
“Kapt›rmasayd›n›z!”

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, “faizsiz kazanç” vadi ile yurt d›fl›nda çal›flan Türklerin al›n
teri tassaruflar›n›  toplayan sözde holdinglerin ma¤durlar›na Viyana'da “kapt›rma-
sayd›n›z!” dedi. Millenium City ‹fl Merkezi toplant› salonunda Viyana’da yaflayan
Türkler ile  bir araya gelen Erdo¤an, “Türkiye'de bundan sonra haks›zl›k ve yolsuz-
luk olmayacak. Tüyü bitmemifl yetimlerin hakk›n› yemeyecek ve yedirtmeye-
ce¤iz” dedi. Erdo¤an'›n bu sözü üzerine, bir vatandafl, faizsiz kazanç sözü vererek
holdinglerin kendilerinden ald›klar› alin teri paralar› geri vermedi¤ini belirterek, "Hol-
dinglere kapt›rd›¤›m›z paralar› da kurtar›n. Onlara da yedirtmeyin" diye seslenin-
ce, Erdo¤an, "Çok hatalar›n›z var. Bu holdinglere para verirken kime sordunuz?
Kapt›rmasayd›n›z!" fleklinde cevap verdi. Erdo¤an’›n konuflmas› Türkiye seninle
gurur duyuyor sözleri ile yer yer kesildi.       Yorum ve haberler sayfa 2,3 ve 4’te

ddaazzllaakk kkaaffaa

Türk k›z›n› sokak ortas›nda öldüresiye dövdüler
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WIENSTROM ile emin ellerde

WIENSTROM’da
derhal daha

uygun elektrik.

EElliinn kk››rr››llss››nn 

TEMSA adl› Türk flirketi Nieder-
österreich Eyaleti’nin Posta kuru-
munun ihalesini bile¤inin hakk› ile
kazanarak 240 adet otobüs satt›. 50
adet teslim edildi. Geri kalan› dört
y›l içinde teslim edilecek.

‹nan›lmaz ama gerçek
Türkiye’den Avusturya’ya 240  otobüs

Haberin devam› sayfa 32’de
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Avusturya’da baþta YÝMPAÞ
adlý Holding olmak üzere
Türkiye, Almanya ve Ýsviçre
merkezli ‘Camii’nin Minera-
sini çalýp, kýlýnýfý uydurmak’
amacýnda olan birçok sözde
holding  ve uzantýlarý faizsiz
kazanç sloganý ile Müslü-
man Türklerin tassaruflarýný
hortumlamýþ ve çok nitelikli
bir yolsuzluða imza atmýþ-
lardýr. 

Bu holdinglerin aracýlarý, or-
taklarý, referansçýlarý, peþ-
keþçileri ölmediler, hala yaþý-
yorlar. Kimse olayý kapatma-
ya çalýþmasýn. Yeni Vatan
Gazetesi’ne çeþitli Bizans en-
trikalarý, küfür, gýybet, yalan
ve dedikodu ile savaþ açma-
sýn. Yapan, kýsa, orta veya u-
zun vadede kaybeder.. Al-
lah’ýn kul hakký yiyeni ve bu-
na göz yumanlarý affetme-
yeceðini barýþýn dini Ýslam
bize öðretiyor. Bu sözde
Holding temsilcileri ve yöne-
ticileri, Ýslami referanslar
kullanarak çaldýklarý  paralar
ile yurt dýþýnda çeþitli iþlere
girmiþtir. Hatta bu yönetici-
ler, biz HoldindZELERÝN sesi-
ni dile getirmeye çalýþtýkça,
bize çeþitli aracýlarý ile saldýr-
maya baþladý bile. Ortada
göz, göre göre bir tecavüz
var. Burada suçu tecavüze
uðrayana atmak doðru mu-
dur? HoldingZEDELERE  “Pa-
rayý verirken bana mý sordu-
nuz? Hatalýsýnýz, kaptýrma-
saydýnýz” diyen sayýn Baþba-
kan Erdoðan’ýn bu konudaki
düþüncesine katýlmýyoruz.
Kendisi,  Viyana’da “Düþün-
ce Milliyetçiliði olamaz” de-
di. Bu sözlerine katýlarak
“Kaptýrmasaydýnýz” diye
HoldingZELDELERE verdiði
cevaba biz kendi düþüncele-
rimiz ile dost acý söyler man-
týðý ile cevap vermek istiyo-

ruz. Baþbakan Erdoðan’ýn
%34 oy oraný ile Türkiye
Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisi’nde  %66’lýk bir güç-
le halký yönetmesine baka-
rak bu rezilliðe el koymasýyla
bu sorun çözülür. 

Yeni Vatan Gazetesi’ni ara-
yan yüzlerce HoldingZEDE
bizden “sesimizi lütfen du-
yurun” isteðinde bulunuyor. 
Paralarýný kaptýran insanlar
bir hata yapmýþlardýr, doðru-
dur ama bu paralarý topla-
yan baþta holdingler olmak
üzere, bu holdinglerin ba-
þýnda, yanýnda ve ortasýnda-
ki  yöneticiler ve Avrupa’da
bu uðurda kandýrdýklarý i-
mamlar ve diðer aracýlar a-
caba hiç mi suçlu deðildir?
Bunlar bir cezaya tabii tutul-
mayacak mý? Ne hakla bu
holding temsilcileri, yöneti-
cileri aramýzda hem de piþ-
miþ kelle gibi hala itibarla
dolaþabiliyor? Bu ne biçim
bir yüzsüzlüktür? Bu olay
neden kapatýlmak isteniyor?
Bu olayýn üzerine neden gi-
dilmiyor? Acaba bu iþin ucu
bir yerlere mi dokunacak?
Papaz kaçtý oynamýyoruz.
Kaptýrýlan bir þey var ki,  Baþ-
bakan Erdoðan “kaptýrma-
saydýnýz“ diyor. Bunun anla-
mý “Çaldýrmasaydýnýz” de-
mek deðil mi? Peki ortada
bir çalma varsa, bu iþi yapan
bir hýrsýzýn da var olduðu
doðru deðil midir? Ýcraatýn
baþý olarak bu parayý KAPAN
hýrsýzlarýn yakasýna Baþba-
kan Erdoðan’dan halk adýna
yapýþmasýný  beklemek her
Müslüman’ýn görevi deðil
midir? Burada düpedüz bir
“Nitelikli Dolandýrýcýlýk” söz
konusu deðil midir? Öyle ya
da böyle ortada bu holding-
ler yüzünden yüzlerce aile
daðýlmýþ, onlarca insan inti-

har etmiþ ve büyük ailevi bu-
nalýmlar hala yaþanmakta-
dýr. Cenab-ý Allah ve gerçek
hukuk devletleri yardýmcýlarý
olsun...

HoldingZEDELER sayýn Baþ-
bakan Erdoðan’ýn “kaptýr-
masaydýnýz” cevabý karþýsýn-
da büyük hayal kýrýklýðýna
uðradýlar. Baþbakan Erdo-
ðan haklý da olsa Türkiye
Cumhuriyeti’nin Baþbakaný
olarak bu rezilliðe geçmiþi ve
geleceði ile el koymalýdýr.
Tekrar ediyoruz, kul hakký
yemeyi en büyük günah sa-
yan Yüce dinimiz Ýslam’ýn ö-
nemli referanslarýný kullanan
sözde Holdingler, büyük bir
yolsuzluða imza atmýþlardýr.
Baþbakan’dan ilk önce bu
yolsuzluklara bir son ver-
mesini okuyucularýmýz adýna
istiyoruz. Þimdi para yatýra-
rak hatalý olduðunu kabul
ettiðimiz HoldingZEDE va-
tandaþlar Baþbakan Erdo-
ðan’a soruyor;

“Sayýn  Baþbakan  Erdoðan
biz,  sizin  çok  iyi  tanýdýðýnýz
ve  bildiðiniz  Avusturya’da
çeþitli  isimler  ile  açýlan  Camii
adlý  sosyal  derneklerin  bazý-
larýnýn  ÝÇÝ  ve  çevresi  tarafýn-
dan  suistimal  edildik.
Ýmam’ým  diye  geçinen  kiþile-
rin  “Faiz  haramdýr,  Müslü-
manlar  faiz  veren  Avusturya
bankalarýnda  paralarýný  tut-
masýnlar”  gibi  telkin  ve  tav-
siyeleri  ile  tassarruflarýmýzý
sözde  holdinglere  kaptýrdýk.
Tamam,  biz  bir  cahillik  yap-
týk  ama  sizin  de  yakýndan
tanýdýðýnýz,  adýný  burda
anmak  istemediðimiz  ve
hepsini  zan  altýnda  býrak-
mak  istemediðimiz  o  kiþi,
kurum  ve  kuruluþlar  hala  ya-
þýyor.  Onlar  veya  sizler
siyasetçi  olarak  hiç  mi  suç-

suz  deðilsi-
niz?  
Burada  bu
ç e v r e n i n
temiz,  þe-
refli  insanlarý  bu  iþin  üzerine
gitse  daha  iyi  olmaz  mý?  
Ortada  bir  ceset  ve  bir  de
katil  var.  Ceseti  gömdük  ha-
di,  ama  katilin  ortada  dolaþ-
masýný  kamu  vicdaný  daha
nereye  kadar  kabul  edecek
acaba?  Buyrun,  elimizde
YÝMPAÞ’ýn  senetleri  var.  Pa-
ramýzý  istiyoruz.  Yimpaþ  Al-
manya’da  iflas  etti.  Avustur-
ya’da  varolan  þirketlere  para
akýtarak  kayboldu  ve  Türki-
ye’de  ise  hala  faaliyette.
Nerede  kaldý  Müslüman  kar-
deþliði,  nerde  kaldý  elbirliði,
kul  hakký,  yetim  hakký  nere-
de?  Alma    mazlumun  ahýný,
çýkar  aheste  aheste...”  
Yukarýdaki sözler binlerce
HoldingZEDE’den topladýðý-
mýz sözlerdir. 

”Sayýn Baþbakan Erdoðan’-
dan , Ýslam’ý referanslar alet
edilerek faizsiz kazanç sözü
verilerek dolandýrýlan Hol-
dingZEDELER’in sorunlarýna
el koymasýný acilen bekliyo-
ruz. Her geçen gün, saat,
saniye kayýptýr. Bu iþin üzeri-
ne eðilmenizi ve dolandýrýcý
olan kiþi en yakýnýnýz bile
olsa, bir Müslüman olarak
bu dolandýrýcýlýða ciddi ve
tarafsýz bir þekilde kararlýlýk-
la el koymasýnýzý bekliyoruz.

Sayýn Baþbakan Erdoðan’ýn
yetimin hakkýný yedirtmeye-
ceði gibi YÝMPAÞZEDE ve di-
ðer HoldingZEDELERÝ dolan-
dýranlarýn yakasýna yapýþaca-
ðýna da inanmak istiyoruz.
Baþbakan Erdoðaný’ý acilen
“dosdoðru yoldan ayrýlma-
dan” davaya el koymasýný
Viyana’dan rica ediyoruz.

HoldingZEDELER Baþbakan Erdoðan’dan yardým bekliyor!
Birol  KKIILLIIÇÇ

Baþyazý  

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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11-12 Temmuz tarihlerinde
Baþbakan Tayyip Erdoðan,
iki günlük resmi Avusturya
ziyaretinde ilk günü Avus-
turya baþbakaný Wolfgang
Schüssel tarafýndan askeri
þeref kýtasýnýn birlikte  de-
netlendiði törenle karþýlandý.

Avusturya Baþbakanlýðý’nda
yapýlan resmi görüþmelerde,

Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne
üyeliði baþta olmak üzere A-
vusturya’da yaþayan Türk
vatandaþlarýnýn sorunlarý ve
Avusturyalýlarýn Türkiye vize-
leri ele alýnan konulardý.

Avusturya, Türkiye’nin Avus-
turya vatandaþlarýna  vizeyi
kaldýrmasýný istiyor. Türkiye
tarafý “Gelin karþýlýklý vizeleri
kaldýralým“ mesajýný verdi.

Resmi görüþmelerin ardýn-
dan Schüssel, Erdoðan ve
heyeti onuruna öðle yemeði
verdi. Yemekte konuþan Baþ-
bakan Schüssel Türkiye’ye
AB yolunda destek verdi.
Schüssel’in konuþmasýnda,
Erdoðan’a AB ile yürüttüðü
iliþkiler ve açýk polikasý nede-
niyle hayran olduðunu söy-

lemesi dikkat çekti. Schüssel,
Türkiye’nin kýsa sürede çý-
kardýðý 6. ve 7. Reform pa-
ketleri nedeniyle ikinci kez
hayranlýk duyduðunu söyle-
di.

Avusturya Baþbakaný Schüs-
sel son üç yýllýk  Baþbakanlýðý
döneminde Türkiye’nin Av-
rupa Birliði’ne giriþini  des-
teklemediðini ve yokuþ yu-
karý politika sürdürdüðünü
bilenler, Baþbakan Schüssel
bu U dönüþü ile Türkiye’nin
AB’ye girmesine destek poli-
tikasýnýn altýnda, özellikle
Erdoðan hükümetinin AB’-
nin istediði Türkiye’de as-
keriyenin siyaset üzerindeki
gücünü  azaltacak olan 6. ve
7. Uyum Reformlarýný çýkar-
masý olduðu kabul ediyor. 

Baþbakan Erdoðan, Türkiye’-
de artýk deliklerin kapandýðý-
ný ve atýlým yapýldýðýný, an-
cak buna raðmen veryansýn
edip, baðýrýp çaðýranlarýn,
arkasýnda pisliklerin yattýðýný
söyledi. Erdoðan, “Baðýr-
mayla, çaðýrmayla, veryan-
sýn etmekle geri adým atacak
halimiz yok. Ýstediðiniz ka-
dar yaygara yapýn. Fakir-fu-
karanýn hakkýný yedirtmeyiz”
dedi.

VVÝÝYYAANNAA''DDAANN  EERRZZUURRUUMM''AA
Erdoðan, konuþmasýnda
AB’ye tam üyelik yolunda
yapýlan çalýþmalara da de-
ðindi. “Aþýk Veysel'in dediði
gibi, uzun ince bir yoldayýz,
gidiyoruz gündüz gece”
diyen Erdoðan, þöyle devam
etti “AB yolunda gerçekleþ-

VViiyyaannaa-  BBaaþþbbaakkaann  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooððaann  VViiyyaannaa
ggeezziissiinnddee    yyuurrttddýýþþýýnnddaa  ççaallýý-
þþaann  vvee  bbiirriikkiimmlleerriinnii  ffaaiizzssiizz
kkaazzaannçç  pprroobbaaggaannddaassýý  iillee
ssöözzddee  hhoollddiinngglleerree  kkaappttýýrraann

vvaattaannddaaþþllaarrýýnn  þþiikkaayyeettiinnee
cceevvaapp  vveerrddii..  VViiyyaannaa''ddaa
MMiilleenniiuumm  CCiittyy  ÝÝþþ  MMeerrkkeezzii''-
nnddee  ddüüzzeennlleenneenn  VVaattaannddaaþþ-
llaarraa  aaççýýkk  ttooppllaannttýýddaa,,  bbuurraa-
ddaa  yyaaþþaayyaann  TTüürrkk  vvaattaannddaaþþ-

llaarrýýyyllaa  bbiirr  aarraayyaa  ggeelleenn
EErrddooððaann,,  TTüürrkkiiyyee''ddee  bbuunn-
ddaann  ssoonnrraa  hhaakkssýýzzllýýkk  vvee  yyooll-
ssuuzzlluukk  oollmmaayyaaccaaððýýnnýý  ssööyyllee-
ddii,,  ““TTüüyyüü  bbiittmmeemmiiþþ  yyeettiimm-
lleerriinn  hhaakkkkýýnnýý  yyeemmeeyyeecceekk  vvee

yyeeddiirrmmeeyyeecceeððiizz””  ddeeddii..
EErrddooððaann’’ýýnn  bbuu  ssöözzüü  üüzzeerrii-
nnee,,  bbiirr  vvaattaannddaaþþ,,  ssöözzddee
hhoollddiinngglleerriinn  kkeennddiilleerriinnddeenn
aallddýýkkllaarrýý  ppaarraallaarrýý  vveerrmmeeddii-
ððiinnii  bbeelliirrtteerreekk,,  ““HHoollddiinngg-
lleerree  kkaappttýýrrddýýððýýmmýýzz  ppaarraallaarrýý
ddaa  kkuurrttaarrýýnn..  OOnnllaarraa  ddaa  yyee-
ddiirrttmmeeyyiinn””  ddiiyyee  sseesslleenniinnccee,,
EErrddooððaann,,  ““ÇÇookk  hhaattaallaarrýýnnýýzz
vvaarr..  BBuu  hhoollddiinngglleerree  ppaarraa
vveerriirrkkeenn  kkiimmee  ssoorrdduunnuuzz??
KKaappttýýrrmmaassaayyddýýnnýýzz!!””  ddeeddii..  
EErrddooððaann’’ýýnn  kkoonnuuþþmmaassýý  TTüürr-
kkiiyyee  sseenniinnllee  gguurruur  duyuyor
sloganlarý  ile  yer,  yer  kesil-
di.  Toplantýya  yaklaþýk
2000  kiþi  katýlýrken,  iki
yüzden  fazla    vatandaþýn
toplantý  salonuna  gireme-
dikleri  görüldü.  Erdoðan
Türk  dernekleride  ilede
görüþtü.(Sayfa  4)

Millenium City’ye gelen Baþbakan Erdoðan’ýn sevenleri, oldukça heyecanlý geçen
konuþmalarý hepbirlikte dikkatlice dinlediler. Toplantýya yoðun bir ilginin olduðu

görüldü. Toplantýya birçok Holding`ZEDE katýlarak sorunlarýna çare aradýlar. 

Haberin  devamý  için  çeviriniz

Baþbakan Erdoðan  Viyana’da halk toplantýsýnda HoldingZEDELERE þu mesajý verdi:

‘’Kaptýrmasaydýnýz’’



PPOOLLÝÝTTÝÝKKAASayfa 4 Sayý 36

YENÝ VATAN GAZETESÝ

tirdiðimiz reformlarla 2004
yýlý bizim yýlýmýz olacak.
AB'ye girdiðimizde tabii ki
sizlerin de konumu çok de-
ðiþecek.
Ýnþallah Ýstanbul'dan Erzu-
rum'a yolculuk yapar gibi Ýs-
tanbul'dan Viyana'ya yolcu-
luk yapacaksýnýz. Sizler de
Viyana'dan Ýstanbul'a, ara-
banýzla gelebileceksiniz.''
Özellikle Milliyetçi ve Muha-
fazakar derneklere mesaj
yollayan Baþbakan Erdoðan,
“Kendi aranýzda tek baþýna
oluþumlara gitmeyin” diy-
erek, her Türk'ün Türkiyeli
olma bilincinde olmasý
gerektiðini ifade ettikten
sonra þunlarý dile getirdiði
öðrenildi:  ''Herkesin düþün-
cesi farklý olabilir. Ama
benim düþünceme saygý
göster. Burada sizin içiniz-
den milletvekilleri, yerel
yöneticiler çýkabilir. Ancak
illa bizim derneðin yöneticisi
olsun derseniz bu olmaz.
Hangi derneðin yöneticisi ile
daha çok kazanabilecek-
seniz onun çatýsý altýnda
toplanmanýz gerekir. Düþün-
ce milliyetçiliði yapmamalý-
yýz” dedi. 
Erdoðan, dün ayrýca, Saban-
cý Holding bünyesinde yer
alan TEMSA A.Þ'nin ürettiði
otobüslerin Avusturya Posta
Otobüsleri Ýdaresi'ne teslim
edilmesi nedeniyle Briston
Otel'de düzenlenen törene
katýldý. Erdoðan, törende

yaptýðý konuþmada, “TEM-
SA'nýn Türk sanayii açýsýn-
dan önemli bir baþarý saðla-
dýðýný, bunun Türk sanayi
ürünlerinin Avrupa'da artýk
kalýcý kabul gördüðünün de
somut bir kanýtý olduðunu”
söyledi.

GGEERRÝÝ  VVÝÝTTEESSTTEE  KKAAZZAA  YYAAPPTTII
Erdoðan, törenden sonra bir
otobüsün þoför koltuðuna
oturdu, ancak geri vitese al-
dýðý otobüs trafik levhasýna
çarptý. Otobüsteki bakanlar,
“Baþbakan ihracata imzasýný
böyle atýyor” diye espri yap-
týlar.Baþbakan Erdoðan, Tür-
kiye'nin Viyana Büyükelçisi
Mithat Balkan'ý da kastede-
rek “Mithat Bey'in kapýsý
Tayyip Bey'in kapýsýdýr. Ýstedi-
ðiniz zaman kapýsýný çalabi-
lirsiniz. Bundan sonra tüm
vatandaþlar hiç çekinmeden
sorunlarýna Mithat Bey’e
direkt olarak getirsin. Bü
yükelçi Mithat Bey benim
adýma o sorunlarý çözmekle
görevlidir’’
Vatandaþlar ne dedi!
Bir vatandaþ gezi hakkýnda
‘’Baþbakan Tayyip Erdoðan
rüzgar gibi geldi, rüzgar gibi
gitti...Kaldýk biz, bize..’’
dedi...Toplantýya katýlan baþka
bir vatandaþ  ’’Avusturya’da
birçok sözde holding gelip
imamlar ve özellikle Camii
Cemaetinde aðýrlýðý olan güçlü
isimleri aracý olarak kullandý.
Ben bunun yanlýþlýðýný kabul
ediyorum. Hatta bana bile tek-

Baþbakan Erdoðan, 11-12
Temmuz tarihleri arasýnda-
ki Viyana gezisi sýrasýnda
Avusturya'daki Türk Der-
neklerinin bir kýsmý ile de
uzun bir toplantý yaptý. Er-
doðan Türk derneklerinin,
herkesin dernek çatýsý al-
týnda toplanma hakký ol-
duðunu, Türk dernekleri-
nin vatandaþlarýn ayrýl-
ma noktasý olmama-
sý gerektiðini
t a v s i y e
etti.

Çatý  ve  Kanarya  
Sevenler  Derneði!

