
Viyana-  Avusturya Ýçiþleri Ba-
kaný Ernst Strasser, çeþitli
Türk Dernekleri Baþkanlarýný
makamýna davet ederek, yeni
yabancýlar yasasý hakkýnda
yuvarlak masa toplantýsý yap-
tý. Toplantýda, Ýçiþleri Bakaný,
bir dernek baþkanýnýn bazý A-
vusturya polislerinin Türklere

ikinci sýnýf davrandýðýný ve kö-
tü muamele ettiðini söyleme-
sinden sonra þunlarý ifade et-
ti: “Hiçbir Avusturyalý polis
Türklere kötü veya ikinci sýnýf
muamele edemez. Eðer eder-
lerse ben olaya bizzat el ko-
yarým, araþtýrýrýrým. Beni
Türkler direk büromdan ara-

yabilir, posta yolu ile mektup
veya internet üzerinden elek-
tronik posta ile bana þikayet-
te bulununabilir: Ýçiþleri Baka-
ný Strasser’in Telefon numa-
rasý þöyledir: 
01/  531  26  23  52
Adres:
BM Inneres, Herreng.7, 
1014 Wien,  
e-pposta:
ministerbuero@bmi.gv.at  

Ýçiþleri Bakaný Ernst Strasser,
1.1.2003’ten itibaren yürür-
lüðe giren Yeni Yabancýlar Ya-
sasý hakkýnda, dernek yetkili-

lerinin sorularýný ayrýca yanýt-
ladý. Dernekler Almanca sý-
navlarý konusunda rahatsýz-
lýklarýný dile getirdiler. Ýçiþleri
Bakaný tüm dernek temsilcile-
rinden Türkiye Cumhuriyeti’-
nin Avusturya vatandaþlarý i-
çin vizeyi kaldýrmasýný destek
istedi. Türkiye Avusturya’ya
vizeyi Avusturya’nýn Türk va-
tandaþlarýna koymasýndan
sonra birebir vize olarak 1999
tarihinden itibaren uygu-
lamaya baþlamýþtý. Türkiye AB
ülkesi 8 ülkeye vize uygulu-
yor.

SSaayyýý  3355    //    HHaazziirraann  22000033      //    KKoosstteennllooss
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Polisler Türklere kötü davranamaz

Aile birleþimleri hýz kazanacak

T.C., Avusturyalýlara vizeyi kaldýrsýn 

Almanca öðrenilmesi çok önemli

Haberin devamý sayfa 12’de

Ýçiþleri Bakaný Strasser’in Türk toplumuna açýk mesajý:

“Kötü  muameleye  maruz
kalan    kiþi    beni    arasýn  !”



Sayfa 2 Sayý 35

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Edirne- Gümrük Müs-
teþarý Nevzat Saygýlýoð-
lu, Kapitan Andreova
Sýnýr Kapýsý’ný gezerek,
Bulgar yetkililerden bil-
gi aldý. Gümrük Müste-
þarý Saygýlýoðlu ile Bul-
garistan Gümrükler
Genel Müdürü Assen
Assenov, iki ülke güm-
rükçülerinin katýlýmýyla
Kapýkule Protokol Salo-
nu’nda, gümrük sorun-
larýný görüþtükten son-

ra, Kapitan Andreova
Sýnýr Kapýsý’ný gezdi. 

Saygýlýoðlu, “Görüþme-
mizde Araç Takip For-
mu için alýnan paranýn
kaldýrýlmasý yönünde
bir açýklamamýz oldu.
Memnuniyetlerini ifade
ettiler. Karþýlýklý bilgi
alýþveriþini otomatik o-
larak saðlayýp, birlikte
hareket edeceðiz” de-
di....

Gümrükte çözüm arayýþý

GGÜÜNNDDEEMM

Viyana- “Uluslararasý Avus-
turya Türk Basýn Cemiyeti“
baþkaný Yüksek Mühendis
Birol Kýlýç,  “Çatý olarak taný-
nan Avusturya Türk Dernek-
leri Birliði üyeliðinden der-
nek olarak yönetim kurulu
kararý ile ayrýlma kararý al-
dýk’’ dedi.  Birol Kýlýç  bir yýl
önce 6.Haziran 2002 tari-
hinde kendi isteði ile Genel
Kurulda Avusturya Türk Der-
nekleri Birliði’nin yönetim ve
Genel Sekreterliði’nden ay-
rýlmýþtý. Kýlýç, Avusturya Türk
Dernekleri Birliði’nden istifa
etme gerekçesi olarak  þun-
larý ifade etti: „Ýyi niyetle, al-
dýðýmýz terbiye ve eðitim ile
Avusturya’daki Türk toplu-
muna hizmetlerimizi, baþka-
ný olduðumuz Uluslararasý
Avusturya Türkiye Cemiyeti

olarak  yýllardýr kendi çapý-
mýzda “Halka hizmet Hak’ka
hizmettir” prensibine sadýk
kalarak sürdürüyoruz.  Çatý-
nýn bu güne kadar üyesi i-
dik. Fakat sýkýntýlar bir türlü
bitmedi. Kýskançlýk, dediko-
du, gýybet bizi hem üzdü
hem de üretimimzi engelle-
di.  Yaptýðýmýz çalýþmalarda
amacýmýz birlik ile Türk top-
lumuna daha yararlý olaca-
ðýmýz inancý idi. Bizler ne oy
peþindeyiz, ne de iþ. Sivil
Toplum Örgütü (NGO), ba-
ðýmsýz olmak, hiçbir  þekilde
devletten maddi yardým
almayan bir kurum olmak
demektir.      
Bir toplumunun temsilcisi
olmak demek bilgili, kültür-
lü, dürüst, adaplý, yapýcý,
toparlayýcý her türlü iftira,

gýybet, fesatlýða yer ver-
meyen ve toplayýcý insan
demektir. 
Avusturya’nýn resmi dili olan
Almanca’ya ne yazýlý ne de
sözlü vakýf olmayan kiþiler,

sorunlarý, makamlara nasýl
iletecekler? Avusturya’da
Türk toplumunun en büyük
sorunu, niteliksiz, eðitim
düzeyi düþük duygu ve dü-
þünceleri suistimal eden in-
sanlarýn temsilci diye ortalýk-
ta dolaþmasýdýr. 
Herkes vatanýný, milletini se-
viyor ama bu iþi suistimal et-
menin ve hele hele alnýnýn
aký ile çalýþan insanlara gýy-
betli ortamlar yaratarak ifti-
ra atmanýn veya öyle bir or-
tam varmýþ gibi çevreye me-
saj vermenin ve üzmenin
anlamý yoktur. Herkes iþine
gücüne baksýn, ispatsýz, bel-
gesiz ve þahitsiz bir takým if-
tiralarla birlik ve beraberlik
adýna etrafý bulandýrmasýn,
biz de dahil herkes haddini
bilsin.” 

Gýybet ve Çatý’dan istifa

Yabancýlar kotasý azaltýldý

VViiyyaannaa- Avusturya’da
Yabancýlar kotasý konusun-
da Bakanlar Kurulu, 2003
yýlý için kotanýn azaltýlmasý-
ný kararlaþtýrdý. Karara
göre, yýlda 8 bin 280
yabancý ülkeye kabul edilir-
ken, bu sayý 8 bin 70’e düþ-
ürüldü. 

AAiillee  bbiirrlleeþþiimmii  kkoottaassýý  
aayynnýý  kkaallddýý

Öte yandan aile birleþimi
kotasýnda deðiþiklik yapýl-

madý. Geçen yýlda geçerli
olan 5 bin 490 kiþilik aile
birleþimi konjentaný ayný
kaldý. 
Serbest çalýþan anahtar iþçi-
lerin kotalarý 495’den
215’e azatýlýrken, serbest
çalýþmayan anahtar iþçiler
ise, bin 905’den 2 bin
190’a çýkartýldý. Ayrýca özel
yabancý kontenjanýyla
Avusturya’ya gelenlerin de
sayýlarý 390’dan 175’e indi-
rildi. 

Birol Kýlýç Avusturya Türk
Dernekleri Birliði’nden istifa etti

AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  BBaakkaannllaarr  KKuurruulluu’’nnuunn  kkaarraarrýýyyllaa
22000033  yyýýllýýnnddaakkii  YYaabbaannccýýllaarr  kkoottaassýý,,  88  bbiinn

228800’’ddeenn  88  bbiinn  7700’’ee  aazzaallttýýllddýý..  AAiillee  bbiirrlleeþþiimmii
kkoottaassýýnnddaa  iissee,,  ddeeððiiþþiikklliikk  yyaappýýllmmaaddýý..  BBaaþþbbaakkaann

yyaarrddýýmmccýýssýý  HHeerrbbeerrtt  HHaauupptt  ((FFPPÖÖ)),,  BBaaþþbbaakkaann
WWoollffggaanngg  SScchhüüsssseell’’iinn  ddiikkkkaattiinnii  ççeekkeerreekk  ssoonn
üüçç  yyýýllddýýrr  aaiillee  bbiirrlleeþþiimmii  kkoottaassýýnnýýnn  eenn  yyüükksseekk

kkoonntteennjjaannaa  ssaahhiipp  oolldduuððuunnuu  hhaattýýrrllaattttýý..  
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Kýymetli  okuyucularýmýzýn
dikkatine

“Yeni Vatan Gazetesi” kurumu-
nun, kuruluþundan bugüne ka-
dar Avusturya Türk Dernekleri
Birliði baþta olmak üzere her-
hangi bir siyaset veya siyaset dý-
þý kurum ve kuruluþla habercilik
dýþýnda hiçbir iliþkisi yoktur. Ü-
retmeden devamlý tüketen,
temsil ettikleri kurumlarý yüksel-
teceðine devamlý alçaltanlar,
þahsi kompleks ve sorunlarýný
kurumlarý aracýlýðýyla çözmeye
çalýþan kiþiler, meyve veren Yeni
Vatan Gazetesi’ni kendi çapla-
rýnda taþlamaya, karalamaya
çalýþsalar da bizim yolumuz, te-
miz, berrak olan “Halka hizmeti

Hak’ka hizmet” yoludur. Yeni
Vatan Gazetesi, gelirlerini ba-
þýndan bu yana reklamlarý ile
karþýlayan ve sadece Avustur-
ya’da deðil neredeyse tüm Av-
rupa’da hiç bir kurum ve kuru-
luþtan maddi yardým almadan
ayaklarý üzerinde duran yerel
aylýk bir gazetedir. Yeni Vatan
Gazetesi siyasilerin koltuðu altý-
na girmemiþtir. Maddi veya ma-
nevi destek almamýþtýr. Yeni Va-
tan Gazetesi Avusturya’da üni-
versite eðitimini tamamlamýþ i-
kinci nesil Türklerin eseridir. Yeni
Vatan Gazetesi’nin tek amacý A-
vusturya’da yaþayan Türk toplu-
munu düzeyli, yapýcý, aydýnlatýcý
bilgi ve haberler ile aydýnlat-

maktýr. Yeni Vatan Gazetesi, ne
Avusturya’dan ne de Türkiye’-
den hiçbir kiþi, kurum ve kuru-
luþtan destek almamýþtýr ve al-
mayacaðýna da burada kamuo-
yunun önünde söz vermektedir. 

Yeni Vatan Gazetesi, baðýmsýz-
dýr, özgürdür ve özgür kalacak-
týr. Yeni Vatan Gazetesi ne sað-
dadýr ne solda, dosdoðru yo-
lundadýr. Kýymetli okuyucularý-
mýzýn dikkatlerine arz eder bu
tip dedikodulara ve iftiralara
böyle cevap veririz.

Yeni Vatan Gazetesi 
Yönetimi 

Avusturya Türk Dernekleri Birliði ile alakamýz yoktur!Mesaj
Panosu

••EEmmeekklliilliikk  yyaaþþýý  yyüükksseellttiillddii

••EEmmeekklliilliikk  mmaaaaþþllaarrýýnnddaakkii  aarrttýýþþ  ddüüþþüürrüüllddüü

••EErrkkeenn  eemmeekklliilliikk  22001177’’ddee  kkaallddýýrrýýllýýyyoorr

••EEmmeekklliilliikkttee  ttoorrppiilllleerr  kkaallddýýrrýýllddýý

••EEmmeekklliilliikk  yyaassaassýýnnýýnn  iikkiinnccii  kkýýssmmýý  ggeelliiyyoorr

Yeni Emeklilik yasasý kabul edildi!

VViiyyaannaa-  GGeeççttiiððiimmiizz  hhaaffttaallaarrddaa
AAvvuussttuurryyaa  ççaappýýnnddaa bbüüyyüükk
yyaannkkýýllaarr  uuyyaannddýýrraann  EEmmeekklliilliikk
YYaassaassýý  aarrttýýkk  bbiirr  kkaarraarraa  bbaaððllaann-
ddýý..  ÖÖVVPP  vvee  FFPPÖÖ  kkooaalliissyyoonn  hhüü-
kküümmeettiinniinn  oonnaayyllaaddýýððýý  yyaassaa  iillee
eemmeekklliilliikk  yyaaþþýý  yyüükksseelliirrkkeenn  mmaa-
aaþþllaarrddaa  yyüüzzddee  oonnaa  kkaaddaarr  bbiirr
kkýýssýýttllaammaa  ggeettiirriilliiyyoorr..  

Onaylanan yasa, emeklilik ya-
þýný kademeli olarak 65 yaþýna
çýkarmayý ve erken emekliliði
kaldýrmayý öngörüyor. Meclis-
ten onay alan emeklilik yasasý
þu deðiþýklikleri de beraberin-
de getiriyor:
EEmmeekklliilliikk  yyaaþþýý:: 2004 yýlýndan
itibaren eneklilik yaþý her yýl

dört ay yükselecek ve 2014
yýlýndan itibaren sadece 65
yaþýnda emekli olunabilecek.

EErrkkeenn  eemmeekklliilliikk::  Eskiden 56,5
ve 61,5 olan erken emeklilik
yaþý, yeni yasaya göre
01.07.2004 tarihinden itiba-
ren her yýl dört ay yükseltile-
cek. 2017 yýlýnda erken e-
meklilik olayý tamamen kalka-
cak. Eski yasada uzun süre iþ-
siz kalanlar için, öngörülen
erken emeklilik 01.01.2004
tarihinden itibaren tarihe ka-
rýþacak. Bunun yerine 2006
yýlý sonuna kadar “Altersüber-
gangsgeld” denilen emeklili-
ðe hazýrlýk parasý ödenecek. 

Bu miktar ise iþsizlik parasý
kadar olacak ve buna yüzde
25 ek ödeme gelecek. 

KKeessiinnttii: Erken emekliliðin kal-
dýrýlmasýna kadar ödenecek
emekli maaþlarýnda kesinti
yüzde 3,75’ten yüzde 4,2’ye
çýkacak.

MMaaaaþþ  hheessaabbýý:: Emeklilik maaþý-
nýn hesaplanmasýnda kazan-
cýn en iyi olduðu 15 yýlýn orta-
lamasý yerine kazancýn en iyi
olduðu 40 yýlýn ortalamasý alý-
nacak ve kazanç ortalamasý
12 aya yayýlacak. Kadýnlarýn
emeklilik maaþý hesaplan-
masýnda 40 yýl ortalamasýn-

dan çocuk baþýna 3 yýl düþe-
cek.
MMaaaaþþ  aarrttýýþþýý:: Emeklilik maaþla-
rýnda artýþ, gelecek beþ yýl i-
çinde yüzde 2’den yüzde
1,7’ye düþecek. En yüksek he-
sap derecesi 40 yýl yerine 45
yýl olacak.

AAððýýrr  iiþþ:  Çok aðýr iþlerde çalýþ-
mýþ olan erkekler, 45 yýl e-
meklilik primi ödemiþ olduðu
takdirde 60 yaþýnda, 40 yýl e-
meklilik primi ödemiþ kadýn-
lar ise 55 yaþýnda emekliye
ayrýlabilecek. Ancak 2007 yý-
lýndan itibaren bu yaþ sýnýrý
erkeklerde 61,5, kadýnlarda
56,5 olacak.
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YYeennii  VVaattaann  HHaabbeerr  MMeerrkkeezzii
VViiyyaannaa-    HHüürrrriiyyeett  AAvvuussttuurryyaa
RReekkllaamm  vvee  HHaabbeerr  TTeemmssiillcciissii
HHaakkaann  EEsskkiiöönnccüü    hhaabbeerrlleerrii
iillee  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnii  kkýý-
ssaa  aaddýý  AATTBB  oollaann  AAvvuussttuurryyaa
TTüürrkk  DDeerrnneekklleerriinnii  aalleett  eeddeerreekk
HHüürrrriiyyeett  AAvvrruuppaa  GGaazzeettee-
ssii’’nnddee  kküüççüükk  ddüüþþüürrmmeeyyee  ççaa-
llýýþþýýrrkkeenn,,  AATTBB’’nniinn  kkeennddiissiinnii
bbiizzzzaatt  bbaaþþkkaann  YYaavvuuzz  KKuuþþccuu
ttaarraaffýýnnddaann  ffiittnnee  vvee  ffeessaattllýýkkllaa
ssuuççllaannaarraakk  nnaassýýll  þþiikkaayyeettttee
bbuulluunndduuððuu  ggöözz  aarrddýý  eettmmeessii
þþaaþþkkýýnnllýýkkllaa  kkaarrþþýýllaannddýý..  YYeennii
VVaattaann  GGaazzeetteessii,,    oorrttaaddaa
HHüürrrriiyyeett  kkiimmlliiððii  vvee  ffoorrssuu  iillee
ddoollaaþþaann  HHaakkaann  EEsskkiiööccüü  aaddllýý
kkiiþþiinniinn  pprroottookkoolllleerree,,  kkaarraarr
ddeefftteerrlleerriinnee  ggeeççmmiiþþ  ‘‘ffiittnnee  vvee
ffeessaattllýýkkllaarrýýnnýý’’  bbeellggeelleerrii  iillee  oorr-
ttaayyaa  ççýýkkaarrddýý..  BBööyyllee  bbiirr  kkiiþþii-
nniinn,,  TTüürrkk  ttoopplluummuunnuu  nnee  kkaa-
ddaarr  ttaarraaffssýýzz  hhaabbeerrddaarr  eettmmiiþþ
oolldduuððuunnuu    kkaammuuooyyuunnuunn  vviicc-
ddaannýýnnaa  bbýýrraakkýýyyoorruuzz..  

ÝÝþþttee  bbeellggeelleerriiyyllee  hhaabbeerrcciilliikk::
Hürriyet Avrupa’da
31.Mayýs.2003 tarihinde
““AATTBB,,  bbüünnyyeessiinnddeekkii  ddeerrnneekk-
lleerrii  uuyyaarrddýý”” baþlýðý ile verilen
haber, aslýnda Hakan Eski-
öncü adlý Hürriyet temsilcisi-
nin Hürriyet adý ile ortalýkta
oluþturduðu ‘Fitne ve Fesat-

lýklarýn’ ade-
ta bir buz
daðýnýn sa-
dece su üze-
rinde görü-
nen kýsmýydý
desek, acaba
abartmýþ mý
oluruz?

Bu haberde Hürriyet’in mer-
kezi ve okuyucularý Hakan
Eskiöncünün þahsi sorunlarý
ile kurban edilmiyor mu? 
Baðýmsýz, tarafsýz olmasý ge-
reken, Hürriyet gibi hem se-
veni hem de sevmeyeni olan
bir gazetenin aþaðýda yayýn-
layacaðýmýz belgelerle þika-
yet edilmiþ ispatlý ‘fitne ve
fesatçýlýk’ ile suçlanan belge-
lerin hepsi doðrudur. 
AAvvuussttuurryyaa  TTüürrkk  DDeerrnneekklleerrii
BBiirrlliiððii  KKaarraarr  DDeefftteerrii’’nnddee

HHaakkaann  EEsskkiiöönnccüü
BBeellggee11:: Avusturya Türk Der-
nekleri Birliði Hürriyet Avus-
turya Reklam ve Haber tem-
silcisini bizzat fitne ve fesa-
tçýlýk yapmakla suçlayan
01.12.2000 tarihli yönetim
kurulu toplantýsý sonucunda
karar defterine Hürriyet
temsilcisi Hakan Eskiöncü ile
ilgili yapýlacaklar hakkýnda
3. maddeye þunlarý yazmýþ:
(bakýnýz Belge 1):
““2255..1100..22000000  ttaarriihhiinnddee  HHüürr-
rriiyyeett  GGaazzeetteessii  tteemmssiillcciissii  HHaa-
kkaann  EEsskkiiöönnccüü’’nnüünn  AAvvuussttuurryyaa
TTüürrkk  DDeerrnneekklleerrii  BBiirrlliiððii’’nnee
kkaarrþþýý  bbaaþþýýnnddaann  bbuu  yyaannaa  yyaapp-
ttýýððýý  ‘‘FFiittnnee  vvee  FFeessaatt  iiççeerriikkllii  ttuu-

ttuummllaarrýýnnaa  kkaarrþþýý  FFrraannkkffuurrtt
HHüürrrriiyyeett’’ee  tteeeessssüüfflleerriimmiizzii  bbiill-
ddiirreenn  bbiirr  yyaazzýý  yyaazzýýllýýccaakk!!
((AAvvuussttuurryyaa  TTüürrkk  DDeerrnneekklleerrii
BBiirrlliiððii  kkaarraarr  ddeefftteerrii,,  mmaaddddee
33,,  TTaarriihh  0011..1122..22000000))    

Þimdi durup dururken Avus-
turya Türk Dernekleri Birliði,
01.12.2000 tarihinde neden
böyle bir kararý alýyor ve
karar defterine iþliyor? Altýn-
da o gün yönetim kurulu
toplantýsýna katýlan tüm

dernek baþkanlarýnýn imza-
larý bulunuyor.
((BBkkzz  aaþþaaððýýddaa  BBeellggee  11))  

Olayýn kýsa hikayesi þöyle:
Burada Hakan Eskiöncü,
Hürriyet kimliði ile geldiði ve
tüm basýnýn davet edildiði
Avusturya Türk Dernekleri
Birliði yönetim kurulu top-
lantýsýnda ses bandýný alýp,
ertesi gün muhabirlik ahla-
kýna aykýrý bir þekilde baþka
bir federasyon baþkanýna
dinletmiþ ve birçok kavganýn
ve husumetin çýkmasýna ne-
den olmuþtur. Bandý dinle-

Hürriyet forsu ile fitne fesat! 
Hakan  Eskiöncü  adlý  kiþinin  Hürriyet  temsilciliði  ile  piyasadaki
fitne  fesatlarý,  Avusturya  Türk  Dernekleri  Birliði  karar  defterinde!

“25.10.2000 tarihinde Hürriyet Gazetesi temsilcisi Hakan
Eskiöncü’nün Avusturya Türk Dernekleri Birliði’ne karþý baþýndan bu

yana yaptýðý ‘Fitne ve Fesat içerikli tutumlarýna karþý Frankfurt
Hürriyet’e teessüflerimizi bildiren bir yazý yazýlýcak!! (Avusturya Türk

Dernekleri Birliði karar defteri, Tarih 01.12.2000)

Bu haberin
amacý nedir? 

