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SSaayyýý  3399  //    KKaassýýmm  22000033      //      KKoosstteennllooss

Yeni Vatan Gazetesi’nin de
iþbirliði ile organize edilen
Türkiye’nin en büyük dans
grubu  olan “ANADOLU
ATEÞÝ” adlý gösteri, Wie-
ner Stadthalle’nin 6 bin
kiþilik salonunda 10 ve 11
Aralýk tarihlerinde sanat-
severlerin beðenisine su-
nulacak.  
Yeni  Vatan Gazetesi’nin
resmi  “Kooperasyon-Ýþbir-
liði ortaðý” (Kooperations-

partner) olduðu bu büyük
organizasyonda  Anado-
lu’nun her yöresinden 3
bin ayrý dans figürünü tek
bir kareografide bir araya
getiren eski adlý ile “Dan-
sýn Sultanlarý” yeni  ve son
adý ile ’Anadolu Ateþi’
dans grubunun bilet satýþ-
larýna ilgi þimdiden büyük.
Wiener Stadthalle’de 6
bin kiþilik salonda Ana-
dolu Folkloru ile modern

Baleyi buluþturan ünlü
‘Anadolu Ateþi’ adlý  gös-
teri grubu ilk gösterisine
10 Aralýk’ta saat 19.30’da
baþlayacak.
Gösteri 11 Aralýkta ayný
yerde ve  þartlarda tekrar-
lacak. Biletler Wiener
Stadthalle giþelerinden
(01/79 999 79)  alýnacaðý
gibi tüm Trafik bürolarýn-
dan da alýnabilecek.

DDeevvaammýý  ssaayyffaa  2288’’ddee    

ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm

AAnnaaddoolluu  AAtteeþþii  VViiyyaannaa’’ddaa
10-111  Aralýk
Wiener  Stadthalle

Baþ  yazý  sayfa  5’de

Türkiye’nin en büyük
dans grubunu

Viyana’da mutlaka
ailenizle izleyin



AAvvuussttuurryyaa  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýý  DDrr..  KKlleessttiill’’ddeenn  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnee  ggeelleenn  oorriijjiinnaall  mmeekkttuupp..
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Cumhurbaþkaný Dr. Klestil’den
Yeni Vatan Gazetesi okuyucularýna

Bayram  Mesajý

VViiyyaannaa- Avusturya Cumhurbaþkaný Dr. Thomas Klestil
Ramazan Bayramý münasebeti ile Yeni Vatan Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç’a gönderdiði Bayram
Mesajý’nda bütün okuyucularýmýza “Ramazan Bayra-
mý’nýzý içtenlikle ve sevgi ile kutlarým”  diye yazdý. Cum-
hurbaþkanýn, Yeni Vatan Gazetesi’ne gönderdiði oriji-
nal mesajý sayfa üçte (yandaki sayfa)  ve Türkçe’sini bire
bir tercüme halinde hemen yanda okuyucularýmýzýn
dikkatine sunuyoruz. Avusturya’da yaþayan Türkiye’den
göç etmiþ tüm insanlara karþý her zaman cana yakýn,
olumlu ve övücü mesajlar veren Cumhurbaþkaný, bu yýl
da Yeni Vatan Gazetesine gönderdiði mesajýnda Türk
çocuklarýn eðitimi konusunda önemli mesajlar verirken
þu sözlerle teþekkür etmeyi ihmal etmedi:
“Avusturya´da bulunan çeþitli kültürler arasýnda
uyumu desteklediðiniz ve daha da derinleþmesine aracý
olarak büyük çalýþmalarda bulunduðunuz için teþekkür
eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim”. Cumhurbaþkanlýktan Yeni Vatan Gazetesi’ne gelen orijinal

mektubun Türkçe tercümesi 

Cumhurbaþkaný

Sayýn Genel Yayýn Yönetmeni!

„Yeni  Vatan  Gazetesi“ aracýlýðý ile siz Yeni Vatan Gazetesi
çalýþanlarýnýn ve bütün  okuyucularýnýn  Ramazan  Bayra-
mý´ný  içtenlikle  ve  sevgiyle  kutlarým!    
Avusturya´da yaþayan Türk vatandaþlarý ile burada doðan
insanlar arasýndaki uyumun geliþmesi ve bu uyumun da
tabi hale dönüþmesi, beni her geçen gün daha da positif
anlamda etkilemektedir. Ülkemizde, kendinizi rahat his-
setmeniz beni ayrýca sevindirmektedir. 
Ayný zamanda sizlerin de bildiði gibi, okullarýmýzda Türk
kökenli çocuklarýn okullarýna uyum saðlayabilmeleri için,
ders seçimlerini titizlikle yapmakta ve bunun yaný sýra ana
dillerinde de eðitim alabilmelerini saðlamaktayýz. Bu da
bizim sizleri, Avusturya´nýn dostlarý olarak kucakladýðýmý-
zýn ve kültürel çalýþmalarýnýzý takdir ile karþýlayýp, destek-
lediðimizin bir göstergesidir. Zengin kültür mirasýnýzý,
ülkemizde istediðiniz þekilde gösterme özgürlüðünüze
sahip bulunmaktasýnýz. Ayný zamanda, özellikle genç
Avusturyalýlar da Türkiye´ye yaptýklarý seyahatlerle ülkeni-
zin çok çeþitliðini tanýma olanaðý bularak sevdiler. Onlar
Türkiye Cumhuriyeti´nin, Avrupa ile Doðu arasýna ne
kadar renk kattýðýný ve ayný zamanda Avrupa Birliði için
de aslýnda göründüðünden daha fazla önem taþýdýðýný
öðrendiler.
Avusturya´da bulunan çeþitli kültürler arasýnda uyumu
desteklediðiniz ve daha da derinleþmesine aracý olarak
büyük çalýþmalarda bulunduðunuz için teþekkür eder, ba-
þarýlarýnýzýn devamýný dilerim. 

Cumhurbaþkaný Dr. Thomas Klestil’in imzasý

Avusturya
Cumhurbaþkaný 
Dr. Thomas Klestil
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Kýsa...Kýsa...Kýsa 

Suç  patlamasý  
Avusturya’da 2003 yýlýn-
da suç patlamasý olduðu
resmi kaynaklarca onay-
landý. Yapýlan araþtýrma-
da, 2003 yýlýnýn Ocak
ayýndan Eylül ayýna kadar
geçen sürede Avusturya
genelindeki suç olaylarý-
nýn, 490 bin vaka ile
geçtiðimiz yýla oranla 60
bin daha fazla olmasý
dikkat çekti.

Hapishaneler  dolu
Avusturya Adalet bakaný
Dieter’in hapishanelerin
doluluk oranýnýn en üst
düzeyde olduðunun be-
lirtmesi sonucu cezaevleri
konusu yine gündeme
geldi. Adalet Bakaný
Dieter, Viyana’da 300
tutuklu ve hükümlü için
yer bulamadýklarýný, yeni
cezaevlerinin yapýlmasý
gerektiðini ve bu sorunla
uzun süreden beri karþý
karþýya olduklarýný ifade
etti. 

TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn
8800..YYýýllýý

Viyana’da Avusturya Bi-
lim Ofisi adlý Sivil Toplum
Örgütü tarafýndan “Avus-
turya -Türk iliþkileri ýþýðýn-
da Türkiye Cumhuriyeti-
’nin 80.Yýlý” baþlýklý bir
sempozyum düzenlendi.
Ýki gün süren sempoz-
yumda Avusturya-Türkiye
iliþkilerinin yanýsýra, Avus-
turya’daki siyasi partiler-
de bulunan Türk asýllý
politikacýlar, Türk toplu-
munun sorunlarý hakkýn-
da görüþ ifade ettiler.

VViiyyaannaa- Avusturya Anayasa
Mahkemesi Ekim ayýnda al-
dýðý kararla, 01.01.2003 ta-
rihinden önce, istisnai hal-
lerde aile birleþimi talep hak-
kýnýn bulunduðunu belirtti.
Ancak bu duruma raðmen
kotanýn bittiði gerekçesiyle
aile birleþimine izin verilme-
mesinin, anayasaya aykýrý
olduðuna karar verildi.
1 Ocak 2003 tarihinde
yürürlüðe giren Yabancýlar
Yasasý’nda yapýlan deðiþik-
likle, anayasaya aykýrýlýðýn
düzeltildiði belirtilti. Ancak
mahkeme, bu deðiþiklikten
önce 1.1.2002 tarihli yasal
düzenlemede ele alýnmayan
aile birleþimi kotasýnýn
uygulanma þeklini de ana-

yasaya aykýrý bularak uygula-
ma þeklinin düzeltilmesini
istedi.

AAnnaayyaassaa  MMaahhkkeemmeessii  
kkaarraarrýýnnddaa::

- Boþ kontenjanlarýn baþvuru
sahiplerine daðýtýmýnýn
yeterli ölçüde kurallara baðlý
olmadýðý,

- Aile birleþimi talebinde
bulunanlarýn ve aile bireyle-
rinin, aile birleþimi için
bekleme süresinin ve gele-
cek aile bireylerinin nasýl
sýraya konduðu konularýnýn
belirsiz olduðu,

- Yabancýlar yasasýnýn, bek-
leme sýrasýnýn koþullarýný,

yüksek yargý organlarýnda
inceletme imkanýný saðlama-
dýðý 

- Genel olarak uygulama tar-
zýnýn bir hukuk devletinin
ilkelerine uymadýðý eleþtiril-
erek, bu nedenle Yabancýlar
Yasasý’nýn 22. maddesinin
anayasaya aykýrý olduðuna,
aile birleþimi kotasýnýn uygu-
lamasýný anayasaya uygun
hale getirilmesi yönünde
karar vermiþtir.

Anayasa Mahkemesi bu
kararla kotayý kaldýrmýyor,
ancak yabancýlar dairesinin
aleyhteki takdir yetkisini
sýnýrlandýrarak keyfiyeti
engelliyor.

Kota uygulamasýnda keyfiyet engelleniyor

VViiyyaannaa-  Geçtiði-
miz günlerde yapý-
lan baskýnlarda,
çanta hýrsýzlýðý ve
bunun gibi soy-
gunlardan elde e-
dilen tutarýn tek
bir hesaba ve ayný
çete baðlantýsýna
aktarýldýðý anlaþýl-
dý. Bu durumun
tespit edilmesin-
den sonra kriminal
polis, olayla ilgili
soruþturmanýn i-
lerlemesi açýsýn-
dan önemli bir i-
pucu elde ettiðini
belirtti.

Bu soygunlarla il-
gili olarak 15 ile
18 yaþlarý arasýn-
daki Türk gençleri tutukla-

nýrken, soygunlardan elde
edilen tutarýn yaklaþýk

30.000 Euro olduðu bildiril-
di.

Genç Türklerin hýrsýzlýk çetesi çökertildi!
AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  yyaaþþaayyaann  ggeennççlleerriinn  ssuuçç  iiþþlleemmee  oorraannýý  ggüünn  ggeeççttiikkççee  aarrttaarrkkeenn  ssooyygguunn  vvee
yyaaððmmaa  oollaayyllaarrýýnnddaa  bbiizziimm  ggeennççlleerriimmiizziinn  ddee  oollmmaassýý  üüzzüünnttüü  vveerriiyyoorr..  BBuu  dduurruumm  aaiilleelleerriinn
ççooccuukkllaarrýýyyllaa  ddaahhaa  ffaazzllaa  iillggiilleennmmeelleerrii  ggeerreekkttiiððii  ggeerrççeeððiinnii  ddee  ggöözzlleerr  öönnüünnee  sseerriiyyoorr..  



Avusturya’da tekrar bir
Ramazan ayý daha sona
ererken, bayrama merhaba
diyecek tüm okuyucularýmý-
zýn þimdiden Ramazan Bay-
ramý’ný içtenlikle kutluyo-
ruz.  
Fazilet ayý olarak taným-
lanan Ramazan ayý, özel-
likle barýþýn dini Ýslam’a
mensub olan insanlarýn dini
duyarlýlýklarýnýn en üst se-
viyeye çýktýðý, toplumun he-
men hemen her kesiminin
bir ruhaniyet iklimine girdi-
ði, toplumsal barýþýn, sevgi
iletiþiminin dorukta olduðu
Ramazan ayýnýn sonunda
bayramýn olmasý boþuna
deðildir.
Bereketi bol, hayrý çok olan
Ramazan ayý yardým, baðýþ,
rahmet ve ihsan olarak gö-
nüllerde taht kurmuþtur.
Ramazan ayýnýn taçlandýrýl-

masý barýþma ayý olan bay-
ram iledir. Ramazan, bizim
gökyüzü elçimizdir. Elçilik
tamamlanýr ve bayram
meyvasý sunulur. 

Avusturya’da yaþayan Türki-
ye’den göç etmiþ Müslü-
man insanlarýn kendi kim-
liklerinin en belirleyici özel-
liklerini yaþadýklarý ortam-
lardan bir tanesi  Ramazan
ayýdýr. Ýster Musevilik, ister
Hýristiyanlýk ister ise mensu-
bu olduðumuz Ýslam gibi

tüm semavi dinlerin tek bir
ortak mesajý vardýr. Barýþ,
hürriyet, insan haklarý , kar-
deþlik ve bunlara ulaþmak
için Nefs’le mücadele. Ýþte

bu bayramda Yeni Vatan
Gazetesi olarak “gelin ku-
caklaþalým barýþalým” diyo-
ruz. Çevremizde küs oldu-
ðumuz ve belki de incir ka-
buðunu doldurmayacak ne-
denlerle görüþmediðimiz
insanlarýn aranmasý, bir
kahve içilmesi gerektiðine

inanýyoruz. Özür dilenmesi
gerekiyorsa ister adýna bü-
yüklük, ister hatayý kabul-
lenme ve ders çýkarma diye-
lim, özür dileyelim. 

Herkes ama istinasýz herkes
hatalarýndan ders çýkararak
barýþsýn diyoruz.   Tüm oku-
yucularýmýzýn bayramý mü-
barek olsun, dostluk, barýþ
ve dayanýþma hep kalpleri-
mizin baþucunda rehber ol-
sun. 

Yeni Vatan Gazetesi Avus-
turya’da misyonu gereði
tüm okuyucularýný istisnasýz
tüm küslükleri, kýrkýnlýklarý
bir kenara býrarak barýþa ve
kucaklaþmaya davet ediyor!
Barýþa merhaba, birliðe
merhaba, bayrama merha-
ba!

Yeni Vatan Gazetesi ayrýca
okuyucularý arasýnda Hýristi-
yan dinine mensup okuyu-
cularýmýzý da bu vesile ile
barýþýn dini olan Ýslam dini-
nin bu önemli bayramýnda
barýþ ve kardeþlik duygularý
ile ayrýca içtenlikle kucakla-
maktadýr.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bayramda barýþa ve kuçaklaþmaya davet!

BBAAÞÞ  YYAAZZII

Birol
Kýlýç

Avusturya Musevi Cemaati temsilcilerinden

Büyükelçiye baþsaðlýðý mesajý
Viyana-    15 Kasým 2003 tari-
hinde Ýstanbul’da bulunan iki
Musevi Ýbadet yerine karþý dü-
zenlenen terör saldýrýsý, sadece
Avusturya’daki Türk toplumu-
nu deðil, Avusturya Musevi
Cemaatini de çok üzdü.

Avusturya’da  yaþayan tüm
Musevi vatandaþlarýný resmi o-
larak temsil eden  kýsa adý IKG
olan Musevi Kultur Cemiyeti
Baþkaný Dr. Ariel Muzikant,

Genel Sekreter Dr. Avshalom
Hodik ve Avusturya`da yaþay-
an musevilerin dini lideri olan
Hahambaþý Paul Chail Ei-
senberg, Türkiye Cumhuriyeti
Viyana Büyükelçisi’ne olaydan
dolayý duyduklarý derin üzüntü
ve tüm milletin acýsýný paylaþ-
an ifadeleri içeren bir taziye ve
baþsaðlýðý mesajý yolladýlar. 

Her üç temsilcinin ortak olarak
imzaladýðý mesajý Yeni Vatan

Gazetesi okuyucularýnýn dikka-
tine sunuyoruz: 

“Avusturya`da  yaþayan  tüm
Musevi  toplumu,  Ýstanbul`da
Musevi  ibadet  yerlerine  karþý
barbarca  düzenlenmiþ  olan
terörist  saldýrýnýn  derin  þoku  ve
üzüntüsü  içindedir.  

Türkiye’deki  bu  elim  olayda
Musevi  ve  Musevi  olmayan
tüm  vatandaþlarýnýza  ve  Türk

Milleti’ne  baþþaðýlýðý  dileriz.  
Bu  vesile  ile  tekrar  derin  keder
ve  üzüntülerinizi  içtenlikle  pay-
laþtýðýmýzý  belirtir,  yaralarýn  en
kýsa  sürede  iyileþmesini  dileriz“

Ýmzalar; Avusturya Musevi Ce-
maati adýna, 
-Baþkan Dr. Ariel Muzikant,
-Genel Sekreter Dr. Avshalom
Hodik 
-Hahambaþý Paul Chaim Eisen-
berg 
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VViiyyaannaa- Bu yeni düzenleme-
deki amaç, ehliyeti aldýktan
sonraki ilk aylarda araba
kullanmayý daha da geliþtir-
mek ve kontrol etmek.
Trafikte tehlikeli durumlarý
görme, bu durumlarýn üste-
sinden gelme pratik olarak
gösteriliyor ve bu konuda
talim yapýlýyor.
Ehliyet sýnavýný baþardýktan
sonra ek olarak araç kullan-
ma güvenliði ile ilgili birkaç
talim, iki kere trafikte araç
kullanmayý mükemmelleþtir-
me sürüþleri ve trafik psiko-
lojisi ile ilgili geliþtirme eðiti-
mi yapýlmasý gerekiyor.
Ehliyet sýnavýndan üç, altý ve
dokuz ay sonra araç kullan-

ma tekniði talimi yapýlýyor ve
burada öðrenilenler araç
sürmeyi mükemmelleþtirme
sürüþleri ile kontrol ediliyor.
Uzmanlara göre ehliyeti yeni
alan gençlerin trafikteki ilk
tecrübeleri kalýcý oluyor. 
Bu kiþilerin profosyenelce
hazýrlanmasý gerekiyor. Acil

durumlarda hangi reaksi-
yonlarýn gösterilmesi gerek-
tiði, önceden bilinmeyen o-
laylarda risklerin nasýl mini-
muma düþüreleceði ve sürü-
cülerin kendi duygularý ile
nasýl baþa çýkmalarý gerektiði
öðretildiðinde trafik kazala-
rýn önlenebileceði umuluyor.

Çok evreli ehliyet (Mehrphasenführerschein)

Kýsa...Kýsa...Kýsa 
KKeerrssttiinn’e  ödül

“Viyana’nýn Türk Yüzü” i-
simli kitabýn yazarý Kerstin
Tomenendal Avusturya
Kültür ve Bilim Liyakat Ni-
þaný’na layýk görüldü. 
Kerstin Tomenendal’a ni-
þaný, bu yýl Avrupa’nýn
Kültür Baþkenti olarak se-
çilen Graz Eyaleti’nde bu-
lunan Sanat Evi’nde Baþ-
bakan Schüssel tarafýn-
dan takdim edildi. 

VViiyyaannaa’’ddaa  EEnntteeggrraassyyoonn
Viyana Entegrasyon Fonu
öncülüðünde Hint Mesci-
di, Hicret Camii Derneði
ve ATÝB Ulu Camii tarafýn-
dan organize edilen ve
tüm vatandaþlara açýk
olarak düzenlenen Enteg-
rasyon amaçlý ‘Açýk Kapý’
gününe ilgi büyüktü.
Viyana Entegrasyon Fo-
nu’ndan Aziz Gülüm, bu
tür çalýþmalara devam
edeceklerini ve her kesim-
den insanlarýn birbirlerine
saygý ve sevgi ortamýnda
hoþgörü tanýmasý gerekti-
ðini ifade etti. 

‘‘KKeeþþaannllýý  AAllii’’  VViiyyaannaa’’ddaa
Haldun Taner’in kaleme
aldýðý ünlü Keþanlý Ali
Destaný, ‘Theater Brücke’
adlý tiyatro grubu ile 22
Kasým tarihindeki ilk gös-
terisiyle tiyatro severlere
merhaba diyecek

23, 29, 30 Kasým tarihleri
ile 6, 7, 13, 14, 20 ve 21
Aralýk 2003 tarihlerinde
isteyenler, saat 19’da  on
yedinci Viyana, Ottakrin-
gerstr. 200 A  adresinde
‘Keþanlý Ali’ oyununu
izleyebilirler. 

Avusturya Demiryollarý Sendi-
kasý, koalisyon hükümeti ile ö-
zelleþtirme konusunda girdiði
anlaþmazlýk sonucu bir hafta
içerisinde ikinci kez  gittiði
grevi 14 Kasým 2003’te  sona
erdirdi.  Ýlki 4 Kasým tarihinde
gerçekleþen ve 12 saat süren
grevde, ÖBB demiryollarý çalý-
þanlarý, koalisyon hükümetini
protesto etti. Koalisyon hükü-
metinin, Demiryollarý Refor-
mu Yasasý´ndan vazgeçilme-
yeceðini açýklamasý üzerine A-
vusturya Demiryollarý Sendi-
kasý ve ÖBB çalýþanlarý 12 Ka-
sým 2003 saat 00:00 itibariyle
tekrar greve girdi. 

Avusturya Demiryollarý Sendi-
kasý Baþkaný Wilhelm Haber-
zettl, grevlerin ve protestola-
rýn, koalisyon hükümetinin
parlamentoda onayladðý De-
miryollarý Reform Yasasýný geri

çekinceye kadar sürdürülceði-
ni ifade etti. 
Baþbakan Wolfgang Schüssel
ve Ulaþtýrma Bakaný Hubert
Gorbach ise Demiryollarý Re-
form yasasýndan vazgeçilme-
yeceðini ve grevlere devletin
boyun eðmeyeceðini açýkladý-
lar. 
Koalisyon hükümeti Demiryol-
larý ve otobüs iþletmelerinin
kýsmen özelleþtirilmesini ve
personal sözleþmelerinin ince-

lenerek deðiþtirilmesini istiyor. 

Herkes  periþan  oldu
Özellikle yurtdýþýndan Avus-
turya´ya ticari ve turistik ama-
çlý gelen yüzlerce insanýn ül-
kelerine dönmekte zorlandýðý
yetkililer tarafýndan açýklandý.
Gece yarýsý tren garýna, çeþitli
ülkelere seyahat etmek amacý
ile gelen yolcular, tren garýn-
da, tren saatlerinin aksama-
sýyla periþan oldular.

Çýldýrtan grev sona erdi

Yeni  ehliyet  alan  her  üç  kiþiden  biri  bir  yýl  içersinde  trafik  kazalarýna  sebebiyet  veriyor.
18-224  yaþ  arasýndaki  gençler  ise  bu  tehlikeyle  en  çok  karþýlaþanlardan.  Yýlda  18.000
genç  insan  trafik  kazasý  geçiriyor.  Bu  nedenle  1.1.2003  tarihinden  itibaren  yürürlüðe
giren  çok  evreli  eðitim  ile  (Mehrphasenausbildung)  kazalarýn  azalacaðý  umuluyor.
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Güvenlik x 4. Yeni G3X Justy AWD
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Infos: 0512/367 267
www.subaru.at

NIEDERÖSTERREICH: Gloggnitz: Raiffeisen-Lagerhaus. Pottenstein: Raiffeisen-Lagerhaus. Kilb: Raiffeisen-Lagerhaus. St Pölten: Raiffeisen-Lagerhaus. Türnitz: Raiffeisen-Lagerhaus. Kottes: Raiffeisen-Lagerhaus. 
Haidershofen: Lagerhaus Ramingdorf. Tulln: Nagel. Immendorf: Cemerka. STEIERMARK: Gams b. Hieflau: Schuller. Graz: Kastner. Schladming: Tschernitz. Breitenau a. H.: Wiltschnigg. Stubenberg: Windhaber. 
Hönigsberg: Rosegger. Deutschlandsberg: Paier. Gleinstätten: Paier & Paier. Predlitz: Prodinger. Öblarn: Tschernitz. Bad Mitterndorf: Nemetz. KÄRNTEN: Klagenfurt: Treff. Villach: Buchleitner Kötschach: Schwarzen-
bacher. Spittal a. d. Drau: Buchleitner. Obervellach: Wulz. Radenthein: Flath. Berg im Drautal: Stocker. SALZBURG: Stadt Salzburg: ÖFAG Salzburg. Puch b. Hallein: Gimpl. St.Michael: Neubauer. Piesendorf:
Neureiter. Lofer: Ernst Schmiderer. Saalbach: Hollin. Bischofshofen: ÖFAG Pongau. Wagrain: Emberger. Steindorf bei Straßwalchen: ÖFAG Flachgau. Abtenau: Buchegger. Bad Gastein: Lugger. TIROL: Itter: Fuchs.
Mutters: Gritscher. Längenfeld: Holzknecht. Stumm /Aschau: Larl. Imst: Strele. Kössen: Aicher. Kufstein: Gebrüder Fuchs. Steinach: Graber. Lienz: Rogen. VORARLBERG: Bludenz: Gunz. Höchst: Blum. Dornbirn:
Blum. Riefensberg: Häusler. BURGENLAND: Apetlon: Kettner. WIEN: 1110 Wien: Haller. 1220 Wien: KK Wien Nord. Vösendorf-Wien: Bulla. OBERÖSTERREICH: Traun: Sulzbacher. Eidenberg: Orgler.

YYeennii CCoommppaacctt--VVaann 
-- ssüürreekkllii ddöörrtt tteekkeerrlleekk ççeekkiiflflii,, 
-- yyüükksseellttiillmmiiflfl oottuurrmmaa ppoozziissyyoonnuu,, 
-- ddaahhaa ffaazzllaa yyeerr kkaappaassiitteessii,,
-- ÜÜccrreettssiizz ÖÖAAMMTTCC ggüüvveennllii kkuullllaann››cc›› kkuurrssllaarr›› iillee flfliimmddii ddaahhaa ddaa ggüüvveennllii..

Subaru G3X Justy AWD
€ 14.490,- inkl. NoVa u. Mwst.
Verbrauch kombiniert 6,9l/100km, CO2-Ausstoß 166g/km

*Gutschein erhältlich bei Kauf eines G3X Justy AWD. Gilt nicht für die gesetzlich vorgeschriebenen Trainings im Rahmen der Führerscheinprüfung.