Kýsa adý ATB olan ve Çatý
diye  tanýnan Avusturya
Türk Dernekleri Birliði baþ-
kaný Yavuz Kuþçu Baþba-
kan Erdoðan’ýn hazýr bu-
lunduðu dernekler toplan-
týsýnda Avusturya’da, Çatý’-
nýn  üyesi olan 186 derne-
ði  temsil ettiðini iddia e-
dince zor durumda kaldý.
Baþbakan Erdoðan, “186
üye derneðinizden, 10 ü-
yenizi sayar mýsýnýz?” diye
Çatý baþkaný Kuþçu’ya tüm
derneklerin önünde sordu.
Kuþcu’nun Çatý’ya üye veya
kurucu üye diye saydýðý
dernekler, Baþbakan’ýn gö-
zü önünde toplantýda tek
tek ayaða kalkarak, Çatý’-
nýn üyesi olmadýklarýný ifa-
de ettiler. Baþbakan Erdo-
ðan bu skandal karþýsýnda
tüm diðer derneklerden
ayrýcalýklý olarak masasýnda

oottuurrttttuurruullaann Çatý baþkaný
Kuþcu’ya dönüp, þunlarý
ifade etti: “Çatýnýzda
Kanarya Sevenler Derneði
de var mý?  Baksanýza, üye
diye bize ifade ettiðiniz
bazý dernekler  Çatý’nýn
üyeliðini kabul etmiyor,

böyle iki, üç
spor derneði

ile Çatý olur
mu, böyle iþ

olmaz”. Topla-
nýtýya, birçok
dernek, birlik

ve federasyon
temsilcisinin yanýsý-

ra, Çatý diye tanýnan
Avusturya Türk
Dernekleri Bir-

liði yönetimi adýna
Yavuz Kuþçu, Genel Sekre-
ter Fitnat Estekin, Yönetim
Kurulu üyesi Erol Yasemin’-
in  katýldýðý öðrenildi.

Kamuoyuna ve basýna ne-
den kapalý yapýldýðý bilin-
meyen Baþbakan Erdo-
ðan’ýn Türk Dernekleri top-
lantýsýna birçok ciddi Türk
derneðinin davet edilme-
mesi dikkat çekti. 
Baþbakan Erdoðan Avus-
turya’da þu anda Çatý altýn-
da toplanan birkaç derne-
ðin Türk toplumunu temsil
etmesinin zor olduðunu,
kendisinin tavsiyesinin her-
kesi kucaklayacak ve her
kesimden dernekleri istina-
sýz çatýsý altýnda toplayacak
yeni bir oluþumun kurul-
masý olduðunu söyledi. 
Toplantýdan birçok kiþi
memnun ayrýlýrken bazý
dernek temsilcileri ise hiç
de memnun olmadýklarýný
ifade ettiler. 

Baþbakan Erdoðan Çatý Baþkaný’na sordu:
“Kanarya Sevenler Derneði üyeniz mi ?”

Baþbakan Erdoðan, 16. Viyana’nýn ünlü Türk Pazarý Brunnen
Markt’ý gezerek esnaf ve vatandaþlarla selamlaþtý.

Baþbakan Erdoðan’ýn dernekler
ile yaptýðý toplantýya katýlmadý-
ðý halde, konu olan kanarya
adlý sevilen kuþ türü, güzel sesi
ve sevimliliði ile tanýnýyor. 
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WWrr..  NNeeuussttaaddtt- Aþaðý
Avusturya´nýn Wr.
Neustadt semtinde,
18 yaþýndaki genç bir
Türk bayan, üç dazlak
tarafýndan dövülerek
hastanelik edildi.
Gecenin ilerleyen saat-
lerinde arkadaþýný is-
tasyona býraktýktan

sonra evine doðru yü-
rümeye baþlayan Gü-
lefer C. (18) adýndaki
Türk gencin yolu üç
dazlak tarafýndan ke-
sildi. Çok geçmeden
tehditler savuran daz-
laklar, savunmasýz
Türk bayaný döverek
hastanelik ettiler. 

Genç Türk bayan Gü-
lefer C.: „Ben sadece
evime geri dönüyor-
dum. Bir anda yolumu
kestiler. Beni yabancý
olduðum için azarladý-
lar, yumrukladýlar ve
yakmakla tehdit etti-
ler”, ifadesinde bulun-
du.

Gülefer C.´yi dazlaklar
acýlar içinde yere düþ-
tüðünde de býrakma-
dýlar ve tekmelemeye
devam ettiler. Savun-
masýz ve yaralý genç
Türk bayan Gülefer C.
(18) çareyi bir araba-
nýn altýna saklanmakta

buldu. Gülefer C. an-
cak dazlaklarýn uzak-
laþmasý üzerine araba-
nýn altýndan çýkabildi.
Gülefer C. (18) acý ve
kanlar içinde Haupt-
platz´a kadar gelebil-
di.
Yoldan geçen kiþiler
hemen polise haber
verildiler. Ýlk aramalar
ise sonuçsuz kaldý.

Elin kýrýlsýn dazlak!
AAvvuuss ttuurryyaa ’’ddaa  ggöörrüü llmmeemmii þþ   ýý rrkkçç ýý ll ýýðð ýýnn  kkuurrbbaannýý   1188  yyaaþþ ýýnnddaakk ii   bb ii rr   TTüürrkk   kk ýý zz ýý ..   OOllaayy
AAvvuussttuurryyaa  bbaass ýýnn ýýnnddaa  nneerreeddeeyyssee  yyookk  ssaayy ýý lldd ýý ..   ÜÜçç  ddaazz llaakk  HHaazz ii rraann  aayy ýýnn ýýnn  ssoonnuunnddaa  TTüürrkk
kk ýý zz ýýnn ýý   yyoo llddaa  öö llddüürreess ii yyee  ffeecc ii   þþeekk ii llddee  ddöövvddüükktteenn  ssoonnrraa  yyaakkmmaakk llaa   tteehhddii tt   eett tt ii ..   TTüürrkk   kk ýý zz ýý
aarraabbaannýýnn  aa ll tt ýýnnaa  kkaaççaarraakk  ccaannýýnn ýý   kkuurr ttaaddýý ..   KKoorrkkuunnçç,,   kkoorrkkuunnçç,,   kkoorrkkuunnçç.. .. .

VViiyyaannaa- Avusturya’nýn en
büyük bankasý Bank Austria
Creditanstalt’ýn yedinci
Viyana’daki  Westbahn-
straße 32-34 adresindeki
þubesi müdürü bayan
Sumper, Türk müþterilerini
özellikle beklediðini açýkladý.
Türk müþterilerinden bu
güne kadar çok iyi tecrübel-
eri olduðunu ifade eden
Þube Müdürü bayan
Sumper, ““BBaannkk  AAuussttrriiaa
CCAA’’nnýýnn  hheerr  þþuubbeessii  ssiizziinn  hhiizz-
mmeettiinniizzddeeddiirr..  AAmmaa  bbuu  ggüünnee

kkaaddaarr  öözzeelllliikkllee  ççaabbuukk  kkrreeddii
kkoonnuussuunnddaa  uuzzmmaann  oolldduuðð-
uummuuzzddaann  vvee  TTüürrkklleerr  iillee  iiyyii
tteeccrrüübbeelleerriimmiizzddeenn  ddoollaayyýý
ssiizzlleerrii  bbeekklliiyyoorruuzz..  EEvv  kkrreeddiissii
bbaaþþttaa  oollmmaakk  üüzzeerree,,  eevvee  aallýý-
nnaaccaakk  mmoobbiillyyaa,,  yyeennii  mmuuttffaakk
vvee  aakkllaa  ggeelleebbiilleecceekk  hheerr  ttüürrllüü
öözzeell  kkrreeddii  kkoonnuussuunnddaa  ssiizzee
yyaarrddýýmmccýý  oollmmaakk  iissttiiyyoorruuzz..  
TTaabbiiii  kkii  þþuubbeemmiizzddee  yyeennii  bbiirr
kkoonnttoo  aaççmmaakk  iissttiiyyeennlleerree
ssüüpprriizz  hheeddiiyyeelleerriimmiizz  vvee  oonnllaa-
rrýýnn  ssoorruunnllaarrýý  iiççiinn  hheerr  zzaammaann
kkuullaaððýý  vvee  ggöönnllüü  aaççýýkk  ppeerrssoo-

nneelllleerriimmiizz  oollaaccaakkttýýrr..
SSiizzii  bbiirr  kkaahhvvee  iiççmmeeyyee  ddaavveett  eeddiiyy-
oorruuzz..  ÇÇüünnkküü  bbiirr  TTüürrkk  aattaassöözzüünnüünn
ççookk  ggüüzzeell  iiffaaddee  eettttiiððii  ggiibbii  ‘‘’’  bbiirr
ffiinnccaann  kkaahhvveenniinn  kkýýrrkk  yyýýll  hhaattýýrrýý  vvaarr-
ddýýrr””  dedi.  
Bank Austria CA’nýn sadece 7.
Viyana’da, Westbanhstr.32-34
þubesinde yeni konto açanlara
verilecek hediyeler arasýnda müþ-
ter veya çocuklarýn çeyizleri için
güzel bir SECCADE’nin olmasý-
nýn, samimi ve saygý dolu  bir
adým olduðuna dikkat çekti.

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

ÝÝRRTTÝÝBBAATT  
11007700  WWiieenn,,

WWeessttbbaahhnnssttrraaßßee
3322-3344  

TTeell..::0055005500553366330011

TA
N
IT
IM
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VViiyyaannaa-  17 Ocak 2003 tari-
hinde Avusturya’nýn Tirol
Eyaleti’nin Bh Landeck böl-
gesinde  W 930 41 K plaka-
lý araca trafik cezasý kesildi.
Buraya kadar herþey normal.
Ancak anormal olan kesilen
bu cezanýn, kendi üstüne
kayýtlý hiçbir aracý olmadýðý
gibi ehliyeti bile olmayan  ký-
sa adý ATÝB olan Türkiye
Cumhuriyeti Diyanet iþlerine
baðlý Avusturya Türk Ýslam
Birliði’nin  3. Viyana’da bu-
lunan Hacý Bayram Veli
Camii  adlý derneðin Baþ-
kanlýðýný yaklaþýk iki yýldan
beri üstlenen Ali Kirval adýna
kesilmesi. 

Ali Kirval 30 yýldýr bir fabri-
kada öðleden sonra çalýþan
aramýzdan bir insan. ATÝB’ýn
kendi çatýsý altýnda topladýðý
tüm Avusturya’da görev ya-
pan sonu Camii ile biten 52
tane dernek biçiminde bir
araya gelmiþ, organizasyonu
var. 

3 Temmuz 2003 günü ATÝB
Merkezi’ni ziyaret eden Ali
Kirval kendi adýna düzenlen-
miþ ancak ATÝB Genel Mer-
kezi adresine yollanmýþ ceza
makbuzunu açýlmýþ bir zarf
içerisinde teslim alýr.

Normal þartlar altýnda 50 ila
100 Euro arasýnda olmasý
gereken ceza miktarý uzun
zaman ödenmediðinden
dolayý, katlanarak 220 Eu-
ro’ya çýkmýþ ve 3 Aðustos
2003 tarihine kadar öden-

memesi halinde hapis ceza-
sýna çevrileceði, gelen ceza
makbuzunda bölge Emmi-
yet Müdürlüðü tarafýndan
belirtilmiþ.
Ali Kirval olaydan duyduðu
üzüntüyle þunlarý ifade etti:

“CCeezzaa  mmaakkbbuuzzuunnuu  AATTÝÝBB
MMeerrkkeezzii’’nnddeenn  tteesslliimm  aallddýýkk-
ttaann  ssoonnrraa  kkýýssaa  bbiirr  aarraaþþttýýrrmmaa
yyaappttýýmm..    CCeezzaaddaa  ,,  aaddýý  ggeeççeenn
““WW  993300  4411  KK””  ppllaakkaallýý  aarraaccýýnn
AATTÝÝBB  aaddýýnnaa  kkaayyýýttllýý  oolldduuððuunnuu
bbuulldduumm..  AAnnccaakk  ttüümm  ççaabbaallaa-
rrýýmmaa  rraaððmmeenn  oo  ttaarriihhttee
AATTÝÝBB’’ee  aaiitt  aarraaccýýnn  kkiimmlleerree  tteess-
lliimm  eeddiillddiiððiinnii  vvee  kkiimm  ttaarraaffýýnn-
ddaann  kkuullllaannýýllddýýððýýnnýý  ööððrreennee-
mmeeddiimm..    HHaattttaa  DDiinn  ÝÝþþlleerrii
KKoooorrddiinnaattöörr  BBaaþþkkaannýý  MM..UU..‘‘-
yyaa,,  bbaannaa  llüüttffeenn  AATTÝÝBB’’iinn  aarraa-
bbaassýýnnýý  oo  ttaarriihhlleerrddee  kkiimmiinn
kkuullllaannddýýððýýnnýý    ssoorruunnccaa,,  ““BBiizz
ssaannaa  bbuu  kkiiþþiilleerriinn  aaddýýnnýý  ssööyy-
lleeyyeemmeeyyiizz..  BBiizzee  hheessaapp  ssoo-
rruullmmaazz,,  sseenn  bbuu  cceezzaayyýý  öö-
ddeemmeelliissiinn””  ddiiyyee  cceevvaapp  aallddýýmm..  
TT..CC  VViiyyaannaa  KKoonnssoolloosslluukk  yyeett-
kkiilliilleerriinnddeenn,,  dduurruummuu  bbiillddiirr-
mmeekk  iiççiinn  rraannddeevvuu  aallmmaakk  iissttee-

Ali Kirval dedektiflere taþ çýkarttý

Ali Kirval adýna düzenlenen ve ATÝB Genel Merkezi’ne postalanan 
Trafik ceza makbuzunun miktarý 220,-Euro 

Ehliyeti ve arabasý olmayan ATÝB üyesi, Viyana 3. Bölge Hacý Bayram 
Veli Camii Dernek Baþkaný Ali Kirval araba cezasýný alýnca þaþkýna döndü



ddiimm  aammaa  bbaannaa  hhaallaa  cceevvaapp
ggeellmmeeddii..’’’ 
Bunun üzerine 10 Temmuz
2003 tarihli yanda görülen
bir dilekçe ile tekrar ATÝB’e
durumu izah eden Ali Kirval,
dilekçesinde, ”ATÝB üye-
lerinin isimlerinin kendisine
bildirilmesini ve bu tarz bir
eylemle kendi adýný kullana-
rak sahtekarlýk yapanlarýn
ATÝB bünyesinden ihraç edil-
mesini” talep etmiþ. 

Yanda ATÝB üyesi, Viyana 3.
Bölge Hacý Bayram Veli
Camii Dernek Baþkaný Ali
Kirval’ýn ATIB Merkezi’ne 8
Euro vererek EMS Posta yolu
yolladýðý mektubun orjinali-
ni görebilirsiniz.
13 Temmuz tarihinde ATIB
Merkezi’nde yapýlan baþ-
kanlar toplatýsýnda hazýr bu-
lunan Ali Kirval yazmýþ oldu-
ðu dilekçeyi gündeme geti-
rip, dilekçesinin iþleme alýn-
madýðýný ve toplantýda gün-
dem maddesi olmayacaðýný
öðrenince söz alarak konu-
yu diðer tüm ATÝB baþkanla-
rýnýn dikkatine sunar.  Bura-
da geçen konuþmalar sýra-
sýnda diðer Camii Baþkanla-
rýnýn da Ali Kirval’dan yana
tavýr koymalarý ve gerekirse
olayý mahkemeye götürmesi
yolunda kendisine destek
vermeleri üzerine ATÝB Din
Ýþleri koordinatör baþkaný
M.U. geri adým atarak, söz
konusu tarihte aracý H.U
(Linz ATÝB hocasý) ve N.B’nýn
(Mauthausen Ýmamý) kullan-
dýðýný söylemek durumunda
kaldý. Böylece arabayý ATÝB
üyesi, Viyana 3. Bölge  Hacý
Bayram Veli Camii Dernek
Baþkaný Ali Kirval’ýn kullan-
madýðý ortaya çýkar. 
Buna raðmen ATÝB yetkilile-
ri, üyeleri olan bu iki imama
zarar gelmemesi için Ali Kir-
val’ýn bu cezayý ödeterek o-
layýn peþini býrakmasýný iste-

diler.
Ali Kirval Yeni Vatan Gazete-
si’ne olay ile ilgili þunlarý
söyledi:
“Burada olayýn 50-100 Euro
ile alakasý yoktur. Diyanet Ýþ-

lerine baðlý ATÝB gibi müm-
taz bir kuruluþun içinde
böyle cüzzi rakamlara te-
nezzül edebilecek insanlarýn
bulunmasýnýn ileride bu olu-
þuma daha büyük zararlar

vereceðine inanýyorum. Be-
nim de üyesi bulunduðum,
kýsa adý ATÝB Avusturya Türk
Ýslam BÝRLÝÐÝNDEN   bu suç-
lu kiþilerin ihraç edilmesini
istiyorum.”
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Ceryan eden olaylar karþýsýnda Ali Kirval tarafýndan 
ATÝB Yönetim Kurulu’na yazýlan10/07/2003 tarihli, ve 

iþleme konulmayan söz konusu dilekçe 
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Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi'nin Ek 13 numara-
lý protokolü, savaþ sýrasýnda

ve savaþ tehlikesi halinde iþle-
nen suçlarda da idam cezasý-
nýn kaldýrýlmasýný öngörüyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi Baþkaný Peter
Schieder,  yaptýðý açýklamada,
''Ýdam cezasý, en kötü insan
haklarý ihlalidir. Bizim amacý-
mýz, Avrupa Konseyi'ne üye
45 ülkenin dýþýnda gözlemci
statüyle çalýþmalarýmýza katý-
lan ABD ve Japonya'da da
idam cezasýnýn kaldýrýlmasý-
dýr'' dedi.   Genel Sekreter
Walter Schwimmer de
Avrupa Konseyi'nin barýþ zam-
aný idam cezasýný yasaklayan
ilk uluslararasý teþkilat oldu-
ðunu hatýrlattý ve þimdi bu
sözleþmeyle savaþ zamanýnda

iþlenen suçlara da idam ceza-
sý istenmesinin önüne geçildi-
ðini bildirdi.   Genel Sekreter,
þu ana kadar sözleþmeye taraf
olmamýþ ülkelere de vakit
geçirmeden politikalarýný göz-
den geçirerek, sözleþmeye
taraf olmalarý çaðrýsýnda
bulundu. Avrupa Konseyi'ne
üye 45 ülkeden 41'inin, 13
numaralý protokolü imzaladý-
ðý bildirildi.

Avrupa Konseyi ülkelerinden
Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve
Ermenistan, protokolü þu ana
kadar imzalamayan ülkeler.

Ýdam Avrupa'da tarih oldu
Avrupa  Konseyi'nin,  tüm  koþullarda  idam  cezasýnýn  kaldýrýlmasýný
öngören,  AÝHS'nin  13.  numaralý  protokolü  resmen  yürürlüðe  girdi.

VViiyyaannaa- Ýçiþleri Bakanlýðý
ve Caritas için sipariþ
verilen binlerce araba-
nýn sipariþi bulmaca
oyununa döndü.

Citroen yetkilileri, Ýçiþleri
Bakanlýðý için standart
model 3977 araba ile
1700 tane arabanýn da
Caritas ve Avusturya´da
bulunan diðer enstitüler
için sipariþ edildiðini,
ancak bu sipariþi kimse-

nin üstlenmediðini ifa-
de ediyor. Citroen, do-
landýrýcýlarýn peþini býra-
karak bu konuyla ilgili
dosyayý Fransa´ya iletti.
Düzenbazlýk ilk olarak
Avusturya´da bulunan
Citroen Ana Bayiisi´nin,
müþterisi olan Ýçiþleri
Bakanlýðý’na ve Cari-
tas´a ödeme ve tesli-
mat için baþ vurmasýyla
ortaya çýktý. 
Bunun üzerine Citroen

Avusturya, üzerinde
kötü taklit edilmiþ Cari-
tas damgalý “Satýn alma
anlaþmasýný” gösterdi. 

Ýstatistiksel bilgileri kar-
þýlatýrdýðýmýzda Ocak

ayýndan Mayýs ayýna
kadar daha henüz
toplam 4109 Citroen
Marka araba kaydý
yapýlmýþ. Böylelikle dü-
zenbazlar Fransýzlarýn
neredeyse 6 aylýk top-
lam araba sipariþlerini
vermiþ oluyordu. Özel-
likle acý olan þey ise bu
arabalarýn orta Avru-
pa´da çabuk satýlama-
yacak olmasýdýr. Çünkü
araba satýcýlarý beyaz
renk arabalarýn burada
hiç tutulmadýðýný savu-
nuyorlar.

Görülmemiþ üçkaðýtçýlýk
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KKoonnuukk  YYaazzaarr
MMeehhmmeett  ÞÞeevvkkeett  EEyyggii''nniinn
MMiillllii  GGaazzeettee

SEVGÝLÝ din ve iman kardeþ-
lerim, biz hepimiz bir üm-
met teþkil ediyoruz. Ümmet
en medeni, en olgun, en fa-
ziletli, en þerefli topluluk de-
mektir. 
Biz maalesef bir Ýslam Üm-
meti olmamýþýz ve bugünkü
acýnacak, periþan duruma
düþmüþüz. Bizim topluluðu-
muz þu anda yýðýnlardan
veya sürülerden ibaret olan
bir kuru kalabalýktýr. 

Sizlere yazmýþ olduðum bu
mektubu dikkatle okumanýzý
istirham ediyorum. 

Biz l950'den bu yana 40 bin
cami binasý, bu iþ için tril-
yonlarca dolar harcama
yaptýk. Ama bunlar Ýslam
medeniyetine ve kültürüne
uygun, güzel, estetik, vasýflý
binalar olmadý. Bunlarýn
mihraplarýna geçecek kalite-

li imamlar, minberlerine çý-
kýp hutbe okuyacak kaliteli
hatipler, Müslümanlarý uya-
racak kaliteli vaizler yetiþtir-
meyi düþünmedik. Kalite
son derece düþük ve yeter-
sizdir. 

70 bin camiye hela, imam
ve müezzin lojmaný yaptýr-
dýk. On binlerce camiye ka-
lorifer yaptýrdýk, pahalý kli-
ma cihazlarý taktýk. Camileri
hoparlörle, ýþýldakla, vantila-
törle doldurduk. Evet, bun-
lara trilyonlarca dolar harca-
dýk son 50 yýl içinde. 

Bütün gücümüzü Kuran
kursu, imam hatip mektebi,
Ýlahiyat fakültesi açmaya
sarf ettik. Hesabý yapýlsa,
bunlara akýllara durgunluk
verecek miktarlar harcadýk. 

Daha bitmedi. Bir takým DÝN
BARONLARI için her yýl mil-
yarlarca dolar para topladýk.
Bu paralarýn yerli yerince,
akýllýca harcanýp harcanma-
dýðýný hiç sorgulamadýk, 
kontrol etmedik. 

Ramazanlarda birtakým dini
cemaatler beþ yýldýzlý lüks
otellerde bin kiþilik ihtiþamlý,
israflý, gösteriþli, günahlý
iftarlar veriyordu. O fücur
(günah) yuvalarýnda verilen
iftarlar yüce dinimize uygun
muydu? 

Zengin olan Müslümanlarýn
çoðu ipin ucunu kaçýrdý,
þaþýrdý, daðýttý. Milyon
dolarlýk lüks meskenler, yüz
binlerce dolarlýk yazlýklar,

lüks limuzinler, israf, safa-
hat, rezalet, gýrtlaða kadar-
dý. 
Biz bir sürü hizip, fýrka,
grup, cemaat ve tarikata
ayrýldýk ve birbirimizle çeki-
þip tepiþmeye baþladýk. Yý-
ðýn ve sürü haline gelen on
milyonlarca Müslüman þu
anda vahim bir kýrsal kesim
ve varoþ zihniyeti, marjinall-
lik, parçalanmýþlýk içindedir. 