Belge 1
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yen Federasyon baþkanýnýn
orada bulunan baþka bir ga-
zetenin temsilcisini aramýþ,
küfürler yaðdýrmýþ olduðu
ve “Sen nasýl Avusturya Türk
Dernekleri Birliði hakkýnda
böyle güzel, övücü þeyler
söylersin” diye çýkýþtýðýný
kulaklarýmýzla duyduk. 

Baþta bunu büyütmek iste-
meyen Avusturya Türk Der-
nekleri Birliði yönetim kuru-
lu baþkaný Yavuz Kuþcu, Ha-
kan Eskiöncü’nün Hürriyet
forsu ile dernekler, kurumlar
ve kiþiler arasý adeta düþ-
manlýk oluþturacak  davra-
nýþlarýndan mý olsa gerek,

bakýnýz sol taraftaki iki
sayfalýk mektubu,
Hürriyet Avrupa-Frank-
furt Yazý Ýþleri Müdürü
Ali Gülen‘e yollamýþtýr. 
((BBaakkýýnnýýzz  BBeellggee  22,,  
ssoollddaa  iikkii  ssaayyffaallýýkk  ))

Burada olmamýþ bir
olayý anlatmýyoruz.
Belegeler ortadadýr)
Gönderme tarihi
18.03.2002. Burada
bakýn Avusturya Türk
Dernekleri Birliði baþk-
aný Yavuz Kuþcu, Hür-
riyet Avusturya
temsilsilcisi Hakan
Eskiöcü’yü 2 sayfadan
oluþan þikayet dilekçe-
sinde bazý paragrafla-
rýnda bakýn neler yaz-
mýþ: 
“Kýsaca  Hürriyet
Gazetesi  Avusturya
temsilcisinin  Hürriyet
forsunu  ve  kartvizitini
kullanarak  bulundu-
ðu  ve  gazetecilik  ile
bir  alakasý  olmadýðý-
na  inandýðýmýz  hal  ve
davranýþlarý  hepimizi
üzmüþ  ve  çok  endi-
þelendirmiþtir.’’  
(Yavuz  Kuþçu-  
mektup  18/03/2003,

bakýnýz  belge  2)

Yavuz Kuþcu Hürriyet temsil-
cisi Hakan Eskiöncü hakkýn-
da ayný mektubun baþka bir
paragrafýnda þunlara yer
vermiþ: “Tutuklanan  þahýs,
ekte  en  sað  baþta  33  nolu
sayfalý  belgede  görüleceði
üzere,  nasýlsa  en  yakýn  ki-
þisi  olarak  Hürriyet  Gaze-
tesi  Avusturya  temsilcisi
Hakan  Eskiöcü’nun  adýný
ve  telefon  numarasýný  ver-
miþtir.  Temsilciniz  Hakan
Eskiöncü,  tehditçiyi  tutuk-
landýðý  gün  ziyaret  etmek

amacýnda  olmuþtur
(Bakýnýz  belge  3).

Buradan  da  anlaþýlacaðý
üzere  bu  olay,  düpedüz
bir  organize  suçun  açýða
çýkmasýdýr.’

(Yavuz  Kuþçu-  
mektup  18/03/2003,
bakýnýz  belge  2)

Yavuz Kuþcu, Hürriyet tem-
silcisi Hakan Eskiöncü hak-
kýnda ayný mektubun baþka
bir paragrafýnda þunlara yer
vermiþ: 
“Hürriyet-AAvusturya  tem-
silciniz,  buna  benzer  bir
olaya  ayný  þekilde,  bun-
dan  bir  müddet  önce  yap-
týðýmýz  bir  basýn  toplantý-
sýnda  tuttuðu  ses  bant
kayýtlarýný,  bir  siyasi  görü-
þün  temsilcisi,  üyemiz
olmayan  Avusturya’daki
bir  Federasyon  baþkanýna,
gazeteci  etiðine  uymayan
bir  davranýþla  dinleterek
bu  þahsýn  hiddetinin  üstü-
müze yönelmesine  sebep
olmuþtur.  Bu  ses  bantlarý-
ný,  Hürriyet  Gazetesi  A-
vusturya  temsilcisi  Hakan
Eskiöncü’den  dinleyen  þa-
hýþ  daha  sonra,  bu  basýn
toplanstýsýnda  konuþan  ve
olumlu  düþünceler  ifade
eden  baþka  bir  gazetenin
muhabirini  arayarak  ha-
karet  dolu  bir  konuþma
yapmýþtýr.  Bu  muhabir  bi-
ze,  Hürriyet  Gazetesi  A-
vusturya  temsilcisinin  ses
bantlarýný  dinletmesinden
sonra  tehdit  aldýðýný
anlatmýþtýr.  Hürriyet-
Avusturya  temsilcinizin,
dernekler  ve  vatandaþlar
arasýndaki  iliþkileri  gergin-
leþtirecek  tavýr  ve  çalýþ-
malardan  uzaklaþmasýný

temenni  ediyoruz.”

Daha bitmedi. Olayýn birde
Avusturya polisi ve savgýlýðý-
ný ilgilendiren bölümleri var.
Burada Hakan Eskiöncü adlý
Hürriyet temsilcisinin nasýl
rakibi Yeni Vatan
Gazetesi’ne ölüm tehditle-
rinde bulanan, aðza alýn-
mayacak küfürler yaðdýran
ve þikayet üzerine derhal
Avusturya Devlet Polisi’nin
ve Savcýlýðý’nýn olaya el koy-
masýndan sonra tutuklanan
‘bir kiþiyi’ çikolata ile ziyaret
etmesi var..

Ýþte ekte ziyaret belgesi.
Polisin ifade tutanaklarý eli-
mizdedir. 
Hürriyet Gazetesi sahibi
Aydýn Doðan, Viyana’da
fitne ve fesatlýk yaparak
Hürriyet forsu ile ortalýðý
karýþtýran ve görevini suis-
timal eden Hakan Eskiön-
cü’yü bu rezilliklilerinden
acaba haberdar mý? Bu
durum serbest piyasada
rakipleri sindirmek için
kullanýlan mafya metod-
larýna benzemiyor mu?
Bu yazdýklarýmýzýn hepsini
biz, mahkemede de belge
ve þahitleriyle sunmaya
hazýrýz. Neresinden baký-
lýrsa, bakýlsýn Hürriyet’in
adý ile ortalýkta dönen bu
rezilliðin Avrupa Reklam-
cýlar Birliði  ve Avrupa
Türk Gazete Tüketicileri
Derneði’ne neden gi-
mediðini anlamak zor.
Hürriyet forsu ve kimliði
ile þahsi egolarý için fitne
fesatlýða son verilsin...

Belge 3

Belge 2



VViiyyaannaa-  Gazetemizi arayarak
bizimle görüþmek istediðini
bildiren,  Satýlmýþ Erdoðan,
Jetpa’nýn acýmasýzca dolan-
dýrýp kaçtýðý kurbanlardan
biri. 

Satýlmýþ Erdoðan, bundan
25 yýl önce Konya’dan
ekmek parasý
peþine kalkýp
buralara gelmiþ.
Huma alýþveriþ
merkezindeki Ýnter-
spar`da çalýþan Er-
doðan’ýn eline ayda
1000 Euro civarýnda
para geçiyor.

Bu parayla, 3 çocuk
yetiþtirip, memleketteki
ana-babasýna da yardým
eden Jetpa maduru, her
ay bu parayla geçinmeyi
baþardýktan sonra, uzun
yýllar boyu artýrýp biriktirdiði

paralarýný da Jetpa’ya kaptý-
rýyor. Baþýnda geçenleri bize
anlatan Satýlmýþ Erdoðan
þunlarý söyledi:

10. Viyana’daki camide,
Jetpa temsil-

cilerinde Yusuf Þahin ve
Ramazan Yýldýz ile görüþ-
tüm. Beni bürolarýna çaðýr-
dýlar, gittim. 10. Viyana’da
çok güzel döþenmiþ, göz

dolduran ve güven uyandý-
ran bir bürolarý vardý.
Yusuf Þahin bana uzun
uzun Jetpa’yý anlattý.
Çok iyi kar payý verecek-
lerini, araba yapýp bizi
ortak edeceklerini, pi-
yasada en yüksek kar
payýný Jetpa’nýn ver-
diðini, yatýrýmlarý-
nýn, arazilerinin,
otellerinin olduðu-
nu anlattý. 

Bende güven
uyand ý rd ý la r.
Bunun üzerine
hepsi 5 binlik
banknotlar-
dan oluþan
10 bin Euro

karþýlýðý þilin verdim. 1999
yýlýnýn Aralýk ayýydý. Söy-
lediklerine göre ben onlara
ortak olmuþtum. Bana her
üç ayda bir %30 kar payý ve-
receklerini söylediler. Ama iki
üç ay sonra haklarýnda çýkan
yazýlarý okumaya baþlayýnca,
o sýrada bir ev yaptýrmayý da
düþünüyordum. 

Onlara ortaklýktan çýkmak
istediðimi bildirdim. 10. Vi-
yana’daki büroya gittim, pa-
ramý geri almak istediðimi
söyledim. Bana, “tamam,
Frankfurt’a faks çektik, ceva-
bý gelince seni arayacaðýz”
dediler, ama arayan soran
olmadý. 

Bunun üzerine onlardan
Frankfurt’taki bürolarýnýn
numarasýný alýp ben kendim
aradým. Orada sekreter ol-
duðunu söyleyen Dursun
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bey adýnda birisiyle konuþ-
tum. Ayrýca defalarca faks
çektim. Paramý istediðimi, ev
yaptýracaðýmý, ihtiyacým
olduðunu söyledim. 

Dursun bey bana üzülme-
memi, paralarýn emin ellerde
olduðunu, Lichtenstein’da
olduðunu söyledi. Benim
paramla ilgileneceðini ve
göndereceðini bildirdi. Bek-
ledim yine bir þey çýkmadý.

Tekrar 10. Viyana’daki büro-
larýna gittim ama büro kap-
anmýþtý. Frankfurt’taki büro-
nun telefonunu da açan
olmadý. Kime ne soracaðýmý
bilemedim. Sonra onlardan
Mustafa Yýldýz’ý bir defa
camii’de gördüm, hemen
sordum. 
Bana, “Yok, gitti hepsi, tele-
vizyonda görmedin mi?”
dedi. Bunlar parayý alýrken
hepsi çok iyiydi, hatta o Fazýl

bey buraya geldi, bana
Jetpa’nýn yapacaðý arabala-
rýn resmini verdi, adýma
imzaladý, beni sarýlýp öptü.

Bana  “Çok teþekkür ederim
Satýlmýþ bey, bize güvenin,
en kýsa zamanda arabayý çý-
kartacaðýz, size isterseniz
araba da veririz” dedi. Son
derece dürüst ve güven ver-
iciydi. Tam on sene boyunca
biriktirdiðim, çoluðumun
çocuðumun parasýný onlara
yatýrdým. 

Þimdi artýk bu parayý birikti-
rebilmem imkansýz. Evimi de
yaptýramadým, kaldý. Parayý
yatýrdýðým an aklýma gel-
dikçe kahroluyorum. Çok
büyük üzüntü içindeyim. 

BBeenniimm  ggiibbii  bbuunnllaarraa  ppaarraa
kkaappttýýrraann  iinnssaannllaarrllaa  bbiirrlliikk
oolluupp,,  yyaassaall  yyoollllaarrddaann  hhaakkkkýý-
mmýý  aarraammaakk  iissttiiyyoorruumm..  

aldanýþ?

Satýlmýþ Erdoðan Jetpa’ya parasýný kaptýran binlerce mað-
durdan biri ama o susmuyor, konuþuyor. Onun tek isteði
en azýndan parasýnýn bir kýsmýný geri alabilmek ve baþka-

larýnýn da bu tuzaða düþmesini engellemek.
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VViiyyaannaa-  Çeþitli nedenlerle ve özellikle  yaz tatillerini
geçirmek için karayoluyla Türkiye’ye yolculuk yapa-
cak olan vatandaþlarýmýza, yolculuklarýnýn rahat ve
güvenli geçebilmesi için aþaðýdaki açýklamalarý göz
önünde bulundurmalarý  önemle tavsiye olunur. 
11- Gerek yol güvenliði gerekse ortaya çýkacak
sorunlarýn çözümünde yardýmlaþma bakýmýndan
bir konvoy veya grup oluþturarak, mümkün olduðu
kadar gün ýþýðýnda yolculuk yapýnýz.
Mutlaka bir yerde gecelemeniz gerekiyorsa, önce-
den bildiðiniz veya güvendiðiniz kiþilerin tavsiye
ettiði yerlerde  kalacak biçimde yol programý yapý-
nýz.
GGeeççeecceeððiinniizz  üüllkkeelleerrddeekkii  TTüürrkk  BBüüyyüükkeellççiilliikk  vvee
KKoonnssoolloosslluukkllaarrýýnnýýnn  tteelleeffoonn  vvee  ffaakkss  nnuummaarraallaarrýýnnýý  aarraa-
ccýýnnýýzzddaa  bbuulluunndduurruunnuuzz..    
Bulgaristan Türk Kon. Tel         00 35 92 980 22 70

987 14 64
987 29 84

Yugoslavya (Belgrad)         00 38 111 32 35 - 431
32 32 - 656
32 35 - 482
32 35 - 432

22- Yanýnýza, sadece, yolculuk sýrasýnda ihtiyaç duy-
acaðýnýz miktarda nakit para alýnýz. Taþýyacaðýnýz
fazla paranýn yollarda ve gümrük kapýlarýnda sorun
olacaðýný unutmayýnýz.
Özellikle Sýrbistan (Eski Yugoslavya) ve Bulgaristan
sýnýrlarýndan giriþte bildirilmeyen 2000,- Euro’dan
yüksek miktarlý nakit para, altýn ve kýymetli maden-
lerden yapýlmýþ eþyalarýnýza, bu ülkeden çýkýþ sýra-
sýnda gümrüklerde el konulmasý ihtimali yüksektir.
Yanýnýzdaki paralarýn bulunduðunuz ülkeden geti-
rildiðini gösteren bir belge, iþinizi kolaylaþtýracaktýr. 

2000,- Euro’luk sýnýr kiþi baþýna olmakla beraber,
araçta bulunan yolcu sayýsý ile çarpýlarak bir kiþinin
taþýyabileceði toplam tutarýn bulunmasý yanlýþtýr.
Gümrükte ki yoklama sýrasýnda, her bir yolcunun
yanýndaki para miktarý ayrý ayrý dikkate alýnýr.
Gümrükte beyan edilen paralarýn ise, yol boyunca

önemli riskler yaratacaðý unutulmamalýdýr.
33- Vatandaþlarýmýzýn Türkiye’den dönüþlerinde,
yanlarýndaki altýn veya diðer kýymetli madenlerden
yapýlmýþ takýlarýna, Avusturya gümrüklerinde de el
konulduðu, cezalý vergiler tahsil edildiði ve hatta
gümrük kaçakçýlýðý suçlamasýyla karþýlaþtýklarý bilin-
mektedir.
Avusturya’ya kara yoluyla giriþlerde, kiþi baþýna
125,- EURO deðerine kadar altýn bulundurulmasýna
izin verilmektedir. Bu uygulama tüm Avrupa Birliði
ülkeleri için geçerli olduðundan, sorunlarýn diplo-
matik yollardan veya sadece Avusturya bakýmýndan
çözümü henüz mümkün deðildir.
Öte yandan, deðeri yüksek bir malýn veya mallarýn,
araçta bulunan aile fertlerinin ortak malý olduðu
belirtilerek, (havuz yapýlarak)           125,- EURO’luk
istisna sýnýrýný yükseltmek imkaný  da yoktur.
Belirtilen miktar, bir-iki bilezik, yüzük, küpe gibi
küçük miktarlý ziynet eþyasýna eþittir. Sayýca veya
aðýrlýk bakýmýndan çok olan bilezik, yüzük, gerdan-
lýk, künye, altýn para gibi ziynet eþyalarýnýn, daha
önce Avusturya’dan satýn alýndýðý belgelenemediði
veya bu ülkeden çýkýþ sýrasýnda gümrüklerde beyan
edilmediði  takdirde, Avusturya’ya giriþ sýrasýnda
ithalat muamelesi görmekte ve cezalý vergi öden-
mesine yol açmaktadýr. Kontrol sonucu gümrük
görevlilerince bulunan altýn ve kýymetli madenler
için ödenecek vergi miktarýnýn yüksek olduðu dur-
umlarda vasýflý gümrük kaçakçýlýðý iþlemi yapýlarak
kiþiler mahkemeye sevk edilebilmektedir.
44- Ayrýca, Avusturya gümrük mevzuatýna göre, 17
yaþýndan büyükler için, kiþi baþýna 1 paket sigara,
bir litre raký veya viski, 500 gr. kahve serbestçe geti-
rilebilir. Yolculukta tüketilmek üzere yanýnýza aldý-
klarýnýz hariç, fazla gýda maddelerinin ve özellikle et
ürünlerinin, Avusturya’ya yolcu beraberinde sokul-
masý yasaktýr. Bu mallara gümrüklerde el konulma-
sý her zaman mümkündür.

RRaahhaatt  vvee  hhuuzzuurrlluu  yyoollccuulluukkllaarrýýnn,,  kkuurraallllaarraa  bbaaððllýýllýýkkttaann
ggeeççttiiððiinnii  uunnuuttmmaayyýýnnýýzz..

Karayolu ile Türkiye’ye 
gideceklerin dikkatine!
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YYaazz  aayyllaarrýýnnddaakkii  tteelleeffoonn  ggöörrüüþþmmeelleerriinniizz,,  eeWWaavvee..tteell..ffiixx  iillee  þþiimmddii  ddaahhaa  ddaa  uuccuuzz!!  

Nihayet yaz geldi! Ve hak edilen tatil günleri de gitgide yaklaþýyor!

Ancak daha tatile gitmeden önce organize edip konuþulmasý gereken birçok þey var. Telefon görüþme-
lerinize bir kýsýtlama getirmemeniz amacý ile, eWave.tel.fix sabit (ev) telefonlarýnýzla yapacaðýnýz görüþ-
meleriniz için, müthiþ fiyatlar sunuyor.

eWave.tel.fix ile yapmýþ olduðunuz yurtdýþý görüþmeleri, 
Örneðin: Türkiye,  dakikasý  25  Euro-CCent´den  baþlýyan  fiyatlara.

Yurtiçi 
Avusturya  sabit  ev  telefon  görüþmeleri  ise  dakikasý  2,2  Euro-CCent´den  baþlayan  fiyatlara!

Ve  bunlarýn  hepsi  ilk  saniyesinden  itibaren,  gerçek  konuþma  süreniz  hesaplanarak  faturanýza  yazýlýyor.

eWave.tel.fix ile Telekom-Avusturya-hattýnýzý da (Telekom-Austria-Anschluss) devam ettirebiliyorsunuz;
eWave´in aða kodu TA-aðýna kayýt ediliyor ve siz otomatik olarak görüþmelerinizi eWave üzerinden
gerçekleþtiriyorsunuz.

Ýnternet üzerinden bilgi alabilmek ve kayýt olmak için http://www.eWave.at/telefonie
adresimizden veya 01/ 522 38 84 no´lu telefonumuzdan bizlere ulaþabilirsiniz.                                     

eeWWaavvee  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonn  GGmmbbHH  ((wwwwww..eeWWaavvee..aatt))  AAGGBB  ggeeççeerrlliiddiirr..  SSaabbiitt  üüccrreettlleerr  TTeelleekkoomm  AAuussttrriiaa´́yyaa  vvee  kkoonnuuþþmmaa
üüccrreettii  eeWWaavvee´́ee  ööddeennmmeekktteeddiirr..  FFiiyyaatt  ddeeððiiþþiikklleerrii  oollaabbiilleecceeððii  ggiibbii  ccüümmllee  vvee  bbaasskkýý  hhaattaassýý  ddaa  oollaabbiilliirr..

Viyana- Avusturya’nýn en
büyük bankasý Bank
Austria Creditanstalt’ýn
yedinci Viyana’daki
Westbahnstraße 32-34
adresindeki þubesi müdü-
rü bayan Sumper, Türk
müþterilerini özellikle bek-
lediðini açýkladý. Türk
müþterilerinden bu güne
kadar çok iyi tecrübeleri
olduðunu ifade eden
Þube Müdürü bayan
Sumper, “Bank  Austria
CA’nýn  her  þubesi  sizin
hizmetinizdedir.  Ama  bu
güne  kadar  özellikle  ça-
buk  kredi  konusunda
uzman  olduðumuzdan  ve

Türkler  ile  iyi  tecrübeleri-
mizden  dolayý  sizleri  bek-
liyoruz.  Ev  kredisi  baþta
olmak  üzere,  eve  alýnacak
mobilya,  yeni  mutfak  ve
akla  gelebilecek  her  türlü
özel  kredi  konusunda  size
yardýmcý  olmak  istiyoruz.  

Tabii  ki  þubemizde  yeni
bir  konto  açmak  istiyenle-
re  süpriz  hediyelerimiz  ve
onlarýn  sorunlarý  için  her
zaman  kulaðý  ve  gönlü
açýk  personellerimiz  ola-
caktýr.

SSiizzii  bbiirr  kkaahhvvee  iiççmmeeyyee  ddaavveett
eeddiiyyoorruuzz..  ÇÇüünnkküü  bbiirr  TTüürrkk  aattaa-

ssöözzüünnüünn  ççookk  ggüüzzeell  iiffaaddee  eettttiiððii
ggiibbii  ‘‘’’  bbiirr  ffiinnccaann  kkaahhvveenniinn  kkýýrrkk
yyýýll  hhaattýýrrýý  vvaarrddýýrr””  dedi.  

Bank Austria CA’nýn sadece 7.
Viyana’da, Westbanhstr.32-34
þubesinde yeni konto açanlara
verilecek hediyeler arasýnda
müþter veya çocuklarýn çeyiz-
leri için güzel bir SECCADE’nin
olmasýnýn, samimi ve saygý
dolu  bir adým olduðuna dikk-
kat çekti.

Bank Avusturya-CA sizi bekliyor
7. Viyana Westbahnstr. 32-34 adresinde :

BBaannkk  AAuussttrriiaa  -CCrreeddiittaannssttaalltt’’ýýnn  
aaddrreessii  vvee  tteelleeffoonnuu  

11007700  WWiieenn,,  WWeessttbbaahhnnssttrraaßßee  3322-3344  
TTeell..::0055005500553366330011
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Yozgat- Avusturya'nýn
Ankara Büyükelçisi Dr.
Marius Calligaris, ülkesin-
de yaþayan 220 bin
Türk'ten 110 bininin

Avusturya vatandaþý oldu-
ðunu bildirdi. Büyükelçi
Calligaris, ''Avusturya'da
bulunan 220 bin Türk
kökenliden büyük bölü-
münü Yozgatlýlar oluþtur-
maktadýr. Bu vatandaþlarý-
mýzýn yaþamlarýnýn bir

bölümünü geçirdiði
memleketlerini tanýmak
üzere burada bulunmak-
tan son derece mutluy-
um'' dedi. 

