
Avusturya’ya 40 yýl önce büyüklerimiz iki yýllýðýna gelmiþti  

Sayý  41  /    01-  2004    /      Kostenlos
office@yenivatan.com Viyana’da 11 Nisan’a kadar

ziyaret edilebilecek “Göçün
40.yýlý” nedeniyle “GASTAR-
BEITER” adlý bir fotoðraf ser-
gisi açýldý. Katýlmanýzý tav-
siye ederiz... Bu sergideki
resimlerden birinde elinde
sazý ve gönlünde temiz özü
ile gurbete ilk adýmýný atmýþ
insanlarýmýz dikkat çekiyor.
Bu kiþiler þimdi bizim baba-
larýmýz. Hatta bazýlarýmýzýn
dedeleri... Hepsinin ortak bir
özelliði var...

Hepsi Türkiye’nin herhangi
bir köyünden veya þehrinden
çýkarken iki yýl sonra geri
dönmek üzere gurbet yollu-
na çýkmýþlar. Acýlar, özlemler,
yalnýzlýklar ve aileler parça-
lanýrken hep sabýr denmiþ...
Vardýr bu iþin sonunda bir
hayýr denip; ya sabýr den-
miþ... Resimlere iyi baka-
lým... Þimdi babalarýmýz ve
dedelerimiz olan bu kiþiler
sadece Avusturya’da deðil
Avrupa’da da tarih yazdýlar..
Yazarken kalem olarak acýla-
rýný, terlerini ve göz nurlarýný

kullanmýþlar. Tek dile-

kleri çocuklarý onlar gibi
sýkýntý çekmesin idi... Keþke
þu duvarlarýn, þu iþ yerleri-
nin, tren garlarýnýn dili olsa
da konuþsalar... O  zaman
40 yýl önce iki yýllýðýna gur-
bete gelen bu cefakar insan-
larýn gözyaþlarýnýn, sýkýntýla-
rýnýn sesini bize mutlaka
duyururlardý... Bizler sizlere
teþekkür ediyor, ellerinizden
saygýyla öpüyoruz. Ölenleri
rahmetle anýyoruz. Kýrk yýl
önce iki seneliðine gurbete
çýktýk, kýrk yýl sonra Yeni
Vatanýmýzý bulduk. (BK)

Haberin  devamý  sayfa  26’da

Yýl 1963, Gurbette ilk günYýl 1963, gurbette ilk gün
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KKýýyymmeettllii  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzz,,

Aziz vatanýmýz Türkiye’den
uzaklarda uzun yýllardýr sev-
gili “Yeni Vatanýmýz”
Avusturya'da yaþamaktasý-
nýz ve bu ülkede kalýcýsýnýz.
Avusturya Anayayasý ve
kanunlarýna son derece say-
gýlý olarak bu ülkenin artýk
çeþitli haklarýna ulaþmýþ ve
daha birçok görevleri olan,
Yeni Vatanýmýzýn fertlerisi-
niz. Her biriniz, Türkiye’nin

Avusturya’daki maaþ alma-
dan, gönüllü hizmet eden,
gerçek ’’Kültür Elçilerisiniz’’.
Sadesiniz, dürüstsünüz, al-
çak gönüllüsünüz. Ýçinizden
çýkacak pislikleri  kim olursa
olsun atacak ve tepki gös-
terecek yiðit insanlarsýnýz.
Vatanýnýza olan sevginiz ve
inançlarýnýza olan baðlýlýðý-
nýz ile arabulucuya ihtiyaç
duymadan PUTLARI yýkan
ve TABULARI  kýran Anado-
lu’nun güzel insanlarýsýnýz.
Sizleri son dört yýlda elimiz-
den geldiði kadar bilgilen-
dirmek ve baðýmsýz haber-
dar etmek için, bazen gücü-
müzün nispetlerini de zor-
layarak çalýþýyoruz. Sizler
Avusturya’da güzel Ana-
dolu'nun ve Türk ulusunun
özelliklerini, güzelliklerini ve
kültürel zenginliklerini tem-
sil etmektesiniz. Ayný za-
manda, Avusturya'nýn sosy-

