
Avusturya’da Türk aileleri aras›nda
yaflanan aile dramlar›, kendini VAH-
fiET flekline dönüfltürerek gittikçe ar-
t›fl göstermeye bafllad›. Viyana’da 43
yafl›ndaki Fatma Y,. iki y›ld›r evli oldu-
¤u ve son zamanlarda ayr› yaflad›¤›
40 yafl›ndaki ‹rfan Y. taraf›ndan  Viya-
na’n›n Hernals semtinde yol ortas›nda
12 b›çak darbesi ile  vahflice öldürül-
dü. Kocas› ‹rfan Y. taraf›ndan devaml›
olarak ölümle tehdit edilen Fatma
Y›ld›r›m’›n, polise resmi olarak suç
duyurusu yapt›¤› ö¤renildi. 

Bir pizzac›da mutfak yard›mc›s› olarak
çal›flan dört çocuk annesi Fatma Y.’
nin belinden yedi, kolundan bir,
gö¤sünden de dört defa bir mutfak
b›ça¤› ile  öldürülmesi çevrede flok
etkisi yaratt›. Türk ailelerinde var olan
sorunlar›n sakince ve ciddiye al›narak
çözülmesi için psikologlar uyar›da
bulundular. Katil zanl›s› kocas›n› bul-
mak için aramalar devam hala ediyor.  
Polise tan›kl›k yapacak vatandafllar
için Tel.: 01/313 46/36110 

HHaabbeerriinn ddeevvaamm›› ssaayyffaa 1144’’ttee

Say› 37 / Eylül 2003 / Kostenlos

KKoonnssoollooss hhaann››mm hhaallaa
““BBaabbaass›› ddöövvddüü””ddiiyyoorr

DAZLAK KAFALAR, Türk k›z›n› hunharca dövdü. Polis
teröre el koydu. Yeni Vatan ve Kronen manflet yapt›!

Aile facialar› art›yor, aman dikkat!
Haberin devam› sayfa 3 ve 4’te
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YENÝ VATAN GAZETESÝ

‘’O makam sizin babanýzýn bostaný deðildir!’’

Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Konsolosu sayýn Songül O-
zan, son sayýmýzda yayýnla-
dýðýmýz ‘Elin kýrýlsýn dazlak
kafa’ haberimizi görevi gereði
araþtýrýp, olaya el koymadýðý
gibi  üstüne üstlük Yeni Vatan
Gazetesi temsilcisine baðýra-
rak ve aþaðýlayýcý bir ses tonu
ile   “Türk  kýzý  dazlaklar  tara-
fýndan  dövülmemiþtir.  Yeni
Vatan  Gazetesi  yalan  haber
yapýyor”  dedi.  Þimdi  ka-
muoyunun dikkatine vahþetin
polisteki dosya numarasýný
(Zahl  II/1507/03) ve Avustur-
ya’nýn en çok satan gazetesi
olan ‘’Kronen Zeitung’’da bu
konu ile ilgili çýkan haberi
yanda dikkatlere sunuyoruz. 
Þimdi bu deliller ýþýðýnda so-
ruyoruz: Kim yalancý, kim
görevini doðru dürüst yapmý-
yor, kim kabalaþýyor, kim ken-
dine daðlarý ben yarattým
havasý veriyor, kim özellikle
makamýný suistimal ediyor
sayýn  Konsolos  Songül
Ozan? Kaldý ki biz, emeðimiz
ve kendi gücümüz ile Yeni Va-
tan Gazetesi’ni ne Konsolos-
luktan, ne hortumcularýn
yaptýðý gibi vatandaþýn vergi-
lerinden çalarak ne de baþka-
sýndan tek kuruþ  destek
almadan yayýnlýyoruz ve be-
dava daðýtýyoruz. Halka hiz-
met, Hak’ka hizmet aþký ile...
Tek kaynaðýmýz reklamlardýr.
Siz ise sayýn Songül Ozan
haným Viyana’da Konsolosluk
makamýna devletin Türk va-
tandaþlarýndan topladýðý ver-
giler (Avusturya’daki va-
tandaþlarýn konsoloslukta
ödediði iþlem bedellerini

unutmayalým)  ile en yüksek
maaþ ve olanaklar verilerek
getirilmiþsiniz. Kimsenin ka-
balýk yaparak ve hem de dev-
letin makamýný kullarak va-
tandaþa köpek muamelesi
yapmaya hakký yoktur. 
“Devlet vatandaþ için vardýr,
vatandaþ devlet için deðil”
sözünü Türkiye’de siyasiler
bol bol söylüyorlar fakat
uygulamasýný Avrupa’nýn gö-
beðinde bile ne yazýk ki göre-
miyoruz? Biz yerel bir gaze-
teyiz. Bölgemizdeki olumsuz-
luklarý da tarafsýz bir þekilde
duyurmak zorundayýz.
Konsolos hanýmýn Türk der-

neklerinden sorumlu olduðu-
nu biliyoruz ve soruyoruz:
Oturduðunuz makam ile bazý
kesimlere karþý düþmanlýk,
ayrýmcýlýk yaptýðýnýz doðru
mu? Biz sizin organize etmek
istediðiniz derneklere üye ol-
mak zorunda mýyýz? 
Baþka bir soru: Almanca bil-
mediðiniz için araþtýramadýðý-
nýz bir Türk kýzýnýn dövülmesi
olayýnda “kýzý babasý dövdü”
dediniz. Ýþinizi ne kadar ciddi
yaptýðýnýz belli oldu. Peki siz
ne hakla bize karþý bu kadar
kabalaþýyorsunuz? Bize yalan-
cý diyor, bizi aþaðýlýyorsunuz.
Baðýrýyor, çaðýrýyor sonra da,
cevap hakkýmýzý kullanmak

istediðimizde “sesini yükselt-
me” diyorsunuz. Bu ne biçim
iþtir? Gelin, binlerce Türkiye’-
den Avusturya’ya göç etmiþ
vatandaþa soralým. Size anlat-
sýnlar Türk konsolosluðunda
çektikleri çileyi ve “köpek
muamelesini”.  Siz bize bu
uygulamayý bizzat yapmaya
kalkýyorsunuz. Biz ise o maka-
mý suistimal etmeyin diye
buradan sizi tekrar kamuoyu
adýna uyarýyoruz. Tekrar edi-
yoruz siz, o makama Aziz
Türk Milletinin vergileri ile
baþta üstün hizmet ve bu hiz-
meti yaparken þefkatle yap-
mak için atandýnýz, deðil mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin artýk
vatandaþýný adam yerine
koyan, oturduðu makamý
“BABASININ BOSTANI” zan-
netmeyen, YÜKSEK SO-
RUMLULUK SAHÝBÝ, HUKUK
DEVLETÝNÝN tüm deðerlerine
sahip çýkan ve vatandaþlarý
arasýnda ayrým yapmayan
bürokratlara, konsoloslara, ve
gerçek devlet görevlilerine ih-
tiyacý vardýr.  “Ümüðünü sýka-
rým, sicilini bozarým, onu,
bunu devletin makamýný kul-
lanarak sana karþý  kýþkýrtýrým,
devleti baþýna bela ederim”
baþlýklý oba altýndan sopa
gösteren hal ve tavýrlarýndan
lütfen vazgeçilsin.  
Devletin gücünü arkasýna,
yanýna alan acaba neden
AZRAÝL kesilmekte?
Türkiye Cumhuriyeti’nin bü-
rokratýndan, siyasetçisine,
vatandaþýna kadar herkesin
kiþisel hak ve özgürlüklerinin
gözetildiði, korunduðu ve
“Devletin  vatandaþ  için”
varolduðu bir HUKUK
DEVLETÝ olmasýný istiyoruz. 
Bizler Avusturya’da yaþýyoruz,
geldiðimiz ülkemiz Türkiye’yi
çok seviyor, daha güzel, daha
demokratik ve ekonomik ola-
rak daha güçlü bir ülke olma-

sý için kendi çapýmýzda elimiz-
den geldiði kadar çaba har-
cýyoruz.
Sizler bizim vatanýmýz
Türkiye’ye olan sevgimizin
barometresi veya seviyesini
ölçen bir memuru olamazsý-
nýz. Bizler, yeni vatanýmýz
Avusturya’da birçok devlet
memurlarýndan gördüðümüz
saygýyý sizlerden ne yazýk ki
görmüyoruz. ÞAHSÝ olarak iþi-
nize gelmeyen, farklý fikirli in-
sanlarý DEVLET DÜÞMANI ilan
edemezsiniz. Babalarýn bos-
tanlarýnda istedikleri gibi at
koþturanlarýn devletin gücü-
nün ve makamýnýn “þahsi”
hýrs ve “hukuk devleti” norm-
larýna ters kullanýlmasýna
“hayýr” diyoruz. 
Kiþi baþýna düþen milli geliri
2000 Dolarý bile aþmayan
fakir Türk Ulusunun verdiði
vergiler ile makamlarýnda o-
turan insanlarýn, halka hava-
civa ve caka atýlmasýný kor-
kunç derecede gülünç bulu-
yoruz.  
Vatandaþý küçük görmeyi
býrakýn... Yukarýda Allah’ýn
olduðunu unutmayýn. 
Oturduðunuz devlet ma-
kamýnýn babanýzýn bostaný
OLMADIÐINI lütfen unutma-
yýn... Hizmet ettiðiniz va-
tandaþa köylü, cahil mua-
melesi yapmayýn. Atatürk’ün
“KÖYLÜ MÝLLETÝN EFENDÝSÝ-
DÝR” sözünü  ise aklýnýzdan
hiç çýkarmayýn.
Sayýn Konsolos Songül Ozan
siz de, Türk kýzý Gülefer C.’yi
babasýnýn DEÐÝL, dazlak kafa-
lý  Nazilerin öldürüsiye dövdü-
ðünü gösteren savcýlýktaki
ZAHL II/1507/03 no’lu dos-
yaya bakmayý göreviðiniz
gereði lütfen sakýn unutma-
yýn. Vatandaþýn vergileri ile
oturduðunuz o makamda
kimin yalancý, agresiv ve kaba
olduðunu bir kere daha
sakince  düþünün .

T.C. Viyana Konsolosu 
Songül Ozan

BBAAÞÞ  YYAAZZII



Viyana- Türkiye Cumhuri-
yeti Viyana Konsolosu
Songül Ozan’ýn en baþta
görevi, Türk vatandaþlarý-
nýn sorunlarýyla birinci de-
recede ilgilenmek ve olaya
el koymaktýr.
Konsolos Songül Ozan Ye-
ni Vatan Gazetesi haberi-
ni, hakaret ederek yalan-
larken aslýnda tam araþtýr-
mayarak görevini de yap-
madýðý gösterdi. Bir tür
‘suç üstü’. 

Yeni Vatan Gazetesi son
sayýsýnda Avusturya’nýn
Wr. Neustadt þehrinde bir
Türk kýzýnýn feci bir þekilde
dazlak üç tane Nazi içerik-
li parola atan Avusturyalý
tarafýndan dövülmesini
manþet haber yaparak o-
kuyucularýna duyurmuþ-
tu. Bu haber %100 doð-
ruduydu ve ayrýca olayýn
vuku bulduðu Wr. Neu-
stadt bölgesi Emniyet mü-
dürlüðü Yabancýlar Polisi

þefi tarafýndan Zahl
II/1507/03 sayýlý dosyada
bulunan sanýklarýn ve sal-
dýrýya uðrayan Gülefer C.
adlý Türk kýzýnýn ifadeleri
ile tasdiklenmiþ ve defa-
larca doðrulanmýþtý. Bu o-
lay Avusturya’nýn en çok
satan Gazetesi Kronen
Zeitung’da 5 Eylül 2003
tarihinde ayrýca yayýnlan-
mýþtý. Konsolos Songül
Ozan, Almanca resmi dili
olan Avusturya’da AL-
MANCA BÝLMEDÝÐÝ için
haberi tabii okuyamadý.
Dosya, Wr. Neustadt  böl-
ge savcýlýðýna Yeni Vatan
Gazetesi haberinin içe-
riðinde olduðu gibi aynen
gönderilmiþti. Olayýn çe-
þitli boyutlarý vardý. Birin-
cisi, bir Türk vatandaþýnýn
nedensiz bir þekilde dö-
vülmesi, ikincisi de, dö-
venlerin Nazi parolasý at-
malarýydý. Kýzý döven
gençlerin hepsi dazlak idi.
Diðer bir deðiþle Türkiye
Cumhuriyeti’nin vergileri
ile  bol maaþ vererek ata-
dýðý (Büyükelçi Mithat Bal-
kan’ýn  gözetimi ve izni
ile) Viyana Konsolosu ola-
rak görev yapan SONGÜL
OZAN’ýn derhal bir tele-
fon ile öðrenebileceði ve

Türk vatandaþýna yardýma
koþmasý gereken bir VU-
KUAT idi. Ama Viyana
Baþkonolosu Songül O-
zan, haberin Yeni Vatan
Gazetesi’nde yayýnlanma-
sýndan tam iki ay geçtik-
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Konsolos hanýmýn büyük gafý
AAvvuussttuurryyaa’’nnýýnn  ‘‘’’WWiieenneerr  NNeeuussttaaddtt’’’’  þþeehhrriinnddee  22000033  yyýýllýýnnýýnn  TTeemmmmuuzz  aayyýýnnýýnn  bbaaþþýýnnddaa  üüçç  NNaazzii  ssllooggaannýý  aattaann
ddaazzllaakk,,  TTüürrkk  kkýýzzýýnnýý  ööllddüürreessiiyyee  ddöövvüüyyoorr..  YYeennii  VVaattaann,,  oollaayyýý  ppoolliiss  ttaarraaffýýnnddaann  ZZaahhll  IIII//11550077//0033  ddoossyyaa  nnuummaarraa-
ssýý  iillee  ssaavvccýýllýýððaa  ggöönnddeerriilleenn  vvaahhþþeettii,,  ddiirreekk  ppoolliiss  mmüüddüürrüünnddeenn  ööððrreenneerreekk  TTeemmmmuuzz  22000033  ssaayyýýssýýnnddaa  ““EElliinn  kkýýrrýýll-
ssýýnn,,  ddaazzllaakk  kkaaffaa””  mmaannþþeettii  iillee  kkaammuuooyyuunnaa  dduuyyuurruuyyoorr..  TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii  VViiyyaannaa  KKoonnssoolloossuu  SSoonnggüüll  OOzzaann
aarraaddaann  ttaammýý  ttaammýýnnaa  iikkii  aayy  ggeeççttiikktteenn  ssoonnrraa  22000033  yyýýllýýnnýýnn  EEyyllüüll  bbaaþþýýnnddaa,,  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnee  ““DDaazzllaakk  kkaa-
ffaa’’  hhaabbeerriinniizz yyaallaann  hhaabbeerr,,  yyaallaann  hhaabbeerr yyaappmmaayyýýnn..  KKýýzzýý  bbaabbaassýý  ddöövvmmüüþþttüürr””  ddiiyyoorr..  DDeemmeekkllee  kkaallmmaayyýýpp  YYeennii
VVaattaann  GGaazzeetteessii  tteemmssiillcciissiinniinn,,  ““HHaayyýýrr  oollaayy  yyüüzzddee  yyüüzz  ddooððrruu..  PPoolliissiinn  ddoossyyaa  nnuummaarraassýý  ZZaahhll  IIII//11550077//0033’’ttüürr..  BBuu
vvaahhþþeettii  AAvvuussttuurryyaa’’nnýýnn  eenn  ffaazzllaa  ssaattaann  ggaazzeetteessii  KKrroonnee  GGaazzeetteessii  yyaappmmýýþþttýýrr””  ddeemmeessiinnee  kkaarrþþýýnn,,  ““SSeessiinnii  yyüükksseelltt-
mmee””  ddeeddiikktteenn  ssoonnrraa  hhaakkaarreett  eeddeerreekk  ““SSiizziinn  bbaaþþkkaa  iiþþiinniizz,,  ggüüccüünnüüzz  yyookk  mmuu??””  ddiiyyiipp  aaþþaaððýýllaammaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorr..  

T.C. Viyana Konsolosu
Songül Ozan

5 Temmuz 2003’te Kronen Zeitung, Konsolos Songül

Ozan’nýn Yeni Vatan’da yalanladýðý haberi yukarýdaki  gibi

okuyucularýna duyurmuþtu. Soruyoruz, kim yalancý?

Temmuz/2003’te Yeni Vatan’ýn manþetten duyurduðu haber 5. sayfa-

dan yukarýdaki gibi verilmiþti.  

Wr.  Neustadt- Aþaðý
Avusturya´nýn Wr.
Neustadt semtinde, 18
yaþýndaki genç bir Türk
bayan, üç dazlak ta-
rafýndan dövülerek
hastanelik edildi.
Gecenin ilerleyen saat-
lerinde arkadaþýný is-
tasyona býraktýktan

sonra evine doðru yü-
rümeye baþlayan Güle-
fer C. (18) adýndaki
Türk gencin yolu üç
dazlak tarafýndan kesil-
di. Çok geçmeden teh-
ditler savuran dazlak-
lar, savunmasýz Türk
bayaný döverek has-
tanelik ettiler. 

Genç Türk bayan Güle-
fer C.: „Ben sadece e-
vime 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 býrakmadý-
lar ve tekmelemeye de-
vam ettiler. Savunma-
sýz ve yaralý genç Türk
bayan Gülefer C. (18)
çareyi bir arabanýn altý-
na saklanmakta buldu.
Gülefer C. ancak dazla-

klarýn uzaklaþmasý üze-
rine arabanýn 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!
Avusturya ’da  görü lmemiþ   ý rkç ý l ýð ýn   kurban ý   18  yaþ ýndak i   b i r   Türk   k ýz ý .   O lay
Avusturya  bas ýn ýnda  neredeyse  yok  say ý ld ý .   Üç  daz lak   Haz i ran  ay ýn ýn   sonunda  Türk
k ýz ýn ý   yo lda  ö ldüres iye   fec i   þek i lde  dövdükten  sonra  yakmakla   tehdi t   e t t i .   Türk   k ýz ý
a rabanýn  a l t ýna  kaçarak  can ýn ý   kurtad ý .   Korkunç,   korkunç,   korkunç. . .
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ten sonra “Yeni Vatan Ga-
zetesi’nin manþeti olan
Türk kýzýnýn dövülmesi ya-
lan bir haberdir. Böyle ya-
lan haberler ile milleti
kandýrmayýn” sözlerini Ye-
ni Vatan Gazetesi temsil-
cisine hakaret ederek ve
aþaðýlayarak söyledi. Yeni
Vatan Gazetesi temsilcisi
bu haberin yüzde yüz
doðru olduðunu ve sade-
ce bir telefon ile Wr. Neu-
stadt Emniyetini arayarak
Zahl II/1507/03 dosya
hakkýnda bilgi alýnabilece-
ðini Konsolos Songül O-
zan’a söyledi. Bu birinci
ispat idi. Ýkinci ispatýmýz
ise,  Avusturya’nýn en çok
satan gazetesi KRONEN
ZEITUNG’un bu haberi

vermiþ olmasýdýr. Türk kýzý
Gülefer C. ‘nin dazlaklar
tarafýndan dövülmesini
birebir ayný olarak okuyu-
cularýna duyurmasý elle
tutulur bir ispattýr.
(Bakýnýz 5 Eylül 2003 ta-
rihli Krone Zeitung). Buy-
run yukarýda bu gazete
küpürünü de okuyucularý-
mýzýn dikkatine sunuyo-
ruz. Þimdi burada, kim
yalancý, kim görevini suis-
timal edip, kabalaþýyor ve
hatta daha ileri gidiyoruz
terbiyesizleþiyor diye sor-
ma hakkýna sahip olduðu-
muza inanýyoruz. Görev
susistiamline son verilsin,
vatandaþa kaba, saba
davranýlmasýn..Makamlar
hizmet ile yüceltilsin......

Temmuz/2003’te Yeni Vatan’ýn manþetten duyurdu-

ðu haber 5. sayfadan yukarýdaki gibi verilmiþti.  

Wr.  Neustadt- 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!
AAvvuussttuurryyaa ’’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
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Der Fall einer 18- jährigen
Türkin aus NÖ erregt die
Gemüter. Verdrehung von
Wahrheit auf höchster Ebene.
Wo bleibt die Unterstützung für
die eigenen Landsleute?
Begonnen hat alles mit der
Tragödie in Wiener Neustadt,
als die 18- jährige Angestellte
Gülefer C. von drei Skinheads
brutal zusammengeschlagen
wurde. Wie es bei einem sol-
chen Verbrechen üblich ist,
berichteten in den folgenden
Tagen verschiedene Zeitungen
darüber, die „Kronen Zeitung“
am 5. Juli 2003 auf der Seite
11 und unsere Zeitung „Yeni
Vatan Gazetesi“ auf der Seite 5
in der Juli-August Ausgabe. 
Während die türkische und
österreichische Bevölkerung
mit Entsetzen auf dieses
Verbrechen reagierte, mutet
das Verhalten von Frau
Botschaftsrat Songül Ozan
höchst seltsam an. In einem
Telefonat mit der Zeitung „Yeni
Vatan Gazetesi“ behauptete
sie, dass der Artikel „eine
Lüge“ wäre, das Mädchen sei
von ihrem eigenen Vater, nicht
aber von Neonazis zusamm-
mengeschlagen worden. Mit
beleidigenden Worten beschul-
digte sie die Zeitung der fal-
schen Berichterstattung.
Warum Frau Ozan das tat,
bleibt leider unklar. Klar aber
ist, dass sie diese
Behauptungen aufstellt, ohne
irgendwelche Recherchen in
diesem Fall unternommen zu
haben. Ein Gespräch zwischen
„Yeni Vatan Gazetesi“ und der
Fremdenpolizei in Wiener
Neustadt bestätigte, dass sich
niemand von der türkischen
Botschaft für den Fall interess-
siert hat. Übrigens bedauert
die Polizei diesen Fall eben-
falls: „Es ist traurig aber leider
wahr, dass die jungen
Burschen die Täter sind und
Naziparolen riefen.“ Auch der
Fotograf der „Kronen Zeitung“,
Herr Horvath lässt keine
Zweifel an der Täterschaft. „Ich

habe das Mädchen fotografiert
und mit ihr gesprochen. Die
Burschen haben nicht aufge-
hört sie zu schlagen, die wer-
den immer noch blöder!“ Auch
der Reporter Mark Perry bestä-
tigt die Richtigkeit seines
Artikels, der in der „Kronen
Zeitung“ erschien. 
Man kann nur Überlegungen
über das Verhalten von Frau
Ozan anstellen, denn verste-
hen kann man es nicht.
Vielleicht, weil sie keine Macht
über die unabhängige Zeitung
haben kann? Welchen Grund
kann die Vertreterin der türki-
schen Menschen haben, aus
der Wahrheit eine Lüge und
aus der Lüge eine Wahrheit zu
machen? Unfair und gemein ist
ihr Verhalten dem Opfer und
seiner Familie gegenüber, aber
auch den Reportern von der
„Kronen Zeitung“ sowie der
Polizei und auch gegenüber
der Zeitung „Yeni Vatan
Gazetesi“. Die türkischen
Menschen in diesem Land
haben eine Vertretung auf
Botschafterebene verdient,
eigentlich müsste Frau Ozan
den Fall des türkischen
Mädchens unter die Lupe neh-
men. Höchstes Anliegen sollte
es ihr sein, völlige Aufklärung
in diesem Fall zu erlangen und
dem Opfer ihre Unterstützung
zukommen zu lassen. Aber
vielleicht ist die türkische
Botschaft in Österreich in ihrer
Denkweise noch mehr in der
Türkei zu Hause, wo
Institutionen solcher Art sich
ebenfalls nicht als Helfer der
Menschen sehen, sondern
ganz im Gegenteil: als
Herrscher. Sie behandeln die
Bürger, für die sie eigentlich da
sein sollten, als Menschen der
zweiten Klasse. Schade, dass
es noch immer so ist, auch hier
in Österreich. Wir hoffen, dass
Bürokraten, Botschafter und
Politiker ihre Macht endlich für
das Glück der Gesellschaft
nutzen und sich als ihr Diener
sehen, nicht als ihr
Beherrscher. BIROL KILIC

Was ist mit der türkischen Botschaft los?

Foto: Helmut Horvath



Wüstenrot’ta görevime
baþlamadan önce malî
hizmet veren þirketlerle
sadece müþteri olarak
karþýlaþmýþtým. 
Maalesef benim yaþa-
dýklarým, birçok benim
gibi Türk kökenli yurt-
taþlarýn geçirdiði tecrü-
beler gibi, her zaman
pozitif deðildi. Bilgi e-
dinmeye engel olan dil-
sel bariyerler bu sorun-
larý daha da arttýrmak-
tadýr.