Yozgat Valisi Gökhan
Sözer, Belediye Baþkaný Ali
Açýkgöz ve Emniyet
Müdürü Akif Acarlý'yý ziya-
ret eden Büyükelçi Cal-
ligaris, Türkiye'de bulunan
yabancýlarýn, sadece An-
kara ve Ýstanbul gibi þehir-

leri deðil, Anadolu'nun
deðiþik bölgelerini de
gezip tanýmalarý gerektið-
ini söyledi. 
Bu amaçla Yozgat'a geld-

iðini açýkladý. 

Büyükelçi Calligaris, Avus-
turya'da yaþayan 220 bin
Türk'ten 110 bininin, iki
ülke arasýndaki anlaþma-
lara baðlý olarak Avustur-
ya vatandaþý olduðunu

ifade ederek, ''Bunlardan
kaçý Yozgatlý, o konuda
bir rakam vermem müm-
kün deðil. 
Fakat yoðun olarak

Yozgatlý vatandaþlarýmýzýn
bulunduðunu biliyorum''
diye konuþtu. 

Marius Calligaris, Yozgat'-
taki ziyaretlerinin ardýn-
dan Hattuþaþ bölgesine
geçti.

Avusturya'nýn Ankara Büyükelçisi Dr. Marius Calligaris, Yozgat’ý ziyaret etti.

Avusturyalý  Büyükelçi Yozgat’ta 

Avusturya Büyükelçisi Dr. Marius Calligaris, Yozgat'a giderek vali Gökhan Sözer’I makamýnda ziyaret etti.



1 l € 0.98

Taze
Avusturya
Tavuk gö¤üs eti
kilosu

6.49

Botterbloom
Dondurma
Vanilya
2 l

Minimax
Schokotrunk
0,5 l 

1 l € 1.20

Basmati
Pirinç
1 kg 

Delikatessa
Spiralen, Fleckerl veya
Hörnchen
kilosu

0.89 0.49

0.75

Brigitta
Kahve filtresi
a¤art›lmam›fl
Büyük 4
80 adet

9.99

Höwi
Çocuk bezi
Maxi 64 adet
veya junior 54 adet

1.59

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuza olamaz !
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VViiyyaannaa-  Geçtiðimiz haftalar-
da, makamýnda Türk der-
neklerinin temsilcilerini ka-
bul eden Avusturya Ýçiþleri
Bakaný DDrr..  EErrnnsstt  SSttrraasssseerr,
temsilcilerle görüþ alýþveri-
þinde bulundu. Otuza yakýn
dernek temsilcisinin katýldýðý
toplantýya; ayrýca Enteg-
rasyon 3. Daire Müdürü DDrr..
TThheeddoorr  TThhaannnneerr,, Entegras-
yon Ýltica ve Sýðýnma Fonu
Yöneticisi DDrr..  AAlleexxaannddeerr  JJaann-
ddaa ve Uluslararasý Basýnla Ý-
liþkiler Sorumlusu DDrr..  WWiill-
hheellmm  SSaannddrriissssee, Viyana Hü-
kümeti Entegrasyon Sorum-
lusu ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii de katýldý.

Toplantýda, Ýçiþleri Bakaný bir
dernek baþkanýnýn bazý A-
vusturya polislerinin Türklere
ikinci sýnýf ve kötü muamele
ettiðini söylemesinden sonra,
þunlarý ifade etti: “Hiçbir A-
vusturyalý polis, Türklere kötü
veya ikinci sýnýf muamele ede-
mez. Eðer ederlerse ben olaya
bizzat el koyarým, araþtýrýrý-
rým. Beni Türkler direk

büromdan arayabilir, posta
yolu ile mektup veya internet
üzerinden elektronik posta ile
bana þikayette bulununabilir”
Ýç Ýþleri Bakaný Strasser’in
Telefon numarasý þöyle: 
01/  531  26  23  52
Adres: BM Inneres,
Herreng.7, 1014 Wien,
e-pposta:
ministerbuero@bmi.gv.at 

““DDeeððeerrlleennddiirrmmee  
iikkii  yyýýll  ssoonnrraa””

Uyum sözleþmesi çerçeve-
sinde dil kurslarýnda baþarý-
sýz olan göçmenlerin duru-
muyla ilgili bir soruya da Ba-
kan þu þekilde cevap verdi:

“2005 yýlýna kadar bu dil
kurslarýnýn baþarýlý olup ol-
mayacaðý belli olacak. Ge-
çen süre içinde Uyum Yasa-
sý´nýn aksayan taraflarý tes-
pit edilirse, bunlarý düzenle-
yebiliriz. Zaten bu kurslarýn
sonucunu biz ancak 2 yýl
sonra görebileceðiz. Ancak
ondan sonra bir deðerlen-
dirme yapmak mümkün ve
doðru olacak.”
Toplantýya katýlan çeþitli
Türk derneklerinin temsilci-
leri, Ýçiþleri Bakaný Dr. Ernst
Strasser’e Uyum ve Yeni Ya-
bancýlar Kanunu ile ilgili su-
nulan görüþler aþaðýdaki gi-
bidir:

• Uyum için Almanca kurs-
larýnýn yapýlmasýnýn pozitif
ancak imtihan sisteminin
negatif etki ettiði ve kurslara
yapýlan 183,- Euro’luk yardý-
mýn yetersiz olduðu.

• Aile birleþimi kotasýnýn aci-
len artmasý gerektiði.
• Vasýflý yönetici (kilit ele-
man) kontejyanýnýn artmasý
gerektiði.
• Sezonluk iþçilerin daimi
çalýþanlarýn yerlerini almalarý
dolayýsýyla iþsizlik yaratmala-
rý.
• Pasaport deðiþimlerinde
süresiz vizelerin iptal edilip,
yerine 5-10 senelik vize ve-
rilmesi.
• Ýmtihan komisyonlarýna
Türkçe bilen öðretmenlerin
de alýnmasý ve özlellikle kali-
fikasyonu yüksek þahsiyetle-
rin komisyonda yer almasý.
• Uyumun iki taraflý olmasý.
• Konut þartlarýnýn iyileþtiril-
mesi.
• Okullarda gettolaþmanýn
önlenmesi.
• 11 Eylül olaylarýndan son-
ra ortaya çýkan önyargýnýn
yýkýlmasý için konferanslar
dizisinin hazýrlanmasý.

• Kökten dinci bir toplumun
oluþmasýný önlemek için Tür-
kiye’den, Diyanet ve Büyük-
elçiliðimiz kanalýyla Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi dersi
öðretmenlerinin getirilmesi.

PPoolliiss  TTüürrkklleerree  kkööttüü  mmuuaammeellee  eeddeemmeezz

Ýçiþleri Bakaný Ernst Strasser çeþitli Türk Derneklerinin
Temsilcilerini Ýçiþleri Bakanlýðý’nda bir yuvarlak masa

toplantýsý ile aðýrladý. Toplantýda Ýçiþleri Bakaný danýþ-
manlarý ile Avusturya’daki yeni yabancýlar yasasý, Türk

toplumunun sorunlarý ile  çözüm yollarý için  fikir, 
alýþveriþinde bulunuldu. 

Ýçiþleri Bakanlýðý’nda düzenlenen toplantýya bir çok dernek baþkaný katýldý.
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VViiyyaannaa-  Avusturya Anayasa
Mahkemesi’nin 4.12.2001
tarihinde aldýðý bir karara
göre, Avusturya’da çalýþ-
makta olup, çocuklarý kendi
ülkelerinde ikamet eden
yabancýlar, 18 yaþýna kadar
olan çocuklarýn bakýmý için
yaptýklarý giderleri yýl sonu
vergi denkleþtirmesinde ola-
ðandýþý giderler (Ausserge-
wöhnliche Belastungen) o-
larak beyan ederek, her ço-
cuk için gelir vergisi indirimi
saðlanmasýný talep edebile-
cek ve bu þekilde bir miktar
vergi iadesi alabileceklerdir.

Çocuklarý Türkiye’de ikamet
eden vatandaþlarýmýz, belir-
tilen vergi iadesini 5 yýl ge-
riye dönük olarak (1998,
1999, 2000, 2001, 2002

yýllarý için) talep edebilecek-
lerdir.

Her çocuk için saðlanan ver-
giden muaf miktar aylýk 50,-
Euro olup, bu miktar her
çalýþanýn gelir vergi dilimi
katsayýsýyla çarpýlarak alýna-
bilecek vergi iadesi miktarý
tespit edilmektedir. Her çalý-
þanýn bir yýl içerisinde elde
ettiði toplam kazanç miktarý
ve buna göre vergi dilimi
farklý olduðundan, alýnabile-
cek vergi iadesi kiþiden kiþiye
farklý olabilmektedir.

Vatandaþlarýmýz belirtilen
haktan faydalanabilmek için
2002 yýlý vergi denkleþtirme-
sinde gerekli belgelerle bir-
likte talepte bulunabilir.
Gerekli belgeler:

a) Çocuklarýn Türkiye’de ika-
met ettiklerine dair belge
((MMeeddeennii  HHaall  BBeellggeessii  vveeyyaa
NNüüffuuss  KKaayyýýtt  ÖÖrrnneeððii))

b) 15 yaþýnýn üzerinde olup
18 yaþýný doldurmayan
çocuklarýn çalýþmadýklarýna
bu çocuklar için Türkiye’de
çocuk parasý alýnmadýðýna
dair muhtarlýktan tasdikli
belge ((TTüürrkkççee  vvee  AAllmmaannccaa
oollaarraakk  ddüüzzeennlleenneenn  bbuu  bbeell-
ggeenniinn  ffoorrmmuu  MMüüþþaavviirrlliiððii-
mmiizzddeenn  tteemmiinn  eeddiilleebbiilliirr..))

Vatandaþlarýmýzýn, Türkiye’-
de ikamet eden çocuklarýn
bakýmý için yapýlan giderler
için tanýnan bu gelir vergi
iadesi imkanýný, Avusturya
Hükümeti’nin 01.01.1996
yýlýnda Türkiye-Avusturya

Sosyal Güvenlik Sözleþmesi’-
ni feshetmesiyle, Türkiye’de-
ki çocuklara bu tarihten
sonra ödenmeyen çocuk pa-
ralarýyla (Familienbeihilfe)
karýþtýrmamalarý gerekmek-
tedir.

Konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi
almak isteyen vatandaþlarý-
mýzýn Büyükelçiliðimizin  Ça-
lýþma ve Sosyal Güvenlik
Müþavirliði’ne veya Salzburg
ve Bregenz Çalýþma Ataþe-
liklerine yazýlý veya telefonla
müracaat etmeleri tavsiye
olunur.                               

T.C. Viyana Büyükelçiliði
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Müþavirliði

TTeell//FFaakkss::  0011  55005577880066

Çoçuklarý Türkiye’de ikamet
eden vatandaþlarýmýza duyuru



GAZ‹ firmas›n›n en lezzetli ürünlerinden biri,
% 13 oran›nda tam ya¤l› ve yo¤urt ile de daha
lezzetli hale getirilmifl olan Sürme Peyniri’dir.

GAZ‹ Sürme Peyniri çok yüksek kaliteli bir taze
peynir olup tad› ile kendisini az ya¤l›, hafif ve
do¤al olarak tan›mlamakta. Yukar›da: Dana etini karabiberleyip, tuzlay›n.

Önceden hafllanm›fl pateteslerinizle birlikte k›zart›n.
Domatesleri çeyrek büyüklükte kesin, GAZ‹ Sürme
Peynirini maydonoz, sivet (so¤anc›k) ve 1 difl sar›msak
ile güzelce kar›flt›r›n. Hafif tuzlay›n, etinizin ve
patateslerinizin üzerine koyun.
Solda: GAZ‹ Sürme Peyniri sürülmüfl bir pide. Taze
sivet (so¤anc›k), maydonoz ve küçük domates
parçac›klar› ekleyerek hafifce tuzlay›n. Afiyet olsun!
Ekme¤in üzerine sürülmüfl veya s›cak ve so¤uk
yemeklerinize lezzet katmak amac› ile kullan›lm›fl.
Hiç farketmez.
GAZ‹ Süreme Peyniri çok yönlü olup, benzeri
olmayan lezzettir.

200 graml›k, kapa¤› tekrar kapat›labilir bu taze
peynir, bir çok yerde kullan›labiliniyor. En büyük
özelli¤i ise ekme¤e sürülebilir olmas› ve ayn›
zamanda zeytin ve salatal›¤a, lezettiyle efllik etmesidir.
Salatan›z›n sosunda veya tuzlu hamur ürünlerine
olan uyumu da mükemmel.
GAZ‹ Sürme Peyniri’ni taze bitkilerle kar›flt›rd›¤›n›zda
ise, etli ve sebzeli yemeklerinize lezzetiyle efllik
etmekte.
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Her ülkeden bir ses vardý 

SSttaaddtt  SScchhlleeiinniinngg- Burgen-
land Eyaleti`ndeki Schlein-
ing þehrinde Volksbildungs-
werk Derneði tarafýndan
organize edilen sokak fes-
tivali 31 Mayýs 2003 tarihin-
de gerçekleþti. 

Organizasyona birçok ülke-
nin yöresel danslarý ve þarký-
larý ile katýlan gruplar arasýn-
da, Yukarý Avusturya Yaban-
cýlar Entegrasyon ve Daya-
nýþma Derneði Baþkaný Mus-
tafa Delice`nin katkýlarýyla
Avusturya-Türk toplumunu
temsilen 4 grup katýldý. 

ECHO derneðinden ECHO
Folklor Grubu, ECHO Saz
Grubu ve gösteriye Möd-
ling`ten katýlan Karadeniz
Folklor Ekibi, Türk davul ve
zurna motifleriyle Avustur-
yalýlarý coþturdu. Ayrýca Türk
Pop Müziði dalýnda gitarý ve
sesiyle Türkçe þarkýlarý ses-
lendiren Eser Ergin de izleyi-
cilerden büyük alkýþ aldý.

Festivale, Burgenland Eyaleti
Milletvekili ve Stadt Schlein-
ing Belediye Reisi Alfred
Rohr, Eyalet Baþkan Yardým-
cýsý Mag. Franz Steindl onur

konuðu olarak katýldý. 
Ayrýca Türkiye Cumhuriyeti’-
ni temsilen Türk Büyükelçili-
ði`nden Ýhsan Kuterdem de
izleyiciler arasýndaydý.

31 Mayýs günü saat
14:00`de baþlayýp saat
19:00´a kadar süren festi-
val, 800 kiþinin yoðun ilgisi-
ni çekti. Avusturya yerel
kanalý ORF çekim yaparken,
birçok yerel gazeteci de hem
gösteriye katýlan müzisyen-
lerle hem de izleyicilerle
röportajlar yaparak bu orga-
nizasyonun, halkýn kaynaþ-
masýnda ne kadar önemli
olduðunu birkez daha vur-
gulamaya çalýþtýlar.

AAyyaakkllýý  ggeemmii
Gösteri sadece yetiþkinler
için deðil, küçükler için de
eðlenceli geçti. 
Çocuklar için sokakta maket
bir gemi yapýldý ve büyükler
müzik dinlerken, küçükler
de kendileri için yapýlan bu
ayaklý gemide sokaklarý gez-
diler.
Avusturya gibi metropolitan
bir ülkede birçok halký sýnýr-
larý içinde barýndýran ve bu
halklarýn kaynaþmasýný sað-
lamak amacýyla yapýlan bu
gösteride Yahudi, Hýrvat,
Burgenland, Roman, Hint,
Macar, Türk, Avustralya ve
Kuzey Amerika ülkelerinin
yöresel dans ve müzikleri
izleyicilere büyülü anlar ya-
þattý.

GGeeççtt iiðð iimmiizz   hhaaff ttaa llaarrddaa  yyaappýý ll aann  vvee   aarraa llaarr ýýnnddaa  TTüürrkk lleerr iinn  ddee  bbuulluunndduuððuu  bb ii rrççookk
üüllkkeenniinn  yyöörreessee ll   ddaannss   vvee   mmüüzz iiðð iinn iinn  ttaannýý tt ýý lldd ýýðð ýý   ssookkaakk  ffeess tt ii vvaa ll iinnee  ii llgg ii   bbüüyyüükkttüü..





Viyana-  Viyana´da yaþa-
yan halkýn büyük bir bölü-
mü, ýsýnmak için en uy-
gun enerji kaynaðý olan
doðalgazý tercih etti. Pa-
halý gaz fiyatlarýna naza-
ran doðalgaz fiyatlarý sa-
bit ve kolayca hesaplaný-
labiliniyor.

Doðalgaz, Viyanalýlarýn en
çok beðeni ile kullandýkla-
rý ýsýnma aracý olarak bi-
rinci sýrada yer alýyor. Bu-
nu ikinci sýrada, uzaktan
ýsýtma ve üçüncü sýrada
gaz yaðý izliyor. 
Doðalgazýn baþlýca avan-
tajlarý; tasarruflu harcan-
masý, kolay kullanýmý, çev-
re dostu nakli ve yakýlýþýdýr
Statistik Austria´nýn Eylül
2002’de yapmýþ olduðu
istatistiksel bilgiye göre,
Viyana´da bulunan evle-
rin % 49,6´sýnýn doðal-
gaz ile ýsýndýðýný belirtiyor.  

Doðalgaz  -  kolayca  hesa-
planýlabilinen  enerji

Petrol fiyatlarý þüphesiz

gaz fiyatlarýný direkt ola-
rak etkiliyor. Petrol fiyatla-
rý yükseldikçe, gaz fiyatla-
rý da yükseliyor, düþtü-
ðünde ise buna baðlý ola-
rak gaz fiyatlarý da düþü-
yor. Petrol ayný zamanda
günlük fiyatlara baðlý bu-
lunuyor. Petrol kur fiyatla-

rýnýn zemini olan yer gazý
ürünü “brent” hergün
yeniden belirleniyor. Bu
günlük artýþ ve düþüþler
sonuç olarak pet-
rol alýmýnda bulu-
nan müþterilerde
de hissediliyor. 
Yani böylelikle pet-
rol fiyatlarý politik
durum, Dolar ve
Euro faktörlerin-
den etkileniyor. Bu
deðiþen ücret fark-
lýlýklarýndan dolayý,
ýsýtma gaz yaðý
çok yüksek rakam-
larda yerini alýyor.
Eðer deponuz bo-
þaldýysa, deponu-
za gaz yaðýný o

günkü aktüel fiyatýyla dol-
durabiliyorsunuz. Isýtmak
amacý ile kullanýlan gaz
yaðý, 2003 Mayýs ayýnda,
geçen sene Mayýs ayýna
nazaran % 24 daha paha-
lý. 
Uluslararasý gaz fiyatý pet-
rol fiyatlarýna baðlý bu-

lunuyor. Bu-
nunla birlikte
gaz fiyatlarý
ancak 3 ile 6
ay boyunca iz-
lendikten son-
ra, fiyatý artýrý-
larak veya düþ-
ülürerek piya-
saya uyumu
saðlanabiliyor.
Eðer petrol fi-
yatlarý sabit bir
þekilde yükse-
liyorsa, o za-
man gaz fi-
yatlarý da yük-
seliyor. Eðer

petrol fiyatlarý uzun bir
süre düþük bir kurda
seyrediyorsa, fiyatlar da
buna baðlý olarak dü-

þüyor. Böylece gaz fiyatla-
rýndaki deðiþiklikler 6 aylýk
bir zaman zarfýndan
sonra deðiþebiliyor. Böy-
lelikle daha sabit ve hesa-
planilabilinir oluyor.
Doðalgaz  -  hesaplý,  ucuz

kullaným
Gaz sayacý ayný zamanda,
faturanýzý gerçek anlam-
da kullandýðýnýz gaz mik-
tarýný ölçerek,  ödemenizi
güvenli yapmanýzý saðlý-
yor.

Doðalgaz  -  hedeflenmiþ
alýþ  veriþ  politikasý

Enerji ihtiyacýnýzý karþýla-
yan kurumlar, müþterileri-
nin tasarruflu harcamala-
rýný dengede tutabilmek
amacý ile çok büyük bir
çaba sarfediyorlar. Fiyat
oynamalarý hemen tespit
edilip, fiyat artýþý ýsýnma
dönemleri arasýnda ge-
rçekleþtiriliyor. Bu sýrada
müþteri hem korunmuþ
hem de uzun süreli fiyat
garantisi ile hizmet almýþ
oluyor.  
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Viyana doðalgaz ile ýsýnýyor



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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Avrupa ekonomisinde gün-
den güne derinleþen ekono-
mik kriz, bölgesinin en
büyük gücü olan Alman
ekonomisini de ciddi þekilde
etkilemeye devam ediyor.
Ýtalya ve Hollanda ekonomil-
erinde devam eden durgun-
luk ise yerini daralmaya
býraktý Türkiye’nin en
büyük 1. dýþ ticaret
ortaðý Almanya ile 3.
büyük ticaret or-
taðý Ýtalyan eko-
nomileri yýlýn ilk
çeyreðinde küç-
üldü. Alman eko-
nomisi ilk çeyrekte
2002’nin son çeyreðine
göre yüzde 0. 2 daraldý. 

Ekonomistler, Alman ekono-
misinin ilk çeyrekte yüzde 0.
1 büyümesini bekliyordu.
Euro bölgesi ekonomisinin
yaklaþýk üçte birini oluþturan
Alman ekonomisindeki dar-
almanýn, açýklanacak olan
Euro Bölgesi birinci çeyrek
büyüme oranýný da eksiye
düþürebileceðinden endiþe
ediliyor. 

Ýtalya’da sýrada Alman eko-

nomisi, geçen
yýlýn son çey-
reðinde de
daralma iþare-
ti vermiþti.
Ancak uz-
manlar, bir
ekonominin,
iki çeyrekte de
üst üste daral-
masýnýn dur-
gunluk iþareti
olduðunu be-
lirtiyorlar. Ge-
çen yýlýn ayný
döneminde,
Almanya’da
büyüme oraný
yüzde 0.5 o-

ranýnda gerçekleþmiþti. Al-
manya’da, ekonomideki da-
ralma nedeniyle, iþsizlik yüz-
de 10.8 düzeyinde bulunu-
yor. Diðer yandan, Ýtalyan
ekonomisi
i s e ,

ilk çeyrekte geçen yýlýn son
çeyreðine göre yüzde 0.1
daraldý. Ýtalyan ekonomisin-
de büyümenin yüzde sýfýr
olacaðý tahmin ediliyordu. 

Almanya, yýllardýr Türkiye’-
nin en büyük ticaret olduðu
için bu dev ekonomideki du-
raklamalar, ihracatýmýzý etki-
liyor. Yýlýn ilk 4 ayýnda Tür-
kiye’nin toplam ihracatýnda
Almanya’nýn payý yüzde

17.6 olurken, 4. sýradaki Ýta-
lya’nýn payý yüzde 7.0... 