1.3l/66 KW (90 PS), 5 vites, ABS, ön ve yan hava
yast›klar›, CD- radyo, hidrolik direksiyon, 
sis farlar›, merkezi kilit sistemi vb.

Klimaanlage nur ¤ 790,- inkl. NoVa u. Mwst.

3 y›l veya 100.000 km. garantili,

3 y›l kullan›labilinir garantili,

12 y›l paslanmaya karfl› garantili.

All Wheel Drive = permanenter Allradantrieb
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Ýsviçre’de vize çilesi
sona eriyor!

Ýsviçre’de yaþayan yabancý-
lara uygulanan “Schengen
Vizesi”nin kaldýrýlacaðý bil-
dirildi. Ýsviçre’nin Avrupa
Birliði üyesi ve Schengen
ülkeleri kapsamýnda olma-
masýndan dolayý bu ülkede
yaþayan yabancýlar vize
çilesiyle karþý karþý kalýyor-
du.
Avrupa Birliði Vize Ko-
misyonu vizenin kaldýrýl-
masý yönünde karara varýr-
ken, vizesiz uygulamaya
Mayýs 2004 tarihinden iti-
baren geçilebileceði ifade
edildi. Bu kararla birlikte
Ýsviçre’deki binlerce vatan-
daþýmýzýn da yaþadýðý vize
çilesi sona erecek.

Kara para kontrol 
altýnda!

Türkiye’ye giriþ ve çýkýþlar-
da kara paranýn kontrol
altýna alýnmasýný saðlamak
amacýyla  beyan zorunlulu-
ðu getiriliyor.
Mali Suçlarý Araþtýrma Ku-
rulu tarafýndan hazýrlanan
“Suç Gelirlerinin Aklanma-
sýyla Mücadele Kanun
Tasarýsý Taslaðý”na göre
yolcular, toplam tutarý 25
milyar lirayý aþan Türk lira-
sý, döviz ve bunlarla öde-
meyi saðlayan her türlü
menkul kýymeti gümrük
idarelerine beyan edecek.
Bu taslaðýn yasalaþmasý
durumunda ilk kez güm-
rük iþlemlerinde beyan
sýnýrý uygulamasý baþlamýþ
olacak.

2200  yyaaþþýýnnddaakkii  ýýrrkkççýý  DDoo-
mmiinniikk  PP..,,  yyaabbaannccýýllaarraa
kkaarrþþýý  oollaann  nneeffrreettii  vvee
ddaavvrraannýýþþllaarrýýyyllaa  ppoolliiss-
lleerriinn  ddee  ttaannýýddýýððýý,,  bbiill-
ddiiððii  bbiirr  ssiimmaa..  

AAnnccaakk  þþuu  ssýýrraallaarr  3355
yyaaþþýýnnddaakkii  bbiirr  BBoossnnaallýý
vvaattaannddaaþþaa  ssaallddýýrrmmaa
vvee  cciinnaayyeettee  tteeþþþþeebbüüss-
tteenn  ddoollaayyýý  ggöözz  aallttýýnn-
ddaa..  SSoossiiss  ssttaannddýýnnddaa
3355  yyaaþþýýnnddaakkii  BBoossnnaallýý
bbiirr  vvaattaannddaaþþýý  ssýýrrttýýnnaa
vvuurrdduuððuu  bbýýccaakk  ddaarrbbee-
ssiiyyllee  ööllddüürrmmeekk  iissttee-
yyeenn  ggöözzüü  ddöönnmmüüþþ  ccaa-
nnii,,  bbuu  kkaannllýý  oollaayyddaa  iikkii
ggöörrggüü  ttaannýýððýýnnýý  ddaa  hhaa-
ffiiff  yyaarraallaaddýý..  

OO bb ee rr öö ss tt ee rr rr ee ii cc hh -
25.10.2003 Cumar-
tesi günü saat 22:00
civarýnda Dominik P.
adlý 20 yaþýndaki ýrkçý
genç, ilk önce Traun´-
da bindiði bir tram-
vayda “Niye öyle baký-
yorsun” diye 15 ya-
þýndaki bir Türk’e
saldýrdý ve yumruk
attý. Daha sonra bir
sosis standýnda duran
35 yaþýndaki bir Bos-
nalýyý “Az önce bir ya-
bancýyý yumrukladým”
diyerek onu kýþkýrt-
maya çalýþtý. Kendini
bilmez 20 yaþýndaki

dazlak Dominik P.
standý kýsa bir süre
terkettikten sonra,
elinde 15 cm u-
zunluðundaki iki
mutfak býçaðý ile geri
döndü. 

“Çýk dýþarý” diye baðý-
rarak, 35 yaþýndaki
Bosnalý Hasan T.´yi
sosis standýnýn dýþýna
çýkmasý için kýþkýrt-
maya baþladý. Hasan
T.´nin dýþarýya çýkma-
sýyla birlikte 20 yaþýn-
daki ýrkçý Dominik P.
ellerini delice savur-
maya baþladý ve elin-
deki 15 cm´lik býça-
klardan birini Hasan
T.´nin sýrtýna sapladý. 

Ýki görgü tanýðý Do-
minik P.´yi tutmaya
çalýþtýlar. Ancak iki ta-
nýk da hafif býçak ke-
sikleriyle yaralandý. 

Maðdurlar derhal
AKH`ya sevkedildiler
ve yetkililerce Hasan
T.´nin hayati tehlikesi-
nin bulunmadýðý açýk-
landý.
Polisin aþýrý derecede
alkollü olan ýrkçý saný-
ðý civarda bulunan bir
arkadaþýnýn evinin ya-
kýnýnda yakaladýðý öð-
renildi.

CCaahhiill  vvee  ccaannii  ddaazzllaakk
Gözü dönmüþ 20 yaþýndaki ýrkçý genç, Yukarý Avusturya’da 15 yaþýn-
daki Türk gencini yumrukladýktan sonra sosis standýnda duran Bos-
nalý bir vatandaþý mutfak býçaðý ile sýrtýndan býçakladý.
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Ýnsan tacirleri yakalandý
Hürriyet Gazetesi’nin 7
Kasým 2003 Cuma günü
verdiði habere göre, A-
vusturyalý yetkililerin Av-
rupa Birliði`ne yaklaþýk
10 bin kaçak getiren bir
insan taciri þebekesini çö-
kerttiði öðrenildi. Avus-
turya ve Maceristan`da
yapýlan baskýnlarda 17
þüpheli kiþinin göz altýna
alýndýðý açýklanýrken, þe-
bekenin 10 yýldan beri
baþta Kosova olmak ü-
zere Doðu Avrupa üzerin-
den kaçaklarý AB ülkeleri-
ne götürdüðü belirlendi.
Ýnsan tacirlerinin bu yol-
dan 3 milyon Euro´dan
fazla para kazandýklarý
kaydedildi.

44  bbiinn  kkaaççaakk  iinnssaannýý  AAvvuuss-
ttuurryyaa’’yyaa  ffaarrkkllýý  yyoollllaarrddaann
ggeettiirreenn  ççeettee  ççöökkeerrttiillddii

Avusturya ve Çek polisi-
nin ortaklaþa düzenlediði
operasyon sonucunda
43 kiþiden oluþtuðu öðre-
nilen þebekenin, kaçak in-
sanlarý tren altlarýna, TIR-
larýn özel bölümlerine
saklayarak getirdiði öðre-
nildi. Avusturya Emniyet
yetkilileri, insan tacirleri-
nin daha çok Çeçen asýllý
insanlarý kaçak yollardan
getirdiklerini, sahte dökü-
man, internet ve isime
kayýtlý olmayan cep tele-
fonu kullandýklarýný ifade
ettiler. 

VViiyyaannaa-  Yeni Ýltica Yasasý,
ÖVP ve FPÖ tarafýndan tara-
fýndan kabul edildikten son-
ra, Anayasa´ya uygun olma-
dýðý gerekçesiyle Yukarý A-
vusturya Eyalet Mahkemesi-
´ne (VfGH) sevk edildi.

Yaklaþýk 10 gün önce Avus-
turya hükümetini oluþturan
muhafakazar Halk Partisi
(ÖVP) ile aþýrý saðcý Özgür-
lükçüler Partisi (FPÖ) tarafýn-
dan kabul edilen yeni Ýltica
Yasasý, incelenmek üzere A-
nayasa Mahkemesi´ne
(VfGH) gönderildi.

SSPPÖÖ::  ““ÝÝnnssaann  hhaakkllaarrýýnnaa
uuyygguunn  ddeeððiill””

Yukarý Avusturya Eyaleti, ya-
sanýn Anayasa´ya uygun ol-
madýðýný iddia etti. Sosyal
Demokrat Parti (SPÖ) Mil-
letvekili Rudolf Parnigoni ile
Yeþiller Partisi Milletvekili Te-
rezja Stoitits´in ortak dü-
zenlediði basýn toplantýsýn-
da, yeni Ýltica Yasasý’nýn, in-
san haklarýna uygun olmadý-
ðý ve sýðýnmaya ihtiyacý olan
insanlara karþý büyük bir
haksýzlýk yapýldýðýný söyledi-
ler. Ýltica baþvurusunda bulu-

nan kiþilere yardým edilmesi
gerektiðini anlatan milletve-
killeri, yeni yasayla artýk bu-
nun mümkün olamayacaðýný
belirttiler.

BBiirr  yyýýll  iinncceelleemmee  
Yasanýn Anayasa´ya uygun
olmadýðýnýn iddia edilmesi
üzerine yasayý incelemeye
alacaðý öðrenilen mahkeme-
nin, çalýþmalarýný bir yýl için-
de tamamlayacaðý bildirildi.
Avusturya Ýçiþleri Bakanlýðý
ise, yasanýn Anayasa Mahke-
mesi tarafýndan incelenmesi-
ni olgunlukla karþýladý.

Ýltica  Yasasý  mahkemelik  

Viyana-  Avusturya’da Ýlti-
ca konusu tartýþmasý ve
sorunlarý bir türlü sona
ermiyor. Avusturya’da ay-
lardýr kilise, muhalefet
partileri, çeþitli sivil top-

lum örgütleri
ile ÖVP-FPÖ
hükümetinin
Ýç Ýþleri Baka-
ný Strasser a-
rasýndaki mü-
cadelenin so-
nucunda ‘Ýlti-
ca’ eden kiþi-
ye 72 saatte
cevap verile-
rek sorunu
çözme yolu Ýç
Ýþleri Bakaný
t a r a f ý n d a n
çözüm olarak
sunuldu.
ÖVP-FPÖ ko-
alisyon hükü-
meti yeni ‘Ýlti-
ca Yasasý’ný

Avusturya Parlemento-
sundan  geçirmeyi baþar-
dý.

1 Mayýs 2004 tarihinden

itibaren yürürlüðe girecek
yeni yasa ile iltica baþvu-
rusu yapan sýðýnmacýlara
ilk cevap aylar sonra deðil,
72 saat içinde verilecek.  
Yeni yasa ile iltica baþvu-
rusunu yapan sýðýnmacýya
72 saat içinde ‘red’ veya
‘kabul’ ya da ‘daha fazla
araþtýrma için zaman ge-
rekli’ þeklinde cevaplar ve-
rilerek iþlemlerin hýzlan-
masýnýn amaçlandýðý öð-
renildi. 

Yeni yasada, Avrupa Birli-
ði, AB aday ülkeleri, Lich-
tenstein ve Ýsviçre gibi ül-
kelerden (Güvenli Ülkeler)
Avusturya sýnýrlarýna giren
ve iltica etmek isteyen sý-
ðýnmacýlarýn baþvurularý-
nýn istinasýz hemen geri
çevrilmesinin öngörülmesi
gibi önemli deðiþikliklerin
olduðu dikkat çekti.

ÝÝllttiiccaaccýýyyaa  7722  ssaaaattttee  cceevvaapp  



Taze Avusturya
Tavuk gö¤üs eti
1 kilosu

6.29
Nathalie
Kad›n Ba¤›
normal
20 Adet

Heidi
Emmentaler
% 45 ya¤l›
yaklafl›k 250 gr
1 kilosu

NNaatthhaalliiee
KKuullaakk tteemmiizzlleemmee ppaammuu¤¤uu 
200 Adet

5.39

0.59 0.95

Columbia Kaffee
Edelmild
çekilmifl

Happy End
Tuvalet Ka¤›d›
4 Kat
10 Rulo

2.99

500 g2x

Sylvana
Ka¤›t Havlu
3 Kat
4 Rulo

1.69

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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Çocuðunuzun dünyaya ilk
geldiði andan itibaren sevgi
ve huzur dolu bir ortamda
olmaya, rahat ve saðlýklý bir
þekilde yetiþmeye ihtiyacý
vardýr. Biz anne babalar
çocuðumuzu dýþardan gele-
bilecek her türlü tehlikeden,
zararlý etkenlerden koru-
maya, kollamaya çalýþýrken
onun sadece fiziksel olarak
deðil, ruhsal olarak da sað-
lýklý yetiþmesinin önemini
bilerek hareket etmeli, psi-

kolojik geliþimin çocuðun
ergin hale gelmesinde ve
ileriki yaþlarda normal,
düzenli ve baþarýlý bir yaþan-
tý sürmesindeki etkisini
gözardý etmemeliyiz.

Çocuklarýmýzýn iliþki kurdu-
ðu ilk kiþiler bizler, yani ana
babalardýr. Geliþimlerinin
bu ilk yýllarýnda bizim tüm
davranýþlarýmýzý örnek alýp
bilinçaltlarýna iþlerler. 

Özellikle 4-7 yaþlar arasýnda
biliçsel geliþim çok hýzlý
olduðundan bu yaþlar ara-
sýnda toplumsal kurallar,
tabiat kanunlarý, insanlar
arasý iliþkiler çok çabuk
zihinde kaydedilir. Bu hýzlý
öðrenim dönemi çocuklarýn
merak ve ilgilerinin çok yük-
sek olduðu ve en çok soru
sorduklarý dönemlerdir. Bu
dönemlerde ana babalar

özellikle çocuklarýn cinsel
sorularýný cevapsýz býrak-
mak eðilimindedirler. Oysa,
çocuklarýn sorularý sürekli
cevapsýz býrakýldýðýnda çev-
reye olan meraklarý körelir
ve yaratýcýlýðý söner. Örneð-
in cinsel olarak baský görüp
utandýrýlarak yetiþen kýz
çocuklarý ileriki yaþlarda
geliþmiþ bir cinsel kimlik
oluþturamazlar. 

Çocukluk çaðlarýnda oluþan
utanma duygusu, yetiþkin-

likte büyük korkulara dönü-
þür ve saðlýklý bir evlilik sür-
düremezler. Oysa anne ve
kýzkardeþler, yada ailenin
diðer büyüklerinden yeterli
bilgi alýp sorularýna doðru
cevaplarý bulan kýz çocukla-
rýnýn düzenli aile oluþturma
þansý çok daha yüksektir.

Ayrýca ana yada babanýn
çocukla konuþurken karþý
cins hakkýnda aþaðýlayýcý
sözler sarfedip, onur kýrýcý
ifadeler kullanmasý, çocuð-
un ileriki yaþlarda karþý cinsi
hor görmesine ve iletiþime
girememesine yol açar.  

Kýz yada erkek, çocuklarýn
geliþim çaðýndaki sorularý-
nýn doðru ve eksiksiz ceva-
plandýrýlmasý, onun ileri yýll-
lardaki davranýþ þekillerinin
oluþmasýnda büyük rol
oynar.

Semra  Beken  

ÇÇooccuukkllaarr,,  yyiinnee  ççooccuukkllaarr
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Bir borazan sesi eþlik etmek-
te, kendi ekseninde dönen
yerküresi resmine. 
Avusturya´da haftalýk aktüel
haberler 70´lý yýllara kadar,
sinemalarda ana filimlerden
önce dünyadaki geliþmeleri
sizlere aktarmaktaydý. Taa ki
bunun yerini televizyon alýn-
caya kadar. 

1953 ile 1972 yýllarý arasýn-
da, Avusturya´da geliþen
haftalýk aktüel haberleri, þu
sýralar WIEN ENERGIE
Evi´nde sergilenmekte. 
Sergi büyük ilgi gördüðün-
den, serginin gösterimi 9
Ocak 2004´e kadar uzatýldý.
Avusturya´da geliþen hafta-
lýk aktüel haberlerin anlatý-
mýna, afiþler, fotoðraflar,
orijinal kameralar ve ses

kayýt cihazlarý eþlik ediyor. 
Bu gösteri 1949 yýlýnda ilk
kurulduðunda, amacý Avus-
turya hakkýnda olumlu ha-
berler yapmaktý. 

“Televizyon”dan önceki za-
manda, sinemalar çok sevil-
mekteydi. Bu yüzden sine-
malarda ana filmlerden ön-
ce gösterilen haftalýk aktüel
haberler büyük bir kitleye
ulaþmaktaydý. Avusturya´da
gösterilen aktüel haberler
de ayný zamanda Avustur-
ya´da geride býrakýlan o
haftaki geliþen olaylarýn ha-
berlerini yapmaktaydý. Her
hafta yeniden üretiliyor, dü-
zenleniyor ve gösteriliyordu. 

“Televizyon”nun hayatýmýza
girmesiyle, haftalýk aktüel

haberlerin izlenme oraný da
hýzla deðerini kaybetti.

Haftalýk aktüel haberleri
þimdi yýllýk video kaseti
halinde Avusturya haftalýk
aktüel haberlerini, Avustur-
ya´nýn tarihi geçmiþini bel-
gesel þeklinde sunuyor.
Gösterilen filmlerin büyük
bir bölümü Avusturya film

arþivi sayesinde korunabildi.
Ve bu büyük ürünü, yine
büyük bir kitleye ulaþtýrabil-
mek için video dizisi haline
getirildi. En önemli olaylar
ve en ilginç haberler yýllýk
video þeklinde yayýnlanmak-
ta. Elde edilen 20 yýllýk
haber dizisi (1933,1934,
1953-1970´e kadar) WIEN
ENERGIE Evi´nde sergilen-
mekte. 

Avusturya Film Arþivi´nde
(Tel. 01/216 13 12)  bu de-
ðerli ürün sizlere VHS Video
kaseti olarak sunulmakta.   

11997711  vvee  11997722  yyýýllllaarrýýnnaa  aaiitt
vviiddeeoollaarrýýnn  iillkk  ggöösstteerriimmii

Buna baðlý olarak düzenle-
mesi yeni bitmiþ olan iki sayý
da ilk gösterilerine çýkýyor.
Bunlar 1971 ve 1972 yýlýna
ait videolar.

Sergi esnasýnda dijital bir
haftalýk aktüel haber bilgi-
bankasýyla, konu ve olaylarý
arama imkaný bulacaksýnýz.

WIEN ENERGIE Evi´ne 13A,
14A ve U3 vasýtalarýyla
(Neubaugasse duraðý) ula-
þabilirsiniz.

Kaynak: Filmarchiv Austria

Avusturya´da  haftalýk  aktüel  haberler

WIEN ENERGIE HAUS 

Wien 6. Mariahilfer Straße 63
Tel: (01) 58 200, Fax: (01) 58 200-9580
EE-MMaaiill:: haus@wienenergie.at
Ýnternet: www.wienenergie.at
AAççýýllýýþþ  ssaaaattlleerrii::  
Pazartesi´den Çarþamba´ya kadar, 9 ile 18 saatleri
arasýnda
UUzzuunn  PPeerrþþeemmbbee:: 9 ile 20 saatlari arasýnda
CCuummaa  ggüünnlleerrii:: 9 ile 15 saatleri arasýnda 

Sergi çerçevesi altýnda indirim. 1971 ve 1972 yýllarý video kasetlerinin yanýnda diðer yýllara ait bütün video-
larý (21,60) yerine 18 Euro´ya Avusturya Film Arþivi’nde (Tel. 01/216 13 12) satýn alabilirsiniz. 



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

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

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

W I E N S T R O M  

W I E N G A S  

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

Biz, her e¤lenceli an›n›zda sizlerle birlikte
olabilmek için gerekli enerjiye sahibiz.
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AAvvuussttuurryyaa`̀yyaa  ggiirriiþþ  vviizzeelleerrii::

1 Aralýk 1997 tarihi itibariy-
le yürürlüðe giren Schengen
Sözleþmesi`ne göre aþaðý-
daki kategorilerde Schengen
vizesi verilmektedir.

AA-VViizzeessii:: Uçakla transit
geçiþ vizesi olup belirli ülke-
lerin vatandaþlarý için gerek-
lidir. Havaalanýnda transit
bölümünden çýkma hakký
vermez. Avusturya`nýn yurt-
dýþý temsilcilikleri tarafýndan
verilir.
BB-VViizzeessii:: Transit vizesi. Bu
vize ile Avusturya`da ve
diðer Schengen ülkelerinde
en fazla beþ gün kalýnabilir.
Avusturya`nýn dýþ temsilci-
liklerinden ve gerekçeli istis-
nai durumlarda sýnýr ma-
kamlarýndan alýnabilir.
CC-VViizzeessii:: Schengen sahasý
dahilinde turist veya iþ seya-
hat vizesi. Bu vize ile
Avusturya`da ve Schengen
ülkelerinde en fazla üç ay
kalýnabilir. Baþvuru Avustur-
ya`nýn yurtdýþý temsilcilikle-
rine veya gerekçeli durum-

larda sýnýr makamlarýna
yapýlýr. Avusturya sýnýrlarý
dahilinde uzatýlmasý müm-
kün deðildir.
DD-VViizzeessii:: Ýkamet gerekçesine
ihtiyaç olmadýðý durumlarda
üç aydan altý aya kadar  otu-
rumlar için verilen vizedir.
Bu vize ile Avusturya`da en
fazla altý ay kalýnabilir ve
Avusturya`ya gelebilmek
için diðer Schengen ülkerin-
de en fazla 5 gün seyahat
edilinebilir. Avusturya`da
kalma süresinin altý ayý
aþmasý durumunda, ikamet
gerekçesi için baþvuruda
bulunulmasý gerekmektedir.
Bu vize  Avusturya`nýn dýþ
temsilcilikleri ve sýnýr ma-
kamlarý tarafýndan verilir. Dýþ
sýnýrlarda uzatýlamaz.

Avusturya temsilciliklerinin
olmadýðý ülkelerde giriþ
vizeleri Avusturya`nýn anlaþ-
masýnýn bulunduðu Schen-
gen ülkeleri tarafýndan veri-
lir. Sýnýrda vize, sadece ge-
rekçeli istisnai durumlarda
verilir ve Avusturya dýþ tem-
silciliðine zamanýnda baþvu-

ruda bulunmanýn mümkün
olmadýðýnýn kanýtlanmasý
zorunludur.

OOttuurrmmaa  ÝÝzznnii
((AAuuffeenntthhaallttsseerrllaauubbnniiss))

Oturma Ýzni için aþaðýdaki
ikamet gerekçelerinin olmasý
gerekmektedir:

- Eðitim
- Eðitim amaçlý aile birleþimi
- Rotasyon elemaný
- Rotasyon elemaný ile aile
birleþimi 
- Stajyer
- Ýkametgahlarý ve iþyeri ara-
sýnda gidip gelenler
- Süreli çalýþtýrma
- Firma tarafýndan gönderi-
lenler
- Serbest meslek sahipleri,
kýsa süreli sanat yapanlar
(serbest ve serbest olmayan) 
-Yabancý Çalýþtýrma Yasasý’-
na tabi olmayan ücretli bir
iþte çalýþanlar
- Pratik yapanlar
- Yabancý Çalýþtýrma Yasasý`-
na göre izne tabi olmayan-
lar.
01.01.2003 tarihinden iti-
baren bütün ilk baþvurula-
rýn, Avusturya`nýn yurtdýþýn-
da bulunan temsilciliklerine
yapýlmasý gerekmektedir.
Eðer bu dýþ temsilcilikler bu
yetkilerini kullanmazlarsa,
dilekçeler otomatik olarak
yurtiçindeki yetkili makamla-
ra gönderilir. Ýlk oturma izni-
ni takip eden oturma izinleri
yurt içindeki makamlar tara-
fýndan verilir. Altý aydan
uzun bir süreyi kapsayan ilk
ikamet gerekçesinin verile-
bilmesi için 90 günden eski
olmayan bir saðlýk karnesi-
nin gösterilmesi gerekme-
ktedir.

GGeenneell  oollaarraakk  ggeerreekkllii  
oollaann  bbeellggeelleerr

- Almanca olarak yazýlmýþ
oturma izni verilmesi için
dilekçe
- Eski pasaportlarýn fotoko-
pisi 
- Geçerli pasaport ve foto-
kopisi 

Avusturya`da yerleþim 

SScchheennggeenn  ssaahhaassýýnnaa  ddaahhiill
oollaann  üüllkkeelleerr::

AAvvuussttuurryyaa
AAllmmaannyyaa  
BBeellççiikkaa
FFrraannssaa

FFiinnllaannddiiyyaa
HHoollllaannddaa  
ÝÝssppaannyyaa

ÝÝssvveeçç
ÝÝttaallyyaa

ÝÝzzllaannddaa
LLüükksseemmbbuurrgg

NNoorrvveeçç
PPoorrtteekkiizz

YYuunnaanniissttaann



HHUUKKUUKKSayý 39 Sayfa 17

YENÝ VATAN GAZETESÝ

- Ýkamet belgesi ve fotokopi-
si
- Güncel vesikalýk resim
- Evlilik cüzdaný
- Bütün riskleri karþýlayan
hastalýk ve kaza sigortasý
- Kira sözleþmesi
- Nüfus cüzdaný 
- Ýlk baþvuruda savcýlýk kaðý-
dý 
- Geçimin saðlandýðýna dair
belge
- Entegrasyon sözleþmesi
(gerekli ise)
- Altý aydan uzun oturum-
larda saðlýk karnesi
ÖÖððrreenncciilleerriinn  yyuukkaarrýýddaakkii  bbeell-
ggeelleerree  eekk  oollaarraakk
- Kayýt belgesi
- Baþarý belgesi 
ile birlikte baþvuruda bulun-
malarý gerekmektedir.
Yabancý dilde olan bütün
belgelerin yeminli tercüman
tarafýndan Almanca’ya ter-
cüme edilmiþ olmalarý gere-
kir.

Oturma izni verilmesi için
yapýlan baþvuru ile belgeler
harca tabidir.