Bundan dolayý çalýþma-
mýn baþýndan beri Türk
kökenli yurttaþlara ihti-
yaçlarýna uygun hizmet
vermeyi baþ görev edin-
dim.

Wüstenrot’un eðitim ve
bilgi ilerletme imkanlarý
sayesinde kýsa süre içinde
esaslý bilgi edinebildim
ayrýca tecrübeli meslektaþ-
lar da bana daima yardým-
cý oldu. Dýþhizmette bir iþin
her durumda altedilmez
avantajlarýndan biri, esnek
çalýþma saatleri düzenle-
mesidir. Ayrýca mesleki an-
gajmaným, dolaysýz þekilde
gelirimin üzerinde etkili o-
luyor. Siz de benim gibi
danýþman olarak Türk kö-
kenli müþterilerine eksiksiz
ve ihtiyaçlarýna uygun hiz-
met vermek istiyorsanýz o
zaman bilgilendirme top-
lantýlarýmýzýn birine geliniz.
Belki yakýnda yeni elemaný-
mýz da olabilirsiniz!

WWüüsstteennrroott  
BBiillggiilleennddiirrmmee  GGüünnüü::

Teklifsiz bir sohbet esna-
sýnda bu mesleðin avantaj
ve imkanlarýný öðrenip so-
rularýnýza tecrübeden ge-
len açýk ve doðru cevaplar
alabilirsiniz. Lütfen aþaðýda
bildirilen telefon numarasý-
na veya eMail adresine
katýlým için baþvurunuz.

TTaarriihh::  
29.09.03 veya 01.10.03
Saat: 18.30 (yaklaþýk 2
saat)
YYeerr::
Naglerg. 1, 1010 Wien
BBaaþþvvuurruu::  
Tel: 01/533 96 00-14
eeMMaaiill::  
wien@wuestenrot.at
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Mehmet  Nalbant,  sýnanmýþ
Wüstenrot-MMalî  Müþaviri

Hayatýmýn mesleði!
Wüstenrot’ta

Malî Müþavirlik

VViiyyaannaa-  Kýsa bir süre önce
Viyana Ýþçi Odasý’nda yapý-
lan piyasa fiyat araþtýrmasý
sonuçlarýna göre, herkesçe
%20 indirimli fiyatlara
sahip olduðu bilinen Avus-
turya’daki Hofer ve Lidl gibi
süpermarketlerin Alman-
ya’daki süpermarketlere o-
ranla daha pahalý olduklarý
ortaya çýktý.

Ama buna raðmen Avus-
turya’nýn parfümeri kon-
usunda diðer ülkelere özel-
likle Hollanda’ya nazaran
daha uygun fiyatlara sahip
olduðu açýklandý. Dünyaca
ünlü Dove markasýnýn ü-
rünlerinin Avusturya’da DM
ve BIPA gibi maðazalarýnda
bile Hollanda’da zaman
zaman yapýlan fiyat indi-
rimlerinden daha düþük fi-

yatlarda piyasaya sürüldü-
ðü öðrenildi.
Gýda sektöründe uluslarara-
sý sabit fiyat oranýna yakla-
þan Avusturya’da az da olsa
istisnalarýn görüldüðü, an-
cak yine de Avusturya’da
1,5 litrelik Coca-Cola’nýn
1,39 Euro’ya satýlýrken, Hol-
landa’da bu ürünün 1,19
Euro’ya satýldýðý ortaya çýk-
mýþtýr.

Hofer pahalý çýktý
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GAZÝ’nin çeþitli ürünleri arasýnda, leziz ve
orijinal Türk tariflerine göre üretilen yoðurtar
da bulunuyor. 

Bunlarýn arasýnda þüphesiz en beðenilenler-
den biri, karýþtýrýlmýþ ve 500 gramlýk kase
içerisinde bulunan GAZÝ yoðurdudur. O,
%3,5 yað oraný ve hafif ekþi tadýyla, uzun
ömürlü yoðurtlar arasýnda
bir klasiktir. 

GAZÝ „Çiftlik“  Yoðurdu 
O da karýþtýrýlmýþ yoðurtlar
arasýnda 1000 gramlýk
kova içerisinde bulunuyor.
500 gramlýk kase yoðurda
nazaran „Çiftlik“ yoðurdu, kesinlikle daha
serinleticidir. 500 gramlýk kase yoðurt gibi, o
da biraz daha ekþi tadýyla, tam damak tadý-
nýza göre. 

Baþlý baþýna apayrý bir ürün ise GAZÝ
„Süzme“ yoðurdudur.
% 10´luk yað oraný sizlere kaymaklý ve lez-
zetine doyum olmayan bir tat sunuyor. Bu
özel ve yoðun doðal yoðurt da, diðerleri gibi
GAZÝ´nin tipik ekþimsi yoðurt karakterine
sahip.

Bütün yoðurt çeþitleri pratik bir kapaða
sahip. Böylece açýldýktan sonra bile günlerce,
rahatlýkla buz dolabýnda saklanabilinir.
Mükemmel kalitesi sayesinde de benzersiz
tadýný da uzun süre koruyabiliyor.

GAZÝ´nin yoðurtlarý sadece doðal olarak
deðil, ayný zamanda tatlýlarýn tabanlarýna,
güçlü salata soslarýna olduðu gibi, örneðin
mangalda piþirdiðiniz etinizin sosuna da
mükemel bir uyum saðlýyor. 

Sonuç olarak þunu diyebiliriz ki, GAZÝ´nin
yoðurdu diðer yoðurtlara nazaran daha
doðal ve daha etkiliyici. 

Karakteristik  ve  mükemmel  tadý  ile  GAZÝ  Yoðurdu
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Linz-  28 Ekim 2003 tari-
hinde Yukarý Avusturya
(Oberösterreich) bölge-
sinde yapýlacak olan eya-
let milletvekili seçimlerin-
de güçlü bir Türk aday
var, Selçuk Hergüvenç.

Mag Dr. Selçuk Hergü-
venç 3 Nisan 1949 do-
ðumlu. Evli ve bir kýzý olan
Hergüvenç, üniversitede
iþletme bölümünü bitir-
dikten sonra ayný bölüm-
de master ve doktora yap-
mýþ. Halen Yukarý Avus-
turya Eyaleti Eðitim

Bakanlýðý Eðitim Danýþ-
maný olarak görev yapan
Hergüvenç ayný zamanda
Linz Pedagoji Akademi-
sinde öðretim görevlisi. 
Bunun yanýnda Sosyal
Eðitim Yüksek okulunda
da eðitim görevlisi olan
Hergüvenç, boþ zamanla-
rýný okuyarak ve fotbol oy-
nayarak geçiriyor.

Milletvekili adayý Selçuk
Hergüvenç gazetemize
þunlarý söyledi: “Adaylý-
ðým ile Yukarý Avusturya’-
da yaþayan Türkler ilk de-

fa politikada aðýrlýðýný his-
settirebilecekler. Toplu-
mumuzun aktif politikada
kendini hissettirebilmesi
özellikle bizden sonraki
kuþaklar için büyük önem
taþýyor. Burada sayýlarý 5
bine yakýn olan seçmen
potansiyelini sandýða yan-
sýtabilirsek, hem gençliði-
mize daha iyi eðitim ve
meslek imkanlarý yarata-
bilir, hem de Yukarý Avus-
turya eyaletinin sosyal, e-
konomik ve politik imkan-
larýndan daha fazla pay a-
labiliriz.”

Yukarý Avusturya Eyaleti
SPÖ Baþkaný Erich Haider
Türk Aday Selçuk Hergü-
venç’i yürekten destekli-
yor ve seçilmesi için her
türlü yardýmý yapmaya ça-
lýþýyor.

Bölgelerindeki Türk seç-
men potansiyelinin farkýn-
da olduklarýný ve bölgede
yaþayan yabancý ve ya-
bancý kökenli vatandaþla-
ra yönelik çalýþmalarda
yapacaklarýný her fýrsatta
hatýrlatan Haider, partile-
rinin seçimden baþarýyla
çýkmasýnýn bölge için bir
kazanç olacaðýný ifade
ediyor. 

SPÖ Baþkaný Erich Haider
Linz Ünv. Bilgisayar bölü-
mü mezunu. 1977’den
beri politikanýn içinde
olan Haider, 1983’de SPÖ
sekreteri oldu. 1992’de
Trafik Bölge Müdürlüðün-
de proje yöneticisi olarak
görev yapan Haider, 1997
yýlýnda Eyalet Milletvekili
olarak Yukarý Avusturya
bölge yönetimine girdi.
Halen bölgesinde konut
yapýmý ile ilgili inþaatlarý
denetliyor, çevre koruma
ve hayvanlarý koruma
alanlarýnda baþarýlý çalýþ-
malar yapýyor. 
1999’dan beri Linz þehri
ASKÖ baþkaný olan Hai-
der, SPÖ Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve partisinin ül-
ke temsilcisi olarak görev
yapýyor.

Haydi sandýk baþýna!

SPÖ Oberösterreich Eyalet
Baþkaný Erich Haider

Türk aday Selçuk Hergüvenç
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VViiyyaannaa-  EEyyllüüll  22000033  bbaaþþýýnnddaa
DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii  BBaakkaannýý  AAbbdduullllaahh  GGüüll
üüçç  ggüünnllüükk  rreessmmii  VViiyyaannaa  ggeezzii-
ssiinnddee  eellççiilliikkttee  yyaappýýllaann  rreesseepp-
ssiiyyoonnddaa,,  eellççiilliiððiinn  iiffaaddeessiinnee
ggöörree  ‘‘’’kkeennddii  ttaakkddiirriinnee  kkaallmmýýþþ
sseeççiimmee  ggöörree’’’’  ddaavveett  eeddiilleenn
ddeerrnneekk,,  þþaahhýýss    vvee  bbaassýýnn  mmeenn-
ssuuppllaarrýý  kkaarrþþýýssýýnnddaa  bbiirr  þþookkllaa
kkaarrþþýýllaaþþttýý..

Dýþ Ýþleri Bakaný Abdullah
Gül, Viyana Büyükelçiliði’nde
yaptýðý konuþmada, Avustur-

ya’daki Türklerden da-
yanýþma istedi. Bunun
üzerine Viyana Ýslam
Federasyonu Baþkaný
Mehmet Turhan, “Bü-
yükelçilik, Türk toplumu
dernekleri arasýnda lüt-
fen ayrým yapmasýn”
diyerek herkesin önün-
de Türkiye’nin Viyana
Büyükelçisi Mithat Bal-
kan’ý ve Türk elçiliklerini
Dýþ Ýþleri Bakaný Gül’e,
Hürriyet Gazetesinin
verdiði habere göre þi-
kayet etti. Abdullah Gül

ise Viyana Ýslam Federas-
yonu’nun bu þikayet ve isteði
karþýsýnda durumu kurtar-
mak için þunlarý söyledi:
“Türk Büyükelçiliklerinin ka-
pýsý herkese açýktýr.  Türkiye’-
nin çýkarlarý doðrultusunda
“iþbilirliði” yapma içerisinde-
dirler ancak farklýlýklarýn da
kabul edilmesi gerekir”.

Toplantýya katýlan Avustur-
ya’da Sivil Toplum Örgütü

olarak kurulan birçok dernek
temsilcileri “bizler devlet
dýþýnda kurulan dernekleriz”
dedikten sonra ”Altý, üstü
Büyükelçilikten kýrk yýlda bir
davet alýnabildiðinden, Dýþ
Ýþleri Bakaný Gül’ün hangi
iþbilirliðinden bahsettiði tam
anlaþýlmadý.’’ dediler.

Avusturya’da kurulan der-
nekler “Sivil Toplum Örgütü”
olarak kuruluyorlar. Sivil Top-
lum Örgütleri dünyada kýsa
adý NGO “NON GO-
VERNMENT ORGANIZA-
TION” olarak tanýmlanýyor.
NGO’nun açýlýmý “DEVLET
DIÞI ORGANIZASYON”dur.
Devletin dýþýnda kurulmuþ ve
temsil ettikleri vatandaþlarýn
haklarýný icabýnda devlete
karþý koruyacak dernek, fe-
derasyon ve diðer bir deðiþle
Sivil Toplum Örgütlerinin, bir
devletin yurtdýþýndaki temsil-
cisi olan ‘Elçilik’ ile ne tür bir
iliþki içinde olabileceði, vat-
andaþlar arasýnda tatýþýlmaya

baþladý.
Avusturya’daki bir takým der-
nek ve federasyonlar ile çok
içli dýþlý iliþkide olan T.C. Viya-
na Büyükelçiliði’nin bu tavýr-
larý aslýnda, bu dernekleri
“Devlete baðlý, devletten et-
kilenen, elçilik uzantýsý”  olan
Sivil Toplum örgütü haline
getiriyor diyen, Viyana’daki
bir Sivil Toplum Örgütü tem-
silcisi  þöyle devam etti: “Türk
dernekleri, Türk toplumunun
yüksek çýkarlarý, Avusturya’da
entegrasyon ve Avusturya
Türkiye  iliþkileri için baðýmsýz
ve gücünü vatandaþtan alan
bir kurum çizgisi izlemelidir. 
Bu arada Viyana Elçiliði’nin
her derneðe eþit mesafada
durmasý gerekir. Eðer durmaz
ise bu dernekler, dernek ol-
maktan çýkar “Devletin oyun-
caðý” veya “Devletin sesi o-
lan” dernekler olur, ki bu da
Avusturya makamlarýnca ka-
bul görmez. Etkli de olmaz.
Büyükelçi Mithat Balkan bu
mesajlarý ciddiye almalýdýr.’’ 

‘’Türkiye Cumhureti Elçiliði ayrým yapmamalý’’
DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii  BBaakkaannýý  AAbbdduullllaahh  GGüüll’’üünn  VViiyyaannaa  zziiyyaarreettii  ssýýrraassýýnnddaa  eellççiilliikkttee  yyaappýýllaann  ttooppllaannttýýddaa Viyana
Ýslam  Federasyonu  Baþkaný  Mehmet  Turhan  “Elçilik  ayrým  yapmamalýdýr”  dedi.

Avusturya’ya Türkiye tatilinden arabayla geri dönen Türkler, Yeni Vatan Gazetesi’ni
arayarak Bulgaristan yollarýnda vuku bulan rezillik, hýrsýzlýk ve tecavüzü dile getirdiler. 
VViiyyaannaa- Ahmet A. adlý
vatandaþ Yeni Vatan Ga-
zetesi’ne Bulgaristan sýný-
rýnda gümrük memurlarý-
nýn saldýrýsýna uðradýðýný
ifade etti. Kendisinden
rüþvet isteyen Bulgar
gümrükçüsü amacýna
ulaþamayýnca Ahmet Al-
týn’ý bir odaya çekti. Ah-
met Altýn olayý þöyle an-
lattý: “Odada bana vura-
rak, elbiselerimi çýkarttý-
lar. Bir demir ile erkelik
organýma vurarak morar-
masýna neden oldular. Ýs-
tedikleri parayý bir saat iþ-
kenceden sonra vermek

zorunda kaldým. Kimseye
þikayet edemeden kaçtýk.
Allah böyle Bulgarlarýn
belasýný versin”.

Mehmet D. adlý vatandaþ
ise iki polis kýlýðýndaki
Bulgarýn arabasýný dur-
durduðunu ve hanýmýna
sarkýntýlýk ettiklerini ifade
ettikten sonra þunlarý söy-
ledi: “Bulgar yolunda gi-
diyorduk. Bir polis araba-
sý bizi durdurdu. Benden
para istedi. 10 Euro ver-
dim. “Yetmez komþu”
dedi. Ben de bir daha 10
Euro verdim. Polis memu-

ru bana “Yine yetmez”
dedi. Hanýmým ve iki ço-
cuðumu indirdiler ve üze-
rimize silah çektiler ve ha-
nýmýmý alarak çalýlýklarýn
arkasýna götürmeye kalk-
týlar. Bende elimdeki sus-
turayla büyük oðlumla
birlikte polis olmadýklarý
her halinden belli o iki ki-
þiye saldýrdýk. Bacaklarýn-
dan yaraladýðým iki polis
kýlýðýndaki þerefsizi nere-
ye þikayet edeceðimi bil-
meden son hýzla oradan
kaçtýk”.
Yýldýrým Gürcü adlý vatan-
daþ, Yeni Vatan Gazete-

si’ne þunlarý söyledi:
“Bulgaristan yollarýnda
polisler arabamýzý dur-
durdular ve bizden res-
men haraç istediler. Ver-
meyince bütün eþyalarým-
zý indirip didik didik ara-
dýlar. Sonra da “hadi
komþu eþyalarýný topla”
dediler. Ve bize ana avrat
küfür ettiler. Bir daha
Bulgaristan üzerinden
asla Türkiye’ye gitmeye-
ceðim. Kimse de gitme-
sin. Bulgaristan yollarýnda
bu pisliklere göz yuman
tüm þerefsiz siyasi ve
bürokratlarý kýnýyorum.

Bulgaristan yollarýnda  tecavüz!



SSEEKKRREETTEERR AARRAANNIIYYOORR
HAK  veya  HAS  Mezunu,

Ýyi  Almancasý  olan  ve  yazýþma  yapabilen,  

Deneyimli  bayan  sekreter  aranýyor

Firma:  BRS  GESMBH

Tel.:  0664    33  84  356
MMeehhmmeett  AAllii  BBoozzkkaayyaa
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VViiyyaannaa- Avusturya Dýþ Ýþ-
leri Bakaný Benito Ferrero
Waldner’in davetlisi ola-
rak Viyana’ya üç günlük
resmi ziyarette bulunan
Dýþ Ýþleri Bakaný Abdullah
Gül, Viyana’da çeþitli te-
maslarda bulundu. Dýþ Ýþ-
leri Bakaný Gül ve Avus-
turya Dýþ Ýþleri Bakaný Fer-
rero Waldner Yeni Vatan
Gazetesi’ne “Türkiye ile
Avusturya arasýnda var
olan olumlu ve yapýcý iliþ-
kilerin daha da geliþtirile-
rek gerek ekonomik ge-
rek ise kültürel alanda ge-
liþmelerin artmasýný isti-
yoruz” þeklinde açýklama-
da bulundular. 
Dýþ Ýþleri Bakaný Gül, Baþ-
bakan Schüssel ile görüþ-
tükten sonra Viyana Bir-
leþmiþ Milletler merkezini
ziyaret ederek bir konuþ-
ma yaptý. Birçok dernek
ve vatandaþ, Viyana Bü-
yükelçiliði’ni ayrým göze-
terek kendi kafasýna göre
seçtiði ve davet ettiði der-
nek, kiþi ve basýn men-
suplarýnýn olduðunu Yeni
Vatan Gazetesi’ne söyle-
diler. Viyana Büyükelçiliði,
vatandaþlarý baþörtülü-
baþörtüsüz,  Kürt-Türk,
Alevi-Sunni ayrýmýna tabii
tutmadan her siyasi gö-
rüþten insaný Türkiye
Cumhuriyeti temsilcileri
ile görüþtürmesi gerekti-
ðini ifade eden bir dernek
baþkaný, “Bizim vergileri-
miz ile Viyana Büyükelçili-
ði’nde oturan diplomat-
larýn bize köpek muame-
lesi yapmasýný ve ayrým
yapmasýný kabul etmi-
yoruz. Vatandaþýn parasý
ile vatandaþa hava atýl-
masýn, nemrutluk yapýl-
masýn” dedi.

Ýki bakanýn ortak düzen-
lediði basýn toplantýsýnda
yaklaþýk yedi yýldýr çözüm
bekleyen ve hakem heye-
tinde olan çocuk parasý
(Familienbeihilfe) ile ilgili
bir soruya cevap veren
Dýþ Ýþleri Bakaný Waldner,
“Çocuk parasý hala Ha-
kem Heyeti’nde. Konu ile
ilgili Türkiye’nin isteklerini
bekliyoruz. Türkiye’den
henüz bu konuda  bir ta-
lep gelmedi. Biz önce
Türkiye Cumhuriyeti’nin
çocuk parasý konusunda
þartlarýný inceleyeceðiz ve
bu duruma göre mahke-
me süresi baþlayacaktýr.
Türkiye’nin isteklerini
bekliyoruz” dedi.

1996 yýlýnda Avusturya
devleti tasarruf gerekçesi
ile Avusturya’da çalýþan
ve kazanýlmýþ bir hak olan

Türkiye’deki çocuklarýn
parasýný kesmiþti. Þu an-
da baþbakan olan
Wolfgang Schüssel, o za-
man SPÖ partisinin lider-
liðindeki hükümet ile
koalisyonun küçük partisi
olan ÖVP olarak Dýþ Ýþleri
Bakaný idi. Türkiye
Cumhuriyeti  ise Avustur-
ya’nýn bu kazanýlmýþ hak
olan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarýn (o zaman-
lar Türkiye’de yaklaþýk 24
bin çocuk vardý) haklarýný
geri alabilmek için ba-
ðýmsýz bir hakem heyeti-
ne intikal ettirmiþti. 

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii  
ssoorruuyyoorr: 

Avusturya Dýþ Ýþleri Baka-
ný sayýn Ferrero Waldner
topu Türkiye’ye atarak
Türkiye’den teklif bekliyo-
ruz sözü ile ne demek

istiyor? 
Bu güne kadar bildiðimiz
kadarýyla Türkiye Devleti’-
nin Viyana Büyükelçiliði
“biz teklif verdik” diyor-
du. 
Yeni Vatan Gazetesi hatta
bu konuyu derin bir þekil-
de araþtýrýp olayýn hakem
heyetinde olduðunu ve
topun Avusturya tarafýn-
da olduðunu yazmýþtý.
Buyrun o zamanki haber-
leri aynen yayýnlýyoruz.
Çocuk parasý konusunda
top hangi tarafta? Bu
olay neden bu kadar uzu-
yor? Kim kime doðruyu
söylemiyor, vatandaþ öð-
renmek istiyor. 
Vatandaþýn vergileri ve
oylarý ile orada oturan
bürokrat ve siyasilerden
vatandaþ çocuk parasý
konusunda çözüm bekli-
yor.

Bakanlar, ‘Çocuk Parasý’ ne olacak?
Uzun zamandan beri gündemden düþmeyen ama zaman zaman aktüellik kazanan “Çocuk Parasý”
konusu, tekrar gündemde, buna iliþkin haberimizi aþaðýda ve takip eden sayfalarda bulabilirsiniz.



Daha fazla istiyorum.

1 kg € 3.95

Taze Avusturya
tavuk gö¤üs eti
1 kilosu

5.99

Columbia
Edelmild
çekilmifl

Berida
Ringa bal›¤› filetosu
domates, biber veya
mantar kremal›
200 g

F›r›ndan
Taze Semmel
10 adet

1 adeti € 0.05 Symbolfoto

Daha 

ucuza olamaz !

Orto Mio
K›rm›z› veya
Yeflil biber
ac›l› ve peynirli
280 g

1 kg € 7.11

1 l € 0.56

Wake up
Limonade
Cola, portakal
ya da limonlu
6x0,5 l

0.49

500 g2x

1.99
MONDO’DA YENI

0.79
MONDO’DA YENI

1 litresi 0.23 Euro  /6 fiifle 1fiiflesi  0.19 Euro

Waldquelle
Maden suyu
1,5 litre
1fiiflesi 0.35

0.29
Orjinal 6’l› fiifle al›mlar›nda 

%17 indirim

je Fl.je Fl. 1.69
MONDO’DA YENI
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4433  yyaaþþýýnnddaakkii  FFaattmmaa  YYýýllddýýrrýýmm  VViiyyaannaa´́ddaa  kkooccaassýý  ttaarraaffýýnnddaann  bbýýççaakkllaannddýý  ..  PPoolliiss  ssiinniirrllii  kkooccaayyýý  aarrýýyyoorr  
Viyana-  43  yaþýndaki
Fatma  Y.  adlý  Türk  haným,
hergün  sinirli  kocasý  ile
kavga  ederek  tehdit  ve
korku  içinde  yaþadý.
Kocasýndan  ayrýlmaya
kalktýðýnda,  aþýrý  derecede
sinirlenen  kocasý  tarafýn-
dan  býçak  darbeleriyle
sokak  ortasýnda  öldürülen
kadýnýn  içler  acýsý  dramý
Avusturya  gazetelerine
manþet  oldu.  