Hollanda da düþüþte Öte
yandan Hollanda ekonomi-
sinde devam eden durgun-
luk, bu yýlýn ilk üç aylýk dö-
neminde yerini daralmaya
býraktý ve geçen yýlýn son
çeyreðine göre, ekonomide
0.3 oranýnda küçülme ger-
çekleþti. 

Hollanda ekonomisinde,
geçen yýlýn son üç aylýk
döneminde de yüzde 0.2
oranýnda gerileme görülmü-
þtü. Merkez Ýstatistik Ensti-
tüsü’nün bugün açýklanan
verilerine göre, Hollanda’da
son 6 aydýr yatýrýmlarda
görülen gerileme, küçülmeyi
de beraberinde getirdi. 

DDeevvlleett  ssýýkkýýnnttýýllýý  

Özellikle konut, alt yapý
ve makine alanýnda-

ki yatýrýmlar, ilk üç
aylýk dönemde
yüzde 6 azaldý.
Ekonomiye en
büyük deste-

ði saðlayan
devletin yaptý-
ðý harcama-

larda da düþüþ gö-
rüldü. 

2002 yýlýnýn ilk üç aylýk
döneminde, saðlýk, eðitim
ve kamu sektöründeki diðer
memurlara yapýlan maaþ
ödemelerinde, 2002 yýlýnda
3.7 artýþ saðlanmýþken, bu
artýþ, bu yýlýn ilk üç aylýk
döneminde 2.4 oranýnda
kaldý. Enstitüye göre, iki
dönem arka arkaya görülen
daralma, ekonomide gerçek
bir küçülmenin yaþandýðýný
ortaya koyuyor.

Avrupa Ekonomisi hýzla daralýyor

SÝZ SORUN,
O CEVAPLASIN

Aþaðý Avusturya Ýþçi
Odalarý (
Arbeiterkammer N.Ö) Ýþ
ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Danýþmaný Ha-
san Kýlýç önümüzdeki
sayýmýzdan itibaren sizin
bu konulardaki sorularý-
nýzý gazetemizde köþe-
sinde yanýtlayacak.

Ýlk orta ve lise öðrenimi-
ni Ankara´da gördükten
sonra 1984-86 yýllarý
arasýnda Ankara Üniver-
sitesi Basýn Yayýn Yüksek-
okulunda eðitim alan
Hasan Kýlýç, Anadolu
Üniversitesi Iktisat
Fakültesi mezunu ve
halen Viyana Üniversite-
sinde öðrenci. 

Kýlýç, Aþaðý Avusturya´da
Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu-
na (AMS) baðlý bir ya-
bancýlar danýþma merke-
zinde dört yýl danýþman-
lýk yaptýktan sonra , bu
görevini Haziran 2003
itibaren Ýþçi Odalarýnda
sürdürmektedir.
Ýþ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku konularýndaki
her türlü sorularýnýzý ( iþ
sözleþmesinin feshi ve
fesih sonucu doðan
haklar, emeklilik, iþsizlik
sigortasý v.b.) danýþmaný-
mýza sorabilirsiniz. 
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VViiyyaannaa-  19 Mayýs Gençlik ve
Spor Bayramý Viyana’da
Büyükelçi ve sivil toplum
örgütlerinin katýlýmýyla kut-
landý.
Coþkuyla kutlanan 19 Mayýs
þenlikleri kapsamýnda halk
oyunlarý, çocuklar atletizm
yarýþmalarý ile futbol ve tenis
turnuvalarý yapýldý. 
Düzenlenen futbol turnuva-
sýna 16 takým katýldý. Eleme-
lerden sonra oynanan final
maçýnda rakibi Þahinspor’u
2-0 yenen Atib 12 þampiyon
oldu. 
Viyana'daki Schmelz spor
akademisi tesislerinde yapý-
lan 19 Mayýs þenliði, futbol
ve tenis turnuvasý, çocuklar
atletizm yarýþmasýyla Türk
derneklerinin halkoyunlarý
ekiplerinin gösterilerine sah-
ne oldu.
Derneklerin bir araya gelerek
ortak bir organizasyonla
yaptýklarý 19 Mayýs þenliðin-
de öðrencilerden Ali Doðan,
Atatürk'ün Gençliðe Hita-
besini, Betül Ýþbilen ise

Gençliðin Atatürk'e cevabýný
okudular.
Rekor sayýda vatandaþýn
katýldýðý 19 Mayýs þenlikleri
kapsamýnda düzenlenen ve
16 takýmýn katýldýðý Futbol
turnuvasýnýn galibi Þahin
Spor ile ATÝB-12 takýmlarý
arasýnda oynanan final maçý
büyük ilgi topladý. Final ma-
çýnda ATÝB-12 takýmý Murat
Öztan'ýn ilk ve 2.yarýda attýðý

2 golle þampiyon olurken,
Þahin Spor turnuvanýn ikin-
cisi oldu. ATÝB-16 takýmý ise
üçüncülük kupasýný aldý.
Final karþýlaþmasýnda iki gol
atarak takýmýna þampiyonlu-
ðu getiren Murat ayrýca tur-
nuva boyunca attýðý 6 golle
de gol krallýðý kupasýna hak
kazandý.
Maçtan sonra ATÝB-12 ile
Þahin Spor takýmlarýnýn fut-

bolcularý Türk bayraklarýyla
elele sahada tur atarak seyir-
cileri selamlayýnca büyük
alkýþ aldýlar. 

Þenlik çerçevesinde Avus-
turya Türk Ýþadamlarý ve
Sanayicileri Derneði (ATÝS)
tarafýndan düzenlenen tenis
turnuvasýnda da Macit
Sözer ve Beytur Borovalý iki-
lisi birinci olurken, Büyükelçi

19 Mayýs Viyana’da da   
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Mithat Balkan ile Ticaret
Müþaviri Ömer Berki ikilisi
ise ikinci oldular. Futbol ve
Tenis turnuvalarýnýn sonun-
da þampiyon olan takýmlar
kupa ve madalyalarýný

Büyükelçi Mithat Balkan’ýn
elinden aldýlar. 
Katýldýðý tenis turnuvasýnda
ikinci olan Büyükelçi Mithat
Balkan'a da madalyasýný
Viyana Baþkonsolosu Songül
Ozan verirken, bayanlar
tenis turnuvasýnýn þampiyo-
nu ise Aylin Yurtoðlu oldu. 
Çocuklar atletizm yarýþma-
sýnda da Mesut (1.), Önder
(2.), Kadir (3.), büyükler
katagorisinde, Mustafa(1.),
Ömer (2.), Naim (3.), Kýzlar
da ise Gülçe(1.), Aybike (2.)
ve Funda (3.) gelerek mada-
lya aldýlar. 

Viyana'daki Türk dernekleri-
nin bünyesinde faaliyet
gösteren gruplarýn oluþtur-
duðu halkoyunlarý ekipleri-
nin, anadolunun deðiþik
yörelerine ait yerel oyunlarý
oynamalarý ve kadýnlarýn
kendi yaptýklarý Türk yeme-
klerini davetlilere ikram

etmeleri þenliklere festival
coþkusu kazandýrdý. Öte
yandan Ahududu grubu
þenlik boyunca canlý müzik
yaparak yapýlan etkinliklere
renk kattý. 

19 Mayýs Gençlik ve Spor
Bayramý Þenliðini ortaklaþa
düzenleyen  Avusturya Türk
Federasyonu, Avusturya
Türk Ýslam Kültür ve sosyal
Dayanýþma Birliði, Avusturya
Atatürkçü Düþünce derneði,

Avusturya Türk Ýþ Adamlarý
ve Sanayiciler derneði, Avus-
turya Türk Akademisyenler
Merkezi, Avrupa Türk Aka-
demisyenler Birliði, Avus-
turya Alevi Birlikleri Fede-
rasyonu, Avusturya Türkiye
Derneði, Avusturya Türkiye
Saðlýk Derneði, Avusturya
Türkiye Dostluk Derneði ile
Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Der-
neði de kurduklarý standlarla
vatandaþlara etkinlikler kap-
samýnda hizmet verdiler. 

kutlamalara sahne oldu

19 Mayýs Þenlikleri çerceve-
sinde çocuklar arasý atletizm
þampiyonasý da düzenlendi.
Yarýþmada minikler katego-

risinde birinciliði Mesut,
ikinciliði Önder ve üçüncülü-
ðü Kadir kazandý. 
Büyükler kategorisinde ise

birinciliði Mustafa, ikinciliði
Ömer ve üçüncülüðü Naim
kazanýrken, kýzlar kategori-
sinde yarýþan miniklerimiz-

den Gülce birinci olurken,
Aybike ikinci ve Funda üçün-
cü olarak madalya kazandý-
lar. 

19 Mayýs’ta kendileri için koþtular
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SSeemmrraa  BBeekkeenn

Çocuklarýn hayatýndaki
en önemli devre 0-6 yaþ
arasýdýr. Hayatýn bu ilk
yýllarýnda edinilen kaza-
nýmlar nerdeyse tüm bir
yaþam üzerinde etkili
olabileceði gibi geçirilen
olumsuzluklarda yine u-
zun yýllar etkisini sürdü-
rür. Bu devreyi saðlýklý, i-
yi beslenerek, uyku dü-
zeninin saðlandýðý hu-
zurlu bir ortamda geçi-
ren çocuklar, hayatýn i-
lerleyen yýllarýnda daha
olumlu, pozitif ve baþa-
rýlý insanlar olarak atýlýr-
lar hayata. Özellikle kiþi-
nin kendine güven te-
mellerinin ilk üç yýl için-
de atýldýðý düþünülürse,
çocuklara ilk bebeklik
dönemlerinde ne kadar
özen gösterilmesi gerek-
tiðinin önemi ortaya çý-
kar.
Yeni doðanlarda belli bir
uyku düzeninin saðlan-

masý, bebeðin geliþimi i-
çin ilk üç ay gerekli olan
18 saat uykunun ve her
üç saatte bir beslenme
planýnýn anne tarafýn-
dan aksatýlmamasý la-
zýmdýr. 
Bebekler ana karnýnda
sürekli bir deðme, do-
kunma hissi yaþadýkla-
rýndan doðumdan son-
raki ilk zamanlarda uyku
sýrasýnda bir yere doku-
narak uyumalarý onlara
güven hissi verecektir.
Örneðin sýrtýný dayaya-
bileceði bir yastýk, yada
elini, kolunu dokunabi-
leceði bir battaniye bu
hissin uyanmasýna yar-
dýmcý olabilir. Ayrýca be-
bek uyuyuncaya kadar
biraz onun odasýnda o-
yalanabilir, sizin var-
lýðýnýzý hissetmesini sað-
layabilirsiniz. 
Bebeðin uykuya dalmasý
için en uygun yer, sevgi-

yi en yakýn hissedebile-
ceði ana yada babasýnýn
kucaðýdýr. 

Hafifçe uykuya dalmasý
beklendikten sonra etra-
fý dokunabileceði ama
ona zarar vermeyen þey-
lerle desteklenerek yata-
ðýna býrakýlabilir.

Bebeklerin fiziksel ve
zihinsel geliþimi açýsýn-
dan son derece önemli
olan uyku ve beslenme
düzenine dikkat edilme-
si bebeðinizin saðlýklý
þekilde geliþimini saðlar.
Bebeðe dokunmak, ku-
caklamak sevgi göster-
mek onun rahatlamasýný
ve güven duygusunun
geliþmesini saðlar.

Bu da onun huzurlu bir
þekilde büyümesine ve
kiþiliðinin oturmasýna
yardýmcý olur.

B e b e k l i k
dönemini
tamamlamýþ çocuklarda
ise çocuða belli bir uyku
alýþkanlýðý kazandýra-
bilmek için her gün ayný
saatte yatmasýna, odasý-
nýn uyku düzenini boz-
mayacak þekilde düzen-
lenmesine, uykuya rahat
dalmasýný saðlamak için
huzurlu bir ortama ihti-
yacý vardýr. 

Özellikle okul çaðýndaki
çocuklarýn derslerini ra-
hatça kavrayýp, öðreti-
lenleri daha iyi anlaya-
bilmeleri için en az 8-9
saat uykuya gereksinimi
bulunmaktadýr.

Her yaþta ve durumda
uyku, saðlýklý bir yaþam
sürebilmek için yemek
ve su kadar gereksinim
duyduðumuz temel ihti-
yaçlarýmýzdan birisidir.

Çocuklarda uyku sorunu...
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VViiyyaannaa-  Süleyman Yenier
burada doðup büyümüþ,
Denizli’li bir ailenin   dört
çocuðundan birisi. Þu an
yedinci sýnýfa devam eden
Süleyman henüz 13 yaþýn-
da. Ama yaþýndan beklen-
meyen bir üne sahip sporcu-
lar arasýnda. Okul içinde
yapýlan küçük yarýþlarla
henüz daha yedi yaþýnday-
ken koþmaya baþlayan
Süleyman, daha sonra okul-
lar arasýnda yapýlan yarýþma-
lara katýlmaya baþlamýþ. Bu
yarýþmalarda her zaman
birinci geldiðini gören yakýn
çevresi onun daha düzenli,
bir çalýþtýrýcý eþliðinde çalýþ-
masý halinde çok baþarýlý
olacaðýný gözlemlemiþler.
Koþma dýþýnda yüzme ve
futbolda da baþarýlý olan
küçük koþucu için ailesinin
tek þartý derslerini hiç aksat-

mamasý. Hem derslerini
hem de koþuyu baþarýyla
sürdüren Süleyman, bu
güne kadar sayýsýz yarýþ-
maya katýlmýþ ve bu yarýþ-
malardan 45 kadar kupa ve
50 civarýnda madalya ka-
zanmýþ. Steffi Graff, Martin
Latkoviç, Susanne Pumper
gibi ünlüleri çýkartan LCC
kulübünde Sitek Renete ile
çalýþan Süleyman her gün
düzenli olarak çalýþtýðýný,
disiplinli çalýþmanýn insana
çok þey kazandýrdýðýný söy-
lüyor. Büyük yada küçük
bütün yarýþmalarda azim ve
istekle koþtuðunu, koþma-
nýn kendisini çok mutlu etti-
ðini söyleyen genç sporcu
katýldýðý hemen hemen tüm
yarýþlarda dereceye girmiþ.
Ailesinin, okulunun, öðret-
menlerinin gurur kaynaðý
olan Süleyman, bundan

böyle de hem adýna katýla-
rak kazandýðý yarýþmalarla
Avusturya’nýn, hemde bir

Türk çocuðu olarak tüm
Türk’lerin  gurur kaynaðý
olacak. 

Süleyman ile gurur duyuyoruz

Süleyman Yenier
genç yaþta 
baþarýdan 
baþarýya koþuyor.
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WIENER ZEITUNG: “Garp ile Þark’ýn birlikteliði”

VViiyyaannaa - Avusturya’da çýka-
rýlan Wiener Zeitung adlý
Gazete’de ““GGaarrbb  iillee  ÞÞaarrkk’’ýýnn
bbiirrlliikktteelliiððii”” baþlýklý haberde
ÖVP’nin Türk asýllý politika-
sý Þirvan Ekici ile SPÖ’nün
Türk asýllý politikacýsý Hay-
dar Sarý din ve siyaset ile il-
gili düþüncelerini dile getir-
diler. Aþaðýda Almanca
yayýnlanan haberin tercü-
mesini birebir okuyucularý-
mýzýn dikkatine sunuyoruz. 

KKaattoolliikk  üüllkkeeddee  KKuurraann::
VViiyyaannaa  ggööççmmeenn  

ppoolliittiikkaassýýnnýýnn  ÝÝssllaamm  kkoonn-
uussuunnddaakkii  ppllaannllaarrýý

Modern ve güçlü toplum-
larýn karakteristik özellikle-
rinden biri de, kendilerini
dýþa karþý dünyaya açýk ola-
rak gösterme isteðidir.

Böylece göçmenlerin
gözündeki çekicilikleri de
artmýþ oluyor.

Vatandaþlýða geçenlerin
güncel sayýlarýna bakýlacak
olursa,istatistikliklerin de
Avusturya'yý çekici bir göç-
men ülkesi olarak görme
eðilimini doðruladýklarý
görülüyor. 2003 yýlýnýn ilk
üç ayý içinde Türkiye'den
2.900, Bosna'dan da 1.800
kiþinin Avusturya vatandaþ-
lýðýna geçtiði ve bu grupla-
rýn 92 ulus içinde baþý çek-
tikleri bir gerçek. Bu da

bütün partilerin seçmen
potansiyallerinin büyük bir
kýsmýnýn artýk müslüman
vatandaþlardan oluþacaðý
anlamýna geliyor. 

PPeekkii  mmüüssllüümmaann  ddeerrnneekklleerr
vvee  ppoolliittiikkaaccýýllaarr  hhaannggii  iisstteekk-
lleerrii  ssaavvuunnuuyyoorrllaarr?
Viyana ÖVP'sinin Entegras-

yon Sorumlusu, siyasal
bilimci Þirvan Ekici, göç-
menlerin anavatanlarýndaki
radikal gruplardan etkilen-
diklerini düþünmüyor. ''

Korkularý ve yanlýþ bilgileri
engellemek için en önemli-
si, her iki tarafýn da diyalo-
ða açýk ve açýk görüþlü
olmasý'' þeklinde konuþan
Ekici, Avusturya'nýn bu
konuda seçtiði yolun
doðru olduðundan emin.

SPÖ Viyana'daki göçmenle-
re  belediye seçimlerinde
oy hakký verilmesini gelece-

ðe doðru atýlmýþ bir adým
olarak görürken, ÖVP'li
politikacý Ekici için bu
nokta ön planda yer almý-
yor.  Ekici, göçmenlerin
''eðitim seviyelerinin yüksel-
tilmesi, çocuklara bir yýlbe-
dava yuva ve belediye ko-
nutlarýnýn göçmenlere açýl-
masý'' gibi çok daha önem-
li ihtiyaçlarý olduðu görü-
þünde.

Ekici ''herkesin kendi dinine
göre yaþamasýnýn, insan
haklarýndan biri olduðunu-
vurguluyor. Ancak bu ifa-
desini þöyle sýnýrlýyor: ''Ama
insan kendi yolunun tek
doðru yol olduðuna inan-
mamalý. Diðer kültürlerle
birlikte yaþamda da aþýrýla-
ra kaçýlmadan orta ölçü-
nün bulunmasý gerekir''.

Belki de birlikte yaþam, bir
din sorunu deðil de, ülke
içinde ''yaþanýlan bir çeþitli-
lik'' sorunu.

Viyana Belediyesi Kültür
Bölümü'ndeki Ýnterkültürel
Ýliþkiler Dairesi Baþkaný ve
''Gelecek çeþitliliktir'' plat-
formunun kurucularýndan
biri olan Haydar Sarý da bu
görüþü paylaþýyor. 

Haydar Sarý'ya göre  “Avus-
turya'da yeni bir vatan
bulan ve ülkenin geliþimine
katkýda bulunmak isteyen

kültürel bir zenginlik ve
bütün dünya kültürlerin-
den oluþan bir kültürel çe-
þitlilik'' var. 
Sarý, bunun için Avustur-
ya'da yaþayan herkesin,
hangi ülkeden olursa
olsun, bir vatandaþ olarak
algýlanabilmesi için, top-
lum içinde aldýðý eðitime
uygun anahtar pozisyonla-
ra gelebilme þansýna sahip
olmasýnýn gerekli olduðu-
nu düþünüyor.

Haydar Sarý radikal akým-
lardan duyulan korkuyu,
''güzel sözlerin ve insanla-
rýn inançlarýnýn siyasi a-
maçlar için kötüye kullanýl-
malarý halinde'' ve kartlarýn
masaya açýlmadýðý durum-
larda haklý buluyor. 

Bu yüzden de Sarý için, si-
yaset ile dinin kesinlikle bir-
birinden ayrýlmasý kuþku
götürmeyen bir ilke.

ÖÖVVPP’’ddeenn  ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii

SSPPÖÖ’’ddeenn  HHaayyddaarr  SSaarrýý
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Bu þekilde mali hizmetler
(sigorta ve fon yönetimi)
branþýnda, bu yýl 300.000´e
kadar devlet teþvikli ileriye
yönelik özel emeklilik sözleþ-
mesinin satýlabileceði (yapýl-
masý) hesaplanýyor. Bu dur-
umda 3 - 5 yýl içerisinde her
üç kiþiden birisinin ileriye
yönelik özel emeklilik sözleþ-
mesi sahibi olmasý gerekiyor.
AK NÖ Tüketici Koruma
Bölümü çalýþanlarýnýn görü-
þünce bu kaba hesaplar bu
anlamda gerçeðin çarpýtýl-
mýþ bir resmini gösteriyor.
Çünkü klasik kapital yaþam
sigortasý örneði aracýlýðýyla,
bu sözleþmelerin üçte biri-
sinden fazlasýnýn zamanýn-
dan önce feshedileceði
sonucu çýkarýlabilir. Hiç
þüphesiz kiþi hayat sigortasý
sözleþmesinin zamanýndan
önce feshedilmesi halinde,
geri satýn alýnma deðeri
denilen deðeri ödeme yoluy-
la alýr. Buna karþýlýk devlet
teþvikli ileriye yönelik özel
emeklilikte zamanýndan
önce sözleþmenin feshi
mümkün deðildir.

SSoonnuuçç::  ““DDeevvlleettee  ttaabbiiii  
eemmeekklliilliikk  ssiiggoorrttaassýý””

AK (Ýþçi Odalarý) Tüketici
Koruma Bölümü çalýþanlarý
devlete tabi gelecek emekli-
lik sigortasýný kýsaca þu þekil-
de tanýmladýlar:

• En az 10 yýl süreli olmasý
•Amacýna uygun kullanýl-
masý halinde  ana para ve
prim garantisi
• Bu gün itibarýyle devlet
teþviki % 9,5 (2003 yýlýnda

en fazla 175,85 Euro; en
fazla yýllýk ödeme teþviki 62
yaþ sonuna kadar 1.851
Euro kadardýr.)
• Tasarruf ve kullaným aþa-
malarýnda emeklilik maaþý

ödemelerinde vergiden
muaf tutulmasý
• Gelirlerin ek vergilendiril-
mesi ve üzerinde anlaþmaya
varýlan sürenin dolmasý ile
birikimin maaþ olarak öden-
mesinde yüzde 50 oranýnda
prim hesabý

••  Bu modele iliþkin eleþtiriler
Sonuç daha iyi kazanan için
Ortalama bir tüketici özel
emeklilik sigortasýný yaptýr-
makta maddi açýdan zorla-
nýr
• Masraflarýn þeffaf olma-
masý (belirsizliði)
Tekliflerin yani öngörülen
ihtiyat sigortasý tekliflerinin
tek tek tüketiciler açýsýndan
mukayese edilmesi çok zor-
dur. Örneðin ana para ve
prim garantisinin deðiþiklik
göstermesi.
Artan masraflarýn miktarý,

ek hisse senetlerinin getirisi-
nin karþýlaþtýrýlmasý gibi
gerçekten rekabet önemi
taþýyan bilgiler ulaþýlamaz
konumadadýr. Birçok örnek
hesaplamalarda da görülen

hisse senetlerinin getirisinin
karþýlaþtýrýlmasý, þimdi müm-
kün deðildir ve bunlar ayrýca
tüketicide yerine getirile-
meyecek beklentiler uyandý-
rýr.  

