Avusturya Anayasa Mahkemesi, Türk aileye hak verdi!

Haberin devamý sayfa 2’de

Müslüman hanýmlar Baþbakanlýk’ta konuþtular
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Dýþiþleri Bakaný Benita Ferrero Waldner Ekim ayýnda
Baþbakanlýkta „ Kadýnlar ve
Uyum“ konulu bir panel
düzenledi. Bakan Waldner
Avusturya’da yaþayan yabancý kadýnlarýn karþýlaþtýklarý sorunlar ve bunlarýn çözümü için neler yapýlabileceði hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunabilmek için
toplantýyý düzenlediðini ifade etti. Yabancý býr ülkeye

uyum saðlanmasýnýn baþlýca þartlarýndan birinin o ülkenin dilini öðrenmek olduðunu vurgulayan Dýþ Ýþleri
Bakaný, ayný zamanda o ülkenin kültürünü ve sosyal
yaþantýsýný tanýmanýn da uyum sürecini hýzlandýracaðýný belirtti. 1,5 saat süren
ve konuþmak isteyenlere
söz hakkýnýn verildiði toplantýda, konunun bazý bayanlar tarafýndan özellikle

türban meselesine doðru
yönlendirildiði dikkat çekti.
Dýþiþleri Bakaný Waldner
toplantýda herkesi dinlemeye özen gösterdi ve isteyen
söz alarak medenice sorun
olarak gördüðü konularý
diler getirme olanaðý buldu. Dýþ Ýþleri Bakaný 1,5 saat
sonra baþka bir toplantýsýna
yetiþmek için özür dileyerek
toplantýdan samimice ayrýldý. Haberin devamý 12’de
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Aile birleþiminde kotaya dur dendi
Avusturya Anayasasý Mahkemesi, Avusturya’da yaþayan Türk vatandaþlarýný ilgilendiren “Aile
Birleþimi” konusu ile ilgili önemli bir karar aldý. Anayasa Mahkemesi, Aile Birleþimi yolu ile
Avusturya’ya gelmek isteyen yabancýlarýn “yabancýlar yasasý” için geçerli olan ‘Kota uygulamasýný’ anayasaya aykýrý buldu. Ancak anayasaya aykýrý bulunan “Kota”nýn, Aile Birleþimi konusunda uygulanamayacaðý yönündeki kararýn DÜZELTÝLMESÝ için herhangi bir süre belirtilmedi.
Aile birleþimde önemli karar!
Viyana- Avusturya basýnýnýn
da geniþ yer verdiði karar,
özellikle Avusturya’da yaþayan Türk toplumunu doðrudan ilgilendiriyor. Birçok Türk
vatandaþý, yýllarca Avusturya’da yaþamasýna raðmen hanýmýný veya çocuklarýný yanýna
getirmek istediðinde “Yabancýlar Yasasý” içinde yer alan
kota sýnýrlamasý yüzünden
maddi ve manevi iþkence çekiyordu. Avusturya Anayasa
Mahkemesi, Ekim 2003 baþýnda bir Türk vatandaþýnýn þikayeti üzerine aldýðý kararla
“Aile Birleþimi yolu ile Avusturya’ya gelmek isteyen yabancý aile bireylerinin Yabancýlar Yasasý içinde var olan
KOTAYA dahil edilmesi Avusturya Anayasasý`na (Verfassung) aykýrýdýr” dedi. Uzmanlar, Avusturya Anayasa Mahkemesi tarafýndan verilen bu
kararýn, Avusturya Hükümeti
tarafýndan dikkate alýnarak
Yabancýlar Yasasý`nda da bu
yönde bir deðiþikliðin yapýlýp
yapýlamayacaðýnýn önemli bir
sorun olduðunu belirtiyorlar.

Avukat Farag Payer, Türk
hanýmlarýn aile birleþimi
davasýný anayasa mahkemesine götürdü ve kazandý

Aile birleþiminý baþarmýþ mutlu bir aile

Sorun Anayasa
Mahkemesi’ne nasýl geldi?
Aile Birleþiminden muzdarip
olan H.G. ve S.Ö. adlý iki Türk
bayan, avukatlarý Farag Payer
aracalýðý ile þikayette bulundular. Türk bayanlarýn eþlerini
Avusturya`ya getirebilmek için tüm kanuni yollarý denemelerine raðmen baþarýlý olamadýklarýný, kotanýn her zaman kendilerine sebep olarak
gösterildiðini söyledikleri belirtildi.
Aile Birleþimi konusu avukat
aracýlýðý ile Anayasa Mahkemesi’nde çözüm buldu.
Anayasa Mahkemesi`nin verdiði karara göre iki Türk bayan eþlerini yabancýlar kotasýna dahil etmeden getirebiliyor.
Ancak alýnan bu kararýn herkese uygulanabilmesi için
Avusturya Hükümeti tarafýndan Anayasa Mahkemesi`nin kararýnýn kanunlaþtýrýlmasý gerekiyor.
Þu an yürürlükte olan kanununa göre Aile Birleþimi ile
Avusturya’ya gelmek isteyen

aile üyelerinin en az üç yýl
beklemesi gerekiyor. Bunun
nedeni ise Avusturya’da Yabancýlar Yasasý’na göre her
yýl Avusturya’ya gelecek öðrenci, iþadamý veya aile bireyleri için kota adý verilen bir sayýnýn belirlenmesidir. Kota
aþýldýðýnda listedeki aile bireyleri bir sonraki veya daha sonraki yýla kalýyor ve bunun sonucunda aile birleþimi bir iþkenceye dönüþüyor. Bu konuda açýklamada bulunan Avusturya Anayasasý Hakimi Karl
Korinek þunlarý ifade etti:
“Aile Birleþimi yüzünden Avusturya’da yaþayan bir yabancýnýn üç yýl gibi bir zamaný
beklemesi bir hukuk devletinin ilkelerine uymamaktadýr.
Aile Birleþimi ile ilgili baþvurularda büyük düzensizlik var.
Kararýmýzda Türk aileye hak
verdik’’.
Þimdi
konunun
Ýçiþleri
Bakanlýðý`nda olduðu biliniyor. Avusturya Ýçiþleri Bakanlýðý Avusturya Anayasasý Mahkemesi`nin kararýný acaba uygulayacak mý? Hükümet bu
konuda nasýl bir tavýr alacak?
Kamuoyu merak ediyor.

Avusturya’da
Cumhuriyeti
kutluyoruz

Bilindiði gibi Ekim ayýnýn
27’inci günü ile birlikte
11 ayýn sultaný Ramazan
Ayý’na giriyoruz.
Bu ay ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþunun 80. yýldönümünü kutlayacaðýmýz 29
Ekim’i de içermektedir.
Vatanýmýzdan ayrý bir ülkede gerek çalýþmak
gerekse eðitim amacýyla
yaþýyor olsak da, geldiðimiz topraklarda geçmiþte
yaþanýlan acýlarý ve bu acýlarý dindirmek adýna þehit
olan binlerce mehmetçiði
anmak için bundan daha
mübarek bir zaman olabilir mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý, sýradan
bir bayram deðil, bir millletin tekrar diriliþinin simgesidir. “Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletindir” diyen Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’de
“Türk Milleti’nin bundan
sonraki yönetim biçimi
Cumhuriyet’tir” demiþtir.
Avusturya’dan Türkiye
Cumhuriyetini kucaklýyoruz. Daha demokratik,
daha güçlü ve insanlarýn
yurtta ve dünyada daha
mutlu olduðu bir Türkiye
Cumhuriyeti diliyoruz.

Devamý sayfa 50’de .
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Ramazan ayýnýn fazileti
Cenab-ý Allah’ýn bizlere lütfettiði nimetlerden birisi de
Mübarek Ramazan ayýdýr.
Ramazan ayý ibadet, rahmet
ve maðfiret ayýdýr. Bereketi
bol, hayrý çok olan bir aydýr.

Bu ay, yardým, baðýþ, rahmet
ve ihsan ayýdýr. Ramazan ayý,
bir yýllýk maddi ve manevi kirlerden temizleneceðimiz,
insanî duygularýn coþtuðu,
tevbe edip hakka yönelme

Mahkemelik köpek selamý

Berlin- Almanya'nýn Berlin
kentinde Adolf isimli köpeðine Hitler selamý vermeyi
öðreten adam, mahkemeye
çýkarýlacak. Polis, soyadýný
açýklamadýðý Roland T.'nin
sað kolunu kaldýrarak Hitler
selamý verdiðinin ihbarý üzeYENÝ VATAN GAZETESÝ

rine evine sorguya gittiðinde, 54 yaþýndaki Alman,
köpeðine dönerek "Adolf,
otur. Selam ver" dedi ve
köpek patisini kaldýrarak
Hitler'in Nazilerle özdeþleþen selamýný verdi.
Üç yýl cezaevinde yatabilir
Bunun üzerine gözaltýna alýnan Roland T., ayný zamanda üzerinde Hitler'in resmi
bulunan tiþörtler giymek ve
Nazi yanlýsý sloganlar atmak
suçuyla da yargýlanacak.
Almanya'da ve Avusturya’da
Neo-Nazi sembollerini kullanmak ve Nazi yanlýsý hareketlerde bulunmak suç sayýlýyor.

þuurunun geliþtiði maddî ve
mânevî bir terbiye ayýdýr.
Ýnsanlýðý, fikrî ve ahlâkî sapýklýktan, cehaletten kurtarýp,
ilme, medeniyete ve dolayýsýyla ebedî saadete ulaþtýran

Kur’an-ý Kerim, bu ayda nazil
olmuþtur. Bin aydan daha
hayýrlý olan Kadir Gecesi, bu
ay içerisinde yer almaktadýr.
Bu ayýn faziletini ...

Devamý sayfa 55’te .
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BÝRÇOK BULUNDU

TÜRKÇE STAPLER (FORKLÝFT) KURSU
Stapler sürücüsü mü olmak istiyorsunuz? O zaman doðru adres WIFI
Wien! Dersler, kitaplar ve sýnav, herþey kendi dilinde Türkçe yapýlýyor.
7.11.03. Salý + Perþembe saat 17:00’den 20:30’a
Akþam kursu: 21.10-7
kadar
5.12.03 Cumartesi saat 8:00’den 15:00’e kadar
Cumartesi kursu: 15.11-5
3-G
Günlük kurs: 26.11-2
28.11.03 Çarþamba + Perþembe + Cuma saat
8:00’den 16:00’ya kadar
Daha detaylý bilgi almak için WIFI müþteri hizmetlerine ya da internet
adresine baþvurunuz.
Kayýtlar WIFI müþteri hizmetlerinde yapýlacaktýr.
WIFI Wien:
Tel.: 476 77-555, Fax: 476 77-580
www.wifiwien.at, kurse@wifiwien.at
WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

www.wifiwien.at

WIFI. IHR KURS STEIGT.
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Hapiste 40 günlük açlýk grevi
Cinay ete azmettirmekten mahkumiy et alan Celal
Bayar’ýn, Grazer Hapishanesi`nde 40 gündür ilginç
bir nedenden dolayý açlýk grevinde olduðu öðrenildi.
Donau`da Stein Hapishanesi`nde bulunan 53 yaþýndaki mafya babasý Bayar, kaldýðý hücrede kendini iyi hissetmediði iddiasýnda bulundu.
Koðuþunda bir akvaryuma
bile sahip olan Bayar için,
müebbet hapis cezasý almýþ
bir mahkum olarak hiç de
kötü þartlarda olmadýðý düþünülüyor.

Bayar`ýn kýzý Þeker, Türkiye`de 1988 yýlýnda kocasýný bir avtüfegi ile öldürmüþtü. Bu cinayeti azmettirdiði
iddiasýyla babasý Celal Bayar
Viyana’da müebbet hapis
cezasý aldý. Verilen bu cezanýn Türkiye’de 3 yýldan baþladýðý öðrenildi. Müebbet
hapis cezasýna çarptýrýlan
Bayar’ýn, ölümcül hastalýðý
nedeniyle böyle aðýr bir
cezaya çarptýrýlmasý ise ayrý
bir tartýþma konusu olarak
nitelendiriliyor.
Celal Bayar`ýn ailesi ve önceki kanuni yardýmcýsý devlet
avukatlarýndan Wolfgang
Mekis, Bayar`ýn kendisine
haksýz bir muamele uygulandýðýný düþündüðünü ve
40 günden beri Stein`daki

Þundan
emin
olun ki gün geçtikce, bir nefes
kadar olan ömrümüzde ne arkadaþlýklar ne de
Murat Metin o eski dostluklar
kaldý. Ýnsanoðlu
Dostum
þu günlerde kidediðin...
minle
oturup
sohbet ettiðine bile dikkat
eder oldu. Çünkü edindiði
tecrübeler insaný bu denli
temkinli olmaya itiyor. Çoðu
zaman insan, dostum dediði
kiþi tarafýndan ya satýlmýþ ya
da arkasýndan vurulmuþ hissediyor kendini.
Dostum diye sarýldýðý bir dal
bile bir gün elinde kalabiliyor.
Ýnsanýn içinden, nerede o eski
dostluklar, kardeþlikler, kuru
bir ekmeði paylaþtýðýmýz günler diye sorasý geliyor. Acaba o
dostluklardan hiç kalmadý mý
diye...

Foto: Peter Schaffer

Adalet Bakanlýðý`nýn kararý
nedeniyle iki ay kadar önce
Graz-Karlau`daki hapishaneye nakledilen Celal Bayar,
en üst düzeyde korumalý
bina kýsmýna yerleþtirildi.
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hapishaneye dönmek için
açlýk grevi yaptýðýný açýkladý.
Adalet Bakanlýðý Daire Baþkaný Michael Neider ise tutuklunun doktor kontrolü
altýnda olduðunu ve herhangi bir tehlikenin olmadýðýný söyledi. Mekis ise
Bayar`ýn intihar tehlikesi
içinde bulunduðunu belirtiyor. Viyana`da yaþayan
ailesinýn ise onu artýk kolayca ziyaret edemediði öðrenildi.
Celal Bayar`ýn lenf kanseri
olduðunu belirten Mekis,
neden baþka bir hapishaneye nakledildiðini sorarken,
bunun için somut bir sebebin olmadýðýný, bu durumun
herhalde bir hapishane
turizmi olduðunu ifade
ediyor.
Adalet Bakanlýðý Daire
Baþkaný Neider ise bu ifadeye gülerek, geçerli bir

sebebin bulunduðunu ancak bu sebebi açýklayamayacaðýný ve Bayar`ýn bu sebebi
bildiðini belirtti.
Neider`in açýklayamadýðý
ancak tahmin edilebilen
sebep ise büyük bir ihtimalle, yasak olan telefon görüþmeleri ve bu problem
Stein`daki
hapishanede
güngeçtikçe artacaða benziyor.
Celal Bayar`ýn, Stein`da
bulunduðu zaman bir gardiyan tarafýndan 10. cep
telefonuna el konulduðu
belirtildi. Aslýnda bunlarýn
Bayar`a ait olduðuna dair
somut bir delil yok.
Telefon kontrolünde, hücre
arkadaþý tarafýndan dýþarýsý
ile düzinelerce telefon görüþmesi yaptýðý bilgisi verilmiþ.Bu görüþmelerin alçak
sesle Türklerle yapýldýðý tahmin ediliyor.

Bir çok yerde bu gibi dostluklarýn olduðunu umut ediyoruz, hatta insanlýk adýna diliyoruz. Yani dostluðun içine
fitne, fesat, kýskançlýk, para ve
sinsilik gibi þeylerin karýþtýrýlmadýðý bir yer, bir ülke hatta
bir kiþi. Gerçekten oturup
düþündüðümüzde hangimizin baþýndan geçmedi ki.
Çoðu zaman güvendiðimiz,
saydýðýmýz veya dostum dediðimiz kiþi bizi arkadan vurmadý mý? Doðru insan elini ateþe
sokmadan, yandýðýný anlayamaz. Evet, insan çiðsüt emmiþtir. Ama ayný zamanda
helal süt emmiþtir. O zaman
anamýzýn bize helal ettiði süte
layýk olmaya çalýþalým ve içten
pazarlýklý olmayalým. Kimlere
dost dediðimize, arkadaþlýðýmýzýn seviyesine dikkat edelim. Saygý duymayý ve özür
dilemeyi bilelim. Ýnsanlara
dosthane yaklaþýp sinsi ve
fesatlýkla kalbini kýrmayalým.
Dostumuzu düþmanýmýzla bir
tutmayalým.
Birbirimize destek olalým, bir
diðerinin kuyusunu kazmaya
çalýþmayalým. Dostluk kavramýný anlamayan ve bilmeyen
kiþileri, fesatlarý ve sinsileri
aramýzda bulundurmayýp, fýrsat vermeyelim.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Karýmý öldürdüm ama kazaydý”
Wels kentinde 6 yýllýk karýsýný boðarak öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan ve 12 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýlan Ý.Y. tekrar yargý önünde.
bir engeldi. Çünkü kocasý
bir gün sevgilisi ile birlikte
yaþamanýn hayalleri içerisindeydi. Bu yüzden C.Y.`nin ölmesi gerekiyordu.
C.Y. eþi tarafýndan tartaklandý ve boðazý sýkýlarak
öldürüldü. Mart ayýndaki
duruþmada genç kadýnýn
kocasý Ý.Y. (22), 12 yýl aðýr
hapis cezasýna mahkum
edildi. Ancak Yüksek Mahkeme´nin davayý bir üst
mahkemeye sevketmesi
nedeniyle Yukarý Avusturya´nýn Wels ketinde
yeni bir duruþma yapýlacak.

Ý.Y. daha önceki duruþmalarýnda öldürdüðü
eþi ile þiddetli geçimsizlik yaþadýðýný ve boþanmak istediklerini fakat buna aileleri tarafýndan
itiraz geldiðini ifade etmiþti.
Wels- Yurtdýþýnda insanlarýmýzýn yaþadýðý sorunlar
gittikçe artarken bozulan
aile düzenlerine hergün bir
yenisi daha ekleniyor.
Özellikle birbirlerini yeterince tanýmadan evliliðe adým atanlar arasýnda sýkça
görülen sorunlar, ne yazýk
ki her zaman olmasý gerektiði gibi konuþup anlaþarak
YENÝ VATAN GAZETESÝ

çözülemiyor. Bu gibi olaylarda þiddet, en sýk rastlanýlan yöntem haline gelmeye baþladý. Aþaðýda okuyacaðýnýz üzücü olay da
bunlardan birisi.
Ý.Y’nin verdiði ifadeden
anlaþýldýðýna göre, 22 yaþýndaki C.Y. kocasýnýn düþlerini gerçekleþtirmesine

Avusturya´da doðan Ý.Y.
(22) iki kültür arasýnda
büyümenin
sýkýntýlarýný
yaþýyordu. Bir yandan Türk
gelenek ve göreneklerine
baðlý ailesinin baskýsý ile
henüz 17 yaþýnda iken,
istemediði ve sevmediði
birisi ile evlenmek zorunda
býrakýlmasý, diðer yandan
ise “Rüyalarýmýn kadýný”
diye adlandýrdýðý sevgilisi.
13 Ekim pazartesi günü
Yukarý Avusturya´nýn Wels
kentinde yapýlan ikinci
mahkemede Ý.Y., Hakim
Wolfgang Brandmaier´e
“Kýsa süre önce boþanma
talebinde bulunduðunu,
ama sonra kýzýný düþünerek yuvasýna geri döndüðünü” ifade etti. Ancak
Bachmanning semtinde
yaþayan genç çiftin evliðini
kýzýnýn da kurtaramadýðýný,
ve kavgalarýnýn artarak
devam ettiðini söyledi.
23 yaþýndaki Yalçýn 10
Mart’ta yapýlan duruþma-

sýnda, öldürdüðü karýsýný
okuldan tanýdýðýný ve 17
yaþýnda ailelerin baskýsýyla
zorla evlendirildiklerini,
aslýnda evlilik gibi bir fikri
düþünmediklerini, beraberlikleri sýrasýnda sýklýkla
kavga ettiklerini ve boþanmak istediklerini fakat
buna bile aileler tarafýndan
itiraz edildiðini ifade etmiþti.
Eþinin kýskançlýk suçlamalarýyla dolu bir kavga esnasýnda Ý.Y.nin, eþinin boðazýný sýkýp öldürerek cesedini bir bataklýða attýðý belirtiliyor. Olay esnasýnda ise
küçük kýzlarýnýn yan odada
uyumakta olduðu biliniyor.
Geçtiðimiz Mart ayýndaki
duruþma jürisinin Türk
genci Ý.Y’yi suçlu bularak
mahkum ettiði, 12 yýl aðýr
hapis cezasýna çarptýrdýðý
öðrenilmiþtir. Ancak mahkum, geçmiþte olduðu gibi
bugün de olayýn “Kaza”
sonucu meydana geldiðini
savunuyor. Bu yüzden
Yüksek Mahkeme hakimi,
ölümle sonuçlanan bu
olayýn darp izlerinin tekrar
araþtýrýlmasýný talep etti.
Davanýn Savunma Avukatý
Andreas Mauhart ise “Bu
olay çok kötü ve üzücü,
ancak bir cinayet deðildir”
ifadesinde bulunuyor. Eðer
mahkemenin jürisi, olayýn
ölümle sonuçlanan bir
darp suçu olduðuna karar
verirse, mahkum 10 yýla
kadar hapis cezasýna çarptýrýlabilir.
Davanýn devam edeceði
öðrenildi.

GAZ‹ firmas›n›n en lezzetli ürünlerinden biri,
% 13 oran›nda tam ya¤l› ve yo¤urt ile de daha
lezzetli hale getirilmiﬂ olan Sürme Peyniri’dir.
200 graml›k, kapa¤› tekrar kapat›labilir bu taze
peynir, bir çok yerde kullan›labiliniyor. En büyük
özelli¤i ise ekme¤e sürülebilir olmas› ve ayn›
zamanda zeytin ve salatal›¤a, lezettiyle eﬂlik etmesidir.
Salatan›z›n sosunda veya tuzlu hamur ürünlerine
olan uyumu da mükemmel.
GAZ‹ Sürme Peyniri’ni taze bitkilerle kar›ﬂt›rd›¤›n›zda
ise, etli ve sebzeli yemeklerinize lezzetiyle eﬂlik
etmekte.

GAZ‹ Sürme Peyniri çok yüksek kaliteli bir taze
peynir olup tad› ile kendisini az ya¤l›, hafif ve
do¤al olarak tan›mlamakta.

Yukar›da: Dana etini karabiberleyip, tuzlay›n.
Önceden haﬂlanm›ﬂ pateteslerinizle birlikte k›zart›n.
Domatesleri çeyrek büyüklükte kesin, GAZ‹ Sürme
Peynirini maydonoz, sivet (so¤anc›k) ve 1 diﬂ sar›msak
ile güzelce kar›ﬂt›r›n. Hafif tuzlay›n, etinizin ve
patateslerinizin üzerine koyun.
Solda: GAZ‹ Sürme Peyniri sürülmüﬂ bir pide. Taze
sivet (so¤anc›k), maydonoz ve küçük domates
parçac›klar› ekleyerek hafifce tuzlay›n. Afiyet olsun!
Ekme¤in üzerine sürülmüﬂ veya s›cak ve so¤uk
yemeklerinize lezzet katmak amac› ile kullan›lm›ﬂ.
Hiç farketmez.
GAZ‹ Süreme Peyniri çok yönlü olup, benzeri
olmayan lezzettir.
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Kredi almak gittikçe zorlaþýyor
Viyana- Ýnsanlarýn alým gücünün düþerek mal-h
hizmet akýþýnda durulma görülmesi, iþsizlik, eko nomik kriz birbiriyle sýký baðlantýsý olan kavramlar. Bizi ilgilendiren, hükümetin tasarruf politi kasýndan ziyade sokaktaki insana bunun nasýl yansayacaðý. Basel II Kriterleri adý altýnda açýklanan
önlemler paketinde özellikle bankacýlýk sektörüne ciddi boyutlarda çeki düzen vermeyi amaçlanýyor.

2006 yýlýnda yürürlüðe
girecek pakette banka
kredisiyle iþ yapan tüm
çevreler ciddi þekilde etkilenecek. Yani artýk Avrupa’daki bankalardan ve
tabii ki Avusturya bankalarý da dahil buna kredi
alabilmek hem giriþimci
hem de tüketici için kolay
olmayacak.
Basel II Kriterleri serbest
meslek sahiplerinin yanýsýra, þirketler ve sokaktaki

bireylerin de bankalardan
kredi alabilmesini zora
soktuðu belirtiliyor.
1990’lý yýllarda uluslararasý finans piyasalarýnda
yaþanan ve bazý büyük
bankalarýn batmasýna,
onbinlerce çalýþanýn iþsiz
kalmasýna yol açan aþýrý
dalgalanmalarýn önünü
kesmek amacýyla bu deðiþim tasarýmýnýn çýkartýldýðý söyleniyor. Batan bankalarla birlikte Almanya’-

da milyarlarca dolarlýk
servet yok olmuþtu. Bankacýlýk sisteminin faaliyetlerini ulusal ve uluslararasý platformda denetleyen
resmi kurumlar, sistemi
korumak için böyle önlemlerin gerekliliðini kaçýnýlmaz gördü. Tüm bankalarýn kullandýrdýklarý kredilerin faiz oranlarýnýn,
kredinin taþýdýðý riske göre tesbit edileceði öðrenildi.
Kredi talep eden kuruluþlar ve kiþiler önlerine
konan yüzlerce soruyu
cevaplamak zorundalar.
Bu cevaplara göre puanlandýrma yapýlacak.
Yüksek puan alanlarýn
kredi faizleri daha düþük
olacaðý gibi düþük puan
alanlar ya yüksek faiz ödemek zorunda ya da

kredi taleplerinin geri çevrilme tehlikesiyle karþý
karþýyalar. Þahýslar için de
ayný durum söz konusu.
Kredi talebinde bulunan
þahsýn iþi, eðitim düzeyi,
vasýflarý, iþ yeri güvenliði,
kazancý, tasarruflarý, özellikle hayat sigortasý olup
olmamasý,
oturduðu
semt ve bunun gibi tüm
veriler göz önünde bulundurulup puanlanacak.
Hayat sigortasý kapsamýnda yýllardýr para biriktiren
bir kiþi çok daha kolay
kredi alabilecek.
Kazandýðý tüm parayý
harcayanlar için þans
oldukça düþük görünüyor. Yani her durumda
tasarrufun önemi ilerde
kredi talebinde bulunmayý düþünenler için çok
önem taþýyor.