Bir  evliliðin  dramatik  sonu

Geçtiðimiz Perþembe´yi
Cuma´ya baðlayan gece,
Fatma Y. (43) çalýþtýðý
pizzacýdan gece mesaisi
bitiminde evine doðru
giderken kocasý tarafýn-
dan karanlýkta yolu kesil-
di. Büyük bir býçakla ken-

dini kaybetmiþ bir þekilde
olan zanlý, dört çocuk
annesi, eþini býçaklamaya
baþladý. Aðýr yaralý olarak
yere yýðýldýnda ve yardým
için dilendiðinde bile,
zanlý kurbanýnýn üzerine
eðilerek ta ki ölene kadar
karnýna ve sýrtýna derin
býçak darbelerini vurmaya

devam etti. 
Görgü tanýklarý
hemen acil yardýmý
aradý. Kanlý olay-
dan kýsa bir süre
sonra, gece görüþ
kameralarýyla bir helikop-
ter zanlýyý aramak üzere
olay yerine geldi. Kriminal
suçlar þubesi 1´den Dr.

Hannes Scherz, „Zanlý
kayýplara karýþtý. Aramalar
devam ediyor“ ifadesinde
bulundu.

VViiyyaannaa  ssookkaakkllaarrýýnnddaa  ““VVaahhþþeett””

Katil zanlýsý koca Ýrfan Y. (solda). Hunharca  katledilen 43 yaþýndaki Fatma Y. adlý Türk
haným, çocuklarý ile biraradayken çekilmiþ bir fotoðrafta görünüyor

Kocasý tarafýndan vahþice öldürüldüðü iddia edilen Fatma Yýldýrým’ýn sokak orta-
sýnda yatan cesedi, polis tarafýnda incelendikten sonra kaldýrýldý. 

Fotos/

Repros:

Andi Schiel  
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Vatandaþlarýmýzýn otuz yýllýk 

Avrupa`da yaþayan birçok
vatandaþýmýz, 2000 yýlýnýn
baþýna kadar, büyük ümitler-
le ve kar beklentileri ile yatýr-
mýþ olduðu paralarýný, Hol-
dinglerin geri ödemeyi dur-
durmasý sebebiyle,  artýk ge-
ri alamamaktadýr. 
Türkiye`deki ekonomik kriz,
yatýrýlan paralarýn geri öden-
memesinin bir nedeni olarak
gösterilmektedir.
Holdinglerin yatýrýlan para-
larý geri ödememesi, birçok
vatandaþýmýza, büyük mað-
duriyetler yaþatmaktadýr.
Maðdur olan vatandaþlarý-
mýzýn, meselelerin çözümü
için hukuki bir yardým alma-
larý kaçýnýlmaz olmuþtur.

Yeni Vatan Gazetesi olarak
okuyucularýmýza yardýmcý o-
labilmek amacýyla, konunun
uzmaný, Almanya ve Türki-
ye’de avukatlýk yapan Anka-
ra Barosu Avukatlarýndan
Sayýn Av. Dr. Ýsmail ile Anka-
ra temsilcimizin yaptýðýmýz
görüþmeyi yayýnlýyoruz.

SSaayyýýnn  AAvvuukkaatt  EErrbbaayy,, öönncceellii-
kkllee  vvaattaannddaaþþllaarrýýmmýýzzýýnn  iiççiinnddee
bbuulluunndduuððuu  pprroobblleemmii  bbiizzee

aannllaattýýrr  mmýýssýýnnýýzz??

AAvv..  EErrbbaayy:: Almanya`da yaþ-
ayan birçok vatandaþýmýz
aðýrlýklý olarak 1990-2000
yýllarý arasýnda, kendilerine
sunulan imkanlarý cazip
görerek holdinglere yatýrým
yaptýlar. Holding temsilcileri
ile sözleþme yapýlýrken, hol-
dingler vatandaþlara, acil
durumda derhal, normal
talep halinde üç ay içinde
yatýrýlan parayý geri verme
vaadiyle sözleþme imzaladý.
Bugün holdingler yatýrýmcý-
larýna resmi bir bilanço gön-
dermediði gibi, neden geri
ödemenin yapýlmadýðýný da
açýklamamaktadýrlar. Baþka
bir ifade ile „de facto“ ola-
rak vatandaþlarýmýzýn parasý
ödenmemektedir.

SSaayyýýnn  AAvvuukkaatt  EErrbbaayy,,  hhooll-
ddiinngglleerriinn  AAvvrruuppaa`̀ddaa  yyaaþþaayy-
aann  vvaattaannddaaþþllaarrýýmmýýzzýýnn  hhaayyaattýý-
nnaa  nnaassýýll  ggiirrddiiððii  kkoonnuussuunnddaa
bbiizzii  aayyddýýnnllaattýýrr  mmýýssýýnnýýzz??

AAvv..  EErrbbaayy:: Türkiye`de kuru-
lan 200 kadar Holding,
öncelikli olarak, Almanya`-
da yaþayan ve muhitlerince
itibarlý olan kiþileri, %3-5

arasý toplanan paradan
komisyon vermek suretiyle
þirketlerine temsilci seçtiler. 
Baþta camii dernekleri ol-
mak üzere, insanlara konfe-
ranslar vererek, insanlarý þir-
ketlerine yardýmcý olmaya
davet ettiler. Genel olarak
yatýrýmcýlarýna yýllýk %20 kar
payý vaadi ile istedikleri anda
paralarýný çekme garantisi
verdiler. Yýllýk verilen
%20`lik kar payýný da „ken-
dilerinin piyasada peþin para
ile iþlem yaptýðýný, buna
baðlý olarak bankalara veril-
mesi gereken faizin yatýrým-
cýlara verildiði...“ þeklinde
gerekçelendirdiler. Yine bu
þirketler tarafýndan  vatan-
daþlarýn þirkete katýlýmcý ol-
masý durumunda, kazancýn
helal olduðu vurgulandý. 

Hatta bazý yatýrýmcýlar gön-
derilen holding sirkülerinde
„holdingin yatan paralarýn
zekatýný verdiði, yatýrýmcýla-
rýn tekrar zekat vermesinin
gerekmediði...“  vurgulandý-
ðý gibi ayný þekilde „zekatý
verilmemiþ paranýn holding
bünyesinde deðerlendiril-
meyeceði“ de vurgulanmýþ-
týr. Görüldüðü gibi, holding-
lere vatandaþlarýmýzýn para
yatýrmasýnýn baþlýca neden-
lerinden ilki; holdinglerin
yüksek kar payý vaad etmesi
ve her istediðinde geri
ödeme garantisinde bulun-
masý, ikinci ise; vatandaþlarý-
mýzýn dini ve milli duygularý-
nýn ön plana çýkartýlmasýdýr.

Müvekkillerimizin bizlere bil-
dirdiði kadarýyla, bazý hol-
dingler yýl sonunda da da-

ðýttýklarý kar payýný, alenen
hatta camii içlerinde insan-
lara vermek suretiyle gerçek-
leþtirdiler. Kullanýlan yöntem
daha baþýndan gayri hukuki
idi. Þöyle ki, insanlarýn uzun
yýllar alýnteri ile biriktirdiði
paralar, yatýrýmcý danýþmaný
olmayan, muhitinde iyi in-
san olarak tanýnan kiþilerce
toplandý. Böylece þirketler
insanlara, yatýrým yapmadan
önce gerekli saðlýklý açýkla-
malarý yapmadý. Toplanan
paralara Mark bazýnda mak-
buz verilmesine raðmen,
hisse senetleri Vergi Usul Ka-
nunu gerekçe gösterilerek
Türk Lirasý bazýnda düzen-
lendi. Bugün bazý holdingler
vatandaþýn yatýrýmýnýn Türk
Lirasý bazýnda olduðunu id-
dia etmektedir. Tabii bu du-
rumda yýllarca süren devalü-
asyon yüzünden vatandaþýn
parasý pul oluyor. Bunu hiç-
bir adalet duygusu kaldýr-
maz.

HHoollddiinngglleerr  ggeerrççeekktteenn  %%2200
kkaarr  yyaappttýýllaarr  mmýý??

AAvv..  EErrbbaayy:: Sayýn Abdurrah-
man Dilipak`ýn bu konu
hakkýnda gazetedeki ifadesi-
ni aktarmak isterim. Sayýn
Dilipak „...eðer gerçekten
bu þirketler yýllýk %20 Mark
bazýnda kar ediyorlar ise, Al-
man maliyesi tüm parasýný
bunlara yatýrýr, böylece de
ülkesinin yýllýk %20 büyüme-
sini saðlar...“ açýklamasýyla
konuyu ifade etmektedir. 
Bahsedilen %20 aslýnda, sa-
dece þirketin yýllýk bilançosu-
na göre elde ettiði yýllýk karý
deðil, ayný þekilde þirketin

Bir çok vatandaþý-

mýz Avrupa’ya ilk

geldiklerinde

bekar evlerinde,

ailelerinden uzak,

çocuklarýna daha

iyi bir yaþam

hazýrlamak için

alýn teri döktüler.  



YYAAÞÞAAMMSayý 37 Sayfa 17

YENÝ VATAN GAZETESÝ

yeniden deðerlenmesi ile el-
de edilen deðeri de ifade e-
diyordu. Konuyu bir misal ile
açýklamak gerekirse: Þirketin
2000 yýlýndaki deðerlendir-
mesine göre, deðeri 100
Milyon Euro; þirket 2001
yýlýnda tekrar deðerlendirili-
yor, 118 Milyon Euro.

Bilançoya göre þirket %2 kar
etmiþ, 2001 yýlýnda yatýrým-
cýnýn elindeki hisse senedi
%20 deðer artýþý saðlýyordu.
Her yýl yeni yatýrýmcý olduðu
için 2001`deki yeni yatýrým-
cý, 2000 yýlýndaki yatýrýmcý-
nýn karýný finanse ediyordu.
Þirketlere para giriþi durdu-
ðu için, artýk bu sistemin
iþlemesi imkan dahilinde
deðil. Þirket yatýrýmcýlara
verilen karýn aslýnda, hisse
manipilasyonu olduðunu
açýklamalýydý.

HHoollddiinngglleerriinn  vvaattaannddaaþþllaarrddaann
nnee  kkaaddaarr  ppaarraa  ttooppllaaddýýððýý  vveeyyaa
yyaakkllaaþþýýkk  nnee  kkaaddaarr  iinnssaannýýnn
mmaaððdduurr  oolldduuððuu  hhaakkkkýýnnddaa
bbiirr  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??

AAvv..  EErrbbaayy:: Sayýsý hakkýnda
kesin bir rakam vermeme-
miz imkan dahilinde deðil.
Ancak  MUSÝAD-Almanya’-
nýn yaptýðý bir araþtýrmaya
göre, yaklaþýk 30 Milyar Eu-
ro`nun holdinglerce toplan-
dýðý tahmin edilmektedir.

HHoollddiinngglleerriinn  ppaarraa  ttooppllaammaassýý
kkaannuunnllaarraa  uuyygguunn  mmuudduurr??  
BBaaþþkkaa  bbiirr  iiffaaddeeyyllee  HHoollddiinnggllee-
rriinn  vvaattaannddaaþþllaarrddaann  ppaarraa
ttooppllaammaassýý  hhaannggii  eessaassllaarraa  ttaa-
bbiiddiirr??

AAvv..  EErrbbaayy:: Bilindiði gibi Hol-
dingler, çoðu anonim þirket
þeklinde kurulan ticari sirket-
lerdir. Türk Ticaret Kanunu`-
na göre, bir Anonim Þirket 5
kiþiyle kurulur. Sermayesi
kuruluþ aþamasýnda belirle-
nebileceði gibi, kurulduktan
sonra halkýn katýlýma davet
edildikten sonra da belirle-
nebilir. Anonim Þirketin  hal-
kýn katýlýmýna çaðrýlarak
kurulmasýna tedrici kuruluþ
denir. Ancak bir ticari þirket
ortak sayýsýnýn 100’ü aþma-
sýndan sonra Sermaye Piya-
sasý Kanunu`na uygun þekil-
de kendisine katýlýmcý bula-
bilir. Bu noktada 100`den
fazla ortaða sahip þirketlerin
halka açýlýmýný Sermaye Pi-
yasasý Kanunu`na uygun
yapmasý gerekir. Sermaye
Piyasasý Kanunu, þirketler
için kayýtlý sermaye esasýný
öngördüðü gibi, þirketlerin
borsaya kayýtlý olmasý dur-
umunda, yatýrýmcýlarýn iste-
dikleri an hisse senetlerini
satýp paraya çevirme imka-
nýný da getirmektedir. Bu
noktada Almanya`da para
toplayan þirketlerin bu
kurallara fazla uymadýklarý
görülmektedir.

VVaattaannddaaþþllaarrýýmmýýzzýýnn  ppaarraallaarrýýnnýý
ggeerrii  aallaabbiillmmeelleerrii  iiççiinn  nnee  yyaapp-
mmaallaarrýý  ggeerreekkmmeekktteeddiirr??

AAvv..  EErrbbaayy:: Öncelikli olarak
yatýrýmcýlarýn uzman bir
avukata gitmesi gerekir.
Sonra þirketler ile yapmýþ
olduklarý anlaþmaya bakýp
her somut anlaþma için nasýl
bir hukuki takibata baþlan-
masý gerektiði belirlenmeli-

dir. Þirketlerin farklý hukuki
statüde olmasý sebebiyle,
kesin tek bir çözüm söylene-
mez. Bazý sözleþmelerde,
hangi þartlarda þirketin geri
ödeme yapacaðý düzenlen-
miþ, bazý sözleþmelerde ise
bu düzenleme mevcut de-
ðildir. Ayrýca þirketlerin farklý
ülkelerde olmasý sebebiyle,
farklý ülke hukuklarýnýn uy-
gulanmasý sözkonusu ol-
maktadýr. Bu nedenle ulus-
lararasý uzman bir ekibin
birlikte çalýþmasý zorunlu-
dur. Holdinglerin bulundu-
ðu Ýsviçre, Lüksemburg gibi
ülkelerde de anlaþmalý uzm-
an avukatlarla kooperasyo-
numuz mevcuttur.
Temsil ettiðimiz müvekilleri-
mizin hakkýný, bazý holding-
lerden istememize raðmen
holdingler sulh yoluyla an-
laþmaya yanaþmamaktadýr. 
Bu durumda dava açmamýz
zorunlu görünmektedir. 
Açtýðýmýz bazý davalarda
duruþma aþamasýna geldiði-
mizi söylemek isterim. Va-
tandaþlarýmýzýn paralarýný al-
mak için kanuni takibe geç-
mekten baþka bir çarelerinin
olmadýðýný da vurgulamak
isterim. Açýlacak davalar,
holdinglerin merkezinin bu-

lunduðu yere göre farklý ola-
caktýr. 

Eðer Lüksemburg`daki bir
holdinge para yatýrmýþlar
ise, davanýn Lüksemburg`da
açýlmasý gerekir. Holding
Türkiye`de ise, davanýn
Türkiye`de açýlmasý gerekir.

SSiizzee  ggeelleenn  ddaavvaa  ssaayyýýssýý  hhaakkkk-
kkýýnnddaa  bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??

AAvv..  EErrbbaayy:: Kesin bir sayý ver-
meden holding maðduru
birçok insanýmýzý temsil etti-
ðimizi söyleyebilirim. 
Eylül ayý sonu itibariyle bu
sayýda bir artýþ beklemekte-
yiz. Zira insanýmýzýn son ola-
rak izinde þahsen holding-
lerden para istedikten sonra,
tek yolun yargý olduðunu
onlarýn da göreceðini
zannediyorum.

Ayrýca  Rechtschuz`larýn açý-
lan bu davalarýn masrafýný
üstlendiði genel olarak va-
tandaþlarýmýz tarafýndan bi-
linmemektedir. Bu bilginin
yaygýnlaþmasý halinde de
birçok vatandaþýmýzýn bize
baþvurabileceðini düþünü-
yorum.

emeði holdinglerle  batýyor mu?



Herþey eskisi gibi kalýyor.
Ama herþey daha iyi.
Tanýnmýþ þirketler WIEN-
STROM, WIENGAS ve
FERNWÄRME WIEN daha
modern bir markanýn
çatýsý altýnda toplanýyor.
Bu da WIEN ENERGIE. Bu
modern, çok yönlü hiz-
met anlayýþý þimdi olduðu
gibi ileride de Viyana´da
bulunan siz müþterilerine
365 gün kesintisiz, alýþýl-
mýþ deðerde hizmet ver-
meye devam edecektir.
Daha profesyonelce, tek
bir elden, ancak daha
güçlü.      

Müþterilerin  Avantajý  
Artýk müþteriler elektrik
veya gaz ile ilgili sorularý
olduðunda telefon numa-
rasý bulma zahmetinden
kurtulacak. 1 Ekim´den
itibaren enerji ile ilgili
sorularýnýz, açma-kapama
ve aktarma iþlemleriniz-
den, alýþýlagelmiþ düzenli
ve anlaþýlabilir faturanýza
kadar, her konuda tek bir
muhatabýnýz olacak. Bun-
dan böyle çeþitli isimlerin
kararsýzlýðý da maziye
karýþýyor. Ayný zamanda
Avusturya´nýn en büyük
yerli enerji þirketi olan
WIEN ENERGIE bundan
sonra daha da iyi hizmet
sunacak. Bir telefon
numarasý, bir internet

adresi ve tek bir broþür.
Ýþletmeler güçlerini birleþ-
tirmiþ ve sizlere daha
anlaþýlabilir, kolay bir hiz-
met sunuyorlar.

WIEN  ENERGIE  þimdi
daha  da  iyi

WIEN ENREGIE, iþletmele-
rin birleþmesiyle daha da
büyük bir anlam kazandý.
Bunu da ilk bakýþta iþlet-
menin toplam baþarýsý
ispatlýyor. 

• WIEN ENERGIE 1,2
milyon evin, 4.500´ün
üzerinde çiftçinin ve
230.000´in üzerinde
sanayi ve endüstri alaný-
nýn olduðu gibi, halka
açýk yerlerin, hastanelerin
ve okullarýn da enerji
ihtiyacýný karþýlýyor.   
Bunu da ülkenin en
yoðun yerleþim bölgesin-
de, 2.007 kilometrekare-
lik tek bir alan üzerinde,
çevreye uyumlu ve kay-
naklarýný koruyarak ger-
çekleþtiriyor.

• Yýlda 50.000´in üzerin-
de müþteriyle iletiþim
halinde olan WIEN ENER-
GIE, modern müþteri
danýþma merkezleriyle de
Avrupa´nýn en iyilerinden
biri.  
• 21 üretim santralinde
baðlantýsý saðlanmýþ olan

yaklaþýk 4500 megavolt,
Viyana ve Aþaðý Avustur-
ya’da 17 farklý merkezden
yýlýn 365 günü hizmet ve-
riyor.

• Verilen hizmet yalnýzca
güvenli deðil ayný zaman-
da da en yüksek kalitede.
WIEN ENERGIE, müþteri-
lerinin ihtiyaçlarýný yakla-
þýk 31.400 km´lik bir hat
üzerinden saðlýyor. Bu da
yaklaþýk dünyanýn %80’ini
kapsýyor.

Bilgilendirme:
Herþey  tek  elden:  Fatura-
larýnýzdan, açma ve nakil
iþlemlerine kadar enerji ile
ilgili bütün sorularýnýz için
tek bir telefon hattý, bir e-
mail adresi ve sadece bir
Homepage bulunuyor. 

Tel:  0800  500  800  

E-MMail:  
info@wienenergie.at

Internet:  
www.wienenergie.at
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Tek elden Enerji
11  EEkkiimm`̀ddeenn  iittiibbaarreenn  VViiyyaannaa´́ddaa  eenneerrjjii  iillee  iillggiillii
bbüüttüünn  ssoorruullaarrýýnnýýzz  iiççiinn  tteekk  bbiirr  mmuuhhaattaabbýýnnýýzz  oollaa-
ccaakk::  WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE..  BBuu  yyeennii  mmaarrkkaa  eesskkii  ttaannýýddýý-
ððýýnnýýzz  WWIIEENNGGAASS,,  WWIIEENNSSTTRROOMM  vvee  FFEERRNNWWÄÄRRMMEE
WWIIEENN´́iinn  bbiirrlleeþþiimmiinnddeenn  oolluuþþaann  tteekk  iissiimm..

WIEN ENERGIE ve müþterilerine, uzaktan ýsýtma
Spittelau´dan, elektrik Donaustadt´dan ve 

havagazý Leopoldau´dan. 

Foto: Wiener Stadtwerke Holding AG



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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Viyana- Avusturya’da
geçtiðimiz senenin Ara-
lýk ayýnda  Halk Partisi
(ÖVP) ve aþýrý saðcý Öz-
gürlükçüler Partisi’nin
(FPÖ) itirazlarý nedeniyle
Sosyal Demokrat Parti
(SPÖ) ve Yeþiller Partisi
tarafýndan eyalet mecli-
sinde kararlaþtýrýlan ya-
bancýlara mahalli düzey-
de seçme ve seçilme
hakký, Anayasa Mahke-

mesi’ne intikal etti.
Beþ yýldan fazla Viyana’-
da ikamet eden yabancý-
lara tanýnmak istenen
seçme ve seçilme hakký,
Anayasa’ya aykýrý oldu-
ðu iddiasýyla ÖVP ve
FPÖ’lü politikacýlar tara-
fýndan Anayasa Mahke-
mesi’ne havale edildi. 
SPÖ ve Yeþiller’in savun-
duðu bu hak ile yabancý-
lardan oy toplama giriþi-

minde olduðuna inanan
ÖVP ve FPÖ’lü politikacý-
lar, yabancýlara seçme ve
seçilme hakkýnýn kolay
kolay verilmeyeceðini,
bu hak için ayrýca Avus-
turya vatandaþlýðýnýn da
þart olmasý gerektiðini
savundular. SPÖ ve Ye-
þiller buna karþýlýk, dava-
nýn Anayasa Mahkeme-
si’ne intikal etmesinin
bir sorun teþkil etmeye-

ceðini, aksine mahkeme-
nin kendi lehlerine karar
vereceðinden emin ol-
duklarýný ifade ettiler. 
“Biz sadece Avustur-
ya’da yaþayan yabancýla-
rýn da kendilerini yöne-
ten hükümette söz sahi-
bi olmalarýndan yanayýz.
Bu yasayý enine boyuna
araþtýrdýk. Olmamasý için
hiçbir neden yok” þeklin-
de konuþtular.

Yabancýlarýn Seçme ve
Seçilme Hakký’na itiraz
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VViiyyaannaa- Viyana’da doðum
izninde bulunan ve 2,5
yaþýndan küçük çocuklarý
olan bayanlara yönelik iþyer-
lerine geri dönme, iþ arama,
iþ hayatýna girme gibi konu-
larda hizmet sunuluyor.
Birkaç hafta süren kurslarda
(haftada iki gün) aþaðýdaki
konulara aðýrlýk veriliyor:
Küçük çocuklarý olan kadýn-
larýn özel durumu, meslek
olanaklarýnýn açýklanmasý,
kiþisel meslek hedeflerinin

geliþtirilmesi ve somut adým-
larýn atýlmasý, aile içinde
meslekte rol ve görev daðýlý-
mý, Viyana`da çocuk bakým
yerleri 
Bu konudaki daha de-
taylý bilgiye aþaðýdaki
telefondan ulaþabilirsi-
niz. Gitmeden önce
telefonla randevu alýn-
masý gerekmektedir.
((0011//333322  8866  0066  1111))
Pzt. ve Çarþ. saat 13-
15, Salý ve Perþembe

saat 10-12. Bu kurslarýn
masraflarý Viyana Ýþ ve Ýþçi
Bulma Servisi (AMS) tarafýn-
dan karþýlanmaktadýr.

Bu danýþma merkezi
yerli ve yabancý kadýn-
lara aþaðýdaki konular-
da hizmet sunmakta-
dýr:

Evlilik, birlikte yaþama,
aile iliþkilerinde sorun-
lar, þiddet olaylarý son-
rasýnda ortaya çýkan
stres durumlarý, ayrýlýk,
boþanma, nafaka, ve-
layet ve ziyaret hakký,
diðer ailevi sorunlar.

Danýþma hizmetleri
ücretsiz olup, baþvuran
kiþilerin kimlikleri gizli
tutulmaktadýr.

Çalýþma  saatleri:
Pazartesi`den Perþem-
be`ye kadar saat 
9:00-113:00  ,
Pazartesi ve Perþembe
15:00-119:00,
Cuma 
9:00-112:00

Gitmeden  önce:  
512 3839 numaralý te-
lefondan randevu alýn-
masý gerekmektedir.

