüﬂvet verilmez
ise Türk vatandaﬂlar›n› türü,
türlü iﬂkence beklemektedir.
• Birçok vatandaﬂ›m›z›n arabas› Yugoslav ve Bulgar Polisin iﬂbirli¤i ile mafya taraf›ndan el konulmuﬂ, yak›lm›ﬂ ve birço¤u ölümle tehdit
edilmiﬂtir. Öldürülmüﬂ olanlardan haber yoktur.

•

Birçok vatandaﬂ›m›z›n han›m› Yugoslavya ve Bulgaristan Polisi taraf›ndan tacize
u¤ram›ﬂ ve hatta tecavüz
edilmiﬂtir.
• Yugoslavya ve Bulgaristan
yollar›ndaki resmi rüﬂvete,
tecavüze, ahlaks›zl›¤a, edepsizli¤e derhal son verilsin.
YEN‹ VATAN GAZETES‹

Bulgaristan ve
Yugoslavya
iskencesi

Birol K›l›ç

Yaz geldi. Türkiye’ye kara yolu ile ulaﬂmak isteyenler için
çileli yolculuk baﬂlad›. Cehennem yolculuk Yugoslavya’da
baﬂl›yor, Bulgaristan’da devam ediyor. Yugoslavya ve
Bulgaristan otoyollar›nda neler yaﬂ›yorsunuz? sorusunu
Yeni Vatan Gazetesi Avusturya’da iki yüzden fazla Türk vatandaﬂ›na sordu. Cevap sanki söz birli¤i etmiﬂcesine ayn›yd›:
“‹çti¤imiz sütü
burnumuzdan getiriyorlar”
‹nsanlar›m›za “Peki nas›l
oluyor bu iﬂkence?” diye sordu¤umuzda ald›¤›m›z cevaplar korkunçtu. “Yugoslav ve
Bulgar Polisleri bizi resmen
soyuyorlar, dövüyorlar, hakaret ediyorlar, param›z› resmen çal›yorlar, ailelerimizi
taciz ediyorlar” ola¤an cevaplardan 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 polislerinin birçok sivil mafya üyeleri
ile birlikte çal›ﬂt›klar› iddias›
olay›n z›vanadan ç›kt›¤›n›n
göstergesi olsa gerek. Vatandaﬂlar›n ço¤u Türk olduklar›
için kendilerine kötü davran›ld›¤›n› ve Ankara hükümetinin
bu konuda Yugoslavya ve
Bulgaristan devlet temsilcilerine bask› yap›lmas›n› istiyor.
Türk vatandaﬂlar› bir y›l›n
yorgunlu¤undan sonra yollarda her türlü resmi iﬂkenceden
sonra manevi yönden çok
y›pran›yorlar.
Bu rezilli¤i en asgari boyuta
çekmek için her kesimi demokratik tepki göstermeye
davet ediyoruz. Tabii da¤ baﬂ›nda de¤ilsek e¤er...
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Dini evvela çapulcu istismarýndan
kurtarmak borcundayýz!

Konuk Yazar
Ahmet Türker
ÖNCE baþlýðýmýzýn esin
kaynaðý olan hadisi görelim. Hz. Peygamber buyuruyor ki:
“Allah'a yemin olsun ki, sizi, güneþ gibi aydýnlýk bir
din üzerinde býraktým. Bir
din ki, aydýnlýkta gecesi de
gündüz gibidir. ” (Ýbn
Máce, 1/4)

ÝKBAL’DEN MÜTHÝÞ UYARI
Müslüman dünyanýn bugün kendisine Allah rýzasý
kazandýracak bir tek ibadeti olabilir: Hz. Muhammed”in býraktýðý ýþýk-aydýnlýk dine bulaþan (veya bulaþtýrdýklarý) kir ve karanlýðý
bu dinin bünyesinden temizlemek. Bunun için yapý-

Allah’ýn avukatý gibi hesaba çeken, aðzýný açana,
“Bizden onay aldýn mý da
dinden söz ediyorsun?” diyecek kadar pervasýzlaþan
sözde “din savunucusu”
din bezirgánlarýna bakalým.
Dinin insan hayatýndan
kovmak istediði ne kadar

Böyle bir din býraktý Hz.
Muhammed.
Kaynaðý Kur'an olan bir
din.
Kur'an'ýn adlarýndan biri de
“Nur”, yani ýþýktýr.
Iþýk kitabýn dini baþka nasýl
olabilirdi!
Aradan 1400 küsür yýl geçmiþ bulunuyor. Daha Peygamberimiz'in son nefesini
verdiði anda baþlayan yozlaþmalar, bir süre sonra Emevî Arabizmi' nin putçu
karþý devrimiyle köþe taþlarýný örseledi ve buna baðlý
olarak büyüyen yozlaþma
ve sömürü 'güneþ ve ýþýk'
dinini, bir katranla örttü.
Bugün dünyanýn hemen
her yerinde “Müslüman ve
Müslümanlýk” dendiðinde
insanlar þöyle bir ürperiyor
ve içlerinden ádeta “Ýyi ki
ben bunlardan deðilim”
diyor.
Çünkü “Müslümanlýk” geriliðin, kirliliðin, sahteliðin,
þiddet ve dehþetin alámeti
farikasý haline getirilmiþ.

lacak ilk þey, Muhammed
Ýkbal’in 1920”lerde söylediðidir:
“Bizim Ýslam”a yapacaðý mýz en büyük iyilik, dünya ya, Ýslam’ý bizim temsil et mediðimizi ilan etmektir.”
Ne yazýk ki, bunun tam tersi yapýlýyor. Örnek olarak,
Ýslam dünyasýnýn en önde
ve din açýsýndan da en iyi
durumda
olan
ülkesi
Türkiye’yi seçiyorum. Ýk bal’in sözünün penceresinden Türkiye’ye yeniden bakalým.
Son yýllarda din adýna ortalýða fýrlayarak onu-bunu

hitlere sövmeye devam
etmekteler.Belli ki hiçbir
uyarýcýlarý yok.
Gerçek þu ki, bunlarýn ortalýða saçtýklarý katran, muazzez Ýslam’ýn çehresini tanýnmaz hale getiriyor. Bunlarýn çirkinlikleri dine fatura
edildiði için din nefret ve
ürküntü unsuru haline
geliyor. Aklýn ve gerçek dinin gösterdiði yol bellidir:
Dini evvela bu çapulcu
istismardan
kurtarmak
borcundayýz.
Iþýk-aaydýnlýk dine inkárcýlar dan hiçbir zarar gelmez.
Onlarýn zararlarý, ýþýða karþý
olmalarý yüzünden, kendil erinedir. Ama dini, nefislerinin menfaat, koltuk ve
kinlerine paravan yapanlarýn sergiledikleri karanlýklar,
körpe kuþaklarý dine karþý
tavýr almaya ve Tanrý’nýn
uzattýðý mutluluk reçetelerine sýrt dönmeye itiyor.

tutarsýzlýk, ilkesizlik, cehalet, merhametsizlik, iftiracýlýk, düzenbazlýk, þehvetperestlik, doymazlýk, kabalýk,
hatta yer yer ahlaksýzlýk
varsa bunlarda...
Son yýllarda bunlarýn yalnýz
ekranlara yansýyan rezillikleri bile dini aðýzlarýna
almamalarý için yeterli gerekçedir. Ama nerede o
insaf, o insanlýk!
Hálá onu-bunu káfir ilan
etmeye, hálá kendilerinden
baþkasýný Müslüman görmemeye, hálá Allah’ýn avukatý pozuyla baðýrýp çaðýrmaya, hálá gerçek muvah-

PARTÝ VE ÞÝRKET
SÖMÜRÜSÜ
Iþýk ve aydýnlýk din, yüzyýlllardan beri, mezhep ve tarîkat tahribiyle katranlaþmýþtý. Monarþik-teokratik
despotizmler döneminde,
Kur’an’ýn dinini, mezhep
ve tarîkat yobazlýðýnýn sömürüsü periþan ediyordu.
Cumhuriyet ve demokrasi
devresinde bunlara parti ve
þirket sömürüsü eklendi.
“Din, benim tarîkatim, benim mezhebimdir” söylemindeki Kur’an dýþý dayatma, günümüzde, “Dini ve
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yunus Emre
Bir tona kan bulaþacak
Yumayýnca mismil olmaz.
Gönül pisi yunmayýnca
Namaz reva olmayýser.'
***

Ýslam’ý benim partim, benim þirketim temsil eder”
söylemiyle birleþmiþ bulunuyor.
Yani bela çift çatallý hale
gelmiþtir.
Kur’an dýþý dinciliðin söylemleri, yasallaþtýrýlmýþ bir
engizisyon despotizmine
dönüþmüyorsa bunu Cumhuriyet’e ve onun en önemli deðerlerinden biri olan laikliðe borçluyuz. Iþýkaydýnlýk dine musallat olanlarýn, öncelikle bu ikisine saldýrmalarý sebepsiz
deðildir.
Gerçeði arayan temiz ve
samimi vicdanlar için yol
bellidir: Iþýk-aydýnlýk dini
nefret ve ürküntü unsuruna dönüþtüren istismarcý
zihniyetlerin gittikleri yönün tam tersine gitmek.
Yanlýþ hesap yapanlar, diriliþi olmayan bir çöküþe
mahkûm olurlar.
Lütfen, tarihi dikkat ve
basîretle okuyun! Ve demokrasinin,
engizisyon
despotizmine geçiþ merdiveni yapýlmasýna izin vermeyin!

Soru-C
Cevap
Allah sevgisi ve Allah kor kusu kavramlarý farklý
YENÝ VATAN GAZETESÝ

mýdýr?
Allah'la iliþkilerimizde sevgi
temeldir. Ýman da bir sevgi
yoðunlaþmasýdýr. (bakýnýz
Kur’an-ý Kerim
Bakara
süresi 165.Ayet) Ancak bu,
korkunun tamamen dýþlanmasý anlamýna gelmez.
Allah'ýn buyruklarýna aykýrýlýk 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' kavramýnýn 'Allah korkusu' olarak
tercüme edilmesi ise tamamen yanlýþtýr. Takva, kelime
anlamýyla
sakýnmak
demektir. Kur'ansal anlamý
ise Allah'ýn iradesine ters
düþecek þeylerden sakýnmak demektir.
Geleneksel anlayýþ, kitleyi
dizginleyeceðim iddiasýyla
takvayý korku ile eþitleyerek
Kur'an müminlerine çok
yýkýcý bir haksýzlýk etmiþtir.
Kaþ yaparken göz çýkarmýþtýr. Ýslam korku dini, Kur'an
korku kitabý, Allah korku
tanrýsý gibi algýlanýr olmuþtur.