• Ýnternet üzerinden yapýlan
promosyonlarda yetersiz
bilgi:
Örneðin emekliliðe ayrýl-
makta olan bir kiþinin
ölümü halinde ne olur? Bu
durumda tüketicilerin yakýn-
larýnýn emeklilik maaþýný ala-
bilmeleri için ayrýca yazýlý bir
sözleþme yapmalarý gerekir.
Bu tür bilgilere internette
ulaþmak kolay deðildir

TTüükkeettiicciilleerree  ÖÖnneerriilleerr
• Borçlarýnýzdan kurtulun!
• Özel emekliliðiniz için
kredi almayýnýz ve hesabý-
nýzdan fazla para çekmeyi-

niz.
• Bir ev idaresi planý hazýr-
layýnýz ve ilk iþ olarakta
durum ve ihtiyaç analizi
yapýnýz. Bu þekilde gelirleri
ve giderleri karþýlaþtýrýnýz ve
maddi anlamda neyi karþý-
layabileceðinizi düþününüz.
Olasý acil durumlar için
belirli bir para rezervini ayýr-
mayý unutmayýnýz.
• Size sunulanlardan çoðu
hakkýnda bilgi alýnýz ve bun-
larý gözden geçiriniz.
• Hiç bir þekilde satýþ elema-
nýnýn sizi aceleye getirmesi-
ne ve sýkýþtýrmasýna izin ver-
meyin. Belgeleri, sözleþmeyi
ve görüþme protokolunu iyi
saklayýnýz. Sizde bir görüþ-
me protokolu hazýrlayýnýz.
Sözleþmeyi asla hemen
imzalamayýnýz ve kesinlikle
hiç bir þekilde vekaletname
vermeyiniz!
• Bir hesap (fiyat) dökümaný
isteyiniz.
• Geçerliliðini hala koruyan
mevcut yürürlükteki orta ve
uzun vadeli sözleþmelerinizi
asla feshetmeyiniz. (Örneðin
Konut tasarrufu, hayat sig-
ortasý sözleþmelerini)
• En uzun asgari süreli (10
yýl) sözleþme yapýnýz ve
zamanýnda (süresinin dol-
masýndan önce!) uzatma
imkanýný göz önünde bu-
lundurunuz.
Özel emeklilik hakkýnda
daha fazla bilgi almak isti-
yorsanýz, Aþaðý Avusturya
Ýþçi Odalarý Tüketici Koruma
Bölümü çalýþanlarý:
00880000//223322332233//11661166  

nolu telefonda önerileri ile
sizlere hizmet vermektedir-
ler.

Özel emeklilik gene gündemde
ÖÖzzeell  eemmeekklliilliikk,,  hhüükküümmeettiinn  nniiyyeettiinnee  bbaaððllýý  oollaarraakk  ddaahhaa  ddaa  bbiirr  öönneemm  kkaazzaannaaccaakkttýýrr..  HHüükküümmeett  bbuunnddaann
ddoollaayyýý  öözzeell  eemmeekklliilliikk  iiççiinn  tteeþþvviikklleerrii  ssaaððllaammýýþþttýýrr..  AAKK  NNÖÖ  uuzzmmaannllaarrýýnnýýnn  ggöörrüüþþüü,,  bbuunnuunn  ppeekk  ddee  sseevviinniilleecceekk
bbiirr  dduurruumm  oollmmaaddýýððýýddýýrr..  ÇÇüünnkküü  bbiirr  ççookk  iinnssaann  öözzeell  eemmeekklliilliiððiinn  mmaaddddii  yyüükküünnüü  kkaarrþþýýllaayyaammaayyaaccaakkttýýrr..
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GGeerreekk  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  ggeerreekk  AAvvrruuppaa’’ddaa  bbiinnlleerrccee
ssaammiimmii  MMüüssllüümmaann  TTüürrkk’’üünn    ppaarraassýýnnýý  kkaarr  oorrttaakkllýýððýý
iillee  ttooppllaayyaann  YYiimmppaaþþ,,  AAvvuussttuurryyaa’’nnýýnn  VVoorraallbbeerrgg  eeyyaa-
lleettiinnddeekkii  mmaaððaazzaassýýnnddaann  aaddeettaa  kkaaççttýý..  AAvvuussttuurryyaallýý
mmaakkaammllaarr  þþaaþþýýrrmmýýþþ  dduurruummddaa!!  

BBrreeggeennzz- 1999 yýlýnda Avusturya´nýn Vorarlberg
Eyaleti´nin Bregenz kentinde Quellenstrasse`de a-
çýlan Yimpaþ maðazasý kapandý. Maðazanýn 21 iþ-
çisi açýkta kalýrken, maðaza müdürü de izini kay-
bettirdi. 

KKiirraa  ööddeemmeeddeenn  kkaaççýýþþ

Alýnan bilgilere göre, Yimpaþ maðazasýnýn þu ana
kadar kira ödemediði de öðrenildi. Kiralarýný tahsil
edemeyen Avusturyalý bina sahibi Yimpaþ ma-
ðazasýný mahkemeye verdi. Bu arada Yimpaþ ma-
ðazasýyla ilgili bir yazý yayýnlayan Vorarlberger
Nachrichten gazetesi Yimpaþzedelerin durumunu
Nasreddin Hoca´nýn „Kazan“ hikayesine benzetti. 

VViiyyaannaa-  Baþta Avusturya olmak
üzere Avrupa’da on binlerce
Müslüman Türk’ün kar ortaklýðý
vaadiyle, alýn teri ile kazandýðý
paralarý adeta gasp eden
Kombassan, mudilere sertifika
tuzaðý hazýrladýðý öðrenildi.
Kombassan’a hiç bir þekilde imza-
lý mektup ve sertifika yollanýlma-
masý konusunda uyarý geldi.

Avusturya’da Kombassan’a para
kaptýran Ahmet Çelik adlý vatan-
daþ, þunlarý ifade ederek vatan-
daþlarý uyardý: “Yýllardýr para al-
dýklarý Müslüman Türklerin para-
larýný veremeyen Kombassan
Holding Yönetim Kurulu imzasýz
gönderdiði mektuplarda þunlarý
yazdýrýyor: “2000/2001 yýlýna ait
sertifikalarýnzýýn karþýlýðý olan

hisse senetleri gönderilmiþtir. 
Bu senetler elinize geçtiðinde size
önceden verilmiþ olan sertifikayý
ve makbuzlarý, bu mektubun için-
de bulunan teslim makbuzunda
(x) iþaretli yeri imzalayarak bize
geri gönderin”. 

Bu imzalayýp geri gönderilip serti-
fikalarýn iade edilmesi durumun-
da paralarýn tekrar geri alýnmasý
için gerekli her türlü hukuki daya-
nak kalmýyor. 

Zaten intihar seviyesine gelen
Kompassanzdeler bu konuda
dikkatli olmadýlýr’’ Avusturya’da
Yimpaþ, Kombassan, Jetpa ve
diðer Holdinglere para kaptýran
yaklaþýk 20 bin Müslüman
Türk’ün bulunduðu ve çoðunun
yýllarca biriktirdiklerinin yok olma-
sý nedeni ile aile düzenlerinin ve
hayatlarýn çok zor durumda oldu-
ðu öðrenildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Avru-
pa Birliði muhatap makamlarýnýn
bu rezilliðe el koyarak çözüm
üretmesi bekleniyor. 

Yimpaþ kaçtýKombassan’dan sertifika tuzaðý

Eðer baþka bir eyalete ta-
þýnýyorsanýz, yeni adresi-
nizi, ehliyetinizin baðlý
bulunduðu ve size veri-
len yetkili emniyet mü-
dürlüðüne (Verkehrsamt)
bildirmeniz gerekiyor.

Bunun yaný sýra sigorta
þirketinizde, bankanýzda
hatta vekalet verdiðiniz
avukatýnýz ve mali
danýþmanlýða da yeni
adresinizi bildirmek zo-
rundasýnýz.

Vergi dairesine (Finan-
zamt) ve hastalýk kasasý-
na (Krankenkasse) da ye-
ni adresinizi bildirmeyi
unutmamalýsýnýz.

Ayný zamanda yeni bir
eve taþýnýrken eski eviniz-
de aboneliði bulunan su,
elektrik, gaz v.b. þeyleri
eski evinizden iptal edip
yeni evinizin adresine
devretmeyi sakýn unut-
mayýnýz.
Adresinizi bildirmeniz

gereken diðer kurumlar-
dan bazýlarý ise örneðin
avcýlýk kulübü ve balýkçý-
lar derneði’dir.
Silah ruhsatý bulunduran
kiþilerin ise en geç 4
hafta içinde yeni adresini
polise bildirmesi gereki-
yor .

Size tavsiyemiz taþýnýrken
bölgenizin sorumlu pos-
tanesine giderek adres
deðiþikliðini bildirmeniz
ve taþýndýktan sonra

gelecek mektup ve pos-
tanýzýn yeni adresinize
gönderilmesi için baþvu-
ruda bulunmanýzdýr.

Baþvuru kaðýtlarý her
Trafik ve Postanede bulu-
nur.

Adres takip baþvurusu 
(Nachsendeau f t r ag )
ücreti;  
yurtiçi  6,10  EURO,  
yurtdýþýna  ise  8,14
EURO’dur. 

Taþýnýrken dikkat etmeniz ve yeni
adresinizi bildirmeniz gereken yerler:
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Niederössterreich-  Ayþegül
Malissa,  yýllar  önce  buraya
öðrenci  olarak  gelip  sonra
Anavatan’a  geri  dönen  Türk
hanýmlarýndan  birisi. Daha
sonra tekrar Avusturya’ya
dönen Malissa çalýþkanlýðý ve
azmi sayesinde kýsa zamanda
Avusturya iþ dünyasýnda ken-
dine iyi bir yer edinmiþ.
Bugün bütün Avusturya
genelinde hizmet veren
Österreiche Post Bus AG, yani
Avusturya Post Bus taþýmacýlýk
þirketinin Aþaðý Avusturya /
Burgenland Bölgesi iþletme
müdürü. Yanýnda çoðunluðu
Avusturyalý’lardan oluþan ka-
labalalýk bir kadro ile çalýþan
Ayþegül Malissa, konusunda
tam yetkili ve tek söz sahibi.
Gazetemiz yazarý Semra
Beken kendisiyle bir söyleþi
yaparak onu ve yaptýðý iþleri
sizlere tanýttý.

Beken: Ayþegül haným ne
zaman Avusturya’ya geldiniz?
Malissa: 1995’den beri
Avusturya’da, Eisenstad yaký-
nýnda bir köyde oturuyorum. 

Beken: Post Bus’daki iþinize
ne zaman baþladýnýz? Post
Bus’la ilgili bize biraz bilgi
verebilir misiniz?

Malissa: 2000 yýlý Ocak ayýn-
da burada, yani Post Bus’da
iþe baþladým. Post Bus taþýma
þirketi Avusturya’nýn en eski
ve en büyük taþýma firmasýdýr.
Bütün Avusturya dahilinde
faaliyet gösterir. 
Niederösterreich Süd, yani
Aþaðý Avusturya’nýn Güneyi/
Burgenland Bölgesi bize baðlý
olarak buradan yönetiliyor.
Burada görevli 114 elemaný-
mýz ve 68 otobüsümüz var.
Elemanlarýmýzdan 94 tanesi
sürücü olarak hizmet vermek-
tedir. Her gün sabahýn
4’ünden itibaren otobüsleri-
miz çalýþmaya baþlamaktadýr.
Saat 24’e kadar servisimiz
devam eder. En büyük
iþletme hattý Eisenstadt-
Viyana arasýdýr. Çalýþma
saatleri içinde belli
kurallara baðlý olarak
büyük bir düzen ve titiz-
lik söz konusudur. Her
otobüsün ne zaman
nerede olacaðý, ne
zaman mola vereceði,
hangi mesafeyi ne kadar
zamanda alacaðý belli-
dir. Yani çok disiplinli bir
iþ-görev daðýlýmý yapýl-
maktadýr. Daha önce
Posta taþýmacýlýðýný da
beraber yürüten þirket

2001 yýlýndan itibaren post-
adan ayrýlýp yolcu taþýmacýlýða
yönelmiþtir.

Beken: Sizin göreviniz nedir?
Malissa: Ben Avusturya Post
Bus taþýmacýlýk þirketinin Aþa-
ðý Avusturya Güney Bölgesi/
Burgenland Müdürüyüm.
Bütün servis iþletmesi, bi-
nalarýn bakýmý, otobüslerin
düzenli çalýþmasý, atölyeler,
personel bana baðlý olarak
çalýþýyor ve bunlarla ilgili
kararlarý tek baþýma almak
durumundayým. 
Bizim baðlý olduðumuz birim
Hollaburun’da ve bütün A-
vusturya’da bizim gibi 6 böl-
ge var.

Beken: Türklerin bu otobüsle-
ri kullanma alýþkanlýðý nasýl?
Malissa: Sanýyorum Türklerin
en yoðun yaþadýðý bölge
Neukirschen ve çevresi.
Eskiden bu bölgede birkaç
büyük fabrika vardý ve burada
oturan Türkler iþe gitmek için
daha çok otobüsleri kullanýy-
orlardý. Fabrikalar kapandýk-
tan sonra Türklerin büyük
çoðunluðu kendi iþyerlerini
açtýlar ve artýk otobüsleri
daha seyrek kullanýyorlar.
Ama bu bölgede çok miktar-
da öðrenci mevcut. Yolcu sa-
yýmýzýn %75’ini öðrenciler

oluþturuyor. Burada çocuklar
toplu taþým araçlarýndan ner-
deyse bedava denilebilecek
cüz’i bir ücretle yararlandýkla-
rý ve okul gidiþ dönüþü için
baþka bir alternatif olmadý-
ðýndan yolcularýmýzýn çoðun-
luðu öðrencilerden oluþuyor.

Beken: Avusturya’da tek bir
otobüs þirketi mi var?
Malissa: Hayýr, yine bir devlet
kuruluþu olan Bahn Bus’larda
belli bölgelerde çalýþýyor.
Zaten toplam iki þirket var.
Bunlarda bir süre sonra birleþ-
tirilecek. Devlete baðlý olarak
çalýþan bu iki þirket, Post Bus
ve Bahn Bus Avusturya yolcu
taþýmacýlýðýnýn %90’ýný elinde
bulunduruyor. Kalanýný da bir
kaç küçük özel þirket üstlen-
miþ durumdadýr.
Beken: Çok teþekkür ediyor ve
baþarýlarýnýzýn artarak devam
etmesini diliyoruz sayýn Malis-
sa.

Görüldüðü gibi artýk Türkler
Avrupa’nýn her yerinde çalýþ-
kanlýklarý ve azimleri sayesin-
de eskiden olduðu gibi sede-
ce iþçi sýnýfýna dahil olmaktan
kurtulup, iþveren ve yönetici
olma yolunda büyük adýmlar
atýyorlar. Eðitim ve beceri
azimle birleþtiði sürece baþarý-
lý olmak her zaman mümkün.

Türk hanýmlarý her yerde 

Avusturya Post Bus taþýmacýlýk þirketinin Aþaðý Avusturya
Güney Bölgesi/ Burgenland Müdürü olan Ayþegül Malissa



1 kg € 8.74

Rivafish
Deniz ürünleri salatas›
285 g

Sweet Gold
Zopf
el yap›m›
500 g

0.89
1 kg € 1.78

Lindenhof
Schnittkäse
Tilsiter, yeflil biber,
Paprika veya Bitkili
250 g

1.79
1 kg € 7.16

Taze
Avusturya
Hindi gö¤üs eti
kilosu

5.49

500 g2x

2.49

Jacobs
Monarch
çekilmifl

1 l € 0.53/6  Fl. 1 l € 0.46

Black Jack
1,5 l
fiiflesi 0.79

1 l € 0.37/6 Fl. 1 l € 0.30

Vöslauer
Madensuyu
hafif veya çok asitli
1,5 l
fiiflesi 0.55

0.69
6 fiiflelik orijinal paket al›mlar›nda
%13 indirimli

fiiflesi0.45
6 fiiflelik orijinal paket al›mlar›nda 
%18 indirimli

fiiflesi

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuza olamaz !
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Viyana- Son onbeþ yýldýr
hep gündemde olan Fer-
han Þensoy’un ünlü oyu-
nu “Ferhangi Þeyler”, Vi-
yana’da 1500. oyununu
sahneledi. 
Oyunun hem yazan hem-
de yönetmen ve oyuncusu
olan Ferhan Þensoy, 16
yýldýr kesintisiz sürdürdü-
ðü tek kiþilik gösterisinde
gündelik olaylarý Ferhanca
bir mizah tarzýyla izleyici-
lerle paylaþýrken  ayný za-
manda gazete baþlýklarýn-
dan yararlanarak doðaçla-
ma espirilerini de eklediði
iki perdelik oyunu izleyici-
lere unutulmaz bir gece
yaþattý. 
Hallo- Merhaba Kültür
Merkezini adýna Erdal
Boyoðlu ve Eyüp Hanoð-
lu’nun organizasyonuyla
1500. oyununu Viyanalý-

larla paylaþan Ferhan Þen-
soy gazetemize yaptýðý
açýklamada Ferhangi Þey-
ler’in Avrupa’da son dört
oyunu kaldýðýný sýrasýyla
Brüksel, Roterdam, Ar-
nem, Zwolle þehirlerinde
sahne alacaðýný belirtti.

Þensoy, 1509. oyunun
Ferhangi seylerin sonuncu
oyunu olduðunu ve se-
venlerine yeni bir projesi-
nin 9 haziranda Konya’da
baþlayacaðý müjdesini
verdi.
Yeni oyununun, toplam
üç kiþilik bir kadroya sahip
olduðunu ve “Beni ben mi
delirttim” adýyla sahneye
konulacaðýný açýklayan
ünlü Tiyatrocu Þensoy,
oyunda konu olarak Türk
gençliðini iþleyeceðini ifa-
de etti. 

Tarihi Oyun

Son 15 yýla damgasýný vuran “FFeerrhhaannggii  ÞÞeeyylleerr””  11550000..  
oyununu  Viyana Akzent Tiyatrosu’nda oynandý.

Viyana-  Bisikletlerin hor
kullanýlarak çalýnmasý ve
komþu ülkelere kaçýrýlarak
satýlmasý üzerine geçtiði-
miz yýl uygulanarak kýsa
bir süre sonra vazgeçilen
Viennabike adlý bedava
bisiklet projesi, City Bike
adýyla yeniden baþlýyor. 
GEWISTA adlý bir þirketin
hazýrladýðý Proje, sponsor
þirketlerin de desteðiyle
Viyana Belediyesi’nin
bünyesinde hizmete giri-
yor.
GEWISTA þirketiyle bera-
ber proje ortaklarýnýn dü-
zenlediði basýn toplantý-
sýnda City Bike projesini
anlatan Rudolf Schickler,
“Þehrin geliþimi ve trafigi
için çok sevindirici bir dü-
zenleme “ diye konuþtu.

Basýn toplantýsýnda konu-
þan GEWISTA’nýn sözcü-
sü, City Bike projesinin
çok profesyonel ve gele-
cek vaadeden bir düzen-

leme olduðunu belirtti.

Maddi  açýdan  güvence
veriyorlar

Ýlk aþamada uygulamaya
konularak eksikliklerin
görülüp, tamamlanmasý
amacýyla deneneceði be-
lirtilen projeye Nokia,
One ve Raiffeisen Landes-
bak NÖ þirketlerinin
sponsorluk yapacaklarý a-
çýklandý. 

Viennabike 2002 ücretsiz
bisikletler projesinin uzun
süreli ve baþarýlý olamadý-
ðýný belirten  GEWISTA’-
nýn yetkilisi Wolfgang
Gotsche “ Þimdi o zam-
anlarda yaþanan prob-
lemleri göz önünde bu-
lundurularak kesin ve u-
zun süreli çözümler bu-
lundu. Kýsa mesafeli yol-
culuklar için çok pratik
olan bu yeni uygulaman-
ýn baþarýlý olacaðýndan e-
minim “ diye konuþtu. 

Viennabike 
City-Bike oluyor



VViiyyaannaa- Yaklaþýk 2 ay önce
16. Viyana’da Brunnengasse
65 numaralý adreste açýlan
ve Avrupa’da bir ilke imza
atan Trabzon Fýrýný, her ge-
çen gün hem Türklerin hem
de Avusturyalýlarýn yoðun
ilgisini çekiyor.

Trabzon Vakfýkebir Ekmeði,
Trabzon yöresinin meþhur
bir ekmeði olarak biliniyor.
Bu ekmeðin patentinin
Avrupa’da sadece kendiler-
inde olmasý nedeniyle
Trabzon Vakfýkebir Ekmeði’-
nin tek yapým yerlerinin ken-
dileri olduðunu belirten fýrýn
sahibi Hüseyin Kýlýç, bu
ekmek türünün baþka hiçbir
fýrýnda yapýlmadýðýna da
dikkat çekti.
Kýlýç, özellikle Trabzonlu va-

tandaþlarýn sýksýk fýrýna gel-
diklerinden bahserken, pa-
tentinin sadece kendi fýrýnla-
rýnda olmasýndan ötürü, bu
ekmeðin Avrupa gibi bir

yerde ilgi odaðý olacaðýný ve
zaman geçtikçe birçok halk
tarafýndan beðenileceðini

vurguladý.
Peynirli, kýymalý ve yaðlý
pide, týrnaklý pide, ramazan
pidesi, mýsýr ekmeði, çavdar
ekmeði, Trabzon simidi gibi

hamur ve ekmek çeþitlerinin
yanýsýra birbirinden leziz tat-
lý ve pasta çeþitlerini hizme-

te sunan 16. Viyana’daki
Trabzon Fýrýný çalýþanlarý, bu
ürünleri yaparken kalite ve
temizliðe çok önem ver-
diklerini ifade ettiler. 
Amaçlarýnýn, ekmeði müþte-
rilerine en iyi þekilde sunmak
olduðunu vurgulayan Kýlýç,
Avrupa’da bir ilke imza
atmýþ olmanýn gururunu
yaþadýðýný belirtti.
Trabzon Fýrýný çalýþanlarý,
ürünlerini odunlu taþ fýrýnda
piþirip, ekmek çeþitlerine
kesinlikle hamur mayasý ve
hiçbir katký maddesi katma-
dýklarýný söylediler. Piþirilen
ekmekleri ekþi hamurdan
ürettiklerini ve bu ekmekle-
rin en önemli özelliðinin 5
gün boyunca tazeliðini
koruyabilmeleri olduðuna
dikkat çektiler.