Adres:  
Fleischmarkt  14,4.  Kat,
Daire  10    
1010  Wien

Kadýnlar için
danýþma 
merkezi

Küçük çocuklu anneler için 

Viyana- 1953’lü yýllarda
Wörthersee’de barlarda
pianist þantörlük yapan
Karl Wlaschek, 5. Viya-
na’da ilk ucuz parfümeri
dükkanýný açmýþtý. Billiger
Laden (ucuz ürünler) adý
altýnda kurulan “BILLA”
bugün Avusturya’nýn en
çok raðbet gören alýþveriþ
merkezlerinden biri konu-
munda. 

Yýllar geçtikçe 1981 yýlýn-
da BIPA, 1983 yýlýnda ise
Mondo’yu kuran Wla-
schek, 1985’lerde Meinl-
Gurubu’nun yýllýk satýþlarý-

ný geçen bir rakama ulaþtý.
1990’lý yýllarda þubelerinin
sayýsýný Avusturya çapýnda
1000’e çýkarýrken, 5 yýl
içerisinde o zamanýn para-
sýyla yýllýk 28 milyar Þilin
gelir ile Avusturya’nýn
marketler zinciri içerisinde
bir numaralý ismiydi.
1996 yýlýnda 1500 þube-
siyle altý ülkeye saçýlýp 45
milyar gelir elde eden BIL-
LA marketler zinciri, o yýl-
larda bu marketler zinciri-
ni Almanya’daki Rewe-
Grubu’na satmaya karar
verdi.
50 yýllýk bir geçmiþe sahip

olan BILLA, Merkur, BIPA
ve Mondo marketlerini
içinde barýndýran yeni
adýyla Rewe-Gurubu, þu
anda 48.200 çalýþaný,
1150 stajyeri ve 2360
þubesi ile yýllýk 7,7 milyar
Euro (106 milyar Þilin) yýl-
lýk gelir elde etmektedir.
Avusturya’da %36,5 gibi
geniþ bir pazar payýna
sahip olan ve ayný zaman-
da Avrupa’da yedi ayrý
ülkede þubesi bulunan
Rewe-Gurubu, Avustur-
ya’nýn ticaret alanýnda en
büyük ismi olarak nitelen-
diriliyor.

Billa 50. yaþýný kutluyor
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VViiyyaannaa- Viyana Meslek
okullarý Kültür ve Spor
Derneði (Kultur und
Sportverein der Beruf-
schulen)  özel kurslar ve
derslerle göçmenlere
uzman iþçi olanaðýný sað-
lýyor. Ayrýca dernek çalýþan-
larý öðretmen, ders kitapla-
rý ve sýnava müracaat gibi
konularda yardýmcý olmak-
tadýrlar. Kursun baþarý ile

tamamlanmasý durumunda
yapýlan masraflarýn %80`i
iade edilmektedir.

BBiillggii  iiççiinn  ::
Kultur und Sportverein der
Wiener Berufsschulen 
1150 Wien, 
Hütteldorf strasse 7-17

ÜÜccrreettssiizz  ddaannýýþþmmaa  iiççiinn::
Tel.: 525 25/773 77

VViiyyaannaa- Kiralýk bir evin aile
bireylerinden birine devre-
dilmesi sýrasýnda belirli süre-
lere dikkat etmek gerekiyor. 

Kira Hukuku Yasasý’na göre
çocuklar, torunlar, büyü-
kanne-büyükbabalar ve
eþler evi sadece ana kiracý
(Hauptmieter) ile birlikte en
az iki yýl beraber yaþamýþlar-
sa ve hayatlarýnýn ana nok-
tasý bu evde ise, devrala-
bilmeleri mümkün olmakta-
dýr. Kardeþler arasýndaki
devir iþlemlerinde süre ola-
rak son beþ yýl geçerlidir.

Eþler ve küçük çocuklarýnýn
ana kiracý ile beraber eve
taþýnmalarý durumunda her-

hangi bir süre sözkonusu
deðildir. Ana kiracýnýn ölme-
si durumunda da belirli bir
sürenin kanýtlanmasý
gerekmemektedir.

Ev konularý ile ilgili ayrýntýlý
bilgiye aþaðýdaki adres ve
telefonlardan ulaþabilirsiniz:

KKiirraaccýýllaarr  iiççiinn  yyaarrddýýmm
((MMiieetteerrhhiillffee))
Pazartesiden Cumaya
saat 8-20 

ÖÖzzeell  ddaannýýþþmmaa  iiççiinn::
Pazartesiden Cumaya 
saat 9-17

AAddrreess:: 1010 Wien,
Barteinsteingasse 9

Uzun süre Avusturya
dýþýnda yaþayan veya her
türlü sosyal baðýný kopa-
ran yabancýlarýn,
„Avusturya´da kalma ni-
yetleri olmadýðý“ düþün-
cesiyle oturma izinleri
iptal edilecek.

Yürürlüðe  girdi

Yeni Yerleþim Belgesi´yle
birlikte yabancýlarý
yakýndan ilgilendiren
çok önemli bir uy-
gulama daha yürürlüðe
girdi. Buna göre uzun
bir müddet Avusturya
dýþýnda bulunan veya
sosyal  baðlarýný kopar-
tan yabancýlarýn yerleþ-
im belgeleri geçersiz sa-
yýlacak. Bu uygulama, o-

turum izinlerinin iptal
etmeden kesin dönüþ
yapan veya yapmak is-
teyen Türk vatandaþýlarý
için hayati önem taþýyor.

Dikkat  etmelisiniz
Viyana Eyalet Yabancýlar
Dairesi hukuk uzmaný
Rainer Felseisen,
vatandaþlarýmýzý uya-
rarak, „Bazý Türkler, ço-
cuklarýnýn kültürlerini
daha iyi öðrenmeleri
veya baþka nedenlerden
dolayý Türkiye´ye dönü-
yorlar ve uzun bir süre
sonra süresiz vizeleri ol-
malarý avantajýyla tekrar
Avusturya´ya geliyorlar.
Bu imkaný artýk bulama-
yacaklar“ açýklamasýnda
bulundu.  

Kesin dönüþe kesin ayrýlýk Yardýmcý iþçilikten uzman iþçiliðe

Viyana’da ev devretme þartlarý
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Yeni pasaport çýkartmak
isteyen kiþilerin baþvurula-
rýný þahsen yapmalarý gere-
kiyor. 6 yaþýndan itibaren
çocuklar için de pasaport
çýkartýlabilecek.

Þubat 2003 tarihinden iti-
baren pasaport çýkartmak
için ikamet edilen ilçenin
polisine gidilmesine gerek
kalmýyor. Hem pasaport
hem de kimlik (Personal-
ausweis) Viyana`nýn her-
hangi bir ilçesinin belediye
dairesinden (Bezirksamt)
alýnabilir.
Form doldurulduktan son-
ra gerekli belgelerin olmasý
durumunda sadece 20 da-
kika içerisinde pasaport

almak mümkün olabiliyor.
Yeni pasaport almak için
gerekli belgeler aþaðýdaki
gibidir:

•Varsa eski pasaportunuz

•Nüfus Cüzdaný 
(Geburtsurkunde) 

•Vatandaþlýk Belgesi 
(Staatsbürgerschaftsnachweis)

• Resimli bir kimlik

• 2 fotoðraf

• 69 Euro  (12 yaþýndan
küçük çocuk pasaporta
kaydedilmek istendiðinde
çocuk baþýna 26 Euro)

Milletvekillerinin kovuþtur-
ma ve dokunulmazlýk hak-
larý ülkelere göre deðiþiyor.
TBMM Kütüphane Müdür-
lüðü uzmanlarý Feride E-
roðlu, Ahmet Yýldýz ile Ali
Çolak, “Avrupa Ülkelerinde
Parlamenterlerin Hukuksal
Haklarý” ile ilgili bir araþtýr-
ma hazýrladý. 

Tüm Anayasalar, suçüstü
durumunda en azýndan
kýsmi olarak dokunulmazlý-
ðýn kaldýrýlmasýný öngörü-
yor.  Hangi suçlarýn suçüstü
kapsamýna girdiði konu-
sundaki takdir hakký ha-
kimlere býrakýlýyor. 
Örneðin Alman Anayasa-
sý’nda suçüstü halinde ya-
kalanan bir üyenin hemen
ya da ertesi gün tutuklana-
caðýna iliþkin özel bir hü-
küm yer alýyor.

Araþtýrmada Almanya, A-
vusturya, Danimarka, Fin-
landiya, Hollanda, Ýngilte-
re, Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç,
Ýtalya, Lüksemburg ve Por-
tekiz milletvekillerinin “do-
kunulmazlýk” sýnýrlarý ayrýn-
týlý olarak yer alýyor.

Avrupa, vekiline “DOKUNUYOR” 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 

Yeni pasaport servisi 
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10.  Viyana  Antonsplatz
16  numarada  faaliyet
gösteren  Türk  Ýslam
Eðitim  ve  Kültür  Vakfý’ný
burada  sizlere  tanýtmak
ve  faaliyetlerini  kamuoyu-
na  tarafsýz  ve  yorumsuz
bir  þekilde  duyurmak  iste-
dik.  Vakýf  baþkaný  Nail
Fehmi  Mutlu  bize  vakýfla
ilgili  olarak  þunlarý  söyledi.

Yeni  Vatan:  Önce sizi
tanýyabilir miyiz, kendiniz-
den bahseder misiniz?
N.  F.  Mutlu: Ben Yozgat’-
ýn Koçak köyündenim. Ýlk,
orta ve liseyi kendi kaza-
mýzda okudum, sonra
açýk öðretime baþladým
ama 2 sene sonra býrakýp
1989’da buraya geldim.
Herhangi bir mesleðim

olmadýðýndan burada bir
havalandýrma firmasýnda

çalýþtým. Geçen yýl saðlýk
nedeniyle ayrýldým, þimdi
meslek kursu alýyorum.

Yeni  Vatan  : Vakýf ne
zaman kuruldu ve kuruluþ
amacýnýz nedir?
N.  F.  Mutlu: 1992’de
kuruldu. Ben son 3 yýldýr
yönetimdeyim, bir yýldýr
da baþkan olarak çalýþýyo-
rum. Buradaki insanlarý-
mýzý ve çocuklarýmýzý bir
araya toparlayýp onlara
kimlik, kiþilik, þahsiyet ve
benlik yani bir Türk insaný
olduklarýný unutturmadan
bunlarý verebilmeyi amaç
edindik. Yeni bir salon ki-
raladýk, burada eðitim
vermek istiyoruz. Ýngiliz-
ce, Almanca, Matematik
ve Arapça eðitimi vermek
istiyoruz.

Yeni  Vatan  : Faaliyetleriniz
nelerdir?
N.  F.  Mutlu: Çevremizle

yakýn iliþkideyiz. Yakýndaki
kilisede yapýlan program-
lara katýldýk. Bunun dýþýn-
da hafta sonu ve yaz kurs-
larý yapýyoruz. Amacýmýz
çocuklarý sokaktan içeri
almak.

Yeni  Vatan  : Hangi kursla-
rý yapýyorsunuz?
N.  F.  Mutlu: Þu anda
sadece çocuklarýn dini
eðitimi ile ilgili kursumuz
var. Faaliyetlerimiz genel-
likle çocuklarla ilgili. Daha
önceki dönemlerde ba-
yanlara yönelik Almanca
kursu da yaptýk. Hatta
ilerde ana okulu açmayý
düþünüyoruz. Böylece
eðitime sýfýrdan baþlaya-
bileceðiz. 

Yeni  Vatan  : Dini eðitimi
kim veriyor, onun eðitimi
nedir?
N.  F.  Mutlu: Burada
görevli imam Mustafa

Türkçesi bozuk Türk çocuklarý Arapça öðrenerek
Avrupa’da yüce din Ýslam’ý nasýl öðreniyorlar?

Vakýfta öðretmen olarak görev yapan Ýmam Mustafa Gezer (solda). Türk Ýslam Vakfý
Baþkaný Nail Fehmi (ortada) ve dernek yöneticilerinden Yaþar Karaarslan (saðda).

Viyana’da küçük Türk Kýzlar Ýslamý öðrenebilmek
için önce Arapça öðreniyorlar



Gezer dini eðitimi veriyor.
Kendisi Arabistan ve Suri-
ye’de yetiþmiþ, Þam’da A-
rapça eðitimi almýþ, ana-
dili gibi Arapça konuþabi-
len, Türkiye’de de imamlýk
yapmýþ birisidir. Herhangi
bir eðitim almasa da ken-
dini çok iyi yetiþtirmiþ biri-
sidir. Çocuklara Arapça
okuma-yazma ve Avru-
pa’nýn ortasýnda Ýslami
olarak nasýl yaþanabilir,
bir kýz ya da erkek çocu-
ðunun islami görevleri ne-
lerdir, bunlarý öðretiyor.

Yeni  Vatan: Yani Arabis-
tan ve Suriye’de Arapça
öðrenmiþ birisinin eðitim-
le ilgili bir bilgisi olmasa
da burada çocuklara dini
eðitim vermesi mümkün
diyorsunuz. Peki, kültürel
olarak ne gibi faaliyetleri-
niz oluyor?
N.  F.  Mutlu: Bayrama
yönelik faaliyetlerimiz
oldu, mayýs ayýnda fetih
þöleni yaptýk, geçen sene
ramazan bayramý kutla-
masý yaptýk ama fazla
raðbet olmadý. 

Bayramlarýmýzý, özel gün-
lerimizi kutlamak, bunlarý
hatýrlatmak böyle teþkilat-
larýn tepesinde olan bizim
gibi insanlara düþüyor.

Yeni  Vatan: Buradaki
diðer vakýf ve kuruluþlarla
irtibatýnýz ya da ortak
çalýþmalarýnýz var mý?

N.  F.  Mutlu: Bugüne
kadar ki faaliyetlerimizde
mutlaka komþu vakýflarla
irtibatta olduk ama maa-
lesef onlardan bir karþýlýk
göremedik. Daha önce
Prater’de yapýlan Land
der Mensch adlý etkinliðe
katýldýk. Ayran yapýp
orada tanýttýk ve ikram
ettik, çok ilgi gördü. Irak
savaþý sýrasýnda protesto
hareketine katýldýk, yani
bize gelen tekliflere katý-
lýyoruz.

Yeni  Vatan:  Ýleriye dönük
planlarýnýz neler?
N.  F.  Mutlu: Þimdi mülk-
lüðünü almaya çalýþtýðým
bir yer var. Orayý alýnca fa-
aliyetleri artýracaðýz. Ayrý-

ca maddi sýkýntýmýz da
var, faaliyetlere para ayýra-
mýyoruz. Bazen bizler, ya-
ni yöneticiler masraflarý
üstleniyoruz. Burada kan-
tin iþletiyoruz ve Cuma
günleri teberru alýyoruz.
Aslýnda mescitlerin birleþ-
tirilmesiyle masraflar azal-
týlýp derneklerin hepsi bir
çatý altýnda toplanabilir.

Yeni  Vatan: Sizin baðlý
olduðunuz bir kuruluþ var
mý?
N.  F.  Mutlu: Evet bizim
üstümüzde Nizam-ý Alem
vakfý var. Biz Nizam-ý

Alem’e üyeyiz. Yazýlý bir
sözleþmemiz yok ama
paralel çalýþýyoruz ve
gönül birliðimiz var.
Yeni  Vatan: Çatý Derneði
ile baðlantýnýz nasýl?
N.  F.  Mutlu: Þimdi bir
baðlantýmýz var denemez.
Eski baþkanýmýz bir yazý
yazýp üyeliðimizi sona
erdirmiþ. Ama dernek
tekrar bir dilekçeyle üyeli-
ði yenilediðimizi söylüyor.
Ama ortada böyle bir di-
lekçe yok. En kýsa zaman-
da kendilerini ziyaret edip
bunu açýklýða kavuþtura-
caðýz.

Yeni  Vatan: Son olarak ne
söylemek istiyorsunuz?

N.  F.  Mutlu: Baba ve
annenin aile sorumluluðu
taþýmadýðý durumlarda bi-
zim gibi sivil toplum ör-
gütlerine çok iþ düþüyor.
Burada babasý camide o-
tururken aþýrý dozdan bir
tuvalette ölen bir genç
oldu. Biz bunlarý önle-
meye, çocuklarý sokaktan
toplamaya çalýþýyoruz. 

Sokaklarda baþýboþ gezip
kötü alýþkanlýklar edin-
melerini engelleyip onlarý
eðitmeye gayret ediyoruz.
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Türkiyede’de Büyük Birlik Partisi Ýle gönül baðý olan Türk Ýslam Eðitim ve Kültür
Derneði Baþkaný Nail Fehmi gençleri sokaktan kurtarmak istediklerini söyledi
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Yurtdýþýnda çalýþma ya da
oturma izni olan vatandaþ-
larýmýzýn, Türkiye`deki gay-
rimenkulleri nedeniyle çok
sayýda vergi mükellefiyetle-
ri vardýr. Son geliþmeleri de
içeren vergilendirme olayý
aþaðýdaki gibi sizler için
derlenmiþtir:

11-EEkk  EEmmllaakk  VVeerrggiissii:
Anayasa Mahkemesi bu
verginin iptali için açýlan
davayý 23.07.2003 tarihin-
de reddetti. Bu durumda
yurtdýþýndaki  vatandaþlarý-
mýz, Türkiye`deki gayri-
menkullerinin Ek Emlak
Vergisi’nin ikinci taksidini
Kasým 2003`te ödeyecek-
ler.

22-NNoorrmmaall  EEmmllaakk  VVeerrggiissii::
2003 yýlýnda gayrimenkul
alan yurtdýþýndaki vatan-
daþlarýmýz, 2003`te her iki
emlak vergisini de ödeme-
yecekler. Ancak 31 Aralýk
2003`e kadar, ilgili beledi-
yeye bildirimde bulunacak-
lar. (EVK Md.23 ve 35)
33-KKiirraa  ggeelliirrii  oollaannllaarr::
aa))  KKoonnuutt  KKiirraa  GGeelliirrii:: Tür-
kiye`deki gayrimenkulünü
2003 yýlýnda konut olarak
kiraya veren ya da yazlýk

evlerini bir veya birkaç aylý-
ðýna kiraya veren yurtdýþýn-
daki vatandaþlarýmýz, 2003
yýlýnda tahsil ettikleri yýllýk
kira tutarý 1,5 milyar lirayý
aþýyorsa, gelir vergisine
tabi olacak (GVK Md.21).
Kira geliri 2004 yýlýnda
beyan edilirken, önce 1,5
milyar lira istisna, daha
sonra da giderler  (%25
götürü ya da gerçek gider)
düþülüp, kalan kýsmýn
%20-45 oranýnda gelir ver-
gisi ödenecek. (GVK
Md.74,92 ve 103).

bb))  ÝÝþþyyeerrii  KKiirraa  GGeelliirrii::
Yurtýþýnda yerleþik ya da
çalýþma izni olan vatandaþ-
larýmýz, Türkiye`deki gayri-
menkullerini iþyeri olarak
kiraya vermiþlerse, iþyeri
kira gelirlerinin tutarý ne
olursa olsun, bu gelirlerini
Türkiye`de beyan etmeye-
cekler (GVK Md.86/2).

44-GGaayyrriimmeennkkuullüünn  ssaattýýllmmaa-
ssýý::
aa))  MMiirraass  yyaa  ddaa  bbaaððýýþþ::
Satýlan gayrimenkul miras
ya da baðýþ suretiyle edinil-
miþse, ne zaman ve kaç
liraya satýlýrsa satýlsýn,
Türkiye`de gelir vergisi

ödenmeyecek.
(GVK Mükerrer Md.80/6)

bb))  DDöörrtt  yyýýll  iiççiinnddee  ssaattýýllýýrrssaa::
Gayrimenkuller edinilme
tarihinden itibaren 4 yýl
içinde satýlýrsa bundan do-
ðan kazanç, gelir vergisine
tabi olacak.
(GVK.Mük.Md.80/6).
Kazanç hesaplanýrken ma-
liyet bedeli,  (satýldýðý ay
hariç) aylýk TEFE oranýna
göre yükseltilecek (GVK
Mük.Md.81/Son)
Kazanç çýkarsa 10 milyar
lira istisna düþülüp kalan
kýsým 2004 yýlý mart ayýnda
beyan edilecek (GVK
Mük.Md. f.3 Md.92)

55-  ÞÞiirrkkeett  GGaayyrriimmeennkkuullüü::
Yurtdýþýndaki vatandaþlarý-
mýz Türkiye`deki bir
anonim ya da limited þirke-
tin ortaðý ise, bu þirketin
31 Aralýk 2003 tarihine
kadar geçerli olan, büyük
bir „vergi avantaji“ vardýr
(KVK Gecici Md. 28).
En az iki yýldýr þirketin akti-
finde kayýtlý olan gayrimen-
kulü satýp, bundan kazan-
cý, þirket sermayesine ekle-
diklerinde; Kurumlar Vergi-
si (%30), Stopaj %10,

Alým-satým harcý (toplam
(%3), KDV (%18) ödenme-
yecek. 

66-  MMiirraass  kkaallaann  ggaayyrriimmeennkkuull::
Yurtdýþýndaki vatandaþý-
mýz, Türkiye`deki bir yaký-
nýný kaybetmiþse, sulh hu-
kuk mahkemesinden „ve-
raset ilami„ alýp Türkiye`-
deki ilgili vergi dairesine ö-
lüm tarihinden itibaren altý
ay içersinde, veraset ve in-
tikal vergisi beyannamesi
verecekler (VIVK Md.9/1-a)

Beyannamede, gayrimen-
kulün `Emlak Vergisi asga-
ri deðeri` beyan edilecek.

Eþ ve çocuklarýn herbirinin
miras hissesine 52 milyar
991 milyon lira istisna uy-
gulanacak (VIVK Md. 4/b).
Ýstisna ve varsa borçlar
düþtükten sonra, her mi-
rasçýnýn vergisi ayrý ayrý he-
saplanacak. Verginin oraný
ilk 90 milyarda %1, sonra
gelen 190 milyar lirada
%3’tür.
Oran, 1 trilyon 480 milyarý
aþan kýsým için %10 olarak
uygulanacak. Hesaplanan
vergi üç yýlda altý eþit tak-
sitte ödenecek.

Türkiye’deki gayrimenkul vergilerinize dikkat



Daha fazla istiyorum.

1 kg € 9.96

Delikatessa
Fiyonk, 
Burgu, 
Düdük, 
Tel flehriye ya da 
fierit Makarna
1 kg

Daha 

ucuza olamaz !

Elite
Vanilya veya Çikolatal› tatl›
kaymakl›
200 g

1 kg € 1.45

Taze Avusturya
Hindi gö¤üs eti
bütün
1 kilosu

5.29

Royal Greenland
Pisi bal›¤› filetosu
Peynir ve ›spanakla doldurulmufl
250 g

Clina
Çöp torbas›
Kapama fleritli
120 l, 10 adet
tanesi

Happy End
Tuvalet ka¤›d›

3 katl›, sar›
12 rulo

0.89
MONDO’DA YENI

Heidi
Emmentaler
yaklafl›k 800 g
1 kilosu

4.990.29
MONDO’DA YENI

1.49
MONDO’DA YENI

3.79
MONDO’DA YENI
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Yabancýlar ve yabancý çalýþ-
týrma yasasýnda yapýlan
deðiþiklikler 1.1.2003 tari-
hinde yürürlüðe girdi.
Entegrasyon Sözleþmesi’ni
de kapsayan bu yasadaki
önemli noktalarý bilgilerinize
sunuyoruz.

YYEERRLLEEÞÞÝÝMM  BBEELLGGEESSÝÝ
(Niederlassungsnachweis)

Bugüne kadar mevcut olan
süresiz yerleþim izni yerine
yerleþim belgesi (Niederlas-
sungsnachweis) geliyor.
Banka kartý büyüklüðünde
olan bu yerleþim belgesi 10
yýl geçerli olacak. Bu belge
ile tüm Avusturya`da çalýþ-
ma izni, çalýþtýrma müsaa-
desi veya muafiyet belgesine
gerek kalmadan çalýþmak
mümkün olacak. Bugüne
kadar alýnmýþ olan süresiz
yerleþim izinleri geçerliliðini
koruyacak. Ancak çalýþtýrma
müsaadesi, çalýþma izni veya
muafiyet belgesi olmaksýzýn
çalýþmak istiyorsanýz yerle-
þim belgesi için baþvurmanýz
gerekiyor.