Türkiye´den üzücü haber
yýnlanan habere göre, bu
sene tatilerini Antalya yakýnlarýnda, bir tatil köyünde
yapan Avusturyalýlarýn yedikleri yemekten zehirlendikleri bildirdi.

Viyana- Avusturya´nýn yerel
Gazetesi „Die Krone“ de,
06.10.2003 tarihinde yaYENÝ VATAN GAZETESÝ

“Tatillerinin zehir olduðunu“ ifade eden ve „Salmonella“ adýnda bir tür baðýrsak enfeksyonuna yakalanan bir çok Avusturyalý turist,
“Ýyi ki tatilden döndüðümüz gün hastalandýk, yoksa
bizi nasýl tedavi ederlerdi
merak ediyoruz“ ifadelesin-

de bulundular. Yediði yemekten dolayý zehirlenenler
arasýnda 17 aylýk Leonie´de
bulunuyor.
Leonie´nin 29 yaþýndaki
babasý Robert F., “Tatilden
eve döndükten bir gün
sonra Leonie 41 derece ateþle hastalandý. 1 hafta
boyunca tedavi edildi.
Hastalýðýnýn nedeni Salmonella ve benzeri baðýrsak
enfeksyonu yapan diðer
virüsler. Bu, çocuklarda aþýrý

derecede ishal hastalýðýna
yol açýyor. Ýyi ki eve dönmüþtük” ifadesinde bulundu.
Ayný tatil köyünde Salmonella zehirlenmesine yakalanan bir diðer Avusturyalý
ise Yukarý Avusturya eyaletinden Ulrike S. oldu. Kýz
kardeþi Elizabeth ise ülkesine döndüðünde rahatsýzlandýðý ortaya çýktý. Bunun
yaný sýra bir baþka tatil köyünde ise 5 yaþýndaki bir
erkek çocuðun da ayný
þekilde bakteri zehirlenmesine yakalandýðý öðrenildi.
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Soyguncu Türk`e 10 yýl hapis
nildi. Elde edilen bilgilere
göre soyguncu Türk’ün,
kasiyerlere kötü bir þekilde
davrandýðý ve hatta dövdüðü ortaya çýktý.
Soygun olayýný yaþayan
bütün kasiyerlerin, olayýn
þokunu atlatmakta güçlük
çektikleri belirtildi. Ýþlerini
býrakmadan çalýþmaya devam edenlerin ise psikolojik tedavi gördükleri ortaya
çýktý.

T.T iþlediði tüm suçlarý kabul
ederken bunlarý tehdit edildiði için yaptýðýný iddea etti

Viyana- Viyana`daki bir
parfümeri maðazasýnýn
yaklaþýk sekiz kadar þubesinin soyulmasý olayý ile
ilgili 21 yaþýnda bir
Türk’ün tutuklandýðý öðre-

Zanlý T.T (21) ise iþlediði
pek çok sayýda suçu kabul
ederken, bu soygunlarý
yapmaya mecbur kaldýðýný, çünkü tehdit altýnda
olduðunu iddia etti.
Avukat Karl Bernhauser,
müvekkili T.T`nin babasýnýn bankadaki hesabýndan
6000 Euro para çekmiþ
olduðunu, ancak bu para-

nýn bile tehditleri durdurmada yeterli olmadýðýndan dolayý T.T’nin daha
sonra bu soygun olaylarýna baþvurduðunu ekledi.
T.T adlý Türk gencinin kendisine sorulan sorulara
þöyle cevap verdiði öðrenildi: “Geçen sene bir
Türk`ten uyuþturucu almaya baþladým.
Önceleri bu uyuþturucu
karþýlýðýnda benden para
istemememiþti, ancak Aralýk ayýnda aniden benden
12.000 Euro talep etti.
Daha sonra beni evine
davet ederek ifade bile
edemeyeceðim birtakým
seks malzemeleriyle baþtan çýkardý, korkunç bir
olaydý”.
T.T’nin verdiði ifadeye göre tehtitçi Türk evinde olan

bütün bu olaylarýn fotoðrafýný çekmiþ ve bunlarý
T.T`nin ailesine göstermekle onu tehdit etmeye
baþlamýþtý.
Hakim Szall`ýn, bu tehdit
hikayesindeki þüphesini
dile getirerek T.T`ye yakalanmasýndan hemen sonra
tehdit olayýný neden anlatmadýðýný sorduðu öðrenildi.
Bu yýl Ocak ayýndan Nisan
ayýna kadar olan süre içersinde sekiz parfümeri
maðazasýndaki kasiyerleri
býçakla tehdit ederek
toplam 7000 Euro tutarýnda para çalan T.T için
Viyana Yeminli Jürisi 10 yýl
hapis cezasýný uygun
görürken, sanýk avukatý
tarafýndan hakimin karara
varmasý için zaman talep
edildiði aktarýldý.

Teksas sanmayýn, burasý Ýstanbul!
Ve fotoðraf karesindeki bu donuk sahne tam 45 dakika sürdü. Ne polis, ne de vatandaþ kýlýný kýpýrdatmadý.
Ýstanbul- Kaðýthane'de emlakçýlýk yapan Coþkun, Okan
ve Ongun Güleroðlu kardeþler, öðlen yemeði yedikten sonra, aralarýnda husumet bulunan emlakçý ve arkadaþlarýyla
görüþmeye
gitti.
Ýddiaya göre, görüþmenin
ardýndan taraflar tartýþmaya
baþladý. Ýsmi öðrenilemeyen
emlakçý ve arkadaþlarý,
Ataköy'deki Ahmet Cömert
Spor
Salonu
önünde
Güleroðlu kardeþlere kurþun
yaðdýrdý. Olayda, 3 kardeþ
de bacaklarýndan yaralanýrken, saldýrganlar beyaz bir
otomobille kaçtý.
Bacaklarýna isabet eden kurþunlarla yaralanan Güleroð-

lu kardeþler, olay yerinde
yaklaþýk 45 dakika ambulans bekledi. Yaralý halde
yerde yatan Ongun Güleroðlu, telefonla yakýnlarýný
arayarak, baþlarýna gelen
olayý anlattý. Bir süre sonra
olay yerine gelen polis, olay
yerine ambulans çaðýrýrken,
yaralý kardeþler, çektikleri
acýya dayanamayarak "Bizi
hastaneye götürün" diye
yalvardý. Ancak polis, bu
feryatlarý duymak yerine,
olay yerinde bulunan gazetecilere, bu durumu görüntüledikleri için müdahaledede bulunmayý tercih etti.
Çevredeki vatandaþlar da
polis gibi olayý sadece seyretmekle yetinince bu dramatik sahne 45 dakika

sürdü. Bu sýrada saldýrganlara ulaþmaya çalýþan polis,
yerde yatan üç yaralýya olayýn nasýl olduðunu sordu.
Hatta bir polis memuru,
“Saldýrgan þimdi nerede?”
diye sorunca yaralýlardan
biri baðýrarak, "Bunu yapan
adam durur mu kardeþim.

Soru sormasýný bilmiyorsun,
bu ne biçim soru" diyerek
tepki gösterdi.
Ve müthiþ final..!! Üç kardeþ, bir saate yakýn bir
bekleyiþin ardýndan gelen
ambulanslara bindirilerek
hastaneye kaldýrýldý..

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Raffaelgasse1 1200 Wien
( Greiseneckergasse Köþesi)

Rezervasyon için
0699 1220 74 25
Damak tadý anlatýlmaz, bizde yaþanýr.

Hafta içi hergün
* Izgara Et Çeþitleri
* Saat: 7 ile 10.30 arasý
* Izgara Balýk Çeþitleri
sabah kahvaltýsý
* Günlük Sulu Yemek * 11.00 ile 15.00 arasý
Öðlen menüsü verilir
* Sýcak, Soðuk Mezeler

Özel günleriniz için 50 kiþilik yerimiz vardýr.

A N TA LYA
KUYUMCUSU

Dev ekranda, ev rahatlýðýnda lig TV keyfini yaþayýn
Merkez: Taborstrase 5, 1020 Wien Tel.& Fax: 218 34 98
Þube: Leibnitgasse 5, 1100 Wien Tel.: 971 87 41
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Çifte vatandaþlýk faturasý
Almanya- , Almanya’da ya þayan bir Türk ailesinin, bu
yaz Türkiye’ye tatile gitmesi
üzerine hem Alman hem de
Türk vatandaþlýðýna sahip
olduklarý anlaþýlmýþ, bu
durum karþýsýnda Alman
makamlarýnca Alman vatandaþlýklarýnýn iptal edildiði
öðrenilmiþtir.
Türkiye’ye Alman vatandaþý
olarak giden Çil ailesinin,
Antalya’da kimliklerini çaldýrmalarý üzerine Alman
fahri konsolosluðuna baþvurmalarý sonucunda, kendilerine sorulan sorular
karþýsýnda dürüst cevap vermeleri Alman vatandaþlýklarýna mal oldu.
Hürriyet gazetesinin geçtiðimiz ay geniþçe yer verdiði
bir habere göre, Alman konsolosluðunda çalýþan memurun Çil ailesine “Baþka
vatandaþlýðýnýz var mý?”
diye sormasýnýn ardýndan
olumlu cevap veren Bayram
Ali Çil, ailesinin ve kendisinin
Alman vatandaþlýðýnýn iptal
edildiðini öðrendi.
Kendi kendini ihbar
Kuzey Ren Vestfalya’nýn Altena kentinde yaþayan Çil ailesinin, 1998 yýlýnda Alman
vatandaþlýðýna geçtiði, 2002
yýlýnýn Mart ayýnda da tekrar
Türk vatandaþlýðýný aldýðý
belirtildi.
Lüdenscheid Vatandaþlýk
Dairesi yetkililerince, 1 Ocak
2000 tarihinden sonra alýnan ikinci bir vatandaþlýðýn,
Alman vatandaþlýðýný yasa
gereðince otomaktikman
iptal ettirdiði açýklandý.
Kimliklerinin çalýnmasý ile
konsolosluða gidip, kendile-

Avusturya
vatandaþlýðý
hangi þartlar
altýnda alýnýr ya
da kaybedilir?

Resim: Hürriyet Avrupa

Çil ailesi, Alman kimliklerini kaybetmeleri sonucunda
Almanya’ya Türk pasaportlarý ile vize alarak girmek
zorunda kaldýlar. Avusturya’da da bu olabilir.
rine yardým edileceðini
uman Çil ailesi, Alman kimliklerini kaybetmeleri sonucunda Almanya’ya Türk
pasaportlarý ile vize alarak
girmek zorunda kaldýlar.
Konsolosluðun aileye, “Sýnýrlarý uyardýk. Artýk Alman
deðilsiniz. Eðer geri dönmek
istiyorsanýz, Türk pasapostunuzu çýkarýp, vize alarak
geçmek zorundasýnýz” demesi üzerine açýklama yapan Çil, “Keþke kimliklerimiz
deðil, paralarýmýz çalýnsaydý.
Almanya’ya dönerken çektiklerimizi unutamýyoruz.
Kendi kendimizi ihbar ettik”
diyerek üzüntüsünü dile
getirdi.
Herþey sil baþtan
Kaybedilen vatandaþlýðý tekrar kazanmak için çalýþmalara baþlayan 38 yaþýndaki
Bayram Ali Çil’in, eþi Emsal
Çil ve 11 yaþýndaki kýzý Neslihan ile yabancýlar dairesinden gelen oturma iznine
baþvuru için evraklarýný topladýðý öðrenilen bilgiler arasýnda.
Türk konsolosluklar büyüteç
altýnda Almanya’da 110
bine yakýn kiþinin Çil ailesinin olduðu gibi Alman ve
Türk vatandaþlýklarýna sahip

olduklarý sanýlýyor. Çifte vatandaþlýðýn yasak olduðu bir
dönemde, bile bile bu prosedürü uygulayan ve buna
izin veren Türk konsolosluklarýnýn büyüteç altýna alýnacaðý açýklandý. 2000 yýlý sonrasý, Türk konsolosluklarýnca
el altýndan verilen Türk vatandaþlýðý sahibi kiþilerin
araþtýrýlacaðý yetkililer tarafýndan vurgulandý.
Yasa ne diyor?
1 Ocak 2000 tarihinde
Almanya’da yürürlüðe giren
yeni Vatandaþlýk Yasasý’na
göre, “Alman vatandaþlýðýna sahip olanlarýn izinsiz
ikinci bir vatandaþlýk almalarý Alman vatandaþlýðýný iptal
ettiriyor”. Olayýn farkýna
varan Alman makamlarý, kiþinin Alman vatandaþlýðýný
hemen iptal ediyor.
Yetkililerden alýnan bilgilere
göre, vatandaþlýðý kaybeden
kiþilerin ilk etapta oturma
iznini almalarý gerektiði ve
eðer þartlar uygun bulunursa Alman vatandaþlýðýna
yeniden baþvurabilecekleri
açýklandý. Yapýlan incelemelerde, ayrýca daha önce
Almanya’da Alman vatandaþý veya yabancý olarak yaþadýklarý sürenin de dikkate
alýnacaðý ifade edildi.

Yeni Vatan Gazetesi’nin
araþtýrmasýna göre, A vusturya vatandaþlýðýný
almak isteyenlerin veya
aldýðý vatandaþlýðýný kay betmek istemeyenlerin,
aþaðýdaki kurallara har fiyen uymasý gerekmektedir.
Vatandaþlýk almak için:
1) 10 yýl süresiz olarak
Avusturya’da
ikamet
etmeli (reþit olmayanlar
için bu süre 4 yýldýr)
2) 3 ay ya da daha fazla
bir süre ile hapis yatmamalý
3) Avusturya yasalarýna
uymalý
4) Avusturya’da yaþamak için gerekli gelire
sahip olmalýsýnýz.
Eðer aþaðýda belirtilen
þýklardan biri Avusturya
makamlarýnca ortaya çýkarýlýr ve belgelenirse, el de edilen Avusturya va tandaþlýðý kaybolur :
1) Kiþinin baþka bir
ülkeye ait vatandaþlýðý
sahip olduðu anlaþýlýrsa.
(çifte vatandaþlýk)
2) Kiþi, bu baþka ülkeye
ait vatandaþlýktan çýkmak için gerekli prosedürleri yapmýyorsa.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Daha fazla istiyorum.

a
h
a
D
!
z
a
m
a
l
o
a
z
u
c
u

Taze Avusturya
tavuk gö¤üs eti
1 kilosu

Avusturya
Patates Salatas›
1 Kilosu

2.39

5.99
Le Belle
Soyulmuﬂ domates

Armbruster
Badische Spätzle

400 gr

500 gr

0.79

0.29
Net Kilosu 1 Kilo € 1.21

1 kilosu € 1.58

Wake up
Multi Frucht ACE
1,5 litre
1 ﬁiﬂesi 0.99

Red Bull
Enerji ‹çece¤i
250 ml
1 Kutusu 1.09

Orjinal 6’l› ﬁiﬂe al›mlar›nda

% 14 ‹ndirimli

0.85

je Fl.
je
Fl.

1 Litre € 0.66 /6 ﬁiﬂe 1 Litre € 0.57

Orjinal 24’lü kutu al›mlar›nda

% 9 ‹ndirimli

0.99

je Fl.
je
Ds.

1 Litre € 4.36 /24 kutu 1 Litre € 3.96

Meinl Kahve
Präsident
çekilmiﬂ
500 g
+Mondo Kahve fincan› hediye
1 kilosu € 3.98
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Hanýmlar Baþbakanlýk’ta konuþtu
Geçtiðimiz günlerde Avusturya Dýþiþleri Bakaný Benito FerreroWaldner, Avusturya’da yaþayan yabancý kökenli kadýnlarýn karþýlaþtýklarý sorunlarýn, çözümlerinin, uyumla ilgili sorunlarýn tartýþýlabileceði
“Frauen in der Migration- Kadýnlar ve Uyum„ isimli bir panel düzenledi.
Viyana- Avusturya Dýþ Ýþleri
Bakaný Benito Ferrero’nýn
Baþbakanlýktaki ‘Kadýnlar ve
Uyum’ baþlýklý panele çoðunluðunu Türklerin oluþturduðu yüz civarýnda bayan
davetli katýldý. Ýlk önce bir
konuþma yapan Dýþiþleri
Bakaný Ferrero, kendisinin
de bir kadýn olmasýndan
dolayý kadýnlarýn sorunlarýna
ve uyum problemlerine ilgi
duyduðunu, hep beraber
hareket edildiðinde daha
çabuk ve net sonuçlara ulaþýlabileceðine dikkat çekti.
Kadýnlarýn çalýþma, eðitim,
saðlýk ve sosyal alanlardaki
sorunlarýný tespit edilip ilgili
makamlara
iletilmesinin
gerekliliðinden bahseden
Bakan, kendisinin bu çalýþ-

malara her zaman destek
verip kadýnlarýn yanýnda
hareket edeceðini söyledi.
Kadýnlarýn bir birlik oluþturarak çalýþmasýnýn daha verimli olacaðýný ve kendisinin
tam olarak bu çalýþmalara
destek vereceðinin altýný
çizen Bakan Ferrero ayrýca
sadece Avusturya’da yaþayan deðil diðer ülkelerde
yaþayan kadýnlarýn sorunlarýyla da ilgilendiðini ifade
etti. Kadýnlarla ilgili pek çok
projede imzasý olan Bakan,
her alanda kadýnlara desteðini ve yardýmýný sürdüreceðini belirtti. Avusturya’daki
yabancý kadýnlarýn en büyük
sorununun eðitim olduðunu
ve uyumun eðitim ile yeterli
lisandan geçtiðini vurguladý.

Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný Benito Ferrero (ortada)
Uyum Dairesi Baþkaný Þirvan Ekici (solda)

Kendisinin de bir yabancý ile
evli olduðunu, yabancýlarýn
durumunu iyi anladýðýný
ama eðitimin pek çok kapýyý
açtýðýný söyledi.
Daha sonra davete katýlan
kadýnlar sorunlarla ilgili konuþma yaptýlar. Ýlk konuþmayý
Alman asýllý ve bir Suriyeli ile
evli, Ýslami Ýnanç Derneði
sözcüsü olan Amina Bagati
yaptý. Bayan Bagati, konuömasýnda türbaný aðýrlýklý olarak iþleyince, panelin ana
konusu birden deðiþti.
Daha sonraki bütün konuþmacýlar genel olarak Bayan
Bagati’nin açtýðý türban
konusu üzerinde cevap vererek düþüncelerini ifade ettiler. Bayan konuþmacýlar
sorunlardan bahsederken

tübanla ilgili fikirlerini de
öncelikle dile getirmeleri
dikkat çekti. Bazý konuþmacýlar Avusturya’da türban
taþýmanýn hiç bir sorun
yaratmadýðýný vurgularken,
bazýlarý türbandan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirdiler. Burada yaþayan binlerce
kadýnýn, sayýsýz sorunlarý varken türban konusunun
Baþbakanlýk’ta yapýlan Kadýnlar ve Uyum baþlýklý bir
panelde böyle ön planda yer
almasý dinleyiciler arasýnda
elektriklenmeye yolaçtýðý
görüldü.
Sorunlarýn dile getirilmesi
için hazýrlanmýþ böyle bir fýrsatýn boþa geçirildiðini düþünen çoðu dinleyicinin

Ýslami Ýnanç Derneði Sözcüsü
bayan Amina Bagati Baþbakanlýkta ilk konuþmayý yaparak türban sorununu gündeme getirdi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayý 38

duydukalrý üzüntüyür sözlü
olarak dile getirdikleri görüldü. Dýþiþleri Bakaný Ferrero-Waldner de konuþmacýlarý bir süre dinledikten sonra
baþka bir toplantýya daha
katýlmak zorunda olduðunu
söyleyerek salondan ayrýldý.
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görüþtüðümüz Uyum Dairesi Baþkaný Þirvan Ekici toplantýnýn genel olarak iyi geçtiðini, türban sorununun
gereðinden fazla konu edilmesine karýþamayacaðýný a-

ma herþeye raðmen yabancý kadýnlarýn sorunlarýnýn
dile getirildiðini, Dýþiþleri
Bakaný Ferrero-Waldner’in
burada yaþayan yabancý kadýnlarýn sorunlarýyla çok

BÝR ÞANS ARANDI

Bunun yanýnda konuþma
yapan kadýnlar Almanca
kurslarý, eðitim, sosyal alanlarýn artýrýlmasý gibi konularda yaþadýklarý sorunlarý
ortaya koydular. Bir konuþmacý uyumun tek taraflý
olmasýnýn zorluðundan bahsederek buradaki insanlarýn
da yabancýlarla yaþamaya
daha esnek yaklaþmalarý ve
deðiþik kültürlerden gelen
insanlara daha toleranslý
davranmalarý
gerektiðini
vurguladý.
Toplantýdan sonra kendisiyle
YENÝ VATAN GAZETESÝ

BÝRÇOK BULUNDU

TÜRKÇE STAPLER (FORKLÝFT) KURSU
Stapler sürücüsü mü olmak istiyorsunuz? O zaman doðru adres WIFI
Wien! Dersler, kitaplar ve sýnav, herþey kendi dilinde Türkçe yapýlýyor.
7.11.03. Salý + Perþembe saat 17:00’den 20:30’a
Akþam kursu: 21.10-7
kadar
5.12.03 Cumartesi saat 8:00’den 15:00’e kadar
Cumartesi kursu: 15.11-5
3-G
Günlük kurs: 26.11-2
28.11.03 Çarþamba + Perþembe + Cuma saat
8:00’den 16:00’ya kadar
Daha detaylý bilgi almak için WIFI müþteri hizmetlerine ya da internet
adresine baþvurunuz.
Kayýtlar WIFI müþteri hizmetlerinde yapýlacaktýr.
WIFI Wien:
Tel.: 476 77-555, Fax: 476 77-580
www.wifiwien.at, kurse@wifiwien.at
WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

www.wifiwien.at

WIFI. IHR KURS STEIGT.

yakýndan ilgilendiðini ve
sorunlarýn çözümü için
destek verip elinden geleni
yapacaðýný ifade etti.
Burada yaþayan kadýnlarýn
hem sosyal hayatta, hem iþ
dünyasýnda, hem de kültürel
yaþamda daha aktif olmalarýný, farklý kültürlerin büyük
bir zenginlik taþýdýðýný,
sorunlarýn ve beklentilerin
ortaya konulup tartýþýlarak
çözüme ulaþýlacaðýný ifade
eden Ekici, böyle fýrsatlarýn
iyi deðerlendirilmesi gerektiðine dikkati çekti. Dýþiþleri
bakanýndan böyle bir destek
görmenin önemini hatýrlatan Ekici, kadýnlarýmýzýn
daha sýk bir araya gelerek
her alandaki sorunlarýna
beraberce çözüm aramalarýnýn çok büyük yararlar saðlayacaðýný sözlerine ekledi.
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Polis yardým istiyor

Viyana- Geçtiðimiz sayýmýzda manþet haber olarak verdiðimiz aile faciasýnýn katil zanlýsý olarak aranan koca Ýrfan Y. kaçmaya çalýþýrken Bulgaristan sýnýrýnda yakalanarak
tutuklandý.

Yeni Vatan Gazetesi’ne konuþan polis, bu vakanýn
tam anlamý ile aydýnlatýlmasýnda halktan yardým
beklediklerini belirtti.
Yeni Vatan Gazetesi’ne
konuþan polis, F. Y.´in öldürülmesi ile ilgili görgü tanýðý vatandaþlardan yardým
istiyor.
Gazetemiz Yeni Vatan, geçtiðimiz sayýda bu üzücü
olayý haber yapmýþtý.
Öldürülen merhum F.Y.´nin
katil zanlý kocasý Ýrfan Yýldýrým Bulgaristan´da tutuklandý ve Avusturya´ya þu
anda sevkini bekliyor. Viyana Emmniyet Müdürlüðünde ilgili dairenin suçlar bürosundan Robert Jandl adlý
polis memuru yine de va-

Sayý 38

Polizei bittet um Hilfe!
Im Fall der Ermordung von
Frau F. Y. bittet die Polizei
die
Bevölkerung
um
Hinweise. Yeni Vatan
Gazetesi berichtete von
dem traurigen Ereignis in
der letzen Ausgabe.
Der mutmaßliche Täter,
der Ehemann der Ermordeten wurde in Bulgarien verhaftet und wartet dort auf
seine Auslieferung nach
Österreich. Herr Robert
Jandl von der Kriminaldirektion bittet die Bevölke-

tandaþlarýn yardýmýna ihtiyaçlarý olduðunu ifade etti.
Jandl, “Zanlý Katil’in Bulgaristan’a birileri tarafýndan
götürüldüðünü tahmin ediyoruz. Özellikle de Ýrfan
Y.´nin Bulgaristan´a nasýl
kaçabildiðini merak ediyo-

rung trotzdem um Hinweise. Vor allem die Frage wie
der Mann nach Bulgarien
gelangen konnte interesssiert die Polizei. Vielleicht
hat ihn jemand in seinem
Wagen
mitgenommen
oder weiß sonst näheres
wie der Mann die Zeit nach
der Tat verbraucht haben
könnte. Die Polizei bittet
die Bevölkerung um Hinweise. Unter der Nummer
01/313 46/36110 kann
angerufen werden.

ruz. Belki birisi onu arabasýna almýþ olabilir, veya olaydan sonraki zamanýný nerede ve nasýl geçirdiði bize
bildirebilir” dedi. Bu konuda
bilgi verecek vatandaþlarýn
01/313 46/36 110 numarasýný aramalarýný rica edildi.