Trabzon Ekmeði ilk kez Avrupa’da

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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DDrr..  ÞÞeennggüüll  IIrrmmaakk
Artýk bugün yeryüzünde
Türk’ün yaþamadýðý, Türk’e
rastlanmayan yer yok. Özel-
likle son otuz senedir tüm
Avrupa’da yaþayan yabancý-
lar içinde birinci sýraya otur-
muþ olan Türkler, artýk eski-
den olduðu gibi en aðýr iþleri
yapan, en pis ve güç þartlar-
da çalýþan iþçi sýnýfý olmak-
tan çoktan çýkmýþ durumda-
lar. Ýkinci, üçüncü kuþak
insanlarýmýz bilek göçüyle
baþlayan ve yýllarca süren
Türkler hakkýndaki önyargý-
larý kökten deðiþtirme yo-
lundalar. Artýk Avrupa’nýn
her yanýnda okumuþ, iyi eði-
tim alýp kendini yetiþtirmiþ,
belli konularda uzmanlaþ-
mýþ insanlarýmýz en iyi hayat
standartlarýna ulaþmýþ du-
rumdalar. Türklerin yüz aký
olan bu insanlarýmýzdan bi-
risi de Dr. Þengül Irmak. Dr.
Irmak Viyana’da yaþayan ve
çalýþan doktorlarýmýzdan
biri. Gazetemiz yazarý Semra
Beken onu sizlere daha iyi
tanýtabilmek için kendisiyle
bir söyleþi yaptý.
BBeekkeenn:: Sayýn Irmak ne
zaman Avusturya’ya geldi-
niz?
DDrr  IIrrmmaakk:: 1985 yýlýnda
evlenerek buraya geldim, týp
fakültesini Türkiye’de bitir-
dikten sonra buraya gelip
burada diplomamý tasdik-
lettim. Çocuk hastalýklarý
bölümünde ihtisas yaptýktan
sonra bir ara geri dönmeyi
düþündüm ama burada ça-
lýþmanýn daha iyi olacaðýna
karar verip aile hekimliði ih-
tisasý da yaptým. Yani geldi-
ðimden beri neredeyse öð-
rencilik hiç bitmedi diyebili-
rim.
BBeekkeenn:: Þu an nerede çalýþý-
yorsunuz?

DDrr..  IIrrmmaakk::  Bir süre sosyal
sigortada kadrolu doktor
olarak görev yaptým. Daha
sonra 1996 yýlýnda muaye-
nehane açtým. Þimdi artýk
sadece burada, yani muye-
nehane de çalýþýyorum.
Çarþamba günleri hariç her

gün sabahtan akþama kadar
aile hekimi olarak burada-
yým, çarþambalarý öðlene
kadar çalýþýyorum. 
BBeekkeenn:: Size gelen hastalar
arasýnda Türklerin yoðunlu-
ðu nasýl?
DDrr..  IIrrmmaakk:: Çok yoðun diye-
bilirim. Baþlangýçta Avustur-
yalý’lara olan oran yarý yarý-
yaydý ama bugün gelen has-
talarýn büyük çoðunluðunu
Türkler’in olþturduðunu söy-
leyebilirim. Sanýyorum ayný
dili konuþabilmek, sorunlarý-
ný tam olarak anlatabilmek
onlarý rahatlatýyor. Ayrýca
çocuk hastalarda oldukça
fazla. Tam olarak söylemek
gerekirse Türkler arasýnda
önceleri çocuk ve bayan
hastalar aðýrlýktaydý ama ar-
týk beylerde çekinmeden ge-
liyorlar.
BBeekkeenn:: Sizce buradaki Türk-

ler saðlýklarýna yeterince dik-
kat ediyorlar mý?
DDrr..  IIrrmmaakk:: Evet, hatta çok
dikkat ediyorlar diyebilirim,
bu oldukça memnunluk ve-
rici bir durum. Tabii nadiren
de olsa bana çok geç ula-
þan, saðlýðýný ihmal eden

hastalarýmda var. Bunlara
ulaþabilirsem gerekli uyarýla-
rý yapmaya gayret ediyo-
rum. Aslýnda genellikle si-
gortalý hastalara baktýðým
için en ufak bir rahatsýzlýk
hissettiklerinde hemen geli-
yorlar. Gerçi þimdi çýkarýlma-
sý düþünülen yeni saðlýk ya-
sasýna göre saðlýk giderinin
küçük bir kýsmý hasta tara-
fýndan karþýlanacak. Eskiden
tamamý devlet tarafýndan
ödendiði için daha rahat
geliyorlardý. Umarým bu
küçük deðiþiklik onlarý etki-
lemez ve saðlýklarýna gere-
ken ilgiyi göstermeye devam
ederler. Gerçi bu deðiþiklik
2005’den itibaren planla-
nýyor. Bu gün için henüz bir
þey yok.
BBeekkeenn:: Size gelen Türk has-
talar arasýnda en fazla hangi
sorun görülüyor?

DDrr..  IIrrmmaakk:: Türkler arasýnda
son yýllarda en fazla görülen
hastalýk þeker. Tabii fazla kilo
ve tansiyon bunu takip ediy-
or. Özellikle hanýmlarýmýzýn
kilolarýna daha dikkat etme-
leri gerekiyor.
BBeekkeenn::  Burada yaþayan va-
tandaþlarýmýza tavsiyeleriniz
neler?
DDrr..  IIrrmmaakk:: Öncelikle kene
aþýlarýný yaptýrmalarýný tav-
siye ediyorum. Bizim insan-
larýmýzýn piknik alýþkanlýðý
çok fazla. Tuna kenarý dýþýn-
da heryerde hastalýk taþýyan
kenelere çok sýk rastlanýyor.
Özellikle 10. ve 20. Viyana-
’daki parklarda tehlikeli
kenelere rastlamak her za-
man mümkün. Bunun dýþýn-
da kadýnlarýn yýlda bir defa,
hatta kýrk yaþýndan sonra
altý ayda bir defa kadýn do-
ðum doktoruna kontrol ol-
malarý þart. Tabii mamografi
yapýlmasý, menapoz süreci-
ne giren hanýmlarýn kemik
ölçümü yaptýrmalarý da çok
önemli. Herkesin yýlda bir
defa kan tahlili yaptýrmasý o-
lasý hastalýklarýn önüne ge-
çilmesinde çok faydalý.

Türkiye’ye sýk giden insanla-
rýn hepatit B aþýsýný da ihmal
etmemeleri gerekiyor. Burasý
için belki çok gerekli deðil
ama Türkiye’de sýklýkla he-
patit, yani sarýlýk görülüyor.
Bazý insanlar hastalanmayýp
sadece taþýyýcý olduklarýn-
dan doktora gitmeden far-
kedilemiyor. Bu çok tehlikeli.
Yaz tatilini Türkiye’de geçi-
renler mutlaka sarýlýk aþýlarý-
ný yaptýrmalýlar.

BBeekkeenn:: Sayýn Irmak verdiði-
niz bilgiler ve tavsiyeleriniz
için teþekkür ediyor, saðlýklý
günler diliyoruz.

Türk bayan doktoru uyardý! 

Dr. Þengül Irmak Viyana’da yaþayan ve 
çalýþan doktorlarýmýzdan biri. 
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Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

Yeterli enerji ile hayat daha da eğlenceli. Bu aslında her yerde ve her zaman geçer-
lidir. Örneğin evinizde, işte veya lunaparkdaki hız treninde olduğu gibi. 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 tele-
fondan 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

>

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

Biz, her e¤lenceli an›n›zda sizlerle birlikte
olabilmek için gerekli enerjiye sahibiz.
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ZZeekkii  AAkkyyuurrtt
WWiieenneerr  NNeeuussttaaddtt - Wie-
ner Neustadt’ta ilkokul
ögrencileri tarafýndan 20
yýldan beri düzenlenen
Annelergünü kutlamasý
bu yýl bir ilke ilkokul öð-
retmeni Aydan Yalçýnka-
ya´nýn organizasyonuyla
imza attý. 
Aydan Yalçýnkaya gazete-
mize yaptýðý açýklamada,

WrNeustadt’da yirmi yýl-
dan beri  yapýlan hiçbir
organizasyonda Türk
ögrencilerin görev alma-
dýðýný bu üzücü gercekten
yola çýkarak ilk Türk
ögrencilerden olusan bir
gösteri grubu hazýrla-
maya karar verdigini söy-
ledi. Yaklaþýk iki aylýk bir
çalýþmayla ilkokul ögren-
cileri,Yeter Güzel, Cihad

Yaðdý, Muhammed Balta,
Ayten Güclü, Ayten Yeter,
Burak Açýkel, Bircan
Açýkel, Havva Orhon ile
Türk Halk Danslarý ile Kýna
gecesini canlandýrmayý
büyük bir baþarýyla ortaya
koydular. 
Kutlama gününe katýlan
vatandaþlar, Aydan Yal-
çýnkaya’nýn çok titiz bir
çalýþmayla iki ay içinde
böyle baþarýlý bir çalýþma
ortaya çýkarmasýný ve
hatta kullanýlan kýyafetleri
bile özel olarak Türkiye’de
diktirmesini, iþine olan
hassasiyeti ve görevine
olan sevgisi olarak övgüy-
le kaþýladýlar. 
Yaptýðý özverili ve anlamlý
bir organizasyonla bölge-
de büyük takdir toplayan
ve yaklaþýk beþ aydýr Nie-
derösterreich eyaletindeki
Wiener Neustadt’da ilko-
kul ögretmenliði yapan
Aydan Yalçýnkaya’nýn
Türk velilerle Avustuyalý
öðretmenler arasýndaki
iliþkiyi bizzat kurduðu ve
çevrede çok sevilen bir
öðretmen olduðu belirtil-
di.

Aydan Öðretmen kalpleri fethetti

Aydan öðretmen düzenlediði Annelergünü kutlamasýyla kalpleri fethetti.
Kutlamada öðrenciler Türk Halk Danslarý ile Kýna gecesini canlandýrdýlar. 

Eski eþyalarýn da
deðeri var!

Hangimize tanýdýk gelmiyor ki?
Eskimiþ, kimsenin kullanmadýðý ve
ihtiyacýnýn olmadýðý ama atmaya
da kýyamadýðý bir çok deðerli eþya-
mýzý, tavan aralarýnda, bodrum
katlarýnda veya ufak kilerimizde
saklýyoruz. “money point” þirketler
zinciri sizlere bu konuda yardýmcý
olabilir. 
Video kaseti, kitap, kasetçalar veya
ütü hiç farketmiyor. “money
point” çalýþanlarý eski olan herþeyi
alýyor. “money point” Genel
Müdürü Gerhard Farag, sizler için 
“money point” þirketleri hakkýnda
kýsa bir bilgi verdi.
Genel Müdür Gerhard Farag, “Biz
hiçbir müþterimizi eli boþ evine
göndermiyoruz. Mobilya ve giysi
haricindeki herseyi satýn alýyoruz.
Parasýný ise peþin olarak veriyoruz.
Kimsenin aldýðý paranýn az olup
olmadýðý hakkýnda endiþe etmesi-
ne gerek yok, çünkü firmamýz,
müþterilerimizin memnun edilme-
sine ve ödemeleri iyi yapýlmasýna
çok deðer veriyor. Satýn aldýðýmýz
eþyadan satýldýðýnda firmamýzýn
da kazanacaðýný biliyoruz. Birçok
eþya, bir sonraki sahibini kýsa bir
sonra buluyor. Sistem çok basit ve
çok iyi iþliyor. Sadece geçtiðimiz
bir kaç günde 1000’den fazla
müþterimiz vardý. Þu anda olan
þirketlerimize yenileri de katýlacak. 
4 Temmuz´da Gumpendorferstr.
118 de açýlacak olan yeni þirketi-
mizi ziyaret eden ilk 100 kiþiye 1
seccade hediye ediyoruz“ bilgilen-
dirmesinde bulundu.



““WWAASS  GGUUCCKKSSTT  DDUU??””

““GGEELL!!””

YYeennii-
AA ÇÇ II LL II ÞÞ

TEL: 01 / 59 64 985 
FAX: 01 / 59 64 985 - 13

www.moneypoint.at

118118

ilk  100  
kiþiye  1  
seccade  
bedava



YENÝ VATAN GAZETESÝ

YYAAÞÞAAMMSayfa 38 Sayý 35

Zeki  Akyurt
Viyana- Kaiser-Franz-Josef-
Spital da düzenlenen Fem
Süd Saðlýk Merkezinin Kalp
Hastalýklarý ve Kalp Saðlýðý
üzerine verdiði sempozyum-
da izliyicilere almanca, türkçe,
boþnakça, hýrvatça, sýrpça
Kalp saðlýðýmýzý koruma yol-
larý ve var ise kalp hastalýðý-
mýzla yaþamanýn yollarý anla-
týldý. Ýzleyicilere ücretsiz kalp
saðlýðý kontrolünden, þeker ve
tansiyon ölçümüne ve uzman
kiþiler tarafýndan yönlendiri-
len toplu saðlýk egzersizlerine
kadar birçok saðlýk taramasý
yapýldý.Tabii sempozyumun
en baþýnda kalp hastalýklarý-
nýn ve diðer bütün hastalýkla-
rýnda en baþ düþmanýnýn
SÝGARA olduðuda söylenme-
den geçilmedi. Kalp hastalýk-
larýna karþýn en etkili sistemin
bilinçli düzenli beslenme ve
spor ile  mutlak bir disiplin
haline getirilmesiyle  olduðu
belirtildi. Fem Süd Saðlýk
Merkezi Danýþmaný Eczacý
Serpil Özsoy gaztemize yaptý-
ðý açýklamada, Fem Süd Sað-
lýk Merkezi kadýnlar, anneler,
babalar ve gençkýzlar için ku-
rulmuþ bir saðlýk merkezidir.
Bizim edindiðimiz görev daha
saðlýklý ve bilinçli bir yaþam
þekli sürdürmede etkin ol-
mak, saðlýmýzý ilgilendiren vü-
cudumuzula ve psikolojik
alandaki bir çok sorularýnýzý
cevaplandýrmak ve problem-
lerinizde yardýmcý olmak, sað-
lýk danýþmanlýðý konusunda
Hastalýklar, belirti ve nedenle-
ri, ilaçlarý tanýmak ve doðru
kullanmak, Avusturya’da sað-
lýkla ilgili yasal düzenlemeler,
Aile pilanlamasý, korunma ve
çocuk isteme arzusu, çocuk
hastalýklarý ve aþýlar, psikolojik
hastalýklar, hamilelik ve do-
ðum, kadýn hastalýklarý, mes-
lek hastalýklarý ve çalýþma yer-
lerindeki risk faktörleri, cinsel

hastalýklar ve Aids, Grup te-
davileri oluþmasýnda yardýmcý
olmak, bir araya gelip bilgi
alýþ veriþinde bulunmak (me-
sela þeker hastalýðý,romatiz-
ma gibi) sakat çocuklar için
baþvurulacak yerler, uyuþturu-
cu baðýmlýlarýna yardýmcý ol-
mak, Avusturya saðlýk mes-
lekleri hakkýnda bilgilendirme
saðlýklý beslenme  ve rejim ko-
nularýnda insanlarýmýza yar-
dýmcý olduklarýný belirtti. Ser-
pil Özsoy dikkat çekici ve de
üzücü gözlemlerini örneklerle
anlatarak son beþ yýldýr çabuk
emeklilik taleplerinin en çok
Türklerden gelmesi ve bunun
sebebinin aðýr iþlerde çalýþan
veya beden gücüyle çalýþan
insanlarýmýzýn büyük yada
küçük  meslek hastalýklarýnda
doktora gitme alýþkanlýðýnýn
çok az olmasý ve bunun sonu-
cu olarak  vücutlarýný erken
yaþta eskitmesi yada onarýla-
maz kalýcý hastalýklara dönüþ-
mesine yol açtýðýný halbuki
burdaki sistemin Türkiyeden
çok farklý olduðunu bu tür iþ-
lerde çalýþan insanlarýmýz için
her ay peryodik olarak kon-
trole gitmelerinin kendi sað-
lýklarý için þart olduðunu dile
getirdi. Ýkinci olarak hala bir
takým bulaþýcý hastalýklarýn
gençler tarafýndan bilinme-

m e s i n i

örneðin;” Hepatit A,B,C,D ve
AIDS” ve bu hastalýklarla ilgili
kurulmuþ olan bir çok
danýþmanlýk bürolarýnýn kulla-
nýlmamasýnýn çok üzücü
olduðunu dile getirdi. Ve son
olarak geç teþhisi tehlikeli
olan þeker, tansiyon, Hepatit
A, B, C, D, solunum yolu has-
talýklarý, Aids v.s gibi hastalýk-
larýn 19 yaþýný geçen her si-
gortalýnýn  hakký olan senede
bir kez ücretsiz yapýlan check
up (saðlýk taramasý) sistemiyle
eðer herhangi  bir hastalýk var
ise  ortaya çýkarýlýp erken teþ-
hisi ile kesin çözümler bulu-
nabileceðinin fakat bir çok
insanýn  bu hizmetten yarar-
lanmadýðýný ve teþhislerin geç
oluþunu belirtti. Fem Süd
projesinde görev alan diðer
deðerli doktorumuz Dr. Corc
Baytaroðlu (Kalp Uzmaný)
ayný zamanda AKH‘da görev-
li olan Dr. Baytaroðlu gaze
temize yaptýðý açýklamada,
bir çok hastalýðýn nedeninin
STRES olduðunu insanlarýmý-
zýn günlük hayatlarýnda bir
çok çeþitli stresslerle yaþadýðý-
ný iþ, ailesel
ve gur-
b e t
k a y -

naklý streslerin çeþitli hastalý-
klara davetiye çýkardýðýný ve
insanlarýmýzý bir hastalýk duy-
gusu oluþturacak belirtiler
taþýyorlarsa hiç vakit kaybet-
meden iki haftada bir düzen-
lenen ücretsiz týbbi danýþma
günlerine davet etti.
Dr.Baytaroðlu ve Serpil  Özsoy
FEM SÜD projesini destekley-
en iki güçlü kuruluþun ”Stad
Wien ve Viyana Entegrasyon
Fonu “olan memnuniyetlerini
dile getirdiler. Fem Süd saðlýk
Merkezine ulaþmak isteyen
insanlarýmýz için:
Danýþman:Eczacý Serpil Özsoy
(Telefonla ve Þahsi Ýlk danýþ-
ma)
Pazertesi:10:00/13:00,
Salý:10:00/13:00
Perþembe:13:00/16:00 saat-
leri arasý
Tel:(0043/1) 60 191-5202
Türkçe Týbbý Danýþmanlýk
:Kaiser Franz  Spital 1100
Wien  15:00/16:30 arasý katý-
lým ücretsiz: 
Kundratstrasse  3    
A-11100  Wien
email:femsued.post@kfj.ma
gwien.gv.at  

Fem Süd Saðlýk Merkezi iþ baþýnda!!!

Ýzleyicilere ücretsiz kalp saðlýðý kontrolünden, þeker ve tansiyon ölçümüne ve uzman kiþiler
tarafýndan yönlendirilen toplu saðlýk egzersizlerine kadar birçok saðlýk taramasý yapýldý.
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Erbað Mobilya hizmet aðýný geniþletti
VViiyyaannaa- Onuncu Viyana
Favorittenstr. 53 numa-
rada vatandaþlara sýnýr-
sýz hizmetler veren ve
beyaz eþya, mutfak, ev
mobilyasý alanýnda sek-
törünün tanýnan ismi
Erba Mobilya yeni atý-
lýmlar yaparak bünye-
sine kattýðý ev tekstiliyle
de hizmet alnýný geniþ-
letti.

Türkiye’nin ünlü ev teks-
til markalarýný bünyesin-
de toplayan Erba Mobil-
ya, yaptýðý baþarýlý giri-
þimlerle  hizmetlerine
bir yenisini daha ekledi.
Sevilen mobilya maða-
zasý, beyaz eþyada kata-
log çalýþmalarýný, son

çalýþmalarýyla  300 ürü-
nün üzerine çýkardý.
Katalog çalýþmasýyla bir-
likte show-room olarak
insanlarýn gelip göre-
cekleri üniteler oluþtu-
rarak yenilikler yapan
Erba Mobilya’nýn sahibi
Murat Er, “ Hizmet
alanýmýzý ürün sayýsýný
arttýrarak geniþlettik.

Beyaz eþya  çeþitlerimiz
300’ü aþarken, ev tek-
stiline de girerek Türki-
ye’nin tanýnmýþ marka-
larýný da Viyana’ya ge-
tirdik.
Bu hizmetleri vatandaþ-
larýmýzýn ayaðýna kadar
getirmiþ olduk “ diye
konuþtu. 

Çocuklu Almanca kursu mu? Hiç problem deðil!
VViiyyaannaa- Mayýs 2003’den
itibaren Evangelische Aka-
demie Wien tarafýndan çok
özel bir tarzda Almanca
kursu veriliyor. 
Projenin yönetmeni Mag.
Markus Hippmann bir dilin
öðrenilmesinin, entegrasy-
onu ne kadar kolaylaþtýrdý-
ðýný bakýn þöyle ifade ediy-
or:

“Bir ülkenin dilini anlamak
ve konuþabilmek çok önem-
lidir. Bir dil anlaþýlmadýðý
taktirde önyargýlara neden
olur”. 
Mag. Hippmann, ayný za-
manda kendi kurslarýnda
insanlarýn önyargýlarýný ve
korkularýný gözlemlediðini
ve bu sorunlarýmýzdan an-
cak dil kurslarýný daha çok
ziyaret ettiðimiz ve dili tam

anlamýyla öðrendiðimiz
taktirde yenebileceðimizi
ifade ediyor. Ne kadar uzun
süreli bir dil kursu ziyaret
edilirse o kadar da dile
hakim olunur. 

Mag. Hippmann, “Bizim
kurslarýmýzý ziyaret eden
kiþiler deðiþik ülkelerden
gelip, farklý dinlere sahipler,
ancak çok kýsa bir süre son-
ra insanlar, ayný teknede yol
aldýklarýný fark edip birbir-
lerine karþý saygý duymaya
öðreniyorlar” ifadesinde
bulundu. 

“Kurslarýmýz 5 gruptan olu-
þuyor. Ayný zamanda kurs
ücreti de oldukça düþük.
Saat´i 3 EURO´ya geliyor.
Ancak çocuklu olan kurslar
50 Cent daha fazla ödüyor-

lar. Çocuk bakýmý bölümü,
kurslara katýlmanýn en bü-
yük cezbedici unsurlarýndan
biridir. Böylelikle Anneler
sorunsuzca dil kurslarýný
ziyaret edebiliyor. 

Çocuklarý yan odada çocuk
bakýcýsý ile oynayýp, resim
çizerlerken, anneler de
gönüleri ferah bir þekilde
öðrenimlerine konsantre
olabiliyor. Çocuk bakýmýnýn
yaný sýra Evangelische Aka-
demie Wien´de ayný za-
manda Alfabe kurslarý da
bulunuyor. Birçok kiþi gel-
dikleri ülkede ya az derece-
de ya da hiçbir okul öðreni-
mi görememiþtir. Bilhassa
yaþlý insanlarýn çoðunun o-
kuma ve yazmasý yok.”

Mag. Hippmann öncelikle

bu insanlarýn bu kurslarý
ziyaret etmelerini diliyor. 