SSAAÐÐLLIIKK  KKAARRNNEESSÝÝ
((GGeessuunnddhheeiittsszzeeuuggnniiss))

1.1.2003 tarihinden itiba-
ren altý aydan daha fazla bir

süre için geçerli olmasý gere-
ken  yerleþim izni için baþvu-
ruda bulunanlarýn 90 gün-
den daha eski olmayan sað-
lýk karnesi ibraz etmeleri
gerekiyor.
Saðlýk karnesi ibraz edilme-
diði takdirde veya resmi
makamýn talebi üzerine son-
radan götürülmediðinde
baþvuru geri çevrilebilir.
Saðlýk karnesinde bildirilme-
si zorunlu olan ve birden
fazla insanýn hayatýný tehdit
edebilecek  aðýr bir hastalýk
mevcut ise ikamet izni veril-
meyebilir.
Bu hastalýklar þöyle sýralan-
mýþ: Tedavi süresince göze-
tim altýnda bulunmasý gere-
ken Tüberküloz, Cüzzam,
Kolera, Paratifus, Veba, Di-
zanteri, Tifus, Difteri, Bulaþý-
cý Çocuk Felci, Hepatit A, B,
C, D ve G. Ýsimleri yazýlý has-
talýklarýn olup olmadýðýnýn
belgelendirildiði formlar A-
vusturya`nýn dýþ temsilcilik-
lerinden temin edilebilir.

KKÝÝLLÝÝTT  ÝÝÞÞGGÜÜÇÇLLEERRÝÝ
((SScchhllüüsssseellkkrrääffttee))

1.1.2003 tarihinden itiba-
ren sadece serbest veya
ücretli olarak  bir iste çalýþa-
cak kilit iþgüçleri Avustur-

ya`ya gelebiliyor. Bunun
için de gelecek olan kiþinin
iþiyle ilgili eðitim almýþ veya
özel bilgilere sahip olmasý-
nýn yanýnda, ayda en az
2000 Euro gelir elde etmesi
ve çalýþmasýnýn Avusturya iþ
piyasasý açýsýndan önemli
olmasý gerekiyor. Basit kali-
fiye iþçiler için þu ana kadar
olan kontenjan tamemen
kaldýrýlýyor.

ÜÜnniivveerrssiittee  ööððrreenncciilleerrii  iiççiinn
yyeenniilliikklleerr

Oturum iznine sahip öðren-
ciler, 1.1.2003 tarihinden
itibaren serbest veya ücretli
bir iþte çalýþabilecekler.
Ancak bu iþten elde edecek-
leri  para ile tüm geçimini
karþýlayabilecek durumda
olmamalarý gerekiyor.

Üniversite öðrencisinin üc-
retli bir iþte çalýþabilmesi için
çalýþma iznine (Beschäfti-
gungsbewilligung) ihtiyacý
var. Bu iznin süresi üniversi-
te öðrencileri için en fazla üç
ay. 

Ayrýca oturum iznini uzat-
mak için baþvurulduðunda
öðrenim baþarý belgesinin
gösterilmesi gerekiyor.
Ancak önceden bilinemeyen
ve önlenemeyen  bir durum-
dan (hastalýk veya kaza gibi)
dolayý öðrenim baþarý belge-
si verilemezse, resmi maka-
mýn bu durumu dikkate ala-
rak iþlem yapmasý gerekiyor.
Kilit iþgüçleri için aranan
þartlar yerine getirildiðinde,
öðrenim sýrasýnda veya öð-
renim bittikten sonra, özel-
likle baþarý ile mezun olun-
duðunda sürekli olarak A-
vusturya`ya yerleþilebilir ve
kontenjana baðlý kalmadan
yerleþim izni alýnabilir.

AAiillee  bbiirrlleeþþiimmiinnddee  yyaaþþ  ssýýnnýýrrýýnn-
ddaa  yyaappýýllaann  ddeeððiiþþiikklliikklleerr

1.1.1998 tarihinden önce
süresiz olarak Avusturya`ya
yerleþen, Avrupa Birliði üyesi
olmayan ülkelerin vatandaþý
olanlarýn çocuklarý, 15 yaþýný
doldurmadan önce konten-
jan dahilinde kabulu müm-
künse, anne-babalarýnýn ya-
nýna gelebilecekler. 

1.1.2003 tarihinden itiba-
ren bu çocuklarýn baþvurula-
rý  15 yaþýný doldurmadan
yapýldýðý takdirde  (baþvuru
tarihindeki yaþ sýnýrý), çocuk-
lar anne -babalarýnýn yanýna
gelebilecekler.
1.1.2003 tarihinden önce
15 yaþýný doldurmamýþ olan
çocuk için yapýlan aile birle-
þim baþvurularý, çocuk 15
yaþýný geçse de, 1.1.2003
tarihinden itibaren kabul
edilebilir.

GGeennççlleerriinn  ççaallýýþþttýýrrýýllmmaassýý  iillee
iillggiillii  yyeenniilliikklleerr

Okul zorunluluðu tamam-
lanmadan önce son okul yý-
lýnýn tamamýný Avustur-
ya`da bitiren (bugüne kadar
yaþamýnýn yarýsýný veya okul
yükümlüðünün yarýsýnýn A-
vusturya`da yerine getiril-
mesi þartý aranýyordu), yerle-
þim izni olan ve anne veya
babasý son 5 yýl içersinde en
az 3 yýl ücretli bir iþte çalýþ-
mýþ olan kiþilerin de,
1.1.2003 tarihinden itiba-
ren Muafiyet Belgesi
(Befreiungsschein) alma
haklarý bulunuyor.

EEnntteeggrraassyyoonn  SSöözzlleeþþmmeessii
((IInntteeggrraattiioonnssvveerreeiinnbbaarruunngg))

Yabancýlar yasasýndaki dü-
zenlemelerin içerisinde yer
alan Entegrasyon Sözleþme-

Yabancýlar ve yabancý çalýþtýrma
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si, Avusturya`daki yabancý-
larýn toplumsal, ekonomik,
ve kültürel yaþama katýlma
yeterliliðinin saðlanmasý a-
maçlanýyor.
Bu nedenle Almanca dilinin
temel bilgilerini zorunlu öð-
renmeyi öngörüyor.
“Almanca-Entegrasyon Kur-
su“nun baþarý ile bitirilmesi
Entegrasyon Sözleþmesinin
yerine getirilmesini saðlýyor.

11..11..22000033  ttaarriihhiinnddeenn  
iittiibbaarreenn  kkiimmlleerr  eenntteeggrraassyyoonn

ssöözzlleeþþmmeessiinnii  iimmzzaallaammaakk  
zzoorruunnddaa??

11))  1.1.1998 tarihinden iti-
baren ilk yerleþim izni ile ika-
met eden Avrupa Birliði
üyesi olmayan ülke vatanda-
þlarý,

2) 1.1.2003 tarihinden iti-
baren kendilerine ilk yerle-
þim izni verilecek olan Avru-
pa Birliði üyesi olmayan ülke
vatandaþlarý.

ÝSTÝSNALAR
1) Avusturya ve Avrupa
Birliði üyesi olan ülkelerin
vatandaþlarýnýn öncelikli aile
bireyleri: Eþler, 21 yaþýna
kadar olan çocuklar ve
torunlar, 21 yaþýndan sonra
geçimleri saðlanan çocuklar
ve torunlar; Avusturya ve
Avrupa Birliði üyesi olan
ülke  vatandaþlarýnýn ve eþi-
nin geçimleri saðlanan
anne-babasý ve büyükanne-
büyükbabasý.

2) Küçük çocuklar, okul
zorunluluðu olan çocuklar
ve gençler (15 yaþ bitene
kadar)

3) Ýkametleri 24 ayý geçme-
mek þartýyla kilit iþgücü sa-

hipleri ve onlarýn aile birey-
leri: daha uzun ikamet et-
meleri durumunda Ýþ ve Ýþci
Bulma Servisinin (AMS)
Avusturya iþ piyasasýna eko-
nomik açýdan menfaat sað-
lanacaðýný onaylamasý gere-
kiyor.

4) Üniversite öðretim üyele-
ri, Avrupa Birliði’nin eðitim,
meslek geliþtirme ve araþtýr-
ma programlarýna katýlanlar
(ikametlerinin 36 ayý geçme-
mek þartýyla)

5) Yaþlarýndan veya saðlýk
durumlarýndan dolayý En-
tegrasyon Sözleþmesi’ni ye-
rine getirmesi mümkün ol-
mayanlar.

6) A1-Lisans Belgesi veya
onunla ayný ya da daha yük-
sek deðerde olan Lisan
Diplomasý ibraz edenler.

7) Yaþam þartlarýna uygun
Almanca bilgisi olduðunu
kanýtlayabilenler, 

8) Oturma izni olanlar
(örneðin üniversite ögrencil-
eri), iltica için baþvuranlar ve
kabul edilmiþ sýðýnmacýlar
bu yeni düzenlemeden mu-
aftýrlar.

11..11..11999988-11..11..22000033  ttaarriihhlleerrii
aarraassýýnnddaa  yyeerrlleeþþiimm  iizznnii

((NNiieeddeerrllaassssuunnggssbbeewwiilllliigguunngg))
iillee  AAvvuussttuurryyaa`̀yyaa  ggeelleennlleerr

iiççiinn  bbuu  yyeennii  ddüüzzeennlleemmeenniinn
aannllaammýý::

Yerleþim iznini uzatmak için
baþvuruda bulunulduðun-
da, resmi makam tarafýndan
Entegrasyon Sözleþmesi ile
ilgili  yeni düzenleme hak-
kýnda bilgi verilmektedir.
Eðer Almanca kursuna gitti-

ðinize dair veya Almanca
öðrendiðinize dair bir belge
ibraz edilebiliyorsa; yaþlýlýk
dolayýsýyla veya saðlýk duru-
mundan dolayý Entegrasyon
Sözleþmesi’nin yerine getiri-
lemeyeceði düþünülüyorsa,
bu yükümlülüðe tabi olun-
madýðýnýn baþvuru sýrasýnda
resmi makamlara bildirilme-
si gerekiyor.
Saðlýk durumunu hükümet
doktoru tarafýndan kontrol
edilmesi ve tasdiklenmesi
gerekiyor.

YAPTIRIMLAR
Entegrasyon Sözleþmesi’ni
yerine getirilmesine yerleþim
izni verildikten sonra 2 yýl
içerisinde baþlanýlmazsa ve
3 yýl içersinde yerine getiril-
mezse, 100 Euro ile 200
Euro arasýnda para cezasý
ödenmek zorunda.

Ýlk yerleþim izninin verilme-
sinden sonra 3 yýl içerisinde
bu yükümlülük yerine geti-
rilmeye baþlanýlmazsa  ve 4
yýl içerisinde yerine getiril-
mezse sýnýrdýþý edilme duru-
muyla karþý karþýya kalýnabi-

lir.
Avusturya`da aile bireyi
olanlar, Ortaklýk Anlaþmasý’-
na tabi Türk vatandaþlarý ve
gidebilecekleri kursu olma-
yanlar sýnýr dýþý edilemezler..

AALLMMAANNCCAA KKUURRSSLLAARRII
1., 5., 10., 11., 12., 15.,
20., 21.,  ve 22. Viyana`da
bulunan Halk Eðitim Mer-
kezlerinde  (Volkshoch-
schule) 2003`ten itibaren li-
sans diplomasý alýnabilir. Ay-
rýca Almanca Lisans Diplo-
masý için mevcut olan bazý
sýnav merkezlerinden de bu
belge temin edilebilir.

Bu adresler Viyana Entegras-
yon Fonu`nun þubelerinden
veya wwwwww..oossdd..aatt adresle-
rinden öðrenilebilir. Bu kurs-
larýn masraflarýnýn bir kýsmý
devlet tarafýndan karþýlana-
caktýr.
Bu yeni düzenlemelerle ilgili
detaylý bilgiye Ýçiþleri Bakan-
lýðý`nýn tahsis ettiði 00881100
224444  332200 no.’lu telefonun-
dan ulaþýlabilir veya Viyana
Entegrasyon Fonu`nun þu-
belerine baþvurulabilir.

yasalarýnda yapýlan deðiþiklikler
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Almanya`daki Ziraat Int. Genel
Müdürlüðü`ne atanan Fehmi
Akýn`a, Alman Federal
Devletinin Bankacýlýk Kuru-
lu’ndan onay çýkmadý. Alman
Bankacýlýk ve Denetleme
Kurulu, Albaraka Türk`ün eski
Genel Müdürü Akýn`ý soruþtu-
ruyor. Akýn bir engeli olmadýðý-
ný belirtiyor.

Alman Bankacýlýk ve Denetleme

Kurumu BAFIN, Al Baraka
Türk`ün eski Genel Müdürü
Fehmi Akýn`ýn göreve baþ-
lamasý için gereken dosyayý
geciktirirken, Yeþil sermaye hol-
dingleriyle iliþkisi belirlenen,
Faisal Finans ve Kombassan ile
ilgili soruþturmada adý geçen
Akýn, Haziran ayýnda atamasý
yapýlmasýna raðmen, iki aydýr
imza atamadý.

Soruþturma  sürüyor

Ev tutan, bankaya gidip gelen,
bazý kurum ve kuruluþlarý ziya-
ret eden, maaþýný alan Akýn,
sonucu bekliyor. Ziraat Bankasý
ise, Alman makamlarýnýn soru-
þturmayý “geciktirmesine”
birþey diyemiyor. Alman
Bankacýlýk ve Denetleme
Kurumu (BAFIN), bir
bankacýnýn sabýkalý
olmasý durumunda
görev alamayacaðýný
belirtirken, Akýn hakk-

kýnda henüz soruþturmanýn
sürdüðünü ve bu-

nun aylar a-
labileceði-
ni duyur-
du.

Yeni müdüre Alman vetosu

YENÝ VATAN GAZETESÝ

ZEKÝ SAYIN

DDrr..  EEmmaannuueell  AAyyddýýnn

Ýnsan ateþi keþfetmesiyle
yeni bir zamana baþlamýþtý.
Sobayý yaptý ýsýndý, demiri
eritti, iþledi, araç-gereç
yaptý. Topraðý iþledi, çiftçi
oldu. Zamanýmýzýn insaný
bir baþka ateþi keþfetti,
maddenin içinde saklý olan
ateþi buldu. Dünyayý yýkabi-
lecek bir ateþ. Evet, insan
atom kuvvetine sahip oldu,
kosmozu en derinden,
içten koruyan, dengeleri
saðlayan atomik kuvvetleri
sarstý.
Netice, eski huzur yok
oldu, ne yerde ne de insan-
da. Gerçek olan þudur ki,
tüm insanlýðý tehdit edecek
hatalar durmadan yaþaný-
yor. Vahiy kitabýnda açýkla-
nan helak edici silahlar
insanýn eline geçti. Binlerce
atom ve hidrojen bombala-
rý... Bir felaket ve helak ile
baþbaþa kaldýk. Kutsal vahiy
kitabýnýn 8. ve 9. bölümle-
rindeki açýklamalar gerçek
oluyor. “... ve ikinci melek
borazanýný çaldý. Alev alev
yanan dað gibi büyük bir
kütle denize atýldý. Denizin

üçte biri kana dönüþtü...
Gökten meþale gibi yanan
büyük bir yýldýz ýrmaklarýn
üçte biri üzerine düþtü.
Acýlaþan sulardan içen bir-
çok insan öldü. Güneþin,
ayýn ve yýldýzlarýn üçte biri
vuruldu. Karanlýk oldu...
Altýncý melek borazan
çaldý, ses iþittim dedi.
“Büyük Fýrat Irmaðý’nýn
yanýnda baðlý duran dört
meleði çöz.” Aðýzlarýndan
çýkan ateþten duman ve
kükürt fýþkýrýyordu. Ýnsanla-
rýn üçte biri bu fýþkýran
ateþ, duman ve kükürtten
öldü. 
Bu ilahi açýklama bugün
gerçek buluyor. Ve biz
halen gözümüzü kapalý
tutup buna devam mý
etmeliyiz? Ýnsaný helak
deðil kurtuluþ ve mutluluk
için yaratan Allah, insanlýða
tövbe ve piþmanlýk için
zaman tanýdý. Bu süre bit-
mek üzeredir. Bu süreyi biz-
ler elbette kestiremeyiz.
Rabb’in yanýnda bu süre
belki de binlerce yýldýr.
Lakin bilinen bir gerçek
þudur ki, insanlýk ahiret
günlerine yaklaþmaktadýr.

Bu sebepten henüz geç
kalýnmadan, insanlýðýn iþle-
diði büyük hatasýndan
dönmesi, tövbe etmesi
þarttýr. Bundan kastým,
yürek, niyet ve zihin deði-
þikliðidir. Ýnsan yüreðinde,
ruhunda, niyetinde ýnkýlap
yapmalýdýr. 
Neden?
Çünkü maddenin çekirde-
ðine ve çekirdekteki kuvve-
te sahip olan insanýn, kendi
ruhundaki çekirdeðin de
saðlýklý olmasý gerekir.
Bugün baþbaþa kaldýðýmýz
felaketten kurtulmak için
bu ýnkýlabýn gerekliliði
bilincinde olmamýz gerekir.
Ýnsan bütün ihtiraslardan,
kin, öfke, bencillik ve initi-
kam duygularýndan arýnmýþ
olmalýdýr. Yürekteki kuvvet-
ler, atom kuvvetlerine ha-
kim olmalýdýr. Atom kuv-
vetleri ölçüleri ile ahlaki ölç-
üler arasýnda uyum olmalý-
dýr. Teknik ilerledi, lakin
yürekte de geliþmeler ol-
malýdýr. Zamanýmýz gerçek-
te bir dram oyununa esir
oldu. Bu dram oyunu tek-
niðin, atomik kuvvetleri ile
insanýn ahlaki manevi zayý-

flýðý arasýndaki ayýrýlýk ve
uyumsuzluktan kaynakla-
nýyor.

Ya biz ne yapabiliriz?
Dünyayý deðiþtirmek için
gayret sarfetmemiz lazým-
dýr. Biz deðiþtirebilir miyiz
diye düþünüp, umutsuzlu-
ða kapýlmamalýyýz. Çevre-
deki aðaçlara bakýn, çevreyi
nasýl deðiþtirirler...
Bir tek aðaç, gölge ve
huzur verir. Bir aðaç küme-
si, iyi bir hava estirir. Bir
orman, bir iklimi deðiþtirir.
Bu örneði Allah’la yaþayan
insan olarak deðiþtirelim:
Rab ile yaþayan bir insan,
çevresine barýþ getirir.
Bir gurup imanlý insan,
Allah’ýn hükümranlýðýný
hissettirir.
Binlerce inanmýþ insan,
manevi iklimi deðiþtirir.
O halde hayati bir soruyla
karþý karþýyayýz.
Allah ile yaþýyor muyuz?
Çölleþen bu alemde Allah’ý
tüm kuvvetimizle seviyor
muyuz?
Baþkasýný seven, ýrk, din, dil
farký gözetmeksizin seven
Rabbi de sever.

En azýndan kendimizi deðiþtirelim
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Yeni  Vatan: Sayýn Gökçe, bize
önce biraz kendinizi tanýtýr
mýsýnýz?
Gökçe: Ben 1950, Niðde
Aksaray doðumluyum. Liseden
sonra Ank. Ünv. Fen.
Fakültesi’nde iki yýl teknik res-
sam olarak çalýþtým. Sonra Özel
Döviz’in yurt dýþýna öðrenci
göndermek için açtýðý imtihaný
kazanýp, 1974 yýlýna Viyana’ya
geldim. Burada Viyana Ünv.
Ýktisat Bölümü’ne baþladým.
Geliþmemiþ ülke vatandaþlarýna
burs veren bir dernekten 3 yýl
süreyle burs aldým. Derslerde
yeterli baþarý düzeyini tuttura-
madýðýmdan burs kesildi ve bir
otelde iþ bularak çalýþmaya
baþladým. Daha sonra rehberlik
belgesi alarak Türk turizm fir-
malarýnda iki yýl rehber olarak
çalýþtým. Ardýndan da hukuk
danýþmanlýðý yaptým. Bu güne
kadar da Raiffeisen Bauspar-
kasse’de banka uzmaný olarak
görevimi sürdürmekteyim. 

Yeni  Vatan: Siyasete ne zaman
atýldýnýz, SPÖ’ye ne zamandan
beri üyesiniz?
Gökçe:  1985’den beri partiye
üyeyim ama partide aktif bir
görevim olmadý. Son seçimlere
katýlmadým, 15. bölgede otu-
ruyorum ama o bölgede de bu
güne kadar fazla faaliyetlere
katýlmadým. Ama seçimlerden
sonra parti gördü ki, potansiyel
halk benim peþimde. Þimdi ar-
týk parti genel baþkaný Gu-
senbauer’in yardýmcýsý benimle
beraber çalýþmalarýna devam e-
diyor. Þu sýralar teþkilatlarýn ne-
zaket ziyaretlerini beraberce
yapýyoruz. Sonra Gusenbauer’-
le masaya oturacaðým. Ondan
sonra da eyaletlere açýlacaðým.
Tüm eyaletleri yýlbaþýndan önce
gezmeyi planlýyorum. Bu sýrada

hükümet düþebilir tabii. Düþ-
mezse de sonuna kadar faali-
yetlere devam edeceðim.
Yeni  Vatan: Kazanacaðýnýza
güveniyorsunuz yani?
Gökçe: Evet, kesinlikle. Benim
bugün dörtbinin üzerinde
müþterim var. Avusturya’da
hiçbir bankacýnýn bu kadar
müþterisi yoktur. Adres ve isim-
ler bende mevcut. Yarým saat
içinde listeyi hazýrlayýp düð-
meye bastýðým ve dört bin kiþi-
ye gönderdiðim an, 4 bin çarpý
3, yani 12 bin kiþi hazýr demek-
tir. Ben bu iþte iddialýyým.
Politikada herkes ayný þeyi söy-
ler ama netice 180 derece fark-
lý olur. Ben ispatlayarak iddialý-
yým. Kökenimiz Anadolu, gel-
diðimden bu güne kadar
vatandaþýmdan hiç uzak kal-
madým, þöyle ya da böyle on-
larla beraber oldum. Problem-
leriyle haþýr neþir oldum. Ben
kimseye çamur atmam, þaibem
yoktur, insanlarla iyi geçinirim. 

Yeni  Vatan: Parti politikanýz ne-
dir? Seçildiðiniz taktirde neler
yapacaksýnýz? Özellikle yabancý
ya da yabancý kökenli vatan-
daþlara karþý ne gibi iyileþtirme-
ler düþünüyorsunuz?
Gökçe: Þu anda henüz hazýrla-
mýþ olduðum bir konu yok.
Ama bildiðim kadarýyla bura-
daki vatandaþýn eðitim proble-
mi vardýr. Gençliðinde prob-
lemleri vardýr. Gençlik arada
kalmýþtýr, bir koyun sürüsü gibi-
dir. Ýlgilenecek bir makam bula-
mýyor. Meslek eðitimi alacak
yerler bulamýyor.

Yeni  Vatan: Bu soruna sizin
getirmeyi düþündüðünüz bir
çözüm, bir proje var mý?
Gökçe: Tabii ki ben burada tek
milletvekiliyim, seçilirsem öner-

ge olarak düþüncelerimi getire-
ceðim. Getirdiðim teklifler
incelenecek, uygun görülürse
kabul edilebilir. Her söylediðim
uygulanacak diye bir vaadim
yoktur.
Yeni  Vatan:  Nasýl bir teklif ge-
tirmeyi düþünüyorsunuz?
Gökçe: Ýlgili makamlarý ikaz
edeceðim. WiFi’de imkaný olan
gençlere ilgili branþlarda mes-
lek eðitimi yaptýrýlabilir. Yalnýz
meslek okullarýyla kalmamalý.
Gençler önce pratik yapacaðý
firmalarý bulmakta zorlanýyor.
Ve okullara da kabul edilmiyor.
Gençlerin kaybý oluyor.

Yeni  Vatan: WiFi paralý eðitim
veriyor ve fiyatlarý da oldukça
yüksek. Bu konuda ne yapacak-
sýnýz?
Gökçe: Bir kýsmýný ya da tama-
mýný devlet ödemeli. Baþka va-
adlerim de var ama bunlarý
burda açýklamam doðru ol-
maz.
Yeni  Vatan: Düþünce ve vaadle-
rinizi açýklamazsanýz halk nasýl
size oy verebilir?
Gökçe: Daha ortada fol yok
yumurta yok. Siyaseti raconuna
göre oynamak gerekir, taþý her
zaman gediðine koyacaksýnýz.