Din düþmanlarýnýn ve din
sömürücülerinin oyuncaðý
ve maskarasý durumuna

düþmüþ bulunuyoruz. 

Hazretim yanýlmaz! Bizim
cemaatin ulu zatý hata
etmez! Hocaefendi yanlýþ
yapmaz!.. Sorgulama yok,
hesap sorma yok, kontrol
yok. Bu þartlar altýnda
ümmetin iþleri elbette
kötüye gider. 

Bizi mahvedenler militan din
düþmanlarý deðil, içimizdeki
din sömürücüsü, din rantý
yiyen iþbirlikçi, hain alçaklar-
dýr.

Müslümanlara mektup
Ýslamcý  Mehmet  Þevket  Eygi'nin,  Milli  Gazete'nin    30  Haziran
2003  tarihinde    yayýnlanan  yazýsýný  siz  sayýn  okuyucularýmýzýn
dikkatine‚  “Türk  basýnýndan  seçme  yazý”  olarak  sunuyoruz.  
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VViiyyaannaa- Viyana Entegrasyon
Fonu, 9 Temmuz’da dü-
zenlediði basýn toplantýsýnda
Avusturya’daki ayrýmcýlýða karþý
düzenlenmiþ olan yasanýn yeni-
lenmesi gerektiðini ifade etti.
Bu anlamda örnek olarak su-
nulan Avrupa Birliði Projesi’nde
Avrupa Birliði'nin ayrýmcýlýða
karþý uygulamalarýnýn geliþ-
tirilmesi amaçlanýyor.

“Ýþyerlerinde Eþitlik” adý altýn-
daki parola ile WIF'in partnerle-
riyle sunmuþ olduðu proje iþ
yaþamýndaki ayrýmcýlýða karþý
alýnan tedbirlerin daha etkili
hale getirilmesi ile ilgili çalýþ-
malarý içeriyor.
Avrupa Birliði’nin “Equal” pro-
gramýnda yeralan bu çalýþma,
deðiþimin gerçekleþmesi için bir
çok partnerin desteðini almýþ

durumda bulunuyor.
Proje´nin baþlangýcýnda, iþlet-
mesinin içinde bulunduðu dur-
umlarla ve ayrýmcýlýkla ilgili ko-
nularda çekinmeden tartýþabi-
lecek bir firma yeralýyor. Ýlk aþa-
mada konunun aydýnlatýlmasý
için iþyerleri çalýþanlarý þahsi
kimlik, önyargý, ýrkçýlýk ve cin-
sellikle ilgili konularda ki alakalý
sorularla karþýlaþýyor. Bu konuþ-
malarýn korkunun yýkýlmasýna
yardým edici ve þeffaf bir þekil-
de tartýþma ortamý niteliginde
olmasý gerekiyor.
Konuþma, ýrk ayrýmcýlýðýný
genel olarak tanýmayý ve bu
düþünceleri yýkmak için yön-
temler bulmak ve bunlarý
benimsetmek amacýný taþýyor.
Önemli noktalardan biri de bir
iþte etnik çokluðun yararlarýnýn
olduðunu göstermek.
Þirketler, Avrupa Birliði’nin
geniþleme sürecinden önce ve

globalleþmenin hýzla arttýðý
günümüzde çalýsanlarýnýn kül-
türel farklýlýklarý ve benzerlikleri
hakkýnda yeterince bilgi sahibi
olduklarýnda iþ hayatýna daha
iyi hazýrlanma imkaný bula-
bileceklerdir.
Dezavantajý ise, her firmanýn
proje takýmýnýn baþýnda bulu-
nan kiþinin, çalýþanýn etnik ö-
zelliðinin farkýna varamamasý.
Bu da ayrýmcýlýk, iþten çýkarýl-
ma, iþletme içerisinde çatýþma-
lara ve þirket içinde kalite kaybý-
na yol açabilir.
Þu an bu projeye katýlan üç
firma bulunmakla birlikte, katý-
lan firmalarýný sayýsýnýn gün-
geçtikçe artacaðý tahmin ediliy-
or.
Bir süre sonra, bu projeden
yaralanan firmalarýn ayrýmcýlýk
problemlerini  kendi baþýna
tanýyabilmesi ve sorunlarý çöze-
bilmesi hedefleniyor.  
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VViiyyaannaa- Viyana Eyaleti
Entegrasyon`dan Sorum-
lu Bakaný Renate Brauner,
WIF Baþkan Yardýmcýsý
Helmut Schüller, Bilim
Adamý Araþtýrmacý Dr.
Bernhard Perchinig ve
WIF Genel Müdürü Jo-
hannes Seitner ile birlikte
bir basýn toplantýsý dü-
zenlediler.
Toplantýda Viyana Eyale-
ti’nin gelecekte yapacaðý
deðiþikler açýklandý. Viya-
na Belediyesi ve ayný za-
manda eyaletine baðlý ye-
ni bir entegrasyon birimi-
nin kurulacaðý ve bu bi-
rim sayesinde hizmetlerin
kalitesinde artýþýn amaç-
landýðý ifade edildi.

11 yýldan beri yabancýlara
yönelik yaptýðý hizmetle-
riyle tanýnan Viyana En-
tegrasyon Fonu görevini
sona erdirecek. Ancak
WIF’e ait mahalle temsil-
ciliklerinin kapanmayarak
oluþturulan yeni birime
baðlanacaðý açýklandý.

Yeni politika ile göçmen
dernekleri ve sivil toplum
örgütlerinin kalitesinin,
yetkisinin artýrýlacaðý ve
bu derneklerle ortak ça-
lýþmalarýn yapýlacaðý be-
lirtildi.

Viyana Entegrasyon Fo-
nu`ndan finansal destek
alan dernek ve sivil top-
lum kuruluþlarý bu yapý-
lanma deðiþikliðinden et-
kilenmiyor.

Uygulamanýn 2004 yýlýn-
da baþlayabilmesi için
çalýþmalarýn sürdüðü dile
getirildi.

Viyana-  Avrupa Sinoplular
Kültür ve Sosyal Yardým-
laþma Derneðinin (ASI-
DER) Sinop`a üniversite
yapmak için Avusturya`-
da ilk kez  düzenledikleri
þölene Almanya`nýn deði-
þik þehirlerinden 1500’e
yakýn Sinoplu katýldý.

Sinop Valisi  Zeki Sanal,
Viyana Baþkonsolosu
Songül Ozan, Sinop Eði-
tim Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Mahir Aydýn ve Türki-
ye Çalýþma Bakanlýðý Mü-
þaviri Dr.Kemal Aydýn`ýn
yanýsýra   bazý sivil toplum
kuruluþlarýnýn baþkanlarý
ile dernek temsilcilerinin
de þölene katýldýðý belirtil-
di.

Avrupa`da Sinoplularýn
ilk kez bir çatý altýnda top-
landýðýný ve her geçen
gün yeni katýlýmlarla  gi-
derek güçlendiklerini be-
lirten ASÝDER  Baþkaný Ýl-
hami Dinçel, bir ilke imza
atarak Sinop`a ileride
geleceðin liderlerinin yeti-
þebileceði bir fakülte yap-

týracaklarýný ve birlik olun-
duðunda daha büyük
projeleri de baþarabile-
ceklerini ifade etti.

Onursal Baþkan ve Ýþada-
mý Hasan Bozkurt ise güç-
lü kalabilmek için daha
çok üyeye sahip olmalarý
gerektiðini vurguladý.

Entegrasyon’da
Deðiþim Süreci

Sinoplular Birleþti
Sinop

Ýþletmede eþit þans



Daha fazla istiyorum.

1 kg € 2.78

Taze
Avusturya
Tavuk gö¤üs eti
kilosu

6.49

Columbia
Edelmild
çekilmifl

Elite
Pro Vit
Yo¤urtlu içecek
sade, portakall› veya
bö¤ürtlenli
4x125 g

Sweet Gold
Kakao
800 g

1 kg € 2.74

Daha ucuzu

olamaz!

Drautaler
Kaflar peyniri
hafif
% 45 ya¤l›
500 g

2.99
1 kg € 5.98

1.39
Happy End
Tuvalet ka¤›d›
4 katl›
10’lu paket 

Sylvana
Ka¤›t havlu
3 katl›
4’lü paket

2.19

1.69
SADECE MONDO’DA

2.99
SADECE MONDO’DA

500 g2x
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Viyana- Viyana’nýn ünlü
Müzik Evi’nde geçtiðimiz Pa-
zartesi günü düzenlenen top-
lantý Avusturyalý ve Avustur-
ya’da yaþayan Türklerden  ilgi
gördü. Der Standard Gazete-
si’nin Pazartesi toplantýlarýnýn
diðer ünlü konuðu ise Avrupa
Parlemenstosunda Türkiye uz-
maný olarak tanýnan Sosyal
Demokrat Politikacý Hannes
Swowoda, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý
memurlarýndan Türki Cumhu-
riyetler ve Ýslamý ülkeler konu-
sunda araþtýrmalarý ile dikkat
çeken Siyaset Bilimcisi Sabine
Kroissenbrunner ve Viyana
Ünivertesi Etnoloji Akademesi
Profösörlerinden Gabriele
Rasuly-Paleczek idi. Toplantý-
nýn moderasyonu Der Stan-
dard Gazetesinin Genel Yayýn
Müdürü Gerfried Sperl idi.

Eðer  AB  Türkiye’yi  üyeliðe
kabul  ederse

Toplantýda açýlýþ konuþmasýný
yapan Mesut Yýlmaz Türki-
ye’yi AB üyeliðe kabulü ve
reddi baþlýklý iki tema üzerin-
de oturtarak, ‘’Türkiye’nin
üyeliðe alýnmasý halinde AB
þimdiki gibi dünyadaki cüce
olan konumundan dev bir
aktör konumuna gelecektir’’
dedi.  Yýlmaz Türkiye’nin coð-
rafi konumun, komþularýnýn
AB’ye dezavantaj deðil tam

tersine avantaj getireceðini
örnekler vererek dile getirdi ve
Türkiye’nin üyeliði ile AB
gücünün buralarda daha
güçlü bir þekilde temsil edile-
ceðini ifade etti.  Türkiye’nin
üyeliði ile AB’nin özellikle
Savunma  ve Dýþ Politikada
gücünün artacaðýný söyleyen
Yýlmaz, ‘’Türkiye’nin yakýn
doðuda, Balkanlarda, Ýslam
ülkelerinde ve  komþusu
Rusya ile iliþkilerinde  AB ‘ye
üyeliði AB’yi güçlendirecektir.
Türkiye’nin üyeliði ile petrol
ve yeraltý kaynaklarýna AB
daha kolay ulaþacaktýr. AB’nin
Türkiye’ye üyeliði ile AB ken-
disinin bir Hýristiyan Kulubü
olmadýðýný sözde deðil pratik-
te de ispatlayacaktýr. Türkiye’-
nin önünde örnek ülke yok-
tur. Çünkü Türkiye Ýslami bir
ülke olarak Atatürk ile Türkiye
Cumhuriyetin kuruluþundan
bu yana yönünü çizmiþtir. Bu
da medeniyet ve batýdýr’ dedi. 

Yýlmaz  toplantýya ayrýca ko-
nuþmacý olarak katýlan Viyana
Üniversitesi Profösörlerinden
bayan Gabriele’nin Akademi-
de Üniversite öðrencileri ile
‘Atatürk’ün düþünceleri ne-
den Türkiye’de tutmadý ve
çöktü’ baþlýklý çalýþmasýný bal-
landýra ballandýra anlatmasý
karþýsýnda  Mesut Yýlmaz söz
alarak ‘Sayýn Profösör, Ata-

türk’ün düþünceleri  Türkiye’-
de çökmemiþtir. Öðrencilerin
zamanýna  yazýk etmiþsiniz,
boþu boþuna zaman harcat-
mýþsýnýz. Atatürk Türkiye’de
Modern Türkiye’nin kurucu-
sudur ve Türk Milleti ona min-
nettardýr. Atatürk dünyada
tektir. Hiç bir Ýslam ülkesinde
ikinci bir Atatürk çýkmamýþtýr.
Örneði yoktur. Belkide AB’nin
anlamak istemediði budur.
Atatürk’ü kýyaslayacak ne bir
ortam ne de bir ülke vardýr. A-
tatürk’ün Türkiye’ye kazandýr-
dýklarý inanýlmaz ve mucizevi-
dir. Avrupa’da Atatürk gibi bir
lider çýkmamýþtýr. Hem kurtu-
luþ savaþýný hem Cumhuriyeti
ve hem de reformlarý 1900
yýllarýnda baþaran Türkiye
Cumhuriyeti, atasý Atatürk’e
sahip çýkmaktadýr. Ama geç-
miþimiz artýlarý ve eksileri ile
tartýþmalýyýz ve korkmadan
konuþmalýyýz. Bu ayrý bir ko-
nu. Geçmiþimiz bize ýþýk tuta-
caktýr’ dedi. 

Eðer  AB  Türkiye’yi  üyeliðe
kabul  etmez  ise  

Mesut Yýlmaz kýsa baþlangýç
konuþmasýnýn ikinci baþlýðýn-
da ‘Eðer AB Türkiye’yi üyeliðe
kabul etmez ise’ baþlýðý ile
devam ettiði konuþmasýnda
þunlarý ifade etti: ‘AB Türkiye
ile oynamamalý. Süründürme-
melidir. AB ikiyüzlülüðü býrak-

malýdýr. Türkiye’siz bir Avrupa
Birliði güçsüzsüzdür, cüce
kalýr! AB’ye alýnmayan Türki-
ye’de Radikal gruplar güç-
lenirken dünyada da Ýslami
radikal gruplar güçlenecektir.
AB Türkiye’siz enerji politi-
kalarýnda zarara uðrayacaktýr.
Türkiye’de Ýslam radikal de-
ðildir, Ýslam yüzünden alýn-
mayýþýmýz AB’yi güçsüzleþtire-
cektir. Yunanistan ve Portekiz
AB’ye alýndýktan sonra de-
mokrasileri ve ekonomileri ge-
liþmiþtir. Türkiye alýnmaz ise
AB yanýbaþýndaki bir partneri-
ni kaybedecektir.’’
Avusturyalý SPÖ’lü AB
Milletvekili  Hannes Swoboda
Mesut Yýlmaz’a birçok nokta-
da katýldýðýný ve Türkiye’nin ö-
nünde önemli sorunlar oldu-
ðunu ifade etti. Swobada,
‘Türkiye’de reformlar yavaþ
gidiyor. Son zamanlardaki re-
formlar oldukça iyi. Hapisha-
nelerde iþkence neredeyse sý-
fýra indi ama karakollarda po-
lisler hala vatandaþlara iþken-
ce yapýyor ne yazýk ki. Bizler
Türkiye’de demokrasisin geliþ-
mesini istiyoruz. Türkiye özel-
likle Kürt sorunuda son yýllar-
da attýðý olumlu adýmlarý de-
vam ettirmeli. Kürt sorunu u-
zun süre kabul edilmedi. Me-
sut Yýlmaz gibi politikacýlar
bu sorunun çözülmesinde ö-
nemli adýmlar attýlar. ’ dedi.

Türkiye’nin    komþusu
Ermenistan  ile  iliþkileri    ve  AB

üyeliði    
Avusturyalý SPÖ’lü AB Millet-
vekili  Hannes Swoboda’nýn
konuþmasýnda defalarca Tür-
kiye’nin komþusu Ermenistan
ile iliþkisinin düzeltmesinin AB
üyeliði için çok önemli oldu-
ðunu altýný çizmesi  AB’nin
yakýna Türkiye’nin önüne Er-
meni sorunu ile geleceði ihti-
mallerini güçlendirdi.

Avusturya’nýn  liberal  sol  eðilimli  günlük  Gazetesi  ‘Der  Standard’ýn  geleneksel    Pazartesi  toplantýsýnýn  ko-
nuklarý  arasýnda  Türkiye’nin  eski  Baþbakaný  ve  ANAP  eski  lideri  Mesut  Yýlmaz  vardý.  ‘Türkiye-AAvrupa  Birliði-
ne  yeni  bir  üye  mi?’’  baþlýklý  toplantýda  Yýlmaz  ‘AB  Türkiye’yi  üyeliðe  kabul  etmez  ise  siyasi  anlamda  dün-
yada  bir  cüce  kalacaktýr,  þayet  üyeliðe  alýnýrsa  AB  dünya  arenasýnda  ciddi  ve  güçlü  bir  aktör  olacaktýr’  dedi.

AB cüce kalýr!



Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak  
ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güç-

lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-

yimli haberciler arýyor.. 

Haberciliðine güvenen,  muhabirlik

konusunda deneyimli habercilerin

aþaðýdaki  mail adresine e-posta

veya Yeni Vatan Gazetesi adresine

posta yolu ile  özgeçmiþlerini ve iþ

tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,

telefon ve adreslerini özellikle yaza-

rak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi

e-mail:  redaktion@yenivatan.com

Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien 
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Ülker, Colaturka markasýyla
kola pazarýna girdi. Uzun
süre Kristal Kola'yý almak için
görüþmeler yürüten Ülker'in,
þimdi kendi markasý Colatur-
ka ile baþta Ortadoðu olmak
üzere Müslüman ülkelerde
yükselen Türkiye sempatisiy-
le pazar payý
almasý bekleni-
yor.  Ulusal
gazetelerde
'New York'ta
Bir Morning'
baþlýklý ilan
kampanyasý
ile reklamý
yapýlan 'gizli'
ürünün Ül-
ker'in Cola-
turka markalý
kola içeceði
o l d u ð u
ortaya çýktý.
Ülker yetkilileri
yeni ürünün  tanýtý-
lacaðýný açýkladý.  Ýç pazarda
dünyanýn en güçlü kola mar-
kalarý Coca-Cola ve Pepsi'nin
yanýsýra yerli markalar;
Kristal, Uludað ve kendi
adlarýna kola ürettiren Gima,
CarrefourSA, Tansaþ, Kiler,
BÝM gibi perakende firmala-
rýyla rekabet edecek Colatur-
ka'nýn, Ülker'in geleneksel
dýþ pazarý Ortadoðu'da reka-
beti daha kolay kazanacaðý
tahmin ediliyor. Ýlk etapta
Türk tüketicisinin beðenisine
‘‘Türkiye'nin Kolasý’’ sloganý
ile sunulan Colaturka halen
marketlerde satýlýyor.  Uzun
süredir Amerikan kültürü-
nün tipik içeceði olarak
tanýmlanan Cola, ABD'nin

11 Eylül 2001'de uðradýðý
terörist saldýrýdan sonra
Afganistan ve Irak'a yönelik
askeri operasyonlar sonucu
Arap ülkelerinde önemli
darbe yedi. Amerikan karþýt-
lýðý baþlayan bu ülkelerde
‘‘Amerikan kolasý içmeme’’

k a m p a n y a l a r ý
yürütüldü. Ýlk
olarak Tunus
asýllý Fransýz iþa-
damý Teyfik
Mahluti ‘‘Artýk
budalayý içmey-
in, sorumlu ola-
ný, vazifesini bi-
leni için’’ slog-
aný ile Mecca
Cola'yý üretti.
Mahluti giriþi-
minin ideolojik
boyutunu daha
da derinleþtirer-

ek, ‘‘Satýlan her
Mecca Cola'dan elde

edilecek karýn yüzde 10'unu
Filistinlilere, yüzde 10'unu
da Avrupa'daki sivil toplum
kuruluþlarýna hibe edeceðini
açýklamýþtý.

Bu giriþimden kýsa bir süre
sonra da Fas kökenli bir baþ-
ka Fransýz vatandaþý Gerard
Leblanc pazara Arap Cola'yý
sürdü. Böylece Kola pazarýn-
daki rekabet 'siyasal tüketim
davranýþlarýna göre' þekillen-
meye baþladý.
Uzmanlar Colaturka'nýn tep-
kisel bir üretim olmamasý
nedeniyle daha sempatik
olacaðýný ve daha geniþ bir
tüketici kitlesinin tercihi ola-
bileceðini söylüyor.

Ülker'den Colaturka ataðý
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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



Hepimiz onu tanýyoruz. Ayranýn o serinletici tadýný

da. Özellikle yaz aylarýnda gençlerin ve yaþlýlarýn,

beðeni derecesinin en üst seviyelerinde yer alýyor.

Tabii ki bu tadýna doyum olmayan içecek GAZÝ´nin

sütlü ürünleri arasýnda da bulunuyor. GAZÝ Ayraný

sizlere iki çeþitte sunuluyor. Bunlarýn

ilki, ev yapýmý tadýna sahip olan

ve 250ml´lik kâsede bulunan taze

Ayran’dýr. Ayran, soðuk içildiði tak-

tirde daha leziz ve alýnan tat da ben-

zersiz oluyor. 

Diðer sunulan Ayran ise, “Kâðýttan Kutu”,

330ml´lik içeriðe sahip, pratik Tetra-Prisma pake-

tinde bulunuyor. Diðer taze Ayran çeþidene naza-

ran bu paketleme tarzýnýn avantajý, buzdolabýnýn

dýþýnda da saklanabilir olmasýdýr.

Bu özellik ayný zamanda ürünün

daha kullanýþlý olmasýný ve pro-

blemsiz taþýnabilmesini saðla-

maktadýr. Ama bu Ayran için de

geçerli olan: “Soðuk içildiði tak-

tirde daha da leziz oluyor” sözü-

dür.

GAZÝ, uzun yýllardan beri özellikle mükemel kalite-

deki yoðurdu ile ayran üretip müþterilerine sunuy-

or. GAZÝ Ayran her geçen gün daha da beðeniler-

ek içiliyor. Bu tabii ki GAZÝ Ayranýnýn üretiminde

temel madde olarak sevilen GAZÝ yoðurdunun kull-

lanýlmasýndan kaynaklanýyor. 

Tabii ki her iki Ayran içine kiþisel damak

tadýnýza daha da uyumlu olabilmesi için tuz

katabilirsiniz. Böylelikle herkes ayranýný

tamamiyle kendi zevkine göre hazýrlayabilir.

GAZÝ Ayraný diðer tatlandýrýlmýþ içeceklere

nazaran susuzluðu daha fazla gidermekte-

dir. Ayný zamanda acý ve baharatlý yemek

çeþitlerine de uyumu mükemmel. Özellikle

de et ve balýða.

Ancak bir çok kiþinin bilmediði þey ise GAZÝ

Ayranýn enerji yükleyici olmasý ve vücuttan

ter yoluyla kaybedilen tuz oranýný, elektrolik

özelliði ile enerji verip, dengelemesidir. Bu

özelliði ile de kendini bir spor içeceði olarak

da öneriyor.

Yazlarý Ayran zamanýdýr. Kâse, Tetra pake-

tinde veya cam bardakta hiç farketmez. Her

zamanki serinletici özelliði ile, yaz aylarýnda

herkesi serinletiyor.