al ve kültürel zenginliklerini
daha da güzelleþtirmekte ve
zenginleþtirmektesiniz. Kül-
türler ve dinler arasýnda
evrensel deðerler temelinde
diyaloðun ve uyumun sað-
lanmasýnda öncü rolü oyna-
maktasýnýz. Her türlü aþýrý
cereyandan uzak durarak
içinde yaþadýðýnýz Avusturya
toplumu için huzur ve is-
tikrar unsuru olmaktasýnýz. 
Çaðdaþ eðitimin nimetlerin-
den yararlanmak ve  A-
vusturya toplumuna kendi
özelliklerinizle uyum saðla-
mak suretiyle sosyal durum-
unuzu en üst düzeylere ula-
þtýrma yoluna girmiþ bulun-
maktasýnýz. Sizlerle iftihar
ediyoruz ve bize verdiðiniz
bu güzel duygu için sizlere
teþekkürlerimizi sunuyoruz. 
Kendi gelenek ve görenekle-
rinize uygun biçimde ve
Avusturya’da dostlarýnýzla

uyum içinde kutlamakta
olduðunuz Kurban Bayra-
mýnýn, aranýzdaki sevgi ve
saygý baðlarý ile dayanýþ-
manýn ve yardýmlaþmanýn
kuvvetlendirilmesine, dar-
gýnlýklarýn ve kýrgýnlýklarýn
ortadan kalkmasýna vesile
teþkil etmesini Yeni Vatan
Gazetesi ekibi olarak içten-
likle diliyoruz.
Bu duygu ve düþüncelerle;
Siz, sevgili  Yeni Vatan Ga-
zetesi okuyucularýnýn Kur-
ban Bayramýnýzý en iyi dilek-
lerimizle kutluyor, daha nice
bayramlarý sýhhat, neþe ve
baþarý içinde sevdiklerinizle
ve sizi sevenlerle birlikte
idrak etmenizi Allah'tan
niyaz ediyoruz. Bu mutlu
bayram münasebetiyle de
sizleri Yeni Vatan Gazetesi
ekibi adýna „Yeni Vata-
nýmýz“ Avusturya’da sevgi
ve saygýyla kucaklýyoruz.

Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný
Ferrero-Waldner Yeni Vatan
Gazetesi aracýlýðýyla okuyu-
cularýmýzýn  Kurban Bayra-
mýný en içten dilekleri ile
kutladýðýný ifade ettikten
sonra, “Aileleriniz  ve dostla-
rýnýz ile birlikte huzurlu bir
bayram geçirmenizi temenni
eder, saðlýk, mutluluk ve
baþarýlar dilerim“ dedi.  
Ayrýca 25 Nisan 2004 tari-
hinde Cumhurbaþkaný se-
çimlerinde aday olan  Avus-
turya Dýþ Ýþleri Bakaný
Ferrero-Waldner þunlarý

ifade etti: “Sizleri gerek ziya-
ret ederek, gerekse misafir
ederek çok yakýndan tanýma
imkaný buldum. Türklerin
misafirperverliði, cana yakýn-
lýðý, alçak gönüllüðü, ve  her
alanda gösterdikleri baþarý-
lar beni çok etkiledi. Sizler
Avusturya toplumun bir
parçasýsýnýz ve Avusturya
toplumuna sosyal, kültürel
ve ekonomik alanlarda çok
önemli katkýlarýnýz olduðu
gözle görülür bir gerçek.
Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný
Ferrero-Waldner daha

sonra, “Deðerli Türk Dostla-
rým, birçoðunuz  uzun yýllar-
dýr Avusturya’da yaþamakta-
sýnýz ve Avusturya artýk sizin
Yeni Vatanýnýzdýr“ diyerek,
25 Nisan’da vuku bulacak
Avusturya Cumurbaþkanlýðý
seçimleri için þu mesajlarý
verdi: “25 Nisan 2004 tari-

hinde yapýlacak Cumhurbaþ-
kanlýðý seçimlerinde oyunu-
zu kullanarak bu demokratik
hakkýnýzdan mutlaka yarar-
lanýn. Çünkü sadece seçim-
lere katýlarak ve oyunuzu
kullanarak Avusturya’nýn
geleceðine yön verme imka-
nýna sahip olabileceksiniz“.