“Bu utanýlcak birþey deðil
çünkü kurslarýn açýlmasýnýn
nedeni bu.Bizlere 0699 158
530 32 telefon numa-
rasýndan (almanca, ingiliz-
ce) ulaþabilirsiniz, soru-
larýnýzý dile getirip, baþvura-
bilirsiniz.”

Akademide  çalýþan  Sayýn
Bayraktaroðlu  sizleri  saat
10:00  ile  18:00  arasýnda,
Türkçe  aþaðýdaki  telefon
numarasýndan  bilgi  edine
bilirsiniz.
0699/122  73  500
Evangelische  
Akademie  Wien:
Schwarzspanierstr.13,  
1090
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Viyana- Aile iliþkilerinin
geliþmesi için eþlerin ara-
larýnda saðlýklý iliþkiler kur-
malarýnýn þart olduðunu,
bunun için de iltifat,
çocuklarý teþvik ve aile
içinde karþýlýklý aktif
destek gerektiðini ifade
eden Prof. Dökmen, eleþ-
tirilerden ziyade iltifat ve
övgülerle aile verimini
artýrmak ve bunun yaný
sýra yapýlan þahsi hatalar-

dan dolayý insanlarýn ken-
dilerini aþýrý derecede
ezmeden olaylarýn ve ken-
dilerinin iyi yönlerini dü-
þünerek ve dile getirerek
ruhlarýný yükseltmelerinin
önemine deðindi. Bu du-
rumlardan örnekler veren
Üstün Dökmen, özellikle
çocuklarýmýzý sevmekten
ve onlara iltifat etmekten
kaçýnmamamýz gerektiði-
ni, sevgi gösterilerinin

çocuklarý þýmartmayaca-
ðýný tam aksine onlarý
yücelteceðini ve güvenle-
rini arttýracaðýný vurgula-
dý. 
Viyana’daki Türk dernek-
lerinin baþkanlarýyla, farklý
kurumlardan Türk temsil-
cileri ve çok sayýda vatan-
daþýmýzýn katýldýðý söyleþi-
de Üstün Dökmen, ayrýca
davetlilere, iliþkilerde ö-
nemli bir rol oynayan

EMPATÝ kavramýný açýkla-
dý. Empatinin kýsaca karþý-
mýzdaki insaný anlamak
için, onun duygu ve dü-
þüncelerini doðru anla-
manýn þart olduðunu ve
ayný þekilde duygu ve dü-
þüncelerimizi de karþý
tarafa doðru anlayacaðý
bir þekilde aktarýlmasý ha-
linde insanlarla iletiþimin
daha saðlýklý olabileceðini
belirtti. Daha sonra insan-
larýmýzýn þablonlama
(önyargýlý düþünme) hata-
larýný dile getirerek çeþitli
örneklerle insan hayatýna
(iþ, aile, okul vs) yansýyan
yanlarýna deðindi. 
Sonuç olarak Empati
kuramadýðýmýz zaman ön
yargýlarýmýzla hayata bak-
týðýmýzý bunun ilk önce
bireyin kendisine daha
sonra aile hayatýna ve
çocuklarýna zarar verece-
ðini ve böylelikle ileri
dönük saðlýksýz nesillere
sebep vereceðini örnek-
lerle anlattý. 

Çözümün tekrar insanýn
kendini iyi tanýmasý ve
doðru anlaþýlýr bir þekilde
dýþa yansýtmasý ve de
karþýsýndaki insanlarý
tarafsýz duygularla doðru
ve hoþgörülü anlamayla
bulunabileceðini açýkladý. 

Yaþama sevinci çok önemli 

Yusufçalýlar ve Sýzýrlýlar Derneði’nde yapýlan seri konferanslara konuþmacý olarak katýlan Prof.
Dr. Üstün Dökmen‚ aile içi iletiþim, yaþama sevinci, mutluluk ve güven konularýný anlattý
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Ankara  Üniversitesi  Eðitim  Bilimleri  Fakültesi  Öðretim  Üyesi  Prof.  Dr.  Üstün
Dökmen  Viyana'da  seri  konferanslar  verdi.  Sýzýrlýlar  ve  Yusufçalýlar  dernek-
lerinde  yapýlan  söyleþilerde  Prof  Dökmen‚  her  coðrafyada,  her  iklimde  
yaþama  sevinciyle  elele,  kaliteli  iletiþim  ve  empati  konusunu  anlattý.
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Evlilik yoluyla Türk vatan-
daþlýðýna geçiþi zorlaþtý-
ran yasa yürürlüðe girdi.

Türk Vatandaþlýðý Yasa-
sýnda Deðiþiklik Yapýlma-
sýna Ýliþkin Yasa Resmi
Gazete’de yayýmlanarak
yürürlüðe girdi. Yasa ile
bir Türkle evlenen yaban-
cýnýn Türk vatandaþlýðýný
otomatik olarak kazan-
masý uygulamasý kaldýrýla-
rak, bu yolla vatandaþlýðýn
kazanýlmasý için en az üç
yýl evli kalýnmasý ve evlili-
ðin devam etmesi koþulu
gitirildi. Deðiþiklikle, bir
Türk vatandaþýyla evli
yabancý erkek veya kadýn,
ciddi bir evlilik yapmasý,
en az üç yýldýr evli olmasý
ve evliliklerinin halen
devam etmesi, güvenlik
açýsýndan yapýlan incele-
me ve soruþturma sonu-
cunda da vatandaþlýða
geçmelerinde herhangi
bir sakýncanýn bulunma-
dýðýnýn saptanmasý duru-
munda Türk vatandaþý
olabilecek.
Yasayla ayrýca, Türk vatan-
daþlýðýný kazanmayan
kadýnlar ile izin almak
suretiyle Türk vatandaþlý-
ðýndan çýkanlardan Türk
vatandaþlýðýna dönmek
isteyenlerin yeniden va-
tandaþlýða alýnmasý yetkisi
Bakanlar Kurulu yerine Ýç-
iþleri Bakanlýðý’na devredi-
liyor. Yine bir baþka deði-
þiklikle daha önce Ba-
kanlar Kurulu’nda bulu-
nan vatandaþlýktan çýkma
izni, iþlemlerin kolaylaþtý-
rýlmasý için Ýçiþleri Bakanlý-

ðý’na verilecek.

Yasaya göre, Türk vatan-
daþlýðýndan çýkan baban-
ýn küçük çocuklarý; ananýn
ölmüþ bulunmasý, ananýn
yabancý olmasý, velayeti-
nin babada bulunmasý ve
ananýn yazýlý onayýnýn
alýnmasý hallerinde Türk
vatandaþlýðýný kaybede-
cek. 

Ancak ananýn muvafakat
etmemesi durumunda
mahkemeden alýnacak
karara göre iþlem yapýla-
cak. Türk vatandaþlýðýn-
dan çýkan ananýn küçük
çocuklarýnda da benzeri
yol ve koþullar izlenecek,
ancak burada “babanýn
belli olmamasý” durum-
unda da ayný iþlem tekrar-
lanacak. Yasaya göre,
baba veya anaya baðlý
olarak vatandaþlýðýn
kaybý, çocuk 15 yaþýndan
büyük ise yazýlý muvafaka-
týna baðlý olacak. 
Vatandaþlýðýn kaybý ço-
cuklarý vatansýz kýlacak ise
çocuklar Türk uyruðunda
kalacak.

Vatandaþlýk Kanunu´nda
yenilikler kýsa , kýsa þunlar:
1964 tarihli ve 403 sayýlý
Türk Vatandaþlýk Kanu-
nu`nda deðiþiklik öngö-
ren yasa tasarýsý, Türkiye
Büyük Millet Meclisi`nde
kabul edildi.

Bir Türk ile evlenen, doð-
rudan Türk vatandaþlýðýný
kazanamayacak. Evlilik
yoluyla Türk vatandaþlýðý-
na geçmek isteyen
kadýn veya erkek
yabancý, en az 3 yýl
evli kalacak ve birlik-
te yaþama þartý yeri-
ne getirilecek. 

Yabancý eþ, evliliðin
sürüyor olmasý koþu-
luyla yurt içinde en
büyük mülki amirli-
ðe, yurt dýþýnda ise
Türk konsolosluðuna
vatandaþlýk için baþ-
vuracak. Ýçiþleri Ba-
kanlýðý´nca yapýlacak
inceleme ve soruþtur-
ma sonunda aranan
koþullarý taþýyanlar,
bu durumunun  sap-
tandýðý tarihten iti-

baren Türk vatandaþlýðýna
hak kazanacak. 

Türk vatandaþý ile evlenen
yabancý, evlilik sonucu
kendi vatandaþlýðýný yitire-
cekse Türk vatandaþlýðýna
geçmiþ sayýlacak.

Evlilik yoluyla vatandaþlýðý
kazananlar, evliliðin ge-
çersizliðine karar verilmesi
durumunda, iyi niyetli ol-
duklarý saptanýrsa Türk
vatandaþlýðýný koruyacak.
Geçersiz evlilikten doðan
çocuklar 4 Türk vatandaþý
sayýlacaklar. 

Yabancý erkekle evlendik-
ten sonra eþinin uyruðuna
geçerek Türk vatandaþlýðý-
ný yitiren kadýnlar ile izin
alarak vatandaþlýktan çý-
kanlar Ýçiþleri Bakanlý-
ðý´nca yeniden vatandaþ-
lýða alýnabýlecek. 

EEvvlliilliikk  yyoolluu  iillee  TTüürrkk  VVaattaannddaaþþllýýððýý  zzoorrllaaþþttýý



Viyana-16 Viyana’da Brun-
nengasse’de yeni hizmete gi-
ren Hürpaþ Süpermarket,
Türk halkýnýn olduðu kadar A-

vusturyalý ve diðer göçmenle-
rin de dikkatini çekiyor. Ýçeriye
girildiðinde ferah bir ortamýn
olmasý insanýn alýþveriþ iþtahý-
ný kabartýyor.

Mehmet Vural, yaptýðý açýk-
lamada, “Yaklaþýk 31 sene-
dir Avusturya’da yaþýyorum
ve  22 senedir ticaretin için-
deyim. Ticarete atýldýðým ilk
seneleri kömürcülük yaptým.
Daha sonra gýda sektörüne
atýldým ve yaklaþýk 20 sene-
dir gýda sektörü içinde tica-
ret yapýyorum. 
Þuan Viyana’da 6 tane
süpermarkete sahibim. Bu-
güne kadar kaliteden hiç
birzaman taviz vermedim.
Müþterilerimiz herzaman en
iyisine layýktýr. Bu baþarýmý

dürüst çalýþmama borçlu-
yum. Güleryüzlülüðü, kali-
teyi ve disiplini hiçbir zaman
elden býrakmadým. Yaklaþýk

30’a yakýn iþçim var. Bu yeni
þubemizde bütün tecrübe-
lerimi tek tek uyguladým“
dedi.
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Hürpaþ Süpermarket’ler zin-
cirinin sahibi Mehmet Vural

16 Viyana’da Brunnengasse’de yeni hizmete 
giren Hürpaþ Süpermarket.

Uzun zamandýr Hannover Markt
Haymana Kasabý ile  halka hizmet
veren Fikret Keskin. Þimdi yeni aç-
mýþ olduðu 10. Bölgede
Quellenstr.’deki Sevgi Kasabý ile
halka hizmet vermeye baþladý.
Fikret Kesin: “Yaklaþýk 3 aydýr hiz-
met veriyoruz. Ürünlerimizin taze
ve saðlýk koþullarýna uygun olma-
sýna dikkat ediyouz, bu ayýrca
müþteri memnuniyetini de bera-
berinde getiriyor” dedi.

20. Viyana’da aðýzlarý lezzet-
lendiren Hühnerparadis 7.
yýlýný kutluyor. Yakup ve
Ahmet Türkmen kardeþler,
ortak kurduklarý þirketi baþarý
ile iþletiyorlar. Türk asýllý bir
iþyeri olmasýna raðmen birçok
Avusturyalýnýn gelip lezzetli
Viyana Schnitzelini yemesi de
dikkatleri çekiyor. 7 senelik
baþarýnýn sýrrý olarak ta þunla-
rý söylediler:  “Biz herzaman

temizliði ön planda tuttuk, kali-
teli ve hýzlý hizmetin yaný sýra
samimi güler yüzlülüðü de elden
býrakmadýk. Viyana’nýn baþka
semtlerinde de diðer kardeþ-
lerimizin yerleri var. 

Hepimiz ayný ciddiyetle iþi götü-
rüyoruz dedi. "Amacýmýz herz-
aman halka damak tadýna, örf
ve adetlerimize uygun bir þekilde
hizmet vermektir" dediler.

“Sevgi kasabý”

Hürpaþ’tan yeni bir atýlým daha

Baþarýda 7. yýl



Anforderung an Buchhalter(-in)

Bay veya Bayan Muhasebeci Aranýyor
Muhasebe bölümünde çalýþmak üzere,

- Almanca ve Türkçe dillerine hakim,

- Muhasebecilik konusunda deneyimli,

- Muhasebe ve vergi danýþmanlýðýnda uzun süre çalýþmýþ,

- HAK mezunu,

- Maaþ hesaplamasý konusunda temel bilgiye sahip

(þart olmamakla birlikte tercih sebebidir),

- Muhasebe-Software programý temel bilgilerine sahip,

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

bay/ bayan muhasebeci aranýyor.

Sprachkenntnisse:

Deutsch und Türkisch fließend

Buchhaltungskenntnisse:

Mehrjährige Praxis als Buchhalterin bei einem Steuerberater

Hak - Absolventin

Lohnverrechnungskenntnisse von Vorteil aber nicht

Voraussetzung

Kenntnis einer Buchhaltungs-Software

BMD - Erfahrung von Vorteil

Auditreu Buchführungs- und Steuerberatungsges.m.b.H 

Personalabteilung

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

Baþvurular için adres / Bewerbung
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VViiyyaannaa-  Yaz aylarýnýn gelme-
siyle birlikte Viyana’nýn
bütün parklarýný güzelleþtir-
mek ve yeþillendirmek ama-
cýyla 1 milyon iki yüz bin a-
det çiçek dikileceði belirtildi.
Sonbahara kadar farklý renk-
leriyle ve güzellikleriyle kalp-
lerimizi ve gözlerimizi mutlu
edecek olan çiçek dikimi
kampanyasýna Esterhazy
parkýyla baþlanacak. Çok
çeþitli renk ve sayýda olacak
olan çiçeklerin dikimi için
düzenlenen kampanyaya
Luftbadgasse Anaokulu’nun
minik öðrencileri de destek
verecek. 

Çiçek dikiminde çocuklarýn,
kendi zevklerine ve fantazile-
rine göre yaratýcýlýklarýný
yansýtabilecekleri belirtilir-
ken, Afrika’dan Pelagonien,
Asya’dan Canna Ýndica,
Güney Amerika’dan Tagetes
gibi çeþitli ülkelerden farklý
türlerdeki çiçekleri Mariahil-
fer’deki Esterhazy parkýnda
buluþturacaklarý ifade edildi. 

Anaokullu çocuklarý parklarý çiçekle donatýyorlar

Çok çeþitli renk ve sayýda olacak olan çiçeklerin dikimi için düzenlenen kampanyaya
Luftbadgasse Anaokulu’nun minik öðrencileri de destek verecek.

Ýzmir Metrosu Metro Ansiklopedisi’ne giriyor

Esterhazy Parký çocuklar tarafýndan güzelleþtiriyor

““DDüünnüünn,,  BBuuggüünnüünn  vvee  YYaarrýýnnýýnn  MMeettrroollaarrýý””  ÝÝzzmmiirr  MMeettrroossuu,,  iikkiinnccii  bbaasskkýýssýý  yyaappýýllaaccaakk  oollaann  kkiittaappttaa  yyeerriinnii  aallddýý

VViiyyaannaa-  Viyana Metrosu
yönetimince ilki 12 yýl önce
basýlan "Dünün, Bugünün
ve Yarýnýn Metrolarý" baþlýklý
kitabýn bu yýl yayýnlanacak
ikinci versiyonunda, Ýzmir
Metrosu da yer alacak.

Dünyadaki ilk ve tek "Metro
Ansiklopedisi" olma niteliði-
ni de taþýyan yayýnda, Ýzmir
Metrosu'nun yapým çalýþ-
malarýndan bugüne kadar
geçirdiði süreç ve bundan
sonraki yatýrýmlarý kapsamlý
bir biçimde anlatýlacak. 

Dünyadaki belli baþlý bütün
metro sistemlerinin yer ala-
caðý kitabýn ilk düzenlemesi,
Viyana Metrosu üst yöneti-
cileri Walter J. Hinkel, Karl
Treiber ve Gerriard Valenta
tarafýndan yapýlmýþtý. 

Ayný ekip uzun bir aradan
sonra bu arada hizmete
giren bazý metro sistemleri-
ni de dahil edecekleri yeni
bir kitap hazýrlamaya karar
verdi. Son 12 yýl içerisinde
dünyanýn çeþitli kentlerinde
hizmete giren 20 metro sis-

temi, kitaba dahil edilerek
yeniden basýlacak. 

Yeni metro sistemleri içinde
bu kitapta yer alacaklar
arasýnda Ýzmir Metrosu da
olacak. 

Buna göre, yapýlan hazýrlýk-
ta, Ýzmir Metrosu'nun ya-
pým periyodu ile ilgili teknik
ve iþletmeye iliþkin bilgiler,
geleceðe dönük projeler
hakkýnda bilgi toplanarak
Viyana'ya gönderildi.
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VViiyyaannaa-  Ýbrahim Yenier
uzun yýllar önce, 1970’de
anavatandan kalkýp bura-
lara çalýþmaya gelen gur-
betçilerimizden birisi. 30
yýldýr büyük bir azimle çalý-
þýp dört çocuk yetiþtirmiþ
Denizli’den gelen bir va-
tandaþýmýz. Burada geçir-
diði zorlu yýllar içinde deð-
iþik iþlerde çalýþan Yenier,
son 14 yýl boyunca bir
kablo yapým þirketi olan
Huber&Drott’da çalýþmýþ.
Kendisinden burada karþý-
laþtýðý sorunlarý bize anlat-
masýný rica ettik.

SSaayyýýnn  YYeenniieerr  ffiirrmmaaddaann  nnee
zzaammaann  vvee  nneeddeenn  aayyrrýýllddýýnnýýzz??

Bu firmada, yani Huber&-
Drott’da 14 yýl boyunca
çalýþtým ama son yýllarda
büyük ölçüde nefes alma
zorluðu çekmeye baþla-
dým. Doktora gittiðimde
akciðerlerde ileri derecede
astým geliþtiði saptandý. Ve
geliþen bu hastalýðýn iþim-
den kaynaklandýðý anlaþýl-
dý. Bunun üzerine iþyerimle
görüþerek karþýlýklý olarak
bir anlaþmaya vardýk ve
iþimden tazminatýmý alarak
ayrýldým. Onlarla aramda
hiçbir anlaþmazlýk olmadý. 

SSoorruunn  nneerreeddee  bbaaþþllaaddýý??

Bu hastalýðýn, yaptýðým
iþten kaynaklandýðý sap-
tandýðý taktirde sigortanýn
bana her ay maaþýmýn
belirli bir kýsmý kadar daha
ödeme yapmasý gerekiyor.
Ben henüz 49 yaþýmdayým,
yani daha uzun yýllar çalýþ-
abilirim ama ne yazýk ki
hastalýðým daha fazla çalýþ-

mama mani oluyor. Bu
durumda maaþýmda bir
azalma söz konusu oluyor
ve ben bunun karþýlanabil-
mesi için hastalýðýmýn iþim-
den kaynaklandýðýnýn ka-
bul edilmesini istiyorum. 
Gittiðim doktor hastalýðýmý
belirledi ama bana bu has-
talýðýn iþimden kaynaklan-
madýðýný, 33 sene önce
buraya hasta olarak geldi-
ðimi söyleyerek sigortadan
para almamý önlemeye
çalýþtý. Halbuki biz 33 sene
önce buraya gelirken dok-
tor kontrolünden geçtik ve
ben tam saðlýklý olarak
buraya geldim.

SSiizz  bbuunnaa  kkaarrþþýýllýýkk  nnee  yyaappttýý-
nnýýzz??
Ben 4 senedir hastalýðýmýn
iþimdem kaynaklandýðýný

ispat etmeye çalýþýyorum.
Bunun için açtýðým mahke-
me halen sürüyor. Gittiðim
doktor, Prim. Dr. Norbert
Vetter bana astým teþhisi
koymasýna raðmen bunun
iþimden kaynaklanmadýðý-
ný öne sürerek sigortayý
korumaya çalýþtý. En son o-
larak çalýþtýðým yerde isoc-
yanat isimli bir gaz aran-
masýný istedi ki bu gazýn
çalýþtýðým yerde olmadýðýný
biliyordu. Ama mahkemeyi
ve beni yanýltmaya çalýþtý. 

ÞÞiimmddii  mmaahhkkeemmee  hhaannggii  aaþþaa-
mmaaddaa??

Daha sonra bütün toksiko-
lojik araþtýrmalarý yapan ve
Avusturya’da iki birim
altýnda çalýþan bu konuda
tek ve son söz hakkýna

sahip bir kuruluþa gittim.
Çok yüksek olan tahlil ve
tespit ücretlerini kendim
ödeyerek çok ayrýntýlý ve
net olarak hastalýðýmýn i-
þimden kaynaklandýðýný
kanýtlayan belgeleri aldým.
Bundan sonraki ilk mahke-
mede bu belgeleri sunaca-
ðým. 

Kesinlikle kazanacaðýmý
umuyorum. Ama beni
üzen 4 yýldýr haklý olduð-
umu bildikleri halde beni
oyalayýp bezdirmeye çalýþa-
rak hakkýmý gaspetmek
istemeleri. Ben ne olursa
olsun hakkýmý korumakta
kararlýyým. 
Bu mahkemede de sonuç
alamazsam insan haklarý
mahkemesine gitmeyi dü-
þünüyorum.

Ýbrahim Yenier, yýlmadan hakkýný arýyor

Ýbrahim Yenier, son 14 yýl boyunca bir kablo yapým þirketi olan Huber&Drott’da çalýþmýþ.
Ve buradaki çalýþma ortamýndan kaynaklanan Aslým hastalýðýna yalalanmýþ
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Viyana-  Henüz 16 ya-
þýnda iken tek baþýna
Viyana’ya gelen ve
WE-V (WienerEislö-
wen-Verein) kulübü-
nün genç takým eleme-
lerini kazanarak buz
hokeyi oynayan EREN
ERGÝN, geldiði yýldan
bu yana hiç sene ve
dönem kaybetmeden
okuduðu Gymnas-
sium`u da bitirdi.

Sene  kaybý  yok
Orta düzeyde bile sayý-
lamayacak kadar az bir
Almanca ile Viyana’ya
gelen baþarýlý Türk
genci, geldiði sene ya-
rým semester Almanca
kursu görüp, hemen
Gymnassium’a baþla-
dýktan sonra sýnýfta
kalmadan okulunu bi-
tirerek örnek oldu.