Tavsiyemiz: GAZÝ Ayraný, tatile giderken de

yolda mükemmel eþlik ediyor. 
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Sahte evlilik yoluyla büyük dolandýrýcýlýk
VViiyyaannaa-  Avustur-
ya´nýn yerel gazete-
lerinden biri olan
„Neue Krone Zei-
tung„ gazetesinin 1
Temmuz 2003 tari-
hinde  yayýnlanan
Serina Babka’nýn
hazýrlamýþ olduðu
““ssaahhttee  eevvlliilliikk  yyoolluuyy-
llaa  bbüüyyüükk  ddoollaannddýýrrýý-
ccýýllýýkk”” baþlýklý haberi
sizlere aktarýyoruz.

““VViiyyaannaa`̀ddaa  yyaaþþaayyaann
bbiirr  TTüürrkk,,  aarraaccýý  oolldduu-
ððuu  ssaahhttee  eevvlliilliikklleerr
ssaayyeessiinnddee  kkööþþeeyyii
ddöönnddüü..

EEddii  oollaarraakk  ttaannýýnnaann
þþaahhýýss,,  oottuurruumm  iizznnii
aallmmaakk  iisstteeyyeenn  TTüürrkk-
lleerree  1188..000000  EEuurroo
kkaarrþþýýllýýððýýnnddaa  KKaaeerrnn-
tteenn’’ddeekkii  uuyyuuþþttuurruuccuu
ççeevvrreessiinnddeenn  eevvlleenn-
mmeeyyee  rraazzýý  oollaaccaakk  kkaa-
ddýýnnllaarr  bbuulluuyyoorrdduu..
NNiikkaahhllaarr  iissee  ggeenneellllii-
kkllee  AAnnaaddoolluu`̀nnuunn
üüccrraa  kkööþþeelleerriinnddee  kkýý-
yyýýllýýyyoorrdduu..

KKaaeerrttnneerrllii  bbiirr  ggeelliinn    ““ÇÇiiffttllee-
rriinn  hheeppssii  ssýýrraayyaa  ddiizziillddii  vvee
ssoonnrraa  iimmzzaa  aattttýýmm,,1100  ddaakkii-
kkaa  bbiillee  ssüürrmmeeyyeenn  bbuu  nniikkaahh
kkaarrþþýýllýýððýýnnddaa  33660000  EEuurroo  aall-
ddýýmm““  ddiiyyeerreekk  yyaaþþaaddýýkkllaarrýýnnýý
aakkttaarrddýý..

KKaaddýýnnllaarraa  ssaahhttee  eevvlliilliikklleerrii-
nniinn  yyaallnnýýzzccaa  66  aayy  ggeeççeerrllii  oo-
llaaccaaððýý  ddaahhaa  ssoonnrraa  iippttaall  eeddii-
lleecceeððii  ssööyylleenniillmmeessiinnee  rraaðð-
mmeenn  þþuu  aannaa  kkaaddaarr  ssaahhttee

eevvlliilliikklleerriinn  ffeesshheeddiillmmeessii  ssöözz
kkoonnuussuu  oollmmaaddýý..

EEddii`̀nniinn  kkuullaakkttaann  kkuullaaððaa
yyaayyýýllaann  EEvvlliilliikk  EEnnssttiittüüssüü  iiyyii
iiþþ  yyaappýýyyoorrdduu..  AAnnccaakk  ddaahhaa
ssoonnrraa  EEddii  kkoommiissyyoonn  oollaarraakk
aallddýýððýý  ppaarraallaarrllaa  bbiirrlliikkttee  oorr-
ttaaddaann  kkaayybboolldduu..  

22000022  yyýýllýýnnddaa  KKllaaggeennffuurrtt
NNaarrkkoottiikk  ÞÞuubbeessii  ttaarraaffýýnnddaann
oorrttaayyaa  ççýýkkaarrýýllaann  oollaayyddaa,,  ggee-
lliinnlleerriinn  uuyyuuþþttuurruuccuu  bbaaððýýmm-
llýýllaarrýý  aarraassýýnnddaann  sseeççiillddiiððii
tteessppiitt  eeddiillddii..  OO  zzaammaannddaann

bbuu  yyaannaa  oollaayyllaa
iillggiillii  ddoossyyaallaarrýýnn
ssaayyýýssýýnnddaa  aarrttýýþþ
oolldduuððuunnuu  bbee-
lliirrtteenn  ppoolliiss  ssöözz-
ccüüssüü,,  þþiimmddiiyyee
kkaaddaarr  bbiilliinneenn  5500
vvaakkaannýýnn  bbuulluunn-
dduuððuunnuu  aammaa  bbii-
lliinnmmeeyyeennlleerriinn  ssaayyýýssýýnnýýnn
bbuunnddaann  ddaahhaa  ffaazzllaa  oo-
llaabbiilleecceeððiinnii  ttaahhmmiinn  eettttiikkllee-
rriinnii  ssööyylleeddii..
KKllaaggeennffuurrtt  SSaavvccýýllýýððýý’’nnýýnn
ddeevvrreeyyee  ggiirrmmeessiinnee  rraaððmmeenn
EEddii  vvee  oonnuunn  kkoommiissyyoonn  oollaa-

rraakk  aallddýýððýý  oonnbbiinnlleerrccee  EEuurroo
hhaallaa  bbuulluunnaammaaddýý..  KKoonnuuyyllaa
iillggiillii  oollaarraakk  bbiillggiissii  aallýýnnaann  bbiirr
ssaavvccýý  nnee  kkaaddýýnnllaarraa  nnee  ddee  aa-
ddaammllaarraa  cceezzaa  vveerriilleemmeeyyee-
cceeððiinnii  ssaaddeeccee  aarraabbuulluuccuu-
nnuunn  ddaavvaa  eeddiilleebbiilleecceeððiinnii
ssööyylleeddii..””

AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  yyaaþþaayyaann  bbaazz ýý   TTüürrkk lleerr iinn  rreezz ii ll ll ii kk lleerr ii   AAvvuussttuurryyaa  bbaass ýýnn ýýnnddaa  ttaamm  ssaayyffaa   yyeerr   aa lldd ýý ..

Neue Kronen Zeitung’un 14. sayfadan verdiði ve bir
tam sayfaya yakýn yer ayýrdýðý haberde, Türklerin

para karþýlýðýnda sahte evlilikler yaptýklarý belirtildi.
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VViiyyaannaa- 2001 yýlýndan bu
yana uygulamada bulu-

nan, bisikletle ilgili düzen-
lemelerin yer aldýðý  karar-
nameye 1 Temmuz`dan
itibaren ek bazý düzenle-
meler getirildi.
ÖAMTC avukatlarýndan
Martin Hofer, uygulama-
nýn baþlamasýndan itiba-
ren yeni düzenlemelere
uymayan bisiklet sahipleri-
ne göz açtýrýlmayacaðýný
ifade etti.
Buna göre; bisikletinde
yansýtýcý far (kedi gözü), zil
ve çocuk taþýmaya elveriþli
donanýmý bulunmayan
bisiklet sahiplerine 42 Euro
ceza kesileceði bildirildi.      

Bisiklet sahiplerinin dikkatine!
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1  Temmuz`dan  itibaren  geçerli  olan  yeni  bisiklet
kurallarýna  uymayan    ya  da  bu  kurallara  göre  düzen-
leme  yapmayan  bisiklet  sahiplerinin  yeni  cezalarla
karþý  karþýya  kalacaðý  belirtiliyor.

Vorarlberg- Evim Mobil-
ya büyük bir kýsmýnýn
Türk mallarýndan oluþtu-
ðu üçüncü maðazasýný
Vorarlberg’de büyük bir
kutlamayla hizmete açtý. 
Açýlýþta davetlilere hita-
ben bir konuþma yapan
Evim Mobilya’nýn Genel
Müdürü  Ceyhan Pus-
maz Viyana ve Linz’den
sonra bir yýl içinde üçün-
cü maðazayý açtýklarýný,
bunun kendileri için gu-
rur verici olduðunu söy-
ledi. 

Açýlýþa Bregenz Baþkon-
solosu Beyza Üntüna,
Hohenems Belediye Baþ-
kaný, Kaymakamý, cemi-
yet baþkanlarý, bürokrat-
lar, gazeteciler, bankacý-
lar ve çok sayýda davetli
katýldý. Açýlýþta bir ko-
nuþma yapan Baþkonso-
los Üntüna, Vorarlberg
eyaletinde bir Türk fir-
masýnýn böyle büyük bir
yatýrým yapmasýnýn öne-
mini ve bunun örnek alý-
nacak bir davranýþ oldu-
ðunu belirtti.

EVÝM 
Vorarlberg’te



Ücretsiz „Oda klimasý
yazý serin geçirin“ bro-
þürü, oda klimasý hak-
kýnda birçok deðerli
önerilere sahip bulu-
nuyor. Bir oda klimasý
çözüm için tek yol mu?
WIEN ENERGIE EVI´-
nden bu konuyla ilgili
ücretsiz broþür ve el
ilanlarýný temin edelir-
siniz. 

Bilgi  edinmek  ve  ran-
devu  almak  isteyen
müþterilerimiz  bizlere

WIEN  ENERGIE  EVIn-
deki  telefon  numa-
ramýz    
01/  58  200´den  veya  
internet  adresimiz
www.wienenergie.at
ulaþabilirsiniz.

Açýlýþ  saatlerimiz:  
Paz-ÇÇarþ:9:00-118:00,  
Perþ:  9:00-220:00,
Cuma:  9:00-115:00
Bizlere  13A  ve  14A
Otobüsleri  ile  U3
metrosu  ile  ulaþabilir-
siniz.  

Sýcak günlerde soðutucu
aletlere olan ilgi artýyor.
WIEN ENERGIE EVI bu
konuda sizleri bilgilendir-
mek amacý ile 2003 yýlýnýn
eylül ayýna kadar bu
sorumluluðu üstleniyor.
Ayný zamanda WIEN
ENERGIE EVI „Yazý serin
geçirin“ sloganý ile de
2003 yýlýnýn eylül ayýna
kadar sizlere klimalar ve
bunlarýn doðru kullanýmý
hakkýnda pratik öneriler-
de bulunuyor. Özel bir
sergi kapsamýnda genç ve
önde gelen kuþaðýn sun-
duðu cihazlarý görebiliyo-
ruz. Özellikle evinize
uygun sessiz çalýþan sabit
veya taþýnabilir klimalar
burada sergileniyor. Bir
randevu aldýðýnýz taktirde
size özel ücretsiz soðut-

ma kapasitesi hesaplaný-
yor. Bunun anlamý soðu-
tucu cihazýnýn, sizin ihti-
yacýnýz olduðu boyutlar-

daki hesaplamasý yapýlý-
yor. Bunlar tabii ki ýsý yayý-
lýþýnýn hesaplamasý, oda
kubik metresinin çapý,

pencerenin büyüklüðü
küçüklüðü veya gölgeliðin
hesaplanýþýyla deðerlendi-
riliyor.
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Yazý serin geçirin

Ücretsiz broþürler

Klima ile ilgili özel bilgiler

Fotos:AEG Haustechnik



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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SSeemmrraa  BBeekkeenn

Artýk okullar kapandý.
Çocuklarýmýz bütün bir
yýlýn yoðun çalýþma pro-
gramýna, erken yatýp
erken kalkarak okula
yetiþme telaþýna iki
aylýðýna ara verdiler.
Her ne kadar hepi-
miz çocuklarýmýzdan
iyi notlarla dolu kar-
neler bekliyorsak da
bunun her zaman
mümkün olmadýðý
bir gerçek. 
Çocuðun okuldaki
baþarýsýný etkileyen
sayýsýz faktörlerden
bazýlarý arasýnda; ve-
rilen bilgileri alma,
yani öðrenme beceri-
si, zihinsel kapasite, öð-
retmenlerin bilgiyi ak-
tarmadaki yeteneði, an-
ne, babanýn çocuða ve
okula yaklaþýmý öncelik-
le sayýlabilir. Öðrenmeyi
etkileyen nedenlerde ise
dikkat eksikliði ve aþýrý
hareketlilik en sýk karþý-
laþýlan geliþim bozuk-
luklarýdýr. Böyle çocuklar
normal hatta bazen
normalin üstünde zeka
kapasitesine sahip ol-
malarýna raðmen dik-
katlerini uzun süre için
toplayamadýklarýndan
dersleri izleyemezler. 

Sonuç olarak öðren-
menin temelini oluþtu-
ran bilgilerin tekrarlan-
masýnda, ödevlerin ek-
siksiz yapýlabilmesinde
zorluklarla karþýlaþýrlar.
Genellikle çocuklar bu-

lunduklarý yaþtan bekle-
nen öðrenme becerisine
sahip olduklarý halde,

ayný okul ve ayný öðret-
menin yetiþtirdiði ço-
cuklarýn hepsinin ayný
baþarý düzeyini yakala-
yamamýþ olmalarý, bil-
giyi alma ve anlama
yani zihinsel kapasite
göz önüne alýndýðýnda
normal karþýlanmalýdýr.

Ama çocuðun karnesin-
deki kötü notlarý gören
ana babalarýn hayal ký-
rýklýðý içinde çocuða
yüklenmeleri yerine, za-
yýf notlarýn nedenini a-
raþtýrýp, bu nedenleri
ortadan kaldýrma yolu-
na giderek çocuðun ba-
þarý seviyesini yükselt-
meye çalýþmalarý yapýla-
cak en doðru davranýþ
olabilir. Bu sayede edi-
nilecek baþarý ve bunun
göstergesi olan karney-
le çocuðun kendine gü-

veni ve öz
saygýsý da
geliþecektir. 

Kötü karne sonu-
cunda çocuk bir sü-
rü olumsuzlukla
karþýlaþmaktadýr. 

Ýlgisizlik, sevgi yeter-
sizliði, olumsuz gö-
rüþler, yanlýþ tutum-
lar... Bu durumda
zaten bilgi edinme-
de zorluk çeken ço-
cuðun kendine gü-
veni ve saygýsý da
tehlikeye girmekte-
dir. Bütün bunlar
farklý geliþim döne-

mindeki çocuk ve genç-
lerde þaþýrtýcý davranýþ
bozukluklarý olarak gö-
rülmekte, zaman za-
man bizimde medya-
dan izlediðimiz üzücü
sonuçlara yol açan dav-
ranýþlar ortaya çýkmak-
tadýr.

Çocuklarýmýz bu yýlki e-
ðitim dönemini bitire-
rek tatil dönemine gir-
diler ve yeni bir yýl için
dinlenmeyi hakettiler. 

Tatilleri, bireylerin aile i-
çi iletiþimi en iyi þekilde
birbirine yansýtarak kul-
lanýp, bir sonraki yýlda
çocuklarýnýn baþarýsý i-
çin yapýlabilecekleri hep
beraberce gözden geçi-
rerek iyi bir dinlenme
ortamý içinde geçirme-
lerini diliyoruz.

Haydi tatile....

VViiyyaannaa- Viyana’da kaçak
iþçi çalýþtýran firmalara
resmi makamlar tarafýn-
dan son zamanlarda
düzenlenen baskýnlar
korku verirken, ayný
zamanda iþ yeri sahiple-
rini de zarara uðratýyor.

Çalýþma izni olmayan
yabancýlarý çalýþtýran iþ-
yerlerini tespit etmek
amacýyla düzenlenen
baskýnlar yüzünden, iþ
yeri sahiplerinin sabah
erken saatlerde denetim-
cilerle karþýlaþmak
zorunda kaldýðý ifade
edildi.

Ancak bu denetimler
sýrasýnda dürüst olarak
çalýþan firmalara karþý
oldukça zorba ve saygý-
sýzca  yöntemler uygu-
landýðý için, iþverenlerin
bu durumdan rahatsýz
olduðu bildirildi.

Geçtiðimiz günlerde
Viyana’nýn ünlü fýrýnla-
rýndan olan Ströck ve
Felber gibi firmalara
karþý da baskýnlar düzen-
lendi. Bu baskýnlar sonu-
cu zarar gören Ströck
ve Felber firmalarýnýn
yasal yollara baþvurarak
baskýn zararlarýna karþý
tazminat davasý açacak-
larý belirtildi.

Kaçak çalýþan ve 
çalýþtýranlar 

dikkat!



VViiyyaannaa-  Viyana’da Türklerin
içinde yer aldýðý veya bizzat
düzenlediði sanat ya da kül-
tür etkinliklerine son za-
manlarda oldukça sýk rastla-
mak bizleri gururlandýrýyor.
Gerek burada yaþayan tiyat-
ro sanatçýlarýmýzýn baþarýsý,
gerekse ressam ve müzis-
yenlerimizin baþarýlý yapýtlarý
hem burada yaþayan Türk
toplumu, hem de Avustur-
yalýlar tarafýndan taktirle
karþýlanýp alkýþlanýyor.
Bu etkinliklerden sonuncusu
Haziran ayý baþlarýnda Man-
sur Bildik’in kurucusu oldu-
ðu Viyana Saz Derneði’nin

katkýlarý ile gerçekleþtirildi.
Her yýl düzenlenen Saz Der-
neði’nin konseri, bu sene
Türkiye’den davet edilen saz
ustalarýnýn da katýlýmýyla
3.Viyana’daki Belediye Sara-
yý’nýn gösteri salonunda ya-
pýldý. Viyana Saz Derneði`-
nin düzenlediði konser saza
emek verenlerle saz severleri
ve bu müzik aletiyle son yýll-
larda tanýþan Avusturyalýlarý
bir araya getirdi. Konserden
önce Amerlinghaus’da A-
merlinghaus yöneticilerin-
den Christa Stippinger,
Christa Witz ve Lisa Grö-
sel’in galeri salonunu tahsis-

leriyle Avusturyalý öðrenci ve
misafirlere sazý tanýtan, ayrý-
ca sazýn Türk ve dünya kül-
türündeki yerini anlatan bir
seminer ve tanýtým konseri
verildi.

Viyana Saz Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Karl Grill’in açýlýþ
konuþmasýný yaptýðý konsere
T.C.Viyana Büyükelçisi Sn.
Mithat Balkan, Baþkonsolos
Sn. Songül Ozan, Turizm ve
Tanýtma Ateþesi Sn. Ýlknur
Bodur, Viyana’da yaþayan
çok sayýda Türk ve Avustur-
yalý`lardan oluþan seçkin bir
davetli topluluðu katýldý. 

Konseri, Türkiye’den gelen
sazýn seçkin ustalarý Kenan
Özdemir, Mehmet Üçer,
Okan Murat Öztürk’ten olu-
þan Bengi Baðlama Üçlüsü,
Mansur Bildik saz kursunun
profesyonel öðrencileri eþli-
ðinde verdiler. 
Türkiye’nin ve Türki Cum-
huriyetleri’nin deðiþik yöre-
lerinden klasikleþmiþ türkü
ve ezgilerin yer verildiði kon-
serde klasik batý müziði tar-
zýnda Johann Sebastian
Bach’tan da iki parça çalýna-
rak sazýn sempatisinin ve
kullaným alanýnýn geniþliði
vurgulandý. 

Aþýk Veysel’den J.S. Bach’a

Türkiye’den gelen sazýn seçkin ustalarý Kenan Özdemir, Mehmet Üçer, Okan Murat Öztürk’ten oluþan Bengi Baðlama
Üçlüsü ve Mansur Bildik Saz Derneði’nin öðrencilerinin sunduðu “Baðlama Dinletisi” izleyicileri büyüledi.

Viyana  Saz  Derneði  Baþkaný
Prof.  Dr.  Karl  Grill  
ve  Mansur  Bildik
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Türkiye`ye feribotla yol-
culuk yapmayý tercih
edenlerin, % 90 oranýnda
arttýrýlan liman vergisi fi-
yatlarýyla karþýlaþacaklarý
bildirildi. Daha önce kiþi
baþýna 6 Euro olarak öde-
nen liman vergisi 30
Euro`ya, araba baþýna
alýnan vergiler ise 40
Euro`ya çýkartýldý.

Aileler  isyanda
Sadece gidiþ ücreti olarak
alýnan bu vergilerden
sonra, beþ kiþilik bir aile-

nin araba ile gidiþ masra-
fýnýn, gidiþ-dönüþ bilet
masrafýna yaklaþtýðý ifade
edildi. Feribot þirketleri
tek gidiþ ücreti olarak
yolcu baþýna 30 Euro alý-
nacaðýný belirtti. 
Alýnan bilgilere göre
Çeþme Limaný, feribot þir-
ketlerinden yolcu baþýna
10 Dolar civarýnda vergi
alýrken, Brindisi Limaný kiþi
baþýna 3 Euro deðerinde
liman vergisi kesecek. 

Avusturya’dan Sýrp ve

Bulgar yollarýndaki eziyet-
lere, rüþvetlere ve soygun-
lara maruz kalmamak için
bu yolu tercih eden gur-
betçilerimiz, deniz yolu ile
yaptýklarý bu yolculukta
bu sefer de yasal bir
soygun ile karþý karþýya
kalýyorlar. Liman vergileri-
nin vize harçlarýndan çok
daha fazla olduðunu
belirten vatandaþlarýmýz,
hangi yolu seçecekleri
konusunda kararsýz ol-
duklarýný belirttiler.
Sýrbistan ve Bulgaristan

vizesi vermemek için  feri-
botu tercih eden aileler,
Brindisi Limaný’nda, vize
harcýndan çok daha fazla
olan liman vergisini öde-
mek zorunda kalýyor.

Bazý feribot þirketleri
liman vergisini bilet ücre-
tine dahil ederken, bazý
þirketler ise liman vergisini
bilet ücretinden ayrý ola-
rak alýyor. Ödeme yapýlýr-
ken yolcularýn bu konuya
dikkat etmesinin gerektiði
bildirildi.

Ýsyan ettiren zamlar
Liman vergisine yapýlan zamlar çileden çýkartýyor

Çeþme  Limaný’ndan  bir  görüntü

Gençlerimize yazýk oluyor
AAvvuussttuurryyaa- Avusturya´da ye-
tiþen gençlerimizin % 30´u
uyuþturucu ile yakýn temas
içerisinde. Bir çoðu da yaþla-
rýnýn küçük olmasýna rað-
men uyuþturucu türlerini ve
etkilerini biliyor.

Avusturya´nýn uyuþturucu
ile mücadele yetkilileri, artýk
uyuþturucunun gençler ara-
sýnda çok büyük boyutlara
ulaþtýðýný ve yeni yetiþen
gençliðin %30´nun “Canna-
bis” denilen ve esrar elde
edilen bitkiyi bildiklerini

ifade ediyor. 
Her geçen gün daha çok
anne-baba, öðretmen hatta
genç, uyuþturu danýþmanlýk
kurumuna baþvuruyor. Aþaðý
Avusturya´nýn St. Pölten
þehrinin Uyuþturucu Ýle Mü-
cadele Uzmanlýk Kurumu’n-
dan Kurt Fellöcker  „Birçok
öðretmen bizi arayarak, bazý
öðrencilerinin uyuþturucu
kullandýðýný buna karþý neler
yapmasý gerektiðini ve nasýl
yardým edilebileceði hakkýn-
da bilgi alýyor. Gençlerin bil-
mediði bir konu þey ise, bu

tür þeylerle yakalandýk-
larý taktirde altý aya
kadar hapis cezasýna
çarptýrýlabilecekleridir. 