'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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S›n›rd›ﬂ› hangi hallerde söz konusudur?
Bir yabanc›n›n s›n›rd›ﬂ›
edlme koﬂullar›n› sordu¤umuz yabanc›larla ilgili kanunlar konusunda uzman
Dr. Micheal Strober, bu konuda vatandaﬂlar›n dikkatine sunmak üzere aﬂa¤›daki bilgileri verdi:
E¤er 5 y›ldan bu yana aral›ks›z ve yasal olarak Avusturya’da yaﬂ›yorsan›z o vakit;
• geçiminizi sa¤lama konusunda sorunlar›n›z olmamas› 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 gücünle güvence alt›na almak üzere çaba sarf etmeniz, ve bu imkans›z de¤ilse
geçerlidir. Örne¤in; iﬂsizsiniz fakat ‹ﬂçi Bulma Kurumu sizin hakk›n›zda "iﬂe
girebilme ﬂans›n›z oldu¤unu belirtiyor”. Bu durumda
s›n›r d›ﬂ› edimezsiniz.
8 y›ldan bu yana aral›ks›z
ve yasal olarak Avusturya’da yaﬂ›yorsan›z

• ancak Avusturya’daki bir
mahkemece ceza çarpt›r›lman›z
• veya Avusturya’da bulunman›z huzur ve güveni
tehdit eder mahiyette ise,
bu halde s›n›r d›ﬂ› edilebilirsiniz.
10 y›l aral›ks›z ve yasal ikametten sonra ise yaln›zca
aﬂa¤›daki s›n›r d›ﬂ› gerek çeleri geçerlidir.

turucu Kanunu” nun öngördü¤ü kimi suçlar ya da
di¤er a¤›r suç yada di¤er
a¤›r suçlardan ötürü bir y›l›
aﬂan hapis cezas›na çarpt›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.

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

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

Gümrüklerde tak›lara dikkat!
Viyana-Türkiye’den dö nen
vatandaﬂlar›m›z,
fazla tak› takmalar› yüzünden gümrüklerde sorun yaﬂ›yorlar.
Türkiye’de dü¤ün yap›p,
tak›lar›yla
dönenlerin
gümrük kap›lar›nda tak› lar›na el konuldu¤u ve
haklar›nda dava aç›ld›g›
belirlendi.
Avusturya polisi, Türklerin dü¤ünlerde alt›n takma gibi bir gelene¤inin
oldu¤unu bilmediklerini
söyledi.
Gümrük muafiyet s›n›r›n›
geçen tak›lar›n beyan›
durumunda tak›n›n vergiden muaf say›ld›¤›n›
belirtildi.
Avusturya polisi, bu konuda çok duyarl› davrand›klar›n›n fark›nda.

n›nda birçpok Tütk vatandaﬂ› kanunlar› bilmedi¤i için s›k›nt› çekti¤ini ifade eden gümrük memurlar› 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›
Ancak e¤er yolcu 1400 Viyana’da Havalimalima- söylediler.
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 ödemek ﬂart.
Yolculara ilk baﬂta sorulan "Gümrü¤e tabi eﬂyan›z var m›?” sorusundan
sonra bir de "Yan›n›zda
alt›n tak› var m›?” sorusunu yöneltiyorlar.
Gümrük muafiyet s›n›r›
1400 ATS. Yani de¤eri
1400 ATS’nin alt›ndaki
tak›lar için gümrük vergisi ödenmiyecek.

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

Alt›n›n ayar›n› kendileri
kontrol eden gümrük
memurlar›, alt›n›n 14 mü
yoksa 22 ayar m› olduYEN‹ VATAN GAZETES‹
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Bulgaristan-Türkiye hattýnda Triptik kalkýyor
Ýzin sezonu öncesi Bulgaristan Gümrükler Genel
Müdürü Assen Assenov
ile Kaptan Andreovo
gümrük kapýsýnda bir araya gelen Gümrükler Genel
Müdürü Nevzat Saygýlýoðlu otomobilleriyle Türkiye´ye gelenlere uygulanan ve triptik (araç takip
formu) olarak tanýnan araç takip formunun kaldýrýlacaðýný açýkladý.
Gümrükler Genel Müdürü
Saygýlýoðlu, „Bu formun
düzenlenmesi için gümrük vakfýna para alýnýyordu ve ayrýca maliye de
damga pulu vergisi tahsil
ediyordu. Bu iþlem zaman
aldýðý için uzun beklemelere neden oluyordu. Bu
yýl bu uygulamayý sona erdirmek istiyoruz. Ülkeye
giriþ yapan yabancý plakalý araçlar gümrük muhafaza bilgisayarýna kaydedile-

cek. Bu araçlarýn zamanýnda çýkýþ yapýp yapmadýðý ise bilgisayardan tespit edilecek“ ifadesinde
bulundu.
Zorunlu baðýþ yok
Nevzat Saygýlýoðlu, sýnýrlarda vatandaþlardan çeþitli vakýflar adýna alýnan
zorunlu baðýþ uygulama-

sýnýn da kaldýrýlacaðýný
söyledi. Dezenfekte adý
altýnda bu sene Kapýkule´de baþlatýlan uygulama
ile araç baþýna Çevre Koruma Vakfý´na 2 Euro dezenfekte harcý kesiliyor,
daha önceki yýllarda da
Çeþme ve Ýzmir limanlarýndan giriþ yapanlardan

çeþitli vakýflar adýna baðýþ
alýnýyordu.
Gümrük Bakanlýðý yetkilileri amaçlarýnýn vatandaþa
sýnýrda hiçbir sýkýntý yaratmamak olduðunu vurgulayýp, zorunlu baðýþlarýn
bu sene kaldýrýlacaðýný belirttiler.

ORF ücretini yükseltmek istiyor

Avusturya´da her eyalet
ayda yaklaþýk 16 ile 20,4
EURO arasýnda radio televizyon ücreti ödüyor.
ORF Yönetim Kurulu’nun
YENÝ VATAN GAZETESÝ

verdiði bilgiye göre ücretler 1 Ocak 2004´den itibaren % 8 oranýndan biraz fazla bir artýþta bulunacak.

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

ifade ediyor.
Sebebi ise, 1998´den bu
yana piyasada bir çok
þeyin % 11 oranýnda artýðýný, ORF´in ücretlerinin
sabit kalmýþ olmasýný gösteriyor. Bu ücret artýþý ayný
zamanda yeni projelerde
de uygulanacak.
Örneðin, Avrupa çapýnda
via sataliti üzerinden
yayýn yapan ORF 2 gibi.

Sayfa 8
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Uyuﬂturucu art›k
ilkokul önlerinde
Uluslararas› Narkotik Maddeler
Kontrol
Kurulu
(INCB) üyesi emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir,
sentetik uyuﬂturucu kullan›m›n›n bir çok ülke gibi
Avusturya ve Türkiye'de
de yayg›nlaﬂt›¤›n› belirterek, ''Ecstasy, Coptagon
denilen bir tak›m maddeler, bugün gece kulüplerinde, sokaklarda ve ilkokullar›n önünde dahi leblebi
gibi sat›lmakta ve gençlerimiz taraf›ndan kullan›lmaktad›r'' dedi.
''Türkiye'de bu sorun yoktur'' sav›n›n belki 20-25 y›l
önce do¤ru olabilece¤ine
iﬂaret eden Kandemir,
'Maalesef bugün bu sorun
vard›r ve giderek artmaktad›r. Bu sorun sadece
uyuﬂturucu maddelerin kötüye kullan›m› sorunu de¤il, sentetik psikotrop
maddelerin de giderek daha fazla kullan›m› sorunudur'' diye konuﬂtu.

''DÜNYA NÜFUSUNUN
% 3'Ü UYUﬁTURUCU
KULLANIYOR''
Emekli Büyükelçi Kandemir, hintkeneviri, afyon gibi
do¤al yollarla elde eldilen
uyuﬂturucular›n yan› s›ra
psikotrop olarak tan›mlanan sentetik uyuﬂturucular›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›¤› uyuﬂturucu maddeleri kötüye kullanmaktad›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-

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

Nüzhet Kandemir, baz› Avrupa ülkelerinde ''soft uyuﬂturuculara izin verme''
e¤ilimi bulundu¤unu ve uyuﬂturucu müptelalar›n›n
devlete ait yerlerde eroini
kaynatarak damar›na zerketme 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 hakk›nda bilgi verdi.
INBC NED‹R
INBC'nin ülkelerden ve
BM'den ba¤›ms›z bir kurum oldu¤unu vurgulayan
Witschi-Cestari, BM'nin uyuﬂturucu konusundaki
sözleﬂmelerinin taraf ülkelerce yerine getirilip getirilmedi¤inin kurul taraf›ndan
denetlendi¤ini anlatt›.

tkeneveri) türü uyuﬂturucuyu, 30 milyon kiﬂi Ecstasy, 21 milyon eroin ve
kokaini kullan›yor.''

ancak çok büyük kar b›rakmas› nedeniyle yeni yollar›n da kolayca bulundu¤unu kaydetti.

Damardan i¤neyle al›nan
uyuﬂturucunun AIDS'in yay›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 ölçülerde etkilendi¤ini kaydetti.

Türkiye'nin transit geçiﬂ
yolu olarak kullan›lmas› nedeniyle haks›z suçlamalara 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 yaklaﬂmad›¤›n› anlatt›.

Kandemir, uyuﬂturucu trafi¤iyle ilgili bir soru üzerine,

Witschi-Cestari'nin verdi¤i
bilgiye göre, kurulun 13
üyesi bulunuyor ve üyeler
hükümetlerinden ba¤›ms›z, kendi adlar›na görev
yap›yor. Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün (WHO) belirledi¤i
3 kiﬂi d›ﬂ›ndaki 10 kiﬂi hükümetler taraf›ndan gösterilen adaylar aras›ndan seçiliyor.
Emekli Büyükelçi Nüzhet
Kandemir, Türkiye'nin aday göstermesiyle BM
Ekonomik ve Sosyal Konsey taraf›ndan seçilmiﬂ ve
2000 y›l›nda INBC'deki görevine baﬂlam›ﬂt›.
YEN‹ VATAN GAZETES‹
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Pembe kart!
Soru: Pembe kart nedir,
kimlere verilir ?
Cevap:Türk vatandaﬂl›¤›ndan izinle ayr›lan kiﬂilere,
4112 say›l› yasa uyar›nca,
Türk
vatandaﬂl›¤›ndan
kaynaklanan tüm haklar›n›n sakl› tutuldu¤u ve güvence alt›na al›nd›¤›na dair
bir belge düzenlenmektedir. Bu belge kamuoyunda
‚Pembe Kart‘ olarak bilinmektedir.
Bu belgeyle, do¤umla
Türk vatandaﬂl›¤›n› kazanm›ﬂ olup da sonradan Bakanlar Kurulundan ç›kma
izni almak suretiyle yabanc› bir devlet vatandaﬂl›¤›n›
kazanan kiﬂiler ve bunlar›n
kanuni mirasç›lar›n›n, Türkiye'de, ikamet, seyahat,
çal›ﬂma, yat›r›m, ticari faaliyet, miras, taﬂ›n›r-taﬂ›nmaz mal sat›n alma, devretme, kiralama ve bunun
gibi konularda Türk vatandaﬂlar›na tan›nan haklardan aynen yararlanmaya
devam etmeleri hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Soru: Sahip olunan haklar
yönünden, Pembe Kart hamilleri ile Türk vatandaﬂlar›
aras›ndaki farklar nelerdir?
Cevap: Tüm ülkelerin anayasalar›nda oldu¤u gibi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'nda da seçme ve
seçilme hakk› için temel
koﬂullardan biri "vatandaﬂl›k" oldu¤undan ,Pembe
Kart" sahibi kiﬂilerin seçme
ve seçilme hakk› bulunmamaktad›r. Pembe Kart hamilleri Türkiye'deki devlet
dairelerinde memur olarak
da görev yapamamaktad›rlar.
Soru: Pembe Kart hamilleri
Türkiye'ye kesin dönüﬂ