YYeerrlleeþþiimm  iizznnii
(Niederlassungsbewillugung)

Ýlk yerleþim için ikamet ge-
rekçeleri:

- Her türlü ikamet gerekçesi 
- AB ve Avrupa Ekonomik
Sahasý üye devletlerinden
gelmeyen öncelikli kiþiler
(Avrupa Ekonomik sahasý
üye devlet vatandaþlarýnýn
Avusturya ve Ýsviçre vatan-
daþlarýnýn aile bireyleri)
- Serbest meslek sahipleri
- Medya görevlileri 
- Sanatçýlar
- Yabancý çalýþtýrma yasasýna
tabi olmayan ve ücretli bir

iþte çalýþanlar
- Serbest ve ücretli bir iþte
çalýþan kilit iþgüçleri ve bu
kiþilerle olan aile birleþimi
- Kilit iþgücü-sözleþmesi

Yerleþim izni için baþvurur-
ken oturma izni için gerekli
olan belgelerin aynýsýnýn
ibraz edilmesi gerekmekte-
dir.
Ücretli bir iþte çalýþan kilit
iþgüçlerinin bu belgelere ek
olarak aþaðýdaki belgeleri de
göstermeleri gerekir:
- Güvence belgesi (Siche-
rungsbescheinigung), ça-
lýþtýrma müsaadesi, çalýþma
izin belgesi veya muafiyet
belgesi
- Yeni tarihli ücret belgesi
veya iþsizlik parasý, mahrum-
iyet yardýmý, doðum izni pa-
rasý veya emeklilik maaþý a-
lýndýðýna dair belge
- Aile yardýmý parasý alýndýðý-
na dair belge
- Saðlýk birimine bildirimde
bulunulduðuna dair belge 
- Ýþverenin gerekçeli muva-
fakatý
- Gelir belgesi (asgari sýnýr)

Serbest çalýþan kilit iþgüçleri-
nin ek olarak aþaðýdaki bel-

geleri göstermeleri gerekir:
- Gelir vergisi kararý
- Firma defteri sureti veya
Avusturya Ýþ ve þçi Bulma
Servisinin tespit kararý
- Ticari sicil kaydý 
- Maliye dairesi tarafýndan
düzenlenmiþ sakýnca olma-
dýðýna dair belge ve vergi
numarasý 
- Malvarlýðý ile ilgili belgeler
- Çalýþanlarýn sayýsý
- Vergi danýþmaný tarafýn-
dan düzenlenen diðer bel-
geler

Yerleþim izni verilmesi için
baþvuru ile birlikte verilen
belgeler harca tabidir.

YYeerrlleeþþiimm  BBeellggeessii
((NNiieeddeerrllaassssuunnggssnnaacchhwweeiissss))

Yerleþim belgesi tek süresiz
ünvandýr.
Esas itibariyle kart þeklinde
düzenlen yerleþim belgesi
belli þartlar altýnda pul
(Vignette) olarak tanzim
edilebilir. Yerleþim belgesi-
nin tanýdýðý hak süresizdir,
sadece düzenlenen kart
sürelidir. Yerleþim belgesi
için ödenmesi gereken ücret
114.- Euro`dur.

Oturma izni ve yerleþim izni
verilmesi için bulunmasý
gereken belgeler, yerleþim
belgesi için de gereklidir.

YYeerrlleeþþiimm  bbeellggeessii  hhaakkkkýýnnaa
ssaahhiipp  oollaannllaarr  aaþþaaððýýddaa  

bbeelliirrttiillmmiiþþttiirr::

- Entegrasyon sözleþmesini
yerine getirenler veya getir-
melerine gerek olmayanlar

- Yerleþim izni ile beþ yýldan
beri sürekli Avusturya`da
ikamet edenler ve düzenli
bir gelire sahip olanlar
- Eþ veya küçük çocukla ayný
evde yaþayanlar ve beþ yýl-
dan beri ana ikametleri
Avusturya`da olanlar

- Beþ yýldan beri Avustur-
ya`da ikamet edenler ve
Avusturya`da okula gitme
zorunluluðu olmuþ veya
halen olanlar
- Ýki yýldan beri ana ikamet-
gahlarý Avusturya`da olan
Avrupa Ekonomik Sahasý
üye devlet vatandaþlarýnýn
veya Avusturya vatandaþlarý-
nýn AB üye devlet vatandaþý
olmayan öncelikli aile birey-
leri.

izinleri ve giriþ vizeleri
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BBeerrlliinn- “Avrupa'da Toplum-
sal Uyum Faktörü ve Akde-
niz'de Barýþ Aracý Olarak
Dinlerarasý Diyalog Konfe-
ransý” için Roma'da bulunan
Almanya Ýçiþleri Bakaný Otto
Schily, AB Anayasasý'nda
Hýristiyan kökenlerin açýkça
vurgulanmasý durumunda,
ayný þekilde Ýslamiyet'e de
atýfta bulunulmasý gerektiði-
ni söyledi.   Konuk bakanla-
rýn aile fotoðrafý çektirmele-
rinin ardýndan, öðle yeme-
ðinden sonra gazetecilere
kýsa bir açýklama yapan
Schily, AB Anayasasý'nda
Avrupa'nýn Hýristiyan kimli-
ðinin de açýkça vurgulanma-
sýna iliþkin tartýþma çerçeve-
sinde farklý bir öneriyi dile
getirdi.

Schily, AB Anayasasý'nýn giriþ
bölümüne dinsel bir atýf söz
konusu olacaksa, bunun
Ýslamiyet'i de içermesi gerek-
tiðini savunarak þunlarý söy-
ledi:  
''Ben Avrupa Birliði Ana-
yasasý'nýn giriþ bölümünde
Yahudi ve Hýristiyan köken-
lere atýfa da yer verilmesin-
den yanayým. Ancak, orada
Ýslamiyet'in de anýlmasý
gerektiðini düþünüyorum. 
Zira, Avrupa medeniyetinin
teþekkülünde Ýslam'ýn da
etkisi söz konusu. 
Dolayýsýyla, Avrupa Anaya-
sasý'nýn giriþ bölümünde tek
tanrýlý her üç dine de atýf ya-
pýlmalý''.  

Roma'daki Dinlerarasý Diya-
log Konferansý'na Devlet

Bakaný Mehmet Aydýn’ýn da
katýldýðý öðrenildi. Ýtalya Ýçiþ-
leri Bakaný Beppe Pisanu'nun
açýlýþ konuþmasýyla baþlayan
konferansýn sabahki oturu-
munda konuk bakanlar, top-
lantýya çaðrýlmýþ olan beþ di-
ni yetkilinin bildirilerini
dinlediler. 
Konferansta Hýristiyanlýk a-
dýna Katolik Toledo Baþpis-
koposu Antonio Canizares
Llovera, Anglikan Sn. Albans
Piskoposu Christopher Her-
bert ve Ortodoks Acaia Pis-
koposu Athanasios Chatzo-
poulos konuþurken, Musevi-
ler adýna Almanya Yahudileri
Merkez Konseyi Baþkan Yar-
dýmcýsý Charlotte Knobloch,
Müslümanlar adýna ise Paris
Camii Ýmamý Delil Bubekir
konuþtu.  

' 'Avrupa'da  Toplumsal  Uyum  Faktörü  ve  Akdeniz'de
Barýþ  Aracý  Olarak  Dinlerarasý  Diyalog  Konferansý''

Schily: “AB Anayasasý'nda Ýslam'a atýf yapýlmalý”

Göçmenler  için
vasýflandýrma
ve geliþtirme

Çalýþma müsaadesi olma-
yan ve bekleme süresin-
den yararlanýp, kendini
geliþtirmek, kiþisel yete-
neklerini daha iyi duruma
getirmek ve mesleðini
deðiþtirmek isteyen göç-
menler „Göçmenler Ýçin
Danýþma Merkezi“’nin bir
projesi olan „Wequem-
Göçmenler için geliþtirme
ve vasýflandýrma“ adý
altýnda  kiþisel ve mesleki
alanlarda danýþma hizme-
ti veriyor.

Burada kendinizi geliþtir-
mek için nerelere baþ-
vurmanýz, Avusturya dý-
þýnda aldýðýnýz diploma
ve karnelerin tanýnmasý
için neler yapmanýz ge-
rektiði konularýnda bilgi
alabilirsiniz. 
Salý ve Perþembe günleri
saat 1133::0000-1166::0000 arasý
açýk olan danýþma merke-
zine gitmeden önce tele-
fonla randevu alýnmasý
gerekiyor.

AAddrreess::  BBeerraattuunnggzzeennttrruumm
ffüürr  MMiiggrraanntteenn  uunndd

MMiiggrraannttiinnnneenn  
GGrrüünnttoorrggaassssee  99//1166,,  

11005500  WWiieenn
TTeell::  0011//558855  8800  1199
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Güneþ, þöyle konuþtu: 
''Vatandaþlar bugüne kadar
hep Kur’an okuyorlar, hayat-
larý Kur’an'la geçiyor. Ama
yüzde 99'u anlamýný bilmi-
yor. Cemaatin daha bilinçli
olmasý amacýyla oradaki din
görevlisinden teklif geldi.
Biz de Ramazan ayýnda oku-
nan mukabelenin ilk kez
Türkçe okunmasý konusun-
da uygulama baþlattýk.''
Cemaatin bu uygulamayla
dinini daha iyi anlayacaðýný
ifade eden, Ýl Müftüsü Gü-
neþ, þunlarý söyledi:  ''Güzel
bir uygulama baþlattýk. Bu-
nu istek gelmesi halinde di-
ðer camiilerde de baþlataca-
ðýz. Cemaat, Ramazan ayý
boyunca Türkçe olarak
Kur’an'ý hatim etmiþ oluyor.
Böylece hatmin sevabýný
alýyorlar. 
Kur’an'ýn Türkçe veya
Arapça okunmasý sevabýn
deðerini etkilemez. 
Önemli olan insanýn böyle

durumdaki samimiyeti, duy-
gusu, inancýdýr. 
Ýnsanýn okuduðu þeyi anla-
yarak, okumasý daha güzel-
dir.'' 

Pazarkapý Camii Ýmamý Mu-
rutoðlu ise Ramazan ayýnda
okunan mukabelenin ilk kez
bu yýl Türkçe okuduklarýný
belirterek, ''Yýllardýr ibadet
yapýyoruz, namaz kýlýyoruz.
Ancak Allah'ýn Kur’an'da ne
demek istediðini bilmiyoruz.
Biz de dedik ki, böyle bir
uygulamayla Allah'ýn güzel
kitabýnda beyanlarýný, me-
sajlarýný cemaatimiz de duy-
sun. 
Ýbadetini bilerek, yapmaya
çalýþsýn. Dinini dahi iyi taný-
sýn'' þeklinde konuþtu. 

Murutoðlu, cemaatin yeni
baþlayan uygulamayý faydalý
bulduðunu ve katýlýmýn da
iyi olduðunu sözlerine ekle-
di. 

Trabzon’da ilk kez bir camiide
Kuran’ýn Türkçe meali okunuyor
Ýl    Müftüsü  Nuri  Güneþ,  Pazarkapý  Camii  Ýma-
mý  Ýbrahim  Hakký  Murutoðlu’nun,  Ramazan
ayýnda  camilerde  okunan  mukabelenin  (karþý-
lýklý  Kur’an  okuma  ve  dinleme)  bu  yýl  Türkçe
okunmasý  konusunda  cemaat  üzerinde  sözel
bir  anket  uygulandýðýný  ve  cemaatin  tamamý-
na  yakýnýnýn  Kur’an’ýn  anlamýný  bilmediðinin
tespit  edildiðini  belirtti.

Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak  
ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güç-

lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-

yimli haberciler arýyor.

Haberciliðine güvenen,  muhabirlik

konusunda deneyimli habercilerin

aþaðýdaki  mail adresine e-posta

veya Yeni Vatan Gazetesi adresine

posta yolu ile  özgeçmiþlerini ve iþ

tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,

telefon ve adreslerini özellikle yaza-

rak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi

e-mail:  redaktion@yenivatan.com

Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien 



GAZI  evinden  size  özel  ürünler  
GGAAZZÝÝ´nin yeni ürünlerinden biri olan ve eski tarife-
lere göre üretilmiþ, geleneksel ve tanýnmýþ Örgü
Peyniri, þu anda piyasada bir çok yerde bulunmak-
ta. GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii  bugün hala titiz el iþçiliði ile
mayalanýp, örülüyor ve iki basamaklý (Pasta filata)
bir üretim þekli ile en iyi kalitede üretiliyor. Bununla
birlikte GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii  kýsa bir süre tuzlu suda
kaynatýldýktan sonra, olgunlaþmasý için bir günlü-
ðüne tuzlusu havuzunda býrakýlýyor. Bu özenli üre-
tim süreci ayný zamanda bu özel ürünün gizemli
baharatýnýn ve tuzunun tadýný da ortaya çýkartýyor.
Buna tabii ki yüksek deðerlerde biyolojik ham
maddeler de ekleniliyor. Bu da peyniri, tadýna
doyum olmayan bir ziyafete dönüþtürüyor.
GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii, vakumlanmýþ 300 gram paket-
ler halinde marketlerinizde bulunuyor. Ýnce, tel tel
ve elastik oluþu Türk mutfaðýnýn leziz yiyeceklerine
de mükemmel uyum saðlýyor. Tel þeklindeki örgü
görüntüsü ile de þüphesiz sadece damak tadlarýna
deðil ayný zamanda gözlere de ilginç görünüyor.

GGAAZZÝÝ´nin diðer bir leziz ürünü ise, GGAAZZÝÝ  KKeeççii
PPeeyynniirrii’dir. % 100 keçi sütünden üretilen bu ürün,
ayný zamanda inek veya koyun peynirine de bir
alternatif oluþturmaktadýr. 

Bu tabii ki inek sütüne karþý alerjisi bulunan kiþiler
için ideal.
GGAAZZÝÝ  KKeeççii  PPeeyynniirrii, keçi sütü tadýný korumasýna rað-
men çok hafiftir. GGAAZZÝÝ  KKeeççii  PPeeyynniirrii, 500 gram ve
1000 gramlýk tuzlandýrýlmýþ sulu teneke kutular içe-
risinde bulunmaktadýr. Sade yenilebilmesinin yaný
sýra, karýþýk baharat, sarýmsak, fýndýk, soðancýk,
domates veya zeytin ile yenildiðinde de eþsiz bir
lezzete bürünüyor.

GGAAZZÝÝ´nin bu iki özel ürünü, masanýzý sadece özel
eðlence günlerinizde veya misafiriniz geldiðinde
süslemekle kalmayacak, özellikle GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii
sizleri etkileyecektir. 



RRÖÖPPOORRTTAAJJSayfa 22 Sayý 39

YENÝ VATAN GAZETESÝ

VViiyyaannaa-  Avusturya’da Türk-
ler hemen her iþ kolunda
yoðun olarak faaliyet gös-
teriyorlar. Sadece büyük
eksik olarak görülen hukuk
alanýnda yetiþmiþ bir avuka-
týn bu güne kadar faaliyet
göstermemesi, insanlarýmý-
zýn yasal sorunlarda zorluk-
lar ve haksýzlýklarla yüz yüze
gelmesine neden oluyordu.
Kýsa süre önce avukat olarak
göreve baþlayan Okan Ersoy
gazetemizi ziyaret etti,
buradaki Türk toplumuyla
ilgili kendisiyle bir söyleþi
yaptýk.
SSaayyýýnn  EErrssooyy  bbiizzee  kkeennddiinniizzii
ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??
Ýstanbul Avusturya Lisesini
bitirdikten sonra Viyana’ya
geldim. Önce Viyana Teknik
Ünv. makina bölümünde
okudum, daha sonra Hukuk
Fakültesine geçtim.  Viyana
ve Salzburg üniversitelerinde
hukuk okudum, 2001 yýlýn-
da mezun oldum. 9 aylýk
stajýmý tamamladým. Daha

sonra 3. bölgede  Dein-
hofer-Petri-Wallner hukuk
firmasýnda çalýþmaya baþla-
dým.
BBuurraaddaa  aavvuukkaatt  oollmmaayyýý  nneeddeenn
sseeççttiinniizz??
Hukuk ve insan iliþkileri
benim ilgi alaným. Ayrýca
Avusturya’da avukat olabil-
mek pek kolay deðil. Bu ülke
kanunlarýna göre diðer
ülkelerde olduðu gibi sade-
ce hukuk mezunu olmak
yeterli deðil. 
BBüürroonnuuzzuunn  uuzzmmaannllýýkk  aallaannýý
nneeddiirr??  
Biz genel olarak ticaret
davalarý, özellikle tüketici
þikayetleri üzerinde yoðun
olarak çalýþýyoruz. Son za-
manlarda boþanma davala-
rýna da aðýrlýk verdik.
BBuurraaddaakkii  TTüürrkklleerriinn  ggeenneell
oollaarraakk  bbiirr  hhuukkuukk  bbüürroossuunnaa
bbaaþþvvuurrmmaa  nneeddeennlleerrii  nneelleerr??
Son zamanlarda en fazla
boþanma davalarý geliyor.
Ama bu konuda vatandaþla-
rýmýzýn yaptýðý bir hata var.

Hem burada hem Türkiye’de
dava açýyorlar. Sonra Tür-
kiye’deki davalar istedikleri
doðrultuda sonuçlanmayýn-
ca haklarýndan vaz geçip
oradaki davayý kapatýyor,
buradakinin sonucunu bek-
liyorlar. Halbuki Avrupa
topluluðu ile Türkiye’nin
karþýlýklý anlaþmalarý var. Bu
doðrultuda Türkiye’deki
dava sonuçlarý burada
aynen kabul ediliyor. Ýnsan-
lar oradaki dava iptali sýra-
sýnda haklarýndan vaz geçin-
ce burada da bu sonuç
aynen geçerli oluyor ve
haklarýný burada da kaybe-
diyorlar.
TTüürrkklleerr  aarraassýýnnddaa  eenn  bbüüyyüükk
hhuukkuukkssaall  ssoorruunn  nneeddiirr??
Boþanmadan sonra haklarýn
kaybýndan söz edebiliriz.
Ýnsanlar bir sorunlarý oldu-
ðunda hukuða baþvurmak-
tan çekiniyorlar. Sorun iyice
büyüyüp içinden çýkýlmaz
hale gelinceye, mahkemelik
bir durum halini alýncaya

kadar bir avukata gitmeye
çekiniyorlar. Sonra da hem
zaman hem para hem de
haklarýn kaybý söz konusu
olabiliyor. Önce þunun bilin-
mesi gerek tabii. Bir avukat
her þeyi çözecek diye bir þey
düþünülemez. Ama sorunla-
ra ne  kadar erken el atýlýrsa
çözüm þansý o kadar çoktur.
Avukat elinden geleni yapar.
Burada Türkler arasýnda
görülen sorunlardan birisi
de bankalarla kredi alma
sýrasýnda oluþan problemler.
Bizim insanýmýz hiç düþün-
meden kefil oluyor. Sonuçta
kefil olunan þahsýn ödeye-
memesi durumunda büyük
borç altýna giriliyor.
BBuurraaddaakkii  TTüürrkklleerriinn  ssuuçç  iiþþllee-
mmee  oorraannýý  nnaassýýll??
Türkler arasýnda suç iþleme
fazla deðil. Genellikle sýnýrdý-
þý edilme korkusu da oldu-
ðundan belki daha çekingen
davranýyorlar. Genellikle kav-
gadan dolayý mahkemelik
oluyorlar.
BBuurraaddaakkii  TTüürrkklleerr  hhuukkuukkssaall  yyaa
ddaa  yyaassaall  hhaakkllaarrýýnnýý  nnee  kkaaddaarr
bbiilliiyyoorrllaarr??
Bilmiyorlar. Bir sorun ortaya
çýkýncaya kadar herþeye
kapalýlar. Ancak sorun olun-
ca  bir þeyler öðreniyorlar. Bu
durumda da önce direkt o-
larak avukata gitmek yerine
birbirlerinden bilgi alýyorlar
ki bu bazen çok yanlýþ olabi-
liyor. Örneðin Türkiye ile
AB’nin arasýndaki hukuksal
anlaþmalardan kaynaklanan
haklarý var. Burada çalýþma
izni olan bir þahýsa oturma
izni yasal olarak verilmek
zorunda. Ya da yasal olarak
5 yýlýný dolduranlar çalýþma,
oturma izni alabiliyor.
Bunun gibi bazý haklarý var
ama pek çoðu bunlarý bil-
miyor. 

“Hukuksal  sorunlardan  artýk  korkmayýn”

Okan Ersoy



GAB
Super
Sandeviç
750 gram

1 kg € 1.05

Jomo
Topfen Guglhupf
500 gram

1 kilosu € 2.78

Taze Avusturya
Hindi gö¤üs eti
bütün
1 kilosu

5.49

FFrroozzeenn GGoolldd
kkaarr››flfl››kk sseebbzzee
1 kilosu

1Litresi 0.23 Euro /6’l› paket 1fliflesi 0.19 Euro
0.29je Fl.fliflesi

0.79

1 kilosu € 2.74

Sweet Gold
Kakao 
800 gram

2.191.39
Waldquelle
Maden suyu
1.5 Litre
1fiiflesi 0.35

sortenrein

Römerquelle
Emotion
Elma sirkesi, mürver-armut
veyaGuarana
1 Litresi
1 fiiflesi 1.19

0.99
OOrrjjiinnaall 66´́ll›› flfliiflflee aall››mmllaarr››nnddaa

%%1177 iinnddiirriimm

je Fl.fliflesi

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !

OOrrjjiinnaall 66´́ll›› flfliiflflee aall››mmllaarr››nnddaa
%%1177 iinnddiirriimm
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VViiyyaannaa-  Vatanlarýndan, eþ dost
ve akrabalarýndan ayrý kalmanýn
yanýnda burada yaþanýlan türlü
sýkýntýlarýn da üstesinden gelebil-
mek için büyük gayret sarfeden,
zaman zaman çaresizliðe düþen
insanlarýmýz, kendilerine destek
olacak, sorunlarýný yenmede yol
gösterecek, bunalýmlardan
dönmelerine yardýmcý olacak
birine ihtiyaç duyarlar.

Viyana’da AKH’da psikolog
doktor olarak görev yapan
Türkan Akkaya bu güne kadar
bu konuda sayýsýz insana yar-
dýmcý olmuþ, yol göstermiþ
nadir insanlarýmýzdan birisi.
Kendisiyle yazarýmýz Semra
Beken’in psikolojik sorunlar
üzerine yaptýðý söyleþiyi sizlere
aktarýyoruz.

BBeekkeenn:: Sayýn Dr. Akkaya önce
bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Marmara Ünv. Týp.
Fak. bitirdikten sonra ihtisas için
Viyana’ya geldim. Çocuk psiki-

yatri kliniðinde iþe baþladým.
Bunun yanýnda büyük psikiyatri
ve sistemik aile terapisi eðitimi
de aldým. AKH ve muayeneha-
ne dýþýnda 10. Viyana’da F. Josef
hastanesinde haftada bir gün
çalýþýyorum. 

BBeekkeenn:: Hastalarýnýz arasýnda
Türk hastalar hangi yoðunlukta?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Türk hastalarýmýz
çok fazla. Ýki hastanede de
yoðun talep var. Þu an 19 yaþý-
nýn altýndakilere ayakta bakýyo-
rum, burada genellikle yatan
hastalara bakýyorum. Bütün
hastalarýn yaklaþýk dörtte biri
Türk diyebiliriz. Ben zaten
ancak Türk hastalara vakit ayýra-
biliyorum.

BBeekkeenn:: Hastalar size hangi
kanallardan geliyorlar?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Kendileri gelebil-
dikleri gibi diðer doktorlar da
gönderebiliyor. Ýlk yýllarda bilgi
eksikliði nedeniyle kendileri gel-
miyorlardý. Daha çok saðlýk

kuruluþlarý veya gençlik dairesi,
okul ya da sosyal toplum örgüt-
leri tarafýndan gönderiliyorlardý.
Ýnsanlar psikiyatriyle ilgili önyar-
gýlarý ve korkularý olduðu için
isteyerek gelmiyorlardý. Bu
durum hastanýn tedaviyi kabul
etmesinde büyük problem o-
luþturduðu için seminerler,
toplantýlar yaptýk.

Bilgilendirmeler sonucu insanlar
psikolojik sorunlarýnda da dok-
tora ya da bir uzmana baþvura-
bileceklerini kabul ettiler. Bu
sayede toplantýlara katýlanlarýn
arkadaþlarýna, akrabalarýna da
etkileri oldu.

BBeekkeenn:: Sizi tercih etmelerinin
nedeni nedir?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Ana dilde konuþ-
mak, kendini, sorunlarýný, sýkýn-
týlarýný tam olarak ifade edebil-
mek psikoterapide çok önemli.
Ýnsanlar tam olarak kendini ifade
edemezse yanlýþ anlaþýlmaktan
korkuyor. Bu da tabii yanlýþ teþ-
his konulmasýna yol açabilece-
ðinden büyük önem taþýyor. Bu
nedenle insanlar ana dilde ko-
nuþma ihtimali yoksa psikiyatris-
te gitmekten korkuyorlar.

BBeekkeenn:: Sizin hastalarýnýzý hangi
yaþ gurubu oluþturuyor?

DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Bütün yaþ gurupla-
rýna bakýyorum. Ama aðýrlýklý
olarak çocuklara bakýyorum.
Hanýmlar ve genç kýzlarýmýz da
son zamanlarda hastalar arasýn-
da yoðunluktalar. Ama erkek
hastalarýn hanýmlara nazaran
daha sýnýrlý olduðunu söyleyebi-
lirim.

BBeekkeenn::  Bunun nedeni ne sizce?
DDrr  AAkkkkaayyaa:: Erkek hastalar,
sorunlar iyice büyüyüp altýndan
kalkýlamaz hale gelince eþlerinin
ya da yakýnlarýndaki hanýmlarýn
teþfikiyle gelebiliyorlar
Hanýmlarýn bu konuda daha

Göçmenlik aðýr yük

Psikiyatrist Dr. Türkan Akkaya: “Sorunlarýnýz büyüme-
den uzmanlarýn yardýmýný alýn”

AKH-Viyana
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cesur davrandýklarýný söyleyebi-
liriz. Ayrýca sorumluluklarý daha
fazla olduðundan birþeylerin
aksadýðýný, yolunda gitmediðini
hissettiklerinde doktora gitme
ihtimalleri daha yüksek. Daha
meraklý, cesur ve kendilerini
ifade edebilmekte daha rahatlar.
Erkekler herhangi bir psikolojik
sorunlarý olmasý halinde bunu
erkeklikle baðdaþtýrýyor, bir za-
yýflýk olarak görebiliyorlar. Bu da
problemlerin iyice büyüyüp
çözülemez hale gelmesine ne-
den oluyor.