Ayný zamanda „Canna-
bis” denilen uyuþturucu
maddesi aðýr hastalýkla-
ra yol açabiliyor. 

Ýçiþleri Bakaný Ernst St-
rasser ise: „Küçük çap-
taki uyuþturucu madde-
lerinin kullanýmý ayný za-
manda büyük uyuþturucu
kullanýmýna vesile oluyor. 

Bu yüzden esrar otunun kul-
lanýmýnýn kesinlikle serbest
býrakýlmýyacaðýný“ ifade etti.
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Çocuklarýmýz zor durumda
Deðerli okurlar, Avus-
turya’da yabancý ya da
göçmen politikasý denildi-
ði zaman hep akla belli
konular gelmekte: Vize
sorunu, dil, sorunu v.s.
Maalesef geçmiþ yýllarda
çok önemli bir konu he-
men hemen hiç dikkate a-
lýnmadý: Gençlerimiz. Bu-
rada büyümüþ bir politka-
cý ve entegrasyon uzmaný
olarak bugün bu konuya
deðinmek istiyorum.

Çünkü bugüne kadar ne
siyasi partiler ne de siya-
setçiler bu konuya ilgi
gösterdiler. Avusturya o-
kul statistiklerine baktýðý-
mýz zaman þunu görmek-
teyiz: Türk çocuklarýnýn sa-
dece % 10’u liseye devam
ederken, Sonderschule`ye
devam eden çocuklarýn o-
raný %40`larda, hele üni-
versiteye devam eden
gençlerin sayýsý ise par-
makla sayýlacak kadar az. 

Bununla birlikte son yýllar-
da kötü yola sürüklenen

gençlerin sayýsý gittikçe
artmakta. Bunlarýn baþlýca
nedenleri ailelerin yeterin-
ce Almanca bilmedikleri i-
çin çocuklarýna okul so-
runlarýnda yeterince yar-
dýmcý olamamalarý veya
çocuklarýna yeterince ilgi
göstermemeleridir. Birçok
Türk ailesi hala çok küçük
evlerde oturuyor, yani
çocuklarýn kendilerine ait
odalarý veya rahat ders
çalýþacaklarý bir ortam
yok.

Diðer bir sebep ise çocuk-
larýn çoðu zaman iki kül-
tür arasýnda kalmalarý. Ço-
ðu çocuk okulda  baþka
bir kültürle,  evde baþka
bir kültürle karþýlaþtýðý için
bocalamaya baþlýyor ve
sorunlar ortaya çýkýyor. Ai-
lesi ile sorun yaþýyor, kötü
arkadaþlar ediniyor, okula
devam etmiyor, günlerini
parklarda veya sokaklarda
geçiriyor. Maddi sýkýntýlar
baþ gösterince de, önce
„küçük“ suçlar iþlemeye
baþlýyor. Bir çoðu da uyuþ-

turucu bataðýna batýyor.
Yakalanýrlarsa, içine gir-
dikleri girdap onlarý gittik-
ce dibe çekmeye baþlýyor:
yargýlanýp ceza alýnca,
bunlarýn sabýka kayýtlarýna
iþlenmesi sonucu, iþ bul-
mada ve çýraklýk eðitimin-
de zorluklar ortaya çýk-
maktadýr.

Bunun önlenmesi ve suç
iþlemiþ gençlerin zama-
nýnda doðru yola sevkede-
dilebilmeleri için, onlara
elbirliðiyle yardým etme-
miz gerekiyor. Anne,-ba-
balarýn, okullarýn, dernek-
lerin ve siyasetçilerin genç-
lerin doðru yoldan sapma-
malarý veya yeniden doðru
yola dönmeleri konusun-
da gerekli gayretleri gös-
termeleri gerekiyor. Ayrýca
gençler için yeni imkanlar
amaçlayan, ve eðitim
seviyelerini yükseltmeyi
hedefleyen, boþ zamanla-
rýný faydalý faaliyetlere dol-
duracak, onlarý kötü alýþk-
anlýklardan uzak tutacak-
lar projeler geliþtirmek zo-

rundayýz. Ýyi ve baþarýlý bir
neslin yetiþmesi hem
Avusturya toplumunun
hem de Türk toplumunun
yararýna olacaktýr.

Deðerli okurlar, ben þah-
sen iki senedir Avustruyalý
uzmanlar ile birlikte bir bir
dernekleri dolaþarak aile-
leri ve gençleri bu konuda
aydýnlatmaya çalýþtým. Bu
gibi projeleri Ýç Ýþleri Ba-
kanlýðý ile geliþtirerek daha
genis bir kitleye ulaþabil-
meyi hedefliyorum.

Ailelere  tavsiyem:
Ailelerin çocuklarý ile daha
yakýndan ilgilenmeleri,
sevgi ve þefkat göster-
meleri onlara arkadaþça
yaklaþmalarý, harçlýklarýný
eksik etmemeleri, sýnýf öð-
retmenleri ile sýk sýk gö-
rüþmeleri gerekmektedir. 

Bu konu ve baþka sorunlar
ile alakalý herkes bana
sirvan.ekici@bp.oevp.at
adresinden ulaþabilir.

Viyana- Uyuþturucu baðým-

lýsý iki kafadar Türk genci,

Viyana´nýn parklarýnda yaþ-

larý 10 ile 18 arasýnda olan

küçük çocuklarý ve gençleri

býçakla tehdit ederek para-

larýný aldýlar. 

Türk asýllý iki genç, kolay

yolla elde ettikleri nakit

para ve cep telefonlarý ile

Westbahnhof´da uyuþturu-

cu satýn alýyorlardý. 

Viyana Kriminal Polisi´nin

uzun takipleri sonucunda

iki Türk tutuklandý. Viyana

Güney Polis komiserliðinde

sorgulanan Türkler, buna

benzer 22 soygunu daha

yaptýklarýný kabul ettiler.

Soygunlarý genelikle Viya-

na´nýn kaykay pistlerinde

veya parklarýnda gerçekleþ-

tirdiklerini ifade ettiler. 

Uyuþturucu için soydular
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VViiyyaannaa- 1 Temmuz
2003’den itibaren
Avrupa Birliði’ne
baðlý 15 ülkeye ya-
pýlan havale masra-
flarý yurtiçine yapý-
lan havale masrafla-
rýndan daha pahalý
olmayacak.

Buna göre bankalar-
da Avrupa Birliði’ne
uygun bir çizgi belir-
lenecek. Bankalarda
paket hesabý bulu-
nan ve havale ücret-
leri bu paketin içine
dahil olan kiþiler, Av-
rupa Birliði’ne baðlý
diðer bir ülkeye ha-
vale yaptýklarý tak-
tirde ücret ödeme-
yecekler. 

Bu iþlemin uygulan-
masý, masraflarýn
alýcýnýn hesabýnýn
bulunduðu banka
tarafýndan üstlen-
mesi þartýný taþýyor.
Aksi taktirde her
ülkede farklý oranda
havale masrafý alýn-
masý söz konusu
olacaktýr. Yeni yürür-
lüðe giren bu deðiþ-
iklik en fazla 12.500
Euro´ya kadar olan
havale iþlemleri için
geçerlidir.

Viyana- Uzun yýllar önce
ana babasýný, eþ ve çocuk-
larýný, iþini, kýsacasý bütün
yaþantýsýný terkedip yurt-
dýþýna daha iyi bir hayat
kurabilmek, daha çok ka-
zanýp daha iyi yaþayabil-
mek, geleceðini garanti
altýna alýp ileriki yaþlarýný
huzur içinde geçirebilmek
umuduyla buraya gelen
vatandaþlarýmýz, artýk sa-
dece canýný diþine takýp
çalýþan iþçi sýnýfýnýn deðiþ-
mez üyeleri olma özellik-
lerinden uzaklaþýyorlar. 

Bugün birinci nesli takip
eden kuþaklardan gelen
gençler çalýþmanýn yanýn-
da kültürü, sanatý ve spo-
ru da keþfetmeye baþladý-
lar. Özellikle son yýllarda
Türklerin tüm dünyada
sanat edebiyat ve spor a-
lanýnda gösterdikleri ba-
þarýlar koltuklarýmýzý ka-
bartýrken burada, Viya-
na’da her gün yeni bir
gencimiz gösterdiði üstün
baþarýyla karþýmýza çýkýyor.

Bu gençlerimizden birisi
de Emre Temel. Emre aile-
sini Türkiye’de býrakýp
gurbet yollarýna düþmüþ
emekçilerimizden birinin
çocuðu. 1992 yýlýnda he-
nüz  6 yaþýndayken hasret
kaldýðý babasýnýn peþin-
den kalkýp geliyor annesi
ve kardeþleriyle Viyana’ya. 

Burada ilkokula baþlayan
Emre ayný yýl futbolla taný-
þýyor. Ondaki hevesi gören

ailesi onu bir takýma, Sim-
mering’e sokuyorlar. Bir-
kaç yýl orada top koþturan
Emre, iyi oyunu ve yete-
neði ile dikkati çekince al-
dýðý teklifle Martner Mar-
kof’a transfer oluyor. 

Burada forvet ve orta sa-
hada top koþturan Emre,

daha sonra Avusturya
Milli karmasýna seçiliyor.
Dört yýldan beri Avusturya
Milli karmasýnda oynayan
genç futbolcunun baþarý-
larý bu kadarla da bitmi-
yor. Martner Markof’da
48 gol atarak o yýlýn gol
þampiyonu olan Emre,

Avusturya karmasýnda
1998-1999 yýlýnda 28
golle, 1999- 2000 sezo-
nunda da yetenekli
gençlerin desteklenmesi
ve seçilmesi için yapýlan
Sportriskap turnuvasýnda
34 golle gol kralý seçiliyor.

Türk gençlerinin gösterdi-

ði baþarýlarla her Türk gibi
gurur duyan gazetemiz,
hem Emre’nin, hem de bu
yolda ilerleyen tüm genç-
lerin yanýnda olduðunu,
onlarýn baþarýlarýnýn sade-
ce ailelerine deðil, tüm
Türk toplumuna da mal
edildiðini bildiriyor.

Havale ücretleri 
ucuzladý 

Emre Temel futbol da gelecek vaadeden 
gençlerimizden sadece bir tanesi.

Emre futbolun yýldýzý
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Baþbanlýðýný Prof.Dr.Hakký
Keskin’nin yaptýðý ‘Almanya
Türk Toplumu’ Sivas Olayla-
rýnýn 10.yýlýnda bir basýn a-
çýklamasý yaptý. Genel Baþ-
kan yardýmcýsý Nihat Ercan
tarafýndan yapýlan açýklama
þöyle: 
‘’Bundan on yýl önce 2
Temmuz 1993`de Türki-
ye`mizin þirin þehri Sivas`ta
Cumhuriyet dönemimizin
en acý olaylarýndan biri yaþ-
andý. 16. Yüzyýlýn ortalarýn-
da  yaþayan Pir Sultan Ab-
dal`ýn anýsýna düzenlenen
kültür etkinliklerine katýl-
mak üzere bu þehre giden
yazar, halk ozaný ve diðer
çaðdaþ insanlarýn kaldýklarý

„Madýmak Oteli“ne dini,
yobazlýk olarak algýlayan
gerici güçler saldýrdýlar ve
oteli ateþe verdiler. Bu elim
olayda 37 pýrýl pýrýl Türk
aydýný yaþamýný yitirdi. Ýn-
sanlýk tarihinde bu tür olay-
lar hep oldu, ne yazýk ki
belki de olmaya devam ede-
cek. Böyle bir olayýn laik,
sosyal hukuk devleti oldu-
ðunu býkmadan tekrarlayan
bizlerin ülkesinde olmasý
sonsuz üzüntü verici. Göz
göre göre devlet güçlerinin
acizlikle suçlanacak boyut-
larda olaylara seyirci kalma-
sý veya bunun böyle isten-
mesi Cumhuriyet tarihimiz-
de bir kara leke olarak kala-

caktýr.Avrupa Birliði kapýsýn-
daki ülkemizin bir daha
böyle bir olaya tanýklýk et-
memesini dileriz. Tüm yaþa-
mýný yitirenlerin önünde
saygýyla eðilir, barýþ rüzgar-
larýnýn hiç eksilmediði ay-
dýnlýk yarýnlar dileriz.”

Yaþlarý 12 ile 66 arasýnda
deðiþen, çoðunluðunu
gençlerin oluþturduðu  ve
tek amaçlarý her medeni in-
san gibi geçmiþine sahip çý-
karak, kültürel bir etkinliðin
parçasý olmak olan 37 mah-
sum  insaný katledebilecek
zihniyetteki mahluklarýn,  Ýs-
lam dininin içinde yeri yok-
tur. 

Sivas olaylarýnýn 10. Yýlý

AAnnkkaarraa-  Adalet Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanan tas-
lak, Avrupa Konseyi'nin
'Kiþisel Veriler Bakýmýndan
Bireylerin Korunmasý Söz-
leþmesi' esas alýnarak oluþ-
turuldu. Güvenlik kurumlarý,
vergi daireleri, hastaneler,
muhtarlýklar, eðitim kurum-
larý, nüfus müdürlükleri ve
adli sicil kurumu gibi mer-
kezlerde, elektronik ortam-
da dosyalanan kiþilerle ilgili
bilgiler, gizlilik yönünden
yasa ile güvence altýna alýna-
cak.

ÝÝzziinnssiizz  ddoossyyaallaammaa  yyookk
Emniyet Teþkilatý dahil hiçbir
kurum ýrk, din, inanç, siyasi
düþünce, saðlýk ve cinsel
yaþam gibi özel bilgileri, kiþ-
ilerin izni olmadan dosyala-
yamayacak. Vatandaþlar di-
ledikleri zaman kendileriyle

ilgili dosyalarý incelemek ve
dosyadaki yanlýþ bilgileri
düzeltme hakkýna sahip ola-
cak. Bu hak sadece, 'ulusal
güvenlik' gerekçesiyle engel-
lenebilecek. Kiþisel verilerin
yasaya uygun olarak dosya-
lanmasý ve korunmasý göre-
vi ise Baþbakanlýk bünyesin-
de kurulacak 'Kiþisel Verileri
Koruma Kurulu' tarafýndan
yürütülecek. Kiþisel Verileri
Koruma Kanununu Tasla-
ðý'nýn 2004 yýlý içinde yürür-
lüðe girmesi hedefleniyor.
Taslakta yer alan diðer dü-
zenlemeler özetle þöyle:
• Kiþisel veriler, yasal koþul-
larda ve gerçeðe uygun ola-
rak toplanýr.
• Kiþisel bilgiler zorunluluk
gerektiren özel amaçla top-
lanabilir ve bu bilgiler baþka
amaçlarda kullanýlamaz.

• Kiþisel veriler, güncel ama-
ca uygun olmalýdýr. Veriler
gerektiði sürece muhafaza
edilmelidir. Kullaným amacý
ortadan kalkan özel yaþamla
ilgili veriler imha edilmelidir.
• Hakkýnda veri toplanan
kiþiler, bu bilgileri öðrenmek
ve gerektiðinde yanlýþlarý
düzeltme ve sildirme hakký-
na sahiptir.
• Veriler hiçbir zaman ama-
ca aykýrý olarak açýða vurula-

maz. Özel hayatla ilgili veri-
ler gizlilik yasasý ile güvence
altýna alýnmýþtýr.
• Zorunluluk gerektiren du-
rumlarda toplanan, ýrk, din,
inanç, düþünce, siyasi gö-
rüþ, saðlýk ve cinsel yaþamla
ilgili özel nitelikli bilgiler özel
yöntemlerle korunmalýdýr.
Bu tür bilgiler toplanýrken,
kiþiye verinin hangi amaçla
toplandýðý kimlere aktarýla-
caðý bildirilir.

Türkiye’de Fiþleme Tarih oluyor!
Kiþisel  bilgiler  Türkiye’de  yasa  güvencesi  altýna  alýnýyor.  Þahýþlarýn  bilgileri  izinsiz  ku l lan ý lmayacak.
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Sizlere her sayýmýzda Türki-
ye’den Avusturya’ya gelip
yerleþen, azmi, çalýþkanlýðý
sayesinde baþarýyý yakala-
yýp müzik, sanat ya da ilim
dalýnda adýndan söz etti-
ren insanlarýmýzý tanýtmaya
çalýþýyoruz. Bu sayýmýzda
yine bunlardan birisiyle,
AKH’dan PPrrooff..  DDrr..  AAmmiirr
KKuurrttaarraann ile yazarýmýz
Semra Beken bir söyleþi
yaptý.

BBeekkeenn::  Sayýn Kurtaran bize
biraz kendinizden bahse-
der misiniz?
KKuurrttaarraann:: Ben 1960
Mardin doðumluyum. Ýs-
tanbul Çapa Týp Fakül-
tesi’ni bitirdikten sonra
1985 yýlýnda buraya gel-
dim. Gelmeden önce iki yýl
Sakarya’da çalýþtým. Buraya
geldikten sonra 1986’da i-
kinci dahiliye kliniðinde da-
hiliye ihtisasýna baþladým.
1992’de ihtisasý bitirdim. 
Daha sonra iki yýlda nükle-
er týp ihtisasý yaptým ve baþ
asistan oldum. 1998 Ni-
san’ýnda doçent oldum ve
ayný yýlýn sonunda profesör
oldum. Þu an AKH’da bir
terapi istasyonum var, onu
yönetiyorum. Ayrýca 19.
Bölge’deki buranýn en eski
hastanelerinden biri olan
Rudolfinerhaus’da da Nük-
leer týp bölümünü yöneti-
yorum.
BBeekkeenn:: Aðýrlýklý olarak
hangi dalý gösterebilirsi-
niz?
KKuurrttaarraann:: Benim týbbi ola-
rak çalýþma saham kanser
araþtýrmalarý ve tiroid bezi
konularýnda aðýrlýklýdýr. Bu
konularda Avusturya’da en
yoðun çalýþan birkaç kiþi-

den birisiyim.
BBeekkeenn:: Yeri gelmiþken, son
yýllarda kanser hastalýkla-
rýnda büyük bir artýþ varmýþ
gibi görünüyor. Bunu neye
baðlýyorsunuz?
KKuurrttaarraann:: Burada etkili iki
faktör var. Birincisi teþhis
imkanlarý çoðaldý. Kanser
tanýsý daha çabuk ve kesin
konulabiliyor artýk. Ýkincisi
ise çevre kirliliði, stres gibi
etkileyici faktörlerin artma-
sý.

BBeekkeenn:: Bize biraz nükleer
týptan söz eder misiniz?
KKuurrttaarraann:: Iþýnlar kullanarak
teþhis ve tedavi denebilir.
Vücuttaki tüm hastalýklarýn
teþhisinde kullanýlýyor.
Hastaya verilen ýþýnlarla
kalp, damar, troid ya da

baþka bir organdaki hasta-
lýklý bölgenin tespiti dene-
bilir. Nükleer týp son yýllar-
da kullanýlmaya baþlanan
ve geliþen bir dal. Özellikle
bigisayarlarýn geliþimiyle
beraber nükleer týpta da
büyük bir geliþme oldu.
Bugün kesin kanser teþhi-
sinde kullanýlan PET
(Positione Emusyons To-
mografi) en son ve en mo-
dern sistem olarak kullaný-
lýyor. Son derece hassas bir
sistem ve tüm vücut incele-
mesinde kullanýlabiliyor. Bu
cihazdan AKH’da sadece
bir tane var. Ve sýra bekle-
mek gerekiyor.

BBeekkeenn:: Diðer ülkelerle kar-
þýlaþtýrýldýðýnda týp alanýn-
da Türkiye’nin durumunu

nasýl deðerlendiriyorsu-
nuz?

KKuurrttaarraann:: Genel olarak
Türkiye’deki týp seviyesi
yüksek. Eskiden daha geliþ-
miþ ülkeler örnek gösterilir-
di. Ama artýk bu alanda
ekonomik koþullar yeterli
olduðu ölçüde her yere
anýnda bilgisayarlarlar ula-
þmak mümkün. Ayrýca bilgi
ve yetenek açýsýndan
Türkiye’deki doktorlar son
derece yeterliler. Sadece
ekonomik faktörler rol
oynuyor. Hemen her hasta-
lýðýn Türkiye’de en iyi þekil-
de tedavi edilmesi müm-
kün. Artýk yurtdýþý kom-
pleksinden kurtulmamýz
gerek.

BBeekkeenn:: Neden Avusturya’yý
tercih ettiniz?
KKuurrttaarraann:: Biraz tesadüf
denebilir. Burada ya-
kýnlarým, akrabalarým var-
dý, geldim ihtisas yapýp ev-
lendim ve buraya yerleþ-
tim. Avusturyalý bir eþim ve
üç kýzým var. 
BBeekkeenn:: Teþekkür ediyoruz

Baþarý basamaklarý 
PPrrooff..  DDrr..  KKuurrttaarraann
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VViiyyaannaa-  Bir ders yýlýný daha
geride býrakan çocuklarýmýz
büyük bir heves ve istekle
tatile baþladýlar. Bütün bir
ders yýlýný düzenli bir þekilde
çalýþýp dersleri takip ederek
geçiren, sonuç olarak da
güzel notlarla dolu karne
getiren çocuklar aileleri ta-
rafýndan çeþitli þekillerde
ödüllendirildiler. 

Oysa karnesinde zayýf olan,
ya da sýnýfýný geçemeyen
içleri buruk, belli etmemeye
çalýþsa da üzüntüleri her
halinden yansýyan çocuklarý-
mýz yaz tatiline ne yazýk ki
diðerleri kadar coþkuyla baþ-
layamadýlar. Halbuki, her ne
kadar karneleri iyi olmasa da
onlarda diðer bütün çocuk-
lar gibi bütün bir yýl boyun-
ca erkenden kalkýp okullarý-
na koþtular, derslere katýldý-
lar, iyi notlar almaya yeterli
olmasa da çalýþýp gayret
gösterdiler. Hayatlarýndan
bir yýl daha okulda, bir þey-

ler öðrenerek geçti. Her
zaman baþarýnýn tek göster-
gesi not olmamalý, gösteri-

len emeðin, gayretinde bir
karþýlýðý olmak zorunda.
Ayrýca artýk biliyoruz ki,
çocuðun baþarýsýzlýðýndaki
tek etken yeterince çalýþma-
mak deðil. Çocuða çalýþabi-
leceði huzurlu bir ortam
saðlamak, yetersiz olduðu
konularda ona destek ol-
mak, okulu, dersleriyle zam-
anýnda ve yakýndan ilgilen-
mek çocuðunun baþarýsýný
isteyen her ana babanýn
vazifesi. Zaten artýk notlar
verilip karneler alýndýktan
sonra çocuða gösterilecek
tepkinin evde üzüntü ve kýr-
gýnlýk yaratmaktan baþka
hiçbir faydasý yoktur. 