Özür ve Açýklama
Büyük bir üzüntü içerisinde ifade etmek isteriz ki, gazetemiz YENÝ VATAN’nýn 37. sayýsýnda „Viyana sokaklarýnda Vahþet“ adlý manþetimizde, isteðimizin dýþýnda
gerçekleþen teknik bir hata yapýlmýþtýr. Gazetemizin
14. sayfasýnda öldürülen merhum Sayýn Fatma Yýldýrým´ýn küçük bir resmini yayýnlamýþtýk. Ancak bu resmin üzerini, baþ sayfadaki daha küçük bir formatta
bulunan resimde olduðu gibi teknik bir sorun yüzünden kapatamadýðýmýzdan dolayý içtenlikle özür dileriz.
Bu yazý aracýlýðýyla, merhum Sayýn Fatma Yýldýrým´ýn
ailesi ve yakýnlarýndan, istemeyerek yapýlann bu teknik
hatadan ötürü özür diler, duyduðumuz derin üzüntüyü tekrar belirtmek isteriz.
Sayý 37’de birinci sayfada bulunan ayný resmin üzeri,
yanda görüldüðü gibi tamamen kapalýdýr. Bu da niyetimizin bariz bir þekilde bu resmi açmak olmadýðýnýn
kanýtýdýr. Burada yol ortasýnda gerçekleþen bir olayý
Türk toplumuna resimleri ile duyurarak tekrar böyle
vacialarýn olmamasýný amaç edinmiþtik. Haberimizin
içeriðini okuyanlar burada haberde kim, ne, nasýl, nerede, kiminle sorularýnýn dýþýna çýkýlmadýðýný göreceklerdir.

Yeni Vatan Gazetesi
YENÝ VATAN GAZETESÝ

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

>

O UYUMUYOR, mola vermiyor ve tatile gitmiyor. Kısaca bizim enerejimiz sizler
için 24 saat boyunca çalışıyor. Tabii ki bunun devamlı kılınabilmesi için
Wien Energie bulunuyor. Bunun için WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE,
Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. Çünkü birlikte sadece yeterli enerjiye biz
değil, özellikte sizlerde sahipsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi
www.wienenergie.at veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.

WIENSTROM
WIENGAS
FERNWÄRME WIEN

D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.
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Semra Beken

Beklemek...
Henüz küçük bir çocukken
oyundan baþýmýzý kaldýrýp
etrafýmýzdakilere baktýðýmýzda, hep birgün büyüyüp onlar gibi olacaðýmýzý
hayal etmiþizdir.
Beklemiþizdir büyümeyi...
Sonra büyür okula gideriz.
Okullar bitirip iþ sahibi
olmaktýr amaç. Ýþ güç sahibi olup para kazanacaðýmýz
günleri bekleriz. Okullar
bitince evlenip yuva kur-

maktýr beklenen..
Evlenince hayatýmýzýn deðiþeceðine, herþeyin daha iyi
olacaðýna inandýrýrýz kendimizi. Evlendikten sonra ise
bir çocuk, hatta ikinci
çocuk olunca herþeyin yoluna gireceðine inandýrýrýz
kendimizi. Sonra çocuklar
daha çabuk büyümedikleri
için onlara kýzar, büyüdüklerinde daha rahat ve
huzurlu olacaðýmýzý düþleriz. Erginlik döneminde sorunlarýyla uðraþmaktan yorulur bir an önce bu dönemi atlatmalarýný bekleriz.
Yeni bir araba alýnca, eþyalarý deðiþtirip güzel bir tatile çýkýnca yaþantýmýzýn çok
daha iyi olacaðýný düþünür,
bunlarýn gerçekleþmesini
bekleriz sabýrla.
Daha büyük bir eve taþýnýp

emekli olmakta beklentilerimiz arasýnda önemle yerini
alýr. Çocuklarýn tahsilini
tamamlayýp evlenmeleri,
torunlarýn mürvetini görebilmek en doðal beklenti
lerimizdir...
Beklentiler saymakla bitmeyecek kadar çoktur.
Peki ya yaþamak?..
Gerçek ise, yaþamak için þu
andan daha iyi bir zaman
olmadýðýdýr. Eðer þimdi, þu
an deðilse; ne zaman?
Hayat mücadeleler ve
beklentilerle
doludur.
Sadece bunlarý düþünerek
hayatý geçirmek insan için
çok büyük bir kayýptýr.
Hayatý
getirdikleriyle,
mücadeleleri, zorluklarý ve
sunduklarýyla, kazanç ve
kayýplarýyla, ne kadar hýzla
kayýp gittiðinin farkýna
vararak, her anýný yaþaya-

Sayý 38
rak, mutlu anlarýn tadýna
vararak geçirebilmek.
Mutluluða giden ayrý bir yol
yoktur, mutluluk bir yoldur.
Sahip olduðumuz herþeyin,
her anýn kýymetini bilip,
vaktimizi birlikte harcayacak kadar deðer verdiðimiz
özel insanlarla her aný tadarak geçirmek hayatý. Ve o
insanlarýn da kýymetini bilebilmek..
Unutmamalý ki, zaman hiç
kimse için durup beklemez.
Mutlu olmak için içinde
bulunduðumuz
andan
daha iyi bir zaman olduðuna inanmaktan ve beklemekten vazgeçmeliyiz. Pek
çok insan mutluluðu yükseklerde arar, halbuki mutluluk tam boyumuz hizasýnda, içimizde saklýdýr.
Hani derler ya, yarýn hiç
kimseye vaat edilmemiþtir...

Yeni Vatan Gazetesi,

þirketinizi

50.000

aile ile buluþturuyor.

50.000 baský ile Avusturyanýn her yerine ulaþan
Yeni Vatan Gazetesi,
kurumunuzu halka yakýnlaþtýrýyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonlarýmýz.

Ergün SERT: 0699 116 403 22
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Karamanoðlu Mehmet Bey'i arýyorum
Göreniniz, bileniniz, duyanýnýz var mý? Bir ferman yayýnlanmýþtý. "Bu günden
sonra, divanda, dergâhta
bârgâhta, mecliste, meydanda Türkçe'den baþka dil
konuþulmaya" diye. Hatýrlayanýnýz var mý? Dolanýn yurdun dört bir yanýný, çarþýyý,
pazarý, köyü, þehri, fermana
uyanýnýz var mý?
Nutkum tutuldu, þaþýrdým
merak ettim. Dolandýðýnýz
yerlerdeki Türkçe olmayan
isimlere, gördüklerine, duyduklarýna üzüleniniz var
mý? Tanýtýmýn demo, sunucunun spiker, gösteri adamýnýn showmen, radyo
sunucusunun
diskjokey,
haným aðanýn, firstlady
olduðuna þaþýranýnýz var
mý? Dükkanýn store, bakkalýn market, torbanýn poþet,
maðazanýn süper, hiper,
gross market, ucuzluðun,
damping olduðuna kananýnýz var mý? Ýlan tahtasýnýn
billboard, sayý tablosunun
skorboard, bilgi alýþýnýn brifing, bildirgenin deklarasyon, merakýn, uðraþýn
hobby olduðuna güleniniz
var mý? Býrakýn eli, özün bile
seyrek uðradýðý, beldelerin
giriþinde welcome, çýkýþýnda goodbye okuyanýnýz var
mý? Korumanýn, muhafýzýn,
body guard, sanat ve meslek pirlerinin duayen, itibarýn, saygýnlýðýn, prestij olduðunu bileniniz var mý?
Sekinin, alanýn platform,
merkezin center, büyüðün
mega, küçüðün mikro,
sonun final, özlemin hasretin, nostalji olduðunu öðreneniz var mý? Ýþ hanýmýzýn
plaza, bedestenimizin galeria, sergi yerlerimizi, center
room, show room, büyük
þehirlerimizi, mega kent
YENÝ VATAN GAZETESÝ

diye gezeniniz var mý? Yol
üstü lokantamýzýn fast
food, yemek çeþitlerimizin
menü, hesabýný, adisyon
diye ödeyeniniz var mý? Ýki
katlý evinizi dubleks, üç katlý
komþu evini tripleks, köþklerimizi villa, eþiðimizi antre,
bahçe çiçeklerini flora diye
koklayanýnýz
var
mý?
Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eþkiyanýn
mafya, desteðe, bilemediniz koltuk çýkmaya, sponsorluk diyeniniz var mý?
Mesireyi, kýr gezisini picnic,
bilgisayarý computer, hava
yastýðýný airbag, eh pek olasýcalar, oluru, pekalayý, okey
diye konuþanýnýz var mý?
Çarpýcý önemli haberler,
flash haber, yaþa, varol sevinçleri, oley oley, yýldýzlarý,
star diye seyredeniniz var
mý? Virvirik daðýnýn tepesindeki köyde, Cafe show levhasýnýn altýnda, acýnýn da
acýsý kahve içeniniz var mý?
Topraðýmýzý, bayraðýmýzý,
inancýmýzý çaldýrmayalým
derken, dilimizin çalýndýðýný, talan edildiðini, özün el
diline özendiðine, içi yananýnýz var mý?
Masallarýmýzý, tekerlemelerimizi, ata sözlerimizi unutttuk, þarkýlarýmýzý, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik.

KARAMANOÐLU
MEHMET BEY:
"BUGÜNDEN SONRA
DÝVANDA, DERGAHTA,
BARGAHTA, MECLÝSTE VE
MEYDANDA TÜRKÇEDEN
BAÞKA DÝL KULLANILMAYACAKTIR."
13 Mayýs 1277

Hayal meyal hatýrlayýp da,
sahip çýkanýnýz var mý?

Karamanoðullarýnýn üçüncü ve
en büyük hükümdarýdýr. Doðum tarihinin kesin olmamakla birlikte 1246 olduðu sanýlmaktadýr. Ölüm tarihi ise
1283'tür.
Mehmet Bey Karamanoðullarý'nýn baþýna geçtiðinde,
Anadolu'da Moðol hakimiyeti
bulunmaktaydý.
Karaman Bey'in ölümünden
sonra, Anadolu Selçuklu Sultaný IV.Rüknettin Kýlýçarslan,
Karaman ülkesinin idaresini,
vezirlerinden Hutenoðlu Bedrettin ibrahim'e vermiþ; eski
ülüþ sistemini tanýmadýðýný
ilan etmiþti. Daha çocuk yaþta
olan Mehmet Bey ve kardeþleri
de yakalanýp hapsedilmiþti.

Alev ALATLI
22.07.2003

IV.Rukneddin Kýlýçarslanýn ölümü üzerine, yerine III.Gýyased-

Türkçe'miz elden gidiyor,
dizini döveniniz var mý?
Karamanoðlu Mehmet Bey'i
arýyorum, göreniniz, bileniniz, duyanýnýz var mý? Bir
ferman yayýnlamýþtý . . .

din Keyhüsrev geçti. Mehmet
Bey ve kardeþleri serbest býrakýldý.
Karamanoðlu Mehmet Bey,
baþa geçer geçmez, Selçuklulara cephe aldý. Üzerine gönderilen Moðol-Selçuk ordusunu, Göksu vadisinde maðlup
etti. Güneye yönelip, Sahiller
Emini Hoca Yunus ordusunu
da yenerek egemenliðini saðlamlaþtýrdý. Daha sonra, Eþrefoðlu ve enteþe Türkmenlerini
de yanýna alarak Konya önlerine geldi. Konya'yý zaptederek
Gýyaseddin Siyavuþ'u Selçuklu
tahtýna geçirdi.
O sýrada Selçuklular, edebi dil
olarak Farsça'yý, devlet iþlerinde ise Arapça'yý kullanýyorlardý.
Halk ise bu iki dilin dýþýnda,
kendi öz dili olan Türkçe'yi kullanmayý sürdürüyordu.
Mehmet Bey, millet olarak yaþamanýn ilk þartý olarak, dil birliðinin saðlanmasý gerektiðine
inanýyordu. Kendi dilini ve kültürünü hor gören, baþka kültürlerin egemenliðine girmeyi
yücelik sanan, bu yoz anlayýþa
tepki gösteriyordu. Konya'nýn
alýnmasýndan sonra, 1277 tarihli ünlü fermanýný yayýnladý.
Türkçeden baþka bir dil konuþulmasýný yasakladý. O'nun bu
fermaný Anadolu'da uzun yýllar
yankýlanmýþ ve günümüze
kadar gelmiþtir.
Konya'yý yeniden ele geçiren
Moðollar, Karamanoðullarý üzerine yürüdüler. Küçük bir orduyla Moðollara karþý yiðitçe
savaþan Mehmet Bey, kardeþleri Tanu ve Zekeriya ile birlikte
þehit düþtü.
Mehmet Bey askeri ve idari
yönden bilgili ve yetenekli bir
devlet adamý idi. Hayatý boyunca bilim ve sanat adamlarýný
etrafýnda toplamýþ, onlara
büyük deðer vermiþtir.
RUHU ÞAD OLSUN.
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Türban Avrupa basýnýnda iþleniyor
Almanya- Alman Mahke mesi'nin türbanlý öðretmene
izin vermesi Avrupa'da büyük tartýþma baþlattý.
Alman Federal Anayasa
Mahkemesi'nin Ferasta Ludin adlý Afgan asýllý bir
Müslüman kadýnýn baþörtüsüyle ders vermesini engelleyen bir yasa olmadýðýna
karar vermesinin ardýndan,
ülkedeki türban tartýþmasý
bir anda alevlendi.
Almanya'da baþlayan tartýþma kýsa sürede Avrupa'ya da
sýçradý. Baþta Fransýz, Alman
ve Ýngiliz basýný olmak üzere
dünyaca ünlü yayýn organlarý türban sorununa geniþ yer
ayýrdý. Genel yorum; türbanýn Müslüman Hýristiyan kavgasý baþlatacaðý ve Avrupa'yý
bölünme noktasýna getirme
tehlikesi taþýdýðý...
Le Monde: Tartýþma alevleniyor diye, Fransýz gazetesi
haberi manþetten verdi:
“Gazetede þu ifadelere yer
verildi. Fransa'da türban taktýðý için okuldan atýlan 2 kýz

yüzünden zaten ortalýk karýþýktý. Þimdi Almanya da ayný
sorunla karþý karþýya kaldý.
Bu soruna yasal düzenlemeler getirilerek bir çözüm
bulunmazsa benzer tartýþmalarla tekrar karþýlaþacaðýz
gibi görünüyor.”
Financial Times: “Almanya'yý
karýþtýrýr”. Gazete birinci
sayfasýndan verdiði haberde
kararýn ülkeyi bölecek bir
tartýþmayý beraberinde getirdiðini yazdý. Mahkeme
kararýyla körüklenen tartýþmanýn, 11 Eylül sonrasýnda Müslümanlar ile Hýristiyanlar arasýnda gerilen iliþkileri yeniden kötüleþtireceðini belirten gazete, Alman
muhafazakarlarýn ilk kez bir
konuda Türkiye'yi örnek aldýklarýný ve kamusal alanda
türbanýn yasaklanmasýný savunduklarýný vurguladý.
Independent: Politik fýrtýna
çýkar Ýngiliz Gazetesi, kararýn
Almanya'da yeni bir politik
fýrtýnayý tetikleyeceði yorumu yaptý. Gazeteye göre
mahkeme tartýþmalara nokta koymak yerine yetkiyi ye-

Son günlerde kamu ve eðitim veren kurumlarda, türbanýn yasaklanmasý tartýþmasý, birinci sýradan
Avrupa’nýn gündemine oturdu.
rel mahkemelere devrederek
korkak bir karara imza attý.
Agence France Presse: “Yeni
sembol türban” Ajans haberinde türbanýn, Avrupa'da
kendini giderek daha çok
hissettiren Müslüman azýnlýkla laik kesim arasýndaki

çekiþmenin yeni sembolü
haline geldiði yorumu yapýldý. Avrupa ülkelerinin bu
konuda kaos yaþadýðý vurgulanan haberde sadece
Türkiye ve Fransa'nýn katý
yasalara sahip olduðu belirtildi.

Terbiyesiz Dieter Bohlen!
Almanya’nýn kendini beðenmiþ ve etrafý aþaðýlayan
tavýrlarý ile tanýnan para
delisi ses sanatçýsý Dieter
Bohlen „Kulislerin arkasýnda“ (Hinter den Kulissen)
adlý kitabýnda Türk adýný
„pezevenk“ kelimesi ile
birarada kullanmasý ile
tepki topladý.
Almanya’da „Modern Talking“ adlý müzik grubunun
kurucusu ve ses sanatçýsý
Dieter Bohlen skandallarý,

eski hanýmlarý hakkýnda
yazdýðý rezil kitaplarýn
yanýnda son yazmýþ olduðu
kitabýnýn bir bölümünde
geçen bir olaydan sonra
þunu yazdý: „Ayný bir Türk
pezevengine benziyordum.
Tek farkým sarýþýn olmamdý
(Ich sah aus wie ein türkischer Zuhalter nur in
blond)“.
Bohlen’in kitabýnýn satýþý,
birlikte çalýþtýðý birçok
sanatçý ve ünlü kiþiye çamur
atmasý nedeni ile mahkeme

kararýnca durduruldu. Pezevenklik konusunda oldukça
tecrübeli olduðunu kitabýnda gösteren ve hatta bir
ulusun ismi ile pezevenkliði
yanyana koyabilecek kadar
basitleþmenin yanýnda kendisine, ’aþaðýlýk kelimesini’
kullananlara ‚Danke schön’
dediði öðrenilen Dieter
Bohlen adlý “terbiyesiz“ Alman adama Allah akýl, fikir
ve iman versin diyenleri
gittikçe arttýðý yakýn kaynaklardan öðrenildi.

Profil Dergisinde yayýnlanan
terbiyesizlik
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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HEDÝYE ÇEKÝ
Bu kuponla gelerek
kayýtlý telefon alan
herkese, telefonuna
uygun kýlýf hediye.

Kampanyalarýmýz stoklarýmýzla sýnýrlýdýr.
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Avusturya’da bir KIBRIS neferi

Bu sayýmýzda sizlere yavru vatan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin buradaki temsilcilerinden birisini, Avrupa Kuzey Kýbrýs Dostlarý Derneði Baþkaný
sayýn Küfi Seydali’yi tanýtýp düþünceleri ve faaliyetleri hakkýnda bilgi aldýk.
Yeni Vatan: Sayýn Seydali
önce bize kendinizi tanýtýr
mýsýnýz?

mak ve Türkler’le ilgili her
konuda sosyal olarak çalýþmakla geçiriyorum.

Seydali: Þimdi Rum kesimi
sýnýrlarý içinde kalan Baf’ta
1947’de doðdum. 1966’da
hadiseler alevlenmeye baþladýðýnda Kýbrýs’dan ayrýlýp
Ýngiltere’ye tahsil için gittim.
Ýngiltere’de Makina ve Yüksek Makina Mühendisliði
tahsili yaptým. Daha sonra
1977 baþýnda Avusturya’ya
bir firma ile çalýþmak için
geldim ve o zamandan beri
buradayým. Boþ vakitlerimi
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ni tanýtmak, Kýbrýs
Türkleri’nin haklarýný savun-

Yeni Vatan: Dernek faaliyetleriniz neler, neler yapýyorsunuz?
Seydali: Örneðin Avusturya
basýnýnda Kýbrýs haklarý ve
Türkler konusunda bu güne
kadar yüzlerce mektubumuz
ve yazýmýz yayýnlandý. 1990
senesinde derneði kurduk.
Daha sonra KKTC beni
Avusturya temsilcisi olarak
atadý. Türk Büyükelçisi ve
müsteþarlarla çalýþmalarýmýz
oldu. Özellikle sayýn Ayhan
Kamel’in büyükelçiliði za-

manýnda çok destek gördük. Ama maalesef daha
sonra bu destek yokoldu,
devlet politikasýyla alakalý
olarak hatta neredeyse üvey
evlat olduk. Þunu söylemeliyim ki bugün ne yazýk ki
gerçekte son yýllarda gelen
hükümetlerin
hiç
biri
KKTC’nin tanýnmasýný istememiþtir. Demirel, Özal zamanlarýnda da durum ayný
olmuþtur. Bu konuda sadece
Ecevit hassasiyet göstermiþ,
sahip çýkmýþtýr.
Bugün Erdoðan’a baktýðýmýzda daha baþbakan olmadan Avrupalýlara Denktaþ’la
ilgili talihsiz sözler sarfettiði-

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin buradaki temsilcilerinden birisini, Avrupa Kuzey Kýbrýs Dostlarý
Derneði Baþkaný sayýn Küfi Seydali

ni görüyoruz. Sadece son
Almanya gezisi sýrasýnda
Kýbrýs’la ilgili umut verici
sözler duyduk kendisinden.
Kofi
Annan
planýnýn
Türkler’e danýþmadan yapýldýðýný, dolayýsýyla neden
Türkler’den kabul beklendiðini anlamadýðýný, Kýbrýs’ýn
bir Yunan adasý olmadýðýný
ifade etti ki, bizim de bu
güne kadar söylemeye çalýþtýðýmýz
zaten
buydu.
Uluslararasý hukuk kurallarý
ve kendisine verilen haklara
raðmen Türkiye bu davayý
kaybederse bu herþeyden
çok Türkiye için büyük kayýp
olur.
Avrupa soðuk savaþýn bitmesiyle þimdi Türklere olan
ihtiyacýnýn azalmasýndan
dolayý büyüklük kompleksine kapýlarak, gücünün
Türkiye’de etkili olabileceðini düþünebilir. Avrupa Birliði
üyeliði karþýlýðýnda Kýbrýs’ý
baský unsuru olarak kullanabilir. Bizler, Avrupu’da yaþayan Türkler olarak biliyoruz ki, zaten bizi AB’ye kolay
kolay üye yapmazlar. Zaten
Erdoðan da buraya geldiðinde bizlere “Türklüðü
býrakýn” dedi. Herhalde
sonuçta bizim Kýbrýs Ýslam
Toplumu gibi bir þey olmamýzý düþünüyorlar. Biz böyle
birþeyi kabul edemeyiz.
Türkiyeli olmadýðýmýz için
biz Türk sayýlmayacak mýyýz?
Sanýrým Erdoðan’a göre
Türkiye’nin dýþýnda kalanlar
Türk deðil.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak
ister misiniz?

Yeni Vatan: Burada ne kadar
Kýbrýslý var, faaliyetleriniz
neler?
Seydali: Sayý olarak oldukça
az. Dernek mensuplarýmýzýn
çoðunu Türkler ve Avusturyalýlar oluþturuyor. Zaten çoðu Kýbrýs’a defalarca gitmiþler. Bizler de burada Kýbrýs’tan sanatçýlar, müzisyenler,
ressamlar getirip etkinliklerle
Kýbrýs’ý tanýtmaya çalýþýyoruz.
Konferanslar düzenliyor, tarihi ve siyasal bilgiler veriyoruz.
Siyasiler Kýbrýs’ý tanýmadýklarý
için biz yokmuþuz gibi hareket ediyorlar.
Yeni Vatan: Dernek nerede
faaliyet gösteriyor?
Seydali: Dernek merkezi
Kienberg’de. Verein der Nord
Cypern, Heinreich weg 9,
3291 Kienberg adresinde
faaliyet gösteriyoruz.
Yeni Vatan: Kýbrýs’ýn KKTC
olmadan önceki ve sonraki
durumlarýný karþýlaþtýrabilir
misiniz?
Seydali: 1970’den sonra
Kýbrýs Türkleri için tabii ki
büyük bir þans doðdu, hürriyetlerine kavuþtular. Önceleri
çok büyük sýkýntýlar yaþayýp
büyük kayýplar verildi. Türkler
%25 oranýndaydý ve tüm
YENÝ VATAN GAZETESÝ

güçler onlarýn elindeydi.
Bizler ilk mücadeleyi av tüfekleriyle verdik. Çok büyük
sýkýntýlar yaþadýk. Ecevit’te
cesaret olmasaydý daha da
çok da çekecektik. Ama daha
sonra Ecevit’ten sonraki
hükümetler özellikle Demirel,
Amerika’ya çok baðýmlýydýlar.
Daima Amerika ne der diye
düþünüldü, hatta o zamanlar
Kýbrýs’ýn tanýnmasý için hiçbir
büyükelçiliðe talimat bile verilmedi. Hep Rumlarla kurulacak bir federe devlet beklentisi içindeydiler. Ama Rumlar
asla buna yanaþmadýlar.
1975’de Kýbrýs Türk Federe
Devleti kuruldu. Daha sonra
da KKTC kuruldu. Bunda o
zamanki Dýþiþleri Bakaný olan
Ýlter Türkmen’in çok emeði
vardýr. Bugün farklý yazýlarýna
da rastlýyoruz. Denktaþ
bugün her ne kadar bütün
günahlarýn baþý gibi gösteriliyorsa da Kýbrýs’ý bu günlere
getiren ve hayatýný bu iþe
koyan insandýr.
Ayrýca her zaman Türkiye ile
uyum içinde çalýþtý.
Türkiye’nin baþýndakiler bir
öncekilerden miras devralýyor
ama Kýbrýs’ý sayýn Denktaþ
büyük özverilerle ayakta
tutuyor.

Haber kadrosunu günden güne güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi, deneyimli 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 yazarak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi
e-mail: redaktion@yenivatan.com
Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien
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"Tasarrruf hesaplarýnýn ödenmesinde faiz tartýþmasý"
Viyana-Tüketiciyi Koruyanlar
ve Tasarruf Bankalarý fazla
hesaplanan faizler konusundaki tartýþmada ortak bir
noktada uzlaþma saðlýyor.

küm verdi.
Bazý bankalarýn ise müþteri
kaybetmemek için, zararýn
yüzde 70`ini geri ödeme
yapacaklarý öðrenildi.