BBeekkeenn:: Çocuklara dönersek,
doðumdan itibaren çocuðun
psikolojik geleþimini etkileyen
nedenler neler olabilir?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Türk toplumuna
baktýðýmýzda bunlarý çok net
olarak sýralamamýz biraz zor.
Çünkü geliþimi etkileyen pek
çok neden var. En baþta bilgi
eksikliði geliyor. Geliþim
dönemlerinde bir çocuk için ne
normal ne deðildir pek bilinmi-
yor, deðiþim dönemlerindeki
aþýrý reaksiyonlar, tepkiler anor-
mal olarak deðerlendirilip anor-
mal reaksiyonlar verilebiliyor.
Aile içi huzursuzluklar, ana ba-
banýn burada tek baþýna kalma-
larý, toplumla diyaloglarýnýn az
olmasý herhangi bir sorunlarý
olduðunda nereye baþvura-
caklarýný bilememeleri, çaresiz
kalmalarý da büyük sorun yara-
týyor. Genelde yapýlan diðer
çocuklarla kýyaslama, karþýlaþtýr-
ma, geliþimi gözetleme, yani
belli zamanlarda yürüme, ko-
nuþmaya baþlama, diþ, boy, kilo
geliþimi gibi görülebilir kavram-
lar sosyal iliþkileri yeterli aileler-
de daha çabuk farkedilip yardým
alýnabiliyor.

BBeekkeenn:: Sosyal toplumun da
ruhsal yapý üzerinde baský oluþ-
turmasý mümkün olabilir mi?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Tabii, örneðin göç-
men olmak baþlýbaþýna aðýr bir
durum. Göçmenler için yaþam
koþullarýnýn oldukça aðýr olmasý

nedeniyle ortaya çýkan psikolo-
jik sorunlar var. Yaþadýðýnýz ülke-
de sürekli herþeyi sizin en iyi
þekilde yapmanýz bekleniyor.
Oysa yabancý bir kültürde, ko-
nuþmadýðýnýz bir lisanla, farklý
koþullardasýnýz. Zaten genellikle
içinde bulunulan kültür kabul
edilmeyip dýþlandýðý için bunun
yansýmalarý çocukta görülüyor.
Ve diðer, yani buradaki çocuklar
bunu farkedince onlarda göç-
men çocuklarýný dýþlýyorlar.

BBeekkeenn:: Yine çocuklara döner-
sek, çocuðun problemlerine
nasýl yaklaþmak gerek?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Çocuðun sorunla-
rýný çözebilmek için ana babanýn
önce kendi sorunlarýnýn üstesin-
den gelmeleri gerekir. Çocuk
evde yaþanan her sorunun için-
dedir, herþeyi hisseder ve
görür. Zaman içinde bunlar bi-
linçaltýnda birikerek büyük
sorunlarýn alt yapýsýný oluþturur.
Ayrýca ana babanýn topluma
uyum saðlayamamasý da çocu-
ðun tek baþýna kalmasýna neden
olur. Burada önemle þunu da
söylemeliyim, çocuklarýn tercü-
man olarak kullanýlmasý çok
yanlýþ. Bilmemesi gereken þey-
leri öðreniyor, duymamasý
gerekenleri duyuyor ve yaþýtla-
rýna nazaran kaldýramayacaðý bir
yükün altýna giriyorlar. 
BBeekkeenn:: Buradaki insanlara bir
tavsiyeniz var mý?
DDrr..  AAkkkkaayyaa:: Nerede, hangi
toplumda ve eðitimde olursa
olsun insanlar, içinde bulun-
duklarý çevrenin koþullarýna
baðlý olarak psikolojik sorunlar
yaþayabilirler. Bunun adýný koy-
maktan çekinmemek gerek.
Bilinçli olarak sorunlarla yüzleþip
çözüm aramak en doðrusu.
Çünkü bu sorunlarda aslýnda
biyolojik kaynaklý. Bir an önce
sorunu olduðunu kabul ederek
bir uzmanýn yardýmýný almak ve
çözüm aramak en doðru davra-
nýþ olacaktýr.

BBeekkeenn:: Teþekkür ederiz.
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Viyana-  Diyanet Ýþleri Baþ-
kanlýðý’nýn “Diyanet” der-
gisinde Mustafa Kemal A-
tatürk’ün, Ýslam dinini iyi
bilen ve gerçek bir inanan
olduðu vurgulandý.

Osmangazi Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Ali Sarýko-
yuncu, Diyanet Ýþleri Baþ-
kanlýðý’nýn aylýk yayýnla-
nan Diyanet Dergisi’nde
yer alan yazýsýnda, Ata-
türk’ün dindar bir anne
ve babasýnýn bulunduðu-
nu ve din bilgilerini de on-
lardan aldýðýný kaydetti. 

Atatürk’ün gittiði okullar-
da da iyi bir din eðitimi al-
dýðý vurgulanan yazýda,
“Onun bu sahadaki bilgisi
öylesine saðlamdýr ki, lise-
ler için yazdýrdýðý tarih ki-

taplarýnýn ‘Ýslam Tarihi’
bölümünü bizzat kendisi
kaleme almýþtýr” denildi. 

Atatürk’ün içtenlikle ina-
nan bir kiþi olduðunu ka-
nýtlayan pek çok aný ve o-
layýn bulunduðu da ifade
edilen yazýda, Mustafa
Kemal’in “Ey Millet Allah
birdir ve þaný büyüktür”,
“Cenab-ý Hakkýn yardýmý
ve desteði bizimledir”
sözlerine yer verildi. 

Atatürk’ün din hakkýnda
söylediklerinin bilinmesi-
ne raðmen, bazý kimsele-
rin onu dinsiz olarak gös-
termekte ýsrarcý davrandý-
ðý belirtilen yazýda, “Bun-
lara göre (O, Milli Müca-
dele esnasýnda Ýslam’dan
ve kimi hocalardan yarar-

lanmýþ, ama asýl
amacý Türk ulu-
sunun yaþamýn-
dan dini çýkarýp
atmak olmuþtur).
Bu görüþler da-
yanaksýzdýr. 
Eldeki bilgi ve
belgeler bunun
aksini göster-
mektedir” denil-
di.

Atatürk’ün “Din
vicdan  meselesi-
dir.  Herkes  vicda-
nýnýn  sesine  uy-
makta  serbesttir.  
Biz  dine  saygý

gösteririz,  düþünce  ve
düþünceye  karþý  deðiliz.
Biz  sadece  din  iþlerinin,
millet  ve  devlet  iþlerine
karýþtýrmamaya  çalýþýyor;
kasta  ve  fiile  dayanan
baðnazca  hareketlerden
sakýnýyoruz.  Gericilere  as-
la  fýrsat  vermeyeceðiz”
sözlerine de yer verilen
yazýda, Atatürk’ün her
Ramazan’da kýz kardeþi
Makbule’den, annesi Zü-
beyde Haným’ýn ruhu için
hatim indirmesini rica et-
tiði anlatýldý.

Yazýda, “Atatürk döne-
minde namaz kýlan me-
murlarýn iþlerinden atýldý-
ðý” þeklindeki sözlerin uy-
durma olduðu belirtilir-
ken, Mustafa Kemal’in i-

badetine özen gösteren
insanlara karþý saygýlý ol-
duðu, ancak “ikiyüzlü in-
sanlara karþý müsemma-
hasýz olduðu” kaydedildi. 

Buna kanýt olarak da Ata-
türk’ün kulaðýna bir suba-
yýn yan vagonda namaz
kýldýðýný söyleyen bir mil-
letvekilinin trenden indiril-
mesi ve bir daha milletve-
kili seçilmesinin engellen-
diði anlatýlan yazýda, Ata-
türk’ün bir kiþiye “Dünya-
daki iþlerine zarar getir-
memek þartýyla namazýný
kýl, heykel yap, resim de”
dediði belirtildi. Yazýda
daha sonra þöyle denildi:
“Atatürk gerçekte dine ve
dindarlýða karþý deðil, hu-
rafeciliðe ve taassuba kar-
þýydý. Çünkü hurafeciliðin
dine zarar verdiði, taassu-
bun da çýkarcýlýða zemin
hazýrladýðý kanaatindeydi. 
Sonuç olarak Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk,
Türk milletinin bütün
maddi manevi deðerleri
ile özellikle milletimizi a-
sýrlardýr yoðurmuþ, ruh ve
þekil vermiþ manevi de-
ðerlerin en önemli unsur-
larýndan biri olan Ýslam di-
ni ile bütünleþmiþ ve ona
olan inancýný, yaþamýnýn
her safhasýnda vicdanýnýn
en mutena yerinde muha-
faza etmiþtir.”

Diyanet: ''Atatürk dinsiz deðildi''
KURUMUN ''DÝYANET'' DERGÝSÝNDE ATATÜRK’ÜN, ÝSLAM DÝNÝNÝ ÝYÝ

BÝLEN VE GERÇEK BÝR ÝNANAN OLDUÐU VURGULANDI.
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VViiyyaannaa-  Yeni Vatan Gazete-
si’nin de iþbirliði ile organi-
ze edilen Türkiye’nin en bü-
yük dans grubu  olan ‘ANA-
DOLU ATEÞÝ’nin gösterisi
Wiener Stadhalle’nin 6 bin
kiþilik solununda  10 ve 11
Aralýk tarihlerinde iki gün
boyunca sanatseverlerin il-
gisine sunulacak.  

Yeni Vatan Gazetesi’nin res-
mi  Kooperasyon-Ýþbiliði or-
taðý (Kooperationspartner)
olduðu bu büyük orga-
nizasyonda  Anadolu’nun
her yöresinden 3 bin ayrý
dans figürünü tek bir kare-

ografide bir araya getiren
”Anadolu Ateþi” dans gru-
bunun bilet satýþlarýna ilgi
büyük.

Wiener Stadthalle’de 6 bin
kiþilik salonda Anadolu
Folkloru ile  ile modern Ba-
leyi buluþturan ünlü  ‘Ana-
dolu Ateþi’ adlý  gösteri
grubu ilk  gösterisine 10
Aralýk saat 19.30’da baþlay-
acak. Gösteri 11 Aralýk’ta
ayný yerde ve  þartlarda tek-
rarlacak. 

Biletler Wiener Stadthalle
giþelerinden (01/79 999

79)  alýnacaðý gibi tüm
Trafik bürolarýndan da  alý-
nabilecek. 
Yeni Vatan Gazetesi Anado-
lu’nun her tarafýndaki
Folklor ile modern Baleyi
buluþturann Anadolu Ateþi
adlý efsane gösteri grubu-
nun 10-11 Aralýk tarihlerin-
deki gösteriþli organziasyo-
nun  resmi Kooperations-
partneri olmanýn gururunu
siz deðerli okuyucularýmýz
ile paylaþmaktadýr. 

Yeni Vatan Gazetesi tüm
okuyucularýný bu vesile ile
bu büyüleciyi efsane gösteri
yi aileleri ile 10 veya 11
Aralýk tarihlerinde Wiener
Stadthalle’de izlemeye

davet etmektedir.
Türkiye’nin batýsýndan do-
ðusuna, güneyinden, kuze-
yine kadar 3 bin ayrý figürü
yýllarca araþtýrarak büyük
emeklerle dans halinde
dünyanýn beðenise
sunan Anadolu
Ateþi  adlý ef-
sane mo-
d e r n
d a n s
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Fethetmeye geliyorlar
10-11 Aralýk 2003’te Viyana’da mutlaka ailenizle birlikte izleyin.



grubu, Türkiye’den uzakta
yetiþen çocuklarýnýza Ana-
dolu’yu yakýnlaþtýrarak ken-
di öz güvenini kazanmasýn-
da önemli bir mihenk taþý
oynayacaktýr. 
Çocuklarýnýz bu Anadolu
Ateþi gösterisiden sonra
nereden geldiklerini kafala-
rýnda oturtarak benlik ve
kiþiliklerinin geliþmesinde

saðlam temellerden
birini bilinç altýna

atmýþ olacak-
lar. 

Önceki ismi ‘Sultans of
Dance’ Türkçesi ile ‘Sul-
tanlarýn Dansý’  olan dans
grubunun geçen yýldan iti-
baren yeni ismi ‘Anadolu
Ateþi’ (The Fire of
Anatolien). 
Türkiye’nin her bölgesinde
aylarca kapalý giþe oynayan
ve dünya çapýnda gerçek-
leþtirdikleri  çeþitli turneler-
de 3 milyon insana ulaþan
“Anadolu Ateþi”, dünyada
Anadolu insanýný tanýtma-
da þu anda rakipsiz durum-
da. 

Avusturya’da ilk defa bir
Türk kültür organizasyonun
Viyana’nýn tramvaylarý baþ-
ta olmak üzere, televizyon,
billbord  ve daha birçok ye-
rinde reklam ile tanýtýlmasý
ayrýca çok önemli. 

“Anadolu Ateþi” Avus-
turya’da yaþayan okuyucu-

larýmýzýn aileleri ile
bebererinde mutlaka
gitmeleri gereken bir
organizasyon.

Yeni Vatan Gazetesi
geçen yýl ‘Dans eden
Derviþler’ ile dünyanýn
en önemli Müzikevi
olan Viyana Konser E-
vinde (Wiener Kon-
zerthaus) Mevlana’yý
tanýtýrken, yine geçen
yýl dünyanýn önemli ti-
yatrolarýndan biri olan
ünlü Ronacher tiyatro-
sunda tiyatro sanatçýsý
Yýlmaz Erdoðan’ýn or-
ganizasyonluðunu üstlen-
miþti. Bu organizasyonlarý
yaparken tek misyonu
anavatanýmýz Türkiye ve
insanlarýný, yeni vatanýmýz
Avusturya’da hem okuyu-
cularýmýza artýsý ve eksisi ile
yaklaþtýrmak, ýsýndýrmak
hem de Avusturyalýlara

olumlu manada tanýtmak-
týr.

Bu hizmetlerini Yeni Vatan
Gazetesi kendi gücü ile ba-
ðýmsýz bir þekilde gerçek-
leþtirirken, siz okuyucularý-
na da bu ateþli gösteride iyi
eðlenceler diler.          (BK)

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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ORF Televizyonu’nda ’TÜR-
BAN KAVGASI’ baþlýklý yayýn-
da neler konuþuldu? 

Viyana/Kaynak  ORF
(Avusturya  Tevizyonu)-

Din özgürlüðü kiþinin özel
haklarýndan biridir. Ancak bu
özgürlüðün baþörtüsü ko-
nusunda sona erdiði görülü-
yor.Baþörtüsü, Müslüman
kadýnýn kendi kaderini tayin
etmesinin mi, yoksa baský
altýnda oluþunun mu sembo-
lü? Fransa, Almanya ve
Türkiye’de uzun süreden
beri, okullarda baþörtüsü
takýlmasý konusunda siyasi
tartýþmalarda bulunuluyor.
Avusturya’da da bu konuda
farklý görüþler mevcut. Konu
beklenmedik kiþilerin ayný
görüþte birleþmesine yol açý-
yor. Azýnlýk haklarýna öncelik
veren Yeþiller, Müslümanlarla
birlikte baþörtüsü takma
hakkýndan yana çýkarken,
FPÖ’nün Güvenlik Sözcüsü
Helene Partik -Pable kendini
feministlerle ayný kefede
buluyor. Partik-Pable’ye göre
Avusturya’da da resmi ma-
kamlarda bir baþörtüsü yasa-
ðý konulmasý düþünülebilir.
Eva Maria Kaiser’in þimdi iz-
leyeceðimiz yapýmýnda, bu
konuda baþrol oynayanlar,
yani kadýnlar söz alacak.

-VViyana’da  Naschmarkt
Viyana’daki Naschmarkt’ta
Türk kadýnlarý. Sema ve Sev-
tap yaklaþýk 20 yýldan beri A-
vusturya’da yaþýyorlar.
Yüksek öðrenimlerini tamam-
ladýktan sonra burada kal-
mýþlar. Kendilerini dindar,
ancak modern ve batýlý gö-
rüþte kadýnlar olarak taným-
lýyorlar. Müslüman kadýnlarýn
baþörtüsü takmasýna kuþkulu

bakýyorlar.

Sema  Sandrisser  (Tercüman):
“Bundan 20 yýl kadar önce
Viyana’da üniversiteye gider-
ken, üniversitelerde baþörtü-
sü takan kadýnlara pek rast-
lanmýyordu.
Þimdi bu tablo çok deðiþti“.

Sevtap  Durakbaþa  (Tercü-
man): “13-14 yaþýndaki
gençler Viyana’ya geliyorlar.
Türkiye’de hiç baþörtüsü tak-
mamýþlar. Buna mecbur
olmadýklarý için. Ama babala-
rý burada yaþýyor, çocuklar
sonradan ailelerinin yanýna
geliyorlar ve birdenbire baþ-
örtüsü takmaya baþlýyorlar.
Çünkü toplum böyle öngö-
rüyor ve baba da toplumun
baskýsýný hissediyor. Sonra da
psikosomatik hastalýklara
yakalanýyorlar“.
(Görüntü:  Viyana’daki Ýslam
Dini  Pedagoji  Akademisi)
Viyana’daki Ýslam Dini Peda-
goji Akademisi’ndeyiz. Bura-
da geleceðin din öðretmenle-
ri yetiþtiriliyor. Öðrencilerin
yüzde 80’i kadýn. Bazýlarý o-
kumak için özel olarak Viya-
na’ya gelmiþler, çünkü Türki-
ye’deki yüksek okullarda baþ-
örtüsü takmak yasak. Yarýn
Cumhuriyetin kuruluþunun
80. yýldönümünü kutlayacak

olan Türkiye’de þu sýralar bu
konu yoðun tartýþmalara
neden oluyor. Cumhuriyet
Bayramý vesilesiyle yapýlacak
olan resmi davete yalnýzca
baþörtüsü takmayan politika-
cý eþleri davetli. Bu da islamcý
iktidar partisini öfkelendiri-
yor. Akademideki kadýnlar da
tamamen baþörtüsü taraftarý.

(Görüntü:  Baþörtülü  bir  kýz
öðrenci)
Öðrenci: “Kadýn buluð çaðý-
na girmesiyle cazibesini gös-
termemeye, saklamaya baþ-
lar. Çünkü bizim dinimizde
kadýnlarýn üstün bir kiþiliði
var ve her taraflarýný göster-
memeleri gerekiyor. Bu týpký
ikinci bir kimlik gibi birþey“.

Yapýmcý:  “Yazýn  çok  sýcak
olduðunda  bu  sizi  engelle-
miyor  mu?“
Neslihari Erdints (Baþörtülü
yüksek okul öðrencisi): “Bu
bir nevi alýþkanlýk. Ben 10
yaþýmdan beri baþörtüsü
takýyorum ve hiç sýcak gel-
miyor“.

(Görüntü:  Fransa’da  baþörtü-
lü  kýz  öðrenciler) Fransa’da
da þu sýralar baþörtüsü ko-
nusunda ortalýk kaynýyor.
Bunun nedeni iþte bu iki kýz
öðrenci. Bunlar Yahudi bir

babayla Cezayir kökenli
Katolik bir annenin kýzlarý.
Birdenbire derslere baþörtüsü
takarak girmeye baþladýlar.
Anne babalarý da onlarý vaz-
geçiremedi. Þimdi de okul-
dan atýldýlar, çünkü Fransa’da
din ile devlet iþleri kesinlikle
birbirinden ayrý tutuluyor. Kýz
öðrenciler fundamentalistle-
rin etkisinde kalmakla suçla-
nýyor, kendileri ise bunu red-
dediyor. Onlar için baþörtüsü
inancýn bir ifadesi.

Lila  Levy  (öðrenci)  çarþafýný
çýkarýyor: ”Okula hiç böyle
gitmedik. Okul içinde baþý-
mýzda yalnýz baþörtüsü vardý.
Geniþ elbiselerle dýþ hatlarý-
mýzý saklamaya çalýþýyoruz.
Ama onlar bizim bir adým
geri gidip, kulaklarýmýzý, saç-
larýmýzý ve boynumuzu gös-
termemizi istiyorlar”.

Fransa’daki yasal uygulama
pek açýk deðil. Yüksek
Mahkeme 1989 yýlýnda aldýðý
bir kararla, kýþkýrtýcý bir þekil-
de olmadýðý sürece, okullarda
baþörtüsünü genelde yasak-
lamýyor. Bu konuda kararý
okul müdürlerinin vermesi
gerekiyor. Onlar da bunun
açýkça yasaklanmasýný istiyor-
lar.

Marie  Theres  Duplex  (Okul
Müdürü):  ”Bazý öðrenciler
bilimsel açýdan ispatlanmýþ
olan þeyleri bile sorguluyor-
lar. Öðretmenlere, verdikleri
dersin dini inançlarýný zedele-
diðini söylüyorlar. Benim
öðrencilerimden biri geçen
yýl çantasýnda, içinde yaðmu-
ru Allah’ýn yarattýðý yazýlý bir
kitap taþýyordu. Bu baðlamda
fiziksel prensipler bile bir
tarafa itiliyor”.

ORF Televizyonunda ’TÜRBAN KAVGASI’
AAvvuussttuurryyaa  TTeelleevviizzyyoonnuu  OORRFF''nniinn  2288  EEkkiimm  ttaarriihhllii  hhaaffttaallýýkk  ““RReeppoorrtt““  pprrooggrraammýýnnddaa  ggöörrüünnttüü
eeþþlliiððiinnddee  yyuukkaarrýýddaakkii  bbaaþþllýýkk  aaddýý  aallttýýnnddaa  vveerriilleenn  vvee  yyaappýýmmccýýssýý  EEvvaa  MMaarriiaa  KKaaiisseerr  oollaann‚‚  „„TTüürrbbaann
kkaavvggaassýý““  bbaaþþllýýkkllýý  yyaayyýýnnýýnn  ççeevviirriissiinnii  bbiirree  bbiirr  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzýýnn  ddiikkkkaattiinnee  ssuunnuuyyoorruuzz::
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(Görüntü:  Viyana’da  15.böl-
gedeki  bir  okul)  Avusturya’da
daha ortalýk sakin. Okullarda
baþörtüsü bir sorun yaratmýy-
or. 15.Bölgedeki bu ortaokul-
daki öðrencilerin yarýsý
Müslüman, kýz öðrencilerin
yüzde 10’u baþörtülü.
Yalnýzca beden eðitimi der-
sinde güvenlik açýsýndan baþ-
örtüsünün çýkarýlmasý gere-
kiyor. Bu koyu dindar ailelerin
kýzlarý için bile, yakýnda bir
erkek olmadýðý sürece bir
sorun teþkil etmiyor. Okul
Müdürü, bazý kýz çocuklarýn
kendiliklerinden baþörtüsü
takmak istediklerini söylüyor.
Asýl sorunun okuldan sonra
ortaya çýktýðýný belirtiyor.

Huberta  Fahnl  (Okul
Müdürü): “Bununla en çok
uygulamalý meslek dersi veril-
diði günlerde karþýlaþýyoruz.
4.Sýnýfa giden bütün öðrenci-
ler uygulamalý meslek dersine
girmek zorundalar. Baþörtülü
öðrenciler için iþyeri bulmak
zor oluyor. Þimdi kalfa yetiþ-
tirme ruhsatýna sahip birkaç
Türk iþyeri bulduk, bu öðren-
cileri bu iþyerlerine gönderiy-
oruz”.

Kýz çocuklarýný baþörtüsün-
den korumalý mýyýz? Avustur-
ya’da bu konudaki yasalar
belli. Ýslam 1912’den bu
yana dini bir cemaat olarak
tanýnýyor. Müslüman haným
öðretmenler, öðrencileri etki-
lemedikleri sürece, din dersi
dýþýnda bile baþörtüsü taka-
biliyor.

Brigitte  Schinkele  (Hukuk  ve
Din  Enstitüsü):  ”Devlet anne
babanýn çocuklarýný eðitme
hakkýna karýþamaz. Devlet
eðitim ve öðretim görevini
yerine getirerek, din ve özgür
dünya görüþü haklarýndan
kaynaklanan dini tarafsýzlýðý
korumak zorundadýr”.

Bu Avusturyalý feministler
tarafýndan pek paylaþýlmayan
bir görüþ. Gerçi onlar da din
özgürlüðünden yanalar, ama
bu kadýn haklarý tehlikeye

girince bitiyor.
Ýslamcý topluluklarda sýnýrlý
bir kadýn kavramýnýn hakim
olduðu ve baþörtüsü aracýlý-
ðýyla bu tablonun Avrupa’ya
da transfer edildiði düþünü-
lüyor.

Elfriede  Hammerl  (Gazeteci
ve  Yazar): ”Genelde hoþgörü-
süz tutumlara karþý hoþgörü-
lü deðilim. Irkçý ifadelerin
kullanýlmasýna, ýrkçý bir
dünya görüþünün herhangi
bir þekilde sergilenmesine de
kayýtsýz kalamam. Yahudi
düþmanlýðý ya da cinsiyet yü-
zünden ayrýmcýlýða da tabii ki
kayýtsýz kalamayacaðým ko-
nular. Baþörtüsü bana göre
cinsiyet yüzünden ayrýmcýlý-
ðýn belirgin bir sembolü”.

Acaba baþörtüsü takan kadýn
baský altýnda da, bunun far-
kýnda deðil mi? Feminist
gazeteci, bilinçli olarak baþ-
örtüsünden yana çýkan
Müslüman kadýnlarýn azýnlýk-
ta olduðunu söylüyor ve bu
ifadesiyle istemeden azýnlýk
politikasýyla ihtilafa düþüyor.

Terezija  Stoistis  (Yeþiller  Par-
tisi  Milletvekili): ”Din özgür-
lüðü karþýsýna kadýn haklarý
hareketini çýkarmayý ve baþ-
örtüsü tartýþmasý ile baðlantý-

lý olarak deðerlendirmeyi
hatalý bir baþlangýç olarak
görüyorum. Gerçek olan þu
ki, Avusturya’da haç taþýmayý
olmadýðý gibi, baþörtüsü tak-
maya da yasaklayýcý herhangi
yasal bir zemin yok”.