Buradan sonra yapýlacak en
doðru þey önümüzdeki yýl
için hazýrlýklý olup çocuðun
tatilinin zehir edilmemesidir. 
Bu yýl tatile baþlarken baþarý-
lý ve baþarýsýz öðrencilerle
ilgili öðretmenlerin görüþ-
lerini aldýk. Ýlkokul öðretme-
ni Elizabeth Nevyjel ve lise

öðretmeni Sinan Gültekin
bize þunlarý söylediler:
SSiinnaann  GGüülltteekkiinn:: “Karneleri

nasýl olursa olsun çocuklar
bir yýl boyunca okula geldi-
ler, derslere katýldýlar, koþuþ-
turdular yoruldular. Bence
hepsi iyi bir tatili hakettiler.
Her koþulda dinlenmeye,
okul psikolojisinden sýyrýlýp
tatil yapmaya haklarý var.
Bunu bütün çocuklara tav-
siye ediyorum. Hatta bazý

çocuklar tatillerinin büyük
kýsmýný yaz okullarýnda geçi-
riyorlar. Evet bazý durumlar-
da yaz okullarý hem aileler
hem de çocuklar için iyi ola-
bilir ama ben çocuklarýn her
türlü kýsýtlamanýn haricinde
gevþeyerek güzel ve rahat
bir tatil geçirmelerinden
yanayým. Ancak bu þekilde
gelecek yýla dinlenmiþ, ve
hazýr olarak baþlayabilirler.
Belki son birkaç hafta duru-
mu zayýf olanlar tekrar
yapabilir. Ama önce iyi bir
tatil yapýlýp, dinlenmeleri
gerek.”

EElliizzaabbeetthh  NNeevvyyjjeell:: “Çocuklar
her þeyden önce okul stresi-
ni üstlerinden atýp iyi bir
tatil yapmalýlar. Bu, kötü

karne getirenler için de
geçerli. Önce biraz dinlen-
sinler, sonra son iki üç hafta
ikmale kalanlar kendilerine
bir program yaparak ders-
lerini gözden geçirebilirler.
Bu arada özellikle Türk
çocuklarýna tavsiyem, bol
bol Türkçe kitap okumalarý-
dýr. Hem bilgilerini artýrmak,

hem de Türkçelerini geliþtir-
mek için en iyi yöntem bu.
Çoðu zaten tatilini Tür-
kiye’de deðerlendiriyor. Ýste-
dikleri gibi seçip kitap alabi-
lirler. Ya da burada tatilini
geçirenler Türkiye’ye giden
yakýnlarýndan, arkadaþlarýn-
dan isteyerek kitap getirte-
bilirler. Almancasý zayýf
olanlarýn ise birkaç küçük
Almanca kitap okumak çok
faydalý olacaktýr. Ama özelli-
kle ailelere söylemek istedi-
ðim, kötü karneleri için
onlara bir yaz boyu baský ya-
pýp hem kendilerinin, hem
de çocuklarýn tatilini zehir
etmemeleri. Ýleriye bakýp
bundan sonra yapýlabilecek-
ler için doðru formüller ara-
malarýdýr.”

“Tatil ve çocuklarýmýz”

Ýlkokul öðretmeni Elizabeth Nevyjel

Lise öðretmeni Sinan Gültekin
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Türkiye Toplum Hizmetleri
Vakfý (TTHV) ve Kocaeli
Üniversitesi Yurtdýþýnda
Yaþayan Türklerin Sorun-
larýný Araþtýrma ve Uygu-
lama Merkezi ve Almanya
Türk Öðrenci Dernekleri
Birliði (BTS)`nin birlikte
düzenlediði Marmaris Yaz
Akademisinde Almanya ve
Türkiye`den katýlacak bir-
birinden seçkin Akade-
misyen ve uzmanlarýn biri-
kimlerinden yararlanma
olanaðý sunulacaktýr.  

Katýlýmcýlar, Türk kültür,
edebiyat ve sanatýnýn yaný-
sýra Almanya ve Avrupa
Türklerinin hayatlarýna dair
sosyal ve hukuki olgularý
da doðru kaynaklardan
dinleme imkanýna kavuþ-
muþ olacaktýr. Ayrýca bu
organizasyon öðrencilerin
bu ortamda birbiriyle kay-
naþmasýný, Türkiye ve
Almanya`da okuyan öð-
rencilerin birbirlerini daha
iyi tanýmasýný ve iyi bir tatil
geçirmelerini amaçlamak-
tadýr.  

Seminerlerin dýþýnda yaz
okulu süresinde yöredeki
tarihi eserlerin ve Muðla
Üniversitesi`nin de ziyaret
edilmesi ve Ege Bölgesi
Halk Danslarý dersleri plan-
lanmýþtýr.  Bu sene semine-
re konuþmacý olarak katýl-
masý kesinleþenlerin listesi
þöyledir:  Ozan Ceyhun,
Avrupa Parlamentosu

Milletvekili Dilek Kolat,
Berlin Eyalet Parlamentosu
Milletvekili Safter Çýnar,
Berlin Brandenburg Türkiye
Toplumu Sözcüsü Dr. Ufuk
Yaltýraklý, Friedrich-Alexan-
der Universitesi Öðretim Ü-
yesi Memet Kýlýç, Federal
Yabancýlar Meclisi Baþkaný
Ýbrahim Onur, Ege Bölgesi
Halk Danslarý Kenan Kolat,
Almanya Türk Toplumu
Genel Baþkan Yardýmcýsý.
Marmaris Yaz Akademisi
baþvurularý 15 Aðustos
2003 tarihinde sona ere-

cektir. Baþvurular elektro-
nik posta aracýlýðý ile
iinnffoo@@bbttssoonnlliinnee..ddee adresi-
ne yapýlmakta olup, baþvu-
ru sahiplerinin kýsa özgeç-
miþlerini de eklemeleri ge-
reklidir. Baþvuru sonuçlarý
ilgililere Haziran baþýnda
yine elektronik posta yo-
luyla ulaþtýrýlacaktýr.  

Akademi boyunca öðrenci-
ler günlük ve konaklama
ücreti olarak 16 EURO öde-
yeceklerdir. Bu ücret gün-
lük kiþi baþý yarým pansiyon

konaklamayý içermektedir. 
Uçak masraflarý da dahil
olmak üzere Marmaris’e u-
laþým katýlýmcýlarýn kendi
sorumluluðunda olacaktýr.  

Aþaðýdaki internet adres-
lerini üzerinden BTS Yaz
Akademisi ve düzenleyen-
ler hakkýnda detaylý bilgi
sahibi olabilir, program
hakkýndaki güncellemeleri
takip edebilir, akademinin
gerçekleþeceði IAM ve BTS
Yaz Akademisi 2002’nin
fotoðraflarýna ulaþabilirsi-
niz.  

BTS-Almanya Türk Öðrenci
Dernekleri Birliði 
wwwwww..bbttssoonnlliinnee..ddee

TTHV- Türkiye Toplum
Hizmetleri Vakfý
wwwwww..tttthhvv..oorrgg

Kocaeli Üniversitesi Yurt-
dýþýnda Yaþayan Türklerin
Sorunlarýný Arþ. Uyg.
Merkezi 
wwwwww..kkoouu..eedduu..ttrr

IAM- Internationale Aka-
demie Marmaris
wwwwww..aakkaaddeemmiioonnlliinnee..nneett  

Detaylý bilgiler BTS Yöne-
tim Kurulu üyesi ve
Marmaris Yaz Akademisi
2003 Koordinatörü Engin
Þahin`den alýnabilir.  BTS
Yaz Akademisi 2003 Koor-
dinatörü Engin Þahin 
MMaaiill::  ssaahhiinn@@bbttssoonnlliinnee..ddee

Baþvurular devam ediyor! Henüz yer var
AAllmmaannyyaa  TTüürrkk  ÖÖððrreennccii  DDeerrnneekklleerrii  BBiirrll iiððii  BBTTSS,,  22000022’’ddee  ggeerrççeekklleeþþttiirrii lleenn  bbaaþþaarrýýll ýý  bbiirr  ii llkk  oorrggaanniizzaassyyoonnuunn
aarrddýýnnddaann  aarrttýýkk  ggeelleenneekksseelllleeþþmmee  yyoolluunnaa  ggiirreenn  BBTTSS  YYaazz  AAkkaaddeemmiissiinniinn  bbuu  yyýýll  11-1111  EEyyllüüll  22000033  ttaarriihhlleerrii  aarraassýýnn-
ddaa  ddüüzzeennlleenneecceeððiinnii  bbiillddiirrddii..  AAkkaaddeemmii,,  ggeeççeenn  yyýýll  oolldduuððuu  ggiibbii  bbuu  yyýýll  ddaa  ttaarriihhiinn  vvee  kküüllttüürrüünn  hheerr  kkööþþeeyyee  bbiirr  iizz
bbýýrraakkttýýððýý  BBaattýý  AAnnaaddoolluu`̀nnuunn  eenn  eeþþssiizz  yyeerrlleerriinnddeenn  bbiirriinnddee,,  MMaarrmmaarriiss  TTuurruunnçç`̀ttaa  ggeerrççeekklleeþþttiirrii lleecceekkttiirr..

Baþvurularýnýzý  info@btsonline.de  adresine yada  0721-99654  521  Fax  numarasýna  kýsa  özgecmiþiniz  ile  gönderiniz.

Marmaris
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VViiyyaannaa- Mayýs ayýnda dü-
zenlenen Geleneksel Euro-
vizyon Þarký Yarýþmasý’ný ka-
zanarak Türkiye’yi ve hay-
ranlarýný gururlandýran Ser-
tab Erener, 20 Haziran 2003
tarihinde Viyana’da Avus-
turya’da binlerce Türk ile
SONY MUSIC ve  COSMOS
sponsorluðu sayesinde bu-
luþtu. Sony Music ve Cos-
mos sponsorluðunda saat
15:00’da düzenlenen
organizasyon, Lugner
City’de yüzlerce Türk’ün
akýnýna uðradý. 
Viyana’nýn ünlü alýþveriþ
merkezi olan Lugner City’de
bir saat boyunca hayranlarý-
na imza daðýtan Erener,
Viyanalý Türklerin kendisine
duyduðu ilgi karþýsýnda çok
duygulandýðýný dile getirdi. 

Erener, hayranlarýna imza
daðýtýrken, sanatçýnýn bu

seneki Eurovizyon Þarký
Yarýþmasý’nda okuyup
birinci olduðu
þarký da

L u g n e r
City holünde
defalarca arka arkaya
çalýndý. Sanatçýnýn sadece
Türkler tarafýndan deðil de
Avusturyalýlar ve Avustur-
ya’da yaþayan diðer yabancý
uyruklular tarafýndan ziyaret
edilmesi günün ayrýca güzel
resimlerinden biri idi.
Bu sene düzenlenen Euro-
vizyon Þarký Yarýþmasý’ndan
kýsa bir süre önce Viyana’da
bulunan güzel sanatçý,
burada kendisine duyulan

ilgiden dolayý büyük moral
toplamýþ olduðunu ve þimdi
de Avusturya’nýn kendisine
verdiði 12 puanýn mut-
luluðunu Viyanalýlarla pay-
laþmak istediðini ifade etti. 
„Yurt dýþýndaki insanlarýmý-
zýn desteðini unutmak
mümkün deðil“ diyen ünlü
sanatçý, „Bugünlere hepbir-
likte geldik“ diyerek, vatan-

daþlarýn sevgi-
sini tek-

r a r

kazan-
dý.

Ayný gün saat 18:30’da

Donauinsel Festivali’ne katý-
larak orda da hayranlarý ile
buluþan Erener, binlerce kiþi-
nin akýnýna uðradý. Sadece 4
þarký söyleyerek giden þarký-
cýnýn tekrar sahneye çýkmasý
için „bi daha bi daha“ diyen
baðýran Türk hayranlarý,
program düzeni nedeniyle
þarkýcýnýn çýkmasýný saðla-
yamasalar da „En azýn-
dan bize Türkiye’nin o
özlediðimiz candan ha-
vasýný getirdi. Onunla he-
pimiz gurur duyuyoruz.
Onu geleneksel Viyana

Donauinsel Festivali’nde
görmek bile bizlerde çok
güzel duygular yaþattý“ diy-
erek mutluluklarýný ifade
ederken Sertap Erener’i Vi-
yana organizasyonunu dü-
zenleyen SONY MUSIC ve
COSMOS’a içten teþekkürle-
rini sundular.

Viyana Sertab ile çoþtu
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NNiieeddeerröösssstteerrrreeiicchh-
Niederössterreich Postbus
þirketi Müdürü Ayþegül
Malissa bu sene yenilenmesi
düþünülen otobüsler için
Türkiye’den talepte bulun-
duklarýný ve alýnacak 50 adet
otobüsün Türkiye’den gele-
ceðini söyledi. Bu konuda
bize bilgi veren Malissa þun-
larý söyledi: “TEMSA dört yýl
içinde toplam 240 Türk oto-
büsünü Post Bus adlý
Avusturya þirketine satacak.
Her sene ihtiyaca göre eskiy-
en otobüsler satýlýp yerine
yenileri alýnýr. Ayrýca bu oto-
büslerin  yine ihtiyaca göre
belirlenen bir takým ö-
zellikleri vardýr. Örneðin Vi-
yana Eisenstadt arasýnda da-
ha modern bir otobüse ihti-
yacýmýz var. Mesela Merse-
desler çok uzun süre kulla-
nýldý. Çünkü bu mesafede
öðrenciden ziyade iþ yerine
ulaþmaya çalýþan insanlar
çoðunlukta. Bu hattaki yol-
cularýn çoðu hergün uzun
mesafe yolculuða katlanan
insanlar. Onlara göre koltuk
mesafesi, basamaklarýn yük-
sekliði, koltuk geniþliði ö-
nemli. Güneye doðru geçip,
örneðin Neukirchen’e baktý-
ðýmýzda o bölgede mesafe-
ler daha kýsa ve çok lüks oto-
büse ihtiyaç yok. Mümkün
olduðu kadar kalite sýnýrla-
rýnda pratik, çabuk inilip bi-
nilebilen, kapý yerleri, basa-
mak yüksekliði belirli, tabii
klima artýk hepsinde mev-
cut, koridor geniþliði hýzlý
hareket etmeye müsait oto-
büsler kullanýlýyor. Biz firma
yönetimine belirli özelliklere
sahip otobüsleri ihtiyaç ola-
rak bildiririz. Onaydan ne
kadar otobüs geçerse ihale
açýlýr. Bu güne kadar uzun
yýllar Fransýz Renault firmasý-

nýn otobüsleri alýndý.
Þikayetler artýnca vazgeçtik
ve Mercedes almaya baþla-
dýk. Tabii burada belirtmeli-
yim ki otobüslerin özellikleri
kadar alýndýktan sonra veri-
len servis ve bakým hizmetle-
ri de çok önem arzediyor.
Bundan dolayý uzun yol için
mercedesler tercih edildi.
Ama kýsa mesafelerde daha
az lüksü olanlarda kullanýla-
biliyor. Bunlar içinde de bu
sene ihaleye çýkanlar arasýn-
da TEMSA en uygunu olarak
görüldü. Hem araç kalitesi,
hemde fiyat olarak çok iyi
þartlardaydý. Koltuk sayýsý ve
otobüsün uzunluðu diðer
standartlara tam uyuyordu.
Biz ihaleyi duyurduðumuzda
Türkiye’den iki mühendis
geldi. Bizim istediðimiz
standartlara uyan bir otobü-
sü bir iki saatte tüm ölçüleri-
ni aldýlar. Koltuklar, koltuk a-
ralarý, koridor geniþliði ve
mesafesi, basamak uzunlu-
ðu ve yüksekliði, kol koyma
yerleri, velhasýl tüm otobüsü
santim santim ölçtüler. Tüm
detaylarý kaydettiler. Üç haf-
ta gibi kýsa bir sürede tam

ölçülere uygun iki otobüs
imal edip gönderdiler. Çok
memnun kaldýk. Dediðim
gibi her mesafede kullanýlan
otobüs farklýdýr. Mesela
þehirde insanlar bebek ara-
basýyla, alýþveriþ çantasýyla
hatta bahnhoflardan valiziy-
le biner. Otobüslerin yapýsý
ona göre daha geniþ, yere
yakýn, koltuk sayýsý azdýr. Ve
orada otobüsler ona göre i-
mal edilir.  Ýstenilen özellikle-
re uygunluk çok önemlidir.
TEMSA’da bizim aradýðýmýz

özelliklerin hepsi mevcuttu
ve daha hoþuma giden, ben
Türk’üm diye ilk önce bura-
ya gönderdiler. Bu otobüsler
Sabancý’nýn Adana’daki fab-
rikalarýnda üretiliyor. Þu an
iki adet geldi, sonra kalanlar
gönderilecek. 

Ve Avusturya’da ihtiyaç olan
bölgelere gönderilecek. Yani
önümüzdeki yýllarda Avus-
turya yollarýnda Sabancý’nýn
yaptýðý Türk malý otobüsler,
TEMSA’lar hizmet verecek.”

Türk otobüsleri Avusturya’da

Temsa tarafýndan Post.Bus
için üretilen otobüsler
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TTuullllnn-  Geçtiðimiz günler-
de Avusturya`nýn Tulln
þehrinde endiþe veren bir
olay meydana geldi.
Tehlikeli sapýk tamamen
çýplak bir þekilde 9 yaþýn-
daki kýz çocuðunun karþý-
sýnda durdu ve daha
sonra kurbanýný arabasý-
na sürüklemek isterken,
son anda sapýðýn elinden
kaçmayý baþaran kýz
çocuðu evine doðru koþ-
maya baþladý. Talihsiz kýz
tekrar kendisini yakala-
mak isteyen sapýktan
güçlükle kaçmayý baþardý.
St. Andrä’deki Jandarma,
olayla ilgili herhangi bir
bilgiye sahip olan kiþilerin
kendilerine bilgi vermesi-
ni rica ediyor.

Jandarma Sapýðý
Arýyor!

VViiyyaannaa- Viyana þehir merkezindeki
bir eðlence mekanýndan çýktýktan
sonra alkollü bir vaziyette arabasý-
na binen ve Dampfschiffstr. civa-
rýnda arabasýnýn kontrolünü kay-
betmesi sonucu Tuna nehrine uçan
28 yaþýndaki Türk genci Vedat K.
henüz bulunamadý. Kaza esnasýn-
da yanýnda bulunan 27 yaþýndaki
Polonyalý kýz arkadaþý kurtulurken,
Vedat K.´nýn (28) yüzme bilmedi-
ðini ve bu yüzden boðulmuþ olabi-
leceðini ifade etti. 
Vedat K.´nin yetkililer tarafýndan
Tuna nehrinde boðularak öldüðü
tahmin ediliyor.  Nußdorfer’de
bulunan ve akýntýyý kesmek ama-
cýyla kulanýlan, kapaklarý da kon-
trol eden polisler henüz hiç bir
sonuca ulaþamadýlar. 
Polis ve balýk adamlarýn uzun ara-
malarý sonuçsuz kaldý. Arama
çalýþmalarý durduruldu.

WWoollffssbbeerrgg- Temmuz ayýnýn
baþýnda Wolfsberg´deki bir
dairede gece yarýsý meydana
gelen yangýnda, 4 yaþýndaki
Denise aðýr yaralý olarak kur-
tarýldý. Ancak 2 yaþýndaki kýz
kardeþine yapýlan her türlü
müdahale yetersiz kaldý.

Komþunun oðlu, 15 yaþýn-
daki Türk genci gece yarýsý
yan dairelerden gelen çocuk
çýðlýklarýný fark ederek
hemen yardýma koþtu. Hiç
teredüt etmeden ve kendi
canýný ortaya koyarak, yük-
selen alevler arasýna dalan
15 yaþýndaki Mesud Zalik 4
yaþýndaki Denise´i çocuk
odasýndan dýþarýya çýkarta-
rak 2 dereceden yanýk ile
kurtarmayý baþardý. 
Yangýnýn çýkmasýndan ancak
yarým saat sonra itfayeye
haber verildiðinden her
müdahale için artýk çok
geçti.
Ýtfaye Þefi Nobert Magerle:
„Yangýn her yere yayýlmýþtý
ve oda sýcaklýðý yaklaþýk 200
dereceydi. Biz içeride kalan

ikinci çocuðu arýyorduk.
Yanan yataklarý görüyor
ancak küçük kýzý bulamýyor-
duk. Ýtfaye komandosunun
bir yataðý kaldýrmasý üzerine
küçük Michel’i (2) üzeri
örtülmüþ bir vaziyette bul-
duk. Bu þimdiye kadar en
zor görevimdi“ ifadesinde
bulundu. Küçük Michel (2)
duman zehirlenmesiyle
hemen hastaneye yetiþtiril-
mesine raðmen kurtarýlama-
dý. 
Jandarmalarýn verdigi bil-
giye göre anne olay saatinde
evde bulunuyordu. Ancak
niye müdahale etmediði
hala anlaþýlmýþ deðil. Büyük
bir ihtimalle kýzlarýnýn yar-
dým çýðlýklarýný duymadýðý
tahmin ediliyor.

Yangýnda zehirlenerek can verdi

Türk, Tuna nehrinde kayboldu



Dinlenmek ve özlem gider-
mek amacýyla Türkiye`ye
kara yolculuðu ile gitmeyi
tercih eden vatandaþlarýmýz,
rüþvet dolu yollarda periþan
oluyorlar.Bulgaristan, vatan-
daþlarýmýzdan para kopar-
mak amacýyla aldýðý rüþvet-
lere her gün yenisini ekler-
ken, bu rüþvetlere „otoban
ücreti, çekici parasý“ gibi ký-
lýflar hazýrlýyor. Bulgar Güm-
rük memurlarý, Bulgaristan
sýnýrýnda Sars’a karþý olduðu
söylenen 100 Euro aþý para-
sý alýndýðý yolundaki söylen-
tileri yalanlýyor. Vize parasý
ve dezenfekte ücreti gibi ha-
raçlardan sonra þimde de
otoyol ücreti için vatandaþ-
larýmýzdan para talep edili-
yor. Sadece Türklere karþý
uygulanan, Türkiye’ye kadar

15 Euro olan otoyol ücreti,
ayný yollarý kullanan Bulgar-
lardan istenmezken, aldýkla-
rý bu ücret  miktarý tama-
men ücreti alan görevlinin
keyfine kalmýþ durumda.
Otoyol ücretine bir de 3
Euro’luk çekici parasýnýn
eklendiði ifade edildi.
Bu ücretin çok olduðuna
dair itirazda bulunulunca
ücreti azaltabildikleri, aldýk-
larý bu paranýn  karþýlýðýnda
verilen makbuzun ise hiçbir
resmiyet taþýmadýðý belirtildi

SSaahhttee  ppoolliisslleerriinn  yyaannýýssýýrraa  rreess-
mmii  ppoolliisslleerr  ddee  rrüüþþvveett  aallýýyyoorr!!
Bulgaristan Ýçiþleri Bakan-
lýðý’nýn hazýrlamýþ olduðu ve
resmi polis araçlarýnýn taný-
týldýðý broþürde, Opel Astra
marka arabalarla görev

yapanlarýn resmi polisler
olduðu bilgisi veriliyor.