Yoksa bazý þeyler artý, bazýlarý
da eksi getirir. Yer, mekan, za-
man iyi ayarlanmalý. Yalnýz eði-
tim deðil, elliyi geçen iþsiz va-
tandaþlarýmýz da var. Hasta, iþ
kazasý geçirmiþ, bunlara emekli
sandýðý ve sigortada zorluk
çýkarýlýyor. Sebep gerekçelerini
de açýklamak istemiyorlar, açýk-
layamýyorlar da. “Fon yok, para
yok. Bakalým, idare et, gelip bi-
zim baþýmýzý aðrýtma” diye sa-
vuyorlar. Halbuki vatandaþýmýz
gidip EU ülkelerinden raporlar
alýp getirip bunlarýn suratýna
dayamalý. O zaman onlar ayýk-
lasýn bakalým pirincin taþýný.
Ýþsizlik de artýyor. Bazý yerleri
satýp özelleþtirerek çeþitli yatý-
rýmlara dönüþtürmeye çalýþý-
yorlar. Böylece iþsizliðe biraz
olsun çare bulunmaya çalýþýlý-
yor. Ama maalesef olmayacak. 

Yeni  Vatan: Ýþsizlik için öneriniz
nedir?
Gökçe: Raporlarýyla müracaat
ederlerse bilirkiþi karar verecek.
Bu kararýn doðru olmasý gere-
kir. Geçmiþteki emeklilik refor-
munu parti þimdi de detaylý
olarak ele alýp gözden geçire-
cek, vatandaþýn yararýna deði-
þiklik yapacaktýr.

Ýshak Gökçe: ’’Çok iddialýyým‘’
VViiyyaannaa-  AAvvuussttuurryyaa’’ddaann  ÝÝsshhaakk  GGöökkççee  iissiimmllii  TTüürrkk
kköökkeennllii  aaddaayy  aaddaayyýý  öönnüümmüüzzddeekkii  sseeççiimmlleerrddee
SSPPÖÖ’’ddeenn  mmiilllleettvveekkiillii  oollmmaayyýý  ggaarraannttiilleeddiiððiinnii  ssööyyllüüyyoorr..  



Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
Cumhuriyet Bayramý dolayý-
sýyla camilerde okutacaðý
hutbede, Cumhuriyet’e yeni
bir taným kazandýrdý. 

‘Cumhuriyet’in istiþareye da-
yalý bir yönetim þekli’ oldu-
ðuna dikkat çekilen hutbe-
de, “Cumhuriyet, çoðunluk
sistemine ve milli iradeyi
temsil etme esasýna daya-
nan, yaradýlýþtan insanlarda
var olan çeþitli kabiliyetlerini
ortaya koyabilmelerine, dü-
þünce ve inançlarýný ser-
bestçe ifade edip yaþamala-
rýna imkân veren, istiþareye
dayalý bir idare þeklidir.” ifa-
deleri kullanýldý. 

Cumhuriyet’in kuruluþunun
80. yýldönümünü geniþ bir
etkinlikler zinciri ile kutla-
mak isteyen hükümet, bu
konuda kamu kurum ve ku-

ruluþlarýna çaðrý yaptý.
Bakanlýklar ve diðer kurum-
larýn katýldýðý kutlamalara
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da
bazý projelerle iþtirak etti.
‘Ýslam Dini ve Cumhuriyet’
konulu hutbe okutulmasý,
‘Cumhuriyet Döneminde Ýz
Býrakan Din Adamlarý’ pane-
li, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kuruluþ ve Yerleþmesinde
Din Adamlarýnýn Rolü’ konu-
lu konferans, hat ve tezhip
sanatçýlarý sergisi, ‘Milli Mü-
cadelede Din Adamlarý’ bel-
geseli ve Diyanet Dergisi Ö-
zel Sayýsý ile konuyu günde-
mine alan Diyanet, 24 Ekim
tarihindeki cuma hutbesin-
de de konuyu iþleyecek. 

Cumhuriyet’in, çoðunluk sis-
temine ve milli iradeyi temsil
etme esasýna dayanan, yara-
týlýþtan insanlarda var olan
çeþitli kabiliyetlerini ortaya

koyabilmelerine, düþünce ve
inançlarýný serbestçe ifade e-
dip yaþamalarýna imkân ve-
ren bir yönetim þekli olduðu
belirtilen hutbede, ‘istiþa-
re’ye dayalý bir yönetim þekli
olduðuna da dikkat çekiliyor. 

Ayetlerden örneklerle Ýslam
dininin istiþareye büyük ö-
nem verdiði anlatýlan hutbe-
de, “Dünya iþlerinin düzene
konmasý, vatan ve millet için
yararlý olanlarýn belirlenmesi
maksadýyla istiþarede bulu-
nulmasý ve sonucunda da,
çoðunluk görüþünün esas a-
lýnmasý, Ýslam’a uygun bir
davranýþtýr. Nitekim Hz. Pey-
gamber’in ashabýn ve dört
büyük halifenin dünyevi uy-
gulamalarý da, hep istiþare
ile olmuþtur.  Cumhuriyet de
bu uygulamayý öngören bir
idare þeklidir.” ifadelerine
yer veriliyor. Türkiye Cumhu-

riyeti’nin kurulmasýndan ön-
ceki dönemlere de atýfta bu-
lunulan hutbede, Milli Mü-
cadele ve Kurtuluþ Savaþý’na
vurgu yapýlýyor. Hutbede þu
ifadeler yer alýyor: “Üzerinde
yaþadýðýmýz cennet vataný-
mýz, atalarýmýzýn bize en bü-
yük emanetidir. Onlar, Ana-
dolu coðrafyasýný vatan e-
dinmek için ellerinden geleni
yapmýþ, bu uðurda mallarýy-
la canlarýyla savaþmýþ ve asýr-
lar boyu bu topraklarý koru-
mak için, olaðanüstü gayret
göstermiþlerdir. Ne var ki,
‘Su uyur düþman uyumaz’
atasözünde vurgulandýðý gi-
bi, Müslüman Türk milleti-
nin düþmanlarý hiç uyuma-
mýþ, hep sinsi emeller besle-
miþ, Birinci Dünya Savaþý’-
nda da bize, yedi cepheden
saldýrmýþ ve hemen anayur-
dumuzu paylaþmaya kalkýþ-
mýþlardýr.

Her zaman olduðu gibi bu
asil millet, istiklâl ve hürriye-
tini, vatan ve mukaddesatýný
korumak için; Gazi Mustafa
Kemal Atatürk önderliðinde
þahlanarak, her türlü yoklu-
ða ve olumsuzluða raðmen,
büyük bir istiklal mücadelesi
vererek, namusu saydýðý va-
tanýný, düþman iþgalinden
kurtarmýþtýr.” 
ÝÝSSTTÝÝÞÞAARREE  NNEEDDÝÝRR??  
Ýstiþare, Arapça’dan Türkçe’-
ye geçen bir kelimedir. Da-
nýþmak, görüþ alýþveriþinde
bulunmak, fikir almak, ekip
ruhu ile hareket edip, konu-
þup-görüþerek birlikte karar
vermek anlamlarýna gelir.
Þûra ve müþavere kelimeleri
de ayný mana için kullanýlýr.

Diyanet Ýþleri, Cumhuriyet’in tanýmýný yaptý

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Prof.  Dr.
Ali  BARDAKOÐLU
Diyanet  Ýþleri  Baþkaný

Türk-Ýslam geleneðinde
bu aylar "mübarek" yani
bereketli aylar olarak
görülmüþ ve adlandýrýl-
mýþtýr. Çünkü sýrf bu
zaman dilimine girmekle
kendiliðinden ulaþacaðý-
mýz bir kazançtan ziyade
ibadetlerle, iyi ve doðru
davranýþlarla elde edilebi-
leceðimiz bir sevap, ça-
bayla hak edilecek bir be-
reket ve verimlilik vardýr.

Üç aylar, dinî duygularýn
yoðunluk kazandýðý, mer-
hamet, þefkat, yardýmlaþ-
ma ve dayanýþma hisleri-
nin doruk noktaya ulaþtý-
ðý, hayýr ve iyiliklerin arttý-
ðý bir mevsimdir. Ýnsanla-
rýn geçmiþin muhasebesi-
ni yaparak geleceðe azim
ve enerji dolu bir þevkle
atýlma fýrsatý bulacaklarý
bir dönemdir. Hatalardan
ve günahlardan temizlen-
me, hayýrlý ve yararlý iþleri
daha da fazlalaþtýrma
zamanýdýr.

Dinî hayatýmýza pozitif
anlamda yeni bir heyecan,
canlýlýk ve ivme kazandý-
ran üç aylar ve bu aylar
içinde yer alan kandiller,

yaratýlýþ gayemizi düþün-
memiz, yaratan ve yaratý-
lanlarla olan münasebet-
lerimizi deðerlendirmemiz
için son derece deðerli fir-
satlardýr. 
Milletimizin "kandil" ola-
rak adlandýrdýðý bu gece-
ler, gönül evlerimizi aydýn-
latan ýþýklardýr. Üç aylar
dediðimiz mübarek aylar
içinde kutlanan ilk kandil
de Recep Ayý’nýn ilk Cuma
gecesi olan Regaib Kandi-
li’dir.

Regaib Kandili, Yüce
Allah'ýn af ve magfiretinin
istendiði, umut, huzur ve
ilahî müjdelerle dolu bir
gecedir. Yine bu gece;
Miraç, Berat ve bin aydan
hayýrlý olan Kadir Gece-
si’nin müjdecisidir.

Bu mübarek gece ve onu
izleyen aylar, Yaratýcýmýza,
ailemize,çocuklarýmýza,
milletimize ve tüm insanlý-
ða karþý görev ve sorum-
luluklarýmýzýn olduðunu
bir kez daha bizlere hatýr-
latmalý, yanlýþ ve kusurla-
rýmýzdan dönmemize ve-
sile olmalýdýr.
Ýnsan bir taraftan yaratýl-
mýþlarýn en saygýný, diðer
taraftan da pek çok zaaf
ve kusurla yüklü bir varlýk-
týr. Ýnsanýn hayatý boyun-

ca devam eden zihinsel ve
fiziksel aksiyonlardaki zýt-
lýklar arasýnda gidip gel-
meleri ve çalkantýlý hali de
bundan kaynaklanmakta-
dýr. Dolayýsýyla ilahi rah-
mete fazlasýyla mazhar
olan bu zaman diliminde
kendimizi sorgulamaya ve
dinin manevi ikliminde
gönül huzuru, istikamet
ve öz güven kazanmaya,
ihtiraslarýmýzý dizginleyip
küçük menfaat çekiþme-
lerinden uzak kalmaya
ihtiyacýmýz daha da art-
maktadýr. Bu vesileyle ara-
mýzdaki çekiþmeleri, kin

ve kýrgýnlýklarý, þahsi men-
faat hesaplarýný bertaraf
etmeli, Yüce Dinimiz'in
bizden istediði, sevgi ve
hoþgörü ortamýnýn kurul-
masýna, kardeþlik ve bera-
berliðimizin güçlenmesi-
ne, insanî ve ahlâkî mezi-
yetlerin yaygýnlasmasýna
gayret göstermeliyiz.
Bu duygu ve düþüncelerle
Regaib Kandili’nin aziz
milletimizin ve bütün Ýs-
lam aleminin birlik ve be-
raberliðine, insanlýk ale-
minin barýþ ve huzuruna
vesile olmasýný Cenâb-i Al-
lah'tan niyaz ediyorum.

Bereketli ‘’Üç Aylar’’
2288  AAððuussttooss  22000033  ppeerrþþeemmbbeeyyii  ccuummaayyaa  bbaaððllaayy-
aann  ggeeccee  RReeggaaiibb  KKaannddiillii  iiddii..  BBuu  kkaannddiillllee  bbiirrlliikkttee
ddiinnîî  lliitteerraattüürrüümmüüzzddee  ""üüçç  aayyllaarr""  oollaarraakk  bbiilliinneenn
ffeeyyiizzllii  vvee  bbeerreekkeettllii  bbiirr  mmaanneevviiyyaatt  mmeevvssiimmiinnee
YYüüccee  AAllllaahh''iinn  llüüttffuuyyllaa  ggiirrmmiiþþ  bbuulluunnuuyyoorruuzz..
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Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

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

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

W I E N S T R O M  

W I E N G A S  

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

Biz, her e¤lenceli an›n›zda sizlerle birlikte
olabilmek için gerekli enerjiye sahibiz.
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Hukuk doktorasýný tamamla-
dýktan sonra bir madencilik
firmasýnda çalýþmaya baþla-
yan Hermman, 1962 yýlýnda
Türkiye’ye gelmiþ. Manyezit
aramak için bir yýllýðýna
Türkiye´ye gelen çift bir
daha buradan ayrýlmamýþ.
33 yýl kadar Ýstanbul ve çev-
resinde yaþayan Gareis çifti,
bir arkadaþlarýnýn daveti
üzerine Bozcaada ile tanýþ-
mýþlar.

Bozcaada´yý çok beðenen
çift, bir arsa satýn alarak
buraya yerleþmiþler.

Ada´da þarap üreticiliði ile
geçinen çift Türkiye´de
huzuru bulduklarýný ifade
ediyorlar. Adalýlar tarafýndan
da sevilen Grais çifti, Hayri
ve Ýnci olarak çaðrýlýyor.
Yüksek kalitede þarap üreten

çift, ayný zamanda yumurta
likörü de üretiyor. 
Ýçki üretimine yumurta likö-
rü ile baþlayan Hermann
Gareis, yumurta likörünün
kendisinde çok anýsýnýn
bulunduðunu sözlerine ek-

lemeden geçemiyor. Çift, iyi
þarap üretmenin önemine
deyinerek, bunun kendileri-
nin bir hobisi olduðunu,
“piyasaya açýlmak istiyorsak
iyi ve kaliteli þarap üretmeli-
yiz” diyerek ifade ettiler. 

Bozcaada´da Avusturyalý çift
4411  yyýýll  öönnccee  ssttiilliisstt  eeþþii  IInnggrriidd
((6644))  iillee  AAvvuussttuurryyaa´́ddaann  bbiirr
yyýýllýýððýýnnaa  TTüürrkkiiyyee´́yyee  ggiiddeenn
AAvvuussttuurryyaallýý  bbuuzz  ppaatteennii  þþaamm-
ppiiyyoonnuu  HHeerrmmaannnn  GGaarreeiiss  ((7755))
TTüürrkkiiyyee´́yyii  ççookk  sseevveerreekk  BBoozz-
ccaaaaddaa´́yyaa  yyeerrlleeþþmmiiþþ..

Viyana-  Boþ vakitlerini
geçirmek isteyen 6-19
yaþlarýndaki çocuk ve
gençler için Mex-Treff
doðru adres. 
2.Viyana Gençlik Merke-
zi’nde bulunan Mex-
treff’de müzik yapmak is-
teyenler için prova odasý,
dans odasý, spor sevenler
için spor odasý, el sanatla-
rý ile ilgilenenler için atöl-
ye bulunmaktadýr. Disco-
nun da bulunduðu genç-
lik merkezinde, discoyu ö-
zel eðlenceler için kirala-
mak mümkün.

Mex-treff bu etkinliklerin
dýþýnda, halkýn sorularýný

2.Viyana Belediye Baþ-
kaný’na iletmek gibi deði-
þik projeleri de gerçekleþ-
tiriyor.

Mex-TTreff  hakkýnda  ayrýn-
týlý  bilgi  için:

Tel.:  726  31  86

1020  Wien,Wehlistr.  178

http://mextreff.judend-
zentern.at

Gençlik kulubü “Mex-treff”
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Türkiye´de yaþayan veya
tatillerini Türkiye´de geçi-
ren birçok insan, yaz ayla-
rýnda sahillerde satýlan si-
mit veya sütmýsýrý görmeye
çoktan alýþmýþ hatta bunu
günlük yaþamlarýnýn vaz
geçilmez bir parçasý haline
getirmiþlerdir. Ama sahilde
kitap satan bir vatandaþý-
mýza rastlamak, eminim
hiç birimizin aklýnýn ucun-
dan bile geçmemiþtir. 

Biz ilk önce vatandaþýmýzýn
eski yada kendi okuduðu
kitaplarý satmak istediðini
zannetik. Hatta sahilde gü-
neþlenen beyefendilerden
biri, „Abi ne o, kitaplarý mý
güneþlendiyorsun?“ diye
takýldý.

Bu durum benim çok ilgimi
çekmiþti. Gerçekten sahilde
bilhassa kumun üzerinde
bu kitaplarýn ne iþi vardý?
Kitaplarý satan abimize yak-
laþarak bu sýcakta, sahilde
bu kitaplarla ne yaptýðýný
sordum. Kendisi bana þu
cevabý verdi.

“Kardeþim aslýnda ben bo-
yacýyým. Yýllardan beri bu
sahile gelir, burdaki yazlýk-
larýn boya badanasýný ya-
parým. Altý seneden beri
boya için geldiðim evlerin
ev sahipleri 15 dakika ye-
mek molasýnýn dýþýnda bize
izin vermiyorlar. Hatta ba-
zen mola sürem dolduðu i-
çin beni yemekten bile kal-
dýrýyorlar. Artýk canýma tak
etti. Ama bunun tek suçlu-

su olarak kendimi görmü-

yorum. 

Zamanýnda ailem, ak-
rabalarým okumam için çok
israr etti ben ise kafamýn
dikine gidip okumadým.
Bak bugün belki de
okusaydým, o boyadýðým
evlerin birinde belki de ben
oturacaktým. 

Þu anda Türk gençlerini
görüyorum, ayný benim de
bir zamanlar yaptýðým gibi
okumayý boþ veriyorlar. Ga-
zete küpürü bile okumu-
yorlar. Bir çok kütüphane,
kitap evi boþ. Ben de eðer
onlar bize gelmiyorsa ben
onlarýn çok olduðu yere
giderim dedim. 

Gördüðün gibi sattýðým
birçok kitap daha ambala-
jýnda, kitaplar hem Dünya
Klasiklerinden hem de di-
ðer yerlerin yarý fiyatýna. 

Gelecek gençlerin elinde.
Biz okumayarak cahil ol-
mayý tercih ettik, ama
gençlerimizin de bizim gibi
cahil kalmalarýna müsaade
edemem. Artýk onlarýn da
bahanesi kalmadý! Bak, taa
ayaklarýna kadar geldim“. 

Sohbetimizi bitirip güneþ-
lendiðim yere döndüðüm-
de aklýmda kalan tek bir
soru vardý. 

O da, Avrupa Birliði’ne gir-
meyi hedefleyen Türk
gençlerinin bu ayýplarýný
nasýl kapatmayý düþündük-
leriydi.

MMuurraatt  MMeettiinn

Kitaplar güneþleniyor mu ?
Adam ölmüþ ve öte yanda
hesaplarý tutulmuþ,
cehennemde belli bir süre
kalmasý gerektiði anlaþýl-
mýþ ve oraya gönderilmiþ.
Ona önce biraz gezinmesi
için izin vermiþler. 
Cehenneme girdiðinde,
altýnda ateþ yanan bir
sürü devasa kazan gör-
müþ. Ýçlerinde de insanlar
kaynar suda baðýra baðýra
haþlanýyorlar. Birbirlerine
yardým ederek kazandan
dýþarý çýkmaya çalýþýyorlar
ama kazanlarýn baþýnda
birer zebani bekliyor ve
elindeki çatal mýzrakla

kazandan çýkanlarý geriye
deviriyor. 

Yalnýz bir kazanýn baþýnda
zebani olmamasý adamý
þaþýrtýyor ve baþ zebaniye
soruyor: "Þu kazan boþ
mu?" "O," diyor baþ zebani
"Türklerin kazaný." "Neden
baþýnda görevli yok?"
"Onlarýn baþýna zebani
koymaya gerek yok.
Çünkü ne zaman aralarýn-
dan biri kazandan çýkýp
kendini kurtaracak olsa
diðerleri onu çekip alaþaðý
ediyor ve böylece hiçbiri
kazandan çýkamýyor."

Türk olmak zor!



YYAAÞÞAAMMSayý 37 Sayfa 39

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Newsweek'e göre Ameri-
kan halkýnýn yüzde 48'i
ABD ordusunun hemen
Irak'tan çekilmesini istiyor.

Haftalýk Newsweek dergi-
sinin geçtiðimiz günlerde
yayýmlanan kamuoyu ara-
þtýrmasý, ayný zamanda
halkýn yüzde 60'ýnýn, ABD
ordusunun Irak'ta görev
süresinin uzamasýnýn ABD
için Irak dýþýnda da güven-
lik tehlikeleri doðuracaðý
görüþünde olduðunu
gösteriyor. Halkýn yüzde
70'i de Irak savaþýnýn ulu-
sal bütçe açýðýný büyütec-
eðini ve ekonomiyi yarala-
yacaðýný düþünüyor. 

Irak savaþý, ABD'ye hafta-
da 1 milyar dolara malo-
luyor. Newsweek, anketi
1011 kiþiyi örnek alarak
yaptý. 

Newsweek'e göre Ameri-
kan halkýnýn yüzde 48'i

ABD ordusunun hemen
Irak'tan çekilmesini savu-
nurken, yüzde 47’si, "ABD
Irak'ta kalsýn" diyor. Yüzde
61'lik kesim "ABD'nin I-
rak'ta savaþa giriþmesini,
ilk hareket olarak" doðru
buluyor. Bu hususta Tem-
muz sonundaki görüþ
yüzde 68 oranýnda "ABD
Irak'ta doðru iþ yaptý" þek-
lindeydi. Irak'ta Amerikalý
askerlere ve BM'ye yönelik
terör, kamuoyu desteðini
törpülüyor. Yüzde 72 ora-
nýnda bir kesim, Irak'ýn
devlet yapýsýnýn yeniden
düzenlenmesi iþinin bir
kýsmýnýn BM'nin üstlen-
mesi gerektiðini belirtiyor. 

Newsweek'e göre, ABD'de
"Baþkan George Bush Irak
siyasetini doðru yolda
götürüyor" görüþünde o-
lanlarýn oraný Temmuz so-
nunda yüzde 58 iken, bu
oran bugün yüzde 54'e
düþtü.

AABBDD''nniinn  yyüüzzddee  7700''ii
BBuusshh''aa  kkaarrþþýýViyana-  Viyana Beledi-

yesi, anne-babalar için
çeþitli dillerde çocuk yu-
valarýnýn önemini anla-
tan bir broþür hazýrladý.

Yaþanýlan ülkeye uyum
saðlamanýn çocuk yuva-
sýnda baþladýðý dikkate
alýndýðýnda, bu yerlerin
çocuklarýn geleceði için
ne kadar önemli oldu-
ðunu görmemek im-
kansýz.
Yapýlan araþtýrmalar so-
nucunda, yuvaya gitme-
yen çocuklarýn, ilkokul-
da zorlandýklarý ve özel-
likle Almanca konusun-
da yuvaya gitmiþ olan
çocuklara göre daha
fazla sorunla karþý karþý-

ya kaldýklarý tespit edil-
miþtir.
Bu nedenle bu konunun
anne-babalar tarafýn-
dan ihmal edilmemesi
gerekmektedir.
Yuvalarla ilgili bilgilerin
yanýsýra çocuk yuvala-
rýnda düzenlenen da-
nýþma etkinliklerine ait
bir davetiyenin de bu-
lunduðu bu broþür 277
55  55 numaralý telefon-
dan ücretsiz olarak te-
min edilebilir.

Öðrenmek istediðiniz
diðer bilgileri bu tele-
fondan pazartesiden
cumaya kadar saat 8-18
saatleri arasýnda edine-
bilirsiniz.

Çocuk  yuvasý  önemli
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Avrupa Bilgisayar Yetkinlik
Sertifikasý nihayet Türkçe
eðitim ve sýnavlarýyla hizme-
tinizde. Avrupa’da bir ilke
imzasýný atan BÝLCOM, asýl
kuruluþ amacý olan bilgisa-
yar eðitimini tüm Türklere
ulaþtýrabilmek için bugüne
kadar gösterdiði çabasýnýn
meyvasýný aldý.

Avusturya Biliþim Derneði’-
nin (Österreichische Compu-
ter Gesellschaft) Sertifikasý i-
le resmi ECDL Test Merkezi
oldu. Þimdi BÝLCOM size
Avrupa’nýn 28 ülkesinde
geçerli olan sertifikayý vere-
bilme yetkisine sahiptir. 