hakk›ndan yararlanabilirler
mi ?
Cevap: Pembe Kart hamili
kiﬂilerin kesin dönüﬂ hakk›ndan yararlanarak Türkiye'ye bedelsiz otomobil ve
mesleki alet götürmeleri
mümkün de¤ildir. Ancak
ev eﬂyalar›n› gümrüksüz olarak nakledebilirler.
Soru: Benim gibi Türk
vatandaﬂl›¤›ndan
izinle
ç›km›ﬂ bir bayan ile evlenmek istiyorum. ‹kimizin de
pembe kart› var. Avusturya
vatandaﬂ› oldu¤umuz için
Standesamt'ta evlenece¤iz. Bayan›n ailesi Türkiye'de nikah yap›lmas›na özeniyor. Mümkün müdür ?
Cevap: ‹ki Pembe Kartl›
Türk vatandaﬂ›n›n Türkiye'de nikah akdi mümkündür.
Kay›tlar› kapal› oldu¤undan Türk makamlar›ndan
herhangi bir belge almalar›
mümkün olmad›¤› için, Avusturya makamlar› taraf›ndan düzenlenecek Evlenme Belgesi, Do¤um Ka-

y›t Örne¤i, Kimlik Belgesi
veya Pasaport ve ‹kamet
Belgesi ile Türk Nüfus ‹daresine müracaat›n›z gerekmektedir.
Soru: Pembe Kart hamiliyim. Ancak geçen sene Türkiye'de bir gayrimenkul
almak için Tapu Dairesine
müracaat etti¤imde bu
kart ile iﬂlem yapt›ramayaca¤›m› söylediler. Böyle
durumlarda ne yapmal›y›m?
Cevap: "Pembe Kart" alan
kiﬂilerin önceki pasaportlar›na "4112 say›l› yasa uyar›nca Türk vatandaﬂl›g›ndan izinle ç›km›ﬂt›r."
ibaresi içeren bir damga
bas›lmaktad›r. Bu kaﬂeyi
içeren pasaport ile vatandaﬂl›¤a geçti¤i yabanc›
ülke pasaportu da görülmek suretiyle, Türk makamlar› taraf›ndan tüm
iﬂlemler yap›lmaktad›r.
Soru: Daha önce Türkiye´ye göçmen olarak gelmiﬂ

ve Türk vatandaﬂ› olmuﬂtum. Sonra izin alarak Avusturya vatandaﬂl›¤›na
geçtim. Yeniden Türk
vatandaﬂ› olmak istemiyorum. Pembe Kart alabilir
miyim ?
Cevap: 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 verilmektedir. Do¤umla Türk vatandaﬂl›¤›n›n kazan›lmad›¤›
hallerde pembe kart verilemez.
Soru: Türk vatandaﬂl›¤›ndan izinli ç›kt›m. Türkiye'de
ne kadar kalabilirim ?
Cevap: ‹zinli olarak ç›kt›¤›n›z için Türkiye'de ikamet, seyahat, çal›ﬂma, miras, 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 TürYEN‹ VATAN GAZETES‹

Say› 34
kiye'de istedi¤iniz kadar
kalabilirsiniz.
Soru: Türk vatandaﬂl›¤›ndan izinli ç›karsam Türkiye'de oturma ve çal›ﬂma
izni almak zorunda m›y›m ?
Cevap: Hay›r. 4112 say›l›
kanunla bu haklar muhafaza edilmektedir.
Soru: Türk vatandaﬂl›¤›na
al›nman›n ﬂartlar› nelerdir ?
Cevap: Türk vatandaﬂ› ile
evlenen yabanc› bayanlar,
evliliklerini yetkili Türk
makamlar› önünde yap›ld›¤› taktirde, evlenme akdinin yap›ld›¤› s›rada o makama; evlilikleri yetkili yabanc› makamlar önünde
yap›ld›¤› taktirde, evlenmeyi tescil ile görevli Türk
makamlar›na; evlenme akdinden baﬂlayarak bir ayl›k
süre içinde yaz›l› olarak
baﬂvurdu¤unda otomatik
olarak Türk vatandaﬂl›¤›n›
da kazanabilirler.
Soru: Ben Türk vatandaﬂ›y›m. Eﬂim ise ‹talyan
vatandaﬂ› ve Türk vatandaﬂl›¤›na geçmek istiyor.
Hangi evraklarla Baﬂkon-
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soloslu¤a gitmemiz gerekiyor ?
Cevap: Bir yabanc› devlet
vatandaﬂ›n›n Türk vatandaﬂl›¤›na geçmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet
ediyor olmas›, Türkçe bilmesi ve müracaat›n› Türkiye'de yapmas› gerekmektedir.

Sayfa 11

Aileye yeni bir bebe¤in gelmesi yeni bir heyecan
ve mutlulu¤un yan›nda sorumluluk da getiriyor:

Oturma izinlerine dikkat!

Soru: Türk vatandaﬂl›¤›ndan izinle ayr›lan kiﬂiler
sonradan Türk vatandaﬂl›¤›na geçmek için hangi
belgelerle baﬂvurabilirler ?
Cevap: Türk vatandaﬂl›¤›ndan izin alarak ayr›lan
kiﬂilerin, yeniden Türk vatandaﬂl›¤›na geçmek üzere talepte bulunmalar› halinde, bu talepleri baﬂkonsolosluklar›m›zca ilgili makamlara iletilir ve baﬂvurular de¤erlendirildikten sonra yeniden Türk vatandaﬂl›¤›na al›nabilirler.
Baﬂkonsolosluklar taraf›ndan yeniden düzenlenen
nüfus cüzdan› ve pasaportlar, yeniden vatandaﬂl›¤a al›nma talepleri kabul
edilen vatandaﬂlar›m›za
verilir.

Viyana - Avusturya’da yaﬂayan Türk ve di¤er yabanc› ülke vatandaﬂlar›n›n, yeni do¤an çocuklar›na oturma izni alabilmeleri için; çocu¤un do¤umundan itibaren üç ay
süreleri var. Üç ayl›k dönem içinde çocuklar›na
oturma izni almayanlar
a¤›r para cezalar›yla karﬂ›laﬂabiliyorlar.
Avusturya’da yaﬂayan bir
ailede, anne Avusturya vatandaﬂ› ise do¤an çocuk
do¤rudan Avusturya vatandaﬂ› oluyor. Baba yabanc›
ise istedi¤i takdirde,
çocu¤u
kendi
vatandaﬂl›¤›na da geçirebiliyor. Çocuk böylece 18
yaﬂ›na kadar çifte vatandaﬂl›¤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, anne veya babadan biri Avusturya vatandaﬂ› olsa bile,

taraflardan birisinin Türk
vatandaﬂ› olmas› durumunda oturma izni almak
ﬂart.
Türk vatandaﬂ› annenin Avusturya’da yerleﬂim veya
oturma izni varsa, çocuk
do¤duktan sonra üç ay süreyle otomatik olarak yasal
oturma iznine sahip. E¤er
sadece Türk vatandaﬂ›
baba oturma iznine sahipse, baban›n bu baﬂvuruyu
yapmas› mümkün de¤il. Bu
durumda baﬂvuru dilekçesiyle bölgelerindeki ilgili
merciye gidip oturma izni
almas› gerekli. Avusturya’daki Türk vatandaﬂlar›,
bebe¤in do¤umundan sonraki ilk üç ay içinde bebe¤e
nüfus cüzdan› ç›kartmal›d›r.
Daha sonra bebe¤i pasaporta kaydettirmeli, ikâmet
kâ¤›d› (Meldezettel) ç›kartt›rmal› ve ard›ndan oturma
izninde boﬂluklar olmamas› için bebe¤e yerleﬂim ile oturma izni almak
için baﬂvurmal›dirlar.
Avusturya’da do¤an çocuklar
"kontenjana ” dahil de¤ildir.
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Avusturya vatandaﬂl›¤›n› alman›n koﬂullar›
Viyana’da ikamet ediyo rum. Vatandaﬂl›k için nereye baﬂvurmam gereki yor?
Viyana’da
vatandaﬂl›k
baﬂvurusu Viyana Belediyesi’ne ba¤l› 61. Daire’ye
(Magistratabteilung yani
k›saca MA 61) yap›l›r. Bu
kurum birinci Viyana’da Viyana Belediye Binas› (Wiener Rathaus) içinde 8.
Blokta (Steige 8, Hochparterre) bulunmaktad›r.
MA 61’›n çal›ﬂma günleri
ise ancak önceden randevu al›nm›ﬂsa görüﬂme yap›labilmektedir.

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

• Pasaport
• ‹kametgah ilmuhaberi
(Meldezettel)
• Ald›¤›n›z maaﬂ miktar›n›
gösteren yeni tarihli maaﬂ
bordrosu (Gehaltsbestätigung) veya yeterli geliri oldu¤unu gösteren baﬂka
belgeler
• Sa¤l›k sigortas›ndan
(Krankenkasse) alaca¤›n›z, son on – duruma göre
beﬂ- y›lda sigortal› oldu¤unuz süreleri gösteren onayl› belge
• Geldi¤iniz ülkenin yetkili 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 boﬂanma karar›, iﬂyeri olanlardan ruhsat (Gewerbeschein), vergi levhas›
(Steuerbescheide) gibi.
Gerekli olan belgeleri baﬂvuru yaparken eksiksiz
olarak yerine getirmeniz
oldukça önemlidir.
Genellikle MA 61’deki yetkili memur hemen bilgisayarla haz›r bir dilekçeyi
basmakta ve vatandaﬂl›¤a
baﬂvuran kiﬂinin bunu imzalamas›yla dilekçe tamamlanmaktad›r.

UYGUN SÝGORTA

Sigorta

- Sigorta Danýþmanlýðý
- Uygun Fiyat
- Hayat Sigortasý ve emeklilik sigortasý

Finans ve Kredi
- Ev Kredisi
- Araba Kredisi
- Yatýrým Danýþmanýðý
Eger arzu ve isteklerinizin gerçekleþmesini
istiyorsanýz. Biz sizin için
varýz. Sizlere yardýmcý olmaktan
kývanç duyarýz.