Helene Partik-PPable  (FPÖ
Milletvekili): ”Bu insanlar
buraya son derece uygar bir
yaþam sürebilmek için geli-
yor. Burada modern hastane-
ler, okullar bulmayý umuyor-
lar. Ama öte yandan da
örtünmek için son derece
antikalaþmýþ bir sembolü
baþlarýna takýyorlar. Burada
yaþamak istiyorlarsa buradaki
yaþam þartlarýna uymalarý
gerektiðini düþünüyorum”.
FPÖ resmi makamlarda baþ-
örtüsü yasaðýna iliþkin bir
inisiyatif baþlatmak istiyor.
Fransa’da bu konuda bir
komisyon toplandý. Bu ko-
nuda bir yasa çýkarýlmasýný
isteyen saðcý ve solcu politi-
kacýlarýn sayýsý giderek artý-
yor. Bunlar baþörtüsünü,
islamcý fundamentalizmin
yayýlmasýnýn bir belirtisi ola-
rak deðerlendiriyor.

(Görüntü:  Fransa’da  Komis-
yon  Toplantýsý)
Hanifa  Cherifi  (Komisyon  Ü-
yesi): “Bu konuda endiþele-

nip, baþörtüsünün kadýnýn
statüsü için ne anlama gel-
diði sorgulanabilmeli. Gerçi
biz Avrupa’da yaþýyoruz, ama
baþörtüsü de diðerleri gibi
dini bir semboldür deyip
geçemeyiz. Biraz daha ileri
giderek, baþörtüsünün erkek
-kadýn eþitliðine ve kadýnýn
onuruna  aykýrý düþüp düþ-
mediðini de sorgulamalýyýz
diye düþünüyorum“.

(Görüntü:  Viyana’da  Nasch-
markt)
Baþörtüsünden baþörtüsüne
fark var. Viyana’daki Nasch-
markt’ta karþýlaþtýðýmýz mo-
dern Türk kadýnlarý için
Anadolu kadýnýnýn kullandýðý
geleneksel baþörtüsü bir
sorun teþkil etmiyor. Onlar
çeþitli fundamentalist grupla-
rý simgeleyen özel örtünme
þekillerine þüpheli bakýyor.

Banu  Barta  (Vergi  Uzmaný):
“Açýk görüþlü, liberal bir
toplum içinde yaþýyoruz. Bu
kadýnlarýn kafasýndan baþör-
tüsünü çekip alamayýz. Ama
benim kiþisel görüþüme göre,
kadýnlarýn baþörtüsüyle belli
yerlere girmeleri yasaklanma-
lý.
Üniversitelerde ders vermek
ya da politikaya atýlmak
gibi“.

Yapýmcý: “Yani sizce baþörtü-
sü yasaklansýn mý?“

Banu  Barta: “Evet ben böyle
düþünüyorum“.
Yapýmcý Sema’ya dönerek:
“Kýzýnýz bir gün gelip baþör-
tüsü takacak olsa, nasýl bir
tepki gösterirdiniz?“

Sema  Sandrisser  (Tercüman):
“Ben kýzýmý liberal ve açýk
görüþlü bir insan olarak yetiþ-
tirmek istiyorum. Eminim ki,
baþörtüsü takacak olsa bile,
toplumun bazý deðerlerini
sorgulamayacaktýr“. 
Kaynak 
ORF(Avusturya  Tevizyonu)-    
Yapýmcý:  Eva  Maria  Kaiser
Kameraman:  Josef  Ettlinger
Dekupaj:  Ursula  Metzger  
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“DOST dost diye nicesine
sarýldým... Benim sadýk ya-
rim kara topraktýr.” diyor
Aþýk Veysel. 
Kara toprak, hepimizi, en
þefkatli anne olarak baðrýna
basacaktýr; bu bir gerçek... 
Toprak, bir þey beklemeyen
dost, eksiklerimizi görme-
yen, kötülüklere iyilikle karþý-
lýk veren annedir. 
Gönül ve sevgi kurumu ta-
savvufta anne topraða, ba-
ba göðe benzetilmiþ ve þöy-
le denmiþtir: 
'Üzerinde gezdiðimiz top-
rak, baþýmýzýn üstündeki se-
madan yücedir.' 
Gök; parýltýlý, cilveli, çekici-
dir; ama, kara bahtýmýzýn
bütün ak bereketleri, kara
topraktan çýkar. 
Kara günlerde bizi kara top-
rak kucaklar. 
SADIK YAR TOPRAK 
Tasavvuf tarihinin 'önder' di-
ye yücelttiði ölümsüz Cü-
neyd El-Baðdadi (ölm.
298/910) 
'Sufi, yani, gönlünü ve hiz-
metini sevgiye adamýþ kiþi,
topraða benzer.' diyor ve ek-
liyor: 
'Bakýn topraða, ona her tür-
lü çer-çöp, her türlü kirli þey
atýlýr; fakat ondan hep güzel
þeyler zuhur eder.' 
Anadolu'nun koca gönüllü
Aþýk Veysel'i, Cüneyd'den bin
yýlý aþkýn bir zaman sonra bu
pörsümez gerçeðe þöyle de-
ðinecektir: 
'Karnýn yardým kazmayýnan,
belinen, 
Yüzün yýrttým týrnaðýnan, e-
linen, 
Yine karþýladý beni gülünen; 
Benim sadýk yarim kara top-
raktýr.'
Evet, kara toprak, böylesine
cömert ve sevecendir. Ne var

ki, yalnýz kara topraðýn 'sa-
dýk yar' olacaðý bir dünya,
derdi çekilecek bir dünya
deðildir. 
Ýnsan, kendisini, kara toprak
dýþýnda kucaklayacak dostlar
da arar. 
Dost, dost... 
Dostu ve dostluðu ifade
eden kelimeler her dilin en
sýcak, en kucaklayýcý sözcük-
leridir. 
Kur'an; dostluk (uhuvvet)
sýrrýnýn erdiriciliðini, enginli-
ðini mucize boyutlarda ele
alan, ezel dostunun kelamý-
dýr. 
Her þeyden önce, iman be-
raberliði, zaman öncesinde
baþlayan ve zaman üstü de-
ðeri olan bir dostluk olarak
veriliyor. 
Isar ahlaký- ki baþkalarýnýn
mutluluðunu kendi çýkarlarý-
na yeðlemektir- bir dostluk
ahlaký, bir dostlar ahlakýdýr. 

Kur'ansal anlamýyla iman
gerçeði, ezelde ve Yaratan-
yaratýlan arasýnda, misak
denen bir antlaþmayla baþ-
layan bir dostluk sýrrýdýr. (bk.
A'raf, 172) 
Bu dostluk antlaþmasýna ve-
falý olarak, önce Allah'a bað-
lýlýðý, ardýndan da iman çer-
çevesi içine girmiþ tüm in-
sanlara ve giderek Allah'ýn
tüm kullarýna dostça dav-
ranmayý gerektirir. 
'Aldatan, bizden deðildir.' di-
yor emin dost, Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)... Çünkü;
aldatmak, dostluk sýrrýný
tahrip etmektir. 
Aldatanlar, Emin Elçi'nin
baðlýlarý olamazlar... 
Ýman eri odur ki; varlýðý, ö-
zellikle insaný büyük dostun
rengini, çizgisini, kokusunu
taþýyan haberci olarak görür
ve dost hatýrý için sever. Çað-
larý dize getirmiþ Yunus'un

dediði gibi, 'Yaratýlaný seve-
riz, Yaratan'dan ötürü.' 
Kur'an, ezel dostu Allah'a,
ezelde verdiðimiz sözün
dünya planýnda hatýrlanma-
sýna ve gereklerinin yapýlma-
sýna 'ahde vefa' diyor ve
bunun zedelenmemesine
özen göstermemizi istiyor.
(bk. Bakara, 27) Ve ezel
dostunun en büyük dostu
Son Peygamber: 'Ahde vefa-
sý olmayanýn imaný da ola-
maz' diyor. 

YYAARRAATTIICCII  ''DDOOSSTT''  
Ne ilginçtir ki, en büyük
Allah dostu son Resül'ün,
eþsiz çilelere katlanarak
tanýttýðý mesaj karþýlýðý in-
sanlýktan istediði tek þey Eh-
libeyt'ine sevgi ve dostluktur.
(bk. Þura, 23) 
Ve ne ürperticidir ki, Arap'ýn,
o masum Resul'ün bu ma-
sum isteðine verdiði cevap,
onun, 'cennet çiçeðim' diye
koklayýp öptüðü torunlarý-
nýn birini zehirlemek, birini
de doðramak olmuþtur. 
Bundan daha ürpertici olan
da þudur: Bu namert ihanet,
o Resuller sultanýnýn teblið
ettiði dine inandýðýný söyle-
yen bir zümre tarafýndan
yapýlmýþtýr. Ýslam ümmetinin
periþanlýðýn temeli iþte o
ihanetle atýldý. Allah'ýn, an-
ne-baba-evlat-kardeþ gibi
kan ve beden baðý ifade
eden ilgilerden uzaklýðý, tev-
hit ve tanrýlýðýn bir niteliði
olarak, Kur'an tarafýndan
ýsrarla savunulur. Ama, ayný
Kur'an'a göre 'Allah'ýn dost-
larý vardýr' ve: 
'Allah dostlarý için ne korku
vardýr, ne de hüzün. Dünya
ve ahirette muþtular vardýr
onlar için.' (Yunus, 62-64) 
Tasavvufta, Yaratýcý'dan

“Dost dost diye nicesine sarýldým...“
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'dost' diye söz edilir. 
Bir derviþ için en büyük eriþ
ve oluþ, mezar denen son-
suzluk istasyonunun taþýna
'Hu Dost' yazdýrabilmeyi ger-
çekten hak etmiþ olarak bu
ölümlü dünyadan ayrýlabil-
mektir. 

YYOOLL  KKAARRDDEEÞÞLLÝÝÐÐÝÝ  
Varoluþun, ayný anda hem
en zor hem de en kolay iþi-
dir bu... Sufiler, Allah'ýn yal-
nýz dostluk alakasýna deðer
vermesindeki sýrrý, bir mut-
luluk zemini olarak, hayatýn
temeline koyarlar. Derler ki:
Çocuklarýnýz, karýnýz, kar-
deþleriniz olabilir. Önemli
olan, onlarla, kan baðýnýn
ötesinde bir kaynaþma, bir
dostluk kaynaþmasý kurabil-
menizdir. 
Bel evladý, bel kardeþi olmak
çok önemli deðildir; yol
evladý, yol kardeþi olmaya
bakýn! 
Yol evladý, 'kalp çocuðu'dur. 
Çocuklarýnýzý, belinizin ço-
cuðu olmanýn yanýnda, kal-
binizin çocuðu da yapabil-
miþseniz, mavi kubbeye bir
ölümsüz ses býrakabilmiþsi-
niz demektir. Asrýsaadet, ya-
ni Son Peygamber'in teblið
süresi, eþsiz bir dostluk inkýl-
abýný insanlýða armaðan
eden mutlu bir zaman parç-
asý olarak da dikkat çeker. O,
bir anlamda, dostlukta inký-
lap hareketidir. Dostluðun,
ölmez deðer haline getirildi-
ði bir zaman dilimidir o... 
Öldürüleceðini kesinlikle bi-
len bir Ali'nin, Hicret gecesi,
muazzez Nebi'nin, mýzrakla-
rýn gölgesindeki yataðýna u-
zandýðý geceler vardýr on-
da... Emin Elçi'nin emin dos-
tu Ali'dir bunu göze alan... 
Can, dost için uçmaya hazýr
olmadýkça Ali caný olabilir
mi? 
Uhud harbinde, onca þehit
verilmiþtir. Haber Medine'ye
ulaþýr. Oðlu ve kocasý þehit

düþmüþ bir anne, haberci-
den durumu öðrendiðinde
þöyle konuþur: 
'Sen bunu býrak da, bana
söyle: Allah Elçisi'ne bir þey
oldu mu?' 
Haberci: 'Hayýr, o, afiyette-
dir.' deyince sahabý kadýn
þöyle haykýrýr sevincini: 
'Madem ki sen afiyettesin,
bütün ýstýraplar mutluluk sa-
yýlabilir'. 

EENN  BBÜÜYYÜÜKK  AACCII  
Dost ve dostluk bu olunca,
dosttan gelen aldatýþýn, na-
mertliðin, dönekliðin acýsý
en büyük acý olacaktýr. 
'Sen de mi Brütüs?' yakýnýþý-
nýn üç kelimeye sýðdýrdýðý
zehirli acý, tanýmlanamaz
büyüklüktedir... 
Bütün organlarý tek tek
doðranarak idam edilen þýk
ve sonsuzluk eri Hallac (ölm.
309/921), karanlýk benlikle-
rin taþ yaðmuruna gülerek
karþýlýk veriyordu. O sýrada,
fýrlatýlan bir gül vücuduna
deðdi ve bunun üzerine bir
feryat kopardý Hallac... 
Dostu Þibli'nin attýðý bir gül-
dü bu... 
Yobaz karanlýðýn cellatlarý
sordular: “Onca taþa ses çý-
karmayan sen, böylesi bir
gül deðince neden baðýr-
dýn?” 
Cevap, Hallac kadar ölüm-
süzdür: 
'Taþlar, düþmandan geliyor-
du. Gül, dosttan geldi. O
yüzden acýsýný duydum. Ve
feryat ettim.' 
Dost, hangi sözcüklerle
anarsak analým, ölümsüzlü-
ðe ve sonsuza duyulan özle-
min getirdiði sýzýyý ve susuz-
luðu dindiren tek imkandýr. 
Dost, varoluþun içinize dol-
durduðu sýzýnýzý paylaþan,
bu sýzýnýn paydasýný düþü-
ren, aziz varlýktýr...

Ne mutlu, dostluk sýrrýna
mahrem olanlara...
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ÇÇaallýýþþttýýrrmmaa  iizznnii
((BBeesscchhääffttiigguunnggssbbeewwiilllliigguunngg))
AB ve Avrupa Birliði Ekono-
mik sahasý üye devletlerin-
den gelmeyen, Avustur-
ya`da yaþayan ve ilk defa
ücretli bir iþte çalýþacak olan
yabancýlar için:
aa- Yerleþim iznine (Nieder-
lassungsbewilligung) sahip
olmasý gerekiyor. (ikamet
gerekçesinin özel olmamasý
gerekiyor);
bb- Kendisi için baþvuruda
bulunacak bir firma bulma-
sý;
cc- Ýþ piyasasýnýn durumunun
çalýþtýrýlmasýna müsaade e-
diyor olmasý (eyalet ve bü-
tün ülke için olan en yüksek
sýnýrýn aþýlmamasý) gereki-
yor.
Bu þartlar yerine getirildiðin-
de sadece bir iþyeri için 12
ay geçerli olan çalýþtýrma
müsaadesi verilir.
SSüürreellii  ççaallýýþþttýýrrýýllaann  yyaabbaannccýýllaarr

iiççiinn  sseezzoonnlluukk  ççaallýýþþttýýrrmmaa
mmüüssaaaaddeessii

aa- Federal Çalýþma ve

Ekonomi Bakan-
lýðý`nýn çýkardýðý
kararnameye is-
tinaden belirli
mesleklere du-
yulan ihtiyaç
yurt içinden kar-
þýlanamýyorsa,
çalýþtýrýlacak ya-
bancýlar için bel-
li bir kontenjan
belirlenir.
bb- Böyle bir mü-
saadeyi Avustur-
ya`da yaþama-
yan, fakat araný-
lan mesleðe
uygun yabancý-
lar,
cc- Avusturya`da
yaþayan, ikamet
ünvanýna ve

kontenjanda aranýlan mesle-
ðe uygun yabancýlar alabilir.
dd- Sezonluk çalýþtýrma mü-
saadesi ilk önce en fazla 6
altý ay için verilmektedir. 
Eðer bu sürenin sonunda
hala ihtiyaç varsa ve bu ola-
nak kararnamede öngörü-
lüyorsa, en fazla altý ay için
tekrar verilir.
ee- Eðer yabancýya hala ihti-
yaç varsa, o zaman yabancý-
nýn kesinlikle iki ay ara ver-
mesi gerekiyor. Ondan sonra
tekrar en fazla altý ay için
sezonluk çalýþtýrma müsaa-
desi verilir.
ff- Eðer bu iþler altý aydan ký-
sa sürüyorsa, ayný yabancý i-
çin birden fazla sezonluk ça-
lýþma müsaadesi verilebilir
(aralarla).Yalnýz bütün izinle-
rin toplamý 14 takvim yýlýnda
12 ayý geçmemesi gerekiyor.
gg- Bu þekilde çalýþtýrýlan bü-
tün yabancýlara süresi sýnýrlý
oturma izni (Aufenthalter-
laubnis) verilir ve bu oturma
izni hiçbir zaman yerleþim
iznine çevrilemez.
hh- Avusturya`da yaþayanlar

ve sezonluk çalýþtýrma müsa-
adesi alanlar, kýsa süreli ika-
met gerekçelerini deðiþtir-
mek zorundalar. Daha sonra
tekrar eski ikamet gerekçele-
rine sahip olurlar.

EEkkiinn  zzaammaannýý  yyaarrddýýmm  
aammaaççllýý  ggeelleenn  yyaabbaannccýýllaarr  

aa- Vatandaþlarýnýn Avustur-
ya`ya giriþ vizesi alma
zorunluluðu olmayan ülke-
lerden gelen yabancýlar
bb- Ekin zamaný yardým için
öngörülen çalýþtýrma müsa-
adesi en fazla 6 hafta için
verilir.
Bu müsaade görülecek þekil-
de pasaporta kaydedilir.

ÇÇýýrraakkllaarr
Çýraklýk eðitiminin toplam
süresi için çalýþtýrma müsaa-
desi veya çalýþma izin belge-
si (Arbeitserlaubnis) verilir.

YYaabbaannccýý  üünniivveerrssiittee  ööððrreenn-
cciilleerrii  iiççiinn  kkoonntteennjjaann  ççeerrççee-
vveessiinnddee  sseezzoonnlluukk  ççaallýýþþttýýrrmmaa  

mmüüssaaaaddeessii
Yabancý üniversite öðrencisi-
nin ikamet gerekçesi “eði-
tim” olmak üzere oturum
müsaadesine sahip olmasý
gerekir.
Bir meslek için belirlenen
kontenjan kapsamýnda süre-
li çalýþtýrma müsaadesi alabi-
lir.
Bu müsaade bir takvim yýlýn-
da en fazla 3 ay için verilir.

YYaabbaannccýý  üünniivveerrssiittee  
ööððrreenncciilleerrii  iiççiinn  nniizzaammii
ççaallýýþþttýýrrmmaa  mmüüssaaaaddeessii

Yabancý öðrencinin çalýþtýðý
iþten elde ettiði gelirle geçi-
minin büyük bir kýsmýný
karþýlamamasý gerekiyor (Ya-
bancýlar Polisine göre bir ü-
niversite öðrencisinin geçi-
mini saðlayabilmesi için yýl-
da  5000.- Euro gerekli. Bu

yüzden yýllýk kazancýn
2500.- Euro`nun altýnda ol-
masý gerekiyor. Aksi takdirde
öðrenci için sorun olabilir.
(örneðin sýnýrdýþý gibi)
Böyle bir çalýþtýrma müsaa-
desinin verilebilmesi için yet-
kili kurulun oy birliði ile ka-
rar almasý veya öðrencinin
kilit iþgücü olarak dikkate a-
lýnmasý gerekiyor.

GGüüvveenncceellii  iikkaammeettlleerrii  
oollmmaammaassýýnnaa  rraaððmmeenn

((AAvvuussttuurryyaa`̀ddaa  55  yyýýllddaann  aazz
bbuulluunnaannllaarr))    öözzeelllliikkllee  

eenntteeggrree  oollmmuuþþ  yyaabbaannccýýllaarr
Almanca’nýn iyi bilindiðinin
kanýtlanmasý gerekiyor.
Çok ender verilen bu çalýþtýr-
ma müsaadesi için gerekli
olan diðer þartlarýn dýþýnda
Ýþ ve Ýþci Bulma Servisi`nin
yetkili yerel danýþma kurulu-
nun (Regionalbeirat von
AMS) oybirliði ile verilmiþ
kararý gerekmektedir.

SSaannaattççýýllaarr  
Özel þartlar geçerlidir.
Gerçekten sanatsal bir çalýþ-
ma olduðuna dair kanýtlar
ibraz edilmelidir.
Konsepti olan projenin mev-
cut olmasý durumunda 4
haftaya kadar çalýþtýrma
müsaadesi gerekmiyor

ÇÇaallýýþþmmaa  ÝÝzziinn  BBeellggeessii
((AArrbbeeiittsseerrllaauubbnniiss))

AB ve Avrupa Ekonomik
Sahasý üye devletleri vatan-
daþý olmayan, Avusturya`da
yaþayan ve belirli bir süre
çalýþtýrma müsaadesi ile
çalýþmýþ olan yabancýlarýn;
Son 14 ay içerisinde 12 ay
çalýþtýrma müsaadesi ile
çalýþmýþ olmasý ve þahsen
baþvuruda bulunmasý gerek-
mektedir.
Sezonluk çalýstýrma müsaa-
desi (öðrenciler, çalýþtýrma

Hangi çalýþma müsadeleri kimler için gerekli?
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müsaadesini bir meslek için
öngörülen kontenjan kapsa-
mýnda alanlar veye stajyer ya
da Avusturya`daki yabancý
bir firmanýn temsilcileri) ile
kazanýlan çalýþma saatleri,
çalýþma izin belgesi için þart
olarak dikkate alýnmaz.
Eðer son 24 ay içersinde 18
ay çalýþýlmýþsa, baþvuru üze-
rine uzatýlabilir.

MMuuhhaaffiiyyeett  bbeellggeessii
((BBeeffrreeiiuunnggsssscchheeiinn))

AB ve Avrupa Ekonomik
Sahasý üye devletleri vatan-
daþý olmayan yabancýlarýn
-Avusturya`da yaþamasý ve
son 8 yýl içersinde en az beþ
yýl diðer çalýþma müsaade-
leri ile çalýþmýþ olmasý veya
-En az 5 yýl bir Avusturya
vatandaþý ile evli kalmasý
(eðer eþ ölürse bu süre dik-
kate alýnmaz) veya
-Okul zorunluluðunun en
azýndan son yýlýnýn tamamý-
ný Avusturya`da bitirmesi,
yerleþim iznine sahip olmasý
ve anne ya da babasýnýn son
5 yýl içersinde en az 3 yýl
ücretli bir iþte çalýþmýþ olma-
sý gerekir.
Avusturya ve Avrupa ekono-
mik sahasý üye devlet vatan-
daþlarýnýn son 5 yýl içerisinde
en az 2,5 yýl yasal olarak
Avusturya`da bulunan eþleri
ve çocuklarý.
Muafiyet belgesi, baþvuru
üzerine verilir ve 5 yýl süre ile
tüm Avusturya`da geçerli-
dir.
Eðer muafiyet belgesine
sahip kiþi son 5 yýl içersinde
2,5 yýl çalýþmýþsa, baþvuru
süresi uzatýlabilir.

YYeerrlleeþþiimm  BBeellggeessii
01.01.1998 tarihinden son-
ra Avusturya`ya yerleþmiþ,
çalýþan iþçiler muafiyet bel-
gesi alabilmek icin gerekli
þartlarý yerine getirmiþ olsa-
lar bile, entegrasyon sözleþ-
mesini (Almanca bildiklerini

kanýtlamalarý) yerine getirme
yükümlülüðü geçerlidir. Her
koþulda, bu yabancýlarýn en
az 5 yýl Avusturya`da bulun-
malarý ve þu an çalýþýyor ol-
malarý gerekmektedir.

Yukarýdaki durumda bulu-
nan yabancýnýn 01.01.1998
tarihinden sonra Avustur-
ya`ya gelen eþleri ve çocu-
klarý için de Avusturya`da en
az 5 yýlý yasal olarak ikamet
etme ve entegrasyon sözleþ-
mesini yerine getirme zo-
runluluðu vardýr.

01.01.1998 tarihinden önce
Avusturya`ya gelen ve mua-
fiyet belgesine sahip olan

yabancýlar, muafiyet belgesi-
nin süresi bittiðinde yerleþim
belgesini alabilirler.
Burada dikkat edilmesi gere-
ken konu sadece muafiyet
belgesinin yerleþim belgesini
almak için bir þart olmadýðý-
dýr. Bu aþamada da Almanca
bilgileri dikkate alýnmakta-
dýr.

Avusturya`da okula giden
yabancýlar için de 5 yýllýk
süre geçerlidir.

Avusturya ve Avrupa Eko-
nomik Sahasý üye devlet vat-
andaþlarýnýn AB ve Avrupa
Ekonomik Sahasý üye devlet
vatandaþý olmayan aile bi-

reylerinin 2 yýl Avusturya`da
bulunmalarý gerekir.

GGüüvveennccee  BBeellggeelleerrii
((SSiicchheerruunnggssbbeesscchheeiinniigguunngg))

Ýþ ve Ýþçi Bulma Servisi (AMS)
baþvuru üzerine yurtdýþýnda
bulunan bir yabancýyý çalýþ-
týrmak için bir firmaya
güvence belgesi düzenler.
Güvence belgesinde hangi iþ
için çalýþtýrýlacaðýnýn yazýlý
olmasý ve çalýþtýrma müsaa-
desi için gerekli olan þartla-
rýn (yurt içinde iþsiz olan
yerli ve yabancýlar arasýnda
uygun iþ gücünün olmamasý
eyalet ve bütün ülke için
öngörülen en yüksek sayýnýn

aþýlmamasý) yerine getirilme-
si gerekir. Güvence belgesi
en fazla 26 hafta için verilir
ve 36 haftaya kadar uzatýla-
bilir.

KKiilliitt  iiþþggüüccüü  oollaarraakk  kkaabbuull
eeddiillmmee  

Yeni bir yabancý artýk sadece
kendisini kilit iþgücü olarak
en az 2.016.-Euro aylýkla iþe
alacak bir firma bulduðu ve
kotada kendisi için yer oldu-
ðu zaman Avusturya’ya
gelebilir. Bu yabancýnýn kilit
iþgücü gerekçesi adý altýnda
doldurduðu formu iþvereni-
ne göndermesi ve iþverenin
„iþveren beyanýný (Arbeit-
gebererklärung)” doldur-

duktan sonra “iþveren için
ek kaðýdý (Beiblatt für Ar-
beitgeber)” doldurup, ev-
raklarý çalýþtýrmak istediði ki-
lit iþgücü adýna makam ver-
mesi gerekir.
Serbest çalýþmak isteyen kilit
iþgücünün doldurduðu for-
mu doðrudan makama gön-
dermesi gerekir. Diðer þartlar
bu kilit iþgücü için de geçer-
lidir.