Ancak bu polislerin de yük-
sek miktarda ceza kesmek
suretiyle rüþvet talep ettikle-
ri bildirildi. Rüþvet amaçlý
polis kontrollerinde 10 ile
40 Euro arasýnda ceza kesil-
dikten sonra izincilerin yola

devam edebildikleri açýklan-
dý. Bulgaristan yolunu tercih
eden ve bu yolda resmen
soyguna uðrayan Avrupalý
Türklerin, yola çýkacak olan
vatandaslarýmýza, daha gü-
venli olan Makedonya yolu-
nu seçmeleri konusunda
tavsiyede bulunduklarý belir-
tildi.

Bulgaristan’da soygun devam ediyor

“Türkiye AB için 
daha çok bekler”

Ýtalya'nýn AB ve uluslararasý
iliþkilerden sorumlu Devlet
Bakaný Rocco Buttiglione,
Türkiye'nin kýsa vadede AB
ailesine katýlamayacaðýný
savundu. 
AB dönem baþkanlýðýný 6 ay
süreyle yarýn devralacak o-
lan Ýtalya'daki koalisyon
hükümetinin en küçük
ortaðý Hýristiyan Demok-

ratlar Birliði'nin lideri
Buttiglione, Avusturya'da
yayýmlanan liberal eðilimli
Die Presse gazetesine verdi-
ði demeçte, ''Türkiye kori-
dorda daha çok bekleyecek''
diye konuþtu.             

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik
için neden uzun süre bekle-
mek zorunda olduðunun
sorulmasý üzerine Buttig-
lione, ''Türkiye'de demokrasi
olmadýðýný'' öne sürdü.
Buttiglione, Ýtalya Baþbaka-
ný Silvio Berlusconi'nin Tür-
kiye'nin kýsa sürede AB'ye
katýlmasýna iliþkin görüþüne
karþý çýktý.

Ýtalya'nýn  AB  ve  uluslararasý  iliþkilerden  sorumlu
Devlet  Bakaný  Rocco  Buttiglione,  Türkiye'yi  þok  etti..    
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Bir kadýnýn yaþýný belli eden
bölümlerin baþýnda gelir
boyun. Son derece hassas
bir yapýya sahip olduðu için
de büyük özen ister. Güzel
bir boyuna sahip olmak için,
biraz vakit ayýrmak, biraz da
özen göstermek yeterli...  

Yaz aylarýnýn gelmesi ile bir-
likte, tüm kýþ üzerimizde bir
yük gibi taþýdýðýmýz giysiler-
den de kurtulduk. Tiril tiril
yazlýklar, ince askýlý bluzlar
sokaklarý süslemeye baþladý.
Belki de boðazlý kazaklarýn
altýnda hiç önemsemediði-
miz boynumuz da, yeniden
gün ýþýðýna kavuþtu. Peki
acaba nasýl görünüyor? Ona
gerekli özeni ve bakýmý yap-
týk mý? Evet, kozmetik dün-
yasýnýn bizlere sunduðu bin-
bir çeþit ürün arasýnda karar
vermeye çalýþýrken, hiç aklý-
mýza gelmeyen boynumuz
da aslýnda güzelliðimizin bir
parçasý ve bakýmý gerçekten
hakediyor...   

Özellikle yaþ ilerledikçe, ken-
disine hor davranýlmasýnýn
acýsýný çýkarýrcasýna kötü bir
görünüme bürünür boyun-
lar. Fakat önlemi baþtan
almak ve ilerde "keþke"

dememek için
boyun bakýmýna
zaman ayýrmakta
fayda var...   
AAssllaa  kkuurruummaammaallýý
Dýþ etkenlere kar-
þý yüzümüzden
daha dayanýksýz
olan boyun böl-
gesindeki kasla-
rýn, canlýlýðýný ko-
rumaya  dikkat
etmek gerekiyor.
Özellikle boyun
derisi asla kuru-
mamalý. Boyun
bakýmý için hazýr-

lanmýþ kremler, dokularý
beslediði gibi, ayný zamanda
ölü hücreleri de yok eder. 
Ayrýca kýrýþýklýklarýn oluþu-
muna da engel olurlar.
Boyun derisi son derece
yumuþak ve yað açýsýndan
da fakirdir. Gergin kalmasý
için, bu bölgedeki kaslar iyi
çalýþmalý, aksi takdirde bo-
yunda yatay çizgiler oluþur.
Gece yatmadan önce boyun
bölgenize önce tonik ardýn-
dan da besleyici bir krem
uygulamalýsýnýz. Bu krem,
cildin yorgunluðunu giderir.
Bu iþlemin ardýndan da boy-
nunuza masaj yapabilirsiniz.
Masaj yaparken elinizle boy-
nunuza daireler çizebilirsi-
niz. Bu hareketi boðazdan
enseye doðru yapýn. Sað eli-
niz sol, sol eliniz ise sað
tarafta olmalý. Önce kýrýþýk-
lýklarý parmak ucunuzla o-
ðuþturun. Daha sonra da
yüzün alt çevresini baþ ve
orta parmaklarla hafifçe
sýkýþtýrýn. Elinizin ters kýsmýný
kullanýp çenenin altýna vura-
rak da masajý tamamlayýn.
Derinin üzeri sürekli olarak
yenilenir. Bu bölgenin fýrça-
lanmasý deriye esneklik ka-
zandýrýr. Fakat kullandýðýnýz

fýrçanýn kýllarý naylon deðil,
tamamen bitkisel olmalýdýr.
Fýrçalama iþleminin bir fay-
dasý da, kan dolaþýmýný art-
týrmasý ve daha sonra sürü-
lecek maddelerin deri altýna
sýzmasýný saðlamasýdýr.

LLoossyyoonn  kkuullllaannýýnn Canlýlýðýný
kaybetmiþ dokular için ge-
rekli þeylerin baþýnda ise,
uyarýcý losyonlar gelir. Bazý
bitki özleri kan dolaþýmýný
rahatlatýcý özelliklere sahip-
tirler. Losyonlarýn deriye iþle-
mesi ise, esnek saplý ve ucu-
na pamuk sarýlmýþ bir fýrçay-
la olabilir.  Boynunuzun en
büyük düþmanlarý arasýnda,
içinde bergamut bulunan
losyon ve kolonyolar gelir.
Nedeni ise, bergamutun
alkolle karýþtýðý zaman bo-
yunda lekeler meydana ge-

tirmesidir. Boynu uzun süre
güneþte tutmak da son de-
rece zararlýdýr. Eðer tatilde
iseniz, mutlaka boyun deri-
sini güneþten koruyacak bir
krem kullanmalýsýnýz. Hatta
güneþ altýnda kaldýðýnýz
sürece bu kremi birkaç kez
sürmenizde de fayda var.     

BBooyyuunnaa  öözzeell  jjiimmnnaassttiikk
Boyun için jimnastik önemli-
dir. Fakat ters hareketler son

derece zararlý sonuçlara
varabilir. Biz de bunun için
sizlere kolay, fakat faydalý
birkaç öneri veriyoruz.    

1. Baþýnýzý önce öne doðru
eðin. Sonra yavaþça saða ve
sola çevirin. Bu harakati 10
defa tekrarlayýn. Birkaç sani-
ye dinlenip, bu defa da ters-
ten tekrarlayýn. 

2. Baþýnýzý arkaya doðru ata-
rak ve boyun kaslarýný ger-
gin tutarak, dairesel bir
hareket yapýn. Bunu da 10
defa tekrarlayýn. 

3. Yere oturun ve bacaklarý-
nýzý göðsünüze deðecek
þekilde kývýrýn. Baþýnýzý öne
doðru eðin ve boyun kaslarý-
nýzý yukarý doðru kaldýrarak,
omuzlarýnýzý kaldýrmadan ve

gevþek tutarak baþýnýzý
yukarý doðru hafifçe kaldý-
rýn. Ardýndan baþýnýzý geriye
sarkýtýn  ve biraz bekleyin.
Bu arada aðzýnýzý aralayýp
kapatýn. Son olarak ise baþý-
nýzý, yine boyun kaslarýnýzý
gererek düzeltin. Böylece,
baþýnýzý çalýþýrken öne doðru
dik tutmanýn yarattýðý deri,
kas gevþemesi ve sarkma
yok olmuþ olur.  Bu hareketi
de 10 defa tekrarlayýn. 

Boyun bakýmýný ihmal etmeyin!!!



Viyana-  Geçtiðimiz gün-
lerde altýncý Viyana’nýn
Gumpfendorfer sokaðý
118 numaralý adresinde
altýncý þubesini açan
MONEY POINT adlý alým
ve satýþ maðazasý Türk ve
her kesimden insanýn ner-
deyse izdihamýna sahne
oldu. Money Point mobil-
ya ve giyim haricinde
bütün eski eþyalarý anýnda

satýn alan ve karþýlýðýnda
nakit parayý hemen ver-
mesi ile tanýnan bir firma.
Yeni þubenin açýlýþ konuþ-
masýný yapan Money
Point´in sahibi, 25 yaþýn-
da babasý Müslüman ve
annesi Avusturyalý olan
Gerhard Farag „Bu iþe
baþlamamýzýn en büyük
nedenlerinden biri insan-
larýn kullanmadýðý, ama

atmaya da kýyamadýðý
eþyalarýn nasýl deðerlendi-
rebileceði konusunda yar-
dýmcý olmaktý. Biz müþ-
terilerimize dürüst, güler
yüzlü her konuda yardým-
cý olmak için elimizden
geleni yapmaya gayret
ediyoruz. Hiç bir müþteri-
mizi eli boþ göndermiyor,
ödemelerini nakit ve anýn-
da yapýyoruz. Maðazalarý-

mýzdan uygun fiyata elek-
tonik eþya baþta olmak
üzere birçok ilginç ürünü
uygun fiyata alabilirsiniz’’
dedi. 
Böyle bir iþe baþlarken
büyük risk aldýðýna da de-
ðinen 25 yaþýndaki genç
iþadamý Gerhard Farag,
risk almadan kendi iþinin
sahibi olunmayacaðýný
ifade etti.

Money Point`te peþin para!
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Money  Point’in  6.  Viyana’daki  þubesi

Money  Point’in  6.  Viyana’daki  þubesinin  açýlýþý  



Hiç  düþündünüz  mü  ?  

Üzüntülü ve duygusal açý-
dan zayýf zamanlarda
daha çok mu yiyorsunuz?
Yedikleriniz aslýnda ger-
çekten sevdiðiniz þeyler
olmasa da yediðiniz olu-
yor mu? Ya da açlýk hiss-

setmeseniz bile yiyor
musunuz?  Bütün bunlar-
dan sonra, "Niye yedim ki"
diye piþmanlýk duyuyor
musunuz?    Bilinen bir
problem bu. Bazý kiþiler,
ruhsal açýdan dengelerini
kaybettikleri zaman ken-
dilerini "yemek yiyerek" ra-
hatlatmaya çalýþmakta-
dýrlar. Ancak, bu da baþka
bir probleme yani kilo faz-
lalýðýna yol açmakta, pro-
blem katlanarak artmak-

tadýr.  Bu alýþkanlýðýnýzý
ancak, yiyecekleri, kendi
mutsuzluðunuz ve kötü
duygularýnýzý yoketmek
için kullandýðýnýzý farketti-
ðiniz zaman yokedeceksi-
niz. Mesela, kendinizi
mutsuz hissettiðinizde
yiyecek bir þeyler mi arý-

yorsunuz? Olayýn bu türlü
geliþtiðini farkettiðinizde
kendinize sormanýz gere-
ken soru "Gerçekten ne is-
tiyorum" olmalýdýr. Ger-
çekten karnýnýz aç ya da
yemek istediðiniz þey sev-
diðiniz bir þey mi? Ye-
dikleriniz gerçekten sizi
rahatlatýyor mu yoksa,
hala ayný sýkýntýnýz sürü-
yor mu? Kendinize bu so-
rularý sorarsanýz, yemek
yeme ihtiyacýnýzýn nedeni-

ni daha iyi anlayabilirsiniz.
Bir þeyler yemek yerini
tutacak ve moralinizi yük-
seltecek baþka bir þey
bulun. Düþünün, neleri
yapmak sizi mutlu ediyor.
Bazý insanlar müzik dinle-
dikleri zaman kendilerini
daha iyi hissederler.

Araþtýrmalar göstermiþtir
ki, yumuþak fiziksel aktivi-
teler morali yükseltmekte-
dir. Bu ikisini birleþtirebilir,
oturma odanýzda müzik
eþliðinde hafif sportif
hareketler yapabilir ya da
dans edebilirsiniz. Ya da
iþinizde moraliniz bozul-
du ise eve geldiðinizde bir
komedi filmi seyredebilir-
siniz.   Kendinizi, yemek
yemeden de rahatlatma-
nýn bir çok yolu var. Mo-

raliniz bozuk iken, kendi-
nizi mutlu edecek birþey-
ler yapýn. Pahalý olmasý
gerekmiyor ama normal
zamanlarda "zamanýnýz
olmadýðý" ya da baþka bir
nedenle yapmadýðýnýz bir-
þeyler olmalý.   Mesela,
küvette köpüklü bir banyo
alabilir, bir yandan da
müzik dinlerken, þarabýný-
zý yudumlayabilirsiniz. Ya
da kendinize bir buket çi-
çek alabilir, ya da beynini-
zi yormayacak, basit, de-
dikodu roman ve dergileri
okuyabilirsiniz.   Bu met-
hodlarýn size uygun olma-
dýðýný düþünüyorsanýz ya
da uygun olmadýklarýna
dair uzunca bir neden
listeniz varsa, anlamanýz
gereken bir konu var. Siz
aslýnda, kendinize iyi dav-
ranmayarak kendi diyeti-
nizi sabote ediyorsunuz.   

Perhiz - diyet yapmak zor-
dur. Son yapýlan araþtýr-
malardan birisi, diyet ya-
panlarýn, yemek yeme sü-
resi hariç kendilerine iyi
davranmadýklarýný göster-
miþtir. Bu bir nevi savun-
madýr.  Þimdi,  
1. Yemek zamanlarýnýzý
planlayýn.
2. Kendinize iyi davran-
mayý öðrenin. 
3. Hoþunuza giden, yap-
mayý istediðiniz bazý akti-
vitelere zaman ayýrýn.  
Böyle yaparsanýz, moral
durumunuz yüksek ola-
cak, diyet programýnýzý
sürdürme isteðiniz arta-
cak ve yemek yeme acele-
niz azalacaktýr.  
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Sýkýntýlý zamanlarda çok mu yiyorsunuz?
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Gözaltý torbalarýný engelle-
yemiyorsunuz ya da beyaz-
larýnýz çýktý, doðal olarak
kapansa memnun olmaz
mýydýnýz? Bitkiler bize farklý
bir dünya sunuyor. Bu
doðal dünyanýn sýrlarýný bu
yazýda bulabilirsiniz. 

AAddaaççaayyýý: Koyu renk saçlar
için beyazlarý kapatacak bir
bitkisel mucize: Ýki bardak
kaynar su içine  4 çorba
kaþýðý dolusu veya  8-9
poþet adaçayý ve iki çorba
kaþýðý biberiye koyup  aðzý-
ný kapalý olarak 30 dakika
demlendirip soðutunuz.
Saçlarýnýzý þampuanlayýp
duruladýktan sonra birkaç
kez bu infüzyonla çalkala-
yýn ve son durulama suyu
olarak da,  2 çorba kaþýðý
elma sirkesi  ilave edilmiþ 1
bardak su kullanýn. Devam-

lý kullanýmý halinde giderek
beyazlarýn kapandýðýný
göreceksiniz. 

YYeeþþiill  ÇÇaayy:: Yeþil çay maskesi
(kuru ciltler için) 1 yumurta
sarýsý ve 1 bardak iyi kalite
zeytin yaðý ile hazýrlayaca-
ðýnýz taze mayoneze 1 tatlý
kaþýðý toz haline getirilmiþ
yeþil çay ilave edip, göz
çevresi hariç yüzünüze
sürüp 20 dakika bekletin
ve ýlýk su ile yýkayýn.
Haftada iki kez yapýlacak
bir uygulama ile bir ay
sonunda cildinizdeki deði-
þikliðe siz de þaþýracaksýnýz.
Yeþil çay maskesi (Normal
ve yaðlý ciltler için) 1 fincan
iyi kalite bal ile 1 tatlý kaþý-
ðý toz haline getirilmiþ yeþil
çayý karýþtýrýp içine bir
ampul C vitamini kýrýn  ve
göz çevresi hariç yüzünüze

sürüp 20 dakika bekletin
ve ýlýk su ile yýkayýn. Bu
maske ergenlik  sivilcesi
problemi olan ciltler için de
faydalýdýr.  
RReezzeennee    &&    ppaappaattyyaa  :: (Göz
altý t orbalarý Ýçin)  
1 Bardak taze kaynatýlmýþ
su içine 2 poþet rezene çayý
ve 2 poþet papatya çayý
koyup, aðzý kapalý olarak
5-10 dakika demlendirip
soðutunuz. Ýki parça pa-
muðu bu infüzyona batýrýp
gözlerinizin üzerine koya-
rak 15 dakika  dinleniniz. 
Bu karýþýmýn sürekli kullaný-
mý özellikle lens kullaný-
mýndan doðan kýrmýzýlýkla-
rýn ve göz altý torbalarýnýn
giderilmesinde faydalýdýr.
Infüzyonun kullanýlmayan
bölümünü 4 gün kadar
buzdolabýnda saklaya-
bilirsiniz. 

Bitkilerin Sýrlarý - Cilt ve Saçlarýnýz Ýçin Püf Noktalarý   

Alman bilim adamlarý, yemek-
ten hemen sonra diþlerin fýrçal-
anmasýnýn zararlý olduðunu
saptadýlar. Göttingen Üniversi-
tesi'nde görevli bilim adamlarý,
diþlerin yemekten 30 ila 60
dakika sonra fýrçalanmasýnýn diþ
minesini koruduðunu kaydetti-
ler. Bilim adamlarý, diþ minesi-
nin, özellikle asitli içecek ve yi-
yeceklerin tüketilmesinden son-
ra yumuþadýðýný hatýrlatarak,
yumuþayan diþ minesinin fýrça-
lama sýrasýnda zarar gördüðü-
nü kaydettiler. Prof. Thomas
Attin, tükürükte bulunan kalsi-
yum ve fosfat iyonlarýnýn, ye-
mek sýrasýnda demineralize o-
lan diþ yüzeyinin tekrar minera-
lize olmasýný saðladýðýný söyledi.
Attin, yemekten hemen sonra
diþlerini fýrçalayan deneklerin
diþlerinin yüzeylerinin inceldiði-
ni ve zarar gördüðünü, yemek-
ten 30-60 dakika sonra diþlerini
fýrçalayan deneklerin diþlerinin

yüzeyinin ise çok daha az zarar
gördüðünü kaydetti. 

ÝDEAL  SÜRE  ÝKÝ  DAKÝKA
Ýngiliz bilim adamlarý, diþleri
uzun süre ve sert þekilde fýrça-
layarak daha çok bakteri öldü-
rüldüðü inancýnýn yanlýþ, diþleri
bu þekilde fýrçalamanýn zararlý
olduðunu bildirdiler.  Newcastle
Üniversitesi'nde görevli bilim
adamý Peter Heasman ve ekibi-
nin gönüllüler üzerinde 4 hafta
süreyle yaptýðý araþtýrmada, 2
dakikayý aþan fýrçalamanýn
daha çok bakteri öldürmediði
tespit edildi. Diþlerin sert þekilde
fýrçalanmasýnýn diþ minesine ve
etine zarar verebileceðini belir-
ten Heasman, bakterilerin belir-
li bir süre içinde öldüðünü, diþ-
lerin bu süreden daha uzun ve
sert þekilde fýrçalanmasýnýn
olumlu etkisinin bulunmadýðýný,
hatta zararlý olabileceðini kay-
detti. Araþtýrmada 16 deðiþik
diþ fýrçalama kombinasyonu-

nun etkisi incelendi. 30, 60,
120 ve 180 saniye ile 75, 150,
225 ve 300 gramlýk basýnçlarý
kombine eden bilim adamlarý,
gönüllülerin basýnç ve süreyi
ölçmek için bilgisayara baðlý diþ
fýrçalarý kullandýðýný belirttiler.
Her uygulamadan sonra diþ
plaðýnýn ne kadar temizlendiði
ölçüldü. Araþtýrma sonucunda,
ideal sürenin 2 dakika ve diþlere
uygulanan en uygun basýncýn
150 gram olduðu ortaya çýktý.
Sürenin kolaylýkla ölçülebileceð-
ini kaydeden bilim adamlarý,
basýnç konusunda emin olma-
yan kiþilere en uygun tekniði diþ
hekimlerinden öðrenmeyi, diþ-
leri çok sert fýrçalamamayý, diþ
ipi kullanmayý ve diþleri günde
en az bir kez fýrçalamayý önerdi.
Bilim adamlarý, deneyin elek-
trikli diþ fýrçalarýyla yapýldýðýný,
fakat sonucun normal diþ fýrça-
larý için de geçerli olduðunu
söylediler.

Diþlerinizi fýrçalarken dikkat edin!!!
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Erzurum  SSK  Hastanesi
Asabiye  Servisi  Þefi  Dr.
Mehmet  Yavuz,  elektro
manyetik  kirlilik  için  va-
tandaþlarý  uyardý.

Þehir merkezlerinde son
yýllarda artan manyetik
kirliliðin insan saðlýðýný
olumsuz yönde etkilediði-
ni belirten Dr. Mehmet
Yavuz, yaþanan manyetik
kirliliðin insanlarda sürekli
baþ aðrýsý, yorgunluk,
uykusuzluk gibi hastalýkla-
ra sebep olduðunu söyle-
di. 

Saðlýk Bakanlýðý'nca 2000
yýlýnda yayýnlanan genel-
geye raðmen manyetik
kirliliðe sebep olan etken-
lerle mücadelede yetersiz
kalýndýðýný dile getiren Dr.
Yavuz, günümüz þartlarýn-
da elektro manyetik kirlili-
ðine sebep olan etkenlerin
oldukça fazla olduðuna
dikkat çekti. 