Erkan Akkoyun
0650 815 06 39
BSG Finanzierungsdienstleistung KEG
Längenfeldgasse221
1120 Wien
U4 ve U6 Duraðý çýkýþý karþýsý
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Tazminat hakk›
(Abfertigung)
Yasal olarak hak kazan›lan
tazminat›n yar›s›, en fazla üç
ayl›k maaﬂt›r.
Ç›rakl›k (Lehrling) dönemleri
tazminat hakk›nda dikkate
al›n›r m›?

Yeni Vatan Gazetesi, ‹ﬂçi‹ﬂveren iliﬂkisinde önemli bir
yer tutan "Tazminat Hakk›”n›
araﬂt›rd›.
‹ﬂ ve ‹ﬂçi Kurumu (Arbeitskammer)’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›.
Acaba tazminat hakk›n›n do¤up do¤mad›¤› neye ba¤ l›d›r?
Bu çal›ﬂman›n iﬂletmede aral›ks›z olarak ne kadar
çal›ﬂt›¤›na ve iﬂ iliﬂkisinin
sona eriﬂ biçimine ba¤l›d›r.
Devam etmekte olan bir iﬂ
iliﬂkisi süresinde tazminat
ödenebilir mi?
Hay›r. Bu durumda yap›lan
ödeme
yasal
olarak
öngörülen tazminat olmaz,
çünki tazminat ancak iﬂ
iliﬂkisi bittikten sonra ödenir.
Böyle bir ödeme yap›ld›¤›
taktirde bunun ne gibi etkileri
olur?
Burada sözkonusu olan
gönüllü olarak yap›lan bir
ödeme olur ve bu da
vergilendirme
konusunda
indirime tabi olmaz.

Tazminat hakk› bir iﬂletmede
aral›ks›z olarak ne kadar süre
çal›ﬂt›ktan sonra do¤ar?
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.
Çal›ﬂm›ﬂl›k süresine göre
tazminat›n yüksekli¤i ne ka dard›r?
Tazminat›n yüksekli¤i çal›ﬂm›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

Toplam iliﬂkisi – yani ç›rakl›k
e¤itimi dönemi de dahil- 7 y›l
sürmüﬂse, ç›rakl›k e¤itimi dikkate al›n›r. Ç›rakl›k e¤itimi süresi tek baﬂ›na tazminat hakk›n›n do¤mas› için yeterli de¤ildir.
Annelik Koruma Yasas› veya
Do¤um ‹zni Yasas› kapsam›nda kullan›lan, "do¤um izni
tazminat›” konusunda dikkate
al›n›r m›?
Tazminat Yasas› kapsam›nda
bu süreler dikkate al›nmaz.
Ancak kimi toplu sözleﬂmeler
söz konusu.
Do¤umdan önceki ve sonraki
"korunma süresi” (Schutzfrist)
dikkate al›n›r m›?
Evet, bu süreler tam olarak
say›l›r.
Baﬂka iﬂ yerindeki çal›ﬂm›ﬂl›k
süreleri dikkate al›n›r m›?
Hay›r. Ama bu konuda aç›k
olarak
bir
anlaﬂmaya
var›lm›ﬂsa, olabilir.

Tazminat hakk›n›n do¤mas›
için gerekli olan çal›ﬂm›ﬂl›k
süresi nas›l hesaplan›r?
Tazminat hakk› için dolan
y›llar dikkate al›n›r. Örne¤in
bir çal›ﬂan 1.1.1995 tarihinden 31.121997 tarihine
kadar
ayn›
iﬂletmede
çal›ﬂm›ﬂsa,
gerekli
çal›ﬂlm›ﬂl›k süresini tamamlam›ﬂ demektir. ‹ﬂe giriﬂ tarihini (1.1) beklemesi gerekmiyor, çünki o zaman bir y›l
bir gün çal›ﬂm›ﬂ olur.
Tazminat hangi formüle göre
hesaplan›r?
1 ayl›k maaﬂ, buna ortalama
olarak yap›lan mesailer, provizyonlar, primler veya di¤er
yan ödemeler dahil edilir.
+ 1/12 ‹zin paras› (Urlaubschluß)
+
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› gerekiyor, çünki
tazminat normal
maaﬂtan daha düﬂük bir
vergi oran›na (% 6) tabidir.

‹ﬂ iliﬂkisi, annelik dolay›s›yla
sona ermiﬂse tazminat›n yük sekli¤i ne kadard›r?
YEN‹ VATAN GAZETES‹

2231 Strasshof

Size bir telefon kadar yakýnýz.

Werkstrasse9
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SÝGORTA - KREDÝ - LEASING
Fiyatlarýmýz uygundur. Baþka yerde
daha ucuzunu bulan, bunu yazýlý
þekilde ispat etsin.
Bize Danýþmadan Sigorta yaptýrmayýn.
1 Yýllýk her þey dahil

Tevfik HARMAN
Mobil: 0699/ 108 432 88

Gänserndorf

Nissan

55 PS ( 40 KW ) STUFE 9

561,05 Euro

75 PS ( 55 KW ) STUFE 9

773,93 Euro

90 PS ( 66 KW ) STUFE 9

981,05 Euro

120 PS ( 89 KW ) STUFE 9

1.191,05 Euro

150 PS ( 110 KW ) STUFE 9 1.485,92 Euro

Werkstr.

Her türlü araç
istenilen zevke
göre SPORT yapýlýr.
200 m² kapalý,
600 m² açýk,
Wien 8 Nolu otoyol 9. km
toplam 800m²
alanda
hizmetinizdeyiz.
Bilgisayarlý boya
karma atölyesi

HA&YA

 Her türlü araç
kaporta
ve boya yapýlýr.
Kazalý arabalarý
sigorta iþlemleri yapýlýr.
Parkschaden,
Haftplichtschaden,
Kaskoschaden
Fýrýn Boya - bizde en
kaliteli boya kullanýlýr.

Not: Stufesi düþük veya yüksek olanlardan
farklý fiyat uygulanýr
Yeni Adresimiz : Löhrgasse 7 1150 WIEN
Tel.: 01/ 545 31 64
Fax.: 01/ 545 82 16
Handy : 0664/ 231 88 53
0699/118 11 658
0650/ 231 88 53

Ýsmail YAMAN
Cep: 0664 511 67 43

HAKAN CEM TÜRK

Hannovergasse 12
A 1200 Wien
Tel.: 01/925 83 36
Fax: 333- 579030

Ankauf - Verkauf - Reparatur- Callshop - Anmeldestelle

Elektro Scooter

129 

Nokia
8910
349

Nokia
8850
199

Nokia
8310
239

Nokia
7250
449

Siemens

M35
49

Telefonlerýmýz her karta açýktýr. 2 yýl garantilidir.

Digital Receiver

99 

Nokia
7210
269

Nokia
5210
149

Nokia
3410
99

Nokia
3510 i
149

Siemens

A35
39

Bu reklam küpürü ile gelen her müþterimizin Nokia cep telefonlarýný ücretsýz olarak her karta açýyoruz.

www.tele-mobil.at  telemobil_wien@yahoo.de
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Çocuklar›n da ‘baﬂ› belada’
Çocuklar›n 3’te birinde
kronik, yüzde 20’sinde
süregelen baﬂ a¤r›lar›
belirlendi.
Çocu¤un baﬂ› a¤r›r
m›?’ demeyin. American Academy Of Neurology adl› ayl›k dergide yay›mlanan habere
göre, ABD’li çocuklar›n
yaklaﬂ›k yüzde 20’si,
baﬂ a¤r›s›ndan muzdarip.

Uzmanlar› bu sonuca
götüren
araﬂt›rma,
Cincinnati Çocuk Hastanesi’nde 8-18 yaﬂ
aras› 6000 çocuk üzerinde yap›ld›. Çocuklar›n 3’te birinde kronik,
yüzde 20’sinde süregelen baﬂ a¤r›lar› belirlendi.
Baﬂ a¤r›lar›n› en çok
çekenler ise, genç k›zl›¤a yeni ad›m atan küçük han›mlar..

Bebe¤inize dokunun
Uzmanlar, yeni do¤an
bebe¤inizle iletiﬂim kurman›n en do¤ru yolunun
dokunmak oldu¤unu söylüyor .

nas›l uygulad›¤›n›z , bebe¤inizin ilk bir kaç haftadaki davran›ﬂlar›n› derinden etkileyece¤inin
alt›n› çizmekte.

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

Muhtemelen bebe¤inizin en iyi geliﬂmiﬂ duyu
organ› derisidir ve bu
yüzden uyar›mlar›n›z›n
ço¤unu bu güçlü al›c›
üzerinde yo¤unlaﬂt›rman›z çok do¤ald›r. Dokunuﬂ, hem sizin hem bebe¤iniz için bir dildir ve
onu nas›l elinize ald›¤›n›z
ona karﬂ› duydu¤unuz
içsel hislerinizin ço¤unlukla aynas›d›r.

Dikkat, anne baban›n depresyonu çocu¤a geçiyor
Anne ve baban›n yara taca¤› huzurlu ortam
çocu¤un geliﬂmesinde
beslenme kadar önemli...
Amerikal› bilim adamlar›, depresyonun, anne
ve babadan çocuklara
geçebildi¤ini belirlediler.
Massachusetts hastanesinde yap›lan araﬂt›rmada, 380 çocuk denek olarak ele al›nd›.

Araﬂt›rmada, anne veya
babas› depresyon içinde olan çocuklarda ayn› sorun, di¤er çocuklara göre dokuz kez daha
fazla bulundu.
Sonuçlar›
American
Journal of Psychiatry
dergisinde yay›mlanan
araﬂt›rman›n, hastal›kla
ilgili klinik tedavisi konusunda doktorlara yeni ipuçlar› verdi¤i belirtildi.

Bebe¤iniz ona dokunuﬂ ﬂeklinizden ne hissetti¤inizi anlayabilir ve
bu davran›ﬂ› onu tutuﬂ
ﬂeklinizle bir anda de¤iﬂebilir. Yumuﬂak, güvenilir, bazen s›k› bir dokunuﬂ sakinli¤i ifade eder
ve sakinli¤i bebe¤e geçirir.
YEN‹ VATAN GAZETES‹

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

>

O UYUMUYOR, 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.

WIENSTROM
WIENGAS
FERNWÄRME WIEN

D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.
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Normal do¤um mu ?