Baþvurunun MA 20’ye yapýl-
masý gerekir. MA 20 ilk ince-
lemeden sonra evraklarý Ýþ ve
Ýþçi Bulma Servisine (AMS)
gönderir. AMS ise her iki
durumda da gerçekten kilit
iþgücü olup olmadýðýný kon-
trol ettikten sonra kararý
yabancýlar makamýna gön-
derir. Yabancýlar makamý
kilit iþgücü (serbest veya
ücretli bir iþte çalýþan) gerek-
çeli yerleþim iznini düzenler.
Bu yerleþim izni çalýþma
hakkýný da içermektedir.
Daha sonra makam bu pulu
(Vignette) pasaporta yapýþtý-
rýlmasý için yurtdýþýndaki
Avusturya temsilciliðine
gönderir.

Bu durumda bulunan bir
yabancýnýn çalýþmasý için her
durumda özel bir izne
gereksinimi yoktur. Eðer
iþverenini deðiþtirirse, o
zaman ikinci yýl yerleþim
iznine ve çalýþmak için izne
ihtiyacý vardýr. Bu prosedü-
rün 6 haftadan uzun sürme-
mesi gerekir.

Eðer kilit iþgücü 24 hafta-
dan daha az kalacaksa, ent-
egrasyon sözleþmesini yeri-
ne getirmek zorunda deðil-
dir. Fakat burada yerleþmeyi
düþünüyorsa, o zaman
formda (Formular) entegras-
yon sözleþmesini imzalamasý
gerekir. Bu tip yabancý kilit
iþgüçlerinin ailelerini de
getirme hakký vardýr.
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VViiyyaannaa-  Avusturya’da kuru-
lan bazý dernekler sadece
adýyla mevcudiyetini sürdü-
rürken bazýlarý faaliyetlerini
büyük bir özveri ve görev
anlayýþý içinde sürdürerek
Türk toplumuna bir þeyler
katma çabasý içindeler.
Bu derneklerden birisi de
EKKUS.  Birkaç sanatçýnýn bir
araya gelip sanat ve kültür
çalýþmalarýný yoðunlaþtýrýl-
masý, sanat ve kültürle ilgile-
nen ya da yeteneði olan
insanlara imkan saðlanmasý,
çeþitli etkinliklerin yapýlabil-
mesi için bir dernek kurma
fikrinden yola çýkýlarak
EKKUS, Avrupa Kültür Sanat
ve Spor Derneði kuruldu.
2002 yýlýnýn Aðustos ayýnda
faaliyetine baþlayan derne-
ðin Baþkaný Cahit Sarýaltýn,
uzun yýllardýr burada yaþa-
yan ve sanatla yakýndan ilgi-
lenen bir ekonomist. 
Yöneticilerinden Ressam Si-
nan Gültekin Viyana Sanat
Akademisinde Film ve Fo-
toðraf bölümünde öðretim
görevlisi, Uður Özkan ise fo-
toðraf sanatçýsý. 

Dernek faaliyetleriyle ilgili
olarak konuþtuðumuz Sinan
Gültekin bize þunlarý söyledi:
SSaayyýýnn  GGüülltteekkiinn  bbiizzee  ddeerrnneeððii-
nniizziinn  aammaaccýý  vvee  ffaaaalliiyyeettlleerriiyyllee
iillggiillii  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Evet, amacýmýz burada ya-
þayan, Avusturya’nýn için-
den ve dýþardan, farklý kültür
ve geleneklerden gelen sa-
natçýlarýn ürettiklerinin, e-
serlerinin Avrupa ve Avus-
turya’da yaygýn olarak gös-
terime sunulmasý. Onlara
olanaklar yaratýlmasý, kata-
loglar, bilgi bankalarýnýn
oluþturulmasý, sergiler ve
birlikte yapýlan çalýþmalarla,
seminerlerle halka sunulma-
sý olarak özetlenebilir.
Dernek kendi içinde çalýþma
guruplarý kurarak çeþitli kül-
tür etkinlikleri yapýyor. 
HHaannggii  kkoonnuullaarrddaa  ççaallýýþþmmaallaarr
yyaappýýllýýyyoorr??
Burada yapýlan çalýþmalar a-
rasýnda resim, heykel, sera-
mik gibi el sanatlarýnýn ya-
nýnda, dans, tiyatro, bilimsel
çalýþmalarda aðýrlýklý olarak
yapýlmakta. Bu güne kadar
film ve senaryo çalýþmalarý,

çeþitli sergiler, resim kurslarý,
Almanca-Türkçe kurslarý ve-
rildi ve halen devam ediyor.

ÇÇooccuukkllaarraa  yyöönneelliikk  bbiirr  ffaaaalliiyyee-
ttiinniizz  vvaarr  mmýý??
Tabii, Pazar günleri çocukla-
ra, anneleri kahvaltýlarýný
yaparken deðiþik sanatçýlarla
çalýþmalar yaptýrarak olasý
yeteneklerinin ortaya çýkarýl-
masý ve geliþtirilmesi yönün-
de dersler veriliyor. Her Pazar
10.30 - 12.30 arasý bütün

çocuklara açýk. 16. Bölgede-
ki Etap City’den bize ulaþýla-
bilir.
BBuunnddaann  ssoonnrraakkii  ççaallýýþþmmaallaarrýý-
nnýýzz,,  iilleerriiyyee  ddöönnüükk  ppllaannllaarrýýnnýýzz
nneelleerr??
Film çalýþmalarýna yoðunluk
vermek istiyoruz. Bir film
festivali düzenlemeyi ve yeni
çalýþma atölyeleri oluþtur-
mayý planlýyoruz.

BBuurraaddaann  dduuyyuurraabbiilleecceeððiimmiizz,,
yyaakkýýnn  zzaammaannddaakkii  ffaaaalliiyyeettlleerrii-
nniizz  nneelleerr??
20 Kasým 2003’de Etap City,
Neulerchenfelderstr. 13 nu-
marada  benim ve bir Yu-
goslav sanatçýnýn katýldýðý
resim sergisi var. Aralýk ayýn-
da Edebiyat ve fotoðraf ser-
gisi akþamý var. Ocak ayýnda
müzik, resim ve edebiyat
içeren bir multy-media ser-
gisi düzenliyoruz. Ayrýca
ocak ayýnda göbek dansý
kurslarýmýz da baþlýyor.
Kasým ayýnýn 18’inden itiba-
ren darbuka kursu da baþ-
layacak. Bu kurslarla ilgile-
nen ya da derneðimiz hak-
kýnda bilgi almak isteyenler
bize 00665500  99443355885577 nolu
telefondan ulaþabilirler.

EKKUS: Kültür ve Sanatýn Viyana’daki adý

EKKUS
2. Baþkaný
Sinan Gültekin

EKKUS
Çocuk Eðitmeni
Derya Schuberth
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BBeerrlliinn- Okullarda öðret-
menlerin baþörtüsü takma-
sýný yasaklayan, ancak
Hýristiyan sembollerin bu-
lundurulmasýna izin veren
yasa tasarýsý, tarafsýzlýk il-
kesine aykýrý olduðu gerek-
çesiyle tepkilere neden
oldu.   Alman hükümetinin
Göç, Mülteci ve Uyum
Sorumlusu Marieluise
Beck, bir yasada baþörtü-

sünün yasaklanmasýnýn,
din özgürlüðünü kýsýtlama-
sý nedeniyle Alman Anaya-
sasý'na aykýrý düþebileceðini
belirtti.   Almanya Müslü-
manlar Merkez Konseyi
Baþkaný Nedim Ýlyas da,
Bakan Schavan'ý, Ýslamiyet'i
anayasaya uygun görmedi-
ði gerekçesiyle eleþtirerek,
Müslümanlarýn bu yasa ta-
sarýsýyla dezavantajlý konu-

ma getirildiðini söyledi.
Hür Demokrat Parti (FDP)
Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Daimagüler de,
Schavan'ýn hazýrladýðý yasa
tasarýsýnýn baþörtüsüne
karþý aþýrý bir tepki olduðu-
nu savunarak, ''Bayan
Schavan, bu sorunun çö-
zümü için uygun bir kiþi
deðil. Kendisi, porselen
dükkanýndaki fil gibi dav-

ranýyor'' dedi.   Yasa tasarý-
sýný ''hukuki açýdan tartýþ-
malý, toplumsal açýdan da
aptalca ve tehlikeli'' buldu-
ðunu ifade eden Daimagü-
ler, Schavan'ýn ve diðer
bazý CDU milletvekillerinin
politikasýnýn Almanya'daki
Müslümanlarýn uyumuna
deðil, dýþlanmalarýna yöne-
lik olduðunu kaydetti. 

Almanya'da baþörtüsüne karþý ilk yasa
Almanya'da, kamu kuruluþlarýnda ve okulda öðretmenlere baþörtüsü yasaðý getiren ilk yasa
tasarýsý, Baden-Württemberg eyaletinin Hýristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Eðitim ve
Kültür Bakaný Anette Schavan tarafýndan hazýrlanarak eyalet hükümetine sunuldu.

Ybbs-  Die Jahreshauptver-
sammlung des Vereins
der Freunde von
Nordzypern fand am 14.
September im Haus der
Begegnung in Ybbs statt.
Unter den Gästen waren
auch Freunde aus
Deutschland und Tschec-
hien nach Gaming ge-
kommen.
Obmann Dipl.-Ing. Sey-
dali berichtete über die
Vereinstätigkeiten, die
sich auch im vorjahr auf
diverese Veranstalltungen
konzentrierte. Durch Le-
serbriefen,  Informations-
endungen und Aufklä-
rungsarbeit im Zypern-
Konflikt zwischen den
türkischen Nordteil und
dem griechischen Süden
der Mittelmeerinsel. "Die
letzten 4 Generationen
lebten mit dem Zypern-
problem. Meine Eltern
befanden sich im das
Problem und starben mit

dem Problem. Ich bin 56
Jahre alt und lebe noch
mit dem Problem. Mein
Tochter wurde nach 1974
geborn. Sie ist nun ver-
heiratet, wird bald selbst 
Kinder haben, und das
Problem dauert noch an",
und stellte Seydali nach-
wievor eine wirtschaftli-
che, kulturelle und soziale

Isolation des Nordens
fest. "So eine Ungerech-
tigkeit für den türkischen
Zyprioten, mit eine
Problem den sie gar nicht
kreiert haben, so lange zu
leben!!" fügte der Ob-
mann. Mit Bedauern
merkte der Obmann an,
dass sich im Konflikt zwi-
schen dem türkischen

Norden und dem griechi-
schen Süden nach 40
Jahren, und trotz falsche
Hoffnungen und Mani-
pulationen seitens die EU,
noch immer keine Lösung
abzeichne.
Bei Musik und einer Ver-
lösung fand der Abend
einen unterhaltsamen
Ausklang.

NNOORRDDZZYYPPEERRNNFFRREEUUNNDDEE  UUNNTTEERR  SSIICCHH
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27 Þubat 2003 tarihinde
Türkiye`de tarihi bir olaya
imza atýldý. Avrupa Birliði ile
Türkiye arasýnda 23 yýl önce
imzalanan 1/80 sayýlý Or-
taklýk Konseyi kararý kanun-
laþtýrýldý.
Bu yasa, Türkiye`de yaþaya-
cak olan tüm yabancýlarý
ilgilendirdiði gibi, çifte va-
tandaþ hakkýna sahip ola-
madýðýmýzdan yabancý va-
tandaþ statüsüne geçmek
zorunda kalan bizleri de ilgi-
lendiriyor.

06.09.2003 tarihinden iti-
baren uygulanmaya baþla-
nacak bu yasanýn neleri içer-
diði hakkýnda sizlere genel
bir bilgi vermek istedik:
Kanunun amacý: Yabancýla-
rýn Türkiye`deki çalýþmalarý-
ný izne baðlamak ve bu
yabancýlara verilecek çalýþma
izinleri ile ilgili esaslarý belir-
lemek.

Bu kanun, bakanlýklar, kamu

kurum ve kuruluþlarýnca
çalýþma izni verilen veya
istihdam edilen ve karþýlýklý-
lýk ilkesi, uluslararasý hukuk
ve Avrupa Birliði Hukuku
esaslarý dikkate alýnarak
çalýþma izninden muaf tutu-
lan yabancýlar dýþýnda,
Türkiye`de baðýmlý ve
baðýmsýz olarak çalýþan
yabancýlarý, bir iþveren
yanýnda meslek eðitimi
gören yabancýlarý ve yabancý
çalýþtýran gerçek ve tüzel ki-
þileri kapsar.
- Türkiye`nin taraf olduðu
ikili veya çok taraflý sözleþ-
melerde aksi ön görülmedik-
çe süreli çalýþma izni iþ piya-
sasýndaki durum ve çalýþma
hayatýndaki geliþmeler, istih-
dama iliþkin sektörel ve eko-
nomik konjonktür deðiþiklik-
leri dikkate alýnarak, yaban-
cýnýn ikamet izninin süresi ile
hizmet akdinin veya iþin
süresine göre belirli bir iþyeri
veya iþletmede ve belirli bir
meslekte çalýþmak üzere en

çok bir yýl geçerli olmak
üzere verilir.
- Bir yýllýk kanuni çalýþma

izninden sonra, ayný iþyeri
veya iþletme ve ayný meslek-
te çalýþmak üzere çalýþma
izninin süresi üç yýla kadar
uzatýlabilir.
- Üç yýllýk kanuni çalýþma
süresinin sonunda, ayný
meslekte ve dilediði iþvere-
nin yanýnda çalýþmak üzere
çalýþma izninin süresi altý yýla
kadar uzatýlabilir.

- Türkiye`ye çalýþmak üzere
gelen bir yabancýnýn berabe-
rinde veya daha sonra getir-
miþ olduðu eþ ve bakmakla
yükümlü olduðu çocuklarýna
da, yabancýnýn kendisi ile
birlikte en az beþ yýl kanuni
ve kesintisiz ikamet etmiþ
olmalarý kaydýyla süreli çalýþ-
ma izni verilebilir.
- Bakanlýk süreli çalýþma izni-
nin coðrafi geçerlilik alanýný
geniþletebilir veya daraltabi-
lir.

Türkiye Yabancýlar Kanunu ile Avrupa`yý solladý!

Anadolu Ajansýnýn verdi-
ði habere göre Cem
Vakfý Baþkaný Prof. Dr.
Ýzzettin Doðan, Baþba-

kan Erdoðan'ýn Aleviliðin
bir kültür olduðu, cem-
evlerinin camilerle kýyas-
lanamayacaðý yönünde-

ki sözlerine sert tepki
gösterdi. 
Cemal Reþit Rey Konser
Salonu'nda dün düzen-
lenen Anadolu Ýnanç
Önderleri 3. Toplantýsý'-
nýn açýlýþýnda konuþan
Doðan, þunlarý söyledi: 

“Yeni siyasi iktidar, Arap
anlayýþýnýn dýþýnda Ýslam
anlayýþýnýn olamayacaðý-
ný ifade eden bir tutumu
pervasýzca açýklamakta
bir sakýnca görmedi.
Baþbakan, Aleviliðin bir

kültür olduðunu, cem-
evlerinin camilerle kýyas-
lanamayacaðýný; cemev-
lerinin ibadethane ola-
mayacaðýný, Ýslamda
ibadethanenin yalnýzca
camiler olacaðýný ifade
eden sözler söyleme ce-
saretini gösterebilmiþtir. 

Laik cumhuriyetin baþ-
bakaný, Sünni cemaat
çoðunluðunun temsilci-
si, din adamý üslubuyla
konuþamaz. Bu yaklaþý-
mý çok yadýrgadýk.”

Cem Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan, Baþbakan Erdoðan'ýn
Alevilikle ilgili yaptýðý açýklamalara sert tepki gösterdi!

Cem Vakfý Baþkaný
Ýzzettin Doðan
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Viyana-  Türklerin en yoðun
olarak yaþadýðý bölgelerden
biri de 16. Viyana, yani Ot-
takring. Burada bulunan bü-
yük devlet hastanesi Wilhen-
minen Spital,  bölgede otu-
ranlarýn yanýsýra Viyana’nýn
her yerinden gelen hastalar i-
çin her türlü imkana sahip
büyük bir kuruluþ. Özellikle
Türk ve Türk kökenli vatan-
daþlarýn bu hastaneyi tercih
etmelerinin nedeni burada bir
Türk doktorun görev yapmasý.
1980 yýlýnda Adapazarý’ndan
burada yaþayan ailesinin yaný-
na gelen Canan Yiðitoðlu
Viyana Ünv. Týp Fakültesini
bitiriyor. 1998’den beri
Ottakring’deki Wilhelminen
Sipital’de çalýþan Yiðitoðlu,
ana dilde tercüman doktor
olarak görev yapýyor.
Yýlbaþýnda itibaren ihtisas
yapmaya baþlayacak olan Dr.
Yiðitoðlu ile görev yaptýðý
hastane ve Türk hastalar üze-
rine bir söyleþi yaptýk.
Sayýn  Yiðitoðlu  bu  hastaneye
gelen  hastalarýn  arasýnda
Türkler  hangi  oranda  yer  alý-
yor?
Dr. Yiðitoðlu: Buraya
Viyana’nýn her bölgesinden
ama aðýrlýklý olarak 16.

Bölge’den hastalar geliyor.
Özellikle çocuk ve kadýn do-
ðum  bölümündeki hastalarýn
%60’ýnýn Türk olduðunu söy-
leyebilirim. Tüm hastane için
bu oran beþte bir olarak ifade
edilebilir.
En  çok  hangi  þikayetlerle
geliyorlar?
Dr. Yiðitoðlu: Çocuklarda
astým, boronþit, solunum yolu
ve baðýrsak enfeksiyonlarý çok
yoðun. 
Bunun  nedenleri  neler  sizce?
Dr. Yiðitoðlu: Burada yaþayan
Türk aileler genellikle küçük
evlerde oturuyor, bu sorun
deðil belki ama evler dar ve
rutubetli. Böyle ortamlarda
bakteriler çabuk ürüyor.
Özellikle ýsý tasarrufu düþü-
nülerek yerler halýfleks türü
þeylerle kaplanýyor. Bu yer
kaplamalarý allerjik hastalýklar,
astým gibi nefes yolu hastalýk-
larý açýsýndan çok sakýncalý.
Biz burada ulaþabildiðimiz
hastalara mümkün olduðun-
ca bunun sakýncalarýný anlatýp
bilgilendiriyoruz. 
Baþka  hangi  hastalar  yoðun-
lukta?
Dr. Yiðitoðlu: Ýkinci olarak
jinekolojik hastalýklar; yani
kadýn ve doðum bölümüne

yoðun hasta geliyor. Burada
Türkçe olarak ayda bir defa
hamile annelere yönelik semi-
ner düzenliyoruz. Her ayýn
üçüncü pazartesi günü saat
14-16 arasý kadýn hastalýklarý,
hamilelik, doðum öncesi ve
sonrasý bakým konularýnda
bilgilendirme yapýyoruz. Ýs-
teyen herkes gelip katýlabilir,
dinleyebilir. Bu hastanede 28.
Pavillon, 2.kat konferans salo-
nunda pazartesi günleri, 14-
16 arasýnda. Herhangi bir
kayýt yada bildirme gerekmi-
yor, herkese açýk.
Her  hastanede  tercüman  dok-
tor  zorunluluðu  var  mý?
Dr. Yiðitoðlu: Kanuni olarak
hasta talep ederse tercüman
bulundurma zorunluluðu var.
Ama bizim insanlarýmýz bu
haklarýndan habersizler. Bura-
da görüyorum, bazý hastalara
soruyorum, „neyiniz var“ di-
ye.  „Ameliyat olacaðým ama
neden bilmiyorum“ diyor. Ne
ameliyat öncesi ne de sonrasý
söylenenleri anlayýp yerine
getiremiyorlar. Hatta çoðu ne
ameliyatý olduðunu bilmeden
hastaneye girip çýkýyor. Bu çok
zor bir durum.
Türk  hastalarýn  saðlýklarýyla
ilgileri  nasýl?

Dr. Yiðitoðlu: Bence saðlýklarý-
ný ihmal ediyorlar. Yeterli li-
sanlarý olmadýðýndan sorun
iyice büyüyene kadar çoðu
doktora gelmeye çekiniyor.
Çocuklarýna karþý daha has-
saslar, ama büyükler ihmal
ediyor. 
Sizin  tavsiyeleriniz  neler  olabi-
lir?
Dr. Yiðitoðlu: Ben öncelikle
burada yaþayan Türk doktor-
lar tarafýndan verilen bilgilen-
dirme seminerlerinin, görüþ-
melerinin artýrýlmasýndan
yanayým. Özellikle kýzlarýmýz
jinekolojik sorunlarý olduðun-
da doktora gelmeye çekiniyor.
Erkek hastalar verilen formlarý
anlamadýðýndan yanlýþ uygu-
lamalar ortaya çýkýyor. Bunla-
rýn hepsi bilgisizlikten kaynak-
lanýyor. 
Bunun  yanýnda  yanlýþ  bilgi-
lendirme  de  söz  konusu  ola-
bilir  mi?
Dr. Yiðitoðlu: Tabii, Türkler
arasýnda park propogandasý
denilen kulaktan dolma yanlýþ
bilgiler var. Gelip bir doktor-
dan ya da hastaneden saðlýk-
larýyla ilgili bilgi alacaklarýna
parklarda birbirlerinden duy-
duklarýný uygulamaya kalký-
yorlar. Bunun çok sakýncalý
sonuçlarý olabiliyor.
Ayrýca çok önemli sorunlar-
dan birisi de buradaki gençler
genellikle memleketlerindeki
akraba çocuklarýyla istekleri
dýþýnda niþanlanýp evlenmeye
zorlanýyor. Akraba evlilikleri
bilindiði gibi saðlýksýz, sakat
nesillerin oluþmasýnda en
büyük etkenlerden biri. Tabii
aile içi çatýþmalarýnýn neden
olduðu sorunlarda huzursuz
ortamlar yaratýyor. Ve bu
ortamlarda büyüyen çocuklar
da saðlýksýz ve problemli bir
gençliðin oluþmasýna neden
oluyor.  

Çocuklarda astýma dikkat

Dr. Canan Yiðitoðlu halý yer kaplamalarýnýn alerji riskini arttýrdýðýný söyledi.
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Neredeyse her televizyon
kanalýnýn sabah baþlayýp,
öðleden hemen önce biten
bir programý var... Bizim
arkadaþlar hepsine kýsaca
"Sabah Þekerleri" deyip
geçiyorlar. Ýlk ve en çok
tutulan televizyon progra-
mý, diðer bütün benzeri
programlarý da tanýmlaya-
bilecek bir "kategori" haline
dönüþüyor.
"Sabah Þekerleri" de bu tür
programlarýn öncüsü ve
belki de en baþarýlýsý oldu-
ðu için benzerlerini de ayný
isimle anmak bu yüzden
çok da yanlýþ deðil...
Televole gibi yani... Bu tür
programlarý ben "Sabah
Televolesi" olarak isimlendi-
riyorum. "Varoþ Televolesi"
de denilebilir. Týpký, Televo
lelerin gerçekte olmayan
bir dünyayý gerçekmiþ gibi
sunmasýna benziyor du-
rum. 
Televolelerde ustaca ard
arda dizilmiþ çýlgýn eðlence
sahnelerinin kafamýzda ya-
rattýðýna benzer ama daha
"alaturka" bir eðlence orta-
mý.. Bu programlarý izleyen
ve bizleri tanýmayan ya-
bancýlar, kolayca bir yanýl-
gýya düþebilirler: Türkler
sabah yataktan kalkýp gö-
bek atmaya baþlýyorlar!..
Seyirciler arasýnda yapýlan
göbek atma yarýþmalarýný
izlerken insan bir an düþü-
nüyor: Acaba Türkiye'de
bütün kadýnlar gizli gizli
"oryantal dans" dersleri mi
alýyor? Tam bu eðlencenin
orta yerinde, telefonlara
aðlamaklý bir sesle insanlar
çýkýyor. Arada televizyoncu-

larýn "výrt" dedikleri acýklý
görüntüler giriyor, Stüdyo
konuklarý, sanatçýlar, sunu-
cular bir anda göbek
atmaktan aðlama moduna
geçebiliyorlar.  Ýçlerinde bu
rolü en iyi oynayan da Seda
Sayan... Oturduðu yerde
bile oynarken bir anda
gözlerinden yaþlarý boca
edebiliyor.. Ýnsana "kiþilik
bölünmesi"ni çaðrýþtýran
bu "performansýn" estetik
yönü de üzerinde durul-
masý gereken bir konu..
Modern mobilyalar, özenle
boyanmýþ dekorlar, pahalý
giysiler giymiþ þýk sunucu-
lar.. 

Derken bir de baký-

yorsunuz stüdyonun
orta yerine iki tane
de Türk halýsý serili-
vermiþ! Yarýþmalar
da çok ilginç... 
Göbek atma yarýþ-
masý, þarký söyleme
yarýþmasý vs... Ama
en komiðini geçen-
lerde TRT 1'de izle-
dik: Fonda bir 'ince
saz heyeti', "Mavi
boncuk kimdeyse
benim gönlüm on-
dadýr" çalýyor, önün-
de de hanýmlar dizil-
miþler nakýþ iþleme
yarýþmasý yapýyorlar!
(TRT'nin Sabah Ola'-
sý, özel sektör tele-
vizyonculuðu ile
devlet te-
levizyonculuðunu
karþýlaþtýrmak istey-
enler için de bence
eþi bulunmaz bir
örnek. TRT'nin "cid-

diyet" kaygýsýna bakýnca,
bizim ciddi olmaya çalýþan
devlet adamlarýmýzýn
neden hep komik durum-
lara düþtükleri daha iyi
anlaþýlýyor.) 
Doðal olmayan, özgünlük
taþýmayan, daha önce tek-
rarlanmýþ ve artýk aþina ol-
duðumuz estetik kalýplarýn,
ucuz bir duygusallýk yara-
tacak þekilde ve yapmacý-
klýk içinde yeniden üretil-
mesine "kiç" adý veriliyor.

Bu programlar da "kiç"
denen olgunun Türkiye'nin
bugünkü popüler kültür
ortamýný nasýl etkisi altýna
aldýðýnýn en çarpýcý örne-
ði...Türkiye'de burjuvazi,

Avrupa'daki benzerinin
yaptýðýna benzer bir kültür
yaratamadý.

Tarihsel olarak gerçek bir
burjuva sýnýfýnýn hiçbir
zaman oluþamamýþ olma-
sýndan kaynaklanýyor bu
durum.