“Oyunuzu kullanarak, aðýrlýðýnýzý hissettirin”
VViiyyaannaa-  AAvvuussttuurryyaa  DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii  BBaakkaannýý  FFeerrrreerroo  WWaallddnneerr  YYeennii
VVaattaann  GGaazzeetteessii  ookkuuyyuuccuullaarrýýnnýýnn  KKuurrbbaann  BBaayyrraammýýnnýý  iiççtteennlliikkllee
kkuuttllaaddýýkkttaann  ssoonnrraa  ssaaððllýýkk  vvee  bbaaþþaarrýýllaarr  ddiilleeddii  vvee  AAvvuussttuurryyaa
CCuummhhuurrbbaaþþkkaannllýýððýý  iiççiinn  þþuu  mmeessaajjýý  vveerrddii::  ““2255  NNiissaann  22000044
ttaarriihhiinnddee  yyaappýýllaaccaakk  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannllýýððýý  sseeççiimmlleerriinnddee  ooyyuunnuu-
zzuu  kkuullllaannaarraakk  bbuu  ddeemmookkrraattiikk    hhaakkkkýýnnýýzzddaann  mmuuttllaakkaa  yyaarraarrllaa-
nnýýnn..  ÇÇüünnkküü  ssaaddeeccee  sseeççiimmlleerree  kkaattýýllaarraakk  vvee  ooyyuunnuuzzuu  kkuullllaannaa-
rraakk  AAvvuussttuurryyaa’’nnýýnn    ggeelleecceeððiinnee  yyöönn  vveerrmmee  iimmkkaannýýnnaa  ssaahhiipp  oo-
llaaccaakk  vvee  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  aaððýýrrllýýððýýnnýýzzýý  hhiisssseettiirreebbiilleecceekkssiinniizz““  ddeeddii..

Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný Ferrero-Waldner, Yeni Vatan Gazetesi
temsilcisi Birol Kýlýç ile yemekli bir toplantýda.

BBaaþþyyaazzýý
Yeni  Vatanýmýzda  Kurban  Bayramý
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VViiyyaannaa-  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  CCuumm-
hhuurrbbaaþþkkaannllýýððýý  sseeççiimmlleerrii  iiççiinn
aaddaayyllaarr  bbeelliirrlleennddii..  2255  NNiissaann
22000044  PPaazzaarr  ggüünnüü  AAvvuussttuurryyaa
vvaattaannddaaþþllýýððýýnnaa  ggeeççmmiiþþ  110000
bbiinniinn  üüzzeerriinnddeekkii  eesskkii  TTüürrkk
vvaattaannddaaþþllaarrýýnnýýnn  ooyyllaarrýý  ççookk
öönneemmllii..

100 binden fazla Avusturya
vatandaþlýðýna geçmiþ eski
Türk vatandaþlarýmýzdan
yaþ itibari ile oy kullanma
hakkýna sahip kiþi sayýsý tah-
minen 50 bin civarýnda. Her
yýl bu sayý artýyor. 2010
yýlýnda eski Türk yeni
Avusturya vatandaþlarýnýn
oy kullanma yaþýnda olanla-
rýn sayýsý 120 bin olmasý
bekleniyor. 2003 yýlýnda
Avusturya vatandaþlýðýna

geçen eski Türk vatandaþla-
rýnýn sayýsý takriben 12.500
kiþi.  Oy kullanacaklarý Cum-
hurbaþkanlýðý adaylýðý için
kýsa adý SPÖ olan Avusturya
Sosyalistleri Partisi þu an
ikinci Meclis Baþkaný ve Parti

ikinci Baþkaný olan Dr. Heinz
Fischer aday  oldu. Kýsa adý
ÖVP olan Muhafazar Hýristi-
yan bir parti olan Avusturya
Halk Partisinden þimdiki Dýþ-
iþleri Bakaný Dr. Benita Fer-
rero-Waldner Cumhurbaþ-
kanlýðý seçimlerine partisi
tarafýndan aday gösterildi.

Her iki aday da, seçim kam-
panyalarýný seviyeli bir bi-
çimde yürüteceklerini ifade
ettiler. SPÖ‘nün adayý
Hukukçu Heinz Fischer  65
yaþýnda, 1