Sezeryan m› ?
Anne adaylar› 9 ay boyunca sezeryan›n m› yoksa
normal do¤umun mu daha
iyi olaca¤›na karar ver mekte zorlan›r. Peki nas›l
karar verilmeli, kime dan›ﬂmal›?
Tabiki bu konudaki yol
göstericiniz ,daha do¤rusu
karar verecek ve karar›
size onaylatacak kiﬂi hekiminizdir.
Çünkü sizin ne istedi¤iniz veya neye inand›¤›n›zdan çok önemli olan, neyin
gerekli oldu¤u veya sezeryan›n m› yoksa normal do¤umun mu hem anneye
hem de bebe¤e faydal›
olaca¤›d›r.
Hemen her gebelikte
baﬂlang›çta yap›lan kontrollerde bir özellik yoksa
do¤umun normal do¤um
olarak yap›lmas› planlanmal›, e¤er gebelik s›ras›nda veya son dakikalarda
bir problem ortaya ç›karsa
sezeryana dönülünebilinmellidir .
Gebeli¤in baﬂlang›c›n da doktorlar›n kesinlikle
sezeryana karar verdi¤i
baz› özel durumlar vard›r,
bunlar›n baﬂ›nda ;

• Çat›s› dar (kalça yap›s›
do¤um yapamayacak kadar dar olan), do¤uma uygun olmayan han›mlar,
• Bebe¤in duruﬂ bozuklu¤u (yan duruﬂ gibi do¤uma olanak vermeyen duruﬂlarda) oldu¤u durumlarda,
• Genelde yaﬂl› gebeliklerde (35 yaﬂ üstü ve ilk gebeli¤i olan han›mlarda)
• Baz› çok genç anne

adaylar›nda
• Anne aday›n›n ›k›nmay›
engelleyecek hastal›klar›nda (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 geliﬂen tansiyon problemlerinde
• 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›nda,
• Vajinada mikrop veya
hastal›k olan baz› durumlarda (herpes veya tümör
gibi)
• Vajen daraltma ameliyat›
geçirmiﬂlerde
Peki normal do¤umun
rizikolar› nelerdir;
• Tamamen normal seyreden bir do¤umda bile her
an bir problem geliﬂebilir,
• Bebe¤in ç›k›ﬂta oksijensiz kalmas›,
• Bebe¤in ç›k›ﬂta s›k›ﬂ›p
kalmas›,
• Vajende oluﬂabilecek
y›rt›klar,
• Zor do¤umlarda sonra-
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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›lmaya çal›ﬂ›lan normal do¤umlarda hemen müdahale etme ﬂans› vard›r.
Anne adaylar›n› normal
do¤umdan korkutan olaylar›n baﬂ›nda ise bazen 12
saate kadar uzayabilen
do¤um sanc›lar›n›n yaratt›¤› s›k›nt›d›r. Ama günümüzde geliﬂen anestezi
teknikleri ile a¤r›s›z do¤um, hipnozla a¤r›s›z do¤um gibi yenilikler bu korkular› ortadan kald›rmaktad›r.
Sezeryanla, normal do¤umda oluﬂabilecek yukar›da say›lan bütün rizikolar
yok edilmektedir. Ve son
y›llarda da sezeryan ile doYEN‹ VATAN GAZETES‹
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¤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 anestezidir, 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 dezavantajlar› aras›ndad›r.
Ameliyat yerlerinden enfeksiyon kapma, geç yara
iyileﬂmesi, veya iyileﬂmemesi, uzun dönemde dikiﬂ
yerlerinde ve kar›n içinde
a¤r› olabilmesi, kar›n içinde yap›ﬂ›kl›klar olabilmesi
sezeryan›n rizikolar›ndand›r.
Görüldü¤ü gibi her ikisinin

de bir birine göre avantajl›,
dez avantajl› yönleri vard›r,
ve tek baﬂlar›na de¤erlendirilmemektedirler.
Yap›lmas› gereken zama-
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n›n ve gebeli¤in hem anne
hem de bebek için neler
getirdi¤ine bakmak,neyin
her ikisi içinde en iyisi olaca¤›na do¤ru karar vermektir.
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Akraba evlilikleri
Akraba evlilikleri kaslara
zarar veriyor. Kan hastal›klar›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›.

tedavisi t›bben mümkün de¤ildir” diyen Doç. Dr. Uysal, hastal›¤›n ﬂiddetine göre çocu¤un
yaﬂam›n› destekleyen rehabilitasyon yaklaﬂ›mlar› d›ﬂ›nda
herhangi bir ilaç ya da cerrahi
yöntemin bulunmad›¤›n› kaydetti.

Do¤umsal olan kas hastal›klar›n›n tedavisi t›bben mümkün
de¤il. En etkin tedavi yöntemi,
genetik dan›ﬂma ile hastal›¤›n
ortaya ç›kmas›n› mümkün oldu¤unca engellemeye çal›ﬂmak.
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon 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 geliﬂiminde bozuklu¤a neden olan
do¤umsal kas hastal›klar›n›n
birço¤unun temelinde akraba
evlili¤inin bulundu¤unu söyledi. Doç. Dr. Uysal, bu grupta
say›lan hastal›klar›n bir k›sm›nda bulgular ilk yaﬂlarda ortaya 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› gerekti¤ini bildirdi.
Hastal›k belirtilerinin, daha
önce normal yürüyüp koﬂabilen bir çocu¤un s›k s›k düﬂmeye baﬂlamas› ve oturdu¤u yerden kalkarken zorlanmas› ﬂeklinde 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 kalabilir. Anne ve baban›n akraba
oldu¤u durumlarda kas hastal›klar› riski çok daha yüksektir.
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

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›ﬂma ile hastal›¤›n ortaya ç›kmas›n› mümkün oldu¤unca engellemeye çal›ﬂmakt›r. Akraba
evlilikleri, ortaya ç›kabilecek
sak›ncalar konusunda halk›n
bilgilendirilmesi ile önlenebilir.
Özellikle, kendinde ya da yak›nlar›nda do¤umsal bir hastal›¤› olan kiﬂilerin, evlenmeden
ve çocuk sahibi olmadan önce
genetik dan›ﬂma amac›yla uygun bir merkeze baﬂvurmalar›
kal›tsal olarak geçen hastal›klar› büyük oranda engelleyecektir.”

"Do¤umsal kas hastal›klar›n›n

Bebekler mükemmel duyuyor!
Birleﬂik Devletler Wisconsin Üniversitesi psikologlar›ndan Jenny Safran "bebeklerin ilk bir yaﬂ›na dek
mükemmel bir iﬂitme duyular›n›n oldu¤unu” savunuyor.
Safran’›n iddias›na göre;
bebekler bir yaﬂ›na kadar
sahip olduklar› mükemmel
iﬂitme duyusunu bir yaﬂ›ndan sonra kaybediyor. Denek
çocuklara ayn› melodiyi defalarca çald›ktan sonra çocu-

klar›n art›k ilgilerini yitirdiklerini, fakat melodide son derece küçük de¤iﬂiklikler yapmas› durumunda, çocuklar›n
pür dikkat kesilerek baﬂlar›n›
oyana buyana sallamalar›ndan yola ç›kan Safran, büyüklerin bu küçük ses de¤iﬂimlerini asla fark etmediklerini de ekliyor. Safran, tonlar›
mükemmel iﬂitmenin çocuklar›n dil ö¤renmelerinde yard›mc› oldu¤unu da savunuyor.
YEN‹ VATAN GAZETES‹
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Gö¤üs kanserinde
Kad›nda en çok görülen
kanser türü gö¤üs kanseri.
Her 11 kad›ndan biri
gö¤üs
kanserine
yakalan›yor. 50 ile 65 yaﬂ
grubundaki
kanserlerin
üçte biri gö¤üs kanseri.
Ancak erken teﬂhis ve
geliﬂmiﬂ
cerrahi
me todlarla gö¤üsün tamamen
al›nmas› gerekmiyor. Bilgili
olup, erken davranmak ise
gö¤üsü kurtar›yor.
Hayat standartlar› yüksek
olan ülkelerde, gö¤üs
kanseri oranlar›, düzenli
art›ﬂ kaydediyor. Ancak bu
art›ﬂa ra¤men, ölüm oranlar› ve gö¤üs kayb›nda çok
h›zl› bir azalma var. Bunun
tek sebebi kad›nlar›n düzenli kontrole girmesi,
erken teﬂhis ve tedavideki
ilerleme. Gö¤üs kanserinin
25 yaﬂ›n alt›ndaki kad›nlarda görülme riski oldukça
az. Hastal›¤›n ortaya ç›kma
riski, kad›n›n yaﬂ›yla beraber art›yor.
Tümör mü, Habis mi?
Bütün tümörler habis de¤ildir, ancak gö¤üsüilgilendiren en kuﬂku verici
hastal›k tümördür. ‹yi huylu
tümörler çok yavaﬂ geliﬂir,
yüzeyleri düzdür, ve etraf›ndaki dokulara s›çramazlar. Sadece hacimleri zaman zaman büyür. Habis
tümörler ise çok çabuk geliﬂip, yak›nlar›ndaki dokulara s›çrarlar. E¤er iyi huylu tümörün, habise dönüﬂme olas›l›¤› yoksa, öylece
yerinde b›rak›l›r. Teﬂhis
ise, ﬂüpheli bölgeden doku al›n›p incelenmesiyle
kesinlik kazan›r.

ﬁüpheli belirtiler

Kanser ırsi mi?

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

Ayn› aile içerisinde gö¤üs tümörü görülmesi çok
s›k rastlanan bir olayd›r.
Ancak bu, hastal›¤›n kal›tsal oldu¤u anlam›na gelmez. Ergenlik ve menopoz
dönemleri aras›nda kansere 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 tümörü olanlar, androjen
hormonlarla tedavi görenler, önceden gö¤üsünde
kist oluﬂanlar, risk alt›ndaki
grubu oluﬂturuyorlar. Vakalar›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.

Erken Teﬂhis
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› gerekiyor. Bu konuda, kanser tarama ve kad›n sa¤l›¤› merkezlerinin Türkiye'deki öncülü¤ünü yaparak baﬂlatan, Nükhet Duru ile görüﬂtük :

karﬂ›s›nda, ayakta veya
oturarak, kollar› yukar› kald›rmak süretiyle gö¤üsler
incelenir. Gö¤üslerin asimetrik olmas›na, derideki
ﬂiﬂkinlikler ve ödeme dikkat edilir. Kendi kendine
muayenenin ikinci k›sm›
elle muayenedir. S›rt üstü
yat›larak, merkezden baﬂlayarak, gö¤üsün çevresinde 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
kanamas›n›n hemen bitiminde yap›l›rsa daha olumlu
olur.