Tasarruf hesaplarý sektörü
tüketicilerine yüzde 70 oranýndaki faiz zararlarýný ödemek istiyor. Ancak diðer
bankalar -een azýndan þimdilik- bu konuda ayný yönde
hareket etmiyorlar.

Tüketiciyi Bilgilendirme Derneði`nin Hukuk Uzmaný
Peter Kolba ise olayý, hiç geri
ödeme yapýlmamasýndansa
yüzde 70 oranýnýn çok iyi bir
aþama olduðu þeklinde özetledi.

Fazla hesaplanan kredi faizleri konusunda, tüketiciyi
koruyanlar ve bankalar arasýnda yýllardan beri süren
çekiþmede geçtiðimiz günlerde bazý konularda uzlaþmaya varýldý.

Arbeiterkammer`dan Johanna Ettl`in, „Müþterilerin
uðradýklarý zararýn tamamýný
geri alabilmelerini dilerdik,
ancak bu oran OGH`nin
kararýndan çok daha iyi“
þeklinde yorumda bulunduðu kaydedildi.

Tüketiciyi Koruyanlar, diðer
bankalarýn tutumlarýný deðiþtirmemeleri gerektiklerini
söylerken, bu konudaki toplu þikayetleri ilerletme konusunda çalýþacaklarýný belirtti.

Yalnýzca AK (Arbeitskammer)’nýn ülke çapýnda
21.000 olayý incelemesi
sonucunda bankalarýn müþterilerine toplam 33 milyon
Euro borçlu olduklarý tespit
edildi. Bu dosyalara her yýl
3000 ile 4000 arasý
yeni dosya eklenecek.
Volksbank ve Raiffeisen sektörü
ise bu uzlaþmayý imzalayýp imzalamama konusunda herhangi bir karara
varmadý.

1.3.1997’den
önce yapýlan,
1992 ile
1997 yýllarý

Bu konuda galibiyet kazanan Tüketiciyi Koruma Genel
Sekreteri Ursula Haubner,
hoþ olmayan bu meselenin
bir kýsmýnda da olsa bir
çözüme ulaþýldýðý için memnun olduðunu ifade etti.
Haubner ayrýca ilk aþamada
konunun çözümü ile ilgili
olarak sadece tasarruf bankalarý ile Erste Bank ve BACA’nýn bu uzlaþmanýn yanýnda yeraldýklarýný, bu sayede tüm özel kredilerin yüzde
40-`ýnýn kapatýlabileceðini
belirtti.
Fazla hesaplanan kredi faizleri konusundaki hukuk
savaþý, bu ortak Yüksek
Mahkeme Kurulu faizlerinin
yüksek hesaplandýðýný ve
kredi alanlarýn faiz fazlalarýný
geri alma hakkýnýn olduðunu kabul etmekle birlikte, bu
olayýn zaman aþýmýna uðramasý sebebiyle, banka tarafýndan geri ödemenin yapýlmayabileceði yönünde hü-

BAWAG ve
PSK ise geri
ödeme konusuna
kesin bir dille karþý
çýkýyor. BAWAG sözcüsü
Thomas Heimhofer „Bizim sözleþmelerimiz her
zaman doðruydu. Bu nedenle kesinlikle karþýlaþtýrma
yapmayacaðýz ve mahkeme

kararýnýn dýþýna çýkmayacaðýz“ dedi.
Peter Kolba ise bunun basiretsiz bir tutum olduðunu
belirterek, aklý baþýndaki
müþterilerden bu duruma
karþý tavýr almalarýný isteyip,
„Müþterilerinin isteklerini
dikkate almayan bir banka,
yeni iþlerinde kesinlikle
bunun etkisini hissedecektir“ þeklinde yorumda bulundu.

UZLAÞMA

leþmelerinde deðisken faiz
oranlarý uygulanmýþtýr. Erste
Bank, BA-CA ve tasarruf
bankalarý (Sparkassen) bu
sözleþmelerden doðan zararýn yüzde 70`ini ödemek
istiyor. Bu zararýn ödenmesi
sadece müþterinin bankaya
baþvurmasý halinde geçerli
olacaktýr.
Yabancý para kredilerinde ise
1.3.1997 tarihinden sonra
devam eden faizlerinin kazancýnýn genellemeden oluþan geri ödeme oranlarý,
senelik borç taksidi kredilerinde (annuitätenkrediten)
% 100, vadeli kredilerde
(endfällig) ise zararýn %50’si
þeklinde belirlendiði ifade
edildi.

arasýndaki (Faiz indiriminin
zamaný) tüketici kredisi sözYENÝ VATAN GAZETESÝ

Daha fazla istiyorum.

a
h
a
D
!
z
a
m
a
l
o
a
z
u
c
u

Taze Avusturya
Hindi gö¤üs eti
1 kilosu

Delikatessa
Domates Ketcab›
Ac›l› veya Normal Sade

1,5 kg

5.49

1.59
1 kilosu € 1.06

Lindenhof
Dilimli Kaﬂar Peyniri
250 gram

Susi
Portakal Suyu
100 %
1 litre

1.39

0.65

1 kilosu € 5.56

Potz Blitz

Çamaﬂ›r tozu
(40 y›kamal›k)

Potz Blitz
Bulaﬂ›k Detarjan›
Balsam ve
bakterilere karﬂ› etkili
500 ml

0.99

5.79
1 y›kamal›k € 0.14

1 litre € 1.98

Elite Provit
Meyve Yo¤urdu
3,8 % Ya¤l›
Çilek, Viﬂne, ﬁeftali, Nar veya yabani da¤ Meyveli
200 g
1 kilosu € 1.45
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Tukaþ'tan diabet ve diyet dostu reçeller!
Tukaþ, diabetik çilek ve diabetik viþne reçelinden sonra, diabetik böðürtlen ve diabetik ahududu reçelini de tüketicinin beðenisine sundu.
rýcýlar kullanýlarak üretilen "Tukaþ Diabetik Reçel"
olarak tüketicilere sunuyor.
Diabetik reçel üretiminde
þeker kullanmadýklarýný
vurgulayan Tukaþ yetkilileri, diabet hastalarýnýn
Tukaþ Diabetik Reçel çeþitlerini önerilen miktarlarda gönül rahatlýðýyla
tüketebileceklerini belirttiler.

Diabet hastalarý ile formunu korumak için diyet
yapanlara özel reçel çeþitleriyle ilgi gören Tukaþ,
böðürtlen ve ahududu
reçeli ile diabetik reçel
ürün grubunu geniþletti.
Tukaþ, yeni diabetik reçel
çeþitleri ile saðlýða yararlý
meyvelerden ahududu ve
böðürtlenin mükemmel Enerjisi %60 azaltýlmýþ
lezzetini, doðal tatlandý- "Tukaþ Diabetik Reçel"

Sigara
paketinde
yeni uyarý

çeþitlerinin, diðer reçellere göre enerjisinin yüzde
60 oranýnda azaltýlmýþ
olduðunu ifade eden yetkiler, formunu korumak
isteyen tüketiciler için
"Tukaþ Diabetik Reçeller"in ideal olduðunu vurguladýlar.
190 gramlýk cam kavanozlarda satýþa sunulan
"Tukaþ Diabetik Reçeller",
yeni çeþitleri ahududu ve
böðürtlen reçelleri ile
hýzla raflarda yer alýyor.

(Partizipation)
Partizipasyon nedir?
Latinceden gelen Patizipasyon kelimesi belirli konularda pay sahibi
olmak anlamýna geliyor.
Gençlerimiz birçok konuda kendi düþüncelerini, ilgi duyduklarý konularý, arzu ve isteklerini ifade etmek isterler. Bir
konuda söz veya kararlarda pay sahibi olmalarý, gençlerin toplumdaki en önemli haklarýndandýr.
Örneðin:
• Okulda öðretmenler
toplantýsýna öðrenciler
katýlamaz. Böylece neyin
deðiþmesi gerektiði hakkýnda bir yorum yapa-
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mazlar.
• Evde anne ve baba bir
sonraki gidecekleri tatilin hedeflerini tartýþýrlar.
Ancak çocuðun hangi
ülkeye gidecekleri hakkýnda karar verme hakký
yoktur.
• Büyükler oy kullanma
ve nelerin deðiþmesi gerektiði hakkýnda bir fikir
belirtebilirler. Gençlerin
ise böyle bir hakký bulunmuyor.
Bu yüzden yukarýda belirtilen hiçbir örnekte
Partizipasyon
anlayýþý
kullanýlmamýþtýr.

Viyana- 1.1.2003 tarihinden itibaren yeni Avrupa
Birliði Yasasý`na göre sigara
paketini üretenler büyük
harflerle (Sigara paketi ön
yüzeyinin yüzde 40`ýnda
yeralacak þekilde) sigara
kulanmanýn yolacabileceði
ölümcül tehlikelere karþý
uyarý yazýsýný bulunduracaklar.
Daha önce yapýlan uygulamada sigara
paketinin
üzerine çok küçük bir þekilde yazýlan “SSigara saðlýða
zararlýdýr” uyarýsý yerine,
neredeyse sigara paketinin
yarý yüzeyini kaplayacak
Rauchen kann töd þekilde “R
lich sein” uyarýsýnýn yazýlmasý mecburi hale getirildi.
Siyah çerçeve içerisindeki
uyarýnýn yanýsýra sigaranýn
hamilelikteki zararlý etkileri
de vurgulanacak.
Amaç sigara içenlere her
an sigaranýn sebep olabileceklerini hatýrlatmak, onlarýn bu alýþkanlýktan kurtarmakla beraber, sigaraya
özenen gençlerin bir nebze
bu zehirden uzak durmalarýný saðlamak.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Emniyet kemeri hayat kurtarýr

Emniyet kemeri, kazalarý
önlemeyen ancak meydana
gelebilecek yaralanmalarý azaltabilen bir güvenlik aracýdýr. Pek çok kazada emniyet
kemeri kullanýmý sayesinde
insanlarýn hayatýnýn kurtulduðunu biliyoruz. Ancak bir
emniyet kemerinin görevini
yerine getirebilmesi için,
onu kullanan kiþinin boyuna
ve kilosuna uygun þekilde
YENÝ VATAN GAZETESÝ

baðlanmýþ olmasý gereklidir.
Bu nedenle çocuklarýn kullanacaðý emniyet kemerinin
seçimi ve kullaným þekli çok
önem taþýr.
Emniyet kemeri kullanmamak bir hata olmakla birlikte, kullanan kiþilerin de bazý
konularda sýk sýk hata yaptýklarýný görüyoruz.
Bunlardan bazýlarý:
Kýsa mesafelerde ve düþük

hýzlarda emniyet kemeri tak mamak.
- Oysa düþük hýzlarda bile
ciddi yaralanma tehlikesi
vardýr ve bunun için en iyi
önlem emniyet kemeri takmaktýr.
Arka koltukta otururken
emniyet kemeri takmamak.
- Oysa arka koltukta kemer
takmadan oturan bir kiþi yalnýzca kendini deðil kaza sýra-

sýnda fýrlayýp çarpabileceðinden diðerlerini de tehlikeye
atmaktadýr.
Hava yastýðý var diye emni yet kemeri takmamak.
- Oysa emniyet kemerini takmayan bir kiþi, sadece hava
yastýðýnýn þiddetle çarpmasý
yüzünden yaralanabilir hatta
ölebilir
Fotos von
www.autokindersitz.at
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Dostum Mozart!

Konuk Yazar
Hasan CEMAL

Habsburg Ýmparatorluðu hala

gibi. Paris de öyle ama onun için

Ýstanbul'a dönünce Baþyazarýma

bütün ihtiþamýyla yaþýyor.

hala "Bir þenliktir Paris!" denebi-

anlatmýþtým.

Kahveleri severim.

liyor.

mý?

Viyana'nýn en eski kahvesini,

Sigara dumaný, taze kahvenin

Sanmýyorum ama... Belki de

Frauenhuber'i güç bela buluyo-

kokusu... Belki iç dünyama daha

tarihiyle,

ruz.

çok daldýðým için severim kah-

üstüne üstüne geliyor. Daha çok

"Mozart 1788'de bu kahvede

veleri. Bazen tedirgin duygular

geçmiþi mi yaþýyor?..

Haendel'in Pastoral'ini çaldý.

Viyana

sýkýcý

kültürüyle

insanýn

Kapýsýnda

bir

plaket:

uç verir. Nereden geldim, nereye

Cafe Central'ýn az ilerisinde,

Beethoven 1797'de bu kahve-

Viyana- Meydanda her zamanki

gidiyorum? Hýzla geçip yiten yýl-

Kunst Forum'da bir sergi:

de..."

gibi pandomimciler, etraflarýnda

lardýr belki de bu tedirgin duy-

Picasso - Chagall - Jawlansky.

Frauenhuber'de yorgunluk atar-

turistler... Büyükada gibi kokuy-

gularý besleyen. Belki yaþadýkla-

Ýsviçreli bir zenginin özel kolek-

mýþ Mozart... Akþam Viyana

or. Kocaman kocaman atlar.

rýn, belki iç hesaplaþmalarýn...

siyonu. Çok güzel resimler.

Mozart Orkestrasý'nýn konserine

Stefan Katedrali'nin önünde

Bilemiyorum.

Bizim zenginlerin Picasso'larý,

biletimiz var. Beyaz kremalý sýcak

birikmiþ faytonlarýn arasýnda

Bir boþluk içinde insanýn kendini

Chagall'larý

olmadý?

elma kekiyle mis kokulu kahve-

dolaþýyorum. Yaþlý bir faytoncu

yapayalnýz hissettiði zamanlarda

Parasýzlýk mý, kültürsüzlük mü?

mizi içiyoruz. Dostum Mozart ve

nihayet ilgileniyor. Bir elinde

gelir bu tedirgin duygular.

Yoksa ikisi de mi?..

Cumhuriyet

kaðýttan mendil atýnýn poposu-

Kahve köþesinde kocaman bir

Burgstrasse'den geçiyoruz.

Salzburg'da, Alp Daðlarý'nýn

nu temizlerken, Ayþe'yle bana

sessizliðin içine düþersin. Öyle

"Eski konaklar taþtan birer tarih

yamaçlarýndaki bu romantik

Mozart Kahvesi'nin yerini tarif

olur ki, bazen hiç istemediðin

yapraðý"

þehirde de, Uluslararasý Basýn

ediyor.

þeyler bir dipsiz kuyudan çýkar

Zweig, "Þurada, Lichnowsky'nin

Enstitüsü'nden

On dokuzuncu yüzyýlýn sonlarýn-

gelir.

konaðýnda Beethoven çalmýþ. Þu

Mozart'ýn izini sürmek istiyo-

da, yirminci yüzyýlýn baþlarýnda

Acýmasýzdýr bellek!

Esterhazyler'de Haydn konukluk

rum.

dünyanýn merkeziymiþ Viyana.

Bazen hiç anýmsamak istemedi-

etmiþ,

üniversitede

Viyana'da yaþadý, yarattý ama

O zamanlarýn New York'u, belki

ðin þeyleri dipsiz kuyulardan çýk-

Haydn'ýn 'Yaratýlýþ'ýnýn melodileri

Salzburg'da doðdu Mozart. O

daha

doðrusu

Manhattan'ý.

neden

diye

þu

yazar

eski

Stefan

anýlarý...

vakit

Yarýn

kalýrsa

artýp önüne koyuverir.

ilk kez duyulmuþtu. Mozart'ýn

kasvetli, basýk tavanlý baba evin-

Gücün, kültürün, sanatýn baþ-

Dostum Mozart!Nadir Bey'in bu

Figaro'nun Düðünü ezgilerinin

de ilk çalýþmalarýný yaptýðý piya-

kenti olarak Paris'le Berlin'in

kitabýný bir tek sen yazmamýþtýn

ilk yükselmiþ olduðu eski Burg

nosunu bir kez daha görmek

burun farkýyla önündeymiþ.

gazetede? Niye?..

Tiyatrosu... Bösendorf salonu,

istiyorum.

Mozart Cafe fazla ihtiyar, çok

Cafe Central.

Chopin,

ve

Yaþlý bir adam. Bir köþede ciga-

turistik, Japonlarla dolu. Bayýyor.

Bir sürü renkli kubbecikten olu-

Rubinstein'ýn konserler verdiði

rasýný tüttürüyor. Belli buradan

Bazý þehirlere bazý kitaplar yaký-

þan yüksek tavaný göz alýcý.

kutsal

Mahler'in

deðil, bu topraklara ait bir adam

þýr. Viyana için en çok Stefan

Avizeler sade ve zarif. Troçki'yle

Viyana Filarmoni konserlerini

deðil. Doðu'dan bir yerden.

Zweig'ýn Dünün Dünyasý'ný seve-

Kafka'nýn Viyana yýllarýnda en

yönettiði Opera..."

Arap, Türk, Kürt, Acem, Afgan

rim. "Viyana'da, ulusal duygula-

çok uðradýklarý kahve diye, ede-

Cafe Landtmann karþýmýzda.

olabilir.

rýn üstüne çýkmýþ o iki bin yýllýk

biyatçýlarýn uðrak yeri diye yazý-

Koca Freud'un mekaný. Ýnsanýn

Hüzünlü bakan bir ihtiyar...

baþkentte büyüdüm" diye yazar.

yor. Etrafta o tipler var mý?

derinlerindeki, bilinç altýndaki

Acýyla yoðrulmuþ bir ömür mü?

Bir de þu cümlesi: "Duygululuða

Kahvenin aylýk gazetesinde adýný

sapýklýklarý, ilkellikleri belki þu

Neden buralarda yaþamýþ olabi-

büyük yeteneði olan kent..."

bilmediðim

köþedeki salona hakim masada

lir? Sürgün mü? Yarým kalmýþ

Kahve deyince Viyana Paris'le

satýrlar.

oturup düþündü.

düþlerle dolu uzun bir hayat

yarýþýr. Hatta kimine göre gele-

Bu kahvede yazmýþ:

Nerede bu Allah'ýn belasý kahve?

geçirmiþ olabilir mi? Acaba her

nekleriyle

basar.

"Parasýzlýk... Kadýnsýzlýk... Borç

Hangi köþeye saklanmýþ? Eski

gün bu kahvede ayný masaya

Ringstrasse'nin köþesindeki Sch-

bulamýyorum. Ýntihara dair dü-

Viyana'nýn daracýk sokaklarý. Bir

oturup hala o hiç gelmeyen ya

warzenberg Kahvesi'ne gidi-

þünceler..."

yandan

da geçmiþte kalan yarýnlarýný mý

yoruz. Saraylar, saray yavrusu

Viyana ihtiyar bir þehir!

1930'larda kaldýðý pansiyona

binalar ve heykelleriyle ne kadar

Müze gibi. Görmüþ geçirmiþ.

bakýnýyorum. 1986'da geldiðim

da görkemli bir hava. Sanýrsýn ki

Bakýnca görkemli, insaný ezecek

zaman bu pansiyonu bulmuþ,

daha

aðýr

bir

romancýdan

Brahms,
mekan...

Nadir

Liszt

Nadi'nin

düþünüyor?..
Kaynak:Milliyet Gazetesi
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YENÝ AÇILIÞ dünyanýn en modern
ikinci el eþya satan maðazasý!

ilk 100 müþterimize
1 seccade hediye

Ýsim deðiþikliði
40 yýldan beri Avusturya´da ilticacýlar için önemli
çalýþmalarda bulunuyoruz.
2002 yýlýndan bu yana
sadece bununla kalmayýp
ayný zamanda „Yabancýlar
kanunundaki
deðiþiklik
2002 (Fremdenrechtsänderungsgesetztes 2002)“
kapsamýnda, göçmenlerin
dil konusundaki geliþmelerinde de ortak sorumluluða sahibiz. Bu yeni grup
için gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarýmýzý ayný zamanda
ismimizin altýnda belirtik.
Bu ve bunun gibi birçok
nedenden dolayý adýmýzý
„Fonds zur Integration von
Flüchtlingen“ dan „ÖsterYENÝ VATAN GAZETESÝ

reichischer Integrations fonds- Fonds zur Integra tion von Flüchtlingen und
Migranten“ olarak deðiþtirmeyi uygun bulduk.
Gelecekteki görev ve sorumluluklarýmýzýn haklý bilinci ve sevinci içerisindeyiz.
Bu yüzden „Österreichischer Integrationsfonds“
önemlidir.
Yeni ismimizi tanýdýðýnýz
herkese bildirin.
„Österreichischer Integrationsfonds“
Genel Müdür
Dr. Alexander Janda

1 Eylül’den itibaren tamamiyle resmileﬂiyor. Enerjimizi sadece bir iﬂletm

Tebrik etmek ve daha fazla bilgi almak için bize www.wienenergie.at veya

me alt›nda topluyoruz. Bu da WIEN ENERGIE.

a 0800 500 800 no’lu telefondan ulaﬂabilirsiniz.
D A

B I N

I C H

M I R

S I C H E R .

Wien Energie, bir Wiener Stadtwerke kuruluﬂu ve ayn› zamanda EnergieAllianz Austria orta¤›d›r.
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Özbaþak unlarýna tam puan
Kimisi daha birkaç aydýr, kimisi de kendini bildi bileli Özbaþak Unlarýný kullanýyor ama
kimse vazgeçemiyor. Avusturya’da kendi alanýnda büyük bir isim yapan Ö z b a þ a k U n l a r ý ,
Türk müþterileri için her manasýyla vazgeçilmez bir tat ve ürün olmuþ bile.
10 senedir Viyana’da yaþayan Meliha Polat, Özbaþak
Unu hakkýnda þu açýklamalarda bulundu: “Beyaz un
her zaman için tercih edilendir. Yufkalarýn yýrtýlmadan
açýlabilmesi çok önemlidir.
Özbaþak Ununu 2 senedir
kullanýyorum, kalitesi ve fiyatýndan çok memnunum”.

Viyana- Viyana’da yaþayan
vatandaþlarýmýza Özbaþak
Unlarýný sorduk ve aldýðýmýz
cevaplarý sizlerle paylaþmak
istedik.
1986 yýlýndan itibaren
Viyana’da yaþayan Adapazarlý Seyafet Yavuz, bir ev
hanýmý. Özbaþak Unlarýný
daha önce kullanmadýðýný
ancak, Viyana’ya geldiði
aydan bu yana seçeneðinin
Özbaþak olduðunu ifade
ettikten sonra Özbaþak
Unlarý için þunlarý söyledi:
“Kalitesi diðer unlara göre
çok daha güzel. Neredeyse
bütün Türk marketlerinde
bulunabilmesi bizler için
büyük kolaylýk. Fiyatý ise her
keseye uygun. Biz Türk
hanýmlarý hamur iþlerini çok
yaptýðýmýzdan bu konu bizler için çok önemli. Özbaþak
Unlarý ile yaptýðým yufka
açarken yýrtýlmýyor ve yaptýðým böreklerde de lezzeti
hemen fark ediliyor.”
Viyana’da bir Türk marketi-

Ýbrahim Gencer
nin sahibi olan Ýbrahim
Gencer, neredeyse dükkanýnýn açýlýþýndan beri bu
Özbaþak ürünlerini tercih
ettiðini söyledikten sonra
sözlerine þunlarý ekledi:
“Müþterilerimizde
baþka
unlar deðil de, Özbaþak Unu
daha çok raðbet görüyor.
Yani müþteri bize geldiðinde
un deðil de, aklýndaki belirli
bir markayý istiyor. Çok kullanýldýkça da insanlar kalitesini anlayýp, sürekli onu
talep ediyorlar. Çay denince
aklýnýza nasýl Karadeniz Çayý
gelirse, un denilince de akla
ilk gelen isim Özbaþak oluyor”.
Almanya’dan kýsa bir süre
için Viyana’ya gelen Cemile
Güneþ, Özbaþak Ununu piyasaya çýktýðýndan beri kullandýðýný ve 0, 49 cent olan
fiyatýnýn çok makul olduðunu ifade etti. “Önceki yýllarda Almanya’da Özbaþak
Unlarýný bulamadýðýmýzdan

dolayý, Avusturya’ya geldiðimizde
buradan
alýp
Almanya’ya götürüyorduk.
Ama þimdi Almanya’da da
satýldýðý için bu bize büyük
bir kolaylýk oldu. Daha önce
farklý unlar da denedim
ancak hamur iþleri sadece
Özbaþak Unlarý ile lezzetlendi. Ben de fiyatý da uygun
olduðu için kararýmý bu konuda kesinleþtirdim. Özbaþak hariç baþka bir un markasý kullanmýyorum” diyerek
Özbaþak Unlarý ile ilgili
memnuniyetini dile getirdi.

Cemile Güneþ

Meliha Polat
39 yaþýnda olan Mürvet
Dalkýlýç, Avusturya’da 11
yaþýndan beri yaþýyor. Daha
önce Avusturya büyük gýda
marketlerinden alýþveriþini
yaptýðýný ancak Özbaþak
Ununun Türk marketlerinde
satýlmaya
baþlanmasýyla
Özbaþak Ununda karar kýldýðýný ifade etti.
Mürvet haným daha sonra
Özbaþak Unlarý ile ilgili þunlarý söyledi: “Özbaþak Unu
bembeyaz,
yufkalarda,
baklavalarda unun bu özellliði çok önemlidir. Fiyatý konusunda da çok uygun olduðunu düþünüyorum. Özbaþak Unu yemeklere lezzet
katýyor”.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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olduðu için diðer mamüllerden kendime daha yakýn
hissediyorum. Fiyatý da oldukça hesaplý bence. Diðer
un çeþitleri börek veya diðer
hamur iþlerinde bazen daha
koyu ya da sert bir netice
çýkartýyor. Özbaþak Ununda
böyle bir þeye þu ana kadar
rastlamadým.”