Milli  hokeyci
11 yaþýndan bu yana
buz hokeyi oynamakta
olan EREN ERGIN, Tür-
kiye`de Kavaklýdere
Buz Sporlarý Kulübü ve
sonrasýnda Ankara Gü-
müþ Patenler Spor Kulü-
bünde oynamýþ, 1999 yý-
lýndan bu yana ise Avus-
turya`nýn WE-V takýmýn-
da oynamaktadýr.
Geçtiðimiz yýla kadar Türk
Genç Milli Takýmý’nýn kap-
tanlýðýný da yapmakta o-
lan yýldýz sporcumuz, bu
seneden itibaren A Milli
statüsündeki maçlarda da
Türkiye`yi temsil edecek

olup, halen oynadýðý
kulüpte bir üst kategoride
bu sene maçlara katýla-
caktýr.

“Spor  önemli  ama
önce  insanlýk”

Spor yapmanýn insan ya-
þamýnda çok önemli bir
yeri olduðuna deðinen
sporcumuz, ancak asýl
önemli olanýn topluma
yararlý bir insan olmayý

baþarabilmek olduðunu
ifade etmiþtir. Bunun için
sporun yanýnda genel kül-
tür, politika ve tarih kon-
ularýnda kendini yetiþtir-
mekte olan sporcumuz,
ilk geldiði yýldan bu yana
Avusturya’da Almanca’yý
hiç bilmemesine raðmen
kendini geliþtirerek ders-
lerinde baþarýlý olmuþ ve
hiç dönem kaybý olmadan
yaz döneminde Gymnas-

sium’dan mezun ol-
muþtur.

Avusturya  imkanlarý
karþýsýnda  Türk  

toplumu
Türkiye ile Avusturya`-
daki eðitim imkanlarý
birarada mukayase edil-
diðinde, Avusturya’da
çok daha fazla imkan
olmasýna raðmen, bu
ülkede yaþayan Türkle-
rin eðitim konusunda
yeterli baþarýyý yakala-
madýklarýna deðinen
sporcumuz, bunun öð-
rencilere saðlanan im-
kanlarýn verdiði reha-
vetten kaynaklandýðýný,
oysa bu imkaný yaþa-
mak isteyen birçok Türk
gencinin Türkiye’de bu
imkansýzlýklar nedeniyle
boþta kaldýðýný düþün-
dükçe burada baþarýlý
olmanýn her Türk genci
için daha anlamlý olma-
sý gerektiðini düþünme-
miz gerekir þeklinde ko-
nuþtu.

Gerek Türkiye’nin Avru-
pa Birliði’ne gireceðine
olan inancý ve gerekse Av-
rupa’da yaþamakta olan
Türklerin hukuki konular-
da bilinçlendirilmesine yö-
nelik çalýþmalara katýlma
isteði ve hukuki konulara
olan ilgisi nedeniyle hu-
kuk ya da siyaset bilimleri
okumak istediðini belirten
sporcumuza ilerideki ya-
samýnda da baþarýlar dili-
yoruz.    

Saðlam kafa, saðlam vücutta bulunur
Avusturya`daki milli sporcumuz derslerinde de baþarýlý

Milli buzhokeycimiz Eren Ergin, derslerinde de baþarý göstererek
Türk gençlerine örnek oldu.
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Ücretsiz Daðýtým Noktalarýmýz
W�EN

1.Viyana
K�rtnerring Vak�f Bank 
K�rtnerring Deniz Bank
Opern ring T�rk hava yollari 

2.Viyana
Ennsgasse Aycan Market
Lessinggasse Akdag B�ckerei
M�hlfeldg. Yilmaz Reisen
Springergasse Imam-i Azam Camii
Taborstr. Akkaya �mbiss
Taborstr. Antalya Kuyumcusu
Taborstr. G�nes B�ckerei
Taborstr. Sultan M�bel
Vorgartenmarkt Zor Fleischwaren Keg.
Truva �mbiss Vorgartenmarkt Stand
Vereinsgasse Altin B�ckerei
Volkertstr. Alt�n ��ne Tekstil
VOLKER  MARKT

3.Viyana
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 K�peli KEG
Landstr Markthalle G�ng�r Aile Kasab�
Landstr Markt halle G�venir Kasab�
L�wengasse Sel�uk Market

4.Viyana
Argentinerstr. Esen Reisen
Argentinerstr. Vakif Bank
Argentinerstr. S�la Market
Argentinerstr. Terc�me B�rosu Emine 
S�dbahnhof Deniz Bank
S�dtiroler Platz K�seo⁄lu Reisen
S�dtiroler Platz Varan Turizm
Theraslanumgasse Maksat Reisen
Wiedner G�rtel Kara Reisen
NASCHMARKT

5.Viyana
Arbeitergasse Sakan Keg
Arbeitergasse Karadeniz Pide salonu
Brandmayergasse Sahin Kuaf�r
Einsiedlerplatz Deniz Market
Embelgasse Muradiye Camii
Obere Amtshausgasse Aslan B�ckerei
Obere Amtshausgasse Eurotel Shop
Reinprechtsdorferstr. Handy Zentrum
Rechtewienzeile G�l F�r�n�
Remprechtsdorferstr. Jasmin Perdeci
Sch�nbrunnerstr. Terzi �smet Sarac
Siebenbrunneng. Gel-G�r Market
Siebenbrunneng. Mek Bay
Siebenbrunnengasse Topkapi Restaurant
Siebenbrunnengasse Anadolu Reiseb�ro

6.Viyana
Gumpendorferstr. Reiseb�ro King
Gumpendorferstr. Star D�⁄�n  Saray�
Linke Wien Zeile Terc�man �lker G�rman 

9.Viyana
Nu�dorferstr. Efor Giyim
Spitalgasse Kresler �mbiss

10.Viyana
Absbergg. Tad�m B�ckerei
Antonplatz Islamischer Kultur und Erziehungsverein
Buchengasse �zel Market
Buchengasse Teksan Tekstil GmbH
Colombusstr. Hamidiye Camii
Columbusgasse Easy Kuaf�r
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
K�glerg. S�dsee 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 Z�mr�t Kuyumcusu
Quellenstr. Sevgi  Kasab�
Quellenstr. Akal Textil
Quellenstr. Akal Handy
Quellenstr. Best Gold 
Quellenstr. Deha Hal�c�l�k
Quellenstr. Efe Tekstil
Quellenstr. Gel G�r S�per Market
Quellenstr. M. ˙etiner & Co OEG
Quellenstr. Pamukkale S�per Market
Quellenstr. Schnitzel Quelle
Quellenstr. Star Kuyumcusu
Quellenstr. S�leymaniye Camii
Quellenstr. T�rpan KEG
Rotenhofgasse Hane Mobilya
Rotenhofgasse Basak Market 
Troststr. Sevim KEG
Viktor Adler Markt Adler �mbiss
Viktor Adler Markt �zer Mehmet & Hasan
Viktor Adler Markt Sweet Giyim
VIKTOR  ADLER MARKT

11.Viyana
Geiselbergstr. Dilan D���n Saray�
Gottschalkgasse Baskent Export
Grillgasse Star D���n Saray�
Herbertgasse �zkaya KEG
Rinnb�ckstr. Pinar Market
Simmeringerstr. Yunus Market
Simmeringerstr Handy Shop Y�ld�z

12.Viyana
Arndtstr. G�ney Pastanesi
Ignazg. Fris�r Mahmut
Kriechbaumgasse Kaplan Kebap
Meidlinger Markt Araxi Ges.m.b.H
Meidlinger Markt Kral Kebap Imbiss
Niederhofstr. Bilal Habasi Camii
Ratschkygasse G�ven Kuyumcusu
Ratschkygasse Y�ksel Kuaf�r
Ratschkygasse Suzan Yalcin KEG
Ratschkygasse Mac Bey
Reschgasse Yurt B�ckerei
Sch�nbrunnerstr. Side Reisen
Sch�nbrunnerstr. Atip Camii
Wilhelmstr. Efes Reisen
Wurmbstr. Bayram Hemdem KEG
MEIDLINGER MARKT

14.Viyana
Masnerstr. D�ner Stube
Reinlgasse Beyazit Camii
M�rzstr. Kent B�ckerei

15.Viyana
Felberstr. Lifetime Versicherungsb�ro
Kurnbergergasse Kocak Market
L�hrgasse Abdul Kadir Geylani Camii
L�hrgasse Atrogis Sigorta
Mariahilferstr. Kocak Market
Mariahilferstr. Restaurant Efendi
M�rzstr. Kemal Emre Aile Kasab�
M�rzstr. �nsal Lebensmittel 
M�rzstr. Orient Handy
M�rzstr. Yilmaz Reiseb�ro
Meisel Markt Osman Al�c� Aile Kasab�
Meisel Markt G�venir Market
Reindorfgasse Akda⁄ Supermarket
Sechshausenstr. Bahri Ince KEG
Sechshauserstr. Kocak Market
Sechshauserstr. OASE Kebab Haus

�lkan  D���n  Salonu
MEISEL MARKT

16.Viyana
Brunnengasse Ali Tours
Brunnengasse Antep Konditorei
Brunnengasse Av�arlar Kuruyemi�
Brunnengasse Deha Hal�c�l�k
Brunnengasse Deniz Market
Brunnengasse Hac� Baba Konditori
Brunnengasse Hilal Kuyumcusu
Brunnengasse Hisar Aile Kasab�
Brunnengasse H�rpas Market
Brunnengasse Kopen Aile Manav�
Brunnengasse Karaaslan GesmbH
Brunnengasse Menzil Imbiss
Brunnengasse Terc�man Necmi Kaya
Brunnengasse ��ler F�r�n�
Brunnengasse Vural Aile Kasab�
Brunnengasse Z�mr�t Kuyumcusu
Huttengasse Huber Nest-Eier HandelsgesmbH                  
Koppstrasse Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG
Liebhartgasse ��k Berber
Neulerchenfelderstr. H�rpas Market 
Neulerchenfelderstr. H�rpas Market
Neulerchenfelderstr. Etap Restaurant
Neulerchenfelderstr. Marketim S�per Market
Neulerchenfelderstr. Mode Haus 66
Neulerchenfelderstr. Teleconcep, Recep Akta�
Neulerchenfelderstr. Telenet Work
Ottakringerstr. Euro Schnitzel Haus
Ottakringerstr. X-Mobile
Payergasse Akdeniz Market
Payergasse Kristal Erkek Kuaf�r
Schellhammergasse S&M Kuaf�r
Speckbecherg. Tozlu Camii
Thaliastr. Anadolu Kuyumcusu
Thaliastr. Reyhan Kuyumcusu
Wattgasse Y�lmaz Demir KEG
Wendg. Hicret Camii
Yppen Markt D�ner-�mbiss, Ziya Ipek KEG
Yppenplz. G�l F�r�n�
BRUNNEN MARKT

17.Viyana
Hernalserstr. Gefl�gel Paradies
Kalvarienberggasse H�rpas Market
Lacknerg. Yilmaz Mehmet Lebensmittel
Mariengasse Osmanli Camii
Schumanngasse G�nes B�ckerei
Thelemanng. Sultan Ahmet Camii
Wattgasse Abidin �ner KEG

18.Viyana
Stuadgasse Karadeniz B�ckerei
Stuadgasse Yeni Camii

20.Viyana
Allerheiligenplatz Hasan Koc Keg
B�uerlegasse Team Twenty Kuaf�r
Dammstr. Atip Camii
Drestnerstr. H�rpa� Market
Engertstr. �zcan Market
Hannovergasse Fatih Kuyumcusu
Hannovergasse Tele Mobil
Hannovergasse Telefon International
Hannovergasse Sultan Reisen
Hannover Markt Anadolu Kasab�
Hannover Markt Firma Co�kun
Hannover Markt Vural Aile Kasabi
Hannover Markt Nadir ˙e�en GesmbH.
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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
HANNOVER MARKT

21.Viyana
Schlosshoferstr. Gencer KEG
Schlosshoferstr. Kebap Stube

22.Viyana
Wagramerstr. Nevin Þimþek

NIEDERÖSTERREICH
2100  KORNEUBURG

Donaustr. Korneuburg Camii
Laaerstr. Efes Kebap Haus

2230  GÄNSENDORF
Wienerstr. Gänsendorf Camiisi

2231  STRASSHOF
Hauptstr. Ahmet Cerit 

2325  HIMBERG
Wienerstr. Himberger Restaurant 

2410  HAINBURG
Wienerstr. Ali BABA Kebab

2440  GRAMATNEUSIEDL
Hauptstr. Emko
Neureisenbergstr. Gramatneusiedl Camii

2460  BRUCK  AN  DER  LEITHA
Hauptplatz Bruck´s Kebab Standl

2486  POTTENDORF
Seyda Gündo¤an KEG

2514  TRAISKIRCHEN
Pfaffstättnerstr. Fa. Selahattin Ünsal GesmbH

2540  BAD  VÖSLAUER
Castelliggasse Atib Camiisi

2601  SOLLENAU
Wr. Neustadterstr. Yeþil Camii

2603  FELIXDORF
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

2700  WIENER NEUSTADT
Gymelsdorfergasse Fatih Camii
Pernersdorferstr. Danýþman Market

3100  St.  PÖLTEN
Brunngasse King Pizza
Bräuhausgasse Deniz Restaurant
Daniel Gran Str. Ankara Cafe
Herzogenburgerstr. Alem GesmbH
Herzogenburgerstr. Ýstanbul Bakkalý
Herzogenburgerstr. Þimþek KEG
Mühlweg Bizim Bakkal
Mühlweg Tigli Handelsges.m.b.H.
Linzerstr. Handy Paradies

3130  HERZOGENBURG
Bachgasse Camii

33330000  AAMMSSTTEETTTTEENN
Ybberstr. Atip Camii Amstetten

3331  KEMATEN
Heide Kematen an der Ybbs Camii

3495  KREMS
Obere Wienerstr. Camii

OBERÖSTEREICH
4020  LINZ

Betlehemstr. Eser Lebensmittel
Bethlehemstr. Ýstanbul Gold Linz
Dauphinestr. Tosun Lebensmittel
Goethestr. Club zur pflege der Türkischen Tradition in Öst.
Humboldstr. Ali Baba Süper Market
Humboldstr. Aslan Market 1
Humboldstr. Aspendos Reisebüro
Humboldstr. Atip Camii Linz
Humboldstr. Aydýn Usta Cafe Haus
Humboldstr. Candostlar Market
Humboldstr. Mevlana Berber
Humboldstr. Phone Center
Humboldstr. Salon Figaro
Humboldtstr. Yýldýrým + Türk 
Scharitzerstr. Yildirim Lebensmittel OEG
Scharitzerstr. Güven Market
Schillerstr. Koruyucu KEG
Schubertstr. Kumral Lebensmittel
Wienerstr. Aslan Gýda
Wienerstr. Aslan Market 2
Wienerstr. Ege Gýda Pazarý
Wienerstr. Kebap Mann

Wienerstr. Mevlana Market 1
Wienerstr. Mevlana Market 2
Wett Real Linz Wett Real Linz
Linzerstr. Cafe Orkan

4050  TRAUN
Badegasse Traun Camii
Bahnhofstr. Cafe Sakarya
Banhofstr. Öztürk Ceyizevi
Banhofstr. Milli Görüs Camii
Fabrikstr. Ýslam Kültür Camii
Fabrikstr. Mevlana Camii
Hauptplatz Aslan Lebensmittel 3
Hauptplatz Fuzo Kebap 2
Jochan Roitnerstr. Cafe Star
Leondingerstr. Çakmak KEG
Leondingerstr. Çakmak Market
Linzerstr. Buhara Gýda
Linzerstr. Konfor Mobilya

44006600  LLEEOONNDDIINNGG
Welserstr. V.P.R. Kredite-Immobilien-Versicherung

44222222  LLAANNGGEENNSSTTEEIINN
Hauptstr. Elgit Cafe-Bäckerei 

44331100  MMAAUUTTHHAAUUSSEENN
Poschacherstr. Cip.O.Imbiss-Kebap Pizza
Poschacherstr. Yýlmaz Feinkost

44332200  PPEERRGG
Naarnerstr. Saray Market (Kivrak) 1

44440000  SSTTEEYYRR
Nr.59 Mehrgraben Yayla Süpermarket
Wieserfeldplatz IPA Market
Glenkergasse Cafe Türk
Seifentruhe Milli Görüs Camii
Jochanpuchstr. Saray Market 2

44447700  EENNNNSS
Wienerstr. Handy Shop Star Connect
Wienerstr. Öncel Lebensmittel

44559911  MMOOLLLLNN
Zinkenstr. Molln Camii

4600  WELS
Adlerstr. Kartal Market 2
Camillo-Schulzstr. Anadolu Market
Flemingstr. Kartal Market 1
Kolpingstr. Ulu Camii
Stadtplatz Ýstanbul Gold Wels

SALZBURG
5020  SALZBURG

Elisabethstr. Feinkost Pak
Stubergasse Ünal Kebap

TIROL
6020  INNSBRUCK

Museumstr. Colins & Loft Jeans

6600  REUTTE
Ehrenbergstr. Tercüme Bürosu Zeynep Altýntaþ

VORARLBERG
6900  BREGENZ

Rheinstr. Yimpaþ Ges.mbH

6850  DORNBIRN
Marktstr. Camii

BURGENLAND
7111  PARNDORF

Brucknerstr. Parndorf Camii

STEIERMARKT
8020  GRAZ

Babenbergerstr. Akdað OEG
Josefigasse Islamische Jugendzentrum
Josef-Hubergasse Graz Camii

8670  KRIEGLACH
Roseggerstrasse Pizzeria Bella Venezia

RRIIEEDD IIMM IINNNNKKRREEIISS
Gryistr. Aydýnç Bereket Market
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VViiyyaannaa- Viyana Belediyesi’-
nin baskýsý altýnda kalan
Avusturya Futbol Federas-
yonu (ÖFB) mevcut olan
amatör futbolda yabancý
yasasýný (Ausländerparag-
raph) deðiþtirmek zorunda
kaldý.

Yapýlan yeni deðiþikliklere
göre bir takýmda oynayabi-
len yabancý sayýsý 2’den 3’e
yükseldi. Bir yabancý kitlesini
temsil eden futbol takýmý
(sadece Jugoslaw) bulundu-
ðu eyaletteki futbol federas-
yonuna muraacat edip son

gruptan baþlayabiliyor. Bu
etnik gruptan Avusturya
vatandaþlýðý istenmiyor. Bu
yasa ÖFB’de mevcut olan
yabancý asýllý takýmlar için
geçerli deðil, sadece yeni
kurulan ve etnik grup oldu-
ðu tespit edilen takýmlar için
geçerlidir. 

Ayrýca 2004 yýlýndan itiba-
ren „Gleichgestellte“ (Avus-
turyalýya eþdeðer) olarak
þimdiye kadar en fazla 5 kiþi
lig maçlarýnda oynayabili-
yordu. Yeni yasaya göre bu
sýnýrlama kalktý. Buna göre,

lig maçlarýnda 3 yabancý ve-
ya istenilen miktarda Gleich-
gestellte futbolcu oyna-
yabiliyor.

GGlleeiicchhggeesstteellllttee  nnee  ddeemmeekk??
Eðer bir genç Avusturya va-
tandaþý deðil ise ve 16 yaþýn-
dan önce Viyana Futbol
Federasyonu’na üye herhan-
gi bir klüpte lisans çýkartmýþ
ise Gleichgestellte ünvanýný
alýyor. 

Avusturya Türk Dernekleri
Birliði Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ýþçel, „Yapýlan de-

ðiþiklikler bizim istediðimiz
gibi olmasa bile, yinede
uzun süreden beri ÖFB’ye
karþý mücadele verdik ve bu
olay sonuçta haklarýmýzý
almak için bir ilk adým oldu.
Yeni Türk takýmlarýnýn (sade-
ce Türk olma zorunluðu)
Viyana Futbol Federasyonu-
na katýlmalarýna engel kal-
madý. 
Biz yinede amatör futbolda
Ausländer ve Gleichgestellte
paragraflarýnýn tamamen
kalkmasý için mücadelemize
devam edeceðiz“ þeklinde
konuþtu. 

Futbolda önemli geliþmeler
VViiyyaannaa  BBeelleeddiiyyeessii’’nniinn  bbaasskkýýssýý  aallttýýnnddaa  kkaallaann  AAvvuussttuurryyaa  FFuuttbbooll  FFeeddeerraassyyoonnuu  ((ÖÖFFBB))  mmeevvccuutt
oollaann  aammaattöörr  ffuuttbboollddaa  yyaabbaannccýý  yyaassaassýýnnýý  ((AAuusslläännddeerrppaarraaggrraapphh))  ddeeððiiþþttiirrmmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallddýý..

DAUM Viyana’dan Ýstanbul’a
GGeerriiddee  kkaallaann  sseezzoonnddaa  ttaarraaffttaarrýýnnýý  hhüüssrraannaa  uuððrraattaann    vvee  bboozzuukk  ppaarraa  hhaarrccaarrccaassýýnnaa  tteekknniikk
ddiirreekkttöörr  hhaarrccaayyaann  FFeenneerrbbaahhççee,,  aayyllaarrccaa  kkoonnuuþþuullaann  vvee  kkiimmiinn  oollaaccaaððýý  kkoonnuussuunnddaabbiirrççookk
ssppeekküüllaassyyoonn  yyaappýýllaann  FFeenneerrbbaahhççee  tteekknniikk  ddiirreekkttöörrllüüððüünnee  CChhrriissttpphh  DDaauumm  ggeettiirrddii..
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VViiyyaannaa- Geçtiðimiz hafta bir
yýlý opsiyonlu 3 yýllýk sözleþ-
meyle Fenerbahçe’ye teknik
direktör olan tecrübeli Al-
man teknik adam Christoph
Daum, Türkiye’de büyük bir
coþku ile karþýlandý. 
Karakartaldan apar topar
kovulan Alman hoca, Kanar-
ya’ya umut vaadederek Tür-
kiye’ye geri döndü.

„Bir  boy  aynasý  lazým“
Geldikten kýsa bir süre sonra
Yönetici Hakan Bilal
Kutlualp ile Þükrü Saraçoðlu
Stadý´nýn soyunma odalarý-
ný hayranlýkla gezen Daum,
hakem odasýný inceledikten
sonra Kutlualp´e dönerek,
„Buraya boy aynasý yaptýra-
lým“ dedi. „Hakemler maç-

tan önce ve devre arasýnda
boy aynasýna bakarak ken-
dilerini fizik olarak daha iyi
analiz edebilirler“ diyen
Daum, futbola yeni boyutlar
getireceðe benziyor.

Her  yeri  gezdi
Daum´un bu isteði üzerine
Kutlualp, stad müdürüne
dönerek, „Hemen bir boy
aynasý yaptýralým“ talimatýný
verdi. Dereaðzý Tesisleri´nde
alt yapý koordinatörü Cemil
Turan tarafýndan karþýlanan
Daum, antrenman sahalarý-
ný, soyunma odalarýný, eði-
tim mekezlerini gezdi. Stadý
yönetim locasýndan seyre-
den Daum daha sonra
Samandýra´ya gitti ve bura-
da incelemelerde bulundu.
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