Kendi Kendine Muayene
Yeni Tedaviler
Kendi kendine muayenenin ilk k›sm›, gö¤üse bak›larak yap›l›r. Bir aynan›n

Gö¤üs kanseri bünyeyi iki
yönden etkiliyor. Bölgesel
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erken teﬂhis kurtar›yor
ber verilmeye baﬂland›.
‹statistiksel verilere göre,
gö¤üs tümörü al›nm›ﬂ ve
koltuk alt› lenf dü¤ümlenmeleri olmayan hastalar›n
%75'i, ameliyattan 10 y›l
sonras›na kadar hiçbir
hastal›k belirtisi göstermeden yaﬂ›yor. Ameliyat sonras› 1 y›l süren kemoterapi
ise, hastalar›n ameliyattan
sonra 5 y›l yaﬂama ﬂans›n›
%20 artt›r›yor.

olarak gö¤üs içinde ve
etraf›ndaki lenf bezlerine
yay›l›yor. Di¤er taraftan da
kan yoluyla, kanserli hücreler vücudun muhtelif yerlerine da¤›l›yor. F›rsat›n›
buldu¤u anda da ço¤al›yor. Önceleri uygulanan
tedavi yöntemleriyle doktorlar, kanserin bulundu¤u
bölgeye yönelirlerdi. Böylece kanserin bir daha
geliﬂmeyece¤i düﬂünülürdü. Oysa ﬂimdi urun büyüklü¤ü ne olursa olsun,
koltuk altlar›ndaki lenf bezlerinde, 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› yöntemin
uygulanmas›n›
gerektiriyor: Cerrahi yöntem, radyoterapi ve kemoterapi.
Kemoterapi
YEN‹ VATAN GAZETES‹

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

olas›l›¤› varsa, kemoterapi
uygulan›r. Son 10 y›l içerisinde hormon ilaçlar›ndaki
büyük geliﬂmeyle, östrojen, andorjen ve progesteron hormonlar› da, kemoterapi ilaçlar›yla bera-

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 uygulan›r. E¤er tümör hem
yerleﬂmiﬂ hem de koltuk
alt›nda lenf dü¤ümlenmeleri varsa, bu kez kemoterapi ek tedavi olarak kullan›l›r.
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Kad›nlarda kans›zl›k,
mutsuzluk nedeni
Kans›zl›k ve hormon bozuklu¤u kad›nlar› mutsuz
ediyor. Kad›nlarda s›k rastlanan kans›zl›k sorunu, halsizlik, güçsüzlük, iﬂtahs›zl›k, çarp›nt›, yol yürürken
çabuk yorulma, nefes
darl›¤› gibi sorunlar›n yan›s›ra sosyal iliﬂkileri zedeleyebilecek sinirlilik, tolerans
azl›¤›na da yol aç›yor.
Kad›nlar›n mutlulu¤unun
hormon dengelerinin ve
kan düzeylerinin normal olmas›ndan geçti¤ini belirten Süleymaniye Kad›n
Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi Baﬂhekimi
Doç. Dr. Kadir Savan,
‘‘Hormon dengesizli¤i ve
kan düzeylerinin normalin
alt›nda olmas› sinirlilik yap›yor ve tolerans› azalt›yor’’
dedi.
Doç. Dr. Savan, kad›nlarda
görülen kans›zl›¤›n alt›nda
rahimle ilgili baﬂka sorunlar›n bulunabilece¤i uyar›s›nda da bulundu.

Kist Hormomlar› etkiliyor
Kad›nlarda kans›zl›k sorunun erkeklere göre daha
s›k görüldü¤ünü söyleyen
Doç. Dr. Savan, adet kanamalar›n›n, ortaya ç›k›ﬂ riskini art›rd›¤›n› belirtti. Rahim urlar›, kanserleri, polipler (iyi huylu urlar), endometriozis, hiperplazi (rahim içi dokusunun aﬂ›r›
geliﬂmesi) gibi de¤iﬂiklikler, yumurtal›klarda geliﬂen
kist ve tümörler gibi kad›n
organlar›na
mahsus
hastal›klar nedeniyle hormon bozuklu¤u oluﬂtu¤unu vurgulayan Doç. Dr.
Savan, ﬂöyle dedi:
‘‘Hormon
bozuklu¤una
veya rahim içindeki lezyona ba¤l› düzensiz ve aﬂ›r›
kanamalar geliﬂebilir. Bunlar kans›zl›¤a neden olur.
Kans›zl›k ﬂikayeti olan kad›nlar›n, kad›n do¤um hekimince muayene edilmesi, öncelikle rahim ve yumurtal›klar›ndaki patolojik
durumun araﬂt›r›lmas›, hormon düzeylerinin incelen-

mesi gerekir. Di¤er sistemlere ba¤l› kans›zl›k ihtimalleri, daha sonra incelenmelidir. Miyom ya da kist
nedeniyle oluﬂan kanama
zaman›nda engellenirse
ﬂikayetler ortadan kalkar.’’
Gebelik s›ras›nda kad›nlar›n dengeli beslenmemesi,
kan yap›c› ilaçlarla takviye
edilmemesinin de kans›zl›¤a yol açt›¤›n› hat›rlatan
Doç. Dr. Savan, ‘‘Do¤umda en az 500 gram kanama oluyor. Lohusal›kta emzirme ve beslenmenin bozulmas› 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 ergenlikte ortaya ç›kt›¤›n› anlatan Doç. Dr. Savan, özellikle ilk y›llar›nda beyindeki
ilgili merkezlerin yeterli
hormon salg›layamamas›
sonucu adetlerde düzensizlik meydana gelebildi¤ini söyledi. Kanamalar›n
gecikebildi¤ini, 15-20 gün
sürdü¤ünü
belirterek,

‘‘Uzun
kanamalar
kans›zl›¤a
yol
açar.
ﬁikáyetler hormon takviyesiyle düzelir. Üreme
ça¤›n›n baﬂlamas›yla birlikte, daha çok miyom,
hiperplazi gibi rahmin
anormal tümoral geliﬂimleri
sorunu oluyor. Bunlara yönelik t›bbi tedavi yap›l›r.
T›bbi tedavi yan›t vermezse ameliyata girilir.
Kans›zl›k da düzelir’’ diye
konuﬂtu.
Beslenmenize dikkat edin.
Doktorlar kans›zl›k sorunu
karﬂ› et, süt, yo¤urt, yumurta, peynir, gibi protein
ve demir aç›s›ndan zengin
g›dalarla, dengeli beslenmesini öneriyor.
Kanser grubu hastal›klardan özellikle, lösemi, lenfoma, tiroid fonksiyon bozukluklar›, böbrek hastal›klar›,
ba¤›rsak paraziti de kans›zl›k yapabiliyor. Kans›zl›k, kad›n hastal›klar› d›ﬂ›nda bir nedenden kaynaklan›yorsa bir hematolo¤a
baﬂvurmak gerekiyor.
YEN‹ VATAN GAZETES‹

Biz, her e¤lenceli an›n›zda sizlerle birlikte
olabilmek için gerekli enerjiye sahibiz.

>

Yeterli enerji ile hayat daha da eğlenceli. Bu aslında her yerde ve her zaman geçer- W I E N S T R O M
lidir. Örneğin evinizde, işte veya lunaparkdaki hız treninde olduğu gibi. Bunun için W I E N G A S
WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. F E R N W Ä R M E W I E N
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.
D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.
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Okul türlerini biliyor musunuz?
AHS Unterstufe, 4 y›l sürmekte ve 5., 6., 7. ve 8.
okul basama¤› olan ortaokul seviyesinin üstünde bir
müfredat uygulanmaktad›r.

AHS türleri
S›navla kay›t: ‹lkokul kurulu onay›n› alamayan her
ö¤renci, AHS`ye kay›t
olabilmek için s›nava
girmelidir.
AHS`nin 3 ana çeﬂidi vard›r. Her türün 1. ve 2. s›n›flar›nda ayn› müfredat
uygulanmaktad›r ve türler
aras›ndaki as›l farkl›l›k 3.
s›n›ftan itibaren geçerlidir.

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

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

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

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

suretiyle)
Lise – AHS özelllikleri
AHS, Unter- ve Oberstufe
olmak üzere iki k›s›mdan
oluﬂmaktad›r.

‹lkokul
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 ettirilmek zorundad›r.
‹lkokulun baﬂar›yla tamamlanmas›, çocu¤un gelecek
okul basamaklar›nda hangi okula gidebilece¤ini belirleyece¤inden, özellikle
ilkokul s›ralar›nda çocu¤un
zorluk çekti¤i yerlerde duyarl› olmak gerekir.
‹lkokul sonras›
zorunlu okul türleri
1) Ortaokul - HS
(Hauptschule)
2) Lise - AHS
(Allgemeinbildende
Höhere Schulen)
3)Meslek okullar› - BMHS
(Berufsbildende Mittlere
und Höhere Schulen)
Ortaokul - HS özellikleri
‹lkokulu geçer bir notla
bitirmiﬂ
bir
ö¤renci,
ortaokula (HS) kay›t olabilir. Ortaokullarda, ö¤rencilerin
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 objektif gözlemi sonucu, baﬂar›lar›na göre yerleﬂtirildikleri 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. Ortaokullardan mezun olan
ö¤rencilerin birço¤u, Polytechnische Schule (PTS)
denen ve amac› 9. s›n›f ö¤rencilerine meslek ve ç›rakl›k e¤itimi vermek olan
okula devam etmektedirler. 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

S›navs›z kay›t: Ö¤rencinin
ilkokul 4. s›n›f yar›y›l karnesinde 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› halinde, ‹lkokul Kurulu, ö¤rencinin di¤er baﬂar›s› ve tutumunu dikkate alarak yine
de ö¤rencinin s›navs›z
kayd›n› onaylayabilir.

c) Wirtschaftskundliches
Realgymnasium (Wiku0):
Kimya (3. ve 4. s›n›f)
Textiles und Tech. Werken, Musik.
Türler aras› geçiﬂ mümkündür yaln›z fark derslerinden s›nava girmek
mecburidir.
AHS`ten mezun olan her
ö¤renci "Matura" olarak
adland›r›lan ve üniversiteye giriﬂ hakk›n› veren "Bitirme s›nav›n›" baﬂar›yla tamamlamalar› halinde, istedikleri bölüm veya fakülte-
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den üniversiteye kaydolabilmektedirler.
Meslekokullar› – BMHS
(berufsbildende mittlere
und höhere Schulen)
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.
Orta dereceli meslek
okullar›
HASCH (Handelsschule)
Ticaret Okulu (3 y›ll›k)
Hotelfachschule - Otelcilik
Meslek Okulu (3 y›ll›k)
HTL – Fachschule (Höhere
Techn. Bundeslehranstalt)
Meslek Lisesi (4 y›ll›k)

Üniversite giriﬂ s›nav›
Orta dereceli meslek okullar›ndan mezun olan ö¤renciler belirli bir mesle¤e
haz›rlanmaktad›rlar. Orta
dereceli meslek okullar›ndan mezun olanlar, üniversite e¤itimi için 3 y›ll›k "Aufbaulehre" denen ve Üniversite e¤itimi için gerekli
bilgi birikiminin verildi¤i bu
e¤itimi bitirmek zorundad›rlar. Ancak HTL – Fachschule`de "Aufbaulehre" 2
y›ll›kt›r.
Yüksek dereceli meslek
okullar

HTL (Höhere Tech. Bundeslehranstalt) - Yüksek
Teknik Okulu (5 y›ll›k)
HAK (Handelsakademie) –
Ticaret Lisesi (5 y›ll›k)
Yüksek dereceli meslek okullar›ndan mezun olan
ö¤rencilerin "Matura" denen bitirme s›nav›n› baﬂar›
ile vermeleri, onlara üniversite giriﬂ hakk›n› vermektedir.
Studienberechtigungsprüfung

Önkoﬂul: 18 yaﬂ›nda olmak
ve Avusturya Vatandaﬂl›¤›
Üniversiteye giriﬂ s›nav›,
gidilmesi istenen fakültede/enstitüde yap›lmaktad›r.
Fakülte/enstitü hangi s›navlar›n gerekli oldu¤unu
ve s›navlardan muaf o lundu¤unu bildirmektedir..