Avusturya’daki Türklerin En-
tegrasyonunu amaçlayan bu
proje, Almanca iþletim siste-
mi ve kullanýcý programlarýný
size anadiliniz olan Türkçe
ile öðretmeyi hedeflemekte-
dir. 
Bu sayede öðrenmekte güç-
lük çektiðiniz tüm teknik te-
rimlerin ve pratik uygulama-
nýn hem Almancasýný öðren-
miþ olacaksýnýz hem de
Türkçe karþýlýklarý ile taným-
larýný yakýndan tanýyacaksý-
nýz. Bu sayede öðreniminiz
hem daha saðlýklý vede daha
hýzlý olacaktýr. 
Daha geniþ bilgi için 
664411  9999  8855  -  0000 nolu tele-

fondan bize ulaþabilir yada 
wwwwww..bbiillccoomm..aatt//kkuurrss__ttrr..hhttmmll  

adresinden bizleri ziyaret
edebilirsiniz.

Bilcom Avrupa’da bir ilke imza attý

Bilcom’da ECDL sýnýflarýnda eðitim baþladý

Viyana’nýn 16. bölgesinde
hizmet veren Consum Elek-
tro Market ikinci þubesini
20. bölgede açtý.

6 yýldýr çanak anten ve bilgi-
sayar alanýnda hizmet veren
Consum Elektro Market’in
Genel Müdürü Recep Aktaþ
þunlarý söyledi: 

“20. bölgeden gelen yoðun
talep üzerine bu bölgede
yeni þubemizi açmaya karar
verdik. Amacýmýz herzaman
olduðu gibi insanlara paket
ürünlerimizle, kaliteli hizme-
ti sunmak. En büyük ideali-
miz ise Avusturya çapýnda
sektörürün lideri konumuna
gelmek” dedi.

Consum 2. þubesini açtý

Consum Elektro Market’in Genel Müdürü Recep Aktaþ (takým
elbiseli) ve satýþ sorumlusu Servet Aktaþ.



Bir çok yurttaþým gibi
ben de bu yaz tatilimi Tür-
kiye’de geçirdim. 

Ýstanbul´dan Gaziantep´e
kadar birçok ilimizi gez-
dim. Marmara, Ege ve Ak-
deniz sahil þeridini boydan
dolaþtým. Bu gezimde beni
en çok etkiliyen Çanakkale
gezim oldu. Gelibolu’yu
“Ben, Türküm” diyen her
insanýn mutlaka 1 kere gi-
dip görmesi gerektiðinin
kanaatýna vardým. 
Okuldayken herzaman kar-
þýma çýkan ve sýnavlarda a-
deta korkulu rüyam olan
Çanakkale Savaþý’nýn cer-
yan ettiði bölgeye gittim.
Ýlk etapta oradaki manza-
raya hayran kalýyorsunuz.
Fakat gezi esnasýnda man-
zara deðil de daha çok ora-
da yaþananlarý hayal etme-
ye baþlýyorsunuz. 
Þehitliklerde mezartaþlarýný
okuduðunuzda Türkiye’nin
dört bir yanýndan gelmiþ,
yaþlarý 18 ile 25 arasýndaki

gençlerin burada yattýðý-

na tanýk oluyorsunuz. 
Orada kendimi bir an o þe-
hitlerin yerine koydum. 

Genç yaþlardasýnýz ve çok
büyük bir ihtimalle bir da-
ha geri dönmemek pahasý-
na gövdenizi vatanýnýza si-
per edeceksiniz.  Burnunu-
zun dibinde düþman siper-
leri, sizin canýnýza ve en ö-
nemlisi vatanýnýza göz dik-
miþ. 
Kimi zamanlarda kurulan
siperde en fazla 3 dakikada
sýra yenileniyor. 
Elinizde tüfeðiniz, düþman
kuvvetlerine ateþ açýyorsu-
nuz fakat siz de biliyorsu-
nuz ki, sizden 3 dakika ön-
ce ölen arkadaþýnýz gibi siz
de bir düþman kurþunu ile
þehit olacak ya da çok kü-
çük bir ihtimalle yaralana-
caksýnýz. 
Bu savaþlarda kimi asker-
lerimizin cephanesi bitmiþ,
kazma, kürekle savaþýrken
þehit düþmüþler.
Orada 2 þehit askerimizin
anýtý yapýlmýþ. Birbirlerine

adeta kenet-
lenmiþ bir
biçimde, bayraðýný ve sila-

hýný elinde sýmsýký ve dim-
dik tutmuþ fakat ikisi de o-
racýkta þehit olmuþ. Adeta
bayraðýmý, silahýmý ve vata-
nýmý býrakmam dercesine.
O kahraman þehitlerimizin
vatan aþký, azmi, hýrsý ve
cesareti beni adeta büyüle-
di. 

Bu geziyi yaptýkdan sonra
neden Çanakkale´nin ge-
çilmez olduðunu, vatanýn
ne kadar kutsal olduðunu
orada tekrar öðrendim.
Ulu Önder Atatürk´ün bu
ülkeye bir kurtarýcý ve ko-
ruyucu melek olarak gön-
derildiðinin kannatine tek-
rar vardým. 
Ruhunuz Þaat olsun!!!
Bu geziyi benim gerçekleþ-
tirmemi saðlayan ve çok iyi
rehberlik yapan Biga’lý
Metin aðabeye de huzuru-
nuzda teþekkürlerimi ileti-
yorum.

EErrggüünn  SSEERRTT
Çanakkale geçilmez...
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Viyana Entegrasyon
Fonu tarafýndan
1998 yýlýndan beri
büyük bir baþarý ile
yürütülen dil kam-
panyasý 2003 yýlýnda
da devam ediyor.
Kurslar hakkýndaki
bilgilere Viyana En-
tegrasyon Fonu`-
nun
wwwwww..wwiiff..wwiieenn..aatt
internet adresinden
ulaþabilirsiniz.

Ayrýca Pazartesi,
Çarþamba, Perþem-
be ve Cuma Günleri
saat 9:00-12:00 ve
Salý günleri saat
14:00-16:00 arasýn-
da 44000000//8811  553333
numaralý telefondan
da gerekli bilgi alý-
nabilir. 

Özel danýþma için
telefonla önceden
randevu alýnmasý
gerekmektedir.

Kurs kontenjanlarý
kýsýtlý olduðundan i-
kamet edilen yere
yakýn bir kursa yer
bulabilmek için za-
manýnda müracaat
edilmesi gerekmek-
tedir.

Almanca Eðitim
Kampanyasý
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Çaðýn büyük artýþ göstererek
yayýlan hastalýklarýndan biri
olan KANSER kadýnlarý teh-
dit etmeye devam ediyor.
Ama týpta kaydedilen ilerle-
meler, ilaç sanayiindeki ge-
liþmeler ve insanlarýn eðitim
düzeyinin artýp bilinçlenme-
leriyle birlikte, bu amansýz
hastalýklarla daha kolay sa-
vaþýlýr ve daha çabuk baþedi-
lir hale gelindi. Kanser türleri
arasýnda sadece kadýnlarý
ilgilendiren meme ve rahim
kanserleri, kadýn hastalýkla-
rýyla ilgili olarak AKH’da
görevli uzman Jinekolog DR.
Yüksel Yücel’le bir söyleþi
yapan yazarýmýz Semra
Beken, Dr. Yüksel’den þu bil-
gileri aldý.

BBeekkeenn:: Sayýn Yücel, kadýn
hastalýklarý hakkýnda bize
neler söyleyebilirsiniz?
DDrr..  YYüücceell:: Bugün tüm dün-

yada en çok konuþulan ve
üzerinde durulan konular-
dan biri kanserdir ki, þu an
bilimsel araþtýrmalarýn bü-
yük bir kýsmý kanserin erken
tanýsý ve tedavisi konusun-
dadýr. 
BBeekkeenn:: Bu konuda önemli
rol oynayan faktörler neler-
dir?
DDrr..  YYüücceell:: Düzenli aralýklarla
yapýlan jinekolojik kontroller
birçok hastalýðýn erken taný
ve tedavisinde son derece
önemli rol oynamaktadýr.
Bunlar arasýnda biz jineko-
loglar için meme ve rahim
aðzý kanseri ilk sýralarda yer
almaktadýr. Tabii erken taný
ve tedavi þekli, özellikle cer-
rahi giriþimin þekli ve hasta-
lýðýn ilerleme hýzý önemli
etkenlerdir.
BBeekkeenn:: En sýk görülen kanser
türü hangisidir?
DDrr..  YYüücceell:: Bayanlarda en çok

görülen meme kanseri þu an
ilk sýrada yer almaktadýr.
Tüm dünyada genel olarak
söylemek gerekirse her on
kadýndan birinde meme
kanserine rastlanmaktadýr
ki, bu oran bazý ülkelerde
örneðin Amerika 8’de bire
kadar iner. Bu oranlar bizim
için son derece önemlidir.
BBeekkeenn:: Bu oran nasýl aþaðý
çekilebilir?
DDrr..  YYüücceell:: Bugün tüm dün-
yada kabul gören 40 yaþýn-
dan sonra her iki yýlda bir
olmak üzere düzenli ma-
mografi kontrolleridir. Tabii
ki bu, normal ve saðlýklý
gurup için öngörülendir.
Klinik muayene ve ailesel
faktörlere göre bu yaþý kü-
çültmek mümkündür.
BBeekkeenn:: Ben o zaman size
tüm sorularýmý yönelteyim,
siz istediðiniz çerçevede bize
anlatýn. Önce, hangi sýklýkla

kontrol ve mamografi yapýl-
malý, göðüs muayenesi nasýl
olmalý, meme kanserinde
erken teþhis mümkün mü,
ilk belirtiler nelerdir, genetik
faktörler rol oynar mý, cerra-
hi tedavi nasýl olmalý, ýþýn
tedavisi ve kemoterapi nasýl
yapýlmalý?
DDrr..  YYüücceell::  Göðüs muayene-
sini evde kendimiz özellikle
duþtan sonra yapabiliriz.
Parmaklarýmýzla göðsümü-
zün dýþ bölgesinden baþla-
yýp dairesel hareketlerle içe
doðru doðru, sonra tüm
göðüs üzerinde kontrol ede-
biliriz. Elle bir sertlik hissedil-
mesi, göðüs ucu ya da bir
bölgenin içe doðru çekilme-
si, portakal kabuðu görün-
tüsü, yara ya da kýzarýklýk
oluþumu hemen doktora
görünmeyi gerektirecek bul-
gulardýr. Bunlar bazen basit
bir infeksiyondan kaynakla-
nacaðý gibi ciddi bir kanse-
rin belirtisi de olabilir. Meme
kanserinde genetik etkenler
çok önemlidir, ailesinde
meme kanseri olanlar bu
kontrolleri daha sýk ve dik-
katli yapmalýdýrlar.
Menapoz dönemindeki ka-
dýnlarýn þikayetlerini azalt-
mak ve kemik metabolizma-
sýna destek olmak amacýyla
verilen hormon replasman
terapisi ve çok küçük olmak-
la beraber uzun yýllar kulla-
nýlan doðum kontrol haplarý
çok az da olsa risk artýran
faktörlerdir.
Tespit edilen tümörün bü-
yüklüðü ve histolojik özelliði
tedavide çok önemlidir.
Buna göre ameliyata ve da-
ha önce yapýlacak kemote-
rapinin gerekliliðine lenf
bezleri incelenmesine karar
verilir. Radikal ameliyatlar
dýþýndaki tüm hastalara

Kadýnlar, kansere karþý ayaklanýn!

AKH’da görevli uzman jinekolog DR. Yüksel Yücel: “Hanýmlarýmýzýn düzenli olarak bir
jinokoloða gitmeleri faydalý olacaktýr. Böylelikle birçok hastalýðýn baþlangýç aþamasýnda

teþhis edilmesi ve erken teþhisle beraber tedaviye baþlanmasý mümkün olacaktýr.”

AKH’da  görev  yapan,  Türk  jinekolog    
Dr.  Yüksel  Yücel



ameliyat sonrasý ýþýn tedavisi
önerilir. Kontroller ise bir
onkoloji merkezinde düzenli
olarak yapýlmalýdýr.
Rahim kanserlerinde ise
düzenli aralýklarla yapýlan
PAP/smear kontrolleri, ge-
rektiðinde yapýlan kolkosko-
pi ve biopsi, olasý bir rahim
aðzý kanserinin kesin teþhisi-
ni saðlar. Genelde bu hasta-
larýn hiçbir þikayeti yoktur.
Bunun için erken taný ve teþ-
his zorlaþmaktadýr. Bundan
dolayý düzenli kontrollerin
yapýlmasý çok faydalýdýr.
BBeekkeenn:: Miyomlar hakkýnda
ne söyleyebilirsiniz? Haným-
lar hangi nedenlerle size ge-
liyorlar?
DDrr..  YYüücceell:: Bize en çok soru-
lan sorulardan biri de mi-
yomlardýr. Miyomlar her on
kadýndan 3 veya 4’ünde
rastlayabileceðimiz zararsýz
tümörlerdir. Hanýmlar daha
çok adet dýþý kanamalar,
fazla kanamalar ve sýrt aðrý-
larýyla geliyorlar. Miyomlara
dönersek, genellikle do-
ðurganlýk yaþlarýnda büyü-

meye meyilli olan miyomlar
menapozla birlikte ostrojen
hormonunun azalmasýna
baðlý olarak küçülürler.
Tedavi edilen miyomlarýn
tekrar oluþma ihtimali oldu-
ðu için kontrol altýnda tutul-
masýnda yarar vardýr.

BBeekkeenn:: Burada hanýmlara
söylemek istediðiniz, ya da
tavsiye etmek istediðiniz bir
þey var mý?
DDrr..  YYüücceell:: Evet, burada bin-
lerce Türk var ve saðlýk hiz-
metlerinden yeterince yarar-
lanamýyorlar. Çoðu lisan
probleminden dolayý dokto-
ra gitmeyi geciktiriyor. Ben
bir Türk doktor olarak elim-
den geldiðince onlara yar-
dýmcý olmaya çalýþýyorum. 
Özellikle Türkçe konuþan bir
bayan doktorla karþýlaþmak
hastalarý çok rahatlatýyor.
Ama ne olursa olsun saðlýk
herþeyden önemli, kendileri-
ni ihmal etmesinler, çünkü
bu tür hastalýklarda erken
teþhis ve tedavi baþarýda çok
büyük önem taþýyor.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

SSAAÐÐLLIIKKSayý 37 Sayfa 43



SSAAÐÐLLIIKKSayfa 44 Sayý 37

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Dünyada hipertansiyon sýklý-
ðýnýn yüzde 20-25, Türki-
ye'de ise yüzde 29 dolayýnda
olduðu açýklandý.
Ý.Ü Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç
Hastalýklarý Anabilim Dalý
Diyabet Bilim Dalý Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Ýlhan Satman,
hipertansiyonu ''sinsi'' bir
hastalýk olarak nitelendirer-
ek, hastalarýn ancak yüzde
5'inde hipertansiyonun ne-
deninin belli olduðunu söy-
ledi. 

Dünya Saðlýk Örgütü'nün
(DSÖ) belirlediði normlara
göre, kiþinin sistolik (büyük)
tansiyonunun 140 mmHg
veya diyastolik (küçük) tan-
siyonunun 90 mmHg'nin
üzerinde ölçülmesi durumu-
nun ''hipertansiyon'' olarak
kabul edildiðini anlatan
Prof. Dr. Satman, bazý insan-
larýn hipertansiyona genetik
olarak yatkýn bulunduklarýný
kaydetti. 

Hangi gen ya da genlerin

hipertansiyona yol açtýðýnýn
bilinmediðini vurgulayan
Prof. Dr. Satman, ''Yaþam
tarzý ve diðer çevresel etken-
lerin de hipertansiyonun
ortaya çýkýþýný kolaylaþtýrýr.
Hareketsizlik, beslenme alýþ-
kanlýklarý (tuzlu yemek, kalo-
risi yüksek, doymuþ yað
oraný yüksek gýdalarý daha
çok tüketmek), sigara ve
alkol tüketimi gibi faktörler
hipertansiyon geliþimini hýz-
landýrýr'' diye konuþtu. 

''''DDÜÜNNYYAA  OORRTTAALLAAMMAASSIINNIINN
ÜÜZZEERRÝÝNNDDEE''''

Hipertansiyonun çok yaygýn
bir hastalýk olduðuna dikkat
çeken Prof. Dr. Satman, DSÖ
verilerine göre dünyada hi-
pertansiyon sýklýðýnýn top-
lumdan topluma deðiþmek-
le birlikte yüzde 20-25 civa-
rýnda olduðunu söyledi. 
Prof. Dr. Satman, ''Ülkemiz-
de ise, yakýn zamanda 20
yaþ üzerinde yaklaþýk 25 bin
kiþiyi kapsayan ve DSÖ
normlarý çerçevesinde ger-

çekleþtirilen çalýþmaya göre,
hipertansiyon sýklýðý yüzde
29 bulunmuþtur. Bu oran
dünya ortalamasýnýn üzerin-
dedir'' dedi. 

Yaþlanmanýn hipertansiyo-
nun geliþmesini hýzlandýran
en önemli faktör olduðuna
iþaret eden Prof. Dr. Satman,
þunlarý kaydetti: 
“Türkiye'de 40'lý yaþlardan
itibaren nüfusun yüzde
30'dan fazlasý, 60'lý yaþlar-
dan itibaren de nüfusun
yüzde 60'tan fazlasý hiper-
tansiyonludur. Kadýnlarda
hipertansiyon sýklýðý, muhte-
melen fiziksel aktivite alýþ-
kanlýðýnýn bulunmamasý ve
þiþmanlýðýn yaygýn olmasý
nedeniyle erkeklerden daha
yüksektir. 

Eðitim düzeyi ve sosyoeko-
nomik durumu düþük olan
kiþilerde hipertansiyon riski
daha yüksektir. Bölgenin
coðrafi þartlarý da çevresel
etmenler olarak hipertansi-

yon sýklýðýný belirleyebilir.
Genellikle yüksek bölgelerde
hipertansiyon sýklýðý artar. 
Ülkemizde Erzurum, Bursa,
Samsun, Trabzon ve Ýstanbul
gibi illerde hipertansiyon
sýklýðý, yüzde 30-35 ile diðer
bölgelerden daha yüksektir” 

''''HHAALLKK  SSAAÐÐLLIIÐÐIINNII  TTEEHHDDÝÝTT
EEDDÝÝYYOORR''''

Prof. Dr. Ýlhan Satman,
hipertansiyonun þiþmanlýk
ve diyabet gibi çaðýmýzda
halk saðlýðýný tehdit eden ö-
nemli bir saðlýk sorunu oldu-
ðunu vurgulayarak, ''Ülke-
mizde diyabetli veya þiþman
kiþilerin yüzde 60'ýnda hiper-
tansiyon var'' diye konuþtu. 
Hipertansiyonu olan birey-
lerde tansiyon kontrol altýna
alýnamazsa kalp, koroner
damarlar, böbrekler, göz,
beyin ve çevresel (bacak,
boyun) damarlarda çeþitli
bozukluklar (damar týkanýklý-
ðý, enfarktüs, inme, böbrek
yetersizliði, göz dibinde
kanamalar vb.) meydana
geldiðini bildiren Prof. Dr.
Satman, bunlardan kaçýn-
mak için kan basýncýný nor-
male indirmek ve hiçbir
yakýnmasý olmasa bile kan
basýncý yüksek hastayý mut-
laka tedavi etmek gerektiði-
ni söyledi. 

Prof. Dr. Satman, hipertan-
siyonlu hastanýn öncelikle
fiziki aktivitesini artýrmasý,
þiþmansa da kilo vermesini
önererek, ''Tuz kýsýtlamasý
çok önemli. Genel olarak
doymuþ yaðlardan kýsýtlý,
bitkisel sývý yaðlardan (zeytin
yaðýndan) daha zengin bir
beslenme önerilir. Ayrýca
sigara ve alkolün kesilmesi,
kan basýncýnýn kontrol altýna
alýnmasýný kolaylaþtýrýr'' dedi. 

Milletçe tansiyonumuz yüksek





Bu sayýmýzda çocuklarýn,
özellikle de kadýnlarýmýzýn
psikolojik sorunlarýyla ilgili
olarak yazarýmýz Semra
Beken’in Psikolog Sevin Ça-
yýroðlu’yla yaptýðý bir söyle-
þiyi sizlere sunuyoruz.

BBeekkeenn::  SSaayyýýnn  ÇÇaayyýýrrooððlluu  kkeenn-
ddiinniizzii  ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??
Ben Ýstanbul`luyum. Ýstan-
bul’da Avusturya lisesini
bitirince 1972 de buraya
geldim. Viyana Ünv. de psi-
koloji okudum. Daha sonra
iki ayrý dalda psikoterapi
tahsili yaptým. Yani hem psi-
koterapi hem de psikoanaliz
yapýyorum. 1981-91 arasýn-
da AKH`da çalýþtým. Ayrýca
muayenehanemde hastalara
bakýyorum. Son 3 yýldan
beri burada, Kaiser Franz
Josef hastanesinde haftada
bir gün terapi uzmaný olarak
çalýþýyorum. 
BBeekkeenn::  HHaassttaallaarrýýnnýýzz  aarraassýýnnddaa
TTüürrkklleerriinn  oorraannýý  nnee  kkaaddaarr??
Tamamý Türk. Ben burada
sadece Türk hanýmlarýna ba-
kýyorum. Burasý Almanca
bilmeyen Türk hanýmlarýna
yönelik olarak açýlmýþ bir yer.
BBeekkeenn::  HHaassttaa  yyooððuunnlluuððuunnuuzz
nnaassýýll??  
Çok fazla. Burada haftada
sadece bir gün yedi saat ça-
lýþýyorum ama her gün gele-
bileceðim yoðunlukta hasta
var.

BBeekkeenn::  HHaassttaallaarr  ssiizzee  nnaassýýll,,
hhaannggii  kkaannaallllaa  ggeelliiyyoorr??
Bazýlarý arkadaþlarýndan
duyuyor, bazýlarý diðer has-
talardan, aile doktorlarý,
sosyal örgütler bize hasta
gönderiyor.

BBeekkeenn::  SSiizzddeenn  bbaasskkaa  ppssiikkoo-
lloogg  vvaarr  mmýý??
Evet, bir de psikiyatrist dok-
tor bir haným arkadaþýmýz

var. Bu hastanede haftada
bir gün, cumalarý görev
yapýyor. Onun da çok hasta-
sý var.
BBeekkeenn::  ÇÇooccuukkllaarrddaa  eenn  bbüü-
yyüükk,,  yyaannii  aannaa  pprroobblleemm  nnee
ssiizzccee??
Ben genellikle yetiþkin ha-

nýmlarla ilgileniyorum ama
çocuk sorunlarýyla da alaka-
lýyým tabii. Bence en büyük
sorun iki kültür arasýnda kal-
mak. Nereye aitler, Türk mü-
ler, Avusturyalý mý. Tama-
men aradalar. Bu büyük so-
run yaratýyor.

BBeekkeenn::  SSiizzccee  bbuu  nnaassýýll  ççöö-
zzüümmlleenneebbiilliirr??
Düþünürseniz, iki kültür ara-
sýnda büyümek aslýnda çok
büyük bir zenginliktir. Þimdi
bakýn, Türkiye`de doðanlar
sadece Türk, Avusturyalýlar
sadece Avusturyalý, ama bu
çocuklar öyle deðil ikisine de

sahipler. Yani her iki kültür-
de onlara açýk. Eðer uyum
saðlanýp birbirine eklenirse,
ailenin yardýmý, Avusturyalý-
larýn karþýlaþýlan zorluklarda
hoþgörüsü saðlanýrsa bu bu-
rada yaþayan çocuklar için
çok büyük bir zenginliktir.