Radyo, televizyon, tele-
fon, telsiz vericileri, aktarý-
cýlarý, tesisleri, link istas-
yonlarý, yüksek ve orta ge-
rilim hatlarý, evlerde kulla-
nýlan elektrikli alet ve ci-
hazlar ile týbbi cihazlarýn
insan saðlýðýný olumsuz
etkileyen elektro manyetik

kirliliðe sebep olduðunu
anlatan Dr. Mehmet Ya-
vuz, "Bunlardan yayýlan
radyo dalgalarý, mikrodal-
galar, elektro manyetik

dalgalarý manyetik kirliliðe
neden olmaktadýr" dedi. 
Elektro manyetik kirliliðin
insanlar üzerinde unut-

kanlýk, baþ aðrýsý, yorgun-
luk hissi, uykusuzluk ve
sinirlilik gibi belirtilerle
ortaya çýkabildiðini vurgu-
layan Dr. Yavuz, elektro

manyetik kirlilikten korun-
mak için þu tavsiyelerde
bulundu: 
• Düþük radyonlu bilgi-

sayarlarýn kullanýlmasý 

• Düþük radyonlu bilgi-
sayar ekranýnýn kullanýl-
masý 
• Holojen ve florasan
lamba kullanýlmamasý 

• Yatak odasýnda dinlen-
dirici ve derin bir uyku
için TV, radyo ve cep tele-
fon bulundurulmamasý 

• Cep telefonlarýn cepte
deðil, çantada taþýnmasý 

• Elektrikli battaniye kul-
lanýlmamasý 

• Laptop bilgisayarlarýn
diz üstünde kullanýlma-
masý 

• Saç kurutma makinala-
rýnýn uzun süre kullanýl-
mamasý 

• Elektrikli traþ makinala-
rýnýn þarj edilerek kullanýl-
masý 

• Çamaþýr ve bulaþýk
makinalarýnýn yanýnda
durmamak 

•Ev ve iþyerlerinin yakýnla-
rýnda baz istasyonu kurul-
masýna izin verilmemesi.

Yorgunluðun nedeni var
EErrzzuurruumm  SSSSKK  HHaassttaanneessii  AAssaabbiiyyee  SSeerrvviissii  ÞÞeeffii  DDrr..  MMeehhmmeett  YYaavvuuzz,,  eelleekkttrroo  mmaannyyeettiikk  kkiirrlliilliiððiinn
vvüüccuuttttaa  yyaarraattttýýððýý  yyoorrgguunnlluukkllaarr  kkoonnuussuunnddaa  iiççiinn  vvaattaannddaaþþllaarrýýnn  aallmmaassýý  ggeerreekkeenn  öönnlleemmlleerrii  aannllaattttýý..





Ücretsiz Daðýtým Noktalarýmýz
WÝEN

1.Viyana
Kärtnerring Vakýf Bank 
Kärtnerring Deniz Bank
Opern ring Türk hava yollari 

2.Viyana
Ennsgasse Aycan Market
Lessinggasse Akdað Bäckerei
Mühlfeldg. Yýlmaz Reisen
Springergasse Ýmam-ý Azam Camii
Taborstr. Akkaya Ýmbiss
Taborstr. Antalya Kuyumcusu
Taborstr. Günes Bäckerei
Taborstr. Sultan Möbel
Vorgartenmarkt Zor Fleischwaren Keg.
Truva Ýmbiss Vorgartenmarkt Stand
Vereinsgasse Altýn Bäckerei
Volkertstr. Altýn Ýðne Tekstil
VOLKER  MARKT

3.Viyana
Fasangasse Akýn Reisen
Erdbergstrasse Evim Mobilya 
Erdbergstrasse Sultans Kuhl 
Erdbergstrasse Anadolu Restaurant
Hainburgerstr. Ekici Ges.m.b.H.
Keinergasse Hacý Bayram Camii
Keinergasse Sultan´s Kuhl
Keinergasse Yýlmaz Küpeli KEG
Landstr Markthalle Güngör Aile Kasabý
Landstr Markt halle Güvenir Kasabý
Löwengasse Selçuk Market

4.Viyana
Argentinerstr. Esen Reisen
Argentinerstr. Vakif Bank
Argentinerstr. Sýla Market
Argentinerstr. Tercüme Bürosu Emine 
Südbahnhof Deniz Bank
Südtiroler Platz Köseoðlu Reisen
Südtiroler Platz Varan Turizm
Theraslanumgasse Maksat Reisen
Wiedner Gürtel Kara Reisen
NASCHMARKT

5.Viyana
Arbeitergasse Sakan Keg
Arbeitergasse Karadeniz Pide salonu
Brandmayergasse Þahin Kuaför
Einsiedlerplatz Deniz Market
Embelgasse Muradiye Camii
Obere Amtshausgasse Aslan Bäckerei
Obere Amtshausgasse Eurotel Shop
Reinprechtsdorferstr. Handy Zentrum
Rechtewienzeile Gül Fýrýný
Remprechtsdorferstr. Jasmin Perdeci
Schönbrunnerstr. Terzi Ýsmet Sarac
Siebenbrunneng. Gel-Gör Market
Siebenbrunneng. Mek Bay
Siebenbrunnengasse Topkapý Restaurant
Siebenbrunnengasse Anadolu Reisebüro

6.Viyana
Gumpendorferstr. Reisebüro King
Gumpendorferstr. Star Düðün Sarayý
Linke Wien Zeile Tercüman Ülker Gürman 

9.Viyana
Nußdorferstr. Efor Giyim
Spitalgasse Kresler Ýmbiss

10.Viyana
Absbergg. Tadým Bäckerei
Antonplatz Islamischer Kultur und Erziehungsverein
Buchengasse Özel Market
Buchengasse Teksan Tekstil GmbH
Colombusstr. Hamidiye Camii
Columbusgasse Easy Kuaför
Favoritenstr. Erba Mobilya
Favoritenstr. Star Kuyumcusu
Gellertplatz Nokta Textil
Gudrunstr. Can Tours
Gudrunstr. Flash-Sat
Gudrunstr. Handy Digital
Gudrunstr Yeþim Butik
Herzgasse Vision Market
Keplerplatz Yalçýn Handy
Köglerg. Südsee Feinkost
Laxenburgerstr. Orient Best Kebaphaus
Leibnisgasse Anadolu Market
Muhrengasse Aksoy Market
Neilreichgasse Eren Oto
Neilreichgasse UTC Reisen
Neilreichgasse Yunus Emre Camii
Pernersdorferg. Anadolu Camii
Pernerstorferg. Aydýn Market
Quellenplatz Zümrüt Kuyumcusu
Quellenstr. Sevgi  Kasabý
Quellenstr. Akal Textil
Quellenstr. Akal Handy
Quellenstr. Best Gold 
Quellenstr. Deha Halýcýlýk
Quellenstr. Efe Tekstil
Quellenstr. Gel Gör Süper Market
Quellenstr. M. Çetiner & Co OEG
Quellenstr. Pamukkale Süper Market
Quellenstr. Schnitzel Quelle
Quellenstr. Star Kuyumcusu
Quellenstr. Süleymaniye Camii
Quellenstr. Týrpan KEG
Rotenhofgasse Hane Mobilya
Rotenhofgasse Basak Market 
Troststr. Sevim KEG
Viktor Adler Markt Adler Ýmbiss
Viktor Adler Markt Özer Mehmet & Hasan
Viktor Adler Markt Sweet Giyim
VIKTOR  ADLER MARKT

11.Viyana
Geiselbergstr. Dilan Düðün Sarayý
Gottschalkgasse Baskent Export
Grillgasse Star Düðün Sarayý
Herbertgasse Özkaya KEG
Rinnböckstr. Pýnar Market
Simmeringerstr. Yunus Market
Simmeringerstr Handy Shop Yýldýz

12.Viyana
Arndtstr. Güney Pastanesi
Ignazg. Frisör Mahmut
Kriechbaumgasse Kaplan Kebap
Meidlinger Markt Araxi Ges.m.b.H
Meidlinger Markt Kral Kebap Imbiss
Niederhofstr. Bilal Habaþi Camii
Ratschkygasse Güven Kuyumcusu
Ratschkygasse Yüksel Kuaför
Ratschkygasse Suzan Yalcin KEG
Ratschkygasse Mac Bey
Reschgasse Yurt Bäckerei
Schönbrunnerstr. Side Reisen
Schönbrunnerstr. Atip Camii
Wilhelmstr. Efes Reisen
Wurmbstr. Bayram Hemdem KEG
MEIDLINGER MARKT

14.Viyana
Masnerstr. Döner Stube
Reinlgasse Beyazit Camii
Märzstr. Kent Bäckerei

15.Viyana
Felberstr. Lifetime Versicherungsbüro
Kurnbergergasse Kocak Market
Löhrgasse Abdul Kadir Geylani Camii
Löhrgasse Atrogis Sigorta
Mariahilferstr. Kocak Market
Mariahilferstr. Restaurant Efendi
Märzstr. Kemal Emre Aile Kasabý
Märzstr. Ünsal Lebensmittel 
Märzstr. Orient Handy
Märzstr. Yilmaz Reisebüro
Meisel Markt Osman Alýcý Aile Kasabý
Meisel Markt Güvenir Market
Reindorfgasse Akdað Süpermarket
Sechshausenstr. Bahri Ýnce KEG
Sechshauserstr. Koçak Market
Sechshauserstr. OASE Kebab Haus

Ýlkan Düðün Salonu
MEISEL MARKT

16.Viyana
Brunnengasse Ali Tours
Brunnengasse Antep Konditorei
Brunnengasse Avþarlar Kuruyemiþ
Brunnengasse Deha Halýcýlýk
Brunnengasse Deniz Market
Brunnengasse Hacý Baba Konditori
Brunnengasse Hilal Kuyumcusu
Brunnengasse Hisar Aile Kasabý
Brunnengasse Hürpas Market
Brunnengasse Kopen Aile Manavý
Brunnengasse Karaaslan GesmbH
Brunnengasse Menzil Imbiss
Brunnengasse Tercüman Necmi Kaya
Brunnengasse Üçler Fýrýný
Brunnengasse Vural Aile Kasabý
Brunnengasse Zümrüt Kuyumcusu
Huttengasse Huber Nest-Eier HandelsgesmbH                  
Koppstrasse Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG
Liebhartgasse Þýk Berber
Neulerchenfelderstr. Hürpas Market 
Neulerchenfelderstr. Hürpas Market
Neulerchenfelderstr. Etap Restaurant
Neulerchenfelderstr. Marketim Süper Market
Neulerchenfelderstr. Mode Haus 66
Neulerchenfelderstr. Teleconcep, Recep Aktaþ
Neulerchenfelderstr. Telenet Work
Ottakringerstr. Euro Schnitzel Haus
Ottakringerstr. X-Mobile
Payergasse Akdeniz Market
Payergasse Kristal Erkek Kuaför
Schellhammergasse S&M Kuaför
Speckbecherg. Tozlu Camii
Thaliastr. Anadolu Kuyumcusu
Thaliastr. Reyhan Kuyumcusu
Wattgasse Yýlmaz Demir KEG
Wendg. Hicret Camii
Yppen Markt Döner-Ýmbiss, Ziya Ipek KEG
Yppenplz. Gül Fýrýný
BRUNNEN MARKT

17.Viyana
Hernalserstr. Geflügel Paradies
Kalvarienberggasse Hürpaþ Market
Lacknerg. Yýlmaz Mehmet Lebensmittel
Mariengasse Osmanlý Camii
Schumanngasse Güneþ Bäckerei
Thelemanng. Sultan Ahmet Camii
Wattgasse Abidin Öner KEG

18.Viyana
Stuadgasse Karadeniz Bäckerei
Stuadgasse Yeni Camii

20.Viyana
Allerheiligenplatz Hasan Koc Keg
Bäuerlegasse Team Twenty Kuaför
Dammstr. Atip Camii
Drestnerstr. Hürpaþ Market
Engertstr. Özcan Market
Hannovergasse Fatih Kuyumcusu
Hannovergasse Tele Mobil
Hannovergasse Telefon International
Hannovergasse Sultan Reisen
Hannover Markt Anadolu Kasabý
Hannover Markt Firma Coþkun
Hannover Markt Vural Aile Kasabi
Hannover Markt Nadir Çeçen GesmbH.
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Unsere Vertriebspunkte
Hannover Markt Kara Aslan GesmbH.
Jägerstrasse Handy Shop Congar
Othmargasse Copy Center
Othmargasse Melis Coiffeur
Othmargasse Efes Reisen
Rafaelgasse Sýla Restaurant
Rauscherstr. Selimiye Camii
Rauscherstr. Ayten Keleþ KEG
Salzacherstr. Akabe Camii
Walleinsteinstr. Geflügel Paradies
Walleinsteinstr. Sultan Kuyumcusu
HANNOVER MARKT

21.Viyana
Schlosshoferstr. Gençer 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
Þ eyda Gündoðan KEG

2514  TRAISKIRCHEN
Pfaffstättnerstr. Fa. Selahattin Ünsal GesmbH

2540  BAD  VÖSLAUER
Castelliggasse Atib Camiisi

2601  SOLLENAU
Wr. Neustadterstr. Yeþil Camii

2603  FELIXDORF
Fabrikgasse Mutlu Düðün Salonu
Hauptstr.                                            Königsfeinkost
Rohrbacherstr. Yeni Ges.m.b.H
Tallgasse Eyüp Sultan Camii
Tallgasse Mehmet Kaplan
Wienerstr. Halley Market
Wienerstr. Kýzýlýrmak 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. Yýldýrým 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 Çeyizevi
Banhofstr. Milli Görüþ 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 Görüþ 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



Malatyasporun,  Avusturya  Kampý  sýrasýnda  hazýrlýk  maçlarýna  ait  fixtür

Tarih Saat Rakip Rakip Ligi Karþýlaþmanýn oynanacaðý stad

15.7 18:00 SV Mattersburg 1.lig AUT Stadion Deutsch-kreuz  Stadion 

16.7 19:30 SV Oberwart 3.lig AUT Inform Stadion   

18.7 18:00 F.C. Bregalnica 1.lig  MAC Waldbach Sportplatz 

21.7 17:00 Energie cottbus 1.lig GER    Lindebrunn Sportschule bei Baden

22.7 19:00 Kematen  3.lig AUT    Kematen 

24.7 19:00 TSV Hartberg   3.lig AUT  Hartberg 

26.7 19:00 FC Zemun 1.lig SER      Wiener Neudorf Stadion

28.7 18:00 AS Roma 1.lig ITA Irdning Stadion
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ÖÖzzddeenn  ÖÖZZEENN

Yeni kurulan þirketler için bazý temel bilgiler

MMaalliiyyee  BBaakkaannllýýððýý’’nnýýnn  yyeennii
kkuurruullaann  þþiirrkkeettlleerree  yyaarrddýýmm
aammaaccýý  iillee  yyaayyýýnnllaammýýþþ  oolldduu-
ððuu  kkiittaappttaakkii  ((SSeellbbssttssttäänn-
ddiiggeess  BBuucchh))  bbiillggiilleerrddeenn
sseeççttiikklleerriimmii  ssiizzlleerree  yyaarrddýýmmccýý
oollaabbiilleecceeððii  ddüüþþüünncceessiiyyllee
aakkttaarrmmaakk  iissttiiyyoorruumm..

YYeennii  kkuurruullmmuuþþ  oollaann  bbiirr  þþiirr-
kkeettiinn  kkuurruullmmaa  aaþþaammaassýýnnddaa,,
bbaaððllýý  bbuulluunndduuððuu  vveerrggii  ddaaii-
rreessiinnee  kkaarrþþýý  nnee  ggiibbii  yyüükküümm-
llüüllüükklleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddýýrr??
Mükellef, þirketin kurulma-
sýna dair iznin verilmesin-
den itibaren bir ay içersin-
de vergi numarasý almak i-
çin dilekçe ile yetkili maka-
ma baþvuruda bulunmak
zorundadýr.

Ayrýca mükellefin;
-Açýklýk  ve gerçeðe uygun-
luk,
-Bildirimde bulunma,

-Deftere kayýt tutmak,
-Resmi iþlemlerde yardýmcý
olmak,
-Defter kayýtlarý ve iþletme-
nin denetimi gibi durum-
larda görevlilere yardýmcý
olmak gibi yükümlülükleri
bulunmaktadýr.

YYeennii  kkuurruullaann  þþiirrkkeettlleerr  iiççiinn
vveerrggii  kkoollaayyllýýkkllaarrýý  vvaarr  mmýýddýýrr??
Evet. Yeni kurulan ve dev-
ralýnan iþletmeler için ilgili
yasada bir takým kolaylýklar
saðlanmýþtýr. Yeni kurulan
iþletlemeleri teþvik kanuna
(NEUFÖG) göre bu istisna-
lar 02.05.1999  tarihinden
itibaren kurulan ve
1.1.2002 tarinden itibaren
devralýnan iþletmeleri kap-
samaktadýr. Ancak bu istis-
nisnalardan yararlanmak
bir takým esaslara baðlan-
mýþtýr.
ÞÞiirrkkeett  ssaahhiibbiinniinn  mmuuhhaasseebbee

kkaayyddýý  ttuuttmmaassýý  zzoorruunnlluu  mmuu-
dduurr??
Aktiv durumda olan iþlet-
menin  kazanç durumunu
kontrol edebilmek amacýy-
la muhasebe kaydý yapma-
sý gerekir.
Bu kayýtlar;
-Giriþ-çýkýþ hesabý esasýna
ya da 
-Çift giriþli muhasebe esasý
sistemlerinden birine göre
tutulur..

ÞÞiirrkkeett  ssaahhiibbii  hheerr  zzaammaann
GGeelliirr  VVeerrggiissiinnii  ((UUmmssaattzz-
sstteeuueerr))  ööddeemmeekk  zzoorruunnddaa
mmýýddýýrr??
Bir yýl içerisinde toplam ci-
rosu  22.000 Euro`dan
fazla olmayan (küçük iþlet-
meler), gelir vergisinden
muaf tutulurlar. 5 takvim
yýlý süresince bu sýnýrýn
%15‘inden fazla olmamak
þartý ile bir kereye mahsus

miktarýn aþýlmasý duru-
munda da bu muafiyet ge-
çerlidir.

MMüükkeelllleefflleerr  vveerrggii  ddaaiirreessii
hhüükküümmlleerriinnee  iittiirraazz  eeddeebbiilliirr-
lleerr  mmii??
Kararýn kendilerine teblið
edilmesinden itibaren bir
ay süre içersinde, ispat e-
debilecekleri belgeleri ol-
masý durumunda itiraz
hakkýna sahiptirler.
(Yeni Kurulan Ýþletmeleri
Teþvik Kanunu (NEUFÖG),
bu  iþletmelere yardým ve
kuruluþ giderlerinde mü-
kellefe kolaylýk saðlama a-
macý ile 2000 yýlýndaki Ver-
gi Reformu kapsamýnda
yürürlüðe konmuþtur. 
Ayrýca bu kanun yeni kuru-
lan iþletmelerin yanýnda or-
ta ve küçük ölçekli iþletme-
lerin devralýnmasýnda da
geçerli olacaktýr.)



VViiyyaannaa-  GGeennççlleerr  aarraassýýnnddaa
aarroommaassýý  vvee  ttaaddýýnnddaann  bbaaþþkkaa
iiççiinnddee  bbuulluunndduurrdduuððuu  eexxttrraa
vviittaammiinn  vvee  eenneerrjjiikk  kkýýllaann
mmaaddddeelleerrii  bbaarrýýnnddýýrrmmaassýýyyllaa
ddaa  oolldduukkççaa  ppooppüülleerr  oollaann
ssoonn  yyýýllllaarrýýnn  mmeeþþrruubbaatt  ttüürrüü
aallkkoollssüüzz    iiççeeççeekklleerr  ddüünnyyaa-
nnýýnn  hheerr  yyeerriinnddee  iillggii  ggöörr-
mmeekkttee..  

Bunlardan bazýlarý içerdiði
katký maddeleri ve saðlýðý
olumsuz etkiledikleri için
pek çok ülkede piyasadan

çekildi. Yeni çýkan MADD-
DOX isimli ürünse, hem za-
rarlý katký maddelerini içer-
memesi, hem lezzeti, hem
de görünüþüyle gençlerin
yeni enerji deposu olma
yolunda. Avusturya’da üre-
tilen MADDOX tamamen
yeni, þýk kutusu, lezzeti ve
albenisiyle Avrupa’nýn pek
çok ülkesinde ve Türkiye’de
ayný anda piyasaya çýkýyor.
MADDOX Türkiye’de gýda
kodeksine uygun olarak sa-
týþ izni alabilen tek ürün.

Aðustos ayýndan itibaren
Ýstanbul’da ve diðer bölge-
lerde satýþýna baþlanacak. 
Ayrýca bu ürünü piyasaya
süren Avusturya firmasý
Malatyaspor, Altay, Göz-
tepe, Buca, Karþýyaka gibi
takýmlarýnda resmi sponso-
rü konumunda. Bu takým-
larla  yakýndan ilgilenen fir-
ma takým giderlerini ve
kamp masraflarýný karþýlý-
yor, alýnacak futbolcularýn
seçimini de yapýyor. 

Bu yaz aylarýnda Malatya-
spor’un Avusturya’da ya-
pacaðý sekiz maçý da orga-
nize eden firma Avus-
turya’da SÝDE reisen ile bir-
likte çalýþýyor. Seyahatleri,

Burgenland’daki 11 gün-
lük kampý, otel ve diðer
masraflarý  MADDOX ve
SÝDE reisen birlikte organ-
ize edip karþýlýyor. SÝDE rei-
sen yöneticisi Kürþat
Býçakçý, bunun henüz bir
baþlangýç olduðunu, bera-
berce çok daha iyi organi-
zasyonlar yaparak diðer ta-
kýmlarý da buraya getirmeyi
düþündüklerini söyledi. 

MADDOX firmasýnýn sahibi
Franz Zika yaptýðý açýkla-
mada ürünlerinin Avustur-
ya, Almanya, Ýspanya, Ro-
manya Ýsveç gibi ülkelerde
de satýþa sunulduðunu ve
büyük ilgi gördüðünü söy-
ledi.

Maddox’tan spora destek

Side Reisen yöneticisi Kürþat Býçakcý ve Maddox fir-
masý sahibi Franz Zika, Malatyaspor’un 

sponsorluðunu yapýyorlar
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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.


	yvg-030715-001-4c
	yvg-030715-002-4c
	yvg-030715-003-4c
	yvg-030715-004-4c
	yvg-030715-005-4c
	yvg-030715-006-4c
	yvg-030715-007-4c
	yvg-030715-008-4c
	yvg-030715-009-4c
	yvg-030715-010-4c
	yvg-030715-011-4c
	yvg-030715-012-4c
	yvg-030715-013-4c
	yvg-030715-014-4c
	yvg-030715-015-4c
	yvg-030715-016-4c
	yvg-030715-017-4c
	yvg-030715-018-4c
	yvg-030715-019-4c
	yvg-030715-020-4c
	yvg-030715-021-4c
	yvg-030715-022-4c
	yvg-030715-023-4c
	yvg-030715-024-4c
	yvg-030715-025-4c
	yvg-030715-026-4c
	yvg-030715-027-4c
	yvg-030715-028-4c
	yvg-030715-029-4c
	yvg-030715-030-4c
	yvg-030715-031-4c
	yvg-030715-032-4c
	yvg-030715-033-4c
	yvg-030715-034-4c
	yvg-030715-035-4c
	yvg-030715-036-4c
	yvg-030715-037-4c
	yvg-030715-038-4c
	yvg-030715-039-4c
	yvg-030715-040-4c
	yvg-030715-041-4c
	yvg-030715-042-4c
	yvg-030715-043-4c
	yvg-030715-044-4c
	yvg-030715-045-4c
	yvg-030715-046-4c
	yvg-030715-047-4c
	yvg-030715-048-4c