‹kametgâh süresine dikkat!
Viyana - Avusturya va tandaﬂl›¤› Avusturya’da
yaﬂamaya karar vermiﬂ
Türk vatandaﬂlar› için ar t›k kaç›n›lmaz oldu. ‹ka metgah süresi en önem li detaylardan bir tanesi.
Avusturya vatandaﬂl›¤›n›n, Avusturya’da aral›ks›z en az on y›l resmi olarak ikamet ettikten sonra
al›nabilece¤i yetkili kurumlarca aç›kland›. Bu
koﬂulu mümkün oldu¤u
kadar eksiksiz “Meldezettel” (ikametgah ilmuhaberleri) ile ispatlamak
gerekiyor.

rede de Avusturya vatandaﬂl›¤›na geçmek mümkün. 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 Entegrasyon Fonu dan›ﬂmanlar›, bu özel nedenleri
k›saca ﬂu baﬂl›klar alt›nda
topluyorlar:

1. Do¤um yerinin Avusturya olmas›,
2. Yak›n aile bireylerinden
birisinin Avusturya vatandaﬂ› olmas›,
Ancak, istina olarak bu 3. Aranan bir meslekte
süreden daha az bir sü- çal›ﬂmak,
YEN‹ VATAN GAZETES‹

4. Cenevre antlaﬂmas›na
göre ilticac› satüsünde olmak veya vatans›z olmak,
5. Kendisini evlatl›k edinen anne veya babas›ndan birisinin Avusturya
vatandaﬂ› olmas› (bu onsekiz 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 özelliklerine tam olarak uyum
sa¤lam›ﬂ olmak.

Avusturya hükümetinin,
özellikle; sporda, sanatta,
bilim ve ekonomi alanlar›nda ﬂimdiye kadar
göstermiﬂ oldu¤u ya da
gelecekte
göstermesi
beklenen ola¤anüstü baﬂar›lar›ndan dolay› Avusturya’ya yararl› olaca¤›n›
onaylad›¤› kiﬂiler, (dikkate almaya de¤er özel bir
koﬂulun bulunmas› durumunda) dört y›ll›k ikametgah süresinden sonra vatandaﬂl›¤a al›nabilirler.
K›rk binin üzerinde Türk
vatandaﬂ›, Avusturya vatandaﬂl›¤›na geçerek kanunlar nezdinde bir çok
noktada rahatlam›ﬂ durumdalar.
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Kay›t oldunuz mu?
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.
Bilindi¤i gibi Avustur ya’da al›c›- verici aletler
kay›t ve ödemeye (bandrol vergisine) tabidir.
Yeni Vatan Gazetesi tüm
koﬂullar› sizin için araﬂt›rd›:

¤iﬂikli¤i gibi) bu de¤iﬂiklikleri kanun gere¤i mutlaka bildirmek gerekir. Bu
tür de¤iﬂiklikleri telefonla,
e-mail veya broﬂürde ekte bulunan kart ile bidirebilirsiniz.

GIS yapt›¤› yaz›l› aç›klamay› oldu¤u gibi yay›nl›yoruz:

Yasal Ödeme (bandrol
vergisi) zorunlulu¤u

Bandrol vergisine tabi
al›c›-verici aletler
nelerdir?
Bunlar, radyo, televizyon
vs. gibi radyografik yay›nlar› çeken teknik cihazlard›r. Bu cihazlar›n ﬂekli veya cinsi önemli de¤ildir,
önemli olan al›c›-verici
özelli¤ine sahip olmalar›d›r.
Yasal Kay›t zorunlulu¤u
159/1999 say›l› Resmi
Gazete’de
yay›nlanan
devlet yasas› gere¤i, herhangi bir yerde kullan›lan
veya kullan›lmaya haz›r
olan bu cihazlar›n kayd›
zorunludur. Herhangi bir
yerden kas›t; sadece evler de¤il, kullan›lan tüm alanlard›r. Kullan›ma haz›r
olan cihazlar› olanlar,
(sar›) kay›t dilekçesinde
istenen tüm bilgileri vermek zorundad›rlar.
De¤iﬂiklikler oldu¤unda,
(örne¤in taﬂ›nmadan dolay› adres de¤iﬂikli¤i veya
evlilikten ötürü isim de-

Evinizde birden fazla radyo ve/veya televizyon cihaz› olsa bile ödeme bir
cihaz için yap›l›r. Çünki
yasa, evlerdeki özel tüketimle ilgili ﬂöyle der:
• Cihazlar›n adedi ne
olursa olsun, tüketim vergisi sadece bir cihaz için
al›n›r”.
• Ancak, yazl›k ev veya
ikinci bir adreste bulunan
radyo ve televizyon için
ikinci bir ödeme yap›lmal›d›r. Çünki yasa gere¤i
"kullan›lmasa bile kullan›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 geçmiyorsa, 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› gerekir.
Genel Bilgiler
• Kablo, çanak, pay-TV,

AKM gibi baﬂka ödemelerin yap›lmas› radyo- televizyon vergisi yerine
geçmez.
• Binalar d›ﬂ›ndaki al›c›lar (örne¤in; araba radyosu) vergiye tabi de¤ildir.
• Sosyal nedenlerden
veya sa¤l›k gibi sebeblerden dolay›, radyo televizyon vergisinden muaf tutulmak yasal olarak mümkündür. Ancak bunun için
cihaz›n›z›n mutlaka kay›tl›
olmas› gerekir.
• Vergi miktar› tabela larda gösterilmiﬂtir. Bu miktar her eyalet için de¤iﬂiyor.
• Cihaz›n›z›n kay›t iﬂlemi
"Kay›t dilekçesi(sar›)” yard›m›yla kolayl›kla halledebilirsiniz.
De¤iﬂiklikleri bildirmek
istedi¤inizde lütfen (Tu-

runcu) "De¤iﬂiklik Kay›t
Dilekçesi”ni kullan›n›z. Ödemeden muaf tutulabilmek için baﬂvurmak istedi¤inizde ise; (beyaz)
"Muafiyet Baﬂvurusu Dilekçesi”ni kullanman›z rica edilir.
• Dilekçeleri doldurmakta, lisan yetmezli¤inden
ötürü zorluklarla karﬂ›laﬂ›rsan›z, size memnuniyetle yard›mc› olabiliriz.
Böyle bir durumda, broﬂürün sonuna eklenen
"H‹LFE” baﬂl›kl› kart› bize
yollaman›z yeterli.
Bu kart elimize geçtikten
hemen sonra biz devreye
girip sizi arar›z.
ORF GIS Servis telefonu :
0810 / 00 10 80

* Bu aletler ile radyo veya televizyon programlar› çekebiliyorsan›z lütfen bildiriniz.
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Eurovizyon kap›y› çalarken...
Bu seneki Erovizyon ﬂark› yar›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, cumartesi günü sonuçlar aç›klan›rken iki grup için de nefesini tutacak.
Yar›ﬂmaya 4. s›rada ve favoriler 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.
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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›ﬂmas›’nda, Türkiye’nin bu güne
kadar elde etti¤i en iyi derecenin üçüncülük oldu¤unu siz
okurlar›m›z da hat›rlayacaks›n›z.
Sertab Erener’in kendi tarz›nda Türk melodileri ile söyledi¤i ‹ngilizce ﬂark›s› ile geçmiﬂte ald›¤›m›z bu dereceyi
daha üst bir noktaya taﬂ›yaca¤›n› ümidediyoruz.
Sertab’a yar›ﬂmada baﬂar›lar
diler, ‹ngilizce sözlerinin arkas›na saklad›¤› Türk müzi¤inin
öne ç›kmas›n› ümidederiz.

Ücretsiz Da¤›t›m Noktalar›m›z
Kärtnerring
Kärtnerring
Opern ring
Ennsgasse
Lessinggasse
Mühlfeldg.
Springergasse
Taborstr.
Taborstr.
Taborstr.
Taborstr.
Vorgartenmarkt
Truva ‹mbiss
Vereinsgasse
Volkertstr.
VOLKER MARKT

WIEN
1.Viyana
Vakif Bank
Deniz Bank
Türk hava yollari
2.Viyana
Aycan Market
Akdag Bäckerei
Yilmaz Reisen
Imam-i Azam Camii
Akkaya ‹mbiss
Antalya Kuyumcusu
Günes Bäckerei
Sultan Möbel
Zor Fleischwaren Keg.
Vorgartenmarkt Stand
Altin Bäckerei
Alt›n ‹gne Tekstil
3.Viyana

Fasangasse
Erdbergstrasse
Erdbergstrasse
Erdbergstrasse
Hainburgerstr.
Keinergasse
Keinergasse
Keinergasse
Landstr Markthalle
Landstr Markt halle
Löwengasse

Ak›n Reisen
Evim Mobilya
Sultans Kuhl
Anadolu Restaurant
Ekici Ges.m.b.H.
Haci Bayram Camii
Sultan´s Kuhl
Y›lmaz Küpeli KEG
Güngör Aile Kasab›
Güvenir Kasab›
Selcuk Market

Neilreichgasse
Neilreichgasse
Pernersdorferg.
Pernerstorferg.
Quellenplatz
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Rotenhofgasse
Rotenhofgasse
Troststr.
Viktor Adler Markt
Viktor Adler Markt
Viktor Adler Markt
VIKTOR ADLER MARKT
Geiselbergstr.
Gottschalkgasse
Grillgasse
Herbertgasse
Rinnböckstr.
Simmeringerstr.
Simmeringerstr

4.Viyana
Argentinerstr.
Argentinerstr.
Argentinerstr.
Argentinerstr.
Südbahnhof
Südtiroler Platz
Südtiroler Platz
Theraslanumgasse
Wiedner Gürtel
NASCHMARKT

Arbeitergasse
Arbeitergasse
Brandmayergasse
Einsiedlerplatz
Embelgasse
Obere Amtshausgasse
Obere Amtshausgasse
Reinprechtsdorferstr.
Rechtewienzeile
Remprechtsdorferstr.
Schönbrunnerstr.
Siebenbrunneng.
Siebenbrunneng.
Siebenbrunnengasse
Siebenbrunnengasse
Gumpendorferstr.
Gumpendorferstr.
Linke Wien Zeile

Esen Reisen
Vakif Bank
S›la Market
Tercüme Bürosu Emine
Deniz Bank
Köseo¤lu Reisen
Varan Turizm
Maksat Reisen
Kara Reisen
5.Viyana
Sakan Keg
Karadeniz Pide salonu
Sahin Kuaför
Deniz Market
Muradiye Camii
Aslan Bäckerei
Eurotel Shop
Handy Zentrum
Gül F›r›n›
Jasmin Perdeci
Terzi Ismet Sarac
Gel-Gör Market
Mek Bay
Topkapi Restaurant
Anadolu Reisebüro
6.Viyana
Reisebüro King
Star Dü¤ün Saray›
Tercüman Ülker Gürman
9.Viyana

Nußdorferstr.
Spitalgasse

Absbergg.
Antonplatz
Buchengasse
Buchengasse
Colombusstr.
Columbusgasse
Favoritenstr.
Favoritenstr.
Gellertplatz
Gudrunstr.
Gudrunstr.
Gudrunstr.
Gudrunstr
Herzgasse
Keplerplatz
Köglerg.
Laxenburgerstr.
Leibnisgasse
Muhrengasse
Neilreichgasse

Efor Giyim
Kresler ‹mbiss
10.Viyana
Tad›m Bäckerei
Islamischer Kultur und Erziehungsverein
Özel Market
Teksan Tekstil GmbH
Hamidiye Camii
Easy Kuaför
Erba Mobilya
Star Kuyumcusu
Nokta Textil
Can Tours
Flash-Sat
Handy Digital
Yesim Butik
Vision Market
Yalcin Handy
Südsee Feinkost
Orient Best Kebaphaus
Anadolu Market
Aksoy Market
Eren Oto

Arndtstr.
Ignazg.
Kriechbaumgasse
Meidlinger Markt
Meidlinger Markt
Niederhofstr.
Ratschkygasse
Ratschkygasse
Ratschkygasse
Ratschkygasse
Reschgasse
Schönbrunnerstr.
Schönbrunnerstr.
Wilhelmstr.
Wurmbstr.
MEIDLINGER MARKT
Masnerstr.
Reinlgasse
Märzstr.