BBeekkeenn::  PPrroobblleemm  yyaarraattaann
bbaaþþkkaa  eettkkeennlleerr,,  öörrnneeððiinn  ookkuull
ssoorruunnllaarrýýnnaa  nnaassýýll  bbaakkaabbiilliirriizz??
Okulda en büyük eksiklik an-
ne babanýn okuldan uzak
durmasý. Bu okula önem ve-
rilmiyor diye algýlanýyor.
Okulla mutlaka sýký iliþkide
olmak gerek. Bizim velileri-
miz nedense okuldan çeki-
niyor, hatta korkuyor.
Onlarýn bu korkusu çocukla-
rý da etkiliyor. Halbuki bu
çok yanlýþ.  Ayrýca özellikle
ilk okulda baþarý için evde
çocuðun sakin bir ortamda
olmasý gerekli. Evler genel-
likle küçük, gece geç saatle-

re kadar televizyon seyredili-
yor. Ve çoktan uyumasý ge-
reken çocuklar velilerle bera-
ber televizyon baþýnda uyku-
suz kalýyor, tabii seyretme-
mesi gereken programlar-
dan da etkileniyorlar. 
Ayrýca velilerin çocuðun
derslerine de ilgi gösterme-
si, yardým etmesi þart. Bu
arada okula baþlayan bir ço-
cuðun bazý þeyleri kendi
kendine yapmasý, örneðin a-
yakkabýsýný, elbiselerini ken-
di kendine giyip çýkarabil-
mesi, makas, iðne, býçak
kullamayý bilmesi, renkleri
tanýyýp belli sayýlarý sayabil-
mesi gerek. Çünkü o artýk
bir oyun çocuðu deðil bir o-
kul çocuðudur. Aileler bunu
kabul etmeliler. En önemli
sorunlardan biri de anadil.
Evde çocukla düzgün Türkçe
konuþmak þart. Anadili kon-
uþamayan baþka dili öðre-
nemez. Lütfen veliler Türk-
çe’yi küçük görmesinler.
Türkçe de her dil gibi deðer-
li bir lisandýr.
Bir de burada velilerde ço-
cuklar “gavur” olacak kor-
kusu var. Hayýr, tam aksine
çocuklar burada Türk olduk-
larýnýn daha çok farkýna
varýyorlar.

BBeekkeenn::  YYaannii  ççooccuukkllaarrýýnn  üüss-
ttüünnddee  oolldduukkççaa  bbaasskkýý  vvaarr  ddii-
yyoorrssuunnuuzz??
Tabii, hatta þunu da söyle-
meliyim, kendi okumamýþ
ana babalar, okusun diye
çocuða aþýrý baský yapýyor.
Bu arada çocuklarýný pek
çok yerde tercüman olarak
kullanýyorlar. Çocuklar bil-
memesi gereken þeyleri
öðrenip, duymamasý gere-
ken, onlarý ilgilendirmeyen
sorunlarý öðreniyorlar. Buda
çok yanlýþ. Tercümanlýk yap-
mak çocuklarýn vazifesi
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Kadýnlarýmýz ilaç hastasý

Psikolog Sevin Çayýroðlu:”Bence en büyük sorun iki kültür
arasýnda kalmak. “
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Vorarlberg- Vorarlberg Eyaleti
her yýl toplum yararýna hiz-
metleri olan kiþileri onurlandýr-
maktadýr. Bu yýl eyaletin ‘’Bü-
yük Hizmet Madalyasý’’ný Eya-
let Baþkanýndan alanlardan bi-
risi de Sosyal hizmetler tara-
fýndan aday gösterilen Kun-
deyt Þurdum idi. 
1937 Konya doðumlu Þurdum
Ýstanbul’daki Avusturya lisesini
bitirdikten sonra Ed. Fak. Al-
man filolojisini okudu. Türki-
ye’de çeþitli dergilerde þiir ve
yazýlarý yayýnlanan yazar
1971’de eþiyle beraber A-
vusturya’ya gelip Voralberg e-
yaletine yerleþti. 1972-1988
yýllarý arasýnda ilk ve orta okul-
larda Avusturya’daki ilk Türkçe
öðretmeni olarak görev yaptý.
1984-86 yýllarý arasýnda Peda-
goji akademisinde öðretim
görevlisi olarak ‘’Türk Dili ve
Kültürü’’ dersleri verdi. 1988’-
den 2001 yýlýnda emekli olun-
caya kadar Sosyal Hizmetler
Kurumu’nda (Institüt für So-
zialdienste) Türkler için sosyal
danýþman olarak çalýþtý. Ayrýca
1973’den bu yana Voralberg
radyosunda Türkçe haber ya-
yýnlarý yapan Þurdum yirmi yýlý
aþkýn bir süredir de Avusturya
yasalarý hakkýnda bilgi veren
BÝZ dergisinin genel yayýn yö-
netmenliðini yapýyor. Graz ve
Vorarlberg Yazarlar Birliði ü-
yesi.
Almanca þiirleri 1973’den beri
radyolarda yayýnlanan yazarýn
üç radyo oyunundan biri anto-
lojide çýktý. Yaþantýsýnýn konu

alýndýðý bir belgesel televiz-
yonlarda gösterildi. Almanya,
Avusturya ve Ýsviçre’de çeþitli
antolojilerde, dergi ve gazete-
lerde þiirleri yayýnlandý. 80’i
aþkýn þiiri Almanya’da ‘’Yaban-
cý Bir Gök Altýnda’’ adlý bir ki-
tapta toplandý.
Bu güne kadar yaptýklarý, eser-
leri ve hizmetleri saymakla bit-
meyen, deðerli kiþiliði, dopdo-
lu hayatýyla çeþitli ödüller alan
Þurdum, sadece Avusturya de-
ðil dünyanýn her yerindeki in-
sanlara örnek olabilecek bir
þahsiyet.

Vorarlberg Eyalet Baþkaný
Sausgruber kendisine Büyük
Hizmet Madalyasýný verirken
30 yýlý aþkýn bir zamandýr ya-
zar, konuþmacý, danýþman ola-
rak yaptýðý çalýþmalarla toplu-
ma hizmetlerinden dolayý bu
onura layýk olduðunu ifade et-
ti. Bregenz Eyalet Konaðýnda
yapýlan törene, Eyalet Parla-
mento Baþkaný Manfred Dör-
ler olmak üzere bakan ve mil-
letvekilleri, Bregenz Baþkonso-
losu Beyza Üntuna, Sosyal
Hizmetler Kurumu Gen. Md.
Dr. Stefan Allgauer, Rankweil
Belediye Baþ. Yar. Franz Abb-
rederis ve çok sayýda seçkin
davetli katýldý.

Avusturya vatandaþý olmadýðý
halde Þurdum’un Büyük Hiz-
met Madalyasý ile onurlandýrýl-
masý eyaletin uyuma verdiði ö-
nemin bir kanýtý olarak göste-
rildi.

Büyük Hizmet Madalyasý bir
Türk’e verildi: Kundeyt Þurdum

deðil. Çünkü çocuklarla
büyükler arasýndaki sýnýrlar
karýþýyor. Bir arkadaþlarýn-
dan, tanýdýklarýndan yardým
istesinler.

BBeekkeenn::  TTüürrkk  kkaaddýýnnllaarrýýnnýýnn
bbaaþþkkaa  ssoorruunnllaarrýý  nneelleerr??
Anneler burada yalnýz. Al-
manca öðrenmiyorlar, sos-
yal topluma ayak uyduramý-
yorlar, hep evde yalnýzlar.
Erkekler çalýþýyor, iyi kötü Al-
manca öðreniyor, kahveye,
camiye gidiyor ama kadýn
evde yalnýz. Çoðu evlenip
buraya geliyor, ardýndan an-
ne oluyor. Uyum saðlaya-
madan, hiç birþey öðrene-
meden eve kapanýyorlar. Bu
büyük bir baský. Düþünün 6-
8 aylýk bir çocuk konuþa-
maz, sokaða çýkamaz.
Buraya evlenip gelenler de
ayný duruma düþüyor. Hep
etrafýndakilere baðlý. 6-8 ay-
lýkken yaþadýklarýný adeta
tekrar yaþýyor. Bu büyük bir
yýkým. Herþey yabancý, bu
normal birþey deðil. Aile, eþ
yardýmcý olmalý, en kýsa sü-
rede Almanca öðrenmeliler.
Kendilerine de güvenleri
yok, ben öðrenemem, he-
men unutuyorum, aklýmda
tutamýyorum diyorlar. Tabii
ki öðrenirler, sadece kendi-
lerine güvenleri olmalý. Bu-
rada hanýmlarýn en büyük
sorunu depresyon. Çoðu
depressifler.

BBeekkeenn::  BBuunnuunn  ssoonnuuççllaarrýýnnýý
nnaassýýll  ggöörrüüyyoorruuzz??

Sonuç psikosomatik. Yani
onlar konuþarak sorunlarýný
anlatamayýnca organlarý ko-
nuþuyor. Çoðunun mide,
bel, sýrt aðrýlarý, baþ aðrýlarý
var. Ama sorun psikolojik.
Bizde psikoloða gitmek de
büyük sorun. O adýmý at-
mak büyük baþarý. Aslýnda
bir defa gelenin korkusu he-
men geçiyor, hevesle geliyor.

BBeekkeenn::  ÇÇooccuukkllaarrllaa  iillggiillii  eekkllee-
yyeebbiilleecceeððiinniizz  nneelleerr  vvaarr??
Ayrýlýk. Bu da çok büyük bir
sorun. Bazý aileler çocuklarý-
ný Türkiye’de býrakýyor. Ço-
cuk ana babaya en fazla ih-
tiyaç duyduðu dönemde
onlardan yoksun, akrabalar-
la büyüyor. Çocuðun yeri a-
na babanýn yaný. Bu ayrýlýk-
lar onlarýn küçük dünyasýn-
da büyük yaralar açýyor.
Psikolojik olarak saðlýklý ol-
manýn bazý þartlarý var. Ö-
zellikle iyi bir çocukluk geçir-
mek ilerde mutlu ve baþarýlý
bir insan olabilmek için çok
önemli. 

BBeekkeenn::  BBüüttüünn  bbuunnllaarrýýnn  bbiirr
tteeddaavviissii  vvaarr  mmýý??
Tabii, mutlaka var ama
zaman alan bir tedavi. Bu-
günden yarýna bir aspirin
alýnca geçecek bir baþ aðrýsý
deðil bu. Zaten bizim kadýn-
larýmýz çok ilaç alýyor, buda
ayrý sorun. Çok yanlýþ. Uyku
hapý, sakinleþtirici, aðrý kesi-
ci çoðu gereksiz, problemi
çözmüyor. Evet bazen ilaç
gerekebilir ama bilinçsizce
alýnmasý çok sakýncalý. Oysa
sürekli doktora gidip yazdý-
rýyor, bir iki gün kullanýp
fayda etmedi diye deðiþtiriy-
or, baþka alýyorlar. Ýlaç
almak onlarda anne sütü
gibi, yada doktora giderek
tatmin oluyorlar. Bazý du-
rumlarda ilaca hiç gerek ol-
mayabiliyor, ayrýca hepsinin
yan etkisi var.

BBeekkeenn::  SSoonn  oollaarraakk  nnee  ssööyyllee-
mmeekk  iisstteerrssiinniizz??
Son olarak babalarla ilgili
birþey söylemek istiyorum.
Babalar evde çok az zaman
geçiriyor. Ýþten gelince ya
arkadaþlarýyla buluþuyor, ya-
da kahveye gidiyorlar. Eþine
ve çocuklarýna zaman ayýr-
mýyorlar. Bu çocuklarda bü-
yük eksiklik. Çocuklarýn ba-
balarýnýn ilgi, sevgi ve deste-
ðine ihtiyaçlarý var.

Kundeyt Þurdum





Üroloji Uzmaný Opr. Dr.
Mert Akýeke, halk arasýnda
böbrek taþlarýnýn yol açtýðý
aðrýyý hafifleteceði düþünce-
siyle yenilmesi ve içilmesi
önerilen bazý maddelerin,
gerçekte bu iþlevi yerine
getirmediðini kaydetti. 
Aðýz yoluyla alýnan bu
maddelerin, mideden geçe-
rek dýþkýyla atýldýðýný, böb-
rekteki taþlara herhangi etki-
sinin bulunmadýðýný ifade e-
den Akýeke, þu bilgileri verdi: 

''Böbrekteki taþlarýn verdiði
dayanýlmaz sancý, doktora
gidip tedavi olmayý tercih
etmeyen bazý vatandaþlarý,
halk arasýnda söylenegelen
yöntemleri uygulamaya yö-

neltiyor. Böyle olunca da
vatandaþlar, (mýsýr püskülü-
nü yersen, tavuðun kurutul-
muþ taþlýk zarýný balla karýþ-
týrýp yersen, taþlýk zarýný kay-
natýp suyunu içersen, yoðurt
suyu, kaynatýlmýþ maydanoz
suyu içersen, keçiboynuzu-
nu öðütüp, kahve gibi kay-
natarak içersen böbrek taþý-
ný düþürürsün) gibi söylem-
lere inanýp, bunlarý uygulu-
yor. Tavuklar, taþlýklarýndaki
buðdayý öðütmek için yemle
birlikte taþ da yerler. Bunun
böbrek taþýný düþürmeye
hiçbir etkisi olamaz. Diðer
yöntemler de mideyi meþgul
etmekten öteye gidemez.'' 
Akýeke, Anadolu'nun bazý
bölgelerinde yetiþen nohut

büyüklüðündeki kýrmýzý
renkli ''gilaboru'' denen mey-
venin suyunun böbrek taþla-
rýný düþürdüðü inanýþýnýn da
yanlýþ olduðunu belirterek,
''Bazý uzmanlar, gilaboru
suyunun böbrek taþý düþür-
meye yardýmcý olduðu yö-

nünde zaman zaman açýk
malarda bulunuyorlar. An-
cak, bu bilimsel olarak he-
nüz kanýtlanmadý. Bana gö-
re gilaboru, diðer meyve su-
larýndan farksýz ve taþa hiç-
bir etkisi yok'' dedi.

Böbrek taþý üzerine yanlýþ inanýþlar   

Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KATÜ) Týp Fakültesi Göz
Hastalýklarý Anabilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Nurettin Ak-
yol, göz tansiyonu hastalýðýnýn
(glokom) görme sinirini tahrip
ettiðini ve genellikle belirti ver-
meden ilerlediðini söyledi. 
Bu hastalýðýn sýklýkla 40 yaþýn
üzerinde görüldüðüne dikkat
çeken Akyol, ''Göz tansiyonu
hastalýðý ciddi bir halk saðlýðý
sorunudur. Dünyadaki körlükle-
rin yaklaþýk yüzde 20'sini bu
hastalýk oluþturuyor'' dedi. 
Hastalýðýn genellikle çok ilerle-
meden fark edilemediðine iþa-
ret eden Akyol, zaman zaman
baþ aðrýsý, ýþýða bakamama,
geçici görme bulanýklýklarý gibi
belirtiler verdiðini ve ilerlemesi
halinde hastanýn merkezi gör-

me sisteminde bozukluklar or-
taya çýktýðýný ifade etti. 
Akyol, göz içi sývý basýncý nor-
mal olan bazý hastalarda vücut
tansiyonunun yüksek ya da
düþük oluþu, damar hastalýkla-
rý, ritm bozukluklarý gibi
nedenlerin de görme sinirini
tahrip ederek, göz tansiyonunu
meydana getirebileceðine dik-
kat çekti. 

Hastalýðýn erken teþhis edilmesi
halinde ilaç, lazer ya da cerrahi
müdahale ile ilerlemesinin
önlenebileceðini belirten Akyol,
özellikle 35 yaþýn üzerindeki
bireylerin yýlda en az bir kez
rutin göz muayenesinden
geçerek, göz içi sývý basýncýný
takip ettirmeleri gerektiðini
kaydetti. 

Göz tansiyonu sinsice ilerliyor...
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Uzmanlar,  göz  içindeki  sývý  basýncýnýn  artmasý  sonucu
meydana  gelen  göz  tansiyonu  hastalýðýnýn,  tedavi  edilme-
diði  takdirde  körlükle  sonuçlanabileceðini  belirtiyorlar...
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Sigaranýn zararlarýna her
geçen gün bir yenisi ek-
leniyor. Bu kez sigara i-
çenlerin, içmeyenlere
göre, daha çok sýrt ve
eklem aðrýsý çektiði orta-
ya çýktý. Hatta sigarayý
býraktýktan sonra bile
aðrý çekebilirsiniz...

Annals of the Rheumatic
Diseases dergisinde ya-
yýnlanan habere göre,
Ýngiltere'deki Southamp-
ton Üniversitesi'nde gö-
revli bilim adamý Keith
Palmer ve ekibi, 13 bin
kiþinin sigara içme alýþ-
kanlýklarýný, iþ koþullarý-
ný, sosyal çevrelerini ve
ne tür aðrýlar çektiklerini

incelediler. 
Sigara içen ve içmeyen-
ler arasýndaki en belirgin
konunun aðrýlar olduðu-
nu tespit eden bilim
adamlarý, sigara içenle-
rin içmeyenlere göre,
aðrýlarý yüzünden yüzde
50 oranýnda daha fazla
iþe gidemediðini ya da
hobilerinden vazgeçmek
zorunda kaldýðýný kay-
dettiler. 

Nikotinin, beyinde aðrýy-
la ilgili bölgelere zarar
verebileceðini ya da kas-
larýn kanla beslenmesini
azaltabileceðini belirten
bilim adamlarý, araþtýr-
mada, sigarayý býrakan-

larýn yýllar sonra bile að-
rýlardan þikayetçi oldu-

ðunun ortaya çýktýðýný
söylediler. 

Sigara eklemlere de zarar!

ABD'de yayýmlanan New
York Post gazetesinin habe-
rine göre, genç kýzlarýn yay-
gýn þekilde giydikleri düþük
belli ve göbeði açýkta býra-
kan kotlar, belkemiðinin
altýndaki sinirlere baský
yaparak kalçalarda ''pares-
thesia'' adý verilen bir yanma
hissine neden oluyor. 
Gazetedeki habere göre, Ka-
nada'da yayýnlanan Canadi-
an Medical Association
Journal isimli týp dergisine
bir makale sunan Dr. Mal-
vinder Parmar, göbeði açýkta
býrakan kot giyen genç kýz-
larý uyararak, eski moda
yüksek belli pantolonlara
yönelmeleri çaðrýsýnda bu-
lundu. 

Düþük belli kotlarýn sinirlere
baský yaparak aðrýya neden
olduðunu, kalçalarda yan-
ma hissi yarattýðýný ve belke-
miðinde hassasiyete yol açtý-
ðýný belirten Kanadalý dok-
tor, özellikle arka cepte taþý-
nan kalýn cüzdanýn bu aðrýyý
daha da arttýrdýðýný kaydetti. 

Dr. Parmar, kýsa süre önce
kendisine kalçalarda yanma
ve aðrý hissiyle baþvuran ha-
fif kilolu 3 genç kadýnýn da 6
ila 8 ay süreyle düþük belli
kot giydiklerine dikkat çeke-
rek, bu hastalarýn 4 ila 8
hafta bol kesimli pantolon
giydikten sonra hiçbir þika-
yetleri kalmadýðýný belirtti. 
Tüm dünyanýn yaný sýra New

York'ta da son derece moda
olan düþük belli kotlarý sa-
tan maðazalar ise Kanadalý
doktorun uyarýsýný fazla cid-
diye almadýlar. 
New York'un Broadway cad-
desindeki Jean Outlet maða-
zasýnýn yöneticisi Michelle
Hachey, ''Genç kýzlar belki
biraz acý çekiyorlar ama bu
kotlarla çok da güzel oluyor-
lar'' diye konuþtu. 

ABD'de hip-hop türü müzik
yapan þarkýcýlarýn yaný sýra
Mariah Carey, Christina A-
guilera ve Gwyneth
Palthrow gibi yýldýzlarýn da
katkýsýyla düþük belli kot
pantolonlar, genç kýzlar ara-
sýnda yaygýn olarak giyiliyor. 

Düþük belli kot zararlý!
Genç  kýzlarýn  raðbet  ettiði  göbeði  açýkta  býrakan  düþük  belli
kot  pantolonlarýn  saðlýk  açýsýndan  zararlý  olduðu  açýklandý.





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
Kardinal Naglplz Fora Telekom

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

7.Viyana
Westbahnstr Fora Telekom

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
Rotenhofgasse Fora Telekom
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.
Hannover Markt Kara Aslan GesmbH.
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Unsere Vertriebspunkte
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
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Loise Redden isimli çok fakir
giyimli bir kadýn yüzünde
bir hüzünle bir manava gi-
rer. Dükkan sahibine mah-
çup bir þekilde yaklaþýr. Ko-
casýnýn çok hasta olduðu-
nu, çalýþamaz duruma düþ-
tüðünü ve yedi çocuðu ile
birlikte aç kaldýklarýný ve yi-
yeceðe ihtiyaçlarý olduðunu
söyler. John Longhouse i-
simli manav, ona ters bir þe-
kilde bakarak derhal dükka-
nýný terketmesini ister. Ka-
dýn ailesinin ihtiyaçlarýný dü-
þünerek, lütfen efendim
der, paramýz olur olmaz ge-
tirip borcumu ödeyeceðim.
John, kendisine bir kredi a-
çamayacaðýný çünkü onun
eski bir müþterisi olmadýðý-
ný, kendisinde bir hesabýnýn
bulunmadýðýný söyler. O sý-
rada dükkanýn dýþýnda bek-
leyen bir müþteri ikisinin a-
rasýnda devam eden bu ko-
nuþmayý dinlemektedir. Ýçeri
girerek John’a yaklaþýr ve
ben o kadýnýn almak iste-
diklerine kefilim der. Ailesi-
nin ihtiyacý olan þeyleri ona
ver. Bunun üzerine  manav
çok isteksiz bir þekilde kadý-
na döner ve bir alýþ veriþ
listen var mýydý diye sorar.
Louise, "Evet efendim" der. 
"Tamam" der manav. Þimdi
onu terazinin þu kefesine
koy, onun aðýrlýðýnca diðer
kefeye istediklerinden koya-
caðým.!" Louise bir an
duraksar, sonra baþýný
önüne eðer ve çantasýný
açarak üzerine bir þeyler
aralanmýþ bir kaðýt parçasý-

ný çýkartýr ama manavýn
kendisine gösterdiði kefeye
özenle býrakýrken baþý hala
öne eðiktir. Manavýn ve
diðer müþterinin gözleri
terazinin kefesine dikilirken
hayretle büyümüþtür. Ma-
nav müþteriye dönerek,
kýsýk bir sesle, "Ýnanamýyo-
rum" der. Müþteri manava
gülerken manav çoktan
diðer kefeye eline geçeni
doldurmaya baþlamýþtýr a-
ma nafile, diðer kefeyi ye-
rinden bile kýpýrdatamamýþ-
týr. Terazinin kefesi artýk ü-
zerindekileri almayacak ka-
dar doldurduðunda çaresiz
hepsini bir torbaya doldura-
rak kadýna verir. Þaþkýnlýkla
üzerinde birþeyler çizilmiþ
kaðýdý eline alýr ve okur. Bir
de bakar ki, orda bir alýþ ve-
riþ listesi yoktur. Sadece bir
dua yazýlýdýr. "Tanrým neye
ihtiyacým olduðunu sen
bilirsin, kendimi senin elleri-
ne teslim ediyorum". Manav
taþ gibi bir sessizliðe bürün-
müþtür. Louise kendisine
teþekkür ederek dükkandan
ayrýlýr. Müþteri John’un
eline bir elli dolarlýk tutuþ-
tururken, her kuruþuna
deðdi, der. Daha sonra
John Longhouse terazisinin
kefelerinin kýrýlmýþ olduðu-
nu görür. Bu nedenle dua-
nýn ne kadar aðýr çektiðini
sadece Tanrý bilir.

DUA BÝZÝM ÝÇÝN HÝÇBÝR
MALÝYETÝ OLMAYAN,

BEDAVA BÝR HEDÝYEDÝR.

Müebbet..
Zamanýn en büyük Mayfa
babasý çok aðýr bir suçtan
yargýlanmaktadýr ve idamý
istenmektedir. Jüri üyeleri-
nin içinde Temel de vardýr.
Mafyanýn adamlarý mahke-
meden önce Temel’i bir
kenara çekerler ve þöyle
derler: 
- Temel ne yap et, Babanýn

idam kararýný müebbete
çevir yoksa bu senin sonun
olur, derler!!! 
Temel'in içine korku düþmü-
þtür: Acep ne yapsam da bu
adamý kurtarsam" diye dü-
þünür. Dava baþlar günlerce
devam eder ve nihayet Jüri

üyeleri karar vermek üzere
odalarýna geçerler. Aradan
uzun bir süre geçtikten
sonra jüri geri gelir ve kapa-
rýný okur: 
- Müebbet hapis.
Bunu duyan Babanýn
adamlarý ne yapacaklarýný
þaþýrýrlar doðru Temel'e
gidip: 
- Afferin sana Temel. Þimdi
gözümüze girdin. Ehh be
Temel iyi güzel de bu iþi
nasýl baþardýn?
Temel: 
- Sormayýn bre uþaklar, mill-
let “Beraat Beraat” diye tut-
turdu, müebbete çevirmek
kadar akla karayý seçtim
der. 

Bir hikayemiz var...

““HHeeddiiyyee””
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