Mürvet Dalkýlýç
“Uzun bir zamandan beri
Özbaþak Ununu kullandýðýný

Viyana’nýn ünlü restaurantlarýndan biri olan ve 16. Viyana’da hizmet veren Etap
Restaurant’ýnýn sahibi Mehmet Koçak da Özbaþak Ununu kullanýyor. Özellikle ekmeði kendilerinin imal ettiðini söyleyen Koçak, unun
kalitesini herkesten daha iyi
tartmak zorunda olduðunun altýný çizdikten sonra
þunlarý ifade etti: “Bir restaurant iþlettiðimiz için
hamur iþi ve ekmeðin kalitesi bizim için çok önemlidir.
Sadece ekmeði bedava verdiðimiz için pahalý kaçýyor
ancak müþteri memnun.
Bugüne kadar herzaman
Özbaþak Ununu kullanýyorduk, bir þikayetimiz de yok.
Lahmacun, pide yapýmý için
ideal, ancak lokanta sahipleri için bu fiyat belki biraz
düþürülebilir diye düþünüyorum”.

Nuray Þimþek
ifade eden Nuray Þimþek
þunlarý ifade etti: “Özbaþak
Ununu çoðu Türk marketinde bulmak bizler için büyük
bir kolaylýk. Unun iyi bir kalitede olabilmesi için beyaz ve
ince olmasý gerekir. Fiyatý da
uygun oldu mu, idealdir. Bu
özelliklerin hepsini Özbaþak
Ununda bulabildiðim için
çok memnunum”.
22 senedir Viyana’da oturan
Þenay Yücel de Özbaþak
Unlarýndan oldukça memnun. Þu açýklamalarda
bulundu: “Türk isminde
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Mehmet Koçak

IBA’da baþkan
deðiþimi

IBA’nýn yeni baþkaný
Mehmet Akif Kýzýlkoca
Mödling- Merkezi Mödling’de
bulunan IBA, (Ýntegrasyon
Beratung für Ausländer)
Yabancýlar Ýçin Uyum ve
Danýþma Derneði, bu senenin
eylül ayýna kadar Mustafa
Delice baþkanlýðýnda faaliyetlerini sürdürüyor, bölgelerindeki Türklere ve diðer yabancýlara uyum, sosyal haklar,
yerleþme, aile birleþimi, ev
arama gibi konularda yardýmcý olmaya çalýþýyordu. Eylül
ayýnda yapýlan kurul toplantýsýnda Delice’in boþalttýðý
baþkanlýða Mehmet Akif
Kýzýlkoca seçildi.
Kýrþehir Kaman doðumlu olan
Mehmet
Akif
Kýzýlkoca,
Türkiye’de inþaat teknikeri
olarak çalýþmýþ, Ýzmir karayollarýnda da kontrolör olarak
görev yapmýþ.
1989 yýlý Aralýk ayýnda
Avusturya’ya gelen Kýzýlkoca,
iki yýl Mödling’de bir metal firmasýnda çalýþtý. 1991’de Efes
Restorant’a baðlý bir büfe
açtý. 11 yýl boyunca Mödling
Bahnhof’da döner büfesi

çalýþtýrdý.
Ayrýca sporla da yakýndan ilgilenen Kýzýlkoca 1989-92 yýllarý
arasýnda Lebersdorf spor
klübü baþkanlýðý yaptý. 2001
yýlýnda bir süre Billa’da çalýþan
evli ve üç çocuk babasý yeni
baþkan, þu anda Alland’da
Avusturya mutfaðýnýn en iyi
þekilde sunulduðu bir restorantta çalýþýyor.
1 Eylül 2003’de ÝBA, Yabancýlar için Uyum ve Danýþma
Derneði’ne Mustafa Delice’nin yerine baþkan olarak
seçildi. Kýzýlkoca, derneðin ve
kendisinin amacýnýn, Mödling
ve çevresindeki çoðunluðunu
Türk, Yugoslav ve Boþnaklarýn
oluþturduðu tüm yabancýlarýn
sorunlarýna yardýmcý olmak
olarak açýkladý. Yabancýlara ev
bulma, aile birleþimi, vize
alýmý, iþ bulma, eðitim, çocuklarýn okul sorunlarý, lisan
öðrenimi gibi her konuda
bilgi ve yardým veren dernek,
sosyal ve kültürel etkinliklerle
de adýný duruyor. Vatandaþlarýn birbiriyle olan ilþkilerini
düzenlemeyi, resmi kurumlarla baðlantýlarý saðlamayý,
insanlara resmi dairelerdeki
iþlemlerinde yardýmcý olmayý
hedefleyen derneðin bu yýlki
faaliyetleri arasýnda çalýþma
programý olarak, bölgelerindeki esnaf ve iþyerlerini tanýtmak, faaliyetlerine yardýmcý
olup sorunlarýna çözüm getirmek ilk sýrada yer alýyor.
Bu þekilde de tüm Niederösterreich’da derneðin çalýþma projesini geliþtirmeyi, kültürel faaliyetleri artýrmayý
amaçlýyorlar. Ayrýca bölgelerinde toplu olarak belli yerlerde yerli halktan adeta ayrýlmýþ
gibi oturan Türkler ve diðer
yabancýlarýn daha iyi þartlarda
yaþayýp, bölge halkýyla ilþkilerinin geliþmesini, deðiþik kültürlerin yakýnlaþarak kaynaþmasýný saðlamayý amaçlýyorlar.

Sayfa 32

Özden Özen
Emellilik Reformu 1
Bilindiði üzere yapýlan
“Emeklilik Reformu 2003”
ile emeklilik parasýnýn hesaplanmasýnda köklü deðiþiklikler oldu. Emekliliðin hesaplanmasýnda esas alýnan zamanýn ve erken emeklilikteki
kesintilerin artýrýlmasý ayrýca
emeklilik yýllýk yüzde artýþ oranlarýnýn azaltýlmasý bu deðiþiklikleri oluþturan baþlýca
etkenler olarak ortaya çýkmaktadýr.
Sayýsýz geçiþ hükümlerine ve
kaybý azaltacak önlemlere
raðmen 1.1.2004 tarihinden itibaren emekliliðe geçiþte hissedilecek deðiþiklikler uygulanmaya baþlanacaktýr.
Emeklilik parasýnýn hesap lanmasýndaki deðiþiklikler den kimler etkilenecek?
1.1.2004 tarihinden itibaren
emeklilik hakkýný elde eden
herkes etkilenecektir.
2003 yýlýnda eski emeklilik
yasasýna göre emeklilik
hakkýný elde eden ancak bu
hakký kullanmayan kiþiler
yeni emeklilik reformundan
etkilenmeyecektir. Bu kiþiler
için eski yasa hükümleri
uygulanmaya devam edecektir.
Emeklilik parasý nasýl hesa -

EKONOMÝ
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Emeklilik Reformu 2003 (I)

planacak?
Bemessungsgrundlage (emeklilik için esas alýnan
temel deðer) x Steigerungsbetrag (yükseltme oranýemeklilik yüzdesi) = Emeklilik parasý

Esas alýnan hesaplama süre sinde (Durchrechnungzeit raum) deðiþiklik nedir?
Þuanki emeklilik hesaplamasýnda, kazancýn en iyi 15 yýlý
ortalamasý esas alýnýrken
yeni yasada en iyi 40 yýl
ortalamasý esas alýnýyor.
Geçiþ aþamasýnda hesaplama süresi 1.1.2004 tarihinden itibaren 2028 yýlýna
kadar her yýl 12 ay yükseltiliyor. Yani 2004 yýlýnda hesaplama süresi 16 yýl olacak
ve tam 40 yýl ortalamasýna
2028’den itibaren geçilecek.
Ancak 2004 ile 2028 yýllarýnda ise sadece iyi kazancýn
ortalamasý deðil, düþük kazancýn ortalamasý da hesaplamada dikkate alýnacak.
Çocuk yetiþtirmek için har canan zamanlarýn hesapla ma süresine etkisi nasýl ola caktýr?
Çocuklarýn yetiþtirilmesi için
harcanan zamanýn her
çocuk için en fazla 3 yýlý
(max.36 ay) emeklilik parasýnýn hesaplanmasýndaki toplam süreden düþülecek, ancak emekliliðin hesaplanmasýnda esas alýnan süre 15
(min.180 ay) yýldan az olamayacak.
Örneðin:
Emekliliðe giriþ yýlý 2006.
Emeklilik için esas alýnan

toplam süre = 18 yýl (216
ay)
2 çocuk (1974 ve 1976 yýllarýnda doðan) Emeklilik için
esas alýnan toplam süreden
her çocuk için toplam 6 yýl
(72 ay) azaltýlýr 18-6=12 yýl
(144 ay).

mektedir. Bu durumdan
baðýmsýz olarak, ayrýca
çocuk yetiþtirme zamanlarý
için emeklilik hesaplamasýnda sabit bir hesaplama
deðeri uygulanacaktýr. Bu
deðer 2003 yýlýnda 643.54
Euro`dur.

Ancak hesaplamada esas
olan süre 15 yýldan (180 ay )
az olamayacaðýndan, emeklilik için esas alýnan süre 180
ay yani 15 yýl olacaktýr.

Bu deðer 1.1.2004 yýlýndan
2028 yýlýna kadar her yýl
yaklaþýk yüzde 2 oranýnda
artýralacaktýr. En son olarak
da 2028 yýlýnda yüzde 50
oranýnda yükseltilmiþ olacaktýr.

Çocuklarýn yetiþtirilmesi için
harcanan zaman, emeklilik
hesaplama süresini düþür-

Devamý gelecek sayýda

BÝR ÞANS ARANDI

BÝRÇOK BULUNDU

TÜRKÇE STAPLER (FORKLÝFT) KURSU
Stapler sürücüsü mü olmak istiyorsunuz? O zaman doðru adres WIFI
Wien! Dersler, kitaplar ve sýnav, herþey kendi dilinde Türkçe yapýlýyor.
7.11.03. Salý + Perþembe saat 17:00’den 20:30’a
Akþam kursu: 21.10-7
kadar
5.12.03 Cumartesi saat 8:00’den 15:00’e kadar
Cumartesi kursu: 15.11-5
3-G
Günlük kurs: 26.11-2
28.11.03 Çarþamba + Perþembe + Cuma saat
8:00’den 16:00’ya kadar
Daha detaylý bilgi almak için WIFI müþteri hizmetlerine ya da internet
adresine baþvurunuz.
Kayýtlar WIFI müþteri hizmetlerinde yapýlacaktýr.
WIFI Wien:
Tel.: 476 77-555, Fax: 476 77-580
www.wifiwien.at, kurse@wifiwien.at
WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

www.wifiwien.at

WIFI. IHR KURS STEIGT.
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Alman nüfusu yabancýya kayýyor SATILIK
Almanya'da 2001 yýlýnda doðan çocuklarýn
yüzde 22'sinin yabancý
aile çocuðu olduðu
bildirildi.
Federal Ýstatistik Dairesi tarafýndan yapýlan
araþtýrmaya göre, Almanya'da 2001 yýlýnda
doðan yaklaþýk 734
bin 500 çocuktan 161
bininin anne veya babasýnýn yabancý olduðu belirlendi.
Almanya'da doðan yabancý çocuklarýn ailelerinin 160 ülkeden geldiði, ülkede doðan ya-

da 30 bin 100 Türk
çocuðunun doðduðu,
buna ek olarak Alman
ve Türk evliliklerinden
olan çocuklarýn sayýsýnýn da 12 bin 800
olduðu kaydedildi.

bancý çocuklarýn baþýnda da Türklerin bulunduðu belirtildi.
Almanya'da 2001 yýlýn-

Türkleri, 5 bin 800 çocukla Yugoslav ve 4
bin 200 çocukla da Ýtalyanlarýn izlediði bildirildi. Afrika ülkeleri
arasýnda Fas baþý çekerken, Asya ülkelerinden en fazla Iraklý çocuðun, Amerika kýtasýndan da ABD vatandaþlarýnýn çocuklarýnýn
doðduðu belirtildi.

Avusturyalýlarýn Efes tutkusu

Efes`te 108 yýldan beri
devam eden Efes Antik
kenti kazýlarý Avusturya
tarafýndan destekleniyor.
Avusturya Milli Eðitim
Bakaný Elizabeth Gehrer ile
birlikte Avusturya`da kurulan
Efes
Dostlarý
Derneði`nin üyesi ve Efes
kazýlarýnýn sponsorluðunu
üstlenen 90 kiþinin Ýzmir`in
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Selçuk ilçesinde bulunan
Efes Antik Kenti`ni gezdiði
belirtildi.
Efes Antik Kenti kazýlarýna
108 yýldan beri Avusturyalýlarýn katkýda bulunduðunu belirten Gehrer, bu
Antik kentin Avusturya
Arkeoloji Enstitüsü için
ilham kaynaðý olduðunu ve
Efes`e olan ilgilerinin azal-

mayacaðýný söyledi.
Ayrýca birçok bakanlýk ve
Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlýðý`nýn ortak çalýþmalarý ile daha fazla hizmet
verileceðine
inandýðýný
belirten Gehrer, Efes`te
mimarlýk ve restorasyon
merkezi kurulmasý yönünde
projelerinin bulunduðunu
ifade etti.

Viyana’nýn yaklaþýk
35 km. güneyinde
satýlýk
GIDA MARKETÝ!
* 300 m² iþ+depo
. alaný (zemin kat)
* 140 m² kiler
* 140 m² ev (üst kat)
* 1.400 m² bahçe .
...(imarlý)
Ýrtibat için:
0664/ 530 85 60

Döner Kebap
dükkanýnda
sadece Pizza ve
Lahmacun iþinden
anlayan,
ortak olarak
çalýþacak

Eleman
Aranýyor!
Müracaat:
Mehmet Özen
Tel: 0699/120 370 96
Neusiedl Am See
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Yabancý ülke vatandaþlarýnýn Türkiye’de
þirket kurmasýnda son kanun!
Ankara- Türkiye'deki yerli
yabancý ortak þirketlerde
yabancýlarýn hisse oranlarý
ne kadar olabilir? %50 gibi bir sýnýrlama var mýdýr?
Son 05.06.2003 tarihli ve
4875 sayýlý kanuna göre
YABANCILARIN TÜRKÝYE'DE ÞÝRKET KURMASINA
ÝLÝÞKÝN ÝÇ HUKUK MEVZUATI þöyledir!
Türkiye’de faaliyet gösteren gerek tamamen Türk
ortaklar ve yerli sermaye
ile kurulmuþ olan ve
gerekse de kýsmen yerli
sermaye ve kýsmen yabancý sermayeye sahip tüzel
kiþiliklere daha sonra
ortak olmak açýsýndan
yabancý uyruklu gerçek ve
tüzel kiþilerin hisse oranlarý konusunda 05.06.2003
tarihinde kabul edilen
4875 sayýlý “DOÐRUDAN
YABANCI
YATIRIMLAR

KANUNU”na göre aþaðýda belirtilen koþullar
geçerlidir.
Bu kanunun amacý, doðrudan yabancý yatýrýmlarýn
özendirilmesine, yabancý
yatýrýmcýlarýn haklarýnýn
korunmasý ile yatýrým ve
yatýrýmcý tanýmlarýnda uluslararasý standartlara uyulmasýna, doðrudan yabancý yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesinde izin ve
onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüþtürülmesine ve tespit edilen
politikalar yolu ile doðrudan yabancý yatýrýmlarýn
arttýrýlmasýna iliþkin esaslarý düzenlemektedir.
1)- Yabancý gerçek ve
tüzel kiþiler uluslararasý
anlaþmalar ve özel kanun
hükümleri tarafýndan aksi
öngörülmedikçe, yerli yatýrýmcýlarla eþit haklara
sahip olup doðrudan

yabancý yatýrým yapýlmasý
serbesttir. Yabancý yatýrýmcý, yerli yatýrýmcý ile eþit
haklara sahip olduðundan
ve bu eþitlik hisse oranlarý
açýsýndan da geçerli olacaðýndan yabancý yatýrýmcý açýsýndan bir hisse sýnýrlamasý yoktur.
2) - 05.06.2003 tarihli ve
4875 sayýlý kanun gereðince gerek yeni kurulacak tüzel kiþiliklerde ve
gerekse de 18.01.1954
tarihli ve 6224 sayýlý kanun çerçevesinde önceden kurulmuþ bulunulan
tüzel kiþiliklerde yabancý
gerçek ve tüzel kiþilerin
sermaye katarak ortak olmalarý hukuken mümkün
olup herhangi bir hisse
sýnýrlamasý getirilmemiþtir.
Yani yabancý yatýrýmcý % 1
ya da % 99 gibi bir hisseye sahip olmakta serbesttir.

Viyana’da depresyon vakalarý artýyor
Viyana- Yapýlan istatistiklere
ve 10 Ekim tarihinde gerçekleþen Dünya Ruh Saðlýðý
gününde verilen bilgilere
göre, Viyana’da yaþayan 1,6
milyon insandan 240 bininin yýlda en azýndan birkaç
kere ruh saðlýðýnýn bozulduðu açýklandý.
Depresyon ile alakalý bilgi
veren Viyana Psikolojik
Sosyal Hizmetler Baþkaný Dr.
Stephan Rudas, konu hakkýnda þunlarý ifade etti: “Her
dört kiþiden biri hayatý boyunca bir kere bile olsa aðýr

depresyon altýna giriyor. Bu
konuda yapýlan istatistikler
bireylerin baþýndan geçen
talihsizliklerin, zor hayat
þartlarýnýn, ailevi sorunlarýn
ve baskýlarýn, arkadaþ çevresinin, içkiye ve uyuþturucuya
baðlý olmanýn, iþ yerinde
baþarýsýzlýðýn ve bunlar gibi
birçok can sýkýcý olayýn kiþiyi
depresyona sokabilecek etkenler arasýnda bulunduðunu gösteriyor. Ayrýca, çabuk
geliþip, deðiþen yaþadýðýmýz
bu çaða, ayak uyduramayan
ve kendisini bu konuda tamamen dýþlanmýþ, iþe yara-

maz hisseden bireyler kabuklarýna çekilip depresyon
hastalýðý için ne yazýk ki
daha verimli bir ortam hazýrlýyorlar”.

izlenimlerde hemen bir doktora baþvurulmasý gerektiðini önemle vurguladý.

Avusturya’da yaþayan toplumun en azýndan % 25’inin
bunun gibi aðýr psikolojik
baský altýna girdiðine deðinen Dr. Rudas, bu hastalýðýn
kolay tedavi edilebilen bir
yapýsýnýn olduðunu ancak
bunun için uykusuzluk, hiçbirþeyden zevk alamama,
hayatýn anlamýný kendi açýsýndan kaybetme gibi ilk
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Türk vatandaþlýk kanununda deðiþiklik
Türk Vatandaþlýðý Kanununda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin Kanun (Deðiþiklik Yasasý), 12 Haziran 2003
tarihinde Resmi Gazete`de (Sayý 25136) yayýnlanarak yürürlüðe girdi. (Kabul 4.6.2003, Kanun N.4866)
Ankara- Ýkisi usule iliþkin
olmak üzere toplam sekiz
maddeden oluþan bu küçük
yasa, yurtdýþýnda yaþayan
Türk vatandaþlarýný ya da
eskiden Türk vatandaþý olanlarý yakýndan ilgilenderecek
önemli deðiþiklikleri de beraberinde getirdi.
Deðiþiklikten önce, vatandaþlýktan çýkma izinleri Bakanlar Kurulu tarafýndan verildiðinden, bu durum hem
Bakanlar Kurulu`na gereksiz
iþ yükü getirmekte, hem de
çýkýþ iþlemlerinin kýsmen uzamasýna neden olmaktaydý. Bu yetki yeni yasa ile birlikte Ýçiþleri Bakanlýðý`na verildi.
„Türk vatandaþlýðýndan çýkma izni“ aþaðýdaki þartlar ile
Ýçiþleri Bakanlýðý`nca verilebilir.
a) Mümeyyiz ve reþit olmak,
b) Herhangi bir nedenle yabancý bir devlet vatandýþlýðýný kazanmýþ olmak veya veya
baþka bir devletin vatandaþlýðýný kazanacaðýna dair
inandýrýcý belgelere sahip
olmak,
c) Herhangi bir suç nedeniyle aranmakta olan kiþilerden
olmamak,
d) Hakkýnda herhangi bir
mali ve cezai tehdit bulunmamak.
Eskiden Türk vatandaþý olanlarýn da yeniden Türk vatandaþlýðýna alýnabilmeleri de
Ýçiþleri Bakanlýðý`nýn yetkisine verilmiþtir. (Deðiþiklik
yasasý Madde 2)
Buna göre aþaðýdaki kiþiler,
Türkiye`de ikamet koþulu
aranmaksýzýn vatandaþlýða
YENÝ VATAN GAZETESÝ

alýnabilirler:
a) Yabancý erkekle evlenmek
ve kocasýnýn uyrukluðunu
seçmek suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybeden ve boþanmadan itibaren üç yýllýk
süre içersinde, seçme hakkýný kullanarak Türk vatandaþlýðýna dönme süresini kaçýrmýþ olan kadýnlar.
b) Ýzin almak suretiyle Türk
vatandaþlýðýndan çýkanlar,
c) Izin almaksýzýn, Bakanlar
Kurulu`nca Türk vatandaþlýðýna karar verilenler ise
Bakanlar Kurulu kararý ile,
ikamet þartý aranmaksýzýn
yeniden vatandaþlýða alýnabilir.
Deðiþiklik yasasý ile hem
kadýn-erkek hak eþitliði hem
de çocuk haklarýnýn güçlendirilmesi yolunda önemli
adýmlar atýlmýþtýr (Madde 5).
Eski yasanýn 32`nci maddesi
çocuðun vatandaþlýk deðiþtirmesini daha çok babaya
baðlayýp, “Ananýn Türk vatandaþlýðýndan çýkmasý küçük çocuðun vatandaþlýðýna
tesir etmez” hükmünü içermekteydi.
Sadece ana veya babadan
biri Türk vatandaþlýðýndan
çýkýyor ise, çocuðun onunla
birlikte Türk vatandaþlýðýndan çýkabilmesi, ya velayetin
vatandaþlýktan çýkan tarafta
bulunmasý veya bu yolda bir
mahkeme kararý bulunmasý
koþuluna baðlanmýþtýr. Baba
veya anaya baðlý olarak vatandaþlýðýn kaybý, çocuk 15
yaþýndan büyük ise çocuðun
yazýlý olarak Türk vatandaþlýðýndan çýkmak istediðini bil-

dirmesine baðlanmýþtýr.
Eski yasa, oldukça özgürlükçü bir hüküm içermekteydi. Bir Türk vatandaþý erkek
ile evlenen yabancý kadýn,
evlenme esnasýnda veya
evlenmeden itibaren bir ay
süre içinde yetkili makama
Türk vatandaþlýðýný seçtiðini
bildirmekle, baþka bir koþul
aranmaksýzýn Türk vatandaþý
olabiliyordu. Yeni yasa ile bu
hüküm deðiþtirildi. Çünkü
insan tacirleri, Doðu Avrupa
ülkelerinin çaresiz kadýnlarýnýn umutlarýný satmak için
bu yola baþvurdular.
Deðiþiklik yasasý Madde 1
aþaðýda belirtilen yeniliði
getiriyor:
“Bir Türk vatandaþý ile evlen-

me, kendiliðinden Türk vatandaþlýðýný bahþetmez. Ancak bir Türk vatandaþý ile evlenme nedeniyle Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen
yabancýlar, en azýndan üç
yýldan beri evli olmalarý, fiilen birlikte yaþamalarý ve
evliliðin devamý kaydýyla
yurtiçinde en büyük Mülki
Ýdare Amirliklerine, yurtdýþýnda ise Türk Konsolosluklarýna yazýlý olarak baþvurabilirler. Baþvuru üzerine
Ýçiþleri Bakanlýðý`nca yapýlacak inceleme ve soruþturma sonucunda, aranan
þartlarý taþýdýklarý anlaþýlan
kiþiler, bu durumun tespitine
iliþkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaþlýðýný kazanýrlar”.
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Bedelli askerlik

Dövizle askerlik nedir, kimler yararlanabilir, kimler hangi þartlarda dövizli askerlik
haklarýný kaybederler, dövizli askerlik baþvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

www.asal.msb.gov.tr
kaynak olarak kullanýlmýþtýr

Genel:
Oturma veya çalýþma iznine
sahip olarak iþçi, iþveren
sýfatýyla veya bir meslek ya
da sanatý icra ederek, en az
üç yýl süre ile fiilen
(365*3=1095 gün) yabancý
ülkelerde bulunan vatandaþlarýmýzýn, durumlarýný ispata
yarayan belgelerle birlikte
baðlý bulunduklarý Türk
Konsolosluklarý aracýlýðýyla
askerlik þubelerine baþvurmalarý, 5.112 Euro veya
karþýlýðý yabancý ülke parasýný, baþvuru tarihinden itibaren 38 yaþlarýný tamamladýklarý yýlýn sonuna kadar ödemeleri ve bir aylýk temel
askerlik eðitimini yapmalarý
kaydýyla
yerine
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getirdikleri askerlik hizmet
þeklidir.
Oturma veya çalýþma iznine
sahip olarak iþçi, iþveren
sýfatýyla veya bir meslek ya
da sanatý icra ederek yabancý ülkelerde bulunan vatandaþlarýmýzýn, dövizle askerlik
hizmetinden yararlanmalarý
ile ilgili esaslar, 1111 sayýlý
askerlik kanununun ek-1 nci
maddesinde düzenlenmiþtir.
Dövizle Askerlik
Hizmetinden Yararlanma
1. Oturma veya çalýþma iznine sahip olarak en az üç yýl
süre ile fiilen yabancý ülkede
iþçi, iþveren sýfatýyla ya da
herhangi bir meslek veya
sanatý icra ederek veya bir
hizmet akdine dayanarak
yabancý bandýralý gemilerde
fiilen gemi adamý olarak
bulunmak ve bu statülerini,
yükümlülüklerini
(5.112 Euro veya karþýlýðý yabancý ülke
parasýnýn
tamamýný
ödemek ve
bir ay süreli temel askerlik eðitimini yapmak) tamamlayýncaya kadar
kaybetmemiþ
olmak,
2.
Dövizle
askerlik hizmeti dýþýnda, (er veya yedek
subay adayý olarak veya
baþka

bir statüde) diðer askerlik
hizmet statülerinden biri ile
yurtiçinde fiilen silah altýna
alýnmamýþ olmak (yurt içinde fiilen askerlik hizmetine
baþlamýþ iken firar edenler,
hava deðiþimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar),
3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için belirlenen dövizi 38 yaþlarýný doldurduklarý yýlýn 31 aralýk
tarihine kadar ödemek ve
Türk konsolosluklarýna baþvurmak suretiyle baþvuru
iþlemlerini tamamlamak,
4. Dövizle askerlik hizmeti
yükümlülüðünün
(5.112
Euro veya karþýlýðý yabancý
ülke parasýnýn tamamýný
ödemek ve bir ay süreli
temel askerlik eðitimini yapmak) devamý süresinde
yurda kesin dönüþ yapma-

mýþ olmak veya her takvim
yýlý (1 ocak-31 aralýk tarihleri
arasý) içerisinde toplam olarak 6 aydan fazla bir süre ile
yurtiçinde
bulunmamak,
(kalan taksitlerin tamamýný
ödeyerek temel askerlik eðitimini yapanlar, yasada belirtilen yaþ sýnýrýný beklemeden
kesin dönüþ yapabilirler.)
5. Temel askerlik eðitimine
en geç 38 yaþýný tamamladýklarý yýlý takip eden yýl içindeki dövizle askerlik celp dönemlerinin (2-4 ocak, 1-3
nisan, 1-3 temmuz, 1-3
ekim) birinde baþlamak ve
bitirmek,
Diðer Hususlar:
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak isteyen vatandaþlarýmýz, dövizle askerlik
hizmetinden yararlanmalarýna esas teþkil eden, fiilen
yabancý ülkede bulunma ve

Sayfa 38
çalýþma sürelerini, oturma
veya çalýþma iznine sahip
olarak iþçi, iþveren sýfatýyla
veya bir meslek ya da sanatý
icra etmek kaydýyla birden
fazla yabancý ülkede geçirebilirler. Bunlardan, dövizle
askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en
son oturma veya çalýþma
iznine sahip olduklarý ülkede, baðlý bulunduklarý konsolosluklara baþvurarak daha önceki geçerli hizmet
sürelerini birleþtirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
Yüksek lisans ve doktora
öðrenimi yapmak üzere
yabancý ülkeye gidenlerden,
(resmî öðrenciler hariç)
öðrenciliðinden baðýmsýz
olarak oturma veya çalýþma
izni alarak iþçi, iþveren veya
bir meslek ya da sanat mensubu sýfatýný kazananlar ile
oturma veya çalýþma izinleri
öðrenciliklerine baðlý olarak
verilmiþ olsa dahi, üniversite
veya diðer yüksek öðrenim
kurumlarýnda gelir vergisine
tâbi ücret veya maaþ karþýlýðý öðretim ve araþtýrma
görevlisi olarak bulunanlar
da dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
Tutuklu veya hükümlü olarak bulunduklarý yabancý
ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya
maaþ alanlar, oturma veya
çalýþma izinlerinin devam
etmesi, tahliyelerini müteakip sýnýr dýþý edilmemeleri ve
38 yaþ sýnýrý içinde baþvurmalarý kaydýyla dövizle
askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu durumda
bulunan vatandaþlarýmýzýn,
cezaevinde bu þekilde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdýþýnda
geçirilmesi gereken süreden
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sayýlýr.
Uluslararasý kurum ve kuruluþlarda çalýþan ve bu çalýþmalarýný sürdürdükleri müddetçe yabancý ülkelerde oturmalarýna veya çalýþmalarýna izin verilen vatandaþlarýmýz, bu durumlarýna istinaden fiilen üç yýllýk süreyi doldurmalarýný müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere baþvurabilirler. Ancak, dövizle askerlik
hizmetinden yararlanmak
üzere baþvuran bu durumdaki vatandaþlarýmýzdan,
ödeme ve temel askerlik eðitimlerini tamamlamadan bu
statüleri sona ererek yurda
dönenler, dövizle askerlik
hizmeti kapsamýndan çýkartýlarak tâbi olduklarý statüde
silah altýna alýnýrlar.
Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak
Olanlar:
Dövizle askerlik hizmeti için
gereken yükümlülüklerini
(5.112 Euro veya karþýlýðý
yabancý ülke parasýný ödemeleri ve bir ay süreli temel
askerlik eðitimini yapmalarý)
tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler, yabancý
ülkelerde resmî görevle
(kamu kurum ve kuruluþlarý
ile hissesinin çoðunluðu
kamuya ait olan kuruluþlar

tarafýndan yabancý ülkelerde
yapýlan görevlendirme) bulunanlar, ücret, maaþ veya
yolluklarýnýn karþýlýðý dövizleri yurtiçinden transfer edilenler, döviz ödeme ve temel
askerlik eðitimini yapma
yükümlülüklerini tamamlamadan; yurda kesin dönüþ
yapanlar, sýnýr dýþý edilenler
ile her takvim yýlý (1 ocak-31
aralýk tarihleri arasý) içerisinde toplam olarak altý aydan
fazla süre ile yurtiçinde
bulunanlar, daha önce yurt
içinde fiili askerlik hizmetine
baþlayanlar, oturma veya çalýþma izinleri öðrenciliklerine
baðlý olarak verilen, lisans ve
lisansüstü öðrenim görenlerden, öðrencilikleri yanýnda gelir vergisine tâbi olmadan çalýþanlarýn ve “part
time” çalýþanlar.
Dövizle Askerlik
Hizmetinden Yararlanacak
Yükümlüler ve Ýlgili
Makamlarca Yapýlacak
Ýþlemler:
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak isteyen yükümlüler, aþaðýdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel
askerlik eðitimine baþlamak
istedikleri tarihten en az 6
ay önce baðlý bulunduklarý
T.C. Konsolosluklarýna baþvururlar.
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Ýþçiler Ýçin Gerekli Belgeler;
- Bulunduklarý yabancý ülkelerin resmî makamlarýndan
alýnmýþ en az üç yýl süreli oturma veya çalýþma izin belgesi,
-Çalýþtýðý iþyerinin iþvereni
tarafýndan düzenlenmiþ, fiilen çalýþma tarihlerini ve sürelerini belirten ve toplamý
en az üç yýllýk çalýþmayý kanýtlayan belge,
-Herhangi bir iþyerinde çalýþmayarak iþsizlik sigortasý
veya malûliyet yardýmý alanlarýn, bunu ödeyen makamlardan iþsizlik sigortasý veya
malûliyet yardýmý aldýklarý
tarih ve süreyi gösterir
belge,
-En az üç yýl süre ile yabancý
ülkede bulunduðunu gösterir umuma mahsus pasaport.
Ýþverenler Ýçin
Gerekli Belgeler;
Bulunduklarý yabancý ülkelerin resmî makamlarýndan
alýnmýþ en az üç yýl süreli
oturma veya çalýþma izin
belgesi, bulunduklarý yabancý ülkelerde, sorumluluðunda bulunan bir iþyerinde en
az üç yýl süreyle iþveren
olduðunu kanýtlayan belge,
bulunduklarý yabancý ülkelerin kanunlarýna göre iþyerinin niteliðini belirten belge,
en az üç yýl süre ile yabancý
ülkede bulunduðunu gösterir umuma mahsus pasaport.
Bir Meslek veya Sanatý Ýcra
Edenler Ýçin Gerekli
Belgeler;
-Bulunduklarý yabancý ülkelerin resmî makamlarýndan
alýnmýþ en az üç yýl süreli
oturma veya çalýþma izin
belgesi,
-Bulunduklarý yabancý ülkelerde en az üç yýl süreyle bir
meslek veya sanatý icra ettiklerini gösterir belge,En az üç
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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yýl süre ile yabancý ülkede
bulunduðunu gösterir umuma mahsus pasaport
Gemi Adamlarý Ýçin Gerekli
Belgeler;
-Donatan veya vekili tarafýndan düzenlenen, mahalli
makamlarca onaylanmýþ fiilen gemi adamý olarak çalýþtýðýna dair hizmet akit belgesi. (bu belgenin, geminin
bandýrasýnda bulunduðu,
baðlama limanýnýn veya
donatan ya da vekilinin
bulunduðu yabancý ülkenin
resmî makamlarýnca onaylanmasý gerekmektedir.)
- Yabancý ülke kayýtlarýna
göre denizci kütüðü kayýt
sureti (denizci kütüðü kaydýný, geminin bandýrasýnda
bulunduðu yabancý ülkenin
veya gemiyi çalýþtýran donatan veya vekilinin bulunduðu yabancý ülkenin ya da
baðlama limanýnýn bulunduðu yabancý ülkenin resmî
makamlarýndan
almalarý
gerekmektedir.)
-Gemi adamý yeterlilik belgesi sureti, (gemi adamý yeterlilik belgesi istenir. Ancak,
yeterlilik durumu gemi adamý cüzdanýna iþlenmiþ ise
ayrýca yeterlilik belgesi istenmez.)
-Gemi adamý cüzdaný sureti,
(yurtdýþýnda kalýþ sürelerinin
hesaplanmasýnda mutlaka
umuma mahsus pasaportla
birlikte incelenmesi gerekmektedir.)
-En az üç yýl süre ile yabancý
ülkede bulunduðunu gösterir umuma mahsus pasaport.
Vatandaþlarýmýz, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için bandýrasýnda bulunduðu, baðlama limanýnýn veya donatan ya da vekilinin bulunduðu yabancý ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluklarýna baþvururlar. Konsolosluklar gerekli
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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BÝR ÞANS ARANDI

BÝRÇOK BULUNDU

TÜRKÇE STAPLER (FORKLÝFT) KURSU
Stapler sürücüsü mü olmak istiyorsunuz? O zaman doðru adres WIFI
Wien! Dersler, kitaplar ve sýnav, herþey kendi dilinde Türkçe yapýlýyor.
7.11.03. Salý + Perþembe saat 17:00’den 20:30’a
Akþam kursu: 21.10-7
kadar
5.12.03 Cumartesi saat 8:00’den 15:00’e kadar
Cumartesi kursu: 15.11-5
3-G
Günlük kurs: 26.11-2
28.11.03 Çarþamba + Perþembe + Cuma saat
8:00’den 16:00’ya kadar
Daha detaylý bilgi almak için WIFI müþteri hizmetlerine ya da internet
adresine baþvurunuz.
Kayýtlar WIFI müþteri hizmetlerinde yapýlacaktýr.
WIFI Wien:
Tel.: 476 77-555, Fax: 476 77-580
www.wifiwien.at, kurse@wifiwien.at
WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

gördükleri takdirde ilâve
bilgi ve belgeler talep edebilirler.
Henüz son yoklamasýný yaptýrmamýþ bulunanlar, “son
yoklama formu” ile bulunduklarý ülkelerde konsolosluklarý tarafýndan sevk edildikleri saðlýk kuruluþlarýnda
son yoklama saðlýk muayenelerini yaptýrýrlar ve formu
konsolosluða teslim ederler.
Ýsteyenler sonraki bir tarihte
ve temel askerlik eðitimine
baþlamadan önce yurtiçinde
de askerlik þubelerine baþvurarak son yoklama saðlýk
muayenelerini yaptýrabilirler.
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak isteyen vatandaþlarýmýz konsolosluklardan alacaklarý iki nüsha

“dövizle askerlik döviz ödemesi yapmak için dekonta
yazýlacak bilgi belgesi” ile
peþin veya ilk taksitlerini
döviz olarak muhabir bankalara yatýrýrlar. Yatýrýlan
dövizin T.C. Merkez bankasýnda
Millî
Savunma
Bakanlýðý adýna açýlý bulunan “dövizle askerlik özel
döviz hesabý”na aktarýlmasýnýn saðlanmasýndan ve kimlik bilgilerindeki eksiklik ve
yanlýþlýklarýn düzelttirilmesinden yükümlüler bizzat
sorumludurlar.
Dekontlardaki provizyon vb.
giderler dikkate alýnmaz.
Vatandaþlarýmýz, kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak dekontlara yazýlmasý konusunda, ödemeyi yaparken

muhabir bankalarý uyarýrlar.
Bankadan alacaklarý iki nüsha dekonttan birini konsolosluða teslim ederler, dekontun bir suretini kesin terhisleri yapýlýncaya kadar saklarlar. Haklarýnda düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin baþvuru belgesi” ilgili bölümünü imzalarlar. Taksitle ödeme yapanlardan, diðer
taksitlerini yurtiçinde ödemek isteyenler, askerlik
þubelerinden taksit formu
alýr ve ödemelerini T.C.
Merkez Bankasý þubelerinden birinde yatýrabilirler.
Konsolosluk ilân panolarýnda asýlý bulunan duyuru listelerinde veya celp emirlerinde belirtilen tarihlerde
yurda gelerek, Burdur Askerlik Þubesi Baþkanlýðýna
temel askerlik eðitimine
sevklerini yaptýrmak üzere
baþvururlar.
Sevk için Burdur Askerlik
Þubesi Baþkanlýðýna baþvuranlar yanlarýnda; pasaportlarýný, nüfus cüzdanlarýný, oturma veya çalýþma izinleri
pasaportlarýnda mevcut deðilse, oturma veya çalýþma izin belgelerini, Gemi adamý
statüsünde bulunanlar gemi
adamý cüzdanlarýný, dövizle
askerlik baþvuru belgesinin
bir suretini, baþka bir ülke
vatandaþlýðýný da taþýyanlar
ise, bu ülkeye ait pasaportlarýný veya kimlik kartlarýný
da yanlarýnda getirirler.
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak üzere baþvuranlar; yükümlülüklerini
(5.112 Euro veya karþýlýðý
yabancý ülke parasýnýn tamamýný ödemek ve bir ay
süreli temel askerlik eðitimini yapmak) tamamlayýncaya
kadar yurda giriþ ve çýkýþlarýnda pasaportlarýna mutlak
surette giriþ-çýkýþ damgasý
bastýrýrlar.
Dövizle askerlik hizmetinden
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yararlanmak üzere baþvuranlar, bir aylýk temel eðitimlerini, en geç 38 yaþlarýný tamamladýklarý yýlý takip eden
yýlýn dövizle askerlik celp dönemlerinin birinde 3 ncü
p.tug.k.yrdc.lýðý (Burdur)’da
tamamlarlar.
Temel askerlik eðitimini yapmak üzere yurda gelenlere,
eðitim birliði tarafýndan þahsi ihtiyaçlarýný karþýlayacaklarý her türlü malzeme verilmektedir (iç çamaþýrý, temizlik malzemesi, eðitim elbisesi, ayakkabý, havlu vb.).
Ancak, vatandaþlarýmýz traþ
ve banyo malzemelerini
yanlarýnda getirebilirler.
Temel askerlik eðitimi için
araçlarý ile gelenler için birlikte araç park yeri mevcuttur. Cep telefonu, dizüstü
bilgisayar gibi elektronik
aletler, kayýt-kabul esnasýnda belge karþýlýðý emanete
alýnýr. Rahatsýzlýðý dolayýsý ile
ilaç kullanmak zorunda
olanlarýn getirdikleri ilaçlar,
kayýt-kabul esnasýnda doktorlar tarafýndan kontrol
edilir, doktorlarýn vereceði
talimata istinaden kullanýlmalarýna izin verilir.
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak üzere baþvuranlar, 5.112 Euro veya
karþýlýðý yabancý ülke parasýnýn tamamýný ödemeden ve
bir ay süreli temel askerlik
eðitimini yapmadan yurda
kesin dönüþ yapamazlar
veya her takvim yýlý içinde
toplam 6 aydan fazla süre
ile yurtiçinde bulunamazlar.
Yabancý ülkelerde resmî görev alamazlar, ücret, maaþ
veya yolluklarýnýn karþýlýðý
dövizleri yurtiçinden transfer edilemez.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamýnda yükümlülükleri devam edenler, durumlarýnda
ve adreslerinde meydana
gelen deðiþiklikleri bir ay içinde askerlik þubelerine ve
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konsolosluklarýna bildirirler.
Son yoklama saðlýk muayenelerini bulunduklarý ülkelerde yaptýramayanlar veya
yurtiçinde yaptýrmak isteyenler, kayýtlý olduklarý askerlik þubesine sevkten en
az 7 gün önce, yurtiçinde
ikâmet ettikleri yerdeki askerlik þubelerine ise, sevkten
en az 15 gün önce baþvururlar.
Saðlýk durumu açýklýðý kavuþuncaya kadar ödemekle yükümlü olduklarý dövizi yatýrmak istemeyen 38 yaþýndaki
vatandaþlarýmýz, saðlýk iþlemlerini sonuçlandýramasalar dahi ödemekle yükümlü
olduklarý dövizi 38 yaþýný
tamamladýklarý yýlýn 31 aralýk tarihine kadar mutlak
surette ve peþin olarak yatýrmak zorundadýrlar. Dövizle
askerlik hizmeti kapsamýnda
bulunanlar sevke tâbi olsun
veya olmasýn yurda dönerek
saðlýk muayenelerini yaptýrmak üzere askerlik þubesine
baþvurduklarý takdirde, bunlarýn iþlemleri sonuçlandýrýlýr.
Sevke tâbi yükümlülerden
39 ve daha yaþlý olanlar için
askerlik þubeleri tarafýndan

tanzim edilen ve konsolosluklara gönderilen “dövizle
askerliðe sevk için çaðrý pusulalarý” vatandaþlarýmýz tarafýndan imza karþýlýðý alýnýr.
Sevke tâbi daha genç doðumlular için “dövizle askerliðe sevk için çaðrý pusulalarý” hazýrlanmaz, askerlik þubeleri tarafýndan tanzim edilen yazý doðrudan adreslerine gönderilir.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamýnda sevke tâbi olanlarýn
konsolosluklara gönderilen
isim listeleri, baþvurularýn
yapýldýðý konsolosluk esasýna göre düzenlenmektedir.
Bu nedenle, vatandaþlarýmýzýn, baþvuruyu yaptýklarý
konsolosluktaki
listelere
bakmalarý gerekmektedir.
Zamanýnda baþvurduðu halde, “sevke tâbi yükümlülerin
isim listesi”nde ismini bulamayanlardan, sevkini talep
eden veya daha sonraki celp
dönemlerine plânlý olduðu
halde erken sevk edilmek
isteyenler, askeralma dairesi
baþkanlýðýnýn
0090 312 402 34 16/17/ 47
numaralý telefonlarý ile veya
0090 312 419 36 74
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0090 312 417 76 33
numaralý fakslarý ile irtibata
geçtikleri takdirde, buradan
alacaklarý cevaba göre hareket edebilirler.
Yükümlüler, Millî Savunma
Bakanlýðý adýna T.C.. Merkez
Bankasý’nda açýlan özel
döviz hesabýna para yatýrýrken ihbarnamede; adý, soyadý, doðum tarihi, nüfusa kayýtlý olduðu il ve ilçe, dekont
tarihi, paranýn yatýrýldýðý hesap numarasýnýn bulunmasý
için muhabir bankalarý uyarýrlar.
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak üzere baþvuran
38 yaþýndaki vatandaþlarýmýz, ödemekle yükümlü
olduklarý dövizin tamamýný
38 yaþýný tamamladýklarý
yýlýn 31 aralýk tarihine kadar
peþin olarak yatýrmak zorundadýrlar.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamýnda temel askerlik eðitimlerini tamamlayanlara
eðitim birliðince “geçici terhis belgesi” tanzim edilerek
verilir. Dövizle askerlik hizmeti kapsamýnda 5.112
Euro veya karþýlýðý yabancý
ülke parasýnýn tamamýný
ödeyen ve temel askerlik
eðitimlerini tamamlayanlar
için askerlik þubeleri tarafýndan "kesin terhis belgesi”
tanzim edilir ve onay için
askerlik þubelerinin baðlý
olduðu askerlik dairelerine
gönderilir. Askerlik daireleri
tarafýndan onaylanarak askerlik þubelerine gönderilen
"kesin terhis belgesi”nin birer sureti vatandaþlarýmýzýn
adreslerine gönderilir.
Dövizle askerlik hizmeti
kapsamýnda kesin terhis edilenler, kesin terhislerinin yapýldýðý yýlý takip eden yýldan
itibaren yedeklik yoklamalarýný yaptýrýrlar. Yasada yazýlý yaþ sýnýrý dýþýna çýkanlar,
yedeklik yoklamalarýný yaptýrmazlar.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 42

SANAT

Sayý 38

Viyana’dan büyük
bir ozan geçti
“ALÝ EKBER ÇÝÇEK”
Türkiye’nin bu güne kadar
yetiþtirdiði en büyük ozanlardan, halk sanatçýlarýndan biri olan Ali Ekber
Çiçek, Mansur Bildik Saz
Derneði’nin davetlisi olarak
geçtiðimiz hafta Viyana’ya
geldi. Üçüncü bölgedeki
belediye binasýnýn tarihi
salonlarýndan birinde 3
Ekim 2003 akþamý nefis bir
konser veren büyük ozan,
dinleyenlere unutulmaz
anlar yaþattý.

týnýn kendi çizgisi ve yorumuyla en güzel örneklerini
vermeyi sürdürmektedir.
Kendisi sadece bir ozan deðil, ayný zamanda gerçek
bir saz virtiözü ve bariton
ses sanatçýsýdýr.

Ali Ekber Çiçek, 1938 yýlýnda Erzincan’ýn Ulular köyünde doðdu. 12-13 yaþlarýnda Ankara’ya gelen
ozan, Türk Halk Müziði’nin
temel üniversitesi olarak
kabul edilen Yurttan Sesler
Korosu ve koronun kurucusu olan Muzaffer Sarýsözen
ile tanýþtý. Ankara’ya gelmeden önce kendi kendine
saz çalmayý öðrenen sanatçý, o güne kadar küçük
topluluklarda büyük bir
aþkla çaldýðý sazýn ustasý
olmuþtur. Kendi karakteristik ses ve çalým tekniðini de
geliþtiren ozana Muzaffer
Sarýsözen
büyük
ilgi
gösterir. O günden sonra
Ali Ekber Çiçek Türkiye
radyo ve televizyonlarýnda
Türk Halk Müziði’nin,
sazýn, semah ve deyiþ sana-

Kendisinden sonra saza
gönül veren yüzlerce sanatçý yetiþtirmiþ, sanatý ve
çalýþmalarýyla dünyanýn
pek çok yerinde adýný duyurmuþtur.
Amerika’da
Michigan, Kanada’da Toronto üniversitelerinden
davet almýþ, akademik çevrelerce parçalarý incelenmiþtir. ‘Haydar Haydar’ adlý
parçasý dünyaca ünlü klasik müzik parçalarýyla,
Schopen, Mozart
gibi
ünlü müzisyenlerin eserleriyle karþýlaþtýrýlmýþ ve
baðdaþtýrýlmýþtýr.

Kendisi gibi bir saz üstadý
olan Nida Tüfekçi ile 38
sene birlikte çalan ozan,
birinci kuþak saz sanatçýlarýmýzýn son temel taþlarýndan birisidir.

Ali Ekber Çiçek’in yetiþtirdiði saz sanatçýlarýndan birisi
de Mansur Bildik’tir.
Zaman zaman Türkiye’den
tanýnmýþ sanatçýlarýný, sazýn ustalarýný Viyana’ya daYENÝ VATAN GAZETESÝ
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vet ederek buradaki Türk
ve yabancýlara konserler
düzenleyen Mansur Bildik, kurduðu saz derneðiyle de adýndan sýkça söz
ettirmektedir.
Kendisinden bu konuda
bilgi aldýðýmýz Bildik bize
þunlarý söyledi.
Çalýþmalarýnýz ne düzeyde
devam ediyor?
Bildik: Bildiðiniz gibi son
olarak sazýn üstadý Ali
Ekber Çiçek ile birlikte bir
konser yaptýk. Her zamanki gibi ilgi büyüktü.
Geçen yýllarda olduðu
gibi bu yýl da saz kurslarýmýz devam ediyor.
Bunun dýþýnda ne gibi
faaliyetleriniz var?
Bildik: Müziðin olduðu
heryerde biz varýz. Kýsa
süre önce Ekim ayý içinde
Viyana’da SALAM ÝSLAM
adý altýnda bir faaliyete
katýldýk. Bu faaliyet Viyana’da ikinci defa yapýlýyor.
Benden üç gurup istendi.
Üçer kiþilik üç gurup düzenleyerek gösteri yaptýk.
Naschmark’ta elektronik
sazlarla bir gösteri sunYENÝ VATAN GAZETESÝ
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duk. Deðiþik yerlerde gün
boyunca saz ve Türk müziðinden örnekler verildi.
Ayný anda, yapýlan müzik
ORF’den canlý olarak yayýnlandý ve televizyondan
gösterildi. Biliyorsunuz,
Naschmarkt zaten deðiþik
ülkelerin gýda ürünleriyle
birbiriyle buluþtuðu bir
yer. Biz buna müziði de
kattýk.
Bunun dýþýnda 30 Ekim
tarihinde Maria Enzelsdorf’da yine sazý tanýtýp
deðiþik bölgelerimizden
semah, deyiþ, halay türünden örnekler vereceðim.
Ayrýca Viyana’daki gösterilerimiz, konserlerimiz
için bizi her zaman destekleyen, tarihi salonlarýný
bize tahsis ederek Türk
müziðinin tanýtýmýna da
katkýda bulunan üçüncü
Bölge Belediye Baþkaný
Erich Hohenberger ve ekibi Dip. In.Rudolf Zabrana’ya, Frau Mayer’e, Frau
Bauer’e sizin aracýðýnýzla
sonsuz
teþekkürlerimi
göndermek istiyorum.

Naschmark’ta düzenlenen küçük bir konser
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Duyarlý bir þair: Bektaþ Altun
taba dönüþtürdüm.
Yeni Vatan: Bu ilk kitabýnýz
mý?
Altun: Daha önce bir þiir kitabý, baþka bir þehirde basýldý ama tanýtýmý iyi yapýlamadý. Ondan saðlanan gelir
oradaki bir okulun fakir
çocuklarýna yardým olarak
kullanýldý.
Yeni Vatan: Bu kitap ne
zaman basýldý?
Altun: 2003 yýlý Aðustos
ayýnda basýldý.
Yeni Vatan: Bu kitabýn satýþý
ile sokak çocuklarýna gelir
saðlanacaðý doðru mu?

Þair Bektaþ Altun þiirlerini topladýðý “Sýlanýn Sesi” isimli kitabýnýn satýþýndan elde edilecek geliri, kitabýn basým masraflarý çýktýktan sonra, Sokak Çocuklarý Vakfý’na
baðýþlayacaðýný bildirdi.
Viyana- Ýnanýlmaz bir zenginliði, kültür, tabiat ve coðrafyayý insanlarýna cömertçe
sunan ülkemiz, insanlarýnýn
sahip olduðu bulunmaz
özellikleriyle, misafirperverliði, canayakýnlýðý, açýk yürekliliði, cömertliði ve daha
saymakla bitmeyecek hoþ
yanlarýyla dünyanýn pek çok
yerinden gelen ziyaretçileri
etkilemeye devam ediyor. Bu
özelliklerinin yanýnda ülkemizin bulunmaz baþka bir
yaný da içinden sayýsýz tanýnmýþ ya da tanýnmamýþ sanatçý, ozan, þair, edebiyatçý
yetiþtirmiþ olmasý.
Bunlardan birisi de bu sayýmýzda sizlere tanýtmaya çalýþacaðýmýz Bektaþ Altun.
Bektaþ Altun Anadolu top-

raklarýnda kendini yetiþtirmiþ bir þair. Onunla yaptýðýmýz söyleþiyi sizlere sunuyoruz.
Yeni Vatan: Sayýn Altun bize
biraz kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
Altun: Ben 1956 Yozgat
Dedeli köyünde doðdum.
Maddi olanaksýzlýklardan
dolayý yeterli tahsili yapamadým. Çocukluðum Türkiye’de geçti. Sonra çalýþmaya
baþladým.
Yeni Vatan: Avusturya’ya ne
zaman geldiniz?
Altun: 1973 yýlýnda çalýþmak
için Avusturya’ya geldim.
Çeþitli iþlerde çalýþtým. 1984
yýlýnda askerlik için Türki-

ye’ye
gittim.
1989’da
Avusturya’ya geri döndüm.
O zamandan beri burada
çalýþýyorum. 1990’dan beri
Avusturya vatandaþýyým.
Yeni Vatan: Ne zamandan
beri þiir yazýyorsunuz?
Altun: Ben uzun yýllardýr,
aþaðý yukarý 1968’den beri
þiir yazýyorum. Bu bir Allah
vergisi, içimden geliyor yazmak. Önceleri þiir okumak
çok hoþuma giderdi, sonra
ben de yazmayý denedim,
çok beðenildi. 1970 yýlýnda
bazý eserlerim baþka isimlerle þarký yapýldý. Kendimde
þiir yazma yeteneði olduðunu farkedince yazmaya baþladým. Sonra bunlarý bir ki-

Altun : Evet. Televizyonda
çocuklarla ilgili programlarý,
özellikle sokak çocuklarýnýn
dramýný izliyorum ve bu beni
çok üzüyor. Bu kitabýn satýþýndan elde edilecek para
da, masrafý çýkarýldýktan
sonra sokak çocuklarý vakfýna verilecek. Sokak çocuklarý vakfý baþkaný Yusuf Kulca
ile irtibata geçildi. Satýþtan
elde edilen gelir oraya verilecek.
Yeni Vatan: Kaç adet basýldý?
Altun: Ýlk baský olarak 2 bin
adet basýldý. Eðer satýlýrsa
ikinci bir baský yapýlacak.
Yeni Vatan: Kitaba nasýl ulaþýlabilir?
Altun: Bazý satýþ noktalarýna
ulaþtýrmaya çalýþýyoruz. Satýþ
yapmak isteyenler bana ulaþýrsa istedikleri miktarda
onlara kitap yollayabilirim.
Bu kitabýn geliri sokak çocuklarýna verileceði için çok
yararlý bir vazife yapýlmýþ
olacak.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Etap Restaurant sahibi Mehmet Koçak (solda) fotoðraf sanatçýmýz Uður Özkan (ortada) ve Ekkus Derneði yöneticilerinden
ressam Sinan Gültekin (saðda)
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Viyana’da Kadýrga Þenliði...
Viyana- Burada yaþayan
Türkler Viyana’nýn kültür
sayfalarýna her gün bir yenisini daha eklemeye devam
ediyor. Bunlardan birisi de
Uður Özkan.
1961 Trabzon doðumlu
Uður Özkan, 1987’den beri
Viyana’da yaþýyor. Türkiye’de jeoloji tahsili yapan
Özkan, uzun yýllardýr fotoðraf sanatýyla yakýndan ilgileniyor. Fotoðraflarýnda daha
çok doða ve insan manzaralarýna yer veren Özkan’ýn bu
sergisinin konusunu Kadýrga
Yayla þenliði oluþturuyor.
Trabzon ilimizin Kadýrga
köyünde yüzyýllardan beri
her Temmuz ayýnýn üçüncü
Cuma günü baþlayan þenlik
tüm çevre köylerini de kapsýyor. Bölgenin en önemli
þenliði olan Kadýrga þenliði,
Mayýs ayýndan baþlayarak
bütün yazý geçirmek için
yaylaya çýkan yöre halký tarafýndan düzenleniyor. Þenlik
sýrasýnda büyük bir pazar
kuruluyor ve çevre köylerden
gelenler ev iþi gýda maddelerini ve bütün yýl emek vereYENÝ VATAN GAZETESÝ

rek yaptýklarý eliþi oyalarýný
satýþa sunuyorlar.
Doðu Karadeniz’de her köyün yaylada bir bölgesi
bulunuyor. Oba olarak
adlandýrýlan bu bölgelere
yaz aylarýný geçirmek için
göçen yöre halký, þenlik
günü horan teperek guruplar halinde yayladaki þenlik
alanýna geliyorlar. Orada çok
büyük bir halka oluþturarak
geleneksel çalgýlarý kemençe
eþliðinde horana devam ediliyor. Karadenizin her ilinin
ve ilçesinin bu tür þenlik
günü mevcut olmasýna raðmen en büyüðü ve ünlüsü
Kadýrga þenliði.
1997 yýlýndaki þenlik görüntülerinden harika kesitler
yakalayan Uður Özkan bunlarý 16. Viyana’daki EKKUS
(Europaische Kunst Kultur
und Sport Vereinnigung)
merkezinde izleyicilere sundu.
Sergi Neulerchenfelderstr.
Wien adresinde
13, 1160-W
12 Kasým gününe kadar
görülebilir.
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Her sene 17 milyon insan kalpten gidiyor
Kalp-d
damar hastalýklarý, tüm
dünyada baþlýca ölüm sebe bi. Ýstatistiklere göre, her
sene 17 milyon kiþi kalp kri zinden hayatýný kaybediyor
Türkiye'de ise nüfusun yüz de 20'si koroner kalp hastalýklarý tehdidi altýnda.

Ölümlerin yarýsý da bu hastalýklar sebebiyle gerçekleþiyor. Türkiye bu oranla, Avrupa ülkeleri arasýnda kalp
hastalýklarýna baðlý ölümlerde erkeklerde beþinci, kadýnlarda ise birinci sýrada yer
alýyor. Üstelik son 25 senede
kalp hastalýklarýna baðlý
ölümler giderek artýþ gösteriyor. Kadýn-erkek herkes
için baþlýca ölüm sebebi
olmasýna karþýlýk, kalp hastalýðý riskini basit ama etkili
yöntemlerle önlemek hiç de
zor deðil. Bunun için öncelikle hayat tarzýný ve çevre
faktörlerini deðiþtirmek gerekiyor.
Kalp
hastalýðýna
karþý
düzenli beslenme alýþkanlýðý
tek baþýna yeterli deðil. Diðer önemli etken ise, kolesterol seviyesini düþük tutmak. Acýbadem Hastanesi
Bakýrköy Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Prof. Dr.
Tayyar Sarýoðlu, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada,
hayvansal ve doymuþ yaðlardan zengin beslenme alýþkanlýðýnýn kalp hastalýklarýný
tetiklediðini belirterek, "Ayrýca, sigara tüketimi, baþlý baþýna önemli bir sebeptir. Hýzlý þehirleþmenin getirdiði
fiziksel olarak hareketsiz,
egzersizden uzak, spor alýþkanlýðý olmayan bir yaþam
tarzýyla ruhsal stresin getirdiði bir takým baskýlar da
kalp hastalýklarýný hýzlandýrýyor" dedi.

Haftada 4-5 gün yarým saat
tempolu yürüyüþ yeterlidir.
Ýdeal kilonuzu koruyun. Sývý
yað (zeytinyaðý, mýsýrözü
yaðý) içeren ve meyve,
sebze, tahýl ve lifli besin aðýrlýklý bir diyet uygulayýn.
Kolesterol düzeylerini ve kan
basýncýný yükseltebileceðinden dolayý alkol kullanmaktan kaçýnýn.

KORUNMA STRATEJÝLERÝ
Koroner kalp hastalýðýndan
korunma yollarýnýn temelinde, öncelikle hayat tarzýný ve
çevre faktörlerini deðiþtirmenin yattýðýný vurgulayan
Prof. Dr. Sarýoðlu, özellikle
risk altýndaki kiþileri uyararak
þunlarý söyledi: "Sadece her
gün yarým saat yürüyerek ve
sigara içmeyerek kalp hastalýðýna yakalanma ve ölme
riskinizi yarý yarýya azaltabilirsiniz. Bu kiþilerin yaþam
tarzlarýný bütünüyle gözden
geçirerek deðiþtirmeleri ve
kalp saðlýðý odaklý bir yaþam
tarzýna yönelmeleri gerekir.
Öncelikle düzenli ve bilinçli
beslenme þarttýr. Doymuþ ve
hayvansal yaðlardan uzak,
yeþil sebze, meyve aðýrlýklý,
sývý yaðlarý, zeytinyaðý baþta
olmak üzere tercih edebilecek bir beslenme alýþkanlýðý
kazanmak kesinlikle þart".
Prof. Dr. Tayyar Sarýoðlu,
kalp hastalýðýna karþý düzenli beslenme alýþkanlýðýnýn tek
baþýna yeterli olmadýðýný da
vurgulayarak, "Kalp hastalý-

klarýna savaþ açmadaki diðer
önemli etken ise, kolesterol
seviyesini düþük tutmaktýr.
Bunu saðlamanýn yolu da
balýk
yemekten
geçer.
Balýkta bulunan yað, özelliði
itibariyle kolesterol seviyesini
aþaðý düþürür. Kalp damarlarý ve diðer damar duvarlarýnda yaðýn, kolesterolün
birikmesini engelleyen bir
özelliðe sahiptir. Dolayýsýyla
özellikle balýk yaðý ve balýðýn
tüketilmesini öneriyoruz.
Kolesterol seviyesinin mutlaka normal sýnýrlarda tutulmasý gerekli. Diyetle bu
seviyede tutulamadýðý durumlarda statin denilen ilaç
guruplarýyla kolesterolün etkin bir þekilde düþürülmesi
saðlanmalýdýr" diye konuþtu.
ALTIN KURALLAR
Kalp hastalýðýndan korunmak için bazý kurallarý unutmamak gerektiðini ifade
eden Prof. Dr. Sarýoðlu, kalp
saðlýðý için yapýlmasý gerekenleri ise þöyle sýraladý:
"Düzenli egzersiz yapýn.

Yüksek kan basýncý ve diyabet için tedavi uygulayýn.
Sigarayý býrakýn. Stresle baþ
etme eðitimi alýn. Koroner
kalp hastalýðý risk analizi
yaptýrýn".
Prof. Dr. Tayyar
Sarýoðlu, kalp hastalýðýnýn
erkeklere has bir hastalýk
olarak görüldüðüne dikkat
çekerek, "Ancak, bu hastalýklardan kadýnlar da etkileniyor. Öyle ki, 45 yaþýn üzerindeki kadýnlarýn yüzde
50'den fazlasý kalp damar
hastalýklarý nedeniyle ölüyor.
Saðlýklý yaþam eðitimindeki
yetersizlik, sigara, hareketsizlik ve yanlýþ beslenme her
yýl on binlerce kadýnýn kalp
ve damar hastalýklarý sebebiyle ölümüne yol açýyor.
Kadýnlarda kalp krizi riski,
menopoz dönemi yaklaþtýkça artýyor ve bu artýþ yaþ
ilerledikçe devam ediyor"
dedi. Þiþmanlýk ve sigara
kullanýmýnýn ise kadýnlarý
tehdit eden faktörlerin
baþýnda geldiðini kaydeden
Prof. Dr. Sarýoðlu, "Þiþmanlýk
ve sigara, kadýnlarda kalp
hastalýðý riskini 4-5 kez daha
fazla arttýrýyor. Ýþte bu açýdan 45 yaþýn üzerindeki kadýnlarda, erkeklere göre çok
daha hýzla artan kalp-damar
hastalýklarý konusunda kadýnlarýn bilinçlendirilmesi
gerekiyor" diye konuþtu.
Haber : ÝHA
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Koþmaya hazýr mýsýnýz ? Açýk beyaz
Koþmaya niyetlenmek kolaydýr, hatta baþlamak da;
ancak sürdürmek sýklýkla
zor gelmektedir insana.
Uygun bir hazýrlýk devresinden geçmeden yapýlan koþular kendi içinde tehlikeler
gizlemektedir. Bu nedenle
koþmaya baþlamadan önce
bir saðlýk kontrolünden geçiniz. Ortopedik, kalp sorunlarýnýzýn olup olmadýðýndan emin olunuz ya da
standart beden aðýrlýðýnýzý
%20 geçip geçmediðinizi
öðreniniz.

zamanda çok fazla yüklenmektir. Amerikan Spor
Hekimliði Koleji haftada 3
kez (gün aþýrý), en az 20-30
dakika süreli ve doruk
(maksimum) kalp atým sayýsýnýn %50-85 arasýnda olan
(bunu koþu sýrasýnda nabzýnýza bakarak belirleyebilirsiniz) yüklenmeler önermektedir.
Koþulardan önce ýsýnma,
koþulardan sonra soðuma
gereklidir.

Asla koþu mesafesini haftada %10 dan fazla artýrmayýnýz!
Aðrýlarýnýz baþlarsa, koþuya
ara veriniz ve geçmesini
bekleyiniz.
Ara günlerde ise (koþmadýðýnýz günlerde) kuvvet çalýþmalarýna yer veriniz.
Koþuya yeni baþlayacak
olan bir kiþiye bir alýþtýrma
reçetesi verecek olursak
aþaðýdaki gibi olurdu:

Uygun ayakkabý seçerseniz
ayaklarýnýzda su toplamasýný, kaval kemiðinizde aðrý
geliþmesini ve kas tutulmasýnýn geliþmesini engellemiþ
olursunuz. Uygun spor kýyafetinizi giyiniz ve en yakýn
parka doðru yol alýnýz. Koþtuðunuz zemin asfalt ya da
toprak, yani nispeten yumuþak bir zemin olmalýdýr.
Asla beton zeminde koþmayýnýz. Koþu parkurunuzun
iyi aydýnlatýlmýþ ve emniyetli olmasýna dikkat ediniz.
Ayakta dik durun, koþarken
sýçramayýnýz ve ayak bilekleri düzeyinden hafif öne
doðru eðilin (kalça düzeyinden deðil). Omuzlarýnýzý
gevþek ve aþaðýda tutunuz.
Koþarken topuðunuz yere
önce bassýn, sonra ayak
tabanýnýz yerin üzerinde
yuvarlansýn ve en son ayaðýnýz ayak parmak uçlarýyla
yeri terk etsin.
Koþunun sýklýðýný, yeðinliðini (þiddetini) ve süresini
ayarlamak, etkin bir koþu
programý için elzemdir. Bir
koþu programýný baltalayacak en büyük sorun kýsa
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Not: Jogging koþunun hafif biçimidir. Jogging yaparken nabzýnýz yukarýdaki sýnýrlar içerisinde olmasýna özen gösteriniz.

peynire dikkat

Sabah kahvaltýlarýnýn vazgeçilmezi olan beyaz peynir alýrken,
çok önemli olan bazý noktalarý
da unutmamalýyýz. Ýçinde delikler bulunan beyaz peynirlerin,
insan saðlýðýný tehdit eden dýþký
kaynaklý mikroorganizmalarýn
bulaþtýðýný gösterdiði bildirildi.
Gýda üreten iþletmelerin doðrudan insan saðlýðýný etkilediðini,
bu nedenle üretimde kesinlikle
hijyenik þartlara uyulmasý gerektiðini vurguladýlar.
Karbonhidrat ve protein içeriði
ile mikroorganizmalarýn üremesi
için uygun þartlarý taþýyan peynirlerin üretiminde temizliðe
özen gösterilmemesi durumunda, saðlýðý tehdit edici sonuçlar
ortaya çýkabileceðini vurgulayan
uzmanlar, þu açýklamalarda
bulundu: ''Býçakla kesildiðinde,
gözle görülebilir þekilde ortaya
çýkan delikler beyaz peynirin
bozuk
olduðunu
gösterir.
Delikler, peynire E.Coli gibi dýþký
kaynaklý mikroorganizmalarýn
bulaþtýðý anlamýna gelir ki, bu
mikroplar çok tehlikelidir. Peynir
içinde fazla üremesi durumunda
oldukça tehlikeli hastalýklara
neden olabilir. Beyaz peynirdeki
delikler fabrikanýn temiz olmadýðý, fabrika iþçisinin ya da marketteki satýþ sorumlusunun
ellerini yýkamadýðý anlamýna
gelir''. Bu nedenle tüketicilerin
peynir alýrken üzerindeki deliklere, çýkardýðý kokuya ve yüzeyde
oluþan küçük küflere dikkat
etmesi gerekir.
Uzmanlar, hijyenik þartlara uyulmadan yapýlan üretimlerin saðlýðý bozmasýnýn yaný sýra haksýz
rekabeti de doðurduðunu ifade
ederek, ''Tüm uyarýlara karþýn
delikli peynirler, ucuz olduðu
için dar gelirli vatandaþlar tarafýndan kullanýlmaya devam ediliyor. Bazý firmalar da saðlýksýz
peynir üreterek, dar gelirlinin bu
durumundan haksýz kazanç saðlýyor'' diye konuþtu.
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Kalp krizine karþý: "SARIMSAK..."
Sarýmsakta bulunan maddeler kalp krizi sonrasýnda ya da kalp
ameliyatý geçirmiþ kiþilerde, yeni hasarlarýn önüne geçiyor. Tabi
sarýmsak, kalbinden sorunu olmayanlara da öneriliyor...
Hintli bilim adamlarý, sarýmsaðýn, kalp ameliyatýndan ya
da krizinden sonra, kalpte
oluþabilecek yeni hasarlardan koruduðunu tespit ettiler.

gerektiðini belirten bilim
adamlarý, kandaki serbest
radikaller nedeniyle bu kan
akýþýnýn ayný zamanda kalbe
zarar verebileceðini de söylediler.

rilen
farelerin
kalplerinde daha
az hasar meydana geldiðini
tespit ettiklerini
kaydettiler.

BMC Pharmacology dergisinde yayýnlanan habere
göre, Hintli bilim adamlarý,
sarýmsakta bulunan antioksidanlarýn, kandaki serbest
radikallerin kalp hücrelerine
saldýrarak zarar vermesini
önlediðini kaydettiler.

Yeni Delhi Týp Enstitüsü'nde
görevli Sanjay Kumar, fareler
üzerinde yapýlan deneylerde, serbest radikallerin verebileceði zararýn sarýmsak
sayesinde belirgin bir þekilde
azaldýðýný söyledi.

Bilim adamlarý,
insanlar üzerinde deneylerin bir
an önce baþlatýlmasýný önerdiler.

Kalp krizinden veya ameliyatýndan sonra kalp kasýna kan
akýþýnýn tekrar saðlanmasý

Bilim adamlarý, deney sonucunda, farelerin kanýndaki
serbest radikallerin azaldýðýný belirterek, sarýmsak yedi-

Soluduðumuz havadaki oksijen, vücut içinde serbest
radikaller adý verilen ve toksik (zehirli) etki gösteren bazý maddelerin oluþmasýna

neden olur. Vücudumuzda
ve sebzelerde bulunan
antioksidanlar, serbest radikallere karþý etki göstererek
bunlarýn zarar vermesini
önler.

Yoðurt ye, baðýþýklýðýn güçlesin!
Yoðurt müthiþ bir kalsiyum kaynaðý... Pek çok araþtýrmacý, yoðurdun hastalýklara
karþý koruyucu etkisini araþtýrýyor. Ve araþtýrmalarda ilginç sonuçlara ulaþýlýyor...
Yoðurdun baðýþýklýk sistemini güçlendirerek bir çok hastalýðý önlediði bildiriliyor.
Uzmanlara göre, yoðurt
özellikle baðýþýklýk sistemi
baskýlanmýþ yaþlýlarýn sofralarýndan eksik etmemesi
gereken bir besin olma
özelliði taþýyor. Ankara
Tabipler Odasý internet sitesindeki toplum ve saðlýk sayfasýnda yurttaþlarý bol bol
yoðurt yemeleri konusunda
uyardý.
Burada yer alan bilgilere
göre, herkesin yakýndan
tanýdýðý mükemmel bir
besin kaynaðý olan yoðurt
ayrýca iyi bir kalsiyum kayna-

ðý olma özelliði de taþýyor.
Pek çok araþtýrmacý tarafýndan yoðurdun hastalýklarla
iliþkisi araþtýrýlýyor.

hastalýklarýn önlenmesinde
önemli bir etken olabileceðini belirttiler. Uzmanlara
göre, yoðurdu sofralarýndan
eksik etmeyen kiþiler ve

özellikle yaþlýlar gibi baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ gruplarda baðýþýklýk sistemi ile ilgili hastalýklara karþý direnci
arttýrýyor.

Bu araþtýrmalarda, yoðurdun ve yoðurt üretiminde
kullanýlan laktik asit bakterilerinin kanser, enfeksiyonlar,
gastro inpestinal hastalýklar
ve astým gibi hastalýklarý
önleyici etkilerine bakýldý.
Tüm bu hastalýklarýn oluþmasýnda en önemli nedenin
baðýþýklýk sistemi olduðu
saptandý.
Yoðurdun baðýþýklýk sistemine uyarýcý etkisine dikkat
çeken uzmanlar, bu etkinin
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Cumhuriyet nasýl kuruldu?
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
1 Kasým 1922'de aldýðý tarihi kararýnda, saltanata son
vermiþtir. Bu tarihi kararýn
da açýk bir belirtisi olarak,
1921 Anayasasý ile yeni siyasal rejime geçilmiþtir. Ancak,
Cumhuriyet resmen ilan edilmemiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
1 Nisan 1923'te seçimlerin
yenilenmesine karar vermiþ
ve yeni kurulan Meclis, Lozan'da elde edilen antlaþmayý onaylamýþtýr. Lozan Barýþ
Antlaþmasý'nýn kabulü ve 6
Ekim 1923'te Türk Ordusunun Ýstanbul'a girmesi ile
Türk vatanýnýn bütünlüðü
gerçekleþmiþ ve böylece bir
devir kapanmýþ ve yeni bir
devir açýlmýþtýr. Siyasal rejimin 23 Nisan 1920'den itibaren kaydettiði geliþmelere
uygun devlet þeklini bulmak
da bir zorunluluk haline gelmiþtir.
Cumhuriyet'in Kabulü 25
Ekim 1923 günü geliþen bir
kabine bunalýmý, Büyük Millet Meclisi'nde çalýþma güçlüðünü ortaya çýkardý. 28
Ekim 1923 günü akþamýna
kadar kabine kurulamamasý

meyince, Gazi Mustafa Kemal Paþa'dan düþüncelerini
açýklamasý istendi. Mustafa
Kemal Paþa, bunalýmdan
çýkýþ yolunu Anayasanýn
deðiþtirilmesi zorunluluðu
ile açýkladý. Cumhuriyetin
ilanýný hedefleyen tasarýyý da
gurubun bilgisine sundu.

üzerine, Gazi Mustafa Kemal Paþa, Çankaya köþkünde yemek sýrasýnda arkadaþlarýna; "Yarýn Cumhuriyet ilan edeceðiz" diyerek görü-

þünü açýklamýþtýr. 29 Ekim
günü Halk Fýrkasý Meclis Gurubunda, Bakanlar Kurulunun oluþturulmasý konusunda tartýþýldý. Sorun çözüle-

Grupta cereyan eden uzun
müzakereler sonunda, Cumhuriyetin ilaný kabul edildi.
Parti Grubu'ndan sonra,
Meclis toplanarak hazýrlanan kanun tasarýsýný aynen
kabul etti. "Yaþasýn Cumhuriyet" sesleri arasýnda gece saat 20.30'da Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin
ilaný 1921 tarihli Anayasanýn bazý maddelerinin deðiþtirilmesine dair 364 No.'lu
Kanunun kabulü ile olmuþtur. Bu kanunla, Anayasanýn
1, 2 , 4, 10, 11 ve 12'nci
maddeleri önemli ölçüde
deðiþtirilmiþtir. Bu önemli
deðiþiklikler, 29 Ekim günü
yapýlmýþ ve ayný gün, Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlarak, Gazi Mustafa Kemal Paþa oybirliðiyle yeni Türk Devletinin ilk Cumhurbaþkaný
seçilmiþtir.
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KAYIP EÞYA BÜROLARI
Siz siz olun, aþaðýda size vereceðimiz bu adres ve telefon numaralarýný bir
yerlere not alýn. Hiç belli olmaz bir gün size veya bir yakýnýnýza lazým olur.
1 Þubat 2003 tarihinden itibaren kaybettiðiniz veya
bulduðunuz eþyalar için
bulunduðunuz bölgenin ilçe
belediye dairesine gitmeniz
yeterli.
- Kayýp eþya kutularý
Bulunan küçük ve deðeri
yüksek olmayan eþyalar ilçe
belediye binalarýnýn yakýnýnda bulunan metal konteynerlere atýlabilir. Para, taký,
cüzdan veya pahalý kalem
gibi deðeri yüksek olan eþyalarýn þahsen kayýp bürolarýna götürülmesi daha iyi olacaktýr.
- Kaybolan eþyayý bulana verilen mükafat ve mülkiyet
hakký :
Kaybolan eþyayý bulana verilen mükafat özel hukuki bir
hak olup, kayýp eþyayý bulan
kiþi tarafýndan eþyanýn sahibindan talep edilebilir. Kayýp
eþya bürolarý bu konuda
sadece kayýp eþyayý bulan
kiþiye, eþyanýn sahibinin
adýný vererek yardýmcý olabilir. Örneðin sokakta, parkta
kaybolan eþyalarda, bulunan eþyanýn deðerinin
%10‘u mükafat olarak verilir. Otobüs, metro, restaurant veya tiyatroda bulunan
eþyanýn deðerinin % 5’i kadardýr.
Bulunan bir eþya bir yýl içerYENÝ VATAN GAZETESÝ

sinde sahibi tarafýndan alýnmazsa, bu eþya bulan kiþinin
mülkiyetine geçer. Bulan kiþi
istese bu haktan feragat
edebilir.
- Polise araç belgelerinin,
plakalarýn ve silahlarýn kaybedildiðine dair ihbarda bu lunmak ve hýrsýzlýk ihbarlarý:
Ehliyet, ruhsat ve aracýn plakasýnýn kaybedildiði durumlarda bunun polise bildirilmesi gerekir. Polis tarafýndan verilen kayýp ihbar belgesi belirli bir süre için yedek
belge yerine geçmektedir.
Silah veya patlayýcý maddelerin çalýnmasý veya kaybolmasý durumunda da polise
ihbarda bulunmak gerekir.
Dikkat: Ehliyet, araç ruhsatý
ve plaka bulunduðunda,
bunlarýn ilçe belediye binalarýnda bulunan kayýp eþya
bürolarýna teslim edilmesi
gerekiyor.
- Bulunan hayvanlar
Bir hayvan bulunduðunuzda
lütfen 4000-8060 numaralý
telefonu arayýnýz.
Kayýp eþyalarýn aranmasý ve
bulunmasý ile ilgili bilgileri
Pazartesi, Çarsamba ve
Cuma günleri saat 8:0015:30 arasýnda 4000-8091
numaralý telefondan alabilirsiniz.

Ýlçe Belediye Dairelerinin adres ve telefon numaralarý:
1.ve 8. Viyana için:
1., Wipplinger strasse 8 ,
Tel.: 534 36
2. Viyana için :
2., Karmelitergasse 9 ,
Tel.: 211 06
3. Viyana için:
3., Karl-Borromäus-Ptz 3,
Tel.: 711 34
4. ve 5. Viyana için:
5., Schönbrunnerstr. 54
Tel.: 546 34
6. ve 7. Viyana için:
7., Hernmanngasse 24-26
Tel.: 521 34
9. Viyana için:
9., Währinger Str. 39
Tel.: 400 34
10. Viyana için:
10., Laxenburger str. 43-45
Tel.: 605 34
11. Viyana için:
11., Enkplatz 2
Tel.. 740 34
12. Viyana için:
12., Schönbrunnerstr. 259
Tel.: 811 34
13. ve 14. Viyana için:
13., Hietzinger Kai 1-3

Tel.: 878 34
15. Viyana için 15.,
Gasgasse 8-10
Tel.: 891 34
16.Viyana için:
16., Richard Wagner -Platz
19 Tel.: 491 96
17. Viyana için:
17.,Elterleinplatz 14
Tel.: 401 19
18.Viyana için:
18., Martinstr. 100
Tel.: 476 34
19. Viyana için:
19., Gatterburggasse 14
Tel.: 360 34
20. Viyana için:
20., Brigittaplatz 10
Tel.: 331 34
21. Viyana için:
21., Am Spitz 1
Tel.: 277 34
22. Viyana için:
22., Scrödingerplatz 1
Tel.: 211 23
23. Viyana için:
23., Perchtoldsdorfer Str.2
Tel.: 863 34

Ücretsiz Daðýtým Noktalarýmýz
Kärtnerring
Kärtnerring
Opern ring
Ennsgasse
Lessinggasse
Mühlfeldg.
Springergasse
Taborstr.
Taborstr.
Taborstr.
Taborstr.
Vorgartenmarkt
Truva Ýmbiss
Vereinsgasse
Volkertstr.
VOLKER MARKT
Fasangasse
Erdbergstrasse
Erdbergstrasse
Erdbergstrasse
Hainburgerstr.
Keinergasse
Keinergasse
Keinergasse
Landstr Markthalle
Landstr Markt halle
Löwengasse
Kardinal Naglplz
Argentinerstr.
Argentinerstr.
Argentinerstr.
Argentinerstr.
Südbahnhof
Südtiroler Platz
Südtiroler Platz
Theraslanumgasse
Wiedner Gürtel
NASCHMARKT
Arbeitergasse
Arbeitergasse
Brandmayergasse
Einsiedlerplatz
Embelgasse
Obere Amtshausgasse
Obere Amtshausgasse
Reinprechtsdorferstr.
Rechtewienzeile
Remprechtsdorferstr.
Schönbrunnerstr.
Siebenbrunneng.
Siebenbrunneng.
Siebenbrunnengasse
Siebenbrunnengasse
Gumpendorferstr.
Gumpendorferstr.
Linke Wien Zeile
Westbahnstr
Nußdorferstr.
Spitalgasse
Absbergg.
Antonplatz
Buchengasse
Buchengasse
Colombusstr.
Columbusgasse
Favoritenstr.
Favoritenstr.
Gellertplatz
Gudrunstr.
Gudrunstr.
Gudrunstr.
Gudrunstr
Herzgasse
Keplerplatz
Köglerg.
Laxenburgerstr.
Leibnisgasse
Muhrengasse
Neilreichgasse
Neilreichgasse
Neilreichgasse
Pernersdorferg.
Pernerstorferg.
Quellenplatz
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Quellenstr.
Rotenhofgasse
Rotenhofgasse
Rotenhofgasse
Troststr.
Viktor Adler Markt
Viktor Adler Markt
Viktor Adler Markt
VIKTOR ADLER MARKT

WÝEN
1.Viyana
Vakýf Bank
Deniz Bank
Türk hava yollari
2.Viyana
Aycan Market
Akdað Bäckerei
Yýlmaz Reisen
Ýmam-ý Azam Camii
Akkaya Ýmbiss
Antalya Kuyumcusu
Günes Bäckerei
Sultan Möbel
Zor Fleischwaren Keg.
Vorgartenmarkt Stand
Altýn Bäckerei
Altýn Ýðne Tekstil
3.Viyana
Akýn Reisen
Evim Mobilya
Sultans Kuhl
Anadolu Restaurant
Ekici Ges.m.b.H.
Hacý Bayram Camii
Sultan´s Kuhl
Yýlmaz Küpeli KEG
Güngör Aile Kasabý
Güvenir Kasabý
Selçuk Market
Fora Telekom
4.Viyana
Esen Reisen
Vakif Bank
Sýla Market
Tercüme Bürosu Emine
Deniz Bank
Köseoðlu Reisen
Varan Turizm
Maksat Reisen
Kara Reisen
5.Viyana
Sakan Keg
Karadeniz Pide salonu
Þahin Kuaför
Deniz Market
Muradiye Camii
Aslan Bäckerei
Eurotel Shop
Handy Zentrum
Gül Fýrýný
Jasmin Perdeci
Terzi Ýsmet Sarac
Gel-Gör Market
Mek Bay
Topkapý Restaurant
Anadolu Reisebüro
6.Viyana
Reisebüro King
Star Düðün Sarayý
Tercüman Ülker Gürman
7.Viyana
Fora Telekom
9.Viyana
Efor Giyim
Kresler Ýmbiss
10.Viyana
Tadým Bäckerei
Islamischer Kultur und Erziehungsverein
Özel Market
Teksan Tekstil GmbH
Hamidiye Camii
Easy Kuaför
Erba Mobilya
Star Kuyumcusu
Nokta Textil
Can Tours
Flash-Sat
Handy Digital
Yeþim Butik
Vision Market
Yalçýn Handy
Südsee Feinkost
Orient Best Kebaphaus
Anadolu Market
Aksoy Market
Eren Oto
UTC Reisen
Yunus Emre Camii
Anadolu Camii
Aydýn Market
Zümrüt Kuyumcusu
Sevgi Kasabý
Akal Textil
Akal Handy
Best Gold
Deha Halýcýlýk
Efe Tekstil
Gel Gör Süper Market
M. Çetiner & Co OEG
Pamukkale Süper Market
Schnitzel Quelle
Star Kuyumcusu
Süleymaniye Camii
Týrpan KEG
Hane Mobilya
Basak Market
Fora Telekom
Sevim KEG
Adler Ýmbiss
Özer Mehmet & Hasan
Sweet Giyim

Geiselbergstr.
Gottschalkgasse
Grillgasse
Herbertgasse
Rinnböckstr.
Simmeringerstr.
Simmeringerstr
Arndtstr.
Ignazg.
Kriechbaumgasse
Meidlinger Markt
Meidlinger Markt
Niederhofstr.
Ratschkygasse
Ratschkygasse
Ratschkygasse
Ratschkygasse
Reschgasse
Schönbrunnerstr.
Schönbrunnerstr.
Wilhelmstr.
Wurmbstr.
MEIDLINGER MARKT
Masnerstr.
Reinlgasse
Märzstr.
Felberstr.
Kurnbergergasse
Löhrgasse
Löhrgasse
Mariahilferstr.
Mariahilferstr.
Märzstr.
Märzstr.
Märzstr.
Märzstr.
Meisel Markt
Meisel Markt
Reindorfgasse
Sechshausenstr.
Sechshauserstr.
Sechshauserstr.
MEISEL MARKT
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Brunnengasse
Huttengasse
Koppstrasse
Liebhartgasse
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Neulerchenfelderstr.
Ottakringerstr.
Ottakringerstr.
Payergasse
Payergasse
Schellhammergasse
Speckbecherg.
Thaliastr.
Thaliastr.
Wattgasse
Wendg.
Yppen Markt
Yppenplz.
BRUNNEN MARKT
Hernalserstr.
Kalvarienberggasse
Lacknerg.
Mariengasse
Schumanngasse
Thelemanng.
Wattgasse
Stuadgasse
Stuadgasse
Allerheiligenplatz
Bäuerlegasse
Dammstr.
Drestnerstr.
Engertstr.
Hannovergasse
Hannovergasse
Hannovergasse
Hannovergasse
Hannover Markt
Hannover Markt
Hannover Markt
Hannover Markt
Hannover Markt

11.Viyana
Dilan Düðün Sarayý
Baskent Export
Star Düðün Sarayý
Özkaya KEG
Pýnar Market
Yunus Market
Handy Shop Yýldýz
12.Viyana
Güney Pastanesi
Frisör Mahmut
Kaplan Kebap
Araxi Ges.m.b.H
Kral Kebap Imbiss
Bilal Habaþi Camii
Güven Kuyumcusu
Yüksel Kuaför
Suzan Yalcin KEG
Mac Bey
Yurt Bäckerei
Side Reisen
Atip Camii
Efes Reisen
Bayram Hemdem KEG
14.Viyana
Döner Stube
Beyazit Camii
Kent Bäckerei
15.Viyana
Lifetime Versicherungsbüro
Kocak Market
Abdul Kadir Geylani Camii
Atrogis Sigorta
Kocak Market
Restaurant Efendi
Kemal Emre Aile Kasabý
Ünsal Lebensmittel
Orient Handy
Yilmaz Reisebüro
Osman Alýcý Aile Kasabý
Güvenir Market
Akdað Süpermarket
Bahri Ýnce KEG
Koçak Market
OASE Kebab Haus
Ýlkan Düðün Salonu
16.Viyana
Ali Tours
Antep Konditorei
Avþarlar Kuruyemiþ
Deha Halýcýlýk
Deniz Market
Hacý Baba Konditori
Hilal Kuyumcusu
Hisar Aile Kasabý
Hürpas Market
Kopen Aile Manavý
Karaaslan GesmbH
Menzil Imbiss
Tercüman Necmi Kaya
Üçler Fýrýný
Vural Aile Kasabý
Zümrüt Kuyumcusu
Huber Nest-Eier HandelsgesmbH
Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG
Þýk Berber
Hürpas Market
Hürpas Market
Etap Restaurant
Marketim Süper Market
Mode Haus 66
Teleconcep, Recep Aktaþ
Telenet Work
Euro Schnitzel Haus
X-Mobile
Akdeniz Market
Kristal Erkek Kuaför
S&M Kuaför
Tozlu Camii
Anadolu Kuyumcusu
Reyhan Kuyumcusu
Yýlmaz Demir KEG
Hicret Camii
Döner-Ýmbiss, Ziya Ipek KEG
Gül Fýrýný
17.Viyana
Geflügel Paradies
Hürpaþ Market
Yýlmaz Mehmet Lebensmittel
Osmanlý Camii
Güneþ Bäckerei
Sultan Ahmet Camii
Abidin Öner KEG
18.Viyana
Karadeniz Bäckerei
Yeni Camii
20.Viyana
Hasan Koc Keg
Team Twenty Kuaför
Atip Camii
Hürpaþ Market
Özcan Market
Fatih Kuyumcusu
Tele Mobil
Telefon International
Sultan Reisen
Anadolu Kasabý
Firma Coþkun
Vural Aile Kasabi
Nadir Çeçen GesmbH.
Kara Aslan GesmbH.

Unsere Vertriebspunkte
Jägerstrasse
Othmargasse
Othmargasse
Othmargasse
Rafaelgasse
Rauscherstr.
Rauscherstr.
Salzacherstr.
Walleinsteinstr.
Walleinsteinstr.
HANNOVER MARKT

Handy Shop Congar
Copy Center
Melis Coiffeur
Efes Reisen
Sýla Restaurant
Selimiye Camii
Ayten Keleþ KEG
Akabe Camii
Geflügel Paradies
Sultan Kuyumcusu

Schlosshoferstr.
Schlosshoferstr.

21.Viyana
Gençer KEG
Kebap Stube

Wagramerstr.

22.Viyana
Nevin Þimþek

Donaustr.
Laaerstr.

NIEDERÖSTERREICH
2100 KORNEUBURG
Korneuburg Camii
Efes Kebap Haus

Wienerstr.

2230 GÄNSENDORF
Gänsendorf Camiisi

Hauptstr.
Wienerstr.
Wienerstr.
Hauptstr.
Neureisenbergstr.
Hauptplatz

2231 STRASSHOF
Ahmet Cerit
2325 HIMBERG
Himberger Restaurant
2410 HAINBURG
Ali BABA Kebab
2440 GRAMATNEUSIEDL
Emko
Gramatneusiedl Camii
2460 BRUCK AN DER LEITHA
Bruck´s Kebab Standl
2486 POTTENDORF
Þ eyda Gündoðan KEG

Pfaffstättnerstr.

2514 TRAISKIRCHEN
Fa. Selahattin Ünsal GesmbH

Castelliggasse

2540 BAD VÖSLAUER
Atib Camiisi

Wr. Neustadterstr.

2601 SOLLENAU
Yeþil Camii

Fabrikgasse
Hauptstr.
Rohrbacherstr.
Tallgasse
Tallgasse
Wienerstr.
Wienerstr.

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

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

2700 WIENER NEUSTADT
Fatih Camii
Danýþman Market
3100 St. PÖLTEN
King Pizza
Deniz Restaurant
Ankara Cafe
Alem GesmbH
Ýstanbul Bakkalý
Þimþek KEG
Bizim Bakkal
Tigli Handelsges.m.b.H.
Handy Paradies
3130 HERZOGENBURG
Camii

Ybberstr.

3300 AMSTETTEN
Atip Camii Amstetten

Heide

3331 KEMATEN
Kematen an der Ybbs Camii

Obere Wienerstr.

Betlehemstr.
Bethlehemstr.
Dauphinestr.
Goethestr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldstr.
Humboldtstr.
Scharitzerstr.
Scharitzerstr.
Schillerstr.
Schubertstr.
Wienerstr.
Wienerstr.
Wienerstr.
Wienerstr.

3495 KREMS
Camii
OBERÖSTEREICH
4020 LINZ
Eser Lebensmittel
Ýstanbul Gold Linz
Tosun Lebensmittel
Club zur pflege der Türkischen Tradition in Öst.
Ali Baba Süper Market
Aslan Market 1
Aspendos Reisebüro
Atip Camii Linz
Aydýn Usta Cafe Haus
Candostlar Market
Mevlana Berber
Phone Center
Salon Figaro
Yýldýrým + Türk
Yýldýrým Lebensmittel OEG
Güven Market
Koruyucu KEG
Kumral Lebensmittel
Aslan Gýda
Aslan Market 2
Ege Gýda Pazarý
Kebap Mann

Wienerstr.
Wienerstr.
Wett Real Linz
Linzerstr.

Mevlana Market 1
Mevlana Market 2
Wett Real Linz
Cafe Orkan

Badegasse
Bahnhofstr.
Banhofstr.
Banhofstr.
Fabrikstr.
Fabrikstr.
Hauptplatz
Hauptplatz
Jochan Roitnerstr.
Leondingerstr.
Leondingerstr.
Linzerstr.
Linzerstr.

4050 TRAUN
Traun Camii
Cafe Sakarya
Öztürk Çeyizevi
Milli Görüþ Camii
Ýslam Kültür Camii
Mevlana Camii
Aslan Lebensmittel 3
Fuzo Kebap 2
Cafe Star
Çakmak KEG
Çakmak Market
Buhara Gýda
Konfor Mobilya

Welserstr.

4060 LEONDING
V.P.R. Kredite-Immobilien-Versicherung

Hauptstr.

4222 LANGENSTEIN
Elgit Cafe-Bäckerei

Poschacherstr.
Poschacherstr.

4310 MAUTHAUSEN
Cip.O.Imbiss-Kebap Pizza
Yýlmaz Feinkost

Naarnerstr.

4320 PERG
Saray Market (Kivrak) 1

Nr.59 Mehrgraben
Wieserfeldplatz
Glenkergasse
Seifentruhe
Jochanpuchstr.

4400 STEYR
Yayla Süpermarket
IPA Market
Cafe Türk
Milli Görüþ Camii
Saray Market 2

Wienerstr.
Wienerstr.

4470 ENNS
Handy Shop Star Connect
Öncel Lebensmittel

Zinkenstr.

4591 MOLLN
Molln Camii

Adlerstr.
Camillo-Schulzstr.
Flemingstr.
Kolpingstr.
Stadtplatz

4600 WELS
Kartal Market 2
Anadolu Market
Kartal Market 1
Ulu Camii
Ýstanbul Gold Wels

Elisabethstr.
Stubergasse

SALZBURG
5020 SALZBURG
Feinkost Pak
Ünal Kebap

Museumstr.

TIROL
6020 INNSBRUCK
Colins & Loft Jeans

Ehrenbergstr.

Rheinstr.

6600 REUTTE
Tercüme Bürosu Zeynep Altýntaþ
VORARLBERG
6900 BREGENZ
Yimpaþ Ges.mbH

Marktstr.

6850 DORNBIRN
Camii

Brucknerstr.

BURGENLAND
7111 PARNDORF
Parndorf Camii

Babenbergerstr.
Josefigasse
Josef-Hubergasse
Roseggerstrasse
Gryistr.

STEIERMARKT
8020 GRAZ
Akdað OEG
Islamische Jugendzentrum
Graz Camii
8670 KRIEGLACH
Pizzeria Bella Venezia
RIED IM INNKREIS
Aydýnç Bereket Market
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Ramazan ayýnýn fazileti
Cenab-ý Allah’ýn bizlere lütfettiði nimetlerden birisi de
Mübarek Ramazan ayýdýr.
Ramazan ayý ibadet, rahmet ve maðfiret ayýdýr.
Bereketi bol, hayrý çok olan
bir aydýr. Bu ay, yardým,
baðýþ, rahmet ve ihsan ayýdýr. Ramazan ayý, bir yýllýk
maddi ve manevi kirlerden
temizleneceðimiz, insanî
duygularýn coþtuðu, tevbe
edip hakka yönelme þuurunun geliþtiði maddî ve
mânevî bir terbiye ayýdýr.
Ýnsanlýðý, fikrî ve ahlâkî
sapýklýktan, cehaletten kurtarýp, ilme, medeniyete ve
dolayýsýyla ebedî saadete
ulaþtýran Kur’an-ý Kerim,
bu ayda nazil olmuþtur. Bin
aydan daha hayýrlý olan
Kadir Gecesi, bu ay içerisinde yer almaktadýr.
Bu ayýn faziletini Yüce
Allah, þöyle beyan etmiþtir:
“Ramazan ayý, insanlara
yol gösterici, doðrunun ve
doðruyu eðriden ayýrmanýn
açýk delilleri olarak kendisinde Kur’an’ýn indirildiði
aydýr. Sizden her kim bu
ayda bulunursa oruç tutsun.”

Ramazan, Kur’an-ý Kerim’in
nazil olduðu ay olmasý münasebetiyle, mübarek bir
aydýr. Kur’an, Müslümanlarýn hidayet rehberidir. Bu
ayda Kur’an’ý daha çok
okuyup anlamaya ve hayatýmýzda tatbik etmeye çalýþalým.
Yüce Allah’ýn vermiþ olduðu nimetlere karþý yapýlacak þükürlerden birisi de,
bu ayda oruç tutmak ve
her zaman Allah’ýn emirlerine itaat etmektir. Oruç,
ayný zamanda insanýn
beden ve ruh saðlýðýna,
toplum hayatýna sayýsýz
faydalar saðlayan önemli
bir ibâdettir.
Ramazan ayýnýn fazileti
hakkýnda, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bir hutbesinde þöyle buyurmuþlardýr:
“Ey insanlar! Büyük ve
mübârek bir ayýn gölgesi
üzerinize düþtü. Bu ay içerisinde, bin aydan daha
hayýrlý olan Kadir Gecesi
vardýr. Bu ayda Allah, gündüzleri oruç tutmayý farz
kýldý, ben de bu ayýn gecelerinde teravih namazýný
size sünnet kýldým. Bu ayda

bir iyilik yapan, baþka
zamanlarda bir farzý yerine
getirmiþ gibi sevap kazanýr.
Bu ayda bir farzý yerine
getiren kimse de, baþka
aylarda yetmiþ farzý yerine
getirmiþ gibi (mükâfât
almýþ) olur.
Ramazan sabýr ve yardýmlaþma ayýdýr, sabrýn ve yardýmlaþmanýn mükafatý ise
cennettir. Ramazan bereket
ayýdýr, mü’minin rýzkýnýn
çoðaldýðý bir aydýr. Kim bu
ayda bir oruçluya iftar ettirirse, onun bu davranýþý
günahlarýnýn baðýþlanmasýna, cehennemden kurtuluþuna ve iftar ettirdiði kimsenin tuttuðu orucun sevabýndan pay almasýna vesile
olur. Oruç tutan kimsenin
sevabýndan da bir þey eksilmez.”
Müslümanlar bu mübarek
ayda, Ýslâm’ýn beþ þartýndan birisi olan oruç ibadetini tam olarak yerine getirmek için güzelce hazýrlanýr,
huzurlu bir Ramazan ayý
yaþamaya çalýþýr.
RAMAZAN AYININ ÖNEMÝ
1-Ramazan; yaþamý düze-

ne sokmayý, insaný olgunlaþtýrmayý, insanlarý kaynaþtýrmayý, ve yardýmlaþma
duygusunu güçlendirmeyi
hedefler. Manevi eðitim
ayý.
2-Baþý rahmet,ortasý bereket getiren ve sonu cehennemden azad olmayý temin
eden bir aydýr.
3-Yýllýk manevi temizlik ayýdýr.
Bu ayýn faydalarý:
1- Ýnsan, Allah’ýn emrine
itaat etmeyi ve sabrý öðrenir.
2-Nefis, aç býrakýlarak terbiye edilir, ruh güçlenir ve
yenilenir.
3-Ýnsaný kötülükten korur.
Lealleküm tettegun (2/183)
Þehevi duygular frenlenir.
Þeytanlar baðlanýr, Cennetin kapýlarý açýlýr, Cehennemin kapýlarý kapatýlýr. Ýslam
ülkelerinde resmi kayýtlara
göre Ramazan ayýnda suç
iþleme oranýnda büyük bir
azalma olduðu görülmektedir. Bu da Þeytanýn baðlanmasý gerçeðini ispat
eder. “Oruç kalkandýr”
4-Oruç insaný saðlýklý yapar.

Yeni Vatan Gazetesi ekibi olarak Ramazan Ayý’nýn, insanlýða barýþ ve dostluk getirmesini temenni ederiz.

Ý M SA K ÝY E

RAMAZAN-I ÞERÝFÝNÝZ MÜBAREK OLSUN