Felberstr.
Kurnbergergasse
Löhrgasse
Löhrgasse
Mariahilferstr.
Mariahilferstr.
Märzstr.
Märzstr.
Märzstr.
Märzstr.
Meisel Markt
Meisel Markt
Reindorfgasse
Sechshausenstr.
Sechshauserstr.
Sechshauserstr.

UTC Reisen
Yunus Emre Camii
Anadolu Camii
Ayd›n Market
Zümrüt Kuyumcusu
Sevgi Kasab›
Akal Textil
Akal Handy
Best Gold
Deha Hal›c›l›k
Efe Tekstil
Gel Gör Süper Market
M. Çetiner & Co OEG
Pamukkale Süper Market
Schnitzel Quelle
Star Kuyumcusu
Süleymaniye Camii
T›rpan KEG
Hane Mobilya
Basak Market
Sevim KEG
Adler ‹mbiss
Özer Mehmet & Hasan
Sweet Giyim
11.Viyana
Dilan Dü¤ün Saray›
Baskent Export
Star Dü¤ün Saray›
Özkaya KEG
Pinar Market
Yunus Market
Handy Shop Y›ld›z
12.Viyana
Güney Pastanesi
Frisör Mahmut
Kaplan Kebap
Araxi Ges.m.b.H
Kral Kebap Imbiss
Bilal Habasi Camii
Güven Kuyumcusu
Yüksel Kuaför
Suzan Yalcin KEG
Mac Bey
Yurt Bäckerei
Side Reisen
Atip Camii
Efes Reisen
Bayram Hemdem KEG
14.Viyana
Döner Stube
Beyazit Camii
Kent Bäckerei
15.Viyana
Lifetime Versicherungsbüro
Kocak Market
Abdul Kadir Geylani Camii
Atrogis Sigorta
Kocak Market
Restaurant Efendi
Kemal Emre Aile Kasab›
Ünsal Lebensmittel
Orient Handy
Yilmaz Reisebüro
Osman Al›c› Aile Kasab›
Güvenir Market
Akda¤ Supermarket
Bahri Ince KEG
Kocak Market
OASE Kebab Haus
Ilkan Dügün Salonu

MEISEL MARKT
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Huttengasse
Koppstrasse

16.Viyana
Ali Tours
Antep Konditorei
Avﬂarlar Kuruyemiﬂ
Deha Hal›c›l›k
Deniz Market
Hac› Baba Konditori
Hilal Kuyumcusu
Hisar Aile Kasab›
Hürpas Market
Kopen Aile Manav›
Karaaslan GesmbH
Menzil Imbiss
Tercüman Necmi Kaya
Üçler F›r›n›
Vural Aile Kasab›
Zümrüt Kuyumcusu
Huber Nest-Eier HandelsgesmbH
Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG

Unsere Vertriebspunkte
Liebhartgasse
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Ottakringerstr.
Ottakringerstr.
Payergasse
Payergasse
Schellhammergasse
Speckbecherg.
Thaliastr.
Thaliastr.
Wattgasse
Wendg.
Yppen Markt
Yppenplz.
BRUNNEN MARKT
Hernalserstr.
Kalvarienberggasse
Lacknerg.
Mariengasse
Schumanngasse
Thelemanng.
Wattgasse
Stuadgasse
Stuadgasse
Allerheiligenplatz
Bäuerlegasse
Dammstr.
Drestnerstr.
Engertstr.
Hannovergasse
Hannovergasse
Hannovergasse
Hannovergasse
Hannover Markt
Hannover Markt
Hannover Markt
Hannover Markt
Hannover Markt
Jägerstrasse
Othmargasse
Othmargasse
Othmargasse
Rafaelgasse
Rauscherstr.
Rauscherstr.
Salzacherstr.
Walleinsteinstr.
Walleinsteinstr.

ﬁ›k Berber
Hürpas Market
Etap Restaurant
Marketim Süper Market
Mode Haus 66
Teleconcep, Recep Aktaﬂ
Telenet Work
Euro Schnitzel Haus
X-Mobile
Akdeniz Market
Kristal Erkek Kuaför
S&M Kuaför
Tozlu Camii
Anadolu Kuyumcusu
Reyhan Kuyumcusu
Y›lmaz Demir KEG
Hicret Camii
Döner-‹mbiss, Ziya Ipek KEG
Gül F›r›n›
17.Viyana
Geflügel Paradies
Hürpas Market
Yilmaz Mehmet Lebensmittel
Osmanli Camii
Günes Bäckerei
Sultan Ahmet Camii
Abidin Öner KEG
18.Viyana
Karadeniz Bäckerei
Yeni Camii
20.Viyana
Hasan Koc Keg
Team Twenty Kuaför
Atip Camii
Hürpaﬂ Market
Özcan Market
Fatih Kuyumcusu
Tele Mobil
Telefon International
Sultan Reisen
Anadolu Kasab›
Firma Coﬂkun
Vural Aile Kasabi
Nadir Çeçen GesmbH.
Kara Aslan GesmbH.
Handy Shop Congar
Copy Center
Melis Coiffeur
Efes Reisen
Sila Restaurant
Selimiye Camii
Ayten Keles KEG
Akabe Camii
Geflügel Paradies
Sultan Kuyumcusu

Gymelsdorfergasse
Pernersdorferstr.
Brunngasse
Bräuhausgasse
Daniel Gran Str.
Herzogenburgerstr.
Herzogenburgerstr.
Herzogenburgerstr.
Mühlweg
Mühlweg
Linzerstr.
Bachgasse
Heide
Obere Wienerstr.

Betlehemstr.
Humboldtstr.
Scharitzerstr.
Schillerstr.
Wienerstr.
Wienerstr.
Wienerstr.
Leondingerstr.
Fabrikstr.
Badegasse
Kolpingstr.

Elisabethstr.
Stubergasse

Museumstr.
Ehrenbergstr.

Rheinstr.
Marktstr.

HANNOVER MARKT
Schlosshoferstr.
Schlosshoferstr.
Wagramerstr.

Donaustr.
Laaerstr.
Wienerstr.
Hauptstr.
Wienerstr.
Wienerstr.
Hauptstr.
Neureisenbergstr.
Hauptplatz

Pfaffstättnerstr.
Castelliggasse
Wr. Neustadterstr.

21.Viyana
Gencer KEG
Kebap Stube
22.Viyana
Nevin ﬁimﬂek
NIEDERÖSTERREICH
2100 KORNEUBURG
Korneuburg Camii
Efes Kebap Haus
2230 GÄNSENDORF
Gänsendorf Camiisi
2231 STRASSHOF
Ahmet Cerit
2325 HIMBERG
Himberger Restaurant
2410 HAINBURG
Ali BABA Kebab
2440 GRAMATNEUSIEDL
Emko
Gramatneusiedl Camii
2460 BRUCK AN DER LEITHA
Bruck´s Kebab Standl
2486 POTTENDORF
Seyda Gündo¤an KEG
2514 TRAISKIRCHEN
Fa. Selahattin Ünsal GesmbH
2540 BAD VÖSLAUER
Atib Camiisi
2601 SOLLENAU
Yeﬂil Camii

2603 FELIXDORF
Mutlu Dügün Salonu
Königsfeinkost
Yeni Ges.m.b.H
Eyüp Sultan Camii
Mehmet Kaplan
Halley Market
Kizilirmak Market

Fabrikgasse
Hauptstr.
Rohrbacherstr.
Tallgasse
Tallgasse
Wienerstr.
Wienerstr.

Brucknerstr.

Babenbergerstr.
Josefigasse
Josef-Hubergasse
Roseggerstrasse

2700 WIENER NEUSTADT
Fatih Camii
Dan›ﬂman Market
3100 St. PÖLTEN
King Pizza
Deniz Restaurant
Ankara Cafe
Alem GesmbH
‹stanbul Bakkal›
ﬁimﬂek KEG
Bizim Bakkal
Tigli Handelsges.m.b.H.
Handy Paradies
3130 HERZOGENBURG
Camii
3331 KEMATEN
Kematen an der Ybbs Camii
3495 KREMS
Camii
OBERÖSTEREICH
4020 LINZ
Eser Lebensmittel
Y›ld›r›m + Türk
Yildirim Lebensmittel OEG
Koruyucu KEG
Aslan G›da
Ege g›da pazar›
Kebap Mann
4050 TRAUN
Çakmak KEG
Mevlana Camii
Traun Camii
4600 WELS
Ulu Camii
SALZBURG
5020 SALZBURG
Feinkost Pak
Ünal Kebap
TIROL
6020 INNSBRUCK
Colins & Loft Jeans
6600 REUTTE
Tercüme Bürosu Zeynep Alt›ntaﬂ
VORARLBERG
6900 BREGENZ
Yimpaﬂ Ges.mbH
6850 DORNBIRN
Camii
BURGENLAND
7111 PARNDORF
Parndorf Camii
STEIERMARKT
8020 GRAZ
Akda¤ OEG
Islamische Jugendzentrum
Graz Camii
8670 KRIEGLACH
Pizzeria Bella Venezia
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JETZT MITGLIED WERDEN

Der ÖAMTC

zum 1/2 Preis.
120

■ Nothilfe
Tag & Nacht, bei Panne
und Unfall.

■ 150 Dienststellen
in ganz Österreich.

■ 200 Partnerclubs weltweit.
■ 30.000 x Sparen mit der
Clubkarte. Tolle Preisvorteile.

■ 18 ChristophorusNotarzthubschrauber.

■ 500 Pannenfahrzeuge und
Spezialtransporter.
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Bu Klübün üyesi olmak, ne hoﬂ bir duygu.
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