Böyle bir kültürü yerleþtir-
me ve oluþturma çabasýna
giren Cumhuriyet yöneti-
mi, Batý kültürünü topluma
yaymak isterken popüler-
leþtirmekten baþka çareyi
de bu nedenle bulamadý.

Konuk Yazar: Hasan Cemal
Milliyet

Abuk, sabuk televizyon programlarý!
Sabahýn  köründe  göbek  atar,  arada  da  aðlarýz!
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ÇÇooððuunnlluuððuu  mmeemmuurr  bbiirr  ggrruupp
ççaallýýþþaann  üüzzeerriinnddee  yyaappýýllaann  aa
rraaþþttýýrrmmaaddaa,,  ''''ffaasstt  ffoooodd''''  ttüürrüü
ggýýddaa  ttüükkeetteennlleerriinn  yyüüzzddee
6600..88''iinniinn  ddöönneerrii  tteerrcciihh  eettttiiððii
bbeelliirrlleennddii..

Gazi Üniversitesi Mesleki
Eðitim Fakültesi Aile Eko-
nomisi ve Beslenme Eðitimi
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Nevin Þanlýer ile
Araþtýrma Görevlisi Nurcan
Yabancý, Ankara'da çalýþan-
larýn ''fast food tercih neden-
leri, tüketim sýklýklarý ve sosy-
al davranýþlarýný'' konu alan
bir araþtýrma gerçekleþtirdi-
ler. 18-50 yaþlarý arasýndaki
yüzde 62.5'i memur, yüzde
24.7'si iþçi ve yüzde 12.8'i
serbest meslek sahibi olan
105'i kadýn toplam 222 çalý-

þan kiþiyle yapýlan araþtýrma-
da elde edilen sonuçlardan
derlenen bilgilere göre, katý-
lýmcýlarýn yüzde 31.1'i ''pratik
olmasý'' nedeniyle ''fast
food''u tercih ettiðini bildir-

di. Diðer çalýþanlarýn yüzde
26.1'i ise ''zorunluluk'', yüzde
22.5'i ''eve gidip yemek yiye-
meme'', yüzde 20.3'ü de
''kýsa zamanda hazýr olmasý-
ný'' tercih nedeni olarak
gösterdi.     
En çok ''fast food'' tüketilen
öðün olarak öðle yemeði
yüzde 61.7 ile ilk sýrada yer
alýrken, bunu yüzde 18.5 ile
akþam, yüzde 12.6 ile de ara
öðünler takip etti. Sabah
kahvaltýsýnda ''fast food'' türü
gýdalarla beslenenlerin oraný
ise yüzde 7.2 çýktý.    

Çalýþanlarýn yüzde 46.9'u
''her gün 'fast food' yediðini''
belirtirken, yüzde 27.9'u
''haftada bir'', 10.8'i ''15 gün-
de bir'', yüzde 11.7'si ''ayda
bir'', yüzde 2.7'si de ''yýlda bir
kez'' tükettiðini bildirdi.
Mesleklere göre ''fast food''
tüketimine bakýldýðýnda da
memurlarýn yüzde 46.8'i,
iþçilerin yüzde 52.7'si, ser-
best meslekle uðraþanlarýn
ise yüzde 35.7'sinin bu tür
gýdalarla beslendikleri anla-
þýldý. Tercih edilen besin
daðýlýmýnda ise yüzde 60.8
ile döner ilk sýrayý alýrken,
bunu sýrasýyla hamburger,
lahmacun, pizza, köfte ek-
mek, patates kýzartmasý, pi-
de, tost, soðuk sandviç, po-
ðaça, sosisli sandviç gibi
gýdalar takip etti. Yetiþkin
bireyler daha çok döner, lah-
macun, pide, köfte ekmek
gibi geleneksel besinleri, ço-
cuk ve adölesanlar da ham-
burger, patates kýzartmasý ve
kola gibi mönüleri yeðliyor.

RREESSTTOORRAANN  TTEERRCCÝÝHH
NNEEDDEENNLLEERRÝÝ

Araþtýrmaya katýlan çalýþan-
larýn ''fast food'' restoranlarý
tercihinde yüzde 33.8 ile
''servis hýzý'' ilk sýrada yer aldý.
Bunu  yüzde 28.6 ile ''yiyece-
klerin lezzet ve kalitesi'',
yüzde 15.3 ile ''dekor ve
atmosfer'', yüzde 9.9 ile ''ser-
vis elemanlarýnýn yaklaþýmý'',
yüzde 9 ile de ''popüler bir
yer olmasý'' izledi.      Resto-
ran seçiminde ''temizlik ve
hijyen'' ise, yüzde 3.2 ile son
sýrada yer aldý.  

Katýlýmcý erkek ve kadýnlarýn
''Beden Kitle Ýndeksleri'' (BKÝ)
deðerlendirildiðinde de erke-
klerin yüzde 19.7'si, kadýnla-
rýn ise yüzde11.4'ünde ''hafif
þiþmanlýk'' olduðu saptandý.  

Çoðu  döneri  tercih  ediyor BRUNNEN-

MARKT

ÜZERÝNDE

ÇALIÞIR

DURUMDAKÝ

DÜKKANIMIZI

DEVREN

KÝRALIYORUZ

50 m²
Bilgi için:

0699/123 754 60

Kýsa...Kýsa...
BBrreeggeennzz- Voralberg Eyaleti’nin
baþkentinde Türk hanýmlarýnýn
sosyal hayatlarýný geliþtirme ve
sorunlarýný çözmek amacý ile  Türk
bayanlarýnýn buluþma merkezinin
(Türkische Frauentreff) açýlýþý 13
Kasým 2003 tarihinde yapýldý. 

Bregenz’in Kirchstrasse 39 numa-
rada yapýlan açýlýþý Bregenz
Belediye Baþkaný Markus Kemal
Linhard yaptý. Bayanlar için açýlan
lokalin, her Salý saat üç ile altý ara-
sýnda çay sohbetleri yapýlarak bir
tür dertleþme ve sorunlarý çözme
toplantýlarý düzenleneceði öðrenil-
di. Türk bayanlarýnýn her türlü
sorununa çözüm üretilmesi amacý
ile açýlan bu merkez için bilgi almak
isteyenler, 05574/82679 numara-
sýndan bu konudan sorumlu bayan
Engler’e baþvurulabilecekler. 

Döner macht schöner
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Avrupa Birliði Adalet Divaný,
21 Ekim 2003 tarihinde,
"Türk iþverenlerin de Adalet
Divaný'na dava açabilecekle-
ri" yönünde karar aldý.
Kararla Türk TIR þoförleri
Avrupa'da haklarýný arayabi-
lecekler. Karar, AB ile Türkiye
arasýnda yapýlan anlaþma-
lardan doðan haklar nede-
niyle, "AB üyesi ülkelerin,
Türk iþveren ve serbest mes-
lek sahiplerine vize uygula-
ma hakký olmadýðý" yönün-
deki iddiayý da kanýtlýyor. 

8800  ssoonnrraassýý  kkýýssýýttllaammaallaarr
hhüükküümmssüüzz  

EuTF Yönetim Kurulu Adýna
Baþkan Av. Melih Sarý tara-
fýndan yapýlan açýklamada,

"Ýþverenlerimiz açýsýndan
1973 tarihinden bu yana,
iþçilerimiz açýsýndan 1980
tarihinden bu yana yapýlan
ve söz konusu tarihlerdeki
haklarýmýzý daha geriye
götürücü düzenlemeler tek
tek tespit edilmeli ve bunla-
rýn hukuksuz olduklarý ilan
edilmelidir" denildi. 

VViizzee  uuyygguullaammaa  hhaakkkkýý  yyookk  
Avrupa-Türkiye Araþtýrmalar
Enstitüsü Direktörü Harun
Gümrükçü de, Türkiye Genç
Ýþadamlarý Derneði Ankara
Þubesi tarafýndan düzenle-
nen "Vizesiz Avrupa" konulu
toplantýda yaptýðý konuþma-
da, karara atýfta bulunarak,
"AB üyesi ülkelerin, Türk

iþveren ve serbest meslek
sahiplerine vize uygulama
hakký yoktur" dedi. 
Gümrükçü, Türkiye'nin 1970
yýlýnda AB ile bir protokol
imzaladýðýný; buna göre
Türkiye'nin, AB'ye üye ülkeler
ile ikili anlaþmalar yapýlarak
iþverenlerin haklarý geriye
kötüleþtirilmiþse, bu anlaþ-
malarýn ilgili maddelerinin
geçerli olmadýðýný anlattý.
Gümrükçü, 1980 yýlýnda
Türkiye'ye vize uygulamasý
baþladýðýnda bunun hukuki
olmadýðýný birçok kiþinin
ifade ettiðini, ancak burada
iþverenlerin aktif olarak üze-
rine düþen görevi yapmadý-
ðýný kaydetti. 

Anlaþmalardan doðan hak-
lar nedeniyle vize uygulama-
sýnýn hukuki olmadýðýný vur-
gulayan Gümrükçü, 1980
yýlýndan önce iþlem ve
eylemler neyse ona uyulma-
sý gerektiðini ifade etti. 
HHuukkuukk  mmüüccaaddeelleessiinniinn  sseeyyrrii  

AB Adalet Divaný'nýn kararýný
"pozitif" olarak deðerlendi-
ren Gümrükçü, 1995'te za-
manýn Alman Çalýþma
Bakaný tarafýndan Alman-
ya'da bulunan Türk nakliyat
firmalarýna, "burada çalýþan
Türk TIR þoförlerinin iþten
çýkarýlmasý" yönünde bir
mektup yazýldýðýný; davanýn
da bunun üzerine açýldýðýný
anlattý. Kararýn bundan
böyle Türk iþverenlerin de
adalet divanýna dava açabi-
lecekleri anlamýna geldiðini
belirten Gümrükçü, bundan
sonra yapýlmasý gerekenin,
1970 yýlýndan bugüne
Türkiye aleyhine kötüleþen
maddeleri bilimsel bazda
ortaya koyarak adelet diva-
nýna baþvurmak olduðunu
belirtti. 
Gümrükçü, Türkiye'nin; artýk
kendisine hesap sorulan
ülke konumundan çýkarak,
AB komisyonun da hangi
ödevlerini yapmadýðýný
ortaya koymasý gerektiðini
sözlerine ekledi. 

KKAARRAARR  TTÜÜRRKK  
VVAATTAANNDDAAÞÞLLAARRII  ÝÝÇÇÝÝNN  NNEE

AANNLLAAMMAA  GGEELLÝÝYYOORR??
EuTF yönetiminden yapýlan
yazýlý açýklamada, Adalet
Divaný'nýn aldýðý kararla elde
edilen haklar þöyle sýralandý: 
- Türkiye’de bulunan iþve-

AB'de hukuk zaferi 

Avrupa Birliði Adalet Divaný’nýn aldýðý kararla artýk Türk TIR þoförleri Avrupa'da 
haklarýný arayabilecekler.

AAvvrruuppaa''ddaa  TTüürrkk  TTIIRR  iiþþvveerreennlleerrii  bbüüyyüükk  bbiirr  hhuukkuukk  zzaaffeerrii  kkaazzaannddýý..  AABB  AAddaalleett
DDiivvaannýý''nnýýnn  ddüünn  aallddýýððýý  bbiirr  kkaarraarrllaa,,  11999955  yyýýllýýnnddaann  bbuu  yyaannaa  hhuukkuukk  mmüüccaaddee-
lleessii  vveerreenn  TTüürrkk  iiþþvveerreennlleerrii  AAddaalleett  DDiivvaannýý''nnddaa  ddaavvaa  aaççmmaa  hhaakkkkýý  kkaazzaannddýý..  



YENÝ VATAN GAZETESÝ

YYAAÞÞAAMMSayý 39 Sayfa 45

renler de Avrupa Toplu-
luklarý Adalet Divaný nezdin-
de dava açabilecekler. 
- Hizmet sektöründeki Türk
firmalarýna ve onlarýn çalýþ-
týrdýklarý personele karþý yer-
leþme ve ticari faaliyette
bulunmalarý durumunda,
AB üye ülkelerince bu faali-
yetlerini etkileyecek sýnýrla-
malar getiremeyecek. 
- AB üye ülkeleri ulusal
yabancýlar yasalarýnda deði-
þiklik yaparlarken mevcut
haklarý geriye götürecek
deðiþiklikler, Türk firmalarý
ve onlarýn personelleri için
uygulanamazlar. 1973 yýlýn-
dan sonra çýkardýklarý yasa-
lar AB Ortaklýk Hukuku’na
ters düþmekteyse, onlarýn
uygulanmasýnda Türk firma-
larý muaf tutulacak. Bu
anlamda Türk iþverenlerinin
hukuki konumlarýný AB üye
ülkeleri iþverenlerinin statü-
lerinden daha geriye götüre-
mezler. Yeni çýkartacaklarý
yasalar AB üyesi ülke vatan-
daþlarý ve iþyerleri için geçer-
li ise, ancak o zaman
Türklere de uygulanabilirler. 
- Haklarda kýsýtlama yasaðý
çerçevesinde, 1980 tarihin-
den itibaren Türk iþverenleri-
ne karþý uygulanmakta olan
vize yasaðý tekrar gözden
geçirilmek zorundadýr. 
- Türkiye’nin AB üye ülkele-
riyle yaptýðý ikili anlaþmalar,
eðer Türk iþverenlerinin du-
rumunu 1973 yýlýndakinden
daha kötüye götürecek
hükümler içeriyorlarsa, bun-
larýn hukuki geçerlilikleri
yoktur. 
-  AB üye ülkelerinde yaþa-
yan Türk vatandaþlarýnýn,
1980 yýlýndaki hukuki du-
rumlarý ne ise, bu tarihten
sonra yapýlacak veya yapýl-
mýþ olan ve vatandaþlarýmý-
zýn statülerini daha geriye
götürücü bütün düzenleme-
ler hukuken geçersizdir. 

DÝE’nin Bütçe Anketi’ne
göre, Türkiye’de 12.2 mil-
yon kiþi, günde ortalama bir
milyon 700 bin lira gelirle
açlýk sýnýrýnda yaþýyor. 

TürkÝye’de 12.2 milyon kiþi
uluslararasý standartlara
göre “açlýk” sýnýrýnda yaþý-
yor. “Yoksul” tanýmýna gi-
renlerin toplam sayýsý ise 26
milyona yaklaþýyor. DÝE’nin
2002 yýlýna iliþkin Hane
Halký Bütçe Anketi’ne göre
Türkiye’deki ailelerin en
yoksul 20’lik, nüfusun ise
yüzde 17.8’lik bölümünü o-
luþturan 12.2 milyon kiþi,
2002 dolar kuruyla günde
ortalama 1 dolar elde edi-
yor. TL bazýnda ise bir mil-
yon 700 bin lira gelir harcý-
yabiliyor. 

Hane gelirine göre ikinci
yüzde 20’lik dilimde yer
alan ve nüfusun yüzde
19.8’ini oluþturan 13.5
milyon kiþinin günlük orta-
lama geliri de 2 dolar
düzeyinde. TL bazýnda ise 2
milyon 739 bin lira harcýya-
biliyor. Uluslararasý stan-

dartlarda günlük 1 dolar
“açlýk”, 2 dolarýn altý “yok-
sulluk” sýnýrý kabul ediliyor. 

Buna göre Türkiye’de açlýk

sýnýrýnda yaþayanlarýn sayýsý
12 milyonu aþarken, toplam
yoksul sayýsý 25.7 milyon
kiþiyle nüfusun yüzde
37.6’sýna ulaþýyor. En varlýklý
yüzde 20’lik dilimi oluþtu-
ran ailelerdeki 14 milyon
kiþinin günlük ortalama ge-
liri ise 9.3 dolara ulaþýyor. 
Buna göre Türkiye’de en
varlýklý kesim en alt gelir
grubundakilerin 8 katý gelir
elde ediyor. 

DÝE anketinde, Türkiye’deki
toplam 16 milyon 446 bin
645 aile, gelir düzeylerine
göre 3 milyon 289 bin
329’arlýk 5 gruba ayrýldý. 

2002 yýlýnda toplam hane
halký kullanýlabilir geliri 143
katrilyon 777.1 trilyon lira,
toplam nüfus ise 68 milyon
393 bin kiþi düzeyinde
gerçekleþti. En yoksul yüzde
20’lik dilime giren ailelerde-

ki toplam 12 milyon 173.5
bin kiþi, bu gelirin yalnýzca
yüzde 5.3 oranýndaki 7
katrilyon 606.4 trilyon lirasý-
ný elde etti. En yoksul aile-
lerdeki birey sayýsý toplam
nüfusun yüzde 17.8’ini o-
luþturdu. Ýkinci yüzde 20’lik
dilimde yer alan ve nüfusun
yüzde 19.8’ini barýndýran
ailelerdeki 13 milyon 529.7
bin kiþinin yýllýk toplam geli-
ri 14 katrilyon 104.4 trilyon
lira oldu. En zengin %20’lik
grubun geliri nüfusun
%80’ninin gelirine eþit.

44  kkiiþþiilliikk  
aaiilleenniinn  yyookkssuulllluukk  
ssýýnnýýrrýý  11..66  mmiillyyaarr

TürkÝye Kamu Çalýþanlarý
Konfederasyonu (Kamu-
Sen) araþtýrmasýna göre
Ekim ayýnda ‘’Yoksulluk sýný-
rý’’ 4 kiþilik bir aile için 1
milyar 610 milyon liraya
yükseldi. Türkiye Kamu-
Sen’den yapýlan yazýlý açýk-
lamada ‘’Enflasyon canava-
rýnýn hýz kesmediði’’ ileri
sürülerek, ‘’Ekim ayý verileri-
ne göre yoksulluk sýnýrý bir
önceki aya göre 6 milyon
651 lira, açlýk sýnýrý da 517
bin 680 lira artýþ gösterdi.
Pazar filesi de her geçen
daha da boþalýyor’’ denildi.
Açýklamada, Ar-Ge Mer-
kezi’nin yaptýðý belirlemele-
re göre Ekim ayýnda çalýþan
tek kiþinin açlýk sýnýrýnýn 588
milyon 300 bin liraya, 4 ki-
þilik bir ailenin yoksulluk
sýnýrýnýn da 1 milyar 610 bin
307 liraya yükseldiði belirtil-
di.

TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii  DDeevvlleett  ÝÝssttaattiissttiikk  EEnnssttiittüüssüü''nnüünn  hhaazzýýrrllaa-
ddýýððýý  BBüüttççee  AAnnkkeettii,,  TTüürrkkiiyyee''nniinn  iiççiinnddee  bbuulluunndduuððuu  eekkoonnoommiikk
dduurruummuunn  nnee  kkaaddaarr  kkööttüü  oolldduuððuunnuu  ggöözzlleerr  öönnüünnee  sseerriiyyoorr..

Türkiye'de 12 milyon insan aç

ACI AMA GERÇEK
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Kalp krizi (Enfarktürs) nedir?

Enfarktüsün nedeni kýsa-
ca kolesterolle ve yaðla
dolu plak tarzýnda lezyon-
larýn damarý týkamasýdýr.

Kalp, istirahatte dakikada
60-80 kez tüm vücuda
kan pompalayan güçlü
bir pompadýr. Tüm vücu-
dun kan ihtiyacýný karþý-
larken kendisinin de bes-
lenmesi ve kan almasý ge-
rekmektedir. Kalbin ken-
dini besleyen bu damarla-
ra koroner arterler adý
verilmiþtir. Koroner arter-
lerin dolaþýmýnda bir bo-
zulma olduðunda koro-

ner yetersizlik meydana
gelmektedir. 
Koroner yetersizlik tablo-
larý koroner damarlardaki
darlýklarýn tipine, derece-
sine ve yerine göre deðiþ-
mektedir. Bazý hastalarda
sadece fiziksel aktivite
sýrasýnda ortaya çýkan ve
dinlenmekle geçen göðüs
aðrýlarý olabileceði gibi,
bazen damarlarýn ani ola-
rak týkanmasý sonucu
geliþen, þiddetli göðüs
aðrýsýyla baþlayan ve ani
ölümle son bulan kalp
krizi (enfarktüs) de ortaya
çýkabilir. 

KALP  KRÝZÝNÝN  UYARICI
ÝÞARETLERÝ  NELERDÝR?

Kalp krizi aniden oluþan,
ancak buna yol açan aþa-
malarý uzun yýllarýn eseri
olan çok ciddi bir saðlýk
sorunudur. Dünyada ve
ülkemizde en baþta gelen
ölüm nedeni olan kalp
krizinin uyarýcý iþaretleri
bulunmaktadýr.
Bu uyarýcý iþaretler þu
þekilde sýralanabilir:
- Göðüs kafesinin orta
bölgesinde birkaç dakika-
dan uzun süren baský
sýkýþma, aðýrlýk, huzursuz-

luk hissi; 
- Omuzlara, boyuna veya
kollara yayýlan göðüs
aðrýsý; 
- Baþ dönmesi, baygýnlýk,
bayýlma, bulantý, soðuk
terlemenin eþlik ettiði gö-
ðüs kafesi þikayetleri. 

KALP  KRÝZÝ  GEÇÝRMÝÞ  BÝR
KALP  NASIL  ÝYÝLEÞÝR?  

Kalp krizinin yaygýnlýðýna
baðlý olarak hastanede
kalýþ süresi birkaç günden
baþlayarak aylarý bulan
süreler alabilr. Hastanede
doðru adýmlar atmaya
baþlarsanýz kalbiniz iyileþir
ve bir sonraki olasý bir
krizden korunmuþ olursu-
nuz. Bu doðru adýmlar
saðlýklý diyet, sigarayý ter-
ketmek, düzenli egzersiz
ve kilo fazlalýklarýndan
kurtulmaktýr. 

KALP  KRÝZÝNDEN  NASIL
KORUNABÝLÝRÝZ?  

- Sigara içmeyerek, 
- Yüksek tansiyonu tedavi
ve takip ettirerek, 
- Yaðdan, tuzdan ve
kolesterolden fakir besle-
nerek, 
- Daha çok sebze ve mey-
veleri tercih ederek, 
- Düzenli egzersiz yapa-
rak, 
- Kilomuzu normal limit-
lerde tutarak, 
- Diyabetimiz varsa diyete
uygun davranarak, 
- Ailemizde erken kalp
hastalýðý varsa, düzenli
kontroller yaptýrarak
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Mutlaka izlenmesi gereken bir gösteri!

Birol  Kýlýç-
Viyana- Viyana’da 10-11
Aralýk’ta Wiener Stadhal-
le’de gösteride bulunacak
‘Anadolu Ateþi’ adlý
gösteri grubu son yýllarda
Türkler tarafýndan gerçek-
leþtirilen en muhteþem
dans gösterisidir. Anado-
lu’nun her yöresinden 3
bin ayrý dans figürünü tek
bir kareografide bir araya
getiren ’Anadolu Ateþi’
Türk ve Anadolu kültürü-
nü dünyaya anlatmakla
kalmýyor, kültürümüzün
klasikleþecek bir boyutu-
nun temellerini de atýyor. 
Anadolu Ateþi dans gru-
bu kusursuz ve bir asker
disiplini içinde dünyadaki
tüm ünlü dans gruplarý

içinde bizce en
güzellerinden
biridir. Bu an-
lamda bu dans
grubunu Viya-
na’da 10 veya
11 Aralýk’ta
Wiener Stad-
halle’de mutla-
ka ailenizle bir-
likte izlemenizi
tavsiye ederiz.
Gösteriden çýk-
týktan sonra
hayranlýk ve
gurur duygularý
ile gününüzü
bit ireceðiniz-
den eminiz.

Anadolu Ateþi, Türk
Folklorünü, Batý Stan-
dartlarý ve Batý Müziði
temalarýyla karýþtýrarak
sunuyor. Bu anlamda yýl-
lardýr kendimizi tanýtalým,
kültürümüz anlatalým
sözlerine biz, “iþte Ana-
dolu Ateþi” cevabýný veri-
yoruz. 

Avusturyalý bir tanýdýðýnýzý
bu gösteriye getirin.
Kültürümüzü, kendimizi
hatýrlatmak ve tüm dün-
yaya anlatmak için ‘Ana-
dolu Ateþi’nden daha
güzel bir olanak yok.
Anadolý Ateþi dans gru-
bunu izleyen Avustur-
yalýlar henüz fark ede-

mekdikleri bir kültürün,
bir yeniliðin ve bir gücün
pýrýltýlarýný bulacaklar bu
gösteride. Üstelik her þey
kendi lisanlarý ile anlatýla-
cak. Ama müzik ve dans,
Anadolu motifleri ile.
Avusturya’da Türkiye’nin
ve Türk toplumunun res-
mi ne yazýk ki istenildiði
gibi deðil. Siz gösteriyi
izledikten sonra mutlaka
þu fikiler ile oradan ayrýlý-
caksýnýz: “Ýþte biz buyuz.
Gelsinler görsünler”. 

Böylesine güzel ve çaðdaþ
bir gösteriyi gerçekleþtire-
bilen bir milletin hiç kim-
seye avuç açmasýna ihti-
yacý yoktur diye düþünü-
yoruz. Sayýsýz insan kay-
naðýmýz var. Yeter ki “eði-
time, hukuk devletine,
adalete, serbest ekono-
miye, demokrasiye ve
insan haklarýna” insanlarý-
mýz için gönülden destek
verelim. 
Anadolu Ateþi, kýsaca tüy-
lerinizin diken diken ol-
masýna vesile olacak bir
gösteri. Belki de gösteri
esnasýnda, iyiler ile kötü-
lerin savaþýnýn mitoz
þeklinde lanse edildiði A-
nadolu folklorunun mo-
dern dans grubunun ha-
reketleri arasýnda gözyaþ-
larýnýz yanaðýnýzdan süzü-
lecek.. 

Bu gösteri binlerce yýldýr
yapýlan Anadolu yolculu-
ðun dýþa vurumudur...
Kültürmüzün oluþturdu-
ðu binlerce taþý alarak bizi
anlatan ve sesimizi ilk
baþta bize ve sonra dün-
yaya duyuran efsanevi bir
fenomendir.. .
Amerika’nýn ünlü Broad-
way þaheserini ve Ýngiliz-
lerin Lord of Dans adlý
dans grubunu gölgede
býrakabilecek bir çýðýrdýr
‘Anadolu Ateþi’ adlý dans
grubu.

Anadolu’nun tüm köy-
lerinde sergilenen oyun-
larýnýn modernize edilerek
bale ile buluþmasýdýr
Anadolu Ateþi...

Zengin kültürümüzün,
yüreðimizden kopan can-
lýlýðýn en güzel örneðidir
Anadolu Ateþi...
Dinlerin, kültürlerin, sana-
týn, savaþlarýn, hüzünle-
rin, sevinçlerin bir arada
yaþanmasýnýn iþlenmesidir
Anadolu Ateþi...
Yeni Vatan Gazetesi ‘Ana-
dolu Ateþi’ adlý gösteri
grubuna, baþýndan itiba-
ren bu gösteriye emek
veren herkese ve ismini
duymadýðýmýz tüm kahra-
manlara içtenlikle teþekk-
kür etmeyi okuyucularý a-
dýna bir borç bilmektedir.

Anadolu Ateþi
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UÜ Aile Hekimliði Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç.

Dr. Ganime Sa-
dýkoðlu ta-

rafýndan
“ p e r i -

f e r i k

ar te r”
hastal ý-
ðýnýn risk
faktörleri-
nin saptanmasý
ve klinik bulgularýnýn
belirlenmesi amacýyla yapý-
lan araþtýrmada, UÜ
Radyoloji Anabilim Dalý
Anjiyografi Ünitesi ve
Bursa’daki özel bir anjiyografi
merkezine baþvuran 389’u
erkek, 51’i kadýn olmak üzere
toplam 440 hasta incelendi.
SSaakkaatt  bbýýrraakkýýyyoorr
Araþtýrmada, geniþ bir yaþ
grubunu kapsayan ve sakat
býrakma riski oldukça yüksek
olan bu hastalýðýn kiþinin yaþý,
cinsiyeti, alýþkanlýklarý, mesleði
ve genetik özellikleriyle yakýn-
dan ilgili olduðu tespit edilir-
ken, hastalýðýn sýk görülmesi,
artan ölüm riski ve felç gibi
sonuçlarý nedeniyle toplum
saðlýðý açýsýndan büyük bir
problem oluþturduðu vurgu-
landý.
Hastalýðýnýn daha çok bacak-
lardaki atardamarlarda görül-
düðü, damarlarda deðiþik de-
recelerde daralma ve týkanma-
lara neden olduðu belirtilen
araþtýrmada, hastalýðýn 40 yaþ
ve üstünde daha sýk görüldü-
ðü saptandý. 
DDiiaabbeettllii  vvee  yyýýllddaa  1100  ppaakkeetttteenn
ffaazzllaa  ssiiggaarraa  iiççeennlleerr  ddiikkkkaatt
Araþtýrmada, 59-60 yaþ arasý

diabetli veya yýlda on paketten
fazla sigara kullanan kiþilerin
“periferik arter” hastalýðýnda
yüksek risk grubunu oluþtur-
duðu belirtilerek, hastalýðýn
kadýnlara göre yüzde 89 ora-
nýyla 

erkekler-
de daha çok

görüldüðü belirlendi.
Hastalarýn yüzde 50.8’inin
sigara kullandýðý belirlendiði
araþtýrmada, sigara içen kiþile-
rin bu hastalýða yakalanma
risklerinin, içmeyenlere oranla
3 kat daha fazla olduðu kay-
dedildi.  “Periferik arter” belir-
tileri Araþtýrmayý yorumlayan
Yrd. Doç. Dr. Sadýkoðlu, ba-
caklarda uyuþma, renk deði-
þikliði, yara ve kangrene
neden olan “periferik arter”
hastalýðýnýn ilerlemesinin,
genetik olanlar dýþýnda kalan-
larýn büyük bölümünde erken
tanýyla engellenebileceðini ve
komplikasyonlarýn sýfýra indiri-
lebileceðini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Sadýkoðlu, “Bu
hastalýkta en ciddi bulgu,
bacaklarda oluþan yaralar ve
kangrenlerdir. Toplum saðlýðý
için ciddi problem olan perife-
rik arter hastalýðýnda, erken
tanýyla tedavi olunabilir. Eðer
birinci basamak hekimi bu
hastalýðý da taný listesinde
bulundurarak, muayene için
uygun zamaný ayýrýrsa, hastalý-
ðýn taný ve tedavisini uygun
bir þekilde yapabilir” diye ko-
nuþtu.

Diabetliler için
“Sigara” uyarýsý!

Uzmanlar, kalp saðlýðý için
sývý ve doymamýþ yaðlar
açýsýndan zengin marga-
rinlerden uzak durulmasý-
ný, kýzartmalarýn teflon
tavada ve az miktarda yað
kullanýlarak yapýlmasýný
öneriliyor...

Çaðýmýzýn en önemli sað-
lýk problemlerinden biri
olan kalp hastalýklarýndan
korunmanýn bir yolu da
mutfaktan geçiyor.
Yediðimiz besinlerin piþiril-
me þekli ve kullanýlan
yaðýn yapýsý, kalp saðlýðýný
bire bir etkiliyor. 
Selçuk Üniversitesi Kalp
Damar Cerrahisi Anabilim
Dalý öðretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Yeniterzi, konu-
yla ilgili olarak þu noktala-
ra dikkat çekti :
''Kalp saðlýðý için mutfakta
bazý önemli noktalara
dikkat edilmelidir. Yemek
yaparken, fýrýn, ýzgara,
buðulama ve haþlama gibi
yaðsýz piþirme yöntemleri
kullanýlmalý, kýrmýzý et
yerine balýk ve tavuk eti
tercih edilmelidir. Etlerdeki
görünür yaðlar mutlaka
temizlenmeli, fazla mik-
tarda yað içeren ve bu
nedenle saðlýðý tehdit
eden tavuk ve balýk deri-
sinden uzak durulmalýdýr.'' 

Prof. Dr. Yeniterzi, sývý ve
doymamýþ yaðlar açýsýn-
dan zengin margarinlerin
tercih edilmesinin, saðlýklý
beslenme açýsýndan daha
iyi olacaðýný ifade ederek,
kýzartmalarýn, teflon tava-
da ve az miktarda sývý yað

kullanýlarak yapýlmasýný
önerdi. 

Yemek yaparken kullanýlan
yað miktarýnýn dengede
tutulmasý gerektiðini belir-
ten Prof. Dr. Yeniterzi,
''Fritözde kýzartma yapýlýr-
ken, yað en fazla beþ kez
kullanýlmalýdýr. Az yað
kullanma nedeniyle yeme-
ðin lezzetinin azalmasýný
önlemek için, yemeðin
piþmesinden sonra ten-
cerenin üstünde biriken
yaðlar bir kaþýkla alýnabilir.
Bu yöntem, toplam yað
alýmýný düþürmenin en
etkili yoludur'' diye konuþ-
tu. 

Prof. Dr. Mehmet Yeni-
terzi, kalp hastalarýnýn,
yaþam kalitelerini artýrmak
için düþük yaðlý diyete ve
düzenli egzersize aðýrlýk
vermeleri gerektiðini belir-
terek, bu kiþilerin sigara-
dan da uzak durmalarýný
istedi.

Kalp saðlýðý için
mutfak önerileri



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

OO UUYYUUMMUUYYOORR,, mola vermiyor ve tatile gitmiyor. Kısaca bizim enerejimiz sizler
için 24 saat boyunca çalışıyor. Tabii ki bunun devamlı kılınabilmesi için 

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

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .
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Anne ve babanýn deðer yar-
gýlarýyla yetiþen gencin, çev-
reden edindiði yargýlar,
hayat anlayýþý ve yaþama bi-
çimi ayný deðil. Anne-baba,
çocuðunun her alanda çalý-
þýp çabalayýp geleceðe hazýr-
lanmasýný istiyor. Genç ise,
çevrede gördüðü ve kendi
ailesinde de sahip olmak
istediði yaþam tarzýyla, gele-
ceði düþünmeden gününü
geçirmek istiyor. Eðitim ve
öðrenilen meslek yaþam için
yeterli deðil. Diðer yandan
eðitimin veya öðrenilen mes-
leðin ileride yaþamýný kazan-
masý için yeterli olmadýðýný
ve nitelikli kiþilerin bile iþsiz
kaldýðýný gören gençler, bir
þok yaþamaya baþlýyor.
Gelecek þokuna giren genç-
ler, (çalýþsam da olmayacak)
görüþünü taþýyor. Bu da aile
içinde çatýþmaya yol açýyor.
Gençlikte motivasyon eksikli-
ði var. Ege Üniversitesi Týp
Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Çelikkol, küreselleþ-
me, gelir daðýlýmýndaki den-

gesizlik ve ''televole kültü-
rü''nün de gençleri olumsuz
etkilediðine dikkat çekerek,
boþluktaki gençliðin motiva-
syonunu kaybettiðini söyle-
di.  Anne ve babalar, "Geç-
miþi býrakan, bugünün þart-
larýna göre çocuðunuzu
deðerlendirin" Bazen anne
ve babalarýn da çocuklarýný
kendi yaþadýklarý þartlarda
yetiþtirmek istediklerine,
bunun hatalý bir tutum
olduðuna iþaret eden Prof.
Dr. Çelikkol, ''Olaðan koþul-
larda 15 yaþýndaki genç ile
kendisinden ortalama 30 yaþ
büyük anne-babanýn ayný
dünya görüþünde, yaþama
biçiminde olmasý mümkün
deðil. Üstelik dünya, günü-
müzde eskisinden çok daha
hýzlý deðiþiyor. Bu açýdan
bakýlýrsa, kuþak çatýþmasý,
ilerleme ve deðiþim için
beklenen ve genç açýsýndan
istenilen bir durumdur. Eðer
kuþak çatýþmasý yoksa, genç,
iliþki baðýmlýlýðý içinde,
özgüveni yetersiz demektir.
Ama bunun da bir dozu var-

dýr. Bal yemek iyidir, ancak
çok bal yenilirse bu kez
zehirlenme olur'' diye konuþ-
tu. Üniversiteyi kazananlar
bu fýrsatý deðerlendirmeli.
Prof. Dr. Çelikkol, çocuklarý-
na özgüven saðlama ko-
nusunda anne ve babanýn,
gerekirse profesyonellere
baþvurarak çaba harcamalarý
gerektiðini bildirdi. Çocuðun
her istediði, her düþündüðü-
nün ve davranýþýnýn doðru
demek olmadýðýný da ifade
eden Prof. Dr. Çelikkol,
''Burada anne ve babanýn
rehberi, gerçekler olmalýdýr.
Dünyayý doðru kavrayarak,
gençle aralarýndaki çatýþma-
da doðrularý yakalamaya
çalýþmalýdýr. Bunu yapmazsa,
gençle kuþak çatýþmasý iyice
artar ve bunun sonucu
topluma uyumsuz bir genç
kazandýrmak olur'' dedi.
Prof. Dr. Çelikkol, üniversi-
teye giren gençlere de ülke
ve aile koþullarý ne olursa
olsun çok çalýþarak bu imka-
ný deðerlendirmeleri çaðrý-
sýnda bulundu.   

Gençlik Geleceðini Düþünmüyor!

AIDS'in sonu yaklaþýyor!
Amerika'daki Kuzey Caro-
lina Üniversitesi uzmanla-
rý, HIV virüsünden yapýl-
mýþ AIDS aþýsýný hastalar
üzerinde denemeye baþ-
ladý. 
Kuzey Carolina Üniver-
sitesi uzmanlarýndan Dr.
Robert Johnston, çalýþ-
malarýn ýþýðýnda çok yakýn
bir zamanda hastalýðýn
dünya çapýnda yol açtýðý
ölümlerin engellenebile-
ceðinin müjdesini verdi.

Acý çikolata tan-
siyonu düþürüyor
Almanya'daki Köln Üni-
versitesi'nde yapýlan kü-
çük çaplý bir araþtýrmanýn
sonucunda da sütsüz çi-
kolatanýn tansiyonu dü-
þürücü etki yaptýðý sap-
tandý. Hafif hipertansiyon
þikayetleri bulunan 13
kiþiden 7'sine 2 hafta bo-
yunca her gün 28 gram
sütsüz, 6'sýna da sütlü
çikolata yedirildi. 
Bilim adamlarý, "Sütsüz
çikolata yedirilen denekle-
rin tansiyonundaki düþüþ
muhtemelen bu çikola-
tanýn içindeki 'polifenol'
maddesi sayesinde ger-
çekleþti" dediler.
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Avustralya'nýn Melbourne
kentindeki Monash Üni-
versitesi'nde yapýlan araþ-
týrma erkeklerin sigaradan
kadýnlara oranla daha
farklý etkilendiðini ortaya
koydu. 

Üniversitenin Týp Merke-
zi'nde görevli Dr. Esther
Briganti, böbrek hastalýk-
larýna yakalanma riskinin
sigara içen erkeklerde, iç-
meyenlere göre 3 kat da-
ha yüksek olduðunu söy-

ledi. 
4500 kiþinin katýldýðý a-
raþtýrmada erkeklerin,
böbrek hastalýklarýnýn iki
önemli nedeni olarak bili-
nen þeker ve yüksek tansi-
yon hastasý olmadýðýnýn
altýný çizen Briganti, böb-
rekteki hasarýn içilen siga-
ra sayýsýyla doðru orantýlý
olarak arttýðýnýn belirlen-
diðini açýkladý. 
Böbrekteki hasarý, idrar-
daki protein oranýnýn ö-
nemli ölçüde artmasýndan
anladýklarýný belirten Bri-
ganti, sigara tiryakilerin-
deki böbrek hasarýnýn
böbrek içindeki kan ba-
sýncýnýn artmasýyla ilgili

olduðunu tahmin ettikle-
rini belirtti. Sigaranýn, kan
basýncýný arttýran noradre-
nalin ve vasopressin adlý
iki hormonun daha fazla
salgýlanmasýna neden ol-
duðunu söyleyen Brigan-
ti, kan dolaþýmýný olum-
suz etkileyen sigaranýn ay-
rýca böbrekteki kan da-
marlarýna zarar verebile-
ceðini söyledi. 

Sigara içen kadýnlarda
böbrek hastalýklarý riskinin
artýðýný gözlemlemedikle-
rini ifade eden Briganti,
bunun nedenini henüz
bilmediklerini sözlerine
ekledi. 

Sigara  böbrekleri mahvediyor

Sigara içenlerin akciðeri Sigara içmeyenlerin akciðeri

SSiiggaarraannýýnn,,  eerrkkeekklleerrddee  bbööbbrreekk  hhaassttaallýýððýý  rriisskkiinnii  öönneemmllii  ööllççüüddee  aarrttýýrrddýýððýý  kkaannýýttllaannddýý
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Bir önceki sayýmýzda,
1.1.2004 tarihinde yürürlü-
ðe girecek olan Emeklilik
yasasýnda yapýlan deðiþikli-
kleri, Emeklilik reformu yazý
dizimizin I. bölümünde
genel hatlarýyla açýklamýþtýk.
Bu sayýmýzda kaldýðýmýz yer-
den devam ediyor, ilgilene-
ceginizi düþündüðümüz
konularý dikkatinize sunuyo-
ruz.

EEmmeekklliilliikk  kkaattssaayyýýssýý    
((SStteeiiggeerruunnggssbbeettrraagg))

Emeklilik katsayýsý, hak edil-
miþ olan sigorta yýlýna baðlý-
dýr. Bugüne kadar her yýl için
%2 olan emeklilik katsayýsý
1.1.2004 tarihinden itibaren
yýllýk 0,04 oranýnda  azaltýla-

rak 1.1.2009 tarihinden iti-
baren 1,78 olarak esas alý-
nacaktýr.

Emeklilik katsayýsýnýn deðiþi-
mi aþaðýdaki þekilde olacak-
týr:

Yýl           Emeklilik katsayýsý
2004               1,96
2005               1,92
2006               1,88
2007               1,84
2008               1,80
2009               1,78

Sigortalý, emekli olabileceði
en erken zamanda emekliye
ayrýlmazsa, bu durumda
emeklilik hakkýný elde ettiði
senenin katsayisi esas alýna-
caktýr.

Sigortalýlýk süresi  45 sigorta
yýlýndan fazla olduðunda,
1.1.2004 tarihinden  itiba-
ren emeklilik maaþý emeklilik
icin esas alýnan temel deðe-
rin  %80 oranýndan fazla
olabilir, ancak bu durumda
1,78 emeklilik katsayýsý

1.1.2004 tarihinden itibaren
uygulanmaya baþlanýr.

KKeessiinnttiilleerr

1.1.2004 tarihinden itibaren
yürürlüðe giren emeklilik
reformu  ile erkekler için 65
yaþ, kadýnlar için ise 60
yaþýnda emekli olma kuralý
getirilmiþtir.
Ancak bu kuralda belirtilen
süreden önce (erkekte 65/
kadýnda 60) erken emekli
olunmasý durumunda, eski
yasada emeklilik parasý her
yýl için %3 oranýnda azaltýlýr-
ken, yeni yasa ile birlikte bu
oran  % 4,2 ye yükseltiliyor.
Yani erken emekliliðe giriþ
yýlýndan  kanuni süreye
kadar olan her yýl  %4,2
azaltýlarak hakedilen toplam
emeklilik parasýndan düþüle-
cek.

DDüüzzeennlleemmeelleerr

Erkeklerde 45, kadýnlarda
40 yýl olan sigortalýlýk süresi
olan kiþiler için yapýlan

düzenlemeler:

Eski yasada 1.10.1945 tari-
hinden  önce dogan erkekler
60 yaþýnda, 1.10.1950 tari-
hinden önce kadýnlar ise 55
yaþýnda emeklilik hakkýný
kazanmaktaydýlar.

Yeni yasada getirilen düzen-
leme ile bu 60 ve 55 yaþ
durumlarý deðiþmiyor.
1.01.1947 tarihinden önce
doðan erkekler (60) ve
01.01.1952 tarihinden önce
doðan kadýnlar (55) emekli-
lik hakkýný elde
edecekler.Ancak emeklilik
parasýnýn hesaplanmasý
deðiþen  yeni hesaplamaya
göre yapýlacaktýr.

1.7.1948 tarihinden önce
doðan erkekler 61,5 yaþýn-
da, ve 1.7.1953 tarihinden
önce doðan kadýnlar 56,5
emekli olabileceklerdir.
Ancak bu durumda da eme-
klilik parasý deðisen yeni
hesaplama sistemine göre
hesaplanacaktýr.

EEmmeekklliilliikk  RReeffoorrmmuu  22000033  ((IIII))

ÖÖzzddeenn  ÖÖzzeenn
EEmmeekklliilliikk  RReeffoorrmmuu  22
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BBrreeggeennzz- Avusturya’nýn
Voralberg Eyaleti’nin
baþkenti Avusturya
Türk Ýslam Birliði ile A-
tatürkçü Düþünce Der-
neði’nin verdiði iftar
yemeðine eyaletin  res-
mi görevlilerinden  bü-

yük ilgi gördü. 
Bregenz’de papazlýk
yapan Anton Bereueter
ve Kassian Lauterer,
Voralberg Eyaleti  Baþ-
kan yardýmcýsý Dieter
Egger, Voralberg Eyale-
ti Parlemento Baþkaný

Manfred Dörler, Bre-
genz Eyaleti Emniyet
Müdürü Elmar Maret,
Bregenz Belediye Baþ-
kaný Markus Kemal Lin-
hard iftar yemeðine ka-
týlarak Türk toplumuna
verdikleri önemin altýný

çizdiler.
Ýftar yemeðine Alevi
kültür Derneði temsilci-
leri, iþ adamlarý Bre-
genz Baþkonsolosu
Beyza Üntuna ve Vor-
alber’de görev yapan
din görevlileri katýldýlar. 

Bregenz’deki  iftar  yemeðine  ilgi  büyüktü!
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VViiyyaannaa-  16. Viyana’da bulu-
nan camiler çevredeki halk
ile kaynaþýp fikir alýþveriþinde
bulunmak, kendilerini ve
faaliyetlerini tanýtmak, ön-
yargýlardan uzaklaþýp iliþki-
lerini güçlendirmek için bu
yýl ilk defa bir açýk kapý günü
düzenlediler. Bu günle ilgili
olarak 16. Bölgedeki integ-
rasyon fon yöneticilerinden
Aziz Gülüm’den bilgi aldýk.

YY..VV:: Sayýn Gülüm camiiler
bu güne kadar böyle bir faa-
liyette bulunmamýþtý, buna
neden gerek duyuldu?
GGüüllüümm::  16. Bölgede iki
camii ve hintlilere ait bir iba-
det evi bulunuyor. Buralarýn
yakýnýnda oturan halktan
hem polise, hem belediyeye,
hem de Ýnt. Fonuna þikayet-
ler geldi. Þikayet alan ku-
rumlardan biri ATÝB’e ait Ulu
Camii, diðeri Hicret Camii,
üçüncüsü de Hintlilere ait
bir ibadet merkezi. Çevre
sakinleri buralardan çok
gürültü geldiði, gece yarýsý-
na kadar kalabalýklarýn gelip
gittiði, geç saatlerden yük-
sek seslerden rahatsýz olduk-
larý hakkýnda þikayetlerde
bulundular. Bunun üzerine
16. Bölge Ýnt. Fonu polisleri,
camilerin baðlý bulunduðu
Dernek Yöneticilerini ve
Hintlileri fona davet ederek
bir görüþme yaptýk. 
YY..VV:: Görüþmeden somut bir
sonuç alýnabildi mi?
GGüüllüümm:: Evet, þikayetleri ken-
dilerine anlattýk. Bunun üze-
rine bu üç kurum yönetici-
leri, polis ve fon hep beraber
bir açýk kapý günü düzenle-
meye karar verdik. Böylece

25 Ekim günü 12-18 saatleri
arasýnda bu üç dernekte
tanýtýcý, bilgilendirici, kay-
naþmayý saðlayan bir gün
yapýldý.
YY..VV:: Bu günün amacý neydi?
GGüüllüümm:: Amacýmýz bu derne-
klerden þikayeti olan insan-
larý davet edip þikayetlerini
beraberce ortadan kaldýr-
maya, bilgi vermeye yönelik-
ti. Ayrýca farklý üç kültürden
gelen bu insanlar arasýnda
yakýnlaþmayý saðlamak, da-
ha olumlu bir bakýþ açýsý
yaratmak istedik. Ýstedik ki
bizi tanýsýnlar ve gelip bize
rahatsýzlýklarýný söyleyebil-
sinler. Pencerelerinden bak-
týklarýnda bir yere insanlarýn
toplu olarak girip çýktýklarýný
görüyorlar. Ne olduðunu bil-
miyorlar. 
YY..VV:: Bu giriþiminiz hedefine
ulaþtý mý?
GGüüllüümm:: Evet, kesinlikle. Biz
ilanlarla elimizden geldiðin-
ce geniþ bir þekilde duyur-
duk. Ayrýca Avusturya basýný

olaya yer verdi. Sadece
komþular deðil yüm Viyana
bir gün önce böyle bir faali-
yet yapýldýðýný öðrendi. 
Ýnsanlar gerçekten ilgi gös-
terdi. Gelip hem bizi hem de
Hint ibadet evini gezdiler,
onlara geleneksel ikramýmýzý
yaptýk. Dernekler hakkýnda
bilgi aldýlar. 

YY..VV:: Sonuç olarak gözlemi-
niz nasýl?
GGüüllüümm:: Sonuç çok memnu-
niyet verici. O güne kadar

günde bazen iki defa þikayet
gelirken o günden itibaren
hiç þikayet almadýk. Ayrýca
gürültü kaynaðýnýn ibadet
yerleri deðil, tam arada
bulunan bir gece kulübün-
den geldiði tespit edildi.

Ama halklarýn birbirine yak-
laþmasýnýn faydalarý görül-

dü. Bundan böyle her yýl en
az bir defa açýk kapý günü
düzenlemeyi ve herkesi da-
vet etmeyi düþünüyoruz.

Camiler  halkla  buluþtu

Aziz Gülüm Ýntegrasyon Fonu Baþkaný, Mehmet Yavuz ATIP Ulucami Baþkaný,
Salih Toygun ATIP Ulucami Ýmamý

Emniyet Md. Ydr. Hr. Werner Hetel, Ýbrahim Kulec, 
Günter Schönder Halkla Ýliþkiler Daire Baþkaný. 



Çocuk dedesine sormuþ:
- Dede, ninem ile kac yýldýr evlisiniz?
- 40 yýldýr evlat

demiþ dede.
- Peki ama dede, ben sizi hiç kavga ederken görmedim

bunun sýrrý nedir?
- Otur evlat anlatayým. Evlat biz ninen ile evlendiðimizde

elde avuçta bir þey yok, kimsem de yoktu. Ben nineni biz-
den oldukça uzaktaki bir köyden aldým, nikahýmýz kýyýldý,
benim at arabasýna ninenin üç beþ eþyasýný attýk ve bizim
köyün yolunu tuttuk. Yolda benim atýn ayaðý sürçtü ve
tökezledi. Ben "Bu bir" dedim. Devam ederken bir daha
tökezledi, ben yine "Bu iki" dedim. Köye de daha epey yolu-
muz vardý, bizim atýn ayaðý bir daha tökezleyince "Bu üç"
dedim ve çektim belimden pistovu, atý orada vurdum.
Ben atý vurunca ninen baþladý bana söylenmeye. "Biz þimdi
nasýl gidicez, niye durup dururken atý vurdun. Sende hiç
akýl yok mu? Bu eþyalarý nasýl götürüceðiz" Ben de döndüm
ninene "bu birrr" dedim. 
O gün bugündür, gül gibi geçinip gidiyoruz...

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bu birr...

Bir satýþ temsilcisi, bir personel sekreteri ve bir yönetici
yemekten sonra dýþarýda bir yürüyüþ yaparken eski bir
lamba bulurlar. Lambayý oðuþturunca içinden dumanlar
arasýnda bir cin çýkar. 
Cin onlara "Ben hep üç istek yerine getiririm, siz üç kiþi
olduðunuza göre birer istek hakkýnýz var.
"Personel Sekreteri "Önce ben, önce ben" diye öne atýlýr.
"Bahama adalarýnda olmak istiyorum, bir sürat teknesi için-
de hayata boþ vermiþ yaþamak isterim." Puff der ve sekreter
yok olur.
"Sýra bende" diye atýlýr satýþ temsilcisi.
"Ben Hawaii'de kumsalda olmak istiyorum, yanýmda sevgi-
lim ve sonsuz pina coladas olsun." Puff der ve satýþ temsil-
cisi yok olur.
Cin yöneticiye döner "Þimdi sýra sende" der.
Yönetici "Bu iki salaðý öðleden sonra masalarý baþýnda gör-
mek istiyorum" der.

Kýssadan hisse: Önceliði daima yöneticiye verin.
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