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Bir eþ, iki çocuk, 8 diploma
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Dile kolay... Sivas’ýn Yaylacýk köyünden Viyana’ya
evlenerek gel. Kýsa sürede
gece gündüz kurslara giderek Almanca öðren. Bu
arada çocuk sahibi ol.

Sonra da git bir sürü bilgisayar kursuna yazýl. Gece
gündüz kitaplar arasýnda
mücadele et ve 8 kurstan
8 diplomayý altýn bilezik
gibi koluna tak.

Gelin hep beraber, Yaylacýk köyünden Viyana’ya
gelin gelen, bir eþ, iki çocuk, 8 diploma sahibi örnek hanýmý yakýndan tanýyalým. Devamý sayfa 10’da
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Kýsa kýsa
Aile
Birleþiminde
Kota Anayasa’ya
Aykýrý!

Yabancýlar Polisi Daireler Baþkaný Dr. Stefan Stortecky:

“Ayrýmcýlýða karþýyýz”

Avusturya Anayasa Mahkemesi’nin son çýkardýðý
yabancýlar kanununda
yer alan aile birleþiminin
kotaya dahil edilmesi,
Anayasa’ya aykýrý bulundu. Ýçiþleri Bakaný Strasser buna raðmen aile birleþiminde kotanýn devam
edeceðini söyleyerek,“Bildiðiniz gibi 1977 yýlýnda
çýkarýlan yabancýlar kanununun yine Anayasa’ya
aykýrý olan hükümleri
2002 yýlýnda düzeltildi.
Ve þu anda Anayasa’ya
aykýrý deðildir” dedi.

Avusturya
Büyükelçisi
GAP Turunda

Avusturya’nýn
Ankara
Büyükelçisi Marius Calligaris, Þanlýurfa’yý ziyaret
etti. Büyükelçi Calligaris
ve beraberindekiler, Þanlýurfa Valisi Þükrü Kocatepe’yi makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtüler. Heyet daha sonra,
kentin tarihi ve turistik
yerlerini gezdikten sonra,
Atatürk Barajý’na giderek
incelemelerde bulundu.
Marius Calligaris

Avusturya’nýn Ankara
Büyükelçisi Marius Calligaris daha önce de
Yozgat ve Kýrþehir’i
ziyaret etmiþti.

Yabancýlar Polisi Daireler Baþkaný Dr. Stefan
Stortecky, Yeni Vatan Gazetesi’nin uyuma
yönelik çalýþmalarýný ve haberciliðini takdirle
izlediðini ifade etti.

Viyana- Yabancýlar
Polisi Daireleri Yönetim Kurulu Baþkaný Dr.
Stefan Stortecky Yeni
Vatan Gazetesi’ni makamýnda kabul etti ve
yeni yýl nedeni ile tüm
okuyucularýmýza yeni
yýlýn huzur, barýþ ve
mutluluk getirmesini
diledi.
Dr. Stortecky ayrýca
þunlarý ifade etti:
”Bizler ve devlet adýna
görev yapan herkes
ayrýmcý deðil bütünleþtirici olarak çalýþmak zorundayýz. Bizler Viyana’da Türk
toplumunun çalýþkanlýðýný ve bunun Viyana’ya katkýlarýný inkar
edemeyiz. Bunun için

çok teþekkür ederiz.
Bizler kanunlarý çok
saydam bir þekilde
uygulamak zorundayýz. Hiç kimseye bir
istisna yapmýyoruz.
Hoþ görülü bir þekilde
ayrýmcý deðil, birleþtirici bir zihniyetle hizmet ediyoruz”.
Ayný zamanda hukukçu olan Yabancýlar Polisi Daireler Baþkaný
“Irkçýlýðýn tam olarak
karþýsýndayým. Özellikle bir milletin temsilcilerine þayet bir polis kötü davranýrsa
buna tolerans gösteremeyiz. Çünkü bir
hukuk devleti olan Avusturya’da bizler kanunlarýn takipçisiyiz”
dedi.

Gelecek Avusturya Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday Dr. Fischer:

“AB anayasasýnda din olmasýn”
ViyanaAvusturya
Parlemento Binasý’nda
Yeni Vatan Gazetesi
temsilcileri ile görüþen
Avusturya Parlementosu ikinci baþkaný
SPÖ’lü Dr. Heinz
Fischer,
Yeni Vatan
Gazetesi’nin TürkiyeAvrupa Birliði iliþkisi
konusundaki bir sorusu üzerine þunlarý
ifade etti: “AB Anayasasý’nda her hangi
bir dine atýf yapýlmasýna karþýyýz. Türkiye
Avrupa Birliði’ne üyelikte çok önemli adýmlar attý. Ama bu kanunlarýn uygulanmasý
çok önemli”. 2004 yý-

lýnda yapýlacak olan
Cumhurbaþkanlýðý seçiminde, Cumhurbaþkanlýðý adaylýðýna kesin olarak bakýlan Avusturya Parlementosu 2. Baþkaný SPÖ’lü
Dr. Heinz Fischer, Yeni Vatan Gazetesi okuyucularýna yeni yýl
vesilesi ile esenlik,
baþarý ve mutluluklar
diledi.
Cumhurbaþkanýlýðý seçimlerinde ÖVP Partisinden Avusturya Dýþ
Ýþleri Bakaný olarak Benita
Ferrero-Waldner’in aday olarak gösterileceðine kesin gözü
ile bakýlýyor.

Avusturya Parlementosu 2. Baþkaný SPÖ’lü Dr.
Heinz Fischer, Yeni Vatan Gazetesi okuyucularýna yeni yýl vesilesi ile esenlik, baþarý ve
mutluluklar diledi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Avusturya Parlemento Baþkaný Dr. Andreas Khol’den Türk toplumuna yeni yýl mesajý:

“Esenlikler dilerim”
Viyana- Avusturya Parlementosu’nda
Yeni Vatan Gazetesi sorularýný cevaplayan Parlemento Baþkaný Dr.
Andereas Khol, “Yeni Vatan Gazetesini tanýyorum. 2004 yýlý barýþýn, hakkýn, insanlar ve kültürler arasýndaki
anlaþmanýn yýlý olsun. Herkesin yeni
yýlýný kutlar, selamlarýmý, sevgi ve en
içten dileklerimi sunarým” dedi.
Parlemento Baþkaný Dr. Anderas Khol
Türkiye ve AB ile ilgili sorumuza, “Türkiye Avrupa Birliði’ne adaydýr. Erdoðan Hükümeti’nin Avrupa Birliði çalýþmalarýný takdir ile karþýlýyorum. Ama
Türkiye’nin yapmasý ve uygulamasý
gereken daha çok iþi var. Türkiye’nin
Avrupa Birliði ile ciddi ve derin bir
geçmiþi vardýr’’ dedi. ÖVP’nin en
Muhafazakar Hiristiyan Milletvekili
olarak Parlemento Baþkaný seçilen ve
diplomaside hayli baþarýlý olan Dr.
Khol, Kýbrýs ile ile ilgili sorularda biraz
çekimser kalýrken, Türkiye ile ilgili düþüncelerini kýsa ve öz olarak þöyle
ifade etti: “Bizler hem Türkiye’nin hem
de burada yaþayan Türk toplumun
dostu insanlarýz”.

Yeni Vatan ile 5. yýla doðru

Parlemanto Baþkaný Dr. Khol Yeni Vatan
Gazetesi’ni inceledikten sonra “Türk toplumuna en içten iyi dileklerimi sunarým ” dedi.

12.500 kiþi ile rekor

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Baþyazý

Birol
Kýlýç

2003 yýlýnda, Avusturya vatandaþlýðýna geçiþte

Viyana- Yaklaþýk 12.500
Türk vatandaþý 2003’de
Avusturya vatandaþlýðýna
geçerek tarihi bir rekora
imza attýlar. Bu sene Avusturya vatandaþlýðýna tüm
ülkelerden 50.000’e yakýn
kiþinin kabul edildiði öðrenildi. Ayný ülkeden Avusturya vatandaþlýðýna geçiþte rekor 2003 yýlýnda yine
Türk vatandaþlarýnda. Bu
yýl ayrýca Türk vatandaþlarýndan tarihi bir rekor
kýrýlmasý her kesimi ilgilendiriyor. Avusturya’da bu-
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güne kadar vatandaþlýðýna
geçmiþ tüm Türk vatandaþlarýnýn sayýsý bu yýl ile birlikte 100.000 kiþiye doðru
gidiyor. Bu sayý Avusturya
partilerinin özellikle dikkatini çekiyor. Avusturya vatandaþlýðýna 1993 yýlýnda
toplam yabancý ülke vatandaþlarýndan 14.131,
1998 yýlýnda 17.786 ve
geçtiðimiz yýl 36.011 kiþi
Avusturya vatandaþlýðýna
kabul edildi. 2003 yýlýnda
ise yaklaþýk 12.500 Türk
vatandaþý Avusturya va-

tandaþlýðýna resmen kabul edildi. Bu sayý ile bu yýl
kabul edilen yabancýlar
arasýnda Türk vatandaþlarýnýn oraný yüzde otuz
civarýnda oluyor. Bu sene
vatandaþlýkta görülen artýþýn nedeni olarak ise 90’lý
yýllarýn baþlarýnda Avusturya’ya göç edenlerin sayýsý gösterildi.
2004 yýlýnda 15.000 kiþiden fazla Türk vatandaþýnýn Avusturya vatandaþlýðýna geçeceði tahmin ediliyor.

Yeni Vatan Gazetesi ekibi olarak 2004 yýlýnýn kýymetli tüm
okuyucularýmýza ve daðýtým
noktalarýmýza en baþta saðlýk,
huzur, baþarý ve mutluluklar
getirmesini içtenlikle dileriz.
Yeni Vatan Gazetesi, yayýn hayatýnýn 5. yýlýna girerken gerek
haber içeriði gerek ise reklamlarý ile yerel gazetecilikte
çýtayý yükseltmiþtir. Yeni Vatan
Gazetesi tamamen Avusturya’da yaþayan ve sizlerin arasýndan çýkan ve sizleri iyi tanýyan genç arkadaþlarýn göz nuru, gece gündüz çalýþmasýnýn
bir ürünüdür. Yeni Vatan Gazetesi Avrupa’da yayýnlanan
tüm yerel gazeteler arasýnda,
sadece reklam gazetesi çizgisi
görünümden çok uzak en ciddi yerel gazete olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Yeni Vatan Gazetesi hiçbir siyasi partiye, derneðe, bir
kurum ya da kuruluþa baðýmlý
deðildir. Sadece siz okuyucularýnýn desteði ve reklam gelirleriyle ayakta durmasý ile Yeni
Vatan Gazetesi, örnek gazete
olarak takdir toplamaktadýr.
Yeni Vatan Gazetesi ne Türkiye
Cumhuriyeti ne de Avusturya
Cumhuriyeti’nin hiçbir resmi
kiþi, kurum ve kuruluþundan
bugüne kadar tek bir Euro
yardým almamýþtýr ve böyle bir
talebi yoktur. Yeni Vatan Gazetesi’nin amacý Avusturya’da
yaþayan, Türkiye’den göç etmiþ insanlarýmýza her alanda
ki geliþmeleri kendi dilleri ile
kendi çapýnda seviyeli bir
þekilde haberdar etmektir ve
tüm zorluklara raðmen haberdar edecektir. Yeni Vatan
Gazetesi bu gücünü 2004
yýlýnda da þu anlamlý cümleden alacaktýr.
“Halka hizmet,
Hak’ka hizmettir.”
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Türk Parkýnda düþmanlýk abidesi
Mavi bildiriyor...
Viyana- Türkenschanzpark
ortasýna 360 yýl sonra Türkler’i defetmekte yardýmcý olduðu diye kocaman Ukraynalý KAZAK heykeli dikmek
ne anlama geliyor acaba?
Acaba bu abide Viyana’da
çok bahsedilen uyum polikasýnýn bir parçasý mý ?
Türklere atfedilmiþ bir parka
Türklere karþý Viyana kuþatmasýnda savaþtýðý ve onlarý
yendiði için 360 sene sonra
Polonyalýlarý da hiçe sayarak
Ukraynalý Kazak heykeli dikilmesi, tarihi olaylara karþý
saygýsýzlýk tartýþmalarýný baþlattý. Viyana Türk Büyükelçiðinin, Avusturya’daki Türk
derneklerinin bu konuda neden tavýr koymadýklarý sorusu
gündemde.
Söz konusu heykelin yapýlmasýndan iki ay önce wien.at
de yayýmlanan bir habere
göre 19. bölge muhtarý Türkenschanzpark tuvaletlerinin
temizliðine dahi harcýyacak
paralarýnýn bulunmadýðýný
söylemiþti. Hal böyleyken Viyanalýlarýn da tepkisini çeken
bu heykel uzun süre tartýþmalara sahne olacak gibi
görünüyor. Parký gezen Viyanalýlardan Jürgen ve Hans da
bu tutumu kýnayanlardan
yalnýzca ikisi.
Türkenschanzpark’ý gezen
Avusturyalýlar da bu heykelin
hangi amaçla dikilmiþ olabileceðini birbirlerine sorup,
bunun hem Avusturyalýlarýn
hem onlara yardýmcý olan
Kazaklarýn hem de Türklerin
gururunu inciten bir tarih
sömürüsü olduðunu ifade
ettiler. Kendi tabirleri ile
bunun; tarihle gýrgýr geçmek olduðunu belirten birçok Avusturyalý sayýn bölge

Türkenschanzpark içerisinde
yer alan Ukraynalý KAZAK
heykeli. Þu resme dikkatlice
bir bakýn. Bu heykel daha
çok bir Osmanlý yeniçerisini
andýrýyor. Bu anýt 2003
yýlýnda 18. Viyana belediyesinin izni ve parasý ile yapýlmasý düþündürücü. Bu heykelin biraz yukarýsýnda parka
huzur getiren Yunus Emre
çeþmesi var. Bu anýt
Türkenschanzpark’ýnda
yüzyýllar sonra adeta haçlý
seferleri zihniyetini ön plana
çýkarýyor, kýþkýrtýyor ve
düþmanlýk yaratýyor. Böyle
bir anýtýn böyle bir yerde bu
kadar zamandan sonra
dikilmesi hangi zihniyete
hangi uyum politikasýna hizmettir? Soruyoruz...
Analiz:Birol KILIÇ

Jürgen ve
Hans adlý iki
vatandaþ
anýta bakýp
kafalarýný
salladýlar ve
bu anýt Türk
parkýnda
düþmanlýk
anýtý gibi
duruyor
dediler.

muhtarýnýn heykel dikmek
için 360 sene beklemiþ olmasýna hatta nasýl olur da bu
parkýn tuvaletlerini temiz tutmak için geçen ay paralarýnýn
olmadýðýný mahalli gazetelere söyledikten sonra heykel
parasý bulabildiðine þaþýrýyorlar. Türklere atfedilen her iki
milletin de onurunu temsil
eden bu park içerisine burada Türkleri öldürdünüz diyerek Kazaklarýn heykelini dikme saygýsýzlýðýnýn cevabý nasýl verilecek? Avusturyalýlar ve
Türkler þimdilik bu cevabý
sabýr ve sükünetle bekliyorlor. Sayýn bölge muhtarý galiba Avusturya da Ukraynalýlarý
daha iyi temsil edecek olan
RUS parkýndan habersiz.
Seçildiði 19. bölgede oturan
bazý Avusturyalýlar bölge
muhtarýný tarihe saygýsýzlýk
etmekle ve adý geçen her 3
milletin onurunun bu heykeli

Yandaki anýtta þunlar
yazýlý
Viyana’yý 1683 yýlýnda
Türklere karþý savunmada
yardým eden Ukraynalý
Kazaklarýn anýsýna.
Anýt 2003 yýlýnda Ukrayna
Büyükelçiliði, Avusturya
Ukrayna Cemiyeti tarafýndan desteklenmiþtir.
Anýt 18. Viyana
Belediyesi ve UTA
Telekom’un Avusturya ve
Ukrayna temsilcilikleri
tarafýndan finanse
edilmiþtir..

dikmekle yýkýldýðýný ifade
ediyorlar. Üstelik Kazak olduðu iddia edilen heykelin kýyafeti OSMANLI YENÝÇERÝ kýyafetidir, bunu hemen hemen
her Avusturyalý bilmektedir
ama bizim mahalle muhtarýmýz onu da yüzüne gözüne
bulaþtýrmýþ demektedirler.
18.

Bölge

muhtarý

bu

abideye izin verirken Avusturya’da yaþayan 250 binden
fazla Türkiye’den göç etmiþ
insana ne mesajý vermek istemektedir? Dam üstünde saksaðan misali bu anýtýn 360
yýl sonra “Yok efendim onlar
Müslüman Türkleri defetmekte yardýmcý oldular” diyerek anýt dikilmesi sizce de
düþündürücü deðil midir?
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Türk Bayraðý’ndaki Ay-Yýldýz nereden gelmektedir?

‘’Türk Bayraðý’nýn simgesel
anlamýnýn Kosova Þavaþý’nda oluþan bir görünüm
üzerine olduðu rivayet edilmektedir. Savaþ sonrasýnda
Türk þehitlerinin, zaferin
bedeli olan kanlarý bir çukurda gölcük oluþturur. Akþam namazýnda secdeden
kalkan gazi baþlarý, gökteki
hilalin, önüne gelen bir yýldýzla birlikte bu gölcüðe aksettiðini görürler. Kandan
bir göl! Ve “Türk Bayraðý”
böylece doðar.
Bir diðeri de Allah lafzý.
Türk Bayraðý'nýn doðrudan
doðruya Kelime-i Tevhid'in

bir
yansýmasý
olduðu
yönündedir.
Þöyle
ki:
“Hilal”, Allah lafzý ile ayný
harflerle yazýlýr. Ebced hesabý ile de aynýdýr. Ayný harflerle yazýlan iki lam, bir elif,
bir de he’den müteþekkildir.
Osmanlý doðrudan, Allah
lafzý yerine, dini konularda
“Hilal”i, askeri konularda
“Lale”yi sembol olarak kullanmýþtýr. Yýldýz, beþ köþelidir ve þekli aynen Muhammed yazýsýnýn þeklidir.
Peygamberimizin ismi, Arap
harfleriyle yazýldýðý zaman,
beþ çýkýntýdan meydana
gelen, bir yýldýz þekli ortaya
çýkar. “Hilal” Allah inancýný,
“Yýldýz” Peygamber’e baðlýlýðý dile getirir. “La ilahe
illallah”, “Hilal” ile “Muhammedün Resulullah”,
“Yýldýz” ile bayraðýmýza
nakþedilmiþtir. (HM)

VW arabalarýnda ve geniþ iç hacimli limuzinlerde

Uzman
VW satýn alýn!!
! Þimdi Bonus kazanýn !
Depolanmýþ arabalar / Yeni arabalar
VW LT 32 kasalý araba TDI
26.000,- Euro´dan baþlayan fiyatlarla, KDV dahildir
VW T5 kasalý araba TDI
20.000,- Euro´dan baþlayan fiyatlarla, KDV dahildir
VW T5 Station, 9 koltuklu TDI
27.000,- Euro´dan baþlayan fiyatlarla, KDV+Taþýt vergisi dahildir
VW T5 Eurovan, 9 koltuklu TDI
35.000,- Euro´dan baþlayan fiyatlarla, KDV+Taþýt vergisi dahildir
VW T5 Multivan, 7 koltuklu TDI
45.000,- Euro´dan baþlayan fiyatlarla, KDV+Taþýt vergisi dahildir

!! Yatýrýmýnýzý þimdi yapýn !!
LT`lerde 1000 Euro´luk Bonus ve
T5´lerde 700 Euro´luk Bonus kazanýn!!
Bu kampanya Avusturya depolarýnda bulunan
araçlar için 31.12.2003 tarihine kadar geçerlidir.
PORSCHE WIEN OBERLAA, 1100 Wien
Oberlaa Str. 224, Tel. 01/688 75 21 3332
Resim ve daha detaylý bilgi: www.porscheoberlaa.at

Devlet Bakaný Haubner`den IBA’ya ziyaret!
Mödling- Kýsa adý IBA olan Yabancýlar Entegrasyon ve Dayanýþma
Derneði`ni ziyaret eden Devlet Bakaný Ursula Haubner, derneðin
çalýþmalarýna büyük ilgi gösterdi.
Ziyaret sýrasýnda uyum sözleþmesi
tartýþýldý ve insanlarýn birlikte yaþamasý için dilin önemi vurgulandý.
Devlet Bakaný Hauber, 2004 yýlýnda Avusturya`lý ve yabancý ailelerin biraraya gelmesi için planlanmýþ toplantýlarýn uyumu kolaylaþtýrýcý ve teþvik edici rol oynayacaðýný düþündüðünü ayrýca ifade
etti. Devlet Bakaný Haubner Yeni
Vatan Gazetesi’ni eline alarak
„Gazeteyi tanýyorum ve entegrasyonu önemli katkýlarda
bulunduðu biliyorum. Bize bu
sayýsýnýn bir nüshasý gelmiþti. Yeni
Vatan Gazetesi’nin tüm okuyucularýna yeni yýlda saðlýk, mutluluk,
huzur ve baþarýlar dilerim“ dedi.
Entegrasyon Derneði`nden Doris
Kirilov-Krut ise Bakan Haubner`in
ziyaretinden dolayý gurur duyduYENÝ VATAN GAZETESÝ

klarýný belirtti. Kýsa adý IBA olan
Yabancýlar
Entegrasyon
ve
Dayanýþma Derneði’nin zor þartlar
altýnda tüm yabacýlara yardýmýný
ayrýca çok takdir ettiðini açýklayan
Devlet Bakaný Haubner daha
sonra þunlarý ifade etti:
“Avusturya’da yaþayan baþka
ülkelerden gelmiþ tüm insanlar
bizim için çok önemlidir. Bizler
gerek Partimiz gerek ise Hükümet
olarak tüm yabancýlarýn daha iyi
ortamlarda çalýþmasý ve yaþamasý
için elimizden geleni yapýyoruz ve
yapmaya devam edeceðiz. Bizlere
en büyük güç veren kaynak iþte
böyle küçük ama ciddi bir þekilde
kendi çapýnda insanlýða hizmet
veren IBA gibi dernekler. Tüm
Dernek yönetimini ve üyelerini
hizmetlerinden ötürü kutlarým”

Devlet Bakaný Haubner, IBA Derneðinden
Mustafa Delice ile birlikte okuyucularýmýza
yeni yýl için en iyi dileklerini sundular.
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Allah’tan tüm Avusturyalýlar böyle deðil!

Avusturya’da ATVplus özel televizyon kanalýnda Türk ailesine küfür edilen programda acaba gizli
veya açýk bir þekilde Türk düþmanlýðý ortaya mý çýkarýldý? Gerçek hayattan kesitler altýnda‚ ”Aile
Deðiþimi” programý çerçevesinde günlerce yabancý düþmaný bir ailenin yanýnda kalan Melike S.
adlý Türk hanýmý Avusturya’nýn Die Presse Gazetesi’ne bundan piþmanlýk duymadýðýný ifade etti.
Ýþte Die Presse Gazetesi’nde
çýkan haberin tercümesini
dokunmadan okuyucularý mýzýn dikkatine ve vicdanýna
býrakýyoruz:
Viyana (Die Presse)- Melike
S. adlý Türk haným üç buçuk
gün boyunca Viyanalý bir
ailenin küfürlerine, aþaðýlamalarýna ve ''aptalca sözlerine'' maruz kaldý. ATVplus
televizyonunun çarþamba
günleri yayýmlanan, ''Aile
Deðiþimi''
programýnda
yabancý düþmaný olan ve
kendisine bunu açýkça hissettiren bir ailenin yanýna
gitmek zorunda kalan 35
yaþýndaki Melike'ye, bundan
piþmanlýk duyup duymadýðý

sorulduðunda, ''Hayýr, bu
programýn yapýlmasý iyi
oldu. Yabancý düþmanlýðý
sorununun hiç dile getirilmemesi, bize birþey kazandýrmaz. Bu tür küfür ve aþaðýlanmalar her gün Türklere
karþý yapýlýyor. Bu bilinsin ve
halýnýn altýnda sürülmesin.
Tüm Avusturyalýlar bu aile
gibi deðil ama biz böyle aileler ile çok karþýlaþýyoruz''
diyor.
Program konusunda kendisine çok tepki geldiðini ve
bütün tepkilerin olumlu
olduðunu söyleyen Melike,
Viyanalý ailenin yanýnda bir
gece geçiren 6 yaþýndaki
oðlu Samin'in de iyi olduðunu belirtiyor. Melike, oðlunu

böylesine düþmanca bir
atmosfere maruz býraktýðý
için uzmanlarca sert bir
þekilde eleþtirilmiþti. Hatta
seyirci toplama uðruna çocuðun suistimal edildiði bile
söylenmiþti. Bu görüþ Melike'yi rahatsýz ediyor: ''Güçlü
olduðumu biliyorum. Ama
çocuðum için dayanýlmaz
bir hale gelirse, onu geri
çekerim'' diyen Melike, programýn çocuk açýsýndan bazý
neticeler doðuracaðýný zannetmiyor. ''Bir gece pek
uyuyamadý, ama þimdi geçti'' diyor hastabakýcý ve
Melike ile oðlunun yabancý
ailenin yanýndan ayrýldýktan
sonra ''Kedi ve çocuklar iyiydi, ama diðerleri deli'' dedi-

ðini ekliyor.
Yabancý Aile Kabusu
Çekim yapýlýrken durumun
düþmanca bir baðýrýþ çaðýrýþa dönüþeceðini önceden
tahmin edemediðini söyleyen Melike, ''Hatta önce bu
eðlenceli olabilir diye düþünmüþtüm'' diyor. Buna raðmen bazen yabancýlara nasýl
davranýldýðýnýn gösterilmesi
gerektiðini savunan Melike,
''Bu ailedeki gibi insanlara
her gün rastlýyorum'' diyor.
Aþaðýlayýcý bakýþlarýn, böyle
davranýþlarýn en zararsýzý olduðunu söylüyor ve ''Bir kýz
arkadaþýnýn trende radikal
saðcýlar tarafýndan dövüldüðünü'' anlatýyor. Melike
ATVplus tarafýndan duruYENÝ VATAN GAZETESÝ

Yeni yýlýnýzý
en içten dileklerimizle kutlarýz

Can Reisen
Yýllarýn tecrübesi ve sizlerden aldýðýmýz destekle hizmetimize
devam ediriyoruz.
Yeni yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlarýz.
Bu senede hizmetinizdeyiz.
Hafta içi hergün Öðlen menüsü

A-1100 Wien Gudrunstraße 150A
Tel.: 603 41 96 / 603 43 66
Fax: 603 52 68
can.reisen@chello.at

Döner
baþlayan fiyatlarla
Izgara
Sulu Yemek Çeþitleri
Hamsi Tava
Çorba
(Kelle paça Çorbasý yapýlmaktadýr)
Soðuk ve Sýcak Mezeler
Salata Çeþitleri

özel
günleriniz için 80 kiþilik özel
yerimiz vardýr.

Özel Ýstek Üzerine
Karadeniz yemekleride yapýlýr.

Camillosittegasse 1 1150 Wien
Rezervasyon: 01/ 990 42 65
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mun ne kadar vahim olabileceði konusunda uyarýlmamýþ
olmasýný, televizyonun suçu
olarak görmüyor ve ''çekim
ekibinin de çok þaþýrdýðýný''
belirtiyor. Peki çekime ara
vermeleri gerekmez miydi?
sorusuna ise ''Hayýr, ben tehlikede deðildim ki. Etrafýmýzda çekim yapan bir sürü
insan vardý'' diye cevap veriyor.
Melike gerçi evlerine gideceði ailenin yabancýlar konusunda önyargýlý olduðunu
bildiðini, ancak yabancýlardan ''Sen bir Türksün yani
esirden farkýn yok'' ya da ''Siz
Türkler hiçbir þey yapmadan
rahata konuyorsunuz'' gibi
sözler edecek kadar nefret
edebileceklerini önceden
tahmin edemediðini söylüyor. Alt tabakadan Viyanalý
ailenin ''deðiþik olan herþeye
karþý olduðunu'' ifade eden
Melike, ancak doðrudan
kendisine yöneltilen saldýrganlýk ve öfkeyi pek anlayamadýðýný belirtiyor. Melike
''Herhalde içinde bulunduklarý durumdan birinin sorumlu olmasý gerektiðini düþünüyorlar'' diyor ve bu Avusturyalý aileye ''bir aile
terapisi yapmak için cesaret''
diliyor. Melike için sürekli içi
nefret dolu olarak yaþamak
zorunda olmak, çok feci
birþey. Bütün bunlarýn ''Tuhaf
bir tecrübe'' olduðunu itiraf
ediyor.

Analiz:
Yukarýda Avusturyalý Die
Presse Gazetesi’nde çýkan
gerçeklerin çok yumuþatýlmýþ hali. Viyanalý aile Türk
hanýmýna aðza alýnmayacak
küfürler ederken “Ay-Yýldýz’a” küfür etmesi dikkat
çekti. Bu arada Viyanalý küfürbaz ailenin annesi konu-
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mundaki Viyanalý haným,
Melike S. adlý Türk hanýmýn
eþi tarfýndan insanca karþýlandý. Önüne yemek koyulan
restorantta içten davranan
Türk’e karþý Viyanalý haným
oðlu ile adeta hakaret yarýþýna girdiler. Viyanalý ýrkçý haným bir yandan Melike S.’in
eþine küfür ederken kravatlý
bir þekilde içeri gelen
Türk’ün kardeþine “Sen hoþuma gittin gel seni bi öpeyim” diyip tüm seyircilerin
oldukça midesini bulandýrdý.
Avusturya’da televizyonlarý
baþýnda ATVplus adlý programý seyreden yerli ve yabancýlar, bir insan olarak
utandýlar ve böyle insanlarýn
Viyana’da olduklarýný kafalarýn bir köþesine not ettiler.
Ünlü Krone Gazetesi’nin bile
bu yabancý aileye isyan etmesi ve böyle programlarýn
nasýl yapýlabileciðini günler-

ce yazmasý ve sonunda televizyon bölümünde “getürkte” program demesi oldukça düþündürücü idi. Yeni Vatan Gazetesi, Viyanalý bu ailenin tüm Avusturyalýlarý
temsil etmediðini ve edemiyeceðinin altýný çizmeyi bir
borç bilir. Ama böyle ailelerin olmasý biraz ürkütücüdür
ve gerek Viyana’da gerek ise
Avusturya’da yaþayan Anadolu’dan gelen insanlara
böyle davranan insanlar için
derhal polis-hukuk yolunun
açýlmasý gerekmektedir. Bu
iþin þakasý yoktur. Bu olaya
en büyük tepkiyi Avusturyalýlar koymak zorundadýr.
Çünkü ortada bir habis hastalýðý mevcuttur.
Allah’tan çevremizde çok
kýymetli Avusturyalýlar var ve
bu içimize su döküyor.
Allah’tan bazen melek gibi
Avusturyalýllar bize bu çirkin
insanlarý unutturuyor.
Raffaelgasse1 1200 Wien
( Greiseneckergasse Köþesi)

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

20. Viyanada Evlere yemek servisi yapýlýr.

Taxi Menü
Hergün 20.00 ile
0.30 Arasý

Salata , Çorba , Yemek, Çay
Sadece Taksi Þöförleri için geçerlidir.
*
*
*
*

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

Dev ekranda, ev rahatlýðýnda lig TV keyfini yaþayýn

Tüm Eþ, Dost ve Müþterilerimizin
Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle Kutlarýz
Sýla Restaurantýn Ýþletmecileri Fikret Açýkel ve Necmettin Ýnanç
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2004 Avrupa Müze
Ödülü Türkiye’nin
Strassburg- Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Sultan II. Bayezýd
Külliyesi Saðlýk Müzesi, Avrupa Konseyi’nin ödül jürisi
tarafýndan “2004 yýlý Avrupa Müze Ödülü”ne layýk
görüldü.
Strassburg’taki Avrupa Konseyi ödül jürisi tarafýndan
yapýlan açýklamada “Müzenin, gelecekte batý ve doðu
Avrupa kültürleri arasýnda
yeni bir köprü vazifesi görmesinin umut edildiðini”
bildirildi.
15. y.y. sonlarýnda Sultan II.
Beyazýd tarafýndan hastahane olarak yaptýrýlan külliyede, ruhsal sorunlarý olan
hastalar müzik, su sesi ve
güzel kokularla tedavi ediliyordu. Günümüzde de
müzeyi ziyaret edenler su ve
müzik sesini dinleme olanaðý bulup, zamanýnda hastalarýn nasýl tedavi edildiðini
yaþama olanaðý bulabiliyorlar.
1977 yýlýndan beri her yýl
verilen “Avrupa Müze Ödülü” ayný zamanda Avrupa’nýn kültür mirasýnýn deðerlendirilmesi ve bu mirasa sahip çýkýlmasý amacýný taþýyor. Ödül, Avrupa Konseyi
Parlementerler Meclisi’nin
genel kurul toplantýlarý sýrasýnda düzenlenecek bir törenle müze yöneticilerine
takdim edilecek.
27 Nisan 2004‘te yapýlacak
olan ödül töreninde Edirne
Müzesi’ne, ünlü heykeltýraþ
Joan Miro’nun yaptýðý tunçtan küçük heykel ve 5000
Euro deðerinde para ödülü
verilecek.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

BASCHNEGGER AMMANN PARTNER

Infos: 0512/367 267
www.subaru.at

Güvenlik x 4. Yeni G3X Justy AWD

Yeni Compact-Van
- sürekli dört tekerlek çekiﬂi,
- yükseltilmiﬂ oturma pozisyonu,
- daha fazla yer kapasitesi,
- Ücretsiz ÖAMTC güvenli kullan›c› kurslar› ile ﬂimdi daha da güvenli.

All Wheel Drive = permanenter Allradantrieb

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

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,

12 y›l paslanmaya karﬂ› garantili.

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

Symbolfotos

3 y›l kullan›labilinir garantili,
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Bir eþ, iki çocuk, 8 diploma
Anadolu insaný dünya’nýn neresinde olursa
olsun azmi ve çalýþkanlýðý sayesinde baþarýya
giden yolu bulmakta zorlanmýyor.
Baþarabilmesi için ise gerekli olan sadece yüreðinde bunu hissetmesi, istemesi ve çalýþmasý.
Viyana- Seher Güner adlý
Sivas’ýn Yaylacýk köyünden
gelen haným, kýsa süre önce
geldiði Avusturya’da ilk önce Almanca öðrendi. Sonra
meslek kurslarýna gitti, bilgisayar proðramýný öðrendi ve
dile kolay 8 diplomayý cebine koydu. Anadolu’da dendiði gibi altýn bilezikleri cebine koydu. Anadolu’dan gelip azmeden bir hanýmýn
baþarýsý tüm hanýmlara
dünyanýn neresinde olursa
olsun baþarýya giden yol
azimli ve çalýþkan olmaktan
geçiyor olduðunu gösterdi.
Seher Güner baþarýya giden
yol için “Baþarýya giden yolu hanýmlarýmýzýn sadece

yüreðinde hissetmesi, istemesi ve çalýþmasý gerekiyor“
diyerek kýsa ve öz olarak
anlatýyor. Ýnsanlar üç satýrý
okurken konsantre olamazken çok zor þartlar altýnda 8
diplomayý göz nuru ve çalýþkanlýðý ile eline alan Seher
Güner Sivas’ýn Yaylacýk köyünde 1973 yýlýnda doðmuþ. Bakýn içimizden biri
olan Seher Güner haným
kendini Yeni Vatan Gazetesi’ne nasýl tanýttý:“ 1973
Sivas Yaylacýk köyü doðumluyum. Köyde büyüdüm.
Ortaokul mezunuyum.
1995 yýlýnda Avusturya’da
iþçi olarak çalýþan eþimle
evlendim. 3 koca yýl, eþimin
Seher haným kurslara devam ederken eþinin en büyük
destekçisi olduðunu ifade ediyor.
yanýna gelebilmek için bekledim. Aile Birleþimi yoluyla
eþimin yanýna evlendikten
üç yýl sonra 1999 yýlýnda
geldiðimde çok mutluydum.
Ýnsanýn eþinden uzakta olmasý o kadar zor ki...“

Seher Güner ve arkadaþlarý ACDL kurslarý sýrasýnda
eðitim gördükleri sýnýflarda.

8 diplomalý Anadolu hanýmý
Seher Güner bunlarý anlatýrken gözleri doluyor ve sözlerine þöyle devam ediyor:
“Avusturya’ya eþimin yanýna, koskoca üç yýl bekleyip
geldikten sonra burada yaþayan insanlarýmýzýn halini
görünce þükretmem gerektiðini gördüm. Bazý aileler yýllarca eþinden ve çoluk çoçu-

ðundan ayrý yaþamak zorunda kalmýþlar. Üzücü bir durum ve bunun deðiþmesi gerekli.“ diyor.
Peki Avusturya’ya eþinin
yanýna gelen Seher Güner
haným ne yaptý? Merak edi yoruz. Nasýl Almanca öðrendi? Nasýl çalýþtý? Nasýl herkes
yýllarca Avusturya’da yaþa masýna raðmen, doðru dü rüst Almanca konuþamaz ken o Almanca’yý nasýl öð rendi? Üstüne üstlük çok
kolay olmayan meslek kurslarýna gitti ve 8 diplomayý
birden nasýl aldý?
Seher Güner haným sakince
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Daha fazla istiyorum.
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Taze
Avusturya
Hindi gö¤üs eti
Kilosu

Prima Kost
Tütsülenmiﬂ
Somon

200 gr

5.49

2.49
1 kilosu € 12.45

Drautaler
% 45 ya¤l›
500 gr

Chips

Sade yada
ac›l›
200 gr

0.55

2.99

100 gram› € 0.28

1 kilosu € 5.98

Waldquelle
Madensuyu
1,5 litre
1 ﬁiﬂesi 0.35

Formil
Dayan›kl›
Süt
% 0,5 ya¤l›
1litre

6 ﬁiﬂelik orjinal paket al›mlar›nda

% 17 indirimli

0.29

je Fl.
je
Fl.

1 litre € 0.23/6 ﬁiﬂesi1 litre € 0.19

0.55

%33 ind
irimli

Jacobs Kaffee
Monarch
Çekilmiﬂ yada çekirdek
500 gr
2.99 yerine 1.99
1 kilosu € 3.98

14.1.04 tarihine kadar geçerlidir.
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sorularýmýzý, bir Anadolu
hanýmefensidine yakýþacak
bir þekilde yanýtlýyor: “Avusturya’da yaþayan eþimin
Türk vatandaþý olmasý sebebiyle, buraya geldiðimde bana çalýþma müsadesi vermediler. Zaten Almanca bilmediðimden dolayý kimseyle
anlaþamýyordum. Bu arada
bir çocuðum oldu. Çocuðum biraz büyüyünce evde
oturmamýn imkansýz olduðunu anladým. Eþimin tavsiyesiyle “Frauen Treff“ (Bayanlarýn buluþmasý) adlý bir derneðin Almanca kurslarý olduðunu öðrendim. Ýlk iki
gün ne yapacaðýmý, kiminle,
nasýl konuþacaðýmý bilmediðimden kapýlarýnýn önünde
dolaþtým. Sonra üçüncü gün
baktým Türkçe konuþan birileri var, hemen gidip kursa
katýlmak istediðimi ve ne
yapmam gerektiðini sordum. Þartlarý öðrendim.
Haftada iki gün Almanca
kurslarýna baþladým.
Çocuða da bu arada eþim
bakýyordu. Burada temel
Almanca bilgilerini aldým ve
baþarý ile bu kursu bitirdim.
Sonra Viyana Üniversitesi’nin
Almanca kursuna yazýldým.
Toplam olarak 5 ay yoðun
Almanca kursu aldým…”
Seher haným, bu kadar kýsa
sürede gerçekten öðrenebil diniz mi?
Seher haným gülümseyerek,
“Belki tam olarak deðil ama
evde çalýþýyorum, sürekli
almanca kanallarý dinliyorum, anlamaya çalýþýyorum,
öðrenmek için elimden geleni yapýyorum”.
Peki Seher haným, bunun
haricinde yani Almanca
kurslarý dýþýnda neler yapýyordunuz ve yapýyorsunuz?
Seher Güner; “iþte bu soru
çok önemli!” dedikten son-
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nüz? Bunun sýrrý nedir?
Seher haným “Azmin elinden hiç bir þey kurtulmaz”
dedikten sonra, kendisine
“helal olsun size” dedirtecek
þu açýklamalarda bulundu:
“Evet ama bunlarýn yanýnda
bir de ehliyet kursu yapýyordum. Türk ehliyetim vardý
ama buradakini alabilmek
için yeniden kurs yapmam
gerekiyordu ve de yaptým’’
Anavatanlarý Türkiye olan
bizler bu hanýmýn bu azmini
görünce koltuklarýmýz ka barmaya baþladý ve son sorumuzu kendisine yönelttik.
Seher haným bütün bunlarý,
yani Almanca, bilgisayar,
ehliyet kurslarýnýn hepsini bir
arada ne kadar sürede ba þardýnýz?
„Toplam yedi ay sürdü. Artýk
rahat Almanca konuþuyor,
alýþveriþe, doktora, heryere
kendim gidiyorum. Daha
önce hiç bilgisayar kullanmamýþtým, hemen her programý kullanýyorum. uluslararasý geçerli sertifikam var.“

Seher þimdi elinde tuttuðu tüm Avrupa Birliði ülkelerde
geçerliliði bulunan Computer Führeschein ile hayatýnda
birçok þeyi deðiþtirebileceðine inanýyor.
ra, insanlarýn devamlý kendilerini eðitmelerini ve ilgi alanlarýna giren konularda
kurslara gitmelerini gerekliliðini yineledi ve ekledi. “Arkadaþlarýmdan hep etraflarýnda duyduklarý yeniliklerden beni haberdar etmelerini istiyordum. Bir arkadaþým
bana hanýmlar için bilgisayar
kursu verildiðini söyledi. Hemen gidip kayýt yaptýrdým.
Zaten buraya gelirken kararlýydým en kýsa zamanda birþeyler öðrenip çalýþmaya
baþlayacaktým. Bu benim için güzel bir imkandý. Aslýnda bilgisayar kursu ile Al-

manca kursu ayný zamanlara
denk geldiði için biraz zorlandým. Almanca’m da henüz iyi deðildi ama arkadaþlarýmdan, eðer istersem
akþam kurslarýna katýlabileceðimi öðrendim. Akabinde
de gündüz Almanca, akþam
bilgisayar kurslarýna gittim.
Bu sýrada ikinci çocuðuma
hamileydim.“
Seher haným, peki hem gündüz Almanca, hem akþam
bilgisayar kursu, hem ev iþ leri, hem bir çocuk, hem bir
diðeri yoldayken hepsini nasýl ayrý ayrý baþarý ile yürüttü-

Uluslararasý geçerli bilgisayar Sertifikasýný almak hiç
kolay deðil. Bugün liseyi veya üniversiteyi bitirenler için
bile zor olan bu sertifikayý
alan Seher Güner bunun
yanýnda 8 diploma birden
almýþ durumda. Anadolu
kadýný isterse her þeyi yapabilir. Buna inanýyoruz. Yeni
Vatan Gazetesi tüm okuyucularýný Avusturya’daki Almanca ve meslek okullarýna
gitmelerini tavsiye ediyoruz.
Avusturya’da özellikle önümüzdeki yýllarda mesleksiz
ve Almanca bilmeyen insanlarýn hali çok zor olacak.
Türk toplumu bireyleri özelllikle çocuklarýna en iyi eðitimi verirken kendileri de
böyle kurslara giderlerse
kazanan kendileri olacaktýr.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Kent Restaurant 1150, Märzstr. 39
Tel.: 01/ 789 80 38

KENT

Kent Restaurant 1160, Brunnengasse 67
Tel.: 405 91 73

Restaurant - Pizzaria - Reise Büro

Kent Pizzaria 1160, Friedmanngasse 18
Tel.: 01 / 403 54 31

KENT ailesi tüm eþ,
dost ve müþterilerine
yeni yýlda esenlikler
diler.

Kent Reisebüro 1150, Märzstr. 44
Tel.: 01/ 603 46 88
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Yabancýlar
için Almanca
Viyana- Viyana Eyaleti
2004 yýlýnda “Daha
Fazla Almanca Kursu,
Daha Az Bürokratik
Engel ve Daha Fazla
Destek” baþlýðý ile “Dil”
konusunda atacaðý adýmlarý bir basýn konferansý ile açýkladý.
Viyana Eyaletinin 2003
yýlýnda 170 Almanca
kursu ile 3500 yabancýya Almanca baþlangýcý için destek verdiði
verilen bilgiler arasýnda
idi. Avusturya Hükümeti’nin Uyum Anlaþmasý (Integrationsvereinbarung) baþlýðý ile
çýkardýðý yabancýlarla
ilgili son kanunlardan
bir tanesine göre 1 Ocak 1998 yýlýndan sonra Avusturya’ya gelen
yabancýlar oturma müsadesi alabilmek için az
da olsa Almanca dilini
kurslara giderek öðrenmek zorunda. Ýstisnalar konusunda son
kararý, oturma müsadesini veren daireler
karar veriyor.
Oturma müsadesini
veren memurlar, Avusturya’ya gelen ve tekrar oturma müsadesi
almak isteyen kiþinin
Almanca bilgisi konusunda karar verebiliyor.
18 aylýk Almanca kursunu ziyaret edip diploma alanlarýn kurs ücretlerinin yüzde 50’sini
devlet geri ödüyor.
Ödenecek miktar en
fazla 182 Euro ile sýnýrlandýrýlmýþ durumda.

TANITIM
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Baþbakan Erdoðan Brüksel’de Türk vatandaþlarýna hitap etti:

“Cami yaptýrdýðýnýz yeter, artýk okul yaptýrýn”

Baþbakan Erdoðan Brüksel’de halka
hitabýnda “Cami yaptýrdýnýz yeter,
artýk okul yaptýrýn” dedi.

Brüksel- Baþbakan Tayyi p Erdoðan, dün Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de görüþtüðü

Türk dernekleri yöneticilerine
‘‘Camii yaptýrdýðýnýz yeter.
Artýk okul yaptýrýn’’ mesajýný
verdi.
Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný
Abdullah Gül, AB Anayasasý'nýn ele alýnacaðý zirveden
önce, zamanlarýnýn büyük
bölümünü kentteki Türk vatandaþlarýyla geçirdiler. Ulu
Camii'de cuma namazý da
kýlan Erdoðan ve Gül, namaz
çýkýþýnda cami yöneticilerinin
‘‘Baþbakan'ýn elini öpmeyin’’
uyarýsý yaptýðý Türklerle tek
tek tokalaþtý.
Baþbakan Erdoðan, biraraya
geldikleri Türk dernek yöneticilerine, ülkedeki Türk çocuklarýnýn gidebileceði okul

sayýsýnýn az olmasýný þikayet
ederek, ‘‘Artýk camii yerine
okul yapýn, projelerinizi okul
yapýmýna yönlendirin’’ dedi.
Belçika'daki Türk okullarýnýn,
Avrupa’daki tüm Türk okullarý gibi, bulunduklarý ülkenin eðitim sistemine entegre
olmasý gerektiðini belirten
Erdoðan, ‘‘Bu entegrasyon
için gayret göstermeliyiz.
Kendi okullarýmýzý kolej seviyesine çýkarmamýz lazým. Çocuklarýmýzýn okuma oranýný
artýrmalýyýz. Buralarda yetiþtirilen gençler, üniversitelerde okumalý. Çocuklarýmýz
Türkiye'nin bir elçisi gibi yetiþmeli’’ ifadelerini kullandý.

Yeþiller’den Alev Korun hükümetin son Ýltica yasasý sert tepki gösterdi

“Bu yasa Cenevre Mülteci Yasasý’na aykýrýdýr”
Wiener Neustadt- Avusturya’da hükümetin hazýrladýðý yeni Ýltica Yasasý 1
Mayýs 2004 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek.
Yasa, Avusturya’da birçok
Parti ve Sivil Toplum Örgütü tarafýndan eleþtirilirken
özellikle ÖVP ve FPÖ Partisi
tarafýndan destekleniyor
ve birçok sorunu da çözeceði ifade ediliyor. Bu konu ile ilgili geçtiðimiz günlerde Wiener Neustadt Alevi Kültür Derneði merkezinde Yeþiller Partisi tarafýndan düzenlenen toplantýnýn konusu “Avusturya’da Yeni Ýltica Yasalarý ve
Ýlticacýlarýn Sorunlarý” idi.
Yeþiller Partisi’nin (Die
Grünen) Wiener Neustadt
þubesi tarafýndan düzenlenen toplantýsýna Yeþiller
Partisi Yabancýlar ve Ýnsan

Alev Korun (ortada) toplantýda mülteci yasasýný eleþtirirken.

Haklarý Danýþmaný Alev
Korun katýldý. Korun, Avusturya Hükümetin son
Ýltica Yasasý’nýn Cenevre
Ýltica Yasasý’na aykýrý olduðunun altýný çizdikten sonra þunlarý söyledi: “Avusturya ÖVP ve FPÖ koalisyon hükümetinin desteði
ile 1 Mayýs 2004 yýlýnda
yürürlüðe girecek olan yeni Ýltica Yasasý iltica baþvurularýný daha hýzlandýra-

cak. Yeþiller Partisi, Avusturya Sosyalist Partisi (SPÖ)
ve birçok Sivil Toplum Örgütü bu son Ýltica Yasasý’nýn karþýsýndadýr. Hükümet
neredeyse tüm Ýltica baþvurularýnýn Ekonomik Ýltica
olarak görüyor.
Böylece hükümet ilticacýlarý daha çabuk cevap verecek. Hükümetin bu Ýlitica
Yasasý Cenevre Mülteci
haklarýna aykýrýdýr”.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

WIEN ENERGIE sizleri en h›zl› bir
ﬂekilde hedefinize ulaﬂt›r›r.
30

8

9

F‹N‹SH

31

7

29

Tebrikler! Do¤ru Enerji
‹ﬂletmecili¤i ile her
zaman kazan›rs›n›z.
10

Elektrik, gaz ve uzaktan
›s›tma ilgili bilmek
istedi¤iniz bütün
sorular›n›z için ücretsiz
telefon hatt›m›z
0800 500 800 oldu¤unu
biliyorsunuz.
3 basamak ilerleyiniz. 6

5

4

1Ekim 2003 den itibaren
WIENSTROM, WIENGAS ve FERNWÄRME
tek bir ﬂirket ad› alt›nda
temsil edilmektedir. Yani
WIEN ENERGIE de. Bu
günün önemi ad›na bir
daha zar at›n›z. 3

11

12

32

Taﬂ›nd›n›z ve WIEN
ENERGIE´nin sizlere
sundu¤u baﬂang›ç paketini ücretsiz olarak müﬂteri
temsilcili¤inden ald›n›z.
3 basamak ilerleyiniz.

13

Mariahilfer Straße 63 de
bulunan WIEN ENERGIE
HAUS de Enerji
kulan›m›n›z ile ilgili ücretsiz bir bilgi görüﬂmesi
yap›yorsunuz. Bir daha
zar at›n›z.
14
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38

47
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50

Taﬂ›n›yorsunuz ve hatt›n›z›n nakilinin online
arac›l›¤› ile yapmak istiyorsunuz. Ancak ‹nternet
adresini unuttunuz. O
zaman ö¤renmek
için 39´a kadar
geri gidiniz.
48

24

16

33

Yeni kay›t, nakil, sayaç
ve banka hesap kontrolü
gibi ﬂeyleri, online
hatt›m›z
www.wienenergie.at den
de takip edebilirsiniz.
2 basamak ilerleyiniz.
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Yürüyen
merdivenleri
kullan›n›z.

40
20

42

41

19

1Ekim 2003 den beri elektrik, gaz ve uzaktan ›s›tma iﬂletmeleri, tek bir ﬂirket ad›
alt›nda temsil edilmekte. Buda çal›ﬂanlar›m›z›n, sizlerin sorular›yla daha çabuk ve daha
titizlikle ilgilenebilecekleri anlam›na gelmektedir. Ayn› zamanda oyunumuz sayasinde
hizmet, olarak sundu¤umuz tekliflerin bir bölümünüde yak›ndan tan›m›ﬂ oluyorsunuz.
Bizimle ilgi daha çok bilgiyi www.wienenergie.at de bulabilirsiniz.
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Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.
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“Yem deposu olan
15 yýldýr oturduklarý evin belediye yetkililerince kayýtlara göre aslýnda bir yem deposu olduðu
anlaþýldý. Türk ailesi yeni yýla girerken belediye’den gelen kötü haber ile yýkýldý, “Yem deposu
olan evi hemen terk edin.” Aileye þimdi kim yardým edecek?

Bad Vöslau Belediyesi bu evin, yem deposu olduðu ve burada bir insanýn yaþayamayacaðý kararýný verdi.
Bad Vöslau- Taner G. ailesi
15 yýldýr Kanalgasse´deki
evde yaþýyor. Ancak geçen
ay „Bad Vöslau belediyesinin verdiði karardan dolayý
bu günlerde sokakta kalma
ihtimali ile karþý karþýyalar.
Bayan G. hazýrlýksýz yakalandýklarý bu durumla ilgili olarak çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde kýsa adý IBA olan
Entegrasyon ve Danýþma
Derneði’ni (Integration ve
Beratungverein für Ausländer) arayarak içinde bulunduklarý durumu þöyle anlattý: “7 Ekim tarihinde oturduðumuz binada, bina polisi
tarafýndan denetim yapýlmaya baþlandý. Bu denetim-

ler sonrasýnda Bad Vöslau
Belediyesi’nden (Stadtgemeinde) bize bir tutanak geldi. Bu tutanakta, bina sözleþmesinde, oturduðumuz evin aslýnda bir yem deposu
olarak geçtigi, bu nedenle
ev olarak kullanýlmasýnýn kanuna aykýrý olduðu yazýyordu. 23 Ekim`de bize bildirilen bu karara göre 4 hafta
içerisinde evden çýkmamýz
gerekiyor“
Bu konuyla ilgili olarak Entegrasyon Derneði`nden
Doris Kirilov-Krutz, Yeni Vatan Gazetesi’ne konu ile ilgili þunlarý söyledi: “Taner G.
ailesi 15 yýldan beri bu evde
oturuyor ve bu ev için kira ö-

düyor. Þimdi ise belediye aniden bu evin aslýnda kiralanamayacaðýna dair karar veriyor. Ýnsanlar bu aileyi basitçe sokaða atamazlar. Bu
olayda ailenin hiçbir suçu
yok. Baþkalarý tarafýndan bir
hata yapýlýyor ve bu hatanýn
yükü suçsuz insanlarýn üzerine atýlmaya çalýþýlýyor. Bu
görülmemiþ bir olay!“.
Geçtiðimiz günlerde bu duruma çözüm bulmak amacýyla Entegrasyon Derneði`nden Mustafa Delice, Doris
Kirilov-Krutz ve Taner G. çifti, Bad Vöslau Belediye Baþkaný Christoph Prinz`ü makamýnda ziyaret ettiler.
Bu kabul edilemez ve haksýz

durum karþýsýnda þaþýran
Belediye Baþkaný, tüm olanaklarýný kullanarak yardým
edeceðini belirtti.
Konuþma sýrasýnda son derece ümitsiz ve kaygýlý olduðu gözlenen Taner G. için
Doris Kirilov-Krutz “Taner G.
ona ve ailesine bundan sonra ne olacaðýný bilemediði
için tedirginlik içersinde. Biz
yardýmsever birisinin bu aileye yardým edeceðini umuyoruz. Bu mütevazý ailenin
sadece küçük bir meskene
ihtiyacý var” dedi.
Taner G. ailesine yardým
edebilecek durumda olanlarýn Yabancýlar için EntegrasYENÝ VATAN GAZETESÝ
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evi derhal boþaltýn”
yon ve Danýþma Merkezi’ne
baþvurmalarý yeterli olacaktýr.

Çileli Türk ailesi yem deposu olduðuna karar verilen evde
bir arada görülürken.

Derneðin Adresi þöyle:
A-2340 Mödling,
Neusiedlerstr.11,
Tel.: 02236/ 20 50 13
Fax: 02236/ 20 50 95
Dernekte görüþülebilecek
kiþiler:
Bayan Doris Krutz veya
Bay Mustafa Delice.

Katilin parmak izleri burada
Polisin dikkate almadýðý ve bu lamadýðý izleri Yeni Vatan buldu.
Mavi bildiriyor...
Viyana- Polis, Bulgaristan’
da tutuklu bulunan katil
zanlýsýna ait deliller araya
dursun Yeni Vatan, polisin
olay yerinde es geçtiði bir
ayrýntýyý yakaladý.
Resimde görünen Post parka ait giriþ kapýsýna
týrmanarak arka tarafa
kaçan katil, kapý parmaklýðýna týrmanýrken parmak
izleri býraktý ama olay yerini
inceleyen polis görgü tanýklarýný dinlediði halde ora da parmak izi araþtýrmasý
yapmadý.
Sizlere 17.ci Viyana da iþlenen cinayeti manþetten haber olarak vermiþtik,ilerleyen polis takibatlarýný sizler
adýna yakýndan takip etmekteyiz. Polisin dikkate alYENÝ VATAN GAZETESÝ

madýðý önemli bir ayrýntýyý
görgü tanýklarýnýn ifadelerine dayanarak açýða çýkartttýk.
Resimde görülen Postamt’a
ait ambarlarýn, iki buçuk
metre yüksekliðindeki giriþ
kapýsý, heybetli görüntüsü
ile KATÝL’in parmak izlerini
taþýyor. Olay günü olay yerine intikal eden polislere
tanýklýk eden mahalle sakinleri katilin kaçtýðý yeri
gösterdiler ve dediler ki,
“Katil buradan kaçtý”,
O her kimse onun parmak
izleri bu kapýnýn üzerinde
bulunuyor çünkü kapý güvenlikli bir kapý, katilin üzerinden týrmanarak atladýðý,
bir çok kiþi tatrafýndan görüldüðüne göre ve o yükseklikteki kapýnýn tepesinde

Resimde görünen
Postpark’ a ait giriþ
kapýsýna týrmanarak
arka tarafa kaçan
katil, kapý parmaklýðýna týrmanýrken
parmak izleri býraktý
ama olay yerini inceleyen polis görgü
tanýklarýný dinlediði
halde orada parmak
izi araþtýrmasý yapmadý.

baþka kimsenin parmak izi
olamayacaðýna göre polis
bunu dikkate almalýydý. Bu
taným aynen polislere tanýklar tarafýndan yapýldýðý
halde, polislerin oradan
parmak izi almadýklarýný oraya toplanan yaklaþýk 50
kiþilik bir grup müþehade
etti. Þimdilerde ise Bulgaristan’da tutuklu bulunan

katil zanlýsýnýn Avusturya’ya
getirilmesi için polisin ip
ucu bulmakta zorlandýklarýný söylüyor buda yetmezmis gibi ölen kadýnýn defalarca polise kocasý tarafýndan ölüm tehditi aldýðýný
bildirdiði, þahit olarak oturduðu binanýn kiracý yöneticisininde hazýr bulunduðu
ortaya çýktý...
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Avusturya’dan Türkiye`ye Tramvay Sistemi
Avusturya’dan “Bombardier-A
Austria Transportations” þirketi Ýstanbul ve
Eskiþehir`e 166 Milyon Euro deðerinde þehir içi tramvay ve þehirler arasý
trenler gönderiyor.
Avrupa Birliði (AB)
Komisyonu yetkilileri
Türkçe öðreniyorlar!
Brüksel- Avrupa ile olan münasebetler sýklaþtýkça AB Komisyonu üyeleri arasýnda Türkçe
öðrenenler de artýyor.
Avrupa Birliði (AB) Komisyonu
yetkilileri arasýnda Türkçe öðrenenlerin sayýsý artmaya baþladý.
AB Komisyonu'nun geniþlemeden sorumlu Genel Müdürlük
yetkilileri, baþta Komisyon'un
Türkiye bölümü çalýþanlarý
olmak üzere, Türkçe öðrenen ve
Türkçe konuþabilen sayýsýnýn
arttýðýný belirtiyorlar. Yetkililer,
AB'deki resmi diller dýþýnda
ençok ilgi gösterilen dillerin
baþýnda Türkçe'nin geldiðini
ifade ediyorlar.
AB'nin, Türkiye'ye yaptýðý mali
yardýmlarýn arttýðýný ve artacaðýný da vurgulayan yetkililer,
Türkçe'ye olan ilginin bir nedeni
olarak belirtilirken, diðer bir
nedenin de, Komisyon yetkililerinin, Türkiye'deki geliþmeleri
yakýndan takip edebilme ve
Türkiye'den gelena sivil toplum
kuruluþlarýyla daha iyi iliþki kurabilme amacýnýn da diðer bir
neden olduðu belirtiliyor.
Komisyon yetkilileri, AB'ye aday
olan 13 ülkeden Türkiye dýþýnda,
yoðun bir tanýtým kampanyasýnýn gerçekleþtirildiðini vurgulayan yetkililer, özellikle 10 ülkenin, Brüksel'de yoðun bir tanýtým
kampanyasý gerçekleþtirdiðini,
Türkiye'nin de kültürünü tanýtmak amacýyla daha sýký bir kampanya gerçekleþtirebileceðini
iþaret ediyorlar.

Viyana- Viyana’da U3 metro
yolunu ve Linz`deki ulaþým
sistemlerini yapan Avusturya
menþeli Bombardier firmasý
tarafýndan Ýstanbul þehri için
yapýlacak olan Metro sisteminin þu an 55`inin altyapý
çalýþmalarýnýn tamamlandýðý
öðrenildi.
Yapýlan sözleþmenin, 80
milyon Euro’luk kýsmýný
Bombardier Firmasý üstlenirken, geri kalan 47 milyon
Euro’luk kýsmýný ise, projenin Türk ortaðý olan Yapý
Merkezi Þirketi`nin üstlendiði açýklandý.
Yine Bombardier þirketi tarafýndan Eskiþehir`de yapýlan
14,2 kilometre uzunluðundaki tramway sisteminin bir

bölümünün elektrik teçhizatýnýn tamamlandýðý belirtilirken, yatýrýmýn 2004 yýlýnda
biteceði ve sistemin çalýþmaya hazýr hale geleceði
öðrenildi.

Ayrýca 21.11.2003 tarihinde, Ýstanbul için gönderilecek olan trenlerin son kýsmýnýn sözleþmesinin Türkiye`nin Viyana Büyükelçiliði’ne iletildigi açýklandý.

“Sahneye tellak kýlýðýnda çýkarýz”
Ýstanbul'da yapýlacak olan
Eurovizyon yarýþmasýnda
Türkiye'yi temsil edecek olan Athena: “Küpe ve dövmelerimiz nedeniyle bizi
Türkiye’ye uygun bulmayanlar, Türkiye’yi pek iyi
takip edemiyor bizce.
Sahneye tellak kýlýðýnda
da çýkabiliriz”. þeklinde
konuþtu.

2004 yýlýnda Türkiye’de yapýlacak
olan Eurovizyon þarký yarýþmasýnda, Türkiye’yi Athena grubu
temsil edecek.

Ýstanbul-Eurovizyon’da
Türkiye’yi temsil etmeye hazýrlanan Athena, 3 tane ingilizce parça hazýrlayacaklarýný
ve parçalarýn stillerinin birbirinden farklý olacaðýný söyledi. Oryantal tarzlarýný koruyacaklarýný söyleyen grup
üyeleri, bugüne kadar devam eden eleþtirilerden artýk

sýkýldýklarýný ifade ettiler.
Grup üyeleri, “Küpe ve dövmelerimiz nedeniyle bizi
Türkiye’ye uygun bulmayanlar, Türkiye’yi pek iyi takip
edemiyor bizce. Dansöz ya
da Osmanlý kýyafetleri artýk
bir kliþe haline geldi. Zaten
biz bunu müziðimizde ve
özümüzde barýndýrýyoruz.
Ama her defasýnda bunlarý
insanlarýn gözüne sokmak
rutine girer. Ama kim bilir,
belki de sahneye tellak olarak çýkarýz.” dediler.
Athena, “En önemli sorumluluðumuz Türkiye’nin tanýtýmýna saðlayacaðýmýz katkýdýr. Baþarýsýzlýk, kariyerimizi
aþaðý ya da yukarý yönde
etkilemez” dedi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Sanatcýlar:

Fix Menü

Nurcan Ersoy

Soðuk mezeler

Teoman

(Açýk Büfe)

Süpriz Oryental

Izgara Çeþiti
Tatlý

Süpriz Sanatcý
Nihat Karslýoðlu

1 içecek dahil

Rezervasyon icin:
0699 10 63 28 35 - 01 897 58 54

Yeni yýlýnýzý kutlar, saðlýk,
mutluluk ve baþarýlar dileriz.

Her Cuma ve Cumartesi günleri
saat 21 ile 04 arasý canlý müzik

Hazýr Hindi ve Tavuk Döneri ve Hazýr Dönerlik
Taze Hindi ve Tavuk Eti Bulunur!
Üretim ve Ürün satýþ Maðazamýz:
Reinlgasse 32-34 1140 Wien
Tel.: 01/ 982 54 03 0676/ 941 17 71

Mariahilferstr. 151 A-1150 Wien

299

89

3510i

6100

T-100

n-gage

Sony-Ericson

249

119

Tüm eþ, dost ve kýymetli müþterilerimize yeni yýlda saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz.

M55

+
M55

1

Clever:2 cep telefonu
Teleringden teleringe
dakikasý 1 Cent

3200

Kameralý

0

7250 i

Kameralý

49

SGH E700
Kameralý

99

Sadece Every One 18 Euroluk abonelik aidatý ile.

7250i
-% 50 Ýndirim

74,50

Kampanyalarýmýz stoklarýmýzla sýnýrlýdýr.
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Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak
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Die Presse: “Strasser: Türkiye’nin
entegre olmasý düþünülemez”
Ýçiþleri Bakanýna göre, Türkler sýðýnma baþvurusunda
bulunmak için sýraya girerken, Türkiye AB üyesi olamaz .

ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi, deneyimli haberciler arýyor.
Haberciliðine güvenen, muhabirlik
konusunda deneyimli habercilerin
aþaðýdaki mail adresine e-posta
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine
posta yolu ile özgeçmiþlerini ve iþ
tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,
telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi
e-mail: redaktion@yenivatan.com
Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien

Avusturya Ýçiþleri Bakaný ÖVP’li Ernst Strasser
Viyana- Tirajý günde 115 bin
olan liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nin 29 Kasým tarihli hafta sonu sayýsýnda,(10.sayfa), yukarýdaki
baþlýk altýnda yayýmlanan
Brüksel çýkýþlý ve “and” rumuzlu yazýnýn çevirisini okuyucularýmýzýn dikkatine sunuyoruz:
Ýçiþleri Bakaný Ernst Strasser,
geçen haftalardaki terörist
saldýrýlarýn ardýndan Türkiye'nin entegrasyon sürecinin hýzlandýrýlmasýna iliþkin
çok sayýdaki çaðrýlara katýlmýyor. ''Basklardaki terör yüzünden AB'ye katýlýmýn hýzlandýrýlmasýnýn gerekip gerekmediðini kimse þimdiye
kadar tartýþmak istemedi“
þeklinde konuþan Strasser,
dikkatin daha çok insan
haklarý gibi temel sorunlara
yöneltilmesi gerektiðini belirtti. Strasser Die Presse Gazetesi’yle yaptýðý söyleþide,
Avusturya tarafýndan kabul

edilen sýðýnmacýlarýn arasýnda sýk sýk Türk vatandaþlarýna rastlanýldýðý sürece, ''AB
açýsýndan Türkiye ile yoðun
bir entegrasyon süreci düþünülemez'' dedi.
Strasser ayrýca Ankara'nýn
bir iade anlaþmasýnýn imzalanmasýna karþý direnmesinin de ''anlaþýlýr gibi olmadýðýný'' belirtti. AB, üçüncü
ülkeleri yasadýþý göç edenleri
geri almakla yükümlü kýlan
anlaþmalar imzalamaya çalýþýyor. AB de Türkiye'yi bu
konudaki tereddütlü tutumundan dolayý birçok kez eleþtirdi. Almanya Baþbakaný
Gerhard Schröder daha
Çarþamba günü, Türkiye'nin
entegrasyonunun ''Almanya
ile Avrupa'nýn güvenliðini
artýrabileceðini'' vurgulamýþtý. AB Komisyonu'nda da bu
tez savunuluyor.
Kaynak: Die Presse
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 22

RÖPORTAJ

Sayý 40

Heesteers’in ikizi
Mehmet Ali Gürkan
Avusturya’nýn en büyük opera sanatçýsý
olan Johannes Heesteers’e neredeyse ikizi
kadar benziyor.

yor ve çalýþmaya baþlýyor.
Evlenip iki çocuk sahibi olan
Gürkan daha sonraki yýllarda bazý arkadaþlarý ve eþi
tarafýndan Johannes Heesteers’e benzetiliyor. Bundan
sonrasýný kendisi þöyle anlatýyor:
2003 Aralýk ayýnda 100. yaþýný kutlayan Avusturya’nýn
efsane sanatçýsý Heesteers’e
en fazla benzeyen kiþiyi bulabilmek amacýyla geçtiðimiz ay bir yarýþma açýlmýþ.
Eþim benim fotoðraflarýmdan bir kaçýný ORF’ye göndererek benim adýma yarýþmaya katýlmýþ. Daha sonra
yapýlan elemelerde ben finale kalan resimler arasýndaymýþým. Beni telefonla arayarak tam bir karar veremediklerini, bir defa da benimle görüþmek istediklerini bildirdiler. ORF’nin eðlence
programlarý sunucusu Tim
Langen ile buluþtuk. Beni
görünce ve biraz konuþunca
hayretini gizleyemediðini

sadece yüzümün deðil sesimin, konuþma þeklimin, hareketlerimin de Heesteers’e
inanýlmaz þekilde benzediðine, artýk hiç þüphesi kalmadýðýný söyledi.
Bunun üzerine beni Münih’te yapýlacak olan Heesteers’in 100. yaþgünü kutlamalarýna davet etti.
Önce ORF’de Wilkommen
Österreich programýna katýldým. Daha sonra eþimle birlikte Münih’e giderek kutlamalara ve gösteri programýna katýldým. Münih’te büyük
sanatçý Heesteers ile tanýþtým. Ayrýca gösteriye davetli
Zilk ve eþi Dagmar Koller,
Otto Schenk, Nadja Tiller
gibi daha pek çok tanýnmýþ
sanatçýyla tanýþtým. Hoþ bir
hafta sonu oldu. Orada da
herkes benzerliðim konusunda hayretlerini belirtti.
Bunlar benim gibi sýký ve
disiplinli çalýþan birisi için bir
nevi hoþ bir eðlence oldu
diyebilirim.”

Bu sayýmýzda size Avusturya’ya ilk gelen Türklerden birisi olan Mehmet
Ali Gürkan’ý tanýtacaðýz.
M. Ali Gürkan’ýn pek çok
insanda olmayan bir
özelliðe sahip.
Avusturya’nýn en büyük
opera sanatçýsý olan Johannes Heesteers’e neredeyse
ikizi kadar benziyor. Avusturya’ya 1960 yýlýnda Teknik
Üniversite’de okumak için
gelen Gürkan, o yýllarda tüm
Avusturya’da ancak 40 kadar Türk vatandaþý bulunduðunu ifade ediyor. Ýnþaat
mühendisi olarak Viyana
Teknik Üniversitesi’ni bitiri-

Mehmet Ali Gürkan benzerlikleri gözlerden kaçmayan, opera sanatçýsý olan
Johannes Heesteers’le birlikte
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Daha fazla istiyorum.
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Taze
Avusturya
Tavuk Gö¤üs Eti
kilosu

Gazi
Çiftlik
Do¤al Yo¤urt

% 3,5 ya¤l›
1 kilo

1.59

6.29
Delikatessa
Tarhunlu Hardal

200 gr

Rupp
Bergkäse

% 45 ya¤l›
Baharatl›
1 Kilo

0.39

6.89

Hediye çekleri tüm Mondo marketlerinde kasalarda

1 kilosu € 1.95

Daha fazlas› istiyorum
Daha fazla hediye seçene¤i

Pisibal›¤› Filetosu
Do¤al
800 gr

1 kilosu € 7.49
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Nerde insan haklarý
binada daha önce mevcut
olan antenler için, takarken
binaya zarar verildiði gerekçesiyle kiracýlarý mehkemeye
vermiþ.
Yeni Vatan gazetesi çaresiz
kalan bu insanlarýn sorunlarýyla ilgilendi, gidip yerinde
gördü ve incelemelerde bulundu. Bina gerçekten pek
çok açýdan oturulamayacak
kadar kötü durumda. Yýkýk,
çatlak, sývasý dökülmüþ duvarlar, yanmayan lambalar,
karanlýk merdivenler, ortada
býrakýlmýþ elektrik yüklü hatlar, rutubet, pislik ne ararsanýz hepsi mevcut. Üstelik
hak etmediði kira ve gider
talepleriyle, mahkemelerle,
bina sahibi oturanlara sürekli psikolojik baský uygulu-

Apartmanýn içi böyle, dýþý böyle
Viyana- Avrupa’nýn göbe ðinde, insan haklarýnýn en
baþta savunucusu ülke olan
Avusturya’nýn, bir tarih, kül tür ve sanat þehri olan Vi yana’da bugün, bazý insan larýn yaþam koþullarý her
türlü standartýn altýnda ve
zor koþullarda devam ediyor. Haklarýný savunmayý, yasalarýn kendilerine verdiði
imkanlarý kullanmayý bilme yen pek çok insan hayatýný
en z o r ko þ u l l ar da, s o ðu k,
karanlýk, pis, bakýmsýz evler de ve ortamlarda yaþayarak
geçirmeye çalýþýyor.
20 yýl önce Urfa’dan kalkýp
tahsil için Avusturya’ya
gelen Þevket Özmen de bu
vatandaþlarýmýzdan birisi.
Üç çocuðu ve eþiyle beraber

1996 yýlýndan
beri 11. Viyana’da 310 bin þilin
Ablöse (hava parasý) ödeyerek
girdikleri tek odalý bir evde oturuyorlar. Evin oturum hakkýný satýn almýþlar.
Ama daha sonra binanýn
gerçek sahibinin vefatýyla
bina el deðiþtirmiþ. Binada
Yugoslav ve Türk aileler oturuyor. Þimdiki ev sahibi ise
tüm kiracýlarý çýkarmak istiyor. Bunun için önce kiralarda
yasal olmayan yüklüce bir
artýþ yapmýþ. Ardýndan hiç
yapýlmayan hizmetlerin karþýlýðý olarak her yýl fazladan
yan gider masrafý talep etmiþ. Bununla da kalmayýp

yor. Bina sakinleriyle yapýlan
konuþmalardan kendilerine
çok aðýr gelen maddi baskýnýn yanýnda bu þartlarda
yaþamaya zorlanarak manevi olarak da yýpratýldýklarýný,
bu saðlýksýz koþullarýn yakýnda hepsinin hastalanmasýna
neden olabileceðini anlattýlar.
Bina göstermelik olarak
dýþýndan bir tamirat görmüþ. Ama yaþanan iç kýsýmlar felaket durumda. Özellik-

le bodrum bölümü sýk sýk
suyla doluyor ve kanaldan
gelen oldukça iri fareler çýkýyor. Burada yaþayan insanlar baþvurduklarý hiçbir yerden olumlu sonuç alamamýþlar.
11. Bölge’nin dýþ kýsýmlarýnda demiryoluna yakýn bir
yerde olan bu bina 103 yaþýnda. Durumuna göre de D
katagorisinde. Dairelerin
banyo ve tuvaleti yok. Kýþýn
sular donuyor. Kendisinden
bilgi aldýðýmýz Þevket Özmen bazen çocuklarýný sabahlarý arabayla beþ dakika
mesafedeki MC Donalds’a
ellerini yüzlerini yýkayýp ihtiyaçlarýný gidersinler diye
götürdüðünü söylüyor. Aslýnda bu katagorideki evlerin
bu bölgedeki m2 fiyatý 11
þilin, yani 80 cent civarýnda.
Ama 40 yýldýr orada oturan
Dragicevic Milunka 34 m2 lik
evine 375 þilin yani 30 Euro
ödemesi gerekirken 150
Euro ödüyor. 50 m2’lik evde
oturan Þevket Özmen ise
tam 242 Euro ödüyor. Bu Avusturya’da kanuni olarak
saptanan kira bedelinin nerdeyse 4 katý. Üstelik ev sahibi sürekli yerine getirmediði
hizmetler için yüzlerce Euro
yan gider parasý talep ederek insanlarý çileden çýkarýyor.
Avrupa’nýn en geliþmiþ ülkelerinden biri olan Avusturya’da, Viyana’nýn tam ortasýnda yaþanan bu ortaçað
görüntüsü tam bir insanlýk
ayýbý. Bu binada yaþayan
insanlarýn yabancý kökenli
olmalarý, onlarýn haklarýnýn
kolayca bir açýkgöz tarafýndan gaspedilebileceðini ve
resmi makamlarýn da buna
seyirci kalabileceðini gösteriyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Semra Beken
Hoþgörü
Uzun yýllar önce vatanýndan
ayrýlýp buraya gelen insanlar
hep bir gün geri dönecekleri
düþüncesiyle yaþayarak içinde
bulunduklarý topluma direnmiþ, etraflarýnda oluþan ve
geliþen olaylara, sosyal toplumun gereklerine katýlmamýþ,
adeta kendi kurduklarý dünyalarda yýllarca, yaþamlarýnýn
büyük bölümünü bir yabancý
olarak geçirmiþlerdir.
Bu tür yaþam biçimi onlarý
sadece içinde olduklarý toplumdan soyutlamakla kalmamýþ, yeniliklerden, kazanabile-

cekleri bilgi ve kültür zenginliðinden, sosyal haklardan da
mahrum býrakmýþtýr.
Oysa farklý yaþam biçimi, kültürleri, alýþkanlýklarý, dini ve
gelenek görenekleriyle birbirleri içine geçen toplumlar büyük
bir zenginliðe eriþirler. Bu
maddi zenginlikten çok insanýn yaþamýnýn, bilgi ve görgü
birikiminin artmasýyla oluþan
ve hiçbir þekilde kaybedilmeyen bir zenginliktir. Böyle zenginliklere sahip olabilmek için
gerek kiþisel, gerekse toplumsal olarak hoþgörüye sahip
olmak, birbirinin haklarýna,
inançlarýna, istek ve taleplerine
anlayýþla bakabilmek gerekmektedir.
Yaþadýðýmýz þu günlerde tüm
Hýristiyan aleminin en önemli
gününe yaklaþmaktayýz. Yýllardýr burada yaþamasýna raðmen henüz daha bir komþusunun bu önemli gününü kutlamamýþ olanlar, burada kendi
yurtlarýndan uzakta sessizce
kutladýklarý kendi bayramlarýný
düþünsünler. Bayramlarýmýz

bizim için ne kadar önemli ise
diðer dinlere mensup insanlarýn özel günleri de onlar için o
denli önem taþýyor. Bugüne
kadar çocuklarýný gavur olur
korkusuyla çevrelerindeki toplumdan uzak tutmaya çalýþan
insanlar artýk böyle birþey olamayacaðýný görmekteler.
Tabii her insan için kendi
deðerleri, sahip olduðu toplumsal özellikleri, dini ve sosyal
kavramlarý çok önemlidir. Ama
bu, bizim dýþýmýzda kalanlara
kendimizi kapamamýzý ya da
onlarý reddetmemizi gerektirmez. Özellikle burada doðup
büyüyen, ya da küçük yaþlardan itibaren burada yetiþen
çocuklarýn evde ve dýþarda
yaþadýklarý iki deðiþik kültürün
arasýnda kalmamalarý, bunu
bir sorun deðilde bir birikim,
iki kültürü ayný zamanda yaþamanýn getirdiði bir zenginlik
olarak kabullenebilmeleri için
yüreklerine hoþgörüyü iþlemeliyiz.
Kapýdan çýktýklarýnda önlerine
çýkan kilisenin aynen bizim

Yeni Vatan Gazetesi,

þirketinizi

50.000

aile ile buluþturuyor.

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

Reklam vermek için baþvuru telefonlarýmýz.

Ergün SERT: 0699 116 403 22
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camilerimiz gibi dini açýdan
önemi olan ibadet yerleri olduðunu, diðer dinlerin de bizim
dinimiz gibi kutsal ve saygýdeðer olduðunu, herkesin inancýna saygý göstermenin bir
insanlýk gereði olduðunu
çocuklarýmýza öðretmeliyiz.
Bizim baþka inançlara saygýmýz olmazsa karþýmýzdakilerden saygý beklemek ne derece
doðru olabilir?
Ayrýca içinde yaþadýðýmýz Hýristiyan toplumunun bayramlarýný bu kadar coþkuyla kutluyor olmalarý son yýllarda neredeyse bir tatil vesilesine dönüþmeye baþlayarak eski güzelliðine gölge düþen kendi
bayramlarýmýzý daha bir sevinç
içinde kutlayabilmek için bize
de ilham verebilir belki.
Bir insanýn sahip olabileceði en
önemli deðerlerden birisi de
hoþgörüdür. Özellikle bizler
gibi farklý kültür ve sosyal yapýlar içinde yaþayan insanlarýn
çocuklarýna öðretebileceði en
deðerli kavram hoþgörüdür.

GAZI evinden size özel ürünler
GAZÝ´nin yeni ürünlerinden biri olan ve eski tarifelere göre üretilmiþ, geleneksel ve tanýnmýþ Örgü
Peyniri, þu anda piyasada bir çok yerde bulunmakta. GAZÝ Örgü Peyniri bugün hala titiz el iþçiliði ile
mayalanýp, örülüyor ve iki basamaklý (Pasta filata)
bir üretim þekli ile en iyi kalitede üretiliyor. Bununla
birlikte GAZÝ Örgü Peyniri kýsa bir süre tuzlu suda
kaynatýldýktan sonra, olgunlaþmasý için bir günlüðüne tuzlusu havuzunda býrakýlýyor. Bu özenli üretim 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.
GAZÝ Örgü Peyniri, vakumlanmýþ 300 gram paketler 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.

Bu tabii ki inek sütüne karþý alerjisi bulunan kiþiler
için ideal.
GAZÝ Keçi Peyniri, keçi sütü tadýný korumasýna raðmen çok hafiftir. GAZÝ Keçi Peyniri, 500 gram ve
1000 gramlýk tuzlandýrýlmýþ sulu teneke kutular içerisinde bulunmaktadýr. Sade yenilebilmesinin yaný
sýra, karýþýk baharat, sarýmsak, fýndýk, soðancýk,
domates veya zeytin ile yenildiðinde de eþsiz bir
lezzete bürünüyor.
GAZÝ´nin diðer bir leziz ürünü ise, GAZÝ Keçi
Peyniri’dir. % 100 keçi sütünden üretilen bu ürün,
ayný zamanda inek veya koyun peynirine de bir
alternatif oluþturmaktadýr.

GAZÝ´nin bu iki özel ürünü, masanýzý sadece özel
eðlence günlerinizde veya misafiriniz geldiðinde
süslemekle kalmayacak, özellikle GAZÝ Örgü Peyniri
sizleri etkileyecektir.

Viyana’da Anadolu Ateþi ile kare kare

„Tekrar görüþmek üzere“
Viyana’da bügüne kadar
Türkiye’nin ve tüm insanlarýnýn tanýtýmýnda en güçlü
imzayý atan Anadolu Ateþi’nin baþsorumlusu Mustafa Erdoðan Yeni Vatan
Gazetesi’ne verdiði özel
demeçte þunlarý söyledi:
Rock&More þirketine Yeni
Vatan Gazetesi’ne, Anadolu Ateþi tanýtýmýnda gösterdiði üstün çalýþmalardan
dolayý içtenlikle þükranlarýmýzý sunarýz. Anadolu Ateþi’ne Viyana’da sponsorluk
yapan World Of Wonders,
Verkehrsbüro, Lauda Hava
Yollarý ve Wiener Stadhalle
kurumlarýný içtenlikle kutlar

þükranlarýmýzý sunarýz. Yeni
Vatan Gaztesi bundan önce Yýlmaz Erdoðan’ýn
“Cebimdeki Kelimer” adlý
oyununu dünyanýn en güzel tiyatrolarýndan biri olan
Ronacher’de organize ettiðini biliyorum. Ayrýca yine
“Dans eden Derviþler” adlý
Mevlana ile ilgili gösteriyi
yine dünyanýn sayýlý Müzik
evlerinden biri olan Viyana
Konzer Evi’nde (Wiener
Konzerthaus) da düzenlediðini duydum. Bizler Anadolu Ateþi adlý grubumuzla
insanlýðýn kendini her alanda ilk kez ifade ettiði yerde,
ilk dansýn silvetinin peþin-

deyiz. Bir tür iz sürücüyüz
anlayacaðýnýz. Bastýðýmýz
toprak olan Anadolu, bu
Anadolu Ateþi ile dile geliyor sanki, bin yýllýk zeytin
aðaçlarýnýn yeþerdiði Ege'den Mezopotamya'daki
ölümsüzlük daðýna kadar
uzanmak istiyoruz.
Rehberimiz kýsaca Yunus
Emre’nin, Pirsultan Abdal’ýn, Mevla’nýn, Hacý Bektaþ’ýn, Karacaoðlan’ýn, Köroðlu’nun, Aþýk Veysel’in Anadolusudur...
Anadolu’da göç yollarýnda
azalýr hayat, katar katar
konan ve göçen halklar,
yaralý bir coðrafyaya akar-

lar Anadolu'da... birlikte
yenilir, birlikte dirilirler bütün renkler. Türkiye'de þimdiye kadar gerçekleþtirilen
en çok emek harcanan ve
baþarý gösteren prodüksiyon olan Anadolu Ateþi’nin
10-11 Aralýkta Viyana’da
gerçekleþen gösterisinin tanýtýmýnda emeði geçen
Yeni Vatan Gazetesi ile birlikte tüm kiþi ve kurumlara
içtenlikle tekrar teþekkür
eder bizi onurlandýran tüm
izleyicilerimize derin saygýlarýmýzý sunarýz.
Tekrar Viyana’da görüþmek
üzere.

Te þ e

kkürler
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Peygamber’in torunu ve gülü Ýslam þehidi
Hz. Hüseyin anýldý
Hz. Muhammed : "Hasan ve Hüseyin benim dünyadan iki çiçeðim ve gülümdür" (Sahih-ii Buhari)
Hz. Muhammed, Hasan ve Hüseyin'in ellerinden
tutarak þöyle buyurdu: "Her kim beni, bu ikisini ve bu
ikisinin anne ve babasýný severse kýyamet günü benim
derecemde benimle birlikte olur." (Müsned-ii Ahmet
c.2, s.77, Sünen-ii Tirmizi) "Bunlar benim ve kýzýmýn
yavrularýdýr, Ehli Beyimtimdir; Ey Allah, ben bu ikisini
(Hasan ve Hüseyin) seviyorum; Sen de onlarý sev ve
onlarý sevenleri de sev." (Sünen-ii Tirmizi)
Ehlibeyt, Peygamberimizin hanýmlarýný da kapsar.
Ancak Ehlibeyt deyimi Hz. Ali ve öz kýzý Hz. Fatima
soyundan gelen Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan’ý ifade eder.
Viyana- Bu yýl dördüncüsü
yapýlan Asr-ý Saadetten Esintiler
programý katýlýmcýlara yine
duygulu anlar yaþattý. Viyana
Ýslam Federasyonu Gençlik Kollarý’nýn organize ettiði program 7 Aralýk günü saat
18:00’de Gasometer’de gerçekleþti. Programýn açýlýþýnda
Kur’an-ý Kerimi okundu. Daha
sonra bir selamlama konuþmasý yapan Viyana Ýslam Federasyonu Baþkaný Muhammed Turan, dört yýldan beri yapmaya
devam ettikleri programlarýna
katýlýmýn yüksek olmasýndan
duyduklarý kývancý dile getirirken, bu gurbet ellerde gençlerimizin yetiþtirilmesinin önemine de deðindi. Ýhya Ýlahi Grubu
tarafýndan ilahilerin söylenmesi
ve Peygamber Efendimiz için
yazýlan þiirlerin okunmasýnýn
ardýndan kürsüye Doç. Dr. Said
Haliloðlu geldi. Doç. Dr. Haliloðlu konuþmasýnda, Peygamber Efendimizin Hz. Hasan
ve Hz. Hüseyin’ i çok sevdiðini
kýssalara dayanarak açýkladý.
Daha sonra Hz. Hasan’ýn zehirlenerek öldürülmesi ve Hz.
Hüseyin’in Kerbela’da þehid
edilmesi hadisesini anlatan
Doç. Dr. Haliloðlu konuþmasýný
bitirirken, bütün salon sanki o
anlarý tekrar yaþamýþ gibi bir
hissiyata büründü.

Peygamber Efendimiz
torunlarýný çok severdi
Bir gün Peygamber Efendimiz
minberde vaaz verirken, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin düþe
kalka içeri girerler. Onlarýn
geldiðini gören Peygamber
Efendimiz minberden iner,
onlarý öper koklar. Sonra onlarý
da yanýna alarak tekrar minbere çýkar ve sohbetine devam
eder. Hz. Muhammed (s.a.v)
bu torunlarýný nasýl sevdiðini
bazý hadis-i þeriflerinde de
belirtmiþtir. Ýþte bu hadis-i þeriflerden bir kaçý:
“Hasan ve Hüseyin benim
dünyadaki iki çiçeðim ve
gülümdür” (Sahih-i Buhari)
Hasan ve Hüseyin'in ellerinden
tutarak þöyle buyurdu: “Her
kim beni, bu ikisini ve bu ikisinin anne ve babasýný severse
kýyamet günü benim derecemde benimle birlikte olur.”
(Müsned-i Ahmet c.2, s.77,
Sünen-i Tirmizi) “Bunlar benim
ve kýzýmýn yavrularýdýr; Ey
Allah, ben bu ikisini (Hasan ve
Hüseyin) seviyorum; Sen de
onlarý sev ve onlarý sevenleri de
sev.” (Sünen-i Tirmizi)
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da
þehid edileceði haberinin peygamberimize (s.a.v.) Cebrail
(a.s.) tarafýndan bildirilmesi
Enes B. Malik anlatýyor:

Asr-ý Saadetten Esintiler programý çerçevesinde Ýlya
Ýlahi Grubu ilahiler seslendirdi.
Cebrail (A.S.), Peygamber
(S.A.V)'in yanýna gelebilmek
için Allah'tan izin istedi.
Allah-ü Teâla izin verdi. Peygamberin bu melekle konuþtuðu süre zarfýnda Ümmü Seleme’den kimsenin içeriye girmemesi için dikkatli olmasýný istedi. Ümmü Seleme diyor ki: "Bu
sýrada (Resulullah'ýn yaðmur
meleðiyle konuþtuðu anda)
Hüseyin içeriye girdi ve peygamberin yanýna gitmek istedi.
Ben onun bu isteðine engel
olmak için çaba harcarken o
elimden kendisini kurtararak
Resul-ü Ekrem'in bulunduðu
odaya girdi ve Resulullah'ýn
üzerine çýkarak oynamaya baþladý. Melek Peygamber'e O'nu
seviyor musun?” diye sorduðunda Hz. Muhammed “Evet”
diye cevap verdi. Yaðmur meleði arzetti: “Bil ki senin ümmetin
O'nu katledecektir. Daha sonra
O'nun öldürüleceði yeri bilmek
istersen sana göstereyim” dedi
ve (eliyle bir yere iþaret ederek)
kýrmýzý renkte bir çamur
(toprak) getirdi. Resulullah
Ümmü Seleme’ye “Bu toprak
kan rengini aldýðýnda bil ki
Hüseyin o toprak üzerinde
þehit olmuþtur” diye buyurdu.
”Ümmü Seleme o topraðý bir
cam kasenin içine koyarak onu
her gün yoklardý ve þöyle derdi:

“Ey toprak, senin kan rengini
aldýðýn gün çok büyük bir gündür”.
Ümmü Seleme'den þöyle naklolunmuþtur: “Hüseyin'in þehadete erdiði gece cam kasenin içindeki topraðýn kan rengine
dönüþtüðünü gördüm.”
Kerbela Olayý
Hüseyin bin Ali, Yezid’e biat
etmeyen þahýslardandý. Muaviye hicretin 60. yýlýnda öldüðünde oðlu Yezid hilafet makamýna oturdu, halk da ona biat
etti. Sonra Yezid Medine’nin
hakimine þöyle bir mektup
yazdý: “Halký çaðýrarak onlardan biat al. Ýlk önce Kureyþ’in
büyüklerinden baþla; onlarýn
ilki de Hüseyin bin Ali olsun”.
Medine’nin hakimi, Hz. Hüseyin’den biat almak isteyince,
Hz. Hüseyin cevabýnda þöyle
buyurdular: “Biz, nübüvvet Ehli Beyt’i ve risalet madeniyiz.
Yezid ise fasýk, þarap içen ve
adam öldüren birisidir. Benim
gibi birisi onun gibi bir kimseye
biat etmez...”
Hz. Hüseyin Medine’nin ortamýný karýþýk görünce, o þehirde
kalmayý câiz bilmeyip ailesi ve
dostlarýyla birlikte Mekke’ye
doðru hareket etti. Hareketinin
hedefini þöyle açýklamýþtýr:
“...Ben azgýnlýk, makam, fesat
ve
zulüm
yapmak
için
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Asr-ý Saadetten Esintiler programý katýlýmcýlara yine duygulu anlar yaþattý. Viyana Ýslam Federasyonu Gençlik Kollarý’nýn organize
ettiði program 7 Aralýk günü saat 18:00’de Gasometer’de gerçekleþti. Hz. Hüseyin’in anýldýðý geceye ilgi büyüktü.
Medine’den ayrýlmadým. Ben
ceddimin ümmetini ýslah
etmek, iyiliði emretmek kötülükten sakýndýrmak, ceddim
Resulullah ve babam Ali bin Ebi
Talib’in yolunda gitmek için o
þehirden ayrýldým...”
Kufe halký, Muaviye’nin ölümünü ve Ýmam Hüseyin (a.s)’ýn
Yezid’e biat etmekten kaçýndýðýný öðrendiklerinde pek çok
mektuplar yazýp imzalayarak
Ýmam Hüseyin’i Kufe’ye davet
ettiler. Onlar mektuplarýnda
Hz. Hüseyin’e þöyle yazdýlar:
“Biz senin yolunu bekliyoruz,
kimseye biat etmemiþiz, senin
yolunda can vermeye hazýrýz,
senin için onlarýn Cuma ve
cemaat namazlarýna katýlmýyoruz.”
Hz. Hüseyin Kufe halkýnýn isteklerine olumlu cevap vererek,
Ramazan ayýnýn yarýsýnda,
Muslim bin Akil’i Kufe’ye gönderdi. Müslim’i Kufeye gönderdiðinde ona þöyle buyurdu:
“Kufe halkýnýn yanýna git, eðer
yazdýklarý doðru olursa, sana
kavuþmamýz için bize haber
gönder.” Muslim, Þevval ayýnýn
beþinci günü Kufe’ye vardý.
Onun Kufe’ye gelme haberi,
YENÝ VATAN GAZETESÝ

þehirde yayýlýnca on iki bin kiþi,
diðer bir görüþe göre ise on
sekiz bin kiþi onun vasýtasýyla
Hz. Hüseyin’e biat ettiler. O bu
durumu Hüseyin’e bildirerek
Kufe’ye gelmesini istedi.
Kufe’de yaþanan olaylarýn
haberi Yezid’e ulaþýnca, Yezid
Hüseyin’i Mekke’de gafil avlayýp öldürmek için kendi adamlarýný seferber etti. Hz. Hüseyin
bu komplodan haberdar olunca, hac amellerini aceleyle bitirip Mekke’den ayrýlarak Irak’a
doðru hareket etti. Hicretin 61.
yýlý Muharrem ayýnýn ikinci
günü “Neyneva” bölgesine vardýlar. Yezid’in adamlarý orada
Hüseyin’i baský altýna aldýlar ve
onu sýðýnak ve suyu olmayan
bir çöle sürdüler. Hüseyin
(s.a.)’nin kafilesi “Kerbela”
denilen bölgede durdu. Ertesi
gün Ubeydullah bin Ziyad’ýn
elçisi olan Ömer Bin Sa’d da
dört bin savaþçýyla Kerbela’ya
geldi.
Ömer bin Sa’d, Aþure gününe
üç gün kala, Hüseyin (a.s.)’in
kafilesinin suya ulaþmamasý
için beþ yüz süvariyi Fýrat nehrini korumalarý için görevlendirdi.
Muharrem ayýnýn dokuzuncu

günü Hz. Hüseyin ve ashabý,
düþman tarafýndan ablukaya
alýndýlar; öyle ki düþman, Hz.
Hüseyin’in yardýmýna hiç kimsenin gelmeyeceðine emin
olmuþtu. O günün akþamý düþman tarafýndan savaþýn baþlamasý için saldýrý emri verildi. Hz.
Hüseyin düþmanýn hareketini
görünce kardeþi Abbas bin
Ali’ye þöyle buyurdu:
“Kardeþim, -caným sana feda
olsun- atýna bin de onlara
doðru git ve onlara; Sizin amacýnýz ne, ne yapmak istiyorsunuz? diye sor.” Hüseyin (a.s)’ýn
kardeþi Hz. Abbas, onlarla
görüþüp konuþtu. Sonuçta saldýrýyý yarýna ertelemeyi kabul
ettiler.
Nihayet “Aþura” günü yetiþti...
Ömer bin Sa’d, otuz bin savaþçýyla saldýrýyý baþlattý Otuz iki
süvari ve kýrk piyadeden oluþan
Hüseyin’in ordusu, onlarýn saldýrýlarý karþýsýnda korkusuzca
direnip, yiðitçe savaþtýlar; hem
þehit verdiler ve hem de onlardan öldürdüler. Hüseyin’in
yaranlarýndan kim þehit oluyorduysa yeri boþ kalýyordu, ama
düþmanýn ordusundan bir kiþi
öldüðünde yerini hemen baþka

birisi dolduruyordu.
Hüseyin’in ashabýnýn hepsi
þehit olunca, sýra Hüseyin’in
kendi ailesine geldi. Çünkü
onun ashabý, “biz yaþadýkça
sizin ailenizin savaþ meydanýna
gitmesini
kabullenemeyiz”,
diye Hz. Hüseyin’in ailesinin
meydana gitmesini engellemiþlerdi. Onlardan savaþ meydanýna ilk ayak basan Hüseyin’in
aziz oðlu Ali Ekber oldu.
Ondan sonra, Ali (a.s)nin,
Hasan (a.s)ýn, Cafer-i Tayyarýn
ve Akil’in evlatlarý savaþ meydanýna çýktýlar, yiðitçe savaþtýktan sonra onlar da þehadet þerbetini içtiler. Abbas bin Ali (a.s)
de savaþarak Ýmam Hüseyin’in
evlatlarýna su getirmek için
gayret gösterdiði bir sýrada,
düþmanýn kalleþçe saldýrýsý
neticesinde þehid oldu.
“Aþure” gününün en hassas
zamaný, Peygamberin ciðer
paresi ve Zehra’nýn aziz oðlunun yardýmcýsýz kaldýðý zaman
idi. Düþman ordusu, Hüseyin’i
yalnýz gördüðü için her taraftan ona saldýrdý... Hz. Hüseyin
þehit edildiði zaman mübarek
cesedinde otuz üç mýzrak yarasý,otuz dört kýlýç yarasý bulunuyordu. Elli yedi yaþýnda idi.
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Ýþsizlik artýyor
Özellikle gençler arasýndaki
iþsizlik oraný her geçen gün
hýzla artýyor. Bu oranýn geçen
yýla göre %4,7 oranýnda arta rak bu yýl 223.634 kiþinin iþsiz
olarak kayýtlý olduðu belirlen di. Ekim ayýnda yapýlan istatist i kl er de ö z el l i kl e g en çl er v e
akademisyenlerde görülen
iþsizlik oranýnýn oldukça yük sek boyutlarda olmasý dikkat
çekiyor. 15 ile 24 yaþ arasýn daki iþ arayanlarýn sayýsý %6,3
artarak 39.137’ye çýkmýþ
bulunuyor.
Gençler arasýnda iþsizlik oranýný arttýran etkenlerin baþýnda
çýraklýk eðitiminin yapýlabileceði yerlerin çok kýsýtlý olmasý
geliyor. Ekim ayýnda yapýlan
bir istatistiðe göre bu þekilde
bir eðitim yeri arayan gençle-

rin sayýsýnýn 6 bin olduðu tespit edildi. Ýþ ve Ýþçi Bulma
Servisi (AMS) gençler arasýndaki iþsizliði önlemek amacý
ile meslek hazýrlýk ve mesleðe
yönlendirme kurslarý ile 10 ay
süren eðitim kurslarý sunuyor.
Viyana’da bulunan birçok
danýþma ve bilgilendirme bürolarý özellikle gençlere iþ
arama ve meslek seçiminde
yardýmcý oluyorlar. Bu adreslerin bazýlarýný yan tarafta bilginize sunuyoruz:
Ayrýca yeni düzenlenen “Beruf
& Bildung (Meslek ve Eðitim)”
bilgi kitapçýðý eðitim ve meslek konularýna iliþkin detaylý
bilgiler içeriyor. Bu broþür 17
99 no.’lu telefondan sipariþ
edilebilir.
(Viyana Entegrasyon Fonu)
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AMS 21 yaþýndan küçük gençler için:
Neubaugasse 43,1070 Wien
Tel.: 878 71 , www.ams.or.at , www.beruf4u.at
Sprungbrett:
Pilgerimgasse 22-24/1, 1150 Wien
Tel.: 789 45 45 www.sprungbrett.or.at
Arbeiterkammer
Prinz-Eugen-Str. 20-22, 1150 Wien
Tel.:501 65-205 www.akwien.or.at/lehr.html
BIWI
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Tel.: 470 33 07 www.biwi.at
JUBIZ- Viyana Genç Eðitim Merkezi
Ludo-Hartmann-Platz 7 1160 Wien
Tel.: 492 08 83- 26 www.topone.at/jubiz.htm
wienXtra-jjugendinfo
Babenbergestr. 1 1010 wien
Tel.: 17 99

Test mi iþkence mi ?
Cam sileceði bahane edilerek arabaya “Pickerl” verilmedi.
Pickerl testi sýrasýnda son vidaya varýncaya kadar kontrol!

ViyanaArabalarýna
„Pickerl“ (Arabanýn trafiðe
çýkmasý için tamir-firmalarýndan alýnan müsaade. Bu
müsaade arabanýn sað üst
camýna içten yapýþtýrýlmak
zorunda) almak isteyenler,
Avusturya devletinin müsaade ettiði firmalarda otomobillerini test ettirmek zorundalar. Bazý firmalarýn bu yetkiyi yedek parça satmak ve
iþçilik parasý kazanmak için
„ciddi iþ yapýyoruz ona göre
para alýrýz“ adý altýnda dolandýrma yoluna götürdükleri iddia ediliyor.
Birçok otomobil sahibinin
þikayetini dikkate alan Yeni
Vatan Gazetesi, bir gerçeði
büyüteç altýna aldý.

Avusturya’da “Pickerl“ testi
için 38 Euro alan adý bizde
saklý bazý Pickerl kontrolunu
yapan þirketler ve þubeleri
yeni arabalarýn dýþýndaki
hemen hiç bir arabaya
“Pickerl” vermiyor. Tavsiye
niteliðinde deðiþmesi gereken parçalarý listeleyip en az
600 Euro’luk masraf çýkardýklarý görüldü.
Bu konuda gazetemize açýklamada bulunan ismi bizde

saklý bir müþteri þunlarý söyledi: “Arabalarýn içinde ve dýþýnda son vidaya varýncaya kadar aletlerle zorlayarak
kontrol yapan “Pickerl“ veren tamirhane-þirketleri hiçbir þey bulamasalar dahi
cam sileceði, sis lambasý gibi
sebepler göstererek arabalara Trafiðe çýkamaz raporu
veriyorlar. 38 Euro’yu aldýklarý için müþteri kendisini

yine ayný yere gelmek
zorunda hissediyor. Zira ciddiyet arkasýna sýðýnmayan
baþka dürüst firmalara gidilse bir kez daha test parasý
ödenmek zorunda kalýnacak. “Pickerl” alýnmýþ bir
arabaya ünlü bir firma þubesinin verdiði raporu üstte
belgeliyoruz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Fakir Baykurt yaþýyor”
Dünyaca ünlü edebiyatçýmýz Fakir Baykurt, ölümünün 4. yýlýnda sade bir törenle Almanya’nýn
Duisburg kentinde anýldý. “Fakir Baykurt Edebiyat Kahvesi” tarafýndan Halk Yüksek Okulu salonunda düzenlenen törende, Fakir Baykurt ile yapýlan bir söyleþinin banttan dinlenmesi sýrasýnda Fakirt Baykurt sevenleri gözyaþlarýna boðuldu.
Duisburg- Ýki yýl önce
Duisburg Homberg semtinde bir meydana adý verilen
çaðdaþ Türk edebiyatýnýn
öncü yazarlarýndan Fakir
Baykurt’u anma toplantýsýna
Duisburg Belediyesi adýna
Wolgang Esch, Göçmen
Çocuklar ve Gençler için
Eðitim ve Danýþma Merkezi
Müdürü Elisabeth Pater,
Fakir Baykurt Edebiyat
Kahvesi Sözcüsü Mevlüt
Asar, Edebiyat Kahvesi üyeleri ve vatandaþlarýmýzla birlikte yaklaþýk 50 kiþi katýldý.
Törende bir konuþma yapan
Fakir Baykurt Edebiyat
Kahvesi Sözcüsü yazar-þair

I.B.A

Çaðdaþ Türk edebiyatýnýn öncü
yazarlarýndan Fakir Baykurt
Fakir Baykurt

Mevlüt Asar, Fakir Baykurt’un unutulduðunu iddia
edenlerin olduðunu belir-

terek baþladýðý konusunda
“Türkiye’de Fakir Baykurt’un
unutulduðunu iddia edenler
oldu. Bu asýlsýz iddialara kar-

þý Türkiye’nin birçok kentinde yapýlan Fakir Baykurt anma etkinlikleri bu iddialara
en iyi yanýttýr. Törene katýlan
Fakir Baykurt’la uzun yýllar
arkadaþlýk yapan Mevlüt Koca ile Wolfang Esch ve Elisabeth Pater, Fakir Baykurt’un
eserlerinden paragraflar okuyarak dünyaca ünlü edebiyatçýmýzla yaþadýklarý anýlarý anlattýlar. Anma, Fakir
Baykurt’un öðrencileri olan
Edebiyat Kahvesi yazarlarý
yazdýklarý þiirleri Türkçe ve
Almanca okumalarý ve Ýsmet
Kýlýç yönetiminde bir müzik
dinletisi ile son buldu.
(Kaynak: AABF)

YABANCILAR ENTEGRASYON ve DANIÞMA DERNEÐÝ
INTEGRATIONS UND BERATUNSVEREIN FÜR AUSLÄNDER

2340 Mödling
Neusidlerstr. 11

:::UNSER ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Engagierte Beratung in den Bereichen:
*
Deutschsprachkurse
*
Familie, Schule, Aus- und Weiterbildung
*
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Wiedereinstieg
*
Fremden-, Arbeits- und Sozialrecht
*
Staatsbürgerschaft, Integration
*
Wohnungsangelegenheiten
*
Mietrechtsberatung (Vermittlung)
*
Schuldenproblematik
*
Mediation bei interkulturellen Fragen
*
Vorträge und Veranstaltungen
*
Vertraulichkeit und KundenInnennähe
*
Lösungsorientiert
*
Deutsch, Türkisch, Englisch

Mail: otib@aon.at
Tel.: 02236/ 20 50 13
www.iba.or.at
Fax: 02236/ 20 50 95
:::VERDÝÐÝMÝZ HÝZMETLERE BÝR BAKIÞ
Ýtina ile Sunduðumuz Danýþmanlýk Alanlarý:
*
Almanca dil kurslarý
*
Aile, okul, eðitim ve kendimizi geliþtirme
*
Çalýþma, iþsizlik ve yeniden iþe giriþ
*
Yabancýlar Kanunu, Ýþ Hukuku ve sosyal haklar
*
Vatandaþlar, Entegrasyon (uyum)
*
Konut konularý (Ev, daire, arsa)
*
Kiraci Haklarý danýþmanlarý (aracý)
*
Borç ve kredi problemleri
*
Kültürler arasý dialog
*
Konferans ve toplantýlar
*
Güvenli, bürokrasiden uzak ve çözüme yönelik
*
Problemlerin çözümüne yönlendirme
*
Almanca, Türkçe, Ýngilizce
Danýþma ücretsiz ve isteðe baðlýdýr.

I.B.A

Die Beratung ist freiwillig und kostenlos.

DESTEKLEYENLER/UNTERSTÜTZ VON: NÖ- LANDESREGIERUNG, AMS-NÖ, MÖDLING, BRUNN a GEB, GUMPOLDSKIRCHEN, GUNTRAMSC, VÖSENDORF
BIEDERMANNSDORF, KALTENLEUTGEBEN, MÜNCHENDORF, HENNERSDORF, LAAB ÝM WALDE
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Sayfa 37

Viyana’da Tiyatrobrücke tarafýndan sahnelenen “Keþanlý Ali Destaný”
bu güne kadar sekiz defa seyirci karþýsýna çýktý ve büyük ilgi gördü.

Sahnelerde bir destan “Keþanlý Ali Destaný”
Viyana- Haldun Taner’in yazarlýðýný yaptýðý “Keþanlý Ali
Destaný” Viyana’da büyük
ilgi gördü. Yurt dýþýndaki
Anadolu insanýnýn sanata
olan ihtiyacýný tiyatro anlamýnda bir nebze de olsa karþýlamaya çalýþan Tiyatrobrücke bu güne kadar; Yedi
Kocalý Hürmüz, Deli Dumrul,
Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz
gibi tanýnmýþ oyunlarý sahneleyerek büyük baþarý elde
etti.
Oyunla ilgili olarak yönetmen Hakan Yavaþ, Yeni
Vatan Gazetesi’nin sorularýný cevapladý:
Sayýn Yavaþ, oyunlarý sahneye nasýl koyuyor, oyuncu
kadrosunu nasýl buluyorsu nuz?
Yavaþ: Keþanlý Ali Destaný’nda yer alan oyuncular burada yaþayan öðrenci, iþçi memur, serbest çalýþan insanlardan oluþuyor. Seçilen oyuncular önce iki aylýk bir ti-

yatro eðitimine tabii tutuluyor, daha sonra 3-4 ay kadar
da oyunun provalarýna katýlýyorlar. Ayrýca oyuna eþlik
eden orkestra da bu süre
içinde þarkýlarý hazýrlýyor.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Bize biraz oyundan bahseder misiniz, neden “Keþanlý
Ali Destaný”ný seçtiniz?
Yavaþ: Evet, Keþanlý Ali
Destaný siyasal ve toplumsal yönden eleþtirel bir
oyundur ve günümüzde de
güncelliðinden hiçbir þey
kaybetmemiþtir.
Teknolojinin topraða girmesiyle kendi köylerinde iþsiz
kalan, bu sebeple büyük
þehirlere iþ bulma umuduyla
gelen insanlarýn kurduðu
gecekondu semtini anlatýr
oyun. 1955’lerin sonlarýnda

memleketinden iþ bulma
umuduyla buralara gelen
yabancý iþçilerin giderek yoðunlaþan biçimde þehirlerin
belli yerlerine (Ottakring, Favoriten, Kreuzberg Mülheim) getto þeklinde yerleþ-

meleriyle benzerlik gösterir
bu durum. Sadece çalýþan ve
yaþamlarý çalýþmaktan ibaret
olan bu insanlarýn þehrin
gerçek yaþamý dýþýnda bir
yaþantýlarý vardýr.
Bugün Viyana’da yaþayan ve
çoðunluðunu Türklerin oluþturduðu yabancýlarýn hayatý
da böyledir. Bu insanlarýn
þehirle iliþkisi sadece iþ
dolayýsýyladýr. Yaþadýklarý
þehre ait olduklarýna dair bir
duygu geliþtirememiþlerdir.
Yani Anadolu’da köyden
þehre inenlerle ve yurt dýþýna
gelenlerin ayný duygu içinde
olduklarýný söylüyorsunuz,
öyle mi?
Yavaþ: Evet, bu insanlar yaþadýklarý þehirlere hep uzan
ve yababcý kalmýþlardýr, güçlü bir bað oluþturamamýþlardýr. Onlar ha Ankara’ya ha
Viyana’ya gelmiþler arada
büyük bir fark yoktur.
Yaþadýklarý þehirler için pek
bir duygu beslemezler, þehirler çalýþmak içindir. Baþka
þey beklemek hayaldir.
Bize göre oyundaki gecekondu sakinleriyle Favoriten’dekiler arasýnda ne sosyal ne de kültürel bir fark
yoktur. Onlar Anadolu’daki
tarým devriminden sonra Ýs-

tanbul’a, Ankara’ya nitekim
Münih’e, Viyana’ya göç
etmiþ ayný insanlardýr.
Sonuç olarak bu insanlarýn
yaþamlarý nasýl olacaktýr?
Yavaþ: Bu insanlar hiçbir
yere ait olamamanýn verdiði
duyguyla içlerine daha da
kapanarak zamanla daha
muhafazakar bir toplum
yapýsý geliþtirirler. Ve dýþarýdan gelen herþeye korkuyla
bakarlar. Aslýnda onlar iyi
niyetli, karýnlarýný doyurmaktan baþka hayattan
beklentileri olmayan insanlardýr. Ama bu kýsýr döngü
içinde sýkýþýp kalýrlar. Bir
toplum bu kadar kapalý
olunca batýl olana, törelerin
derinliðine, onlarý yönetecek
birine hep ihtiyaç duyar.
Sonuç olarak daha kolay
kandýrýlabilir ve büyük kayýplar
verebilirler.
Böyle
toplumlarý sömüren asalaklar her zaman çýkacaktýr.
Oyunda bu temalar net olarak iþlenmekte, insanlarýn
yaþamlarý açýk olarak sergilenmektedir. Bu konu, bu
gün de güncelliðini koruduðu için tiyatromuz bu oyunu
seçip sahneye koydu.
Teþekkür ediyoruz.
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Mödling`de “Karadeniz“ rüzgarý
Mödling- 14 Aralýk Pazar
günü kýsa adý IBA olan
Yabancýlar Entegrasyon ve
Dayanýþma
Derneði
ve
Caritas St.Gabriel Mödling
Belediyesi ortaklaþa bir organizasyon düzenledi. Yabancý
sanatçýlarýn eserleri ile katký
saðladýgý gösterilerin hayranlýkla izlenmesi Türkiye ve
insanlarýnýn tanýtýmý açýsýndan önemli bulundu.
Yabancýlar Uyum ve Danýþma
Derneði Türk-Arnavut dansçý ve þarkýcýlarýndan oluþan
“Karadeniz“ adlý halk danslarý ekibine Caritas St. Gabriel,
Ýranlý bir piyanist ile Arnavut
asýllý ses sanatçýsý eþlik etti.

Bunlarý duymak istemiyoruz!
Sözlü uyarýlar yetersiz kalýnca Türkçe olarak yazýlý uyarý asýldý
Mavi bildiriyor...
Viyana- Belediye evlerinde
oturan bazý düþüncesizler
yüzünden tüm Türkler ayný
kefeye konuluyor..
Viyana’nýn muhtelif mahallelerinde ikamet eden
bazý Türk kiracýlarýn bina
çamaþýrhanelerinde ev halýlarýný yýkadýklarý tespit edildi. Þüpheli kiracýlar önce
sözlü olarak uyarýldý ancak
yine ayný makinelerde HALI
yýkandýðý tespit edilince bu
kez yazýlý uyarý asýldý.
Avrupa’nýn göbeðindeki
kültür þehri diye bilinen
Viyana’da bu tür cahilliklerin yapýlmasý tüm Türklerin
adýný lekelemekte. Defalarca çýkan arýzalarý kontrol

eden belediye yetkilileri
makinelerin atýk kýsýmlarýnda her defasýnda HALI iplikleri ve benzer atýklar
bulunca çareyi Türkçe olarak ilan asmakta buldular.
Tüm Türkleri ayný kefeye
koyduruncaya kadar ayný
cehaleti sürekli tekrarlayan
sorumsuz kimseleri kýnýyoruz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Kelly’ye öðrencilerden ziyaret!
Viyana- “Wirtschaft” (Viyana Ekonomi) Üniversitesi Ýþletme bölümünde okuyan Türk öðrenciler derslerde öðrendikleri bilgilerin pratik hayatta nasýl kullanýldýðýný görmek amacýyla ünlü Kelly firmasýnýn üretim ve daðýtým merkezine bir gezi düzenledi. Türk üniversite öðrencilerinin hemen, hemen tamamýnýn Türkiye’de baþarý ile liseyi
bitirip ailelerinden uzakta Avusturya’ya üniversite eðitimi için gelen öðrencilerden oluþtuðu dikkat çekti.
Avusturya’nýn cips alanýnda
en büyük pazar payýna sahip
olan Kelly firmasý temsilcileri
Türk öðrencilere önce bir tanýtým konuþmasý ile hoþgeldin dediler. Kelly’nin nereden yola çýkýp, bugünlere
nasýl geldiði anlatýlan konuþmada Kelly firmasýnýn yýllýk
olarak 200 milyon paket
cips ve mýsýr ürettiðini açýkladýlar. Avusturya’da sinemalarda mýsýr yenmesi adetinin Amerika’dan gelme bir
alýþkanlýk olduðu belirtildiði
tanýtým konuþmasýnda baþlangýçta sadece mýsýr üreten
bir firma olan Kelly’nin daha
sonra cips, çubuk kraker ve
diðer ürünlerin üretimine
geçtiði anlatýldý. Deðiþen
tüketici alýþkanlýklarý ve piyasa þartlarýna karþý nasýl bir
pazarlama stratejisi izledik-

Kelly þirketinin tanýtým toplantýsýna katýlan Türk üniversite öðrencileri gezinin sonunda
firma yetkilileriyle bir hatýra fotoðrafý çektirdiler.

Kelly þirketinin tanýtým toplantýsýna katýlan Türk üniveriste öðrencileri þirketin geçmiþten
günümüze kadar geliþimini dikkatlice dinlediler ve sorular sordular.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

lerini anlatan Kelly’nin firma
yetkilileri daha sonra, üniversite öðrencilerine Kelly’nin tanýtým filmini izlettiler.
Gezinin son bölümünde ise
Türk öðrenciler firmanýn
üretim tesislerini ve depolarýný gezdiler.
400 çalýþaný olan Kelly firmasýnda çoðu iþlemin bilgisayarlar tarafýndan yapýlýyor
olmasý öðrencilerin çok ilgisini çekti. En son olarak
gezilen 30 metre yüksekliðinde ve 100 metre uzunluðundaki tamamen bilgisayar
destekli çalýþan depo öðrencilerin ilgi odaðý oldu.
Gezinin sonunda genç iþletmeciler Firma yetkilileriyle
bir hatýra fotoðrafý çektirdiler.
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“Betriebsrat” ne iþe yarar?
donatýlmýþtýr. Ayrýca bazý
kanunlarla iþveren, önemli
konularda Betriebsrat’a karþý
sorumlu kýlýnmýþtýr.

Konuk Yazar/Cafer Eminoðlu
Avusturya’da çoðu iþletme
içi iþçi temsilciliðinin (Betriebsrat) formalite icabý
kurulduðu ve sahip olduðu
yetkileri kullanmadýðý böylece çalýþanlarý iþveren karþýsýnda maðdur ettiði bir gerçek.
Peki Betriebsrat ne iþ yapar,
yetkileri ve kuruluþ amaçlarý
nelerdir?
Kanunlar, sosyal olarak zayýf
konumda bulunan çalýþanlarýn biraraya gelerek iþveren
karþýsýnda bir bütünlük oluþturmasý böylece taraflar arasýnda (çalýþan-iþveren) bir
eþitlik saðlanmasýný öngörmüþtür. Ýþte Betriebsrat bu
amaçla kurulmuþ olan ve asýl
görevi çalýþanlarýn her türlü
menfaatini özellikle iþverene
karþý savunmak olan “iþletme
içi çalýþan temsilciliðidir”.
Hangi iþletmelerde, nasýl
kurulmalýdýr?
Çalýþma Kanunu’na göre

Betriebsrat, 18 yaþýndan büyük en az 5 çalýþaný bünyesinde bulunduran her iþletmede kurulmak zorundadýr.
Betriebsrat üyeleri seçimle
belirlenir. Bütün çalýþanlar
seçme hakkýna sahiptir,
ancak seçilme hakkýna sadece Avusturya vatandaþlarý
sahiptir. Bu eþitsizlik durumu
Avusturya iþ hukukunun
utanç verici uygulamalarýndan biridir. T.C. vatandaþlarýnýn aslýnda Avusturya ile
olan sosyal güvenlik anlaþmasýna göre Betriebsrata
seçilme hakký da vardýr.
Ancak maalesef bu hak en
üst mahkemeye çýkýncaya
kadar tanýnmamaktadýr.
Bir iþletmede çalýþan sayýsýna
göre seçilmesi gereken üye
sayýsý þöyledir:
5 - 9 çalýþan için 1 üye
10 - 19 çalýþan için 2 üye
20 - 50 çalýþan için 3 üye
51 - 100 çalýþan için 4 üye

Bundan sonra her 100 çalýþan için 1 üye ve 1000 kiþiden sonra her 400 çalýþan
için bir üye seçilmek zorundadýr. (örneðin: 1801 çalýþan
için 16 betriebsrat üyesi)
Betriebsrat; Ýþletme (Betrieb),
Þirket (Unternehmen) ve
Holding (Konzern) için ayrý
ayrý kurulur. Bunlarýn dýþýnda
özürlüler ve genç çalýþanlar
için ayrý Betriebsratlar kurulmak zorundadýr.
Betriebsrat’ýn görev ve
yetkileri:
Betriebsrat bütün çalýþanlarýn muamelelerini yürütmek,
iþverene karþý sosyal, kültürel, ekonomik ve saðlýk ile
ilgili haklarýný savunmak,
kendisine kanunla verilen
temsil yetkisini kullanmak ve
iþletme içi karar verme sürecine çalýþanlar adýna katýlmakla mümkündür. Bu görevleri yerine getirebilmek
için Betriebsrat kanun tarafýndan gerekli yetkilerle

Firma sahibi Betriebsrat’ýn
çalýþan ile ilgili sorularýný
yanýtlamak ve iþletme ile ilgili önemli konularda Betriebsrat’ý bilgilendirmek zorundadýr. Birçok konuda iþletme
sahibi Betriebsrat’ýn görüþünü almadan karar alma yetkisine sahip deðildir. Örneðin
bir çalýþanýn iþine son vermeden önce Betriebsratýn görüþüne baþvurmak durumundadýr. Aksi taktirde alacaðý
karar geçersiz olacaktýr.
Firma sahibi Betriebsrat’ý
devamlý iþletmenin ekonomik durumu, çalýþanlarýn
güvenlik ve saðlýðýný ilgilendiren konular ve geleceðe
yönelik önemli projelerle
ilgili bilgilendirmek zorundadýr.
Ýþveren Betriebsrat’ýn onayý
olmadan çalýþanlarý iþ anlaþmasýnýn kapsamadýðý daha
düþük ücretli ya da daha
kötü þartlarý içeren iþlerde
çalýþtýramaz.
Ýþ
sahibi
Betriebsrat’ý iþ deðiþikliði ya
da iþletmenin devri ile ilgili
konularda zamanýnda bilgilendirmek ve konu ile ilgili
düþüncelerini almalýdýr.
Kýsacasý iþveren, iþletmeyi ve
çalýþanlarý ilgilendiren her
önemli konuda Betriebsrat’ýn
görüþüne, bazý konularda da
onayýna baþvurmak zorundadýr. Betriebsrat’ýn bu yetkileri gerek bir iþletme içindeki bütün çalýþanlarý gerekse de teker teker her çalýþaný
iþveren karþýsýnda kanuni
olarak eþit kýlýyor ve haklarýnýn suistimalini önlüyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Biz, her e¤lenceli an›n›zda sizlerle birlikte
olabilmek için gerekli enerjiye sahibiz.

>

Yeterli enerji ile hayat daha da eğlenceli. Bu aslında her yerde ve her zaman geçer- W I E N S T R O M
lidir. Örneğin evinizde, işte veya lunaparkdaki hız treninde olduğu gibi. Bunun için W I E N G A S
WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. F E R N W Ä R M E W I E N
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.
D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.
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Avusturya’da sosyal güvenlik sistemi
Konuk Yazar/Cafer Eminoðlu
Günümüz modern devletlerinin en belirgin özelliklerinden biri sosyal güvenliði teminat altýna almýþ
olmalarýdýr. Sosyal Güvenlik kavramý; hastalýkta, yaþlýlýkta, kötü günde, kazada,
iþsizlikte ve kiþinin kendi
kendine yetemediði birçok
durumda devletin maddi
olarak ferdin yanýnda olduðunu ve onun ihtiyaçlarýný
giderdiðini ifade eder.
Sosyal Güvenliðin en
önemli özellikleinden birisi
de zenginliði fakirliði gözetmeksizin sosyal adaleti
ve eþitliði saðlamasýdýr.
Avusturya’da da Sosyal
Güvenlik bu kavramlar
üzerine inþa edilmiþ ve sistemleþtirilmiþtir. Sistem genel olarak çalýþanlarýn birçok yönden geleceðe yönelik sigortasý konumundadýr.
Primler çalýþanlar ve iþverenler tarafýndan ortak
ödenir. Sosyal Güvenlik sistemini tanýmak bu sistemden doðan haklarýmýzý
kullanabilmek açýsýndan
çok önemlidir. Bu önemine
binaen bu sayýmýzda,
Avusturya Sosyal Güvenlik
Sistemini ve onu meydana
getiren temel öðeleri ayrýntýlarýyla ele alýyoruz.

Hastalýk Sigortasý
(Krankenversicherung)
Hastalýk Sigortasý diðer sigorta türlerine nazaran
içersinde en fazla kiþiyi
barýndýran sigorta türüdür.
Mecburi Sigorta; tercihli
sigorta ve sigortalýnýn aile
fertlerinin de bu sigortaya

kazanç kayýplarýný karþýlamayý öngörür.
Ýþ Kazasý Sigortasý
(Unfallversicherung)

dahil olmasýyla neredeyse
Avusturya’da herkes saðlýk
sigortasýna sahiptir.
Hastalýk Sigortasý, hastalýk,
hamilelik ya da hastalýk
sebebiyle çalýþamama durumlarýnda sigortalýlarýn
saðlýk masraflarýný üstlenir
ve kazanç kayýplarýný karþýlar. Bu haklar, sonucun
(hastalýk,
çalýþamama)
meydana gelmesinde kiþinin kendisinin suçlu olup
olmadýðýna bakýlmaksýzýn
tanýnýr.
Hastalýk durumunda sigortalýnýn saðlýk sigortasýna
karþý haklarý þunlardýr:
1-H
Hasta Bakýmý: Doktor ve
ilaç giderleri ile saðlýk malzemesi (gözlük,koltuk deðneði vb.) giderlerini kapsar.
2-TTýbbi ev bakýmý: Hasta-

nýn hastanede yatýrýlmasýna gerek duyulmadýðý
ancak yine de týbbi gözetim altýnda tutulmasý gerekli durumlarda evde yapýlmasý gerekli düzenli týbbi
bakým. (en fazla 4 hafta)
3-H
Hastane Bakýmý: Gerekli
durumlarda sigortalýnýn
Hastanede gözetim altýnda
bulundurulmasýný öngörür.
4-H
Hasta Parasý (Kranken geld): Hastalýktan kaynaklanan çalýþamama durumunda iþverenin ücret
ödeme yükümlülüðü bittikten sonra iþ ücretinin
%50’si olmak üzere sigortalýya ödenir. Sigortalý için
ödenmiþ olan prim sayýsýna
göre 26 ile 78 haftaya
kadar ödenir.
5-H
Hamilelik Durumu Ýhti yaçlarý: Hamilelik durumunda saðlýk giderlerini ve

Çalýþanlarýn iþ kazasý ya da
iþ hastalýklarý sebebiyle
ortaya çýkan saðlýk masraflarýný giderir ve kazanç kayýplarýný karþýlar. Bu haklardan faydalanabilmek için
kazanýn iþ sýrasýnda hastalýðýn iþten dolayý meydana
gelmiþ olmasý gerekir. Bu
kapsama iþten eve/evden
iþe direk yolda meydana
gelen kazalar da dahildir.
Saðlýk Sigortasý duruma
göre sigortalýnýn saðlýk
masraflarý (iyileþme ve doktor ücretleri; Rehabilitasyon ücretleri; saðlýk malzemesi ücretleri) ile kazanç
kayýplarýný (Aile parasý;
günlük para; sakatlýk parasý [Verzehrtenrente]; manevi zarar parasý [Integritatsabgeltung]) karþýlamakla yükümlüdür. Ayrýca sigortalýnýn ölümü halinde
çocuklarýna ve eþine aylýk
maaþ baðlanýr (Waisensrente; Witwenrente)
Emeklilik Sigortasý
(Pensionsversicherung)
Emeklilik Sigortasý, Yaþ
haddi, belirli sebeplerden
dolayý çalýþamama (sakatlýk
vb.) ya da aile reisinin ölmesi sebebiyle meydana
gelen gelir kesintisini karþýlamakla yükümlüdür. Son
Emeklilik Yasasý’na göre
Avusturya’da ön görülen
emeklilik yaþý erkekler için
65, kadýnlar için 60’týr.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Emeklilik hakkýndan faydalanabilmek için yeterli bir
süre boyunca prim yatýrmýþ
olmak gerekir. (Emeklilik
maaþý, sigortalýnýn çalýþmýþ
olduðu ve en iyi ücreti
almýþ olduðu 40 yýlýnýn

Konuk Yazar
Dr. Emanuel Aydýn
Hýristiyan ve müslüman dinleri
arasýndaki ortak konulardan
birisi de þüphesiz “Meryem”
konusudur. Bu sebepten
“Meryem Ana” baþlýðý altýnda
bu konudaki müþterek açýklamalarý özetlemeyi uygun gördüm.
Geçenlerde saygýdeðer Ýslam
ilahiyat Profesörü Sayýn Ýhsan
S. Sýrma Türkiye’den gelirken
bana “Meryem” konusunu
içeren bir film kasetini hediye
olarak getirme nezaketinde
bulundular. Muhterem Prof.
Sýrma, bu filmi seyrederken
çok duygulandýðýný bana anlattý. Ýranlý müslüman aktörlerin çevirdiði bu hüner dolu
eser beni de duygulandýrdý.
Hz. Meryem’in doðuþ ve yaþamý, zamanýndaki olay ve mucizeler büyük bir ustalýkla 8
saatlik görülmeye deðer bir
film þeklinde sunuluyor.
Bundan esinlenerek Meryem
konusunda islam ve hýristiyanlýk görüþlerini özetlemeye çalýþacaðým. Kur-an, Mesih Ýsa’YENÝ VATAN GAZETESÝ
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ortalamasý baz alýnarak
hesaplanýr.) Sigortalý çalýþmýþ olduðu her yýl için 1,78
puan alýr ve emeklilik durumunda almýþ olduðu
puanlarýn toplamý kadar en
iyi kýrk yýlýnýn ücret ortala-
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masýnýn yüzdesine emeklilik maaþý olarak hak kazanýr. Ancak bu maaþ ortalamasýnýn %80’nini geçemez. Emekli dul ve yetim
maaþlarý da bu sigorta kapsamýnda ödenir.

maya hazýr durumda olmalýdýr (Yani çalýþabilecek durumda olmalý; çalýþmaya
hazýr ve istekli olmalý; ve
iþsiz olmalý). Ýþsizlik parasý
asýl kazancýn %55’i olarak
hesaplanýr.

Ýþsizlik Sigortasý
(Arbeitslosenversicherung)
Bu sigorta türü iþsiz olanlarý tespit etmek ve iþ bulamayanlara iþsizlik parasý
(Arbeitslosengeld) baðlamakla yükümlüdür.
Bunlarýn dýþýnda iþsizlik
parasýnýn süresinin dolduðu durumlarda ihtiyaca
göre Acil Durum Yardýmý
(Notstandshilfe) saðlar.
Bu haklardan yararlanabilmek için sigortalý iþ bul-

Sosyal Yardýmlar
Devlet ayýrmýþ olduðu kaynaklarla zor durumdaki
fertlere destek olmak için
birçok sosyal yardým ünitesi kurmuþtur. Bazýlarý þunlardýr: Aile Yardýmý (Familienbeihilfe); Çocuk Parasý
(Kinderbetreungsgeld);Ýhtiyaca göre zor durumdakilere bakým parasý; savaþ
maðdurlarý maaþý ve suç
fiilleri maðdurlarý maaþý.

Meryem Ana
nýn öðretimi onun bakire anasý Meryem’e olan saygýnlýðýna
büyük yer verir. Bu konu AliÝmran suresinin 42. ayetinde
ve Meryem surelerinde geniþ
þekilde okunabilir. Her iki büyük surede de Meryem’in doðuþu ve kutsal ruh vasýtasýyla
hamile kalýþý ve bakire olarak
Ýsa Mesih’i doðurduðu açýklanmaktadýr.
“Hani melekler Meryem’e demiþler ki, Ey Meryem, Allah
seçkin bir insan yaptý. Seni temizledi. Seni bütün dünya kadýnlarýna mümtaz kýldý”. 45.
ve 46. ayetlerde þöyle der:
“Ey Meryem, Allah kendinden
bir kelimeyi sana müjdeliyor:
Adý, Meryem oðlu Mesih Ýsa’dýr. Dünya’da da ahirette de
þaný yücedir.. O beþikte iken
de, yetiþkin iken de insanlara
söyleyecektir”.
Bu sureler dikkatlice okunurken Meryem oðlu Mesih olan
Ýsa’nýn Allah tarafýndan gönderildiðini Meryem’den vücutça doðan Allah’ýn kelimesi ve
onun ruhu olduðu görülür.

Allah’ýn ruhundan evlat doðurmaya layýk bu bakire haným elbette saygýnlýðýn yücesine eriþmiþtir. Hýristiyan ve Ýslam
alemi
tarafýndan
“Meryem Ana” olarak bilinen
temiz, saf, bakire Meryem’in
yüce saygýnlýðý yukarýda da
belirtildiði gibi Al-i Ýmran suresinin 42. ayetinde de açýklanmaktadýr.‘’.... Seni bütün
dünya kadýnlarýna mümtaz
kýldý’’.
Bu yüceliði Ýncil’de de ayný
sözler ile okuyoruz: “Melek
ona dedi ki, Korkma Meryem,
sen Tanrý’nýn lütfuna eriþtin..
Bir oðul doðuracaksýn. Adýný
Ýsa koyacaksýn... Kutsal ruh
üzerine gelecek.. Kadýnlar arasýnda kutsanmýþ bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmýþtýr. ( Luka: 1/35, 42)
Ýþte bundan böyle bütün kuþaklar beni mutlu (mübarek)
sayacak’’ ( Luka:1/48)
Kur-an ve Ýncil’in ayetlerinden
anlaþýlýyor ki, Mesih denen Ýsa
alelade bir insan deðildir.
Annesi Meryem bir mucizeyle

ona gebe kaldý. Ve bakire olarak onu babasýz doðurdu.
(Meryem suresi:16-22,
Enbiya:91, Tahrim:12)
Kur’an’ýn bu konuda çok deðer verdiði ve vurguladýðý hususlardan biri hiç þüphesiz
Meryem Ana’nýn bakireliði ve
mümtaz vasfýdýr. Kadýnlar arasýnda mübarek kýlýnan Meryem Ana Hýristiyan ve Ýslam aleminde seçkin bir yere sahiptir. Tarih boyunca da bir çok
ülkede kendi adý ile anýlan ibadet evleri mü’min ziyaretçiler
ile dolup taþmaktadýr. Bu kutsal evlerde mucizeler yaþandýðý, sayýsýz hastanýn iyileþtiði
görülmüþtür. Bilindiði gibi
Mesihi ve Ýslam inanýþýna göre
ölüme raðmen ruhlar diri kalýr.
Bizler birbirimiz için, ölülerimiz için dua ettiðimiz gibi,
ruhlarýnda bizler için Tanrý önünde duacý olmalarýný diliyoruz. Bu anlamda tüm aziz kiþiler gibi Allah katýnda yüce saygýnlýða eriþen azize Meryem
Ana’nýn da þefaatçi olarak hepiniz için duacý olmasýný
dilerim.
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Türk vatandaþlarý Avusturya’da nasýl üniversiteye kayýt yaptýrabilirler?

Avusturya’da üniversite okumak

Viyana’da üniversite okumak kolay deðil.
Viyana- Avusturya’da Türk veya
Avusturya vatandaþlýðýna geçmiþ üniversite eðitimi alan
öðrenci az. Eðer Türkiye’de
lisede veya üniversite okuyan
çoçuðunuz var ise Avusturya’da çocuðumu nasýl okuturum
diye sormuþ olabilirsiniz. Viyana Entegrasyon Fonu bununla
ilgi çok güzel bir çalýþma yayýnladý. Avusturya’da yüksek öðrenim yapmak isteyen öðrencilerin, Avusturya’ya gelmeden
önce öðrenim yapmak istedikleri üniversiteye baþvurarak,
üniversiteye kabul ile ilgili
bütün bilgileri almalarý gerekmektedir. Bu bilgileri üniversitelerin müdüriyetleri vermektedir. Baþvuru hakkýnda kararý ise
üniversitenin rektörü verir.
Avusturya’da bir üniversitede
okumak için gerekli þartlar:
1-Baþvuran kiþinin Avusturya
lise diplomasýna veya (Reifeprüfungszeugnis) eþit lise diplomasýna sahip olmasý;
2-Baþvuran kiþinin yeterli
Almanca bilgisine sahip olmasý;
3-Baþvuran kiþinin kendi ülkesinde Avusturya’da okumak
istediði öðrenim dalýnda öðrenim yapma hakkýna sahip
olduðunu belgelendirmesi ve
bunun için gerekli olan sýnavlarý baþarmýþ ve gereken diðer
þartlarý yerine getirmiþ olmasý.

Eðer yabancý üniversite mezunlarý Avusturya’da Doktora
yapmak isterlerse, lise diplomasý yerine (Reifeprüfunszeugnis),
üniversiteden mezun olduklarýna dair belgeyi (üniversite
diplomasý) ibraz etmeleri gerekir.
Avrupa Ekonomi Sahasý üye
devlet vatandaþý olmayan veya
Avusturyalýlarla eþit durumda
olmayan yabancý öðrencilerden
istenen ek þartlar:
-Üniversiteye kabul edilmek
için gerekli olan baþvurunun en
geç 1 Eylül veya 1 Þubat tarihine kadar ilgili üniversitenin
müdürlüðüne yapýlmasý gerekmektedir.
Bu sürenin uzatýlmasý mümkün
deðildir.
-Üniversiteye
baþvururken,
“Ansuchen um Zulassung zu
Studium/Application for Admission” formunun doldurulmasý gerekmektedir. Bu form
üniversitenin müdürlüklerinde
bulunabilir.
-Baþvuru formu ile birlikte verilecek tüm belgelerin aslýnýn
veya noter tasdikli suretinin
ibraz edilmesi gerekir. Yabancý
dildeki belgelerin Almanca’ya
tercüme edilmiþ ve vilayetten
tasdik þerhi (Apostille) ile
onaylanmýþ olmasý gerekmektedir. Avusturya’da tercüme
ettirilecek belgelerin Avustur-

ya’da mahkeme tarafýndan yeminli tercümanlar tarafýndan
çevrilmesi ve tasdiklenmesi
gerekir.
-Ýlgili üniversitenin rektörü
kayýt süresi içerisinde (kýþ
sömestiri için Ekim baþý ve yaz
sömestiri için Mart baþý) baþvuran öðrencinin öðrenim hakký
olup olmadýðýna karar verir ve
sonuç öðrenciye yazýlý bir
kararla (Bescheid) bildirilir.
-Güzel sanatlar dalýnda öðrenim yapmak isteyen öðrencilerin ayrýca okumak istedikleri dalda sýnav yapmalarý
gerekmektedir. Sýnav ile ilgili
bilgilere
Güzel
Sanatlar
Akademisi’nin öðrenci kayýt
iþlerinden ulaþýlabilir.
Yabancýlar ve vatansýzlar için
(Staatenlose) için öðrenim yeri:
Üniversitelerin bazý öðrenim
bölümlerinde
(Studienrichtung) üniversiteye yeni baþlayan öðrenciler için yer bulunmamakta veya yerler sýnýrlý olmaktadýr. Bu nedenle yabancýlar
sadece mevcut olan öðrenim
yeri (Studienplatz) çerçevesinde üniversiteye kabul edilirler.
EWR vartandaþlarý veya öðrenim hakký olarak Avusturyalýlarla eþit olan yabancý öðrenciler bu kýsýtlamalara tabi deðildirler. Ayrýca öðreniminin ilk
bölümünü yurtdýþýnda tamamlamýþ ve Avusturya’da en fazla
iki sömestir öðrenim görmek

isteyen misafir öðrenciler de
(Gaststudierende) bu kýsýtlamanýn dýþýnda kalýrlar. Eðer bu iki
sömestirin sonunda öðrenimlerine devam etmek isterlerse,
geçerli olan prosedüre tabi
olurlar.
Lise diplomasýnýn denkliði
(Gleichwertiges Reifezeugnis)
Yabancý bir lise diplomasýnýn
Avusturya lise diplomasý ile
denkliði aþaðýdaki kriterlere
dayanmaktadýr:
a) Devletlerarasý sözleþmeler
b) Diplomanýn tanýnmasý
(Nostrifikation)
c) Rektör kararý
Lise diplomasýnýn Federal Eðitim ve Kültür Ýþleri Bakaný tarafýndan tanýnmasý ile Avusturya
lise diplomasýnýn içerdiði bütün
haklar kazanýlmýþ olur. Bakanlýk
tarafýndan tanýnmýþ lise diplomalarý rektör tarafýndan hiçbir
incelemeye tabi olmadan kabul
edilir. Eðer bir lise diplomasý
gerek devletlerarasý sözleþmeler kapsamýnda gerekse Federal
Eðitim ve Kültür Ýþleri Bakaný
tarafýndan tanýnmamýþsa, üniversite veya yüksekokulun rektörü yabancý öðrencinin üniversiteye kabul edilmesi ile ilgili olarak lise diplomasýnýn eþitliðini tetkik eder. Yüksek öðrenim için baþvuruda bulunan
yabancý öðrenci üniversiteye
kayýt yaptýrmadan önce tamamlama sýnavlarýný yapmak
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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zorundadýr.
Almanca bilgisi
Baþvuruda bulunan bütün
öðrencilerin
üniversitedeki
dersleri takip edecek kadar
Almanca bilgisine sahip olmalarý gerekmektedir. Eðer baþvuruda bulunan öðrenci yeterli
derecede Almanca bilgisine
sahip deðilse, Almanca sýnavý
yapmak zorundadýr. Bazý üniversitelerde Almanca sýnavýnýn
yapýlmasý için belirli süreler þart
koþulmuþtur. Bu süreler ilgili
üniversitenin öðrenci iþlerinden
öðrenilebilir.
Lise diplomasýnýn düzenlendiði
ülkede üniversitede okuma
hakký:
Lise diplomasý sahibi yabancý
bir öðrencinin, Avusturya’da
yüksek öðrenim yapabilmesi
için, Avusturya’da okumak istediði bölümü kendi ülkesinde de
okuma hakkýna sahip olmasý ve
bunun için gerekli olan bütün
sýnavlarý baþarý ile vermiþ olmasý gerekir.
Örneðin: Viyana’da iþletme
okumak isteyen bir öðrencinin
kendi ülkesinde iþletme oku-
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maya hak kazandýðýný belgelerle kanýtmasý gerekir. Eðer bir
öðrencinin Avusturya’da okumak istediði bölüm kendi ülkesinde mevcut deðilse, o zaman
öðrencinin buna yakýn öðrenim
bölümünde okuma hakkýnýn
olduðunu kanýtlamasý gerekir.
Eðer öðrencinin geldiði ülkede
hiçbir üniversite yoksa, o
zaman böyle bir kanýt getirmesi gerekmez.
Oturma Ýzni:
(Aufenhaltsberectigung)
EWR veya Ýsviçre vatandaþý
olmayan ve Avusturya’da yüksek öðrenim görmek isteyen
öðrencilerin Avusturya’da oturum izni almalarý ve bu izin için
ilk baþvurunun yurtdýþýnda
yapýlmasý gerekir. Öðrenciler
için baþvuru formlarý Avusturya’nýn yurtdýþý temsilciliklerinden temin edilebilir. Avusturya’da öðrenim gören öðrencilerin her yýl oturma izni alýrken, banka hesaplarýnda 5000
Euro paralarý olduðunu kanýtlamalarý gerekir.
(Kaynak: Viyana Entegrasyon
Fon)

A N TA LYA
KUYUMCUSU
Merkez: Taborstrase 5, 1020 Wien Tel.& Fax: 218 34 98
Þube: Leibnitgasse 5, 1100 Wien Tel.: 971 87 41
Yeni Þube: Taborstr. 17B 1020 Wien Tel.: 276 41 73
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Weihnachten= Christmas= Noel nedir?

Viyana- Avusturya’da 200
binden fazla güzel Anadolumuz, cennet anavatanýmýz
Türkiye’den göç etmiþ insan
yaþýyor. Bu insanlarýn çoðu
Ýslam dinine mensuplar.
Anadolu’dan göç etmiþ Anadolulu insanlar arasýnda
az da olsa Hiristiyan dinine
mensup kardeþlerimiz var.
Barýþýn dini Ýslam her dinden
insaný kucakladýðý gibi hoþ görüyü, barýþý ve esenliði
insanlar arasýnda din, dil, ýrk
ayrýmý yapýlmadan uygulanmasýný emrediyor. 8 Milyon
nüfuslu Avusturya’da Müs lümanlar olarak azýnlýktayýz.
Aralýk ayýnda Hiristiyanlar a rasýnda ayný bizim Ramazan
aylarý ve Muharrem ayýnda
ki gibi heyecanlar artýyor.
Özellikte Hiristiyanlar için 24

Aralýk çok tarihi önemli. Yeni
Vatan Gazetesi olarak sizler
için bu günlerin anlam ve
önemi araþtýrdýk ve yaþadýðýmýz Yeni Vatanýmýzý ve in sanlarýný daha iyi tanýmak için adým atmak istedik. Kutsal kitab Kur’an-ýý Kerim hem
Ýsa peygamberi hem Musa
peygamberi Allah’ýn pey gamberi olarak yüceltmiþ.

Noel Nedir?
"Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarýcý doðdu...
En yücelerde Tanrý'ya izzet,
yeryüzünde hoþnut olduðu
insanlara esenlik olsun"
(Luka 2:11-14) Noel Bayramý (Weihnachten),
Hýristiyan dünyasýnýn 24
Aralýk`ý 25`ine baðlayan
gece Ýsa Mesih'in doða üstü
doðuþunu kutladýðý bir gün-

dür. Hýristiyan terminolojisine göre kötülüðün kol gezdiði eski ahit dünyasýnda,
doðruluðu ve iyiliði insan
yaþamýnda olanaklý kýlmak
için sevgi ve inayet temeline
dayanan baðýþlayýcý ve özverili yeni bir ahite ihtiyaç duyulmaktaydý. Baþkalarý için
doðmak gibi, derin bir
anlam taþýyan ''Söz''ün yani
Allah'ýn kelamýnýn doðuþu
bu anlamda yeni ahit'in
baþlangýcýdýr.
Allah ''Söz''ü insan þeklinde
(Hz. Isa) dünyaya göndererek kendine özgü özelliklerini dünyaya gösterdi. Ýnsanlýk
günahlar içinde yüzerken,
bu günahkarlýðýndan dolayý
Tanrýnýn yardýmýný, sevgisini
kaybetmekle karþý karþýya
gelmiþti. Ýþte bu sýrada Allah
Hz. Ýsa`yý göndererek insanlarýn tekrar onun sevgisini
kazanmalarý için bir þans
daha verdi. Bu barýþçý ve
paylaþýmcý özellikleri nedeniyle, bütün Hristiyanlýk
alemi bu günü büyük ve
kutsal bir coþku ile kutlamaktadýr.
Süryaniler bugünü kendi
dillerinde Yaldo diye isimlendirirler ve bu bayramý kutlamadan önce 10 gün boyunca , içinde hayvansal gýda
bulunan yemeklerden sakýnmak yoluyla oruç tutarlar.
25 Aralýk sabahý kiliselerinde
kendi dillerinde ayinler
düzenleyerek bu anlamlý
günü kutlarlar. Bir kýsým hristiyanlar da 24 Aralýk gecesi
saat 24.00`de kiliselere koþarak bu günü kutlarlar.

Noeldeki süs ve semboller

ne anlama geliyor?
Hýristiyanlarýn Noel kutlamalarýnda sembolik deðerleri
olan pek çok nesne vardýr.
Aralýk ayýnýn baþlangýcýndan
beri caddeler, alýþveriþ merkezleri, evlerin pencereleri ve
günlük hayatta içiçe olduðumuz pek çok yerleri suslüyor Viyanalýlar. Gelin biz de
bu süsler ne anlamaya geliyor ona bakalým:

(Baum) Noel Aðacý: Aðaç
toprakta kökleþmenin ama
ayný zamanda gökyüzüne
yöneliþin sembolüdür. Hýristiyanlýkta da çarmýha gerili
Isa, yani haç hayat aðacý
anlamýna geliyor. Aðacýn
boyuna kesiti Tanrý-insan iliþkisini ifade ederken, enine
kesiti ise yaratýlanlar dünyasý
ile insan iliþkisini sembolize
ediyor.
(Kerzen) Mum: Allahýn insanlara aydýnlatýcý olarak
gönderdiði Hz. Ýsayý ifade eder, Hz. Ýsa tanrýdan gelen
bir aydýnlanma vasýtasýdýr.
(Kugeln) Kürecikler: Çam
aðaçlarýný süsleyen rengarenk yuvarlak küreciklerin ne
baþlangýcý ne sonu, ne saðý
ne de solu vardýr. Yuvarlak
küre bu haliyle bütünlüðü
ifade eder. Noel de bu
bütünlüðe iþaret eder, Ýsa
sadece bir millete gönderilmiþ bir peygamber deðildir,
o bütün insanlýða siyah
beyaz, kadýn erkek, hasta
saðlýklý ayýrýmý olmadan hitap eden bir peygamberdir.
Hýristiyanlýk inancýnda da
bütün insanlar eþit haklara
sahiptir. Bu bakýmdan Kugeln denilen kürecikler içinYENÝ VATAN GAZETESÝ
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de tüm insanlarýn ayný haklara sahip olarak yaratýldýðý
TEK BÝR DÜNYA’ya iþaret
eder. Dünyayý ve dünyadaki
birliði simgeleyen kürecikler
Ýsa’ nýn bir mum gibi aydýnlattýðý hayat aðacýna baðlanýr. (Daha önceleri Noel aðacýna elma asýlýrmýþ ama bu
zamanla yerini Kugeln dediðimiz küreciklere býrakmýþ.)
Bischof Nikolaus (Aziz Nikola): Hristiyanlar Aziz Nikola’nýn hayatýna dair çok þey bilmezler. O, efsanelerde yaþayan bir din büyüðüdür.
Yardýma ihtiyacý olanlara kol
kanat geren, sýkýntý veya kýtlýk durumlarýnda ortaya
çýkan bir aziz olan Nikolanýn, Noel bayramýnda Tanrýnýn merhametini insanlara
ulaþtýrdýðýna inanýlýyor. Aziz
Nikola aç ve açýkta olan fakir
insanlara, bir ziyaretçisi kalmamýþ yaþlýlara ve yanlýz kalmýþlara Noel’de de iyilik ve
lütufta bulunuyor. Noel’de
hediyeleþme de yine Aziz
Nikola’nýn merhametinden
hareketle ortaya çýkan bir
davranýþ. Hediyeyi veren de
alan da Tanrýnýn lütfundan
ve insanlara olan sevgisinden bir pay almýþ oluyor.
Adventkranz (Noel’den önceki son dört haftaya
Advent deniliyor, Kranz da
çelenk demek): Ýnsanlarýn
her gelen yeni yýlda edindikleri küçük çelenkler bir
dahaki seneye kadar soluyor.
Bu çelenklerin solmasý insan
ömrünü temsil ediyor. Ýnsanýn da günden güne yaþlanmasý, solmasý ona tekrar
hayatýna bir çeki düzen vermesi gerektiðini hatýrlatýyor.
Ýnsan Allah ve insanlarla
olan iliþkilerini, ve hayatýný
ne yolda harcadýðýný bir
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KÜLTÜR
daha düþünerek ölüme hazýrlanýyor.
Bir Weihnacht Akþamý nasýl
geçiriliyor?
Bizim bayramlarýmýzda pek
çok adetimiz olduðu gibi
Viyanalýlarýn da bu önemli
günlerinde yýllardan beri
yapmayý sürdürdükleri gelenek ve görenekleri var.
Tanýdýðýmýz orta yaþlý bir
Viyanalý olan Monika’nýn
anlattýðýna göre tipik bir
Viyanalý aile bu akþamda
neler yapýyor ona bakalým:
Günler öncesinden alýnan
çam aðacý küçük çocuklarýn
görmeyeceði bir yerde süslenir. Güzel ve özenli bir þekilde paketlenmiþ hediyeler bu
aðacýn altýna yerleþtirilir.
Akþam hava kararýnca tüm
aile toplanýr ve süslenmiþ
çam aðacý da odanýn içinde
yerini alýr. Dini þarkýlar ve
Noel Bayramýna özgü þarkýlar söylenir, dua edilir. Eðer o
yýl aileden ölmüþ olan varsa
onun için de dua edilir.

balýk deðil de herkes kendi
zevkine göre, sevdiði bir
balýk alýr ve piþirir. Ancak
sazan balýðý iri ve yaðlý
olmasý münasebetiyle daha
çok tercih edilir. Balýða eþlik
eden diðer yemek patates
salatasýdýr.
Wiener Kartoffelsalat bildiðimiz patates salatasýndan
daha özel bir salatadýr.
Yemeðin yanýna tatlý olarak
da daha çok elma kompostosu, vanilyalý ayçöreði, çeþitli bisküvi ve kekler hazýrlanýr.Yemekten sonra aile
muhabbetleri, þakalaþmalar
derken gece yarýsý saat
24.00 olduðunda tüm aile
kiliseye gider ve Kudas ayini
denilen ayine katýlýrlar.
Bu
gecenin
Hýristiyan
dünyasý için
anlam
ve
önemini en
iyi açýklay a n
þarký
ise

Hediyeleþme yapýlýr ve
hediyeler için Tanrýya þükredilir. Küçük çocuklar kendilerine verilen bu hediyelerin
Christkind (Ýsa) tarafýndan
getirildiðine inanýr ve bunu
ifade eden þarkýlar söylerler.
Mesela en çok söylenen bir
þarkýnýn sözleri þöyle:
Ýsa geldi
Bana hediye getirdi.
Daha sonra yemeðe
geçilir. Bu anlamlý
gecede yenilen özel
yemeklerden en önemlisi balýktýr. Belirli bir cins

sözleri Joseph Mohr ve
müziði Franz Gruber tarafýndan yazýlan Stille Nacht
Heilige Nacht þarkýsý:
Stille Nacht, heilige Nacht
Alles Schläft, einsam wacht,
Nur das traute hochheilige
Paar.
Holder Knabe im lockigen
Haar,
Schlaf im himmlischer Ruh,
Schlaf im himmlischer Ruh.
(Sessiz gece, kutsal gece
Herkes uyur, yanlýz
Sadece bir çift uyanýk
Kývýr kývýr saçlý küçük bebeði
ellerinde tutanlar
Semavi bir sükunetle uyu)
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Þimdi de Toros Restaurant ile hizmette!
Ayhan Yýlmaz’ý birçok kiþi
tanýyor. Viyana’da bir Türk
kahvehanesinin yanýnda iki
telefon þirketi ve Seyahat
Acentasý ile Türk toplumunun yanýnda Avusturyalýlara hizmet veren
Ayhan Yýlmaz þimdi 5.
Viyana’da Toros adlý bir Türk
Restaurantý açtý. Ayhan
Yýlmaz bu ciddi hizmetlerinin arkasýnda ki inancý ve
zorluklarý soruyoruz. Yýlmaz
Yeni Vatan Gazetesi’ne þunlarý söyledi:
“Yaklaþýk 15 senedir Viyana’da yaþýyorum. Avusturya’ya birçok vatandaþýmýz
gibi iþçi olarak geldim. 3
sene metal üzerine iþçi olarak çalýþtým. Daha sonra iþçi
olmak bana biraz ters geldi
çünkü hergün aðýr ve ayný
þeyleri yapmaktan hoþnut

olmamaya baþladým. Adeta
robotlaþmaya baþlamýþtým.
Daha sonra 5. Bölge’de
Arbeitergasse’de CAFÉ TOROS’u açtým. Daha sonraki
yýllarda Avusturya’da iletiþim alanýnýn özelleþtirilmesi
ve yabancýlarýn ucuz telefon
etme isteði beni baþka iþ
alanlarýnda çalýþmaya itti.
Ben bu özelleþtirmelerden
sonra durumu deðerlendirdim. Birisi Arbeitergasse
diðeri Gudrunstr. olmak
üzere 2 tane, insanlarýn
ucuz telefon edebileceði
dükkan açtým. Bu iki telefon
dükkanýndan sonra buralarý
elemanlarýma býrakýp, bir
seyahat bürosu açtým. Kýsaca Toros Reisen`i kurdum.
Yaklaþýk 2 senedir Toros
Reisen ile de hizmet vermekteyiz. Son olarak da yine 5.

Ayhan Yýlmaz,
Toros Restaurant çalýþanlarý
ile Türk yemeklerinin en
baþarýlý ismi
olma yolunda

Bölge’de Arbeitergasse’de
olmak üzere Toros Restaurant’ý açtým. Bu bölgede
tam anlamýyla Restaurant
eksikliði vardý. Restaurantýmýzda döner çeþitleri, ýzgara çeþitleri, sulu yemek, balýk
çeþitleri ve Karadeniz Pidesi’ni müþterilerimize sunu-

yoruz. Avusturyalýlar tarafýndan çok beðenilen Karadeniz Pidesi için Türkiye’den
çok kaliteli bir usta getirmek
için kollarý sývadým. Amacým
bu sektörde’de baþarýlý
olmak ve daha sonra daha
deðiþik alanlarda yatýrýmlara
girmek“.

Hem hazýrladýlar hem sundular
Bernadette Mayr
Kasým ayýnda Tiyatro Akzent
“Trändi Händi, yo!”, “Speziell Kebab” ve “Verhasste
Tomaten” gibi bir çok kültürel projeye ev sahipliði yaptý.
AK Wien ve Tiyatro Akzent,
kültürler arasýndaki uyum
alýþ-veriþinin daha da fazla
güçlenmesi ve kültürel iletiþimin daha belirgin bir þekilde geliþmesini saðlamak amacý ile projeleri destekledi.
Bu projelerin yapýlýþ ve sunuluþ þekli büyük önem taþýmaktaydý. Çünkü gösteriyi
sahneleyen iþçi rolündeki oyuncularýn birçoðu Avusturya vatandaþlýðýný almýþ olsalar bile, üçte biri yabancý kökenliydi. Aileler çoðu zaman

ya dar gelirli ya da toplum
tarafýndan dýþlanýyor. Avusturya vatandaþý ve iyi bir eðitim almalarýna raðmen bir
çoðunun halen daha iþ bulma kurumlarýnda iþ bulmak
için veya iþyerlerinde yükselme þansý az bulunuyor.
Geçtiðimiz yýl bay ve bayan
olmak üzere 33 kiþinin projeleri yönetim kuruluna
sunuldu. Bunlar arasýnda
yukarýda ismi geçen üç oyun
yönetim tarafýndan beðenildi ve her birine 5.000
Euro´luk bir maddi destek
saðlandý. Projeler ayný zamanda Tiyatro Akzent´de tiyatro sevenlerin beðenisine
sunuldu. Bu projenin uzun
bir süre ve önümüzdeki yýl
içerisinde de “Gençlik” adý

altýnda desteklenmesi amaçlanýyor.
Speziell Kebap
Türkiye´nin Doðu Anadolu
Bölgesi`nden gelen Sedat
Demirdeðmez “Speziell Kebab” adlý oyunu ile, Avusturya´da yaþayan göçmen
Türk ailesinin hayatýný eleþtirel bir bakýþla ve yoðun bir
duygusallýk ile sahneye yansýtýyor. Ana düþünce, bir
yandan kendi kültür, örf ve
adetlerini korumaya çalýþýrken, öbür yandan yeni vatanlarýna en iyi þekilde uyum
saðlamaktýr. Ýki kültür de oyunda abartýlý bir þekilde
sergileniyor. Bu da oyunu
daha zevkli ve izlenir hale

getiriyor. Bu oyun sadece
göçmen bir Türk ailesinin
günlük yaþamýný ortaya koymayýp, ayný zamanda Türklerin ve Avusturyalýlarýn, konuyu çekirdekten ele alarak,
kültürel farklýlýklarýný da
sergiliyor.
Ýki kültür arasýndaki
uyum ve farklýlýklarý
anlatan Speziell
Kebab AK Kültür
Merkezi’nde
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Consum hizmet
ile büyüyor!
Bilgisayar ve yan ürünleri,
çanak anteni sistemleri ve
servis konusunda 6 yýldýr
Viyana’da hizmet veren
Consum Elektronik adlý þirketin sahibi Recep Aktaþ
(saðda), “Müþterilerilerimize
her zaman en iyi hizmeti
götürürken devlet nezdinde
sorun yaþanmamasý için
ciddiyetten ödün vermedik.

Bu yüzden yavaþ ama yapýcý hizmetlerimiz ile büyüdük, herkese yeni yýlda saðlýk ve bol kazanç dilerim“
dedi. Bir merkez bir þube ile
hizmet veren Consum Elektronik, Wr. Neustadt bölgesinde yoðun istek üzerine 3.
þubesini bölge sorumlusu
Bülent Uçar (solda) yönetiminde hizmete sundu.

Bülent Uçar

Recep Aktaþ

Veli Turan: “Güven ve hizmet aþký herþeydir”
Viyana’da düðün organizasyonu konusunda uzmanlaþmýþ yýllarýn halk sanatcýsý
Veli Turan, yýlbaþýnda nezih
bir ortamda aileleri ile gidecekleri
okuyucularýmýza,
“Tolða ve Pýnar SAÐ” ile
hoþgeldin demek istiyor.
13 Aralýk 2003 tarihinde
Ferdi Tayfur’u “Buda Center” adlý salonda sevenleri ile
buluþturan Veli Turan, ”Ferdi
Tayfur’un 10. Viyana’daki
Buda Center konserine

1700 kiþi geldi ve unutulmaz anlar yaþandý” dedikten sonra, “Uzun Yýllar
Viyana’da birçok kiþinin
evlenirken düðün organizasyonunu üstlendik. Son
yýllarda buna çeþitli konserler ve bayanlar matinasý da
dahil oldu. O yüzden Veli
Turan adýnýn güven ile yanyana gelemesinden çok
mutluyuz. Bu güvene layýk
olabilmek için daha fazla
çalýþmamýz gerekiyor” dedi.

Veli Turan

Babadan oðula… Antalya Kuyumcusu
Ýkinci Viyana’da Taborstr.
üzerinde yaklaþýk dört yýldýr
hizmet veren Türk kuyumculuðunun altýn ismi olan
“Antalya Kuyumcusu” 10.
Viyana’da açtýðý þubesinden
sonra, üçüncü þubesini yine
ikinci Viyana’da Taborstr.
üzerinde açtý.
Antalya Kuyumcusu’nun sahibi Mehmet Çatak, Yeni Vatan Gazetesi’ne yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti:
“Tecrübe ve müþterilerimizi
bu bölgedeki insanlarýmýza
borçluyuz. Bize güvenerek
alýþ-veriþ yapan herkese ayrý
YENÝ VATAN GAZETESÝ

ayrý þükranlarýmýzý sunarýz.
Yeni yýlda herkese en baþta
huzur ve esenlikler dilerim.
Yeni þubemizi oðlum Þuayip
iþletecek. Ben de bu iþin babadan oðula geçmesini diliyorum. Ben, iþçi olarak çok
çalýþtým ve esnaf olmanýn
rahatlýðýný oðluma yaþatacaðým”.
Bu sözler ile aslýnda Avusturya’da yaþayan ve çoðunlukta iþçi olarak yaþamlarýna
devam eden Türk toplumuna önemli bir mesaj da
veren Antalya Kuyumcusu‘nun sahibi Mehmet Çata-

k’ýn canla baþla müþterilerle
ilgilenen oðlu Þuayip’e duygularýný soruyoruz. Þuayip
Çatak hiç nefes almadan
þunlarý söylüyor, “Ýlk önce
herkesin yeni yýlýný kularým.
Saðlýklar ve bol kazançlar
dilerim. Ben babamýn hakkýný hiçbir zaman ödeyemem.
Beni her zaman desteklediði
için tüm Yeni Vatan Gazetesi
okuyucularý nezdinde babama candan teþekkürlerimi
ve minnet duygularýmý
sunuyorum. Bizlerin görevi
babamýz gibi müþterilerimize dürüstçe ve cana yakýn
hizmet vermektir”.

Antalya Kuyumcusu’ndan
Þuayip Çatak
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rak B.M. yardým komisyonuna baþvuruyorlar. Ýncelenen projeler sonucunda
ihtiyacý olan ülkelere toplanan bu yardýmýn aktarýlacaðý bildirildi.
Bu çerçevede 2002 yýlýnda
Lösemili Çocuklar projesi
ile müracaat eden Türkiye'ye 7500 Dolar yardým
yapýlmýþtýr.
Türkiye adýna yapýlan bu
büyük ve baþarýlý organizasyona burada bulunan
Türk iþyerleri ve kuruluþlarýda büyük destek vererek
Bu yýl 35. defa düzenlenen geleneksel Birleþmiþ Milletler Kermesi 28 ve katkýda bulunuyorlar. De29 Kasým 2003 tarihleri arasýnda Austria Center binasýnda gerçekleþti. nizBank, Kervansaray, Türkis, Sabex, Orient, Anadolu, Ege, Etap gibi ticari
kuruluþlarýn yanýsýra Türk
Turizm ve tanýtma bürosu
rak döner de sunuldu ve
Viyana- Türkiye’nin bu
çeþitli afiþ, tanýtým büroþçok beðeni topladý.
yýlda, BM Daimi Temsilcisi
ürleri, geleneksel eþyalaYemek reyonunda kurulan
Büyükelçi Aydýn Þahinbaþrýyla kermese zenginlik
kahve ocaðý, ziyaretçiler
'ýn eþi Sayýn Gülþen Þahinkattý.
için ayrý bir ilgi odaðý
baþ önderliðinde, Türk
YENÝ VATAN GAZETESÝ
oldu. Kahve geleneðini
Eliþleri ve Mutfaðýndan
öðrendikleri
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üzerinde Viyanalý tarafýnFax: 01/513 76 15 / 30
lara kahveyle beraber lodan ziyaret edildi.
Internet:
www.yenivatan.at,
kum ikramýnda bulunulYaklaþan Noel ve Yýlbaþý
BM Sefiresi Gülþen Þahinbaþ
E-M
Mail:
office@yenivatan.at
du.
nedeniyle hediyelik alýþveRichtung der Zeitung: Die Vielfalt der
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Sýðýnmacý evinde eroin avý
Uyuþturucu Dükkaný diye bilinen Asylheimda 2 kilo Eroin bulundu Bölge halkýnýn önünden geçmeye korktuðu, çocukla rýný tam karþýsýndaki okula göndermekten çekindiði “Uyuþturucu Dükkaný” diye anýlan yere nihayet polis operasyon
düzenledi. 17. Viyana Polisi geçtiðimiz haftalarda yaptýðý büyük bir operasyonla Redtenbachergasse’deki Asylheim
(Sýðýnmacýevi) da 2 kilo Eroin ele geçirdi. Çok sayýda zenci sýðýnmacýnýn
tutuklanarak cezaevine gönderilmeleriyle bölge halký biraz rahat nefes aldý.
Viyana- Fotoðrafda görünen
Afrika kökenli sýðýnmacýlarýn
kaldýðý asyl heim a yapýlan
operasyon neticesinde 2 kilo
eroin ele geçirildi. Aylardýr,
bölge halký tarafýndan
“Uyuþturucu Dükkaný” diye
isimlendirilen bu Asylheim
daki Afrika kökenli sýðýnmacýlardan bölgede oturanlarda þikayetçiydi. Civardaki
apartmanlarýn hoflarýna akþamlarý hatta bazen gündüzleri de girip müþterilerine açýktan açýða uyuþturucu
daðýttýklarý kiracýlar tarafýndan taspit edilmiþti. O sokaklarda akþamýn ilk saatlerinden itibaren sokaða çýkmak bir kabus olmuþtu.
Sokak ortasýnda yapýlan alýþKonuk Yazar
Suna Rassoulian

Typisch Türkisch
Hani her milletin kendisine ait
birtakým özelliði vardýr. Ne
bileyim, Almanlar deyince akla
disiplin, bira, e biraz da
Holocaust gelir. Amerikalýlar’ýn
hamburgeri, Cola’sý Japonlarýn
da elektronik dünyadaki liderliði ha bir de Japon turistlerin
ellerinden düþürmedikleri o
fotoðraf makineleri meþhurdur. Avusturya deyince hep
Mozart’ý, Freud’u, düþünürdüm ama birkaç yýldan beri
kelime daðarcýðýma þu sözler
de ekleniverdi: „Nein Danke!“.
Türkü türk yapan özellikler
nedir diye sorduðunuzda aldýðýnýz cevaplar ise þöyle oluyor:
-SSchnurbart
Tabikii býyýklý kadýnlarýmýz yok
ama hani olur ya milli gururumuzu yükseltmek için belki
YENÝ VATAN GAZETESÝ

veriþi görmemek için bölge
kiracýlarý yüzlerini baþka yöne çevirerek geziyorlardý.
Akþamlarý yapýlan ticaretten
daha çok korkuyorlardý, zira
girdikleri apartmanlarýn sigorta yerlerini öðrenen
Afrikalýlar ve alýþ-veriþ sýrasýnda binalarýn elektriklerini
bile kesiyorlardý. Bu durum
üzerine o bölgedeki deðiþik
apartmanlara deðiþik zamanlarda özel birimler tarafýndan operasyonlar düzenlendiyse de bir sonuç elde edilememiþti. Söz konusu
heim’ýn 15 mt. karþýsýnda
duran ortaokul ise bu korkudan en çok nasibini alan
yerdi. Veliler çocuklarýný o
okula hep korku içerisinde

gönderiyorlardý. Canýna
tak eden civar sakinleri
iki ay önce
MEHR SICHERHEIT
isimli bir imza kampanyasý baþlattý
ve 7.000 imza toplandý.
Bu durum kiþisel ve toplumsal güvenliðin
ne denli ucuz seviyelere indiðinin göstergesi idi. Þimdilik
o sokakta uyuþturucu satan
zenci sýðýnmacýlar görünmez oldu.
Toplumsal görevimiz gereði
Yeni Vatan gazetesi olarak

velilere sesleniyoruz, çocuklarýnýzý uyuþturucu konusunda eðitiniz ve onlarýn
davranýþlarýný önemle takip
ediniz.
Orada ele geçirilen eroin
yakalanmasaydi 4000 çocuðu zehirlemeye yetecekti...

Typisch Türkisch
bayanlarýmýz da kaytan býyýklý
olmaya karar verebilirler.
Erkeklerin etek giydiði bu global dünya da hanýmlarýn býyýklarý niye olmasýn ki? Sonra
belki onlar da erkeklerimiz gibi
„bi godum mu oturtturum
demeye baþlarlar“. Anlayacaðýnýz keramet býyýkta. Bir baþka
özellik ise;
- Hanýmlarýmýzýn erkeklerinin
arkasýndan gitmesi
Ben zaten Türkiyedeki bayan
ayakkabýlarýnda bir þike olduðundan hep þüphelenmiþimdir. Hani o çok konuþup az
icraatta bulunan politikacýlarýmýz belki bu konuya da el atýp
milli politikalar üretebilirler…
Ayakkabýlarýmýzýn yanýnda hani bir de o söz dinlemeyen ayaklarýmýz var ya.
- die Türken steigen dir auf die

Füße, statt sich zu entschuldigen, schauen sie dich schief
an, als ob du schuld bist.
Yani ne söyliyeyim ki. Seni dövmediðine dua et.
- Naschmarkt, Brunnenmarkt
Bunlar tabii Türk’ü Türk yapan
grubuna katýlan yeni sýfatlamalar. Osmanlý ordusu Viyan’yý
fethedemedi, ama bunu
Naschmarkt ve Brunnenmarkt
fatihleri baþardý. Tabii bir de,
bir de ne? Hani o bol soðanlý
acýlý olan birþey var ya?
Elbetteki o güzelim döner.
Yurtdýþýnda bizi yýllardýr kokusuyla, tadýyla temsil eden milli
gururumuz, milli yemeðimiz
en millimiz olan milli DÖNER.
Þimdi biraz da dönmeyen þeylerle ilgilenip hazýr acýdan konuþmuþken
- Soðan ve sarmýsakla

Devam edelim. Ama þimdi
insaf, ben o güzelim kuru fasulyeyi soðansýz nasýl yerim diyenleriniz olabilir. Sarmýsak deseniz yararlarýný saymakla bitmez. Ee bir de çok yararý olmayan birþey var amaa onsuz
da olmuyor. Ne mi? Çekirdek
yahu
- Çekirdek.
Hani Tuna’nýn kenarýnda veya
herhangi bir parkta yürüyüþ
yaparken izini belli eden çekirdek. Çekirdek kabuklarýný gördüðünüz anda o bankta sizden önce bir Türk vatandaþýnýn
oturduðunu size anlatan çekirdek. Eee aðzýmýzla birçok þeyi
beceriyoruz biz caným. Zannetmeyin ki sýrf çekirdek yiyoruz. Ananýýn diye baþlayýp…
sokaklara tükürmeyi de ihmal
etmiyoruz.
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Cep telefon ile park etmek nasýl oluyor?
Viyana- 1 Ekim 2003 tari parking
hinden itibaren m-p
sistemi Viyana’da tüm araç
sürücüleri tarafýndan kulla nýlabiliyor. Bu sistemden
faydalanabilmek için tek þart
SMS (kýsa mesaj) fonksiyonu
olan bir cep telefonuna
sahip olmak. Cep telefonundan
SMS
göndererek,
Viyana’da kýsa park yerlerinde (Kurzparkzonen) park
bileti (Parkschein) koymadan
aracýnýzý park edebilirsiniz.
Yapmanýz gereken kendinizi
kayýt etmek, park hesabýnýzý
park saatleri ile yüklemek ve
ödenmesi gereken
ücreti kredi kartý,
paybox veya cep
telefonu faturasý
(þu an sadece A1
müþterileri
için
geçerli) ile ödemek.

gönderilmesi gerekir.
Cep telefonu ile park hesa býna yükleme yapmak nasýl
oluyor?
Bu iþlem için 0064/660 09
90 no’lu m-parking numarasýna ihtiyacýnýz var.
SMS göndererek, yükleme
yapmak sadece A1 ve paybox müþterileri için mümkündür. Sadece m-parking
için geçerli olan public-paybox ücretsizdir.
m-parking’e kayýt olduktan
sonra park zaman hesabýnýzý
yüklemek için A ve yüklemek

yor.
A1 Faturasý ile ödemede en
az 10 saat (8 Euro), en fazla
60 saat (48 Euro) yükleyebilirsiniz.
Paybox ile ödeme yapmak
nasýl oluyor?
Eðer paybox’da kayýtlý iseniz, 0664/999 99 99 no.`lu
telefonu aradýðýnýzda bir
teyp kaydý çýkacak. Bu kaydýn sýnunda m-parking ücretini ödemek için 4 haneli PIN
kodunuzu vermeniz ve #
tuþuna basmanýz istenecek.
Eðer paybox’da kayýtlý deðil

Cep telefonu
ile kayýt
(Anmeldung)
nasýl oluyor?

SMS aracýlýðla m-parking
telefonu 0664/ 660 90
90’dýr.
Park bileti almak (Parkschein) için park süresini veya dakika olarak yazdýðýnýz
SMS’i yukarýdaki numaraya
gönderiniz.
Örnek: 30 dakika için 30
60 dakika için 60
1 saat için 1
2 saat için 2
Bu iþlemi doðru yaptýktan sonra park sürenizin ve park bileti
numaranýzýn yazýlý
olduðu bir SMS alacaksýnýz. Park bileti
numarasýnýn bildirildiði SMS olmadan park biletiniz
geçerli deðildir.
m-parking’e iliþkin
bilgi alabileceðiniz önemli telefon numaralarýný ve mail adreslerini aþaðýda bulabilirsiniz.
par SMS m-p
king:
0664
660 09 90

Aracýnýzýn
plaka numarasýný yazdýðýnýz SMS’i 0664/660 09 90
no’lu telefona gönderiniz.
Plakanýzý yazarken tire veya
noktalama iþareti kullanmayýnýz.

istediðiniz saat sayýsýný SMS
ile gönderiniz.
Örneðin 10 saat yüklemek
istiyorsanýz, A 10 yazmanýz
gerekir.

Örnek:W123AB
Size gelecek olan kýsa mesajý (SMS) “JA” ile onaylayýnýz.
Bundan sonra size 4 haneden oluþan bir þifre gönderilecektir. Bu þifreye þahsi kullanýcý alaný için ihtiyacýnýz
olacak. “JA” ile onaylanma
mesajýnýn 10 dakika içinde

Ödeme:
A1 faturasý ile ödeme yapmak nasýl oluyor?
Cep telefonunuza saat sayýsýný ve ödenmesi gereken
tutarý bildiren bir SMS gönderilecek. Bu mesajý “JA” ile
onaylamanýz ve 10 dakika
içinde göndermeniz gereki-

iseniz, paybox’a kayýt olup
olmak istemediðinizin sorulduðu bir SMS alacaksýnýz.
Eðer bu SMS’e “JA” ile
cevap verirseniz, paybox
çalýþanlarýndan biri sizi ara yarak, ücretsiz public-paybox’a kayýt olmanýzda yardýmcý olacak. Bu iþlemin
hemen arkasýndan park hesabýnýzý cep telefonunuz ile
yükleyebilirsiniz.
Park biletinin (Parkschein)
alýnmasý nasýl oluyor?

Bilgi,
baþvuru
0820/6600990

için:

parking.at
e-m
mail: info@m-p
Paybox: 0810/729269,
info@paybox.at
Park ile ilgili tüm konularda:
MA 67, 4000/3888
post@m67.magwien.gv.atAyrýca m-parking’e iliþkin
tüm bilgileri A1-Shop’lardan
öðrenebilirsiniz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

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

>

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

WIENSTROM
WIENGAS
FERNWÄRME WIEN

D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.
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Sakatlýk nerede?
Çok gürültülü bir
ortamda çalýþmasýndan dolayý
Kemal Cansever’in
sað kulaðý iþitme
duyusunu kaybetti

Ayhan Akcihan
Viyana- O da diðerleri gibi
dürüstlüðün saflýðýn beþiði olan Anadolu’dan rýzkýný aramak için Viyana’ya
çalýþmaya geldi. Güçlü
yapýsýyla o zamanlar aranýlan bir elemandý ve
DUROPACKT karton firmasýnda akþamlara kadar
tertemiz alnýndan terler
akýttý, kimi zaman evine
döndüðünde yorgunluktan yemek yemek yerine
uyumayý tercih etti. Týpký
bu ülkede terini döken
diðer saf Anadolu çocuklarý gibi.
Çok gürültülü bir ortamda çalýþýyordu Kemal
Cansever. Üçüncü yýlýný
doldurmuþtu ki, sað kulaðýnda iþitme kaybý baþladý
ve iþyeri doktorlarýna
muayene oldu. “Birþeyin
yok, olaðan bir durum”
dediler. Beþinci yýlýný dol-

durduðunda sað kulaðý
iþitme yeteneðini tamamen kaybetmiþ, sol kulaðý
da ayný problemle karþý
karþýya kalmýþtý. Yine iþyeri doktorlarýnýn muayenesi sonrasýnda sað kulaðý
için iþitme cihazý verildi ve
masrafý GKK tarafýndan
karþýlandý. Az duyduðu
için belinden sakatlanmasýna yol açan bir iþ kazasý
geçirdi ve herhangi bir
tazminat almadý. Biraz iyileþtim derken arkadan
gelen transporter onu
altýna aldý. Bu çok gürültülü aracýn yaklaþtýðýný
iþitme cihazý olmasýna
raðmen duyamamýþtý ve
bacaðýndan sakatlanarak
hastanede yattý. Ýyileþtiðinde iþyeri onu çýkýþ
(Kündigung)
yazýsýyla
bekliyordu ve yine tazminat bile alamadan tüm
gençliðini verdiði iþyerinden atýldý. Saf bir gönüle
sahip olduðundan ve az

bilgisinden dolayý Ýþ ve
Ýþçi Bulma Kurumu’na
(AMS) giderek iþ istedi.
Ancak size bu durumda iþ
veremeyiz cevabý ile karþýlaþarak Arbeiterkammer
ile görüþmesi tavsiye edildi. Arbeiterkammer ilgilenir gibi oldu ve kendisini
haklarýný aramak üzere
AUVA’ya (Allgemeine Unfall Versicherungs Anstallt) yolladýlar. Bu kurum
iþçinin haklarýný koruyan
bir kurum olarak tanýnmasýna raðmen Cansever
olayýnda, iþverenin avukatlýðýný üstlenmiþler nedense. AUVA Cansever’i
kendi doktorlarýna havale
etmiþ.
Doktorlardan yazýlý belge
isteyen Cansever sadece
birkaç cümle ile geçiþtiriþmiþ.

de sakýnca yok siz bu
raporla malulen emekli
olacaksýnýz fakat AUVA’daki müfettiþ raporu nasýl
yorumlar bilemeyiz” demiþler. Müfettiþ mektupla
Cansever’e mesleki bir
hastalýðýnýn olmadýðýný bu
yüzden herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaðýný bildirir. Bunun üzerine mahkemeye müracaat
eder ancak mahkemede
hiç görmediði AUVA’nýn
bir doktoru vardýr ve
müfettiþin yazdýðý mektubu doðrular þekilde konuþmaktadýr.

Cansever mahkemeden
kendisini baðýmsýz bir heyete sevk etmesini taleb edecek. Dava üzerine konuþmayan Cansever, adalete inandýðýný ifade etmekte olup, yýllardýr bir
“Bizim yazdýðýmýz raporu geliri olmadan sürdürdüelinize vermemiz müm- ðü davasýný kazanacaðýna
kün deðil ancak bilmeniz- inanýyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yeni Vatan’da leziz mutfaklarýmýz

Ergün SERT
Türk Restaurantlarý
Bu ay Yeni Vatan Gazetesi’nin deðerli okurlarý için
“Yeni Vatan’da Leziz Mutfaklarýmýz“ baþlýðý ile özellikle temizliði, lezzeti ile
dikkat çeken Avusturya’daki
Türk restaurantlarýmýzý gezip onlarý sizlere tanýtmak istedik.
SILA Restaurant ev
yemeðini aratmýyor
20. Bölge’de hizmet veren
Sila Restaurant, sizlere Türk
mutfaðýnýn deðiþmez krallarýndan bir tanesi olarak tanýnan ýspanak yemeginin en
güzelini sunuyor. Etli nohutlu, biber dolmasý ve kuru
fasulye konusunda uzman
olduklarýný söyleyen restaurant sahipleri Fikret Açýkel ve
Necmettin Ýnanç, Yeni Vatan

Gazetesi’ne þunlarý ifade
ettiler:
“Restaurantýmýz
SILA’da
ýzgara ve balýk çeþitlerinin
yaný sýra ev yemeklerine de
özellikle yer veriyoruz.
Çünkü bizim en büyük idealimiz hem kendi insanlarýmýza hem de Avusturyalý müþterilere hizmet ederek Anadolu insanýný tanýtmak. Avusturyalýlara ayrý Türk mutfaðýnýn sadece nefis dönerden oluþmadýðýný daha
birçok nefis yemekleri de barýndýrdýðýný göstermek ve tabii ki alýþtýrmak. Belirli günlerde de mantý da yapýyoruz. Bu sayede Avusturyalýlarýn yaný sýra kendi insanlarýmýzýn beðenisini de kazanýyoruz. Çok beðenilen bu yemekleri daha bizim konuðumuz olmayan müþterilerimize de SILA’ya gelerek tatmalarýný tavsiye ediyoruz.
Çok önemli bir bilgi de çok
kýymetli Taksi þöförleri için
hergün saat 20:00’den saat
sabah 3:00 arasýnda "TAKSÝ
Menü" sunduðumuzdur.
Viyana’da bunu ilk uygulayacak olan biziz. Bütün taksi þöförlerini Taksi Menü’ye
davet ediyoruz. Herkese yeni
yýlda esenlikler ve bol kazançlar dileriz“ dedi.
EFES Restaurant’tan damak
tadýna uygun
deðiþik yemekler

SILA Restaurantý Taksi þöförleri için
özel Taksi Menü’yü sunuyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

15. Bölge’de hizmet veren
Efes Restaurant sizlere Türk
mutfaðýnýn pek tanýnmamýþ
fakat lezzeti parmak ýsýrttýran Mengen Kebabý´nýn yaný sýra, Güveç, Karadeniz’in
meþhur Hamsi Tavasý ve
kendi özel yemekleri olan
Efes Kebabý’ný özellikle tavsiye ediyorlar.

ÞATO Restaurant’ta leziz
yemekler ayrýca
müzik eþlinde

EFES Restaurantý leziz yemekleriyle parmak ýsýrttýrýyor

Yaklaþýk 2 senedir 15.
Viyana’da hizmet veren Efes
Restaurant’ýn sahibi Gökhan
Altýnbaþoglu Yeni Vatan
Gazetesi’ne þunlarý ifade
etti: “Müþterilerimize Türk
mutfaðýnda ön plana çýkmamýþ fakat damak tadýmýza birebir hitap eden yemekleri keþfedip sunuyoruz.
Bize gelen Avusturyalýlar
EFES Restaurantý’nýn bazý
yemeklerýný baþka hiçbir
yerde bulamadýklarýný söylüyorlar. Bu da bizim ayrýcalýðýmýzý gösteriyor.
Ev yemeklerimiz annemin
hamaratli ellerinden çýkýyor.
Dolayýsýyla ev yemeklerimiz
müthiþ. Baþarýlý ustamýz
olan Köksal Keskin’in döner
ve ýzgara çeþitleri de beðeni
kazanýyor.
Bir de yetenekli garsonumuzun cana yakýn hizmeti ile
EFES kendi çapýnda hizmettte ayrý bir boyut getiriyor.
Herkesi EFES Restaurant’a
Türk mutfaðýndan yeni lezzzetler tatmaya davet ediyoruz. Yeni yýlda herkese mutluluk ve baþarýlar dileriz.”.

15. Viyana’da Mariahilferstr. üzerinde hizmete yeni
giren Þato Restaurant özellikle zengin mutfaðýyla ilerleyen dönemlerde oldukça
beðeni kazanacaða benziyor. Sulu yemek, ýzgara çeþitleri ve kendi özel yemeklerinin yanýnda özellikle
ÞATO KEBAP’ý müþterilerine
tavsiye eden Restaurant
sahibi Sinan Bey, Yeni Vatan
Gazetesi’ne þunlarý ifade
etti:
“Yeni olmamýza raðmen her
kesimden müþterilerimizin
beðeniyle bizlerden ayrýlmasý bize ayrý bir mutluluk veriyor. Hamaratlý Kazým ustamýzýn bu memnuniyette çok
büyük rol oynadýgý kesin.
Personelimizin temiz ve
cana yakýn hizmeti bizim
aslýnda en büyük gücümüz.
Bu seçkin mutfaðýmýzý
Cuma ve Cumartesi günleri
akþam saat 21’den sonra
canlý müzik eþliðinde yeme
imkanýda var.. Alt katýmýzda
bulunun 2. salonumuzda da
keyifle eðlenebilirsiniz. Yeni
yýlýn tüm insanlýða huzur ve
barýþ getirmesini içtenlikle
dilerim”.

ÞATO Restaurant’ýn ÞATO
KEBAP’ý aðýzýnýza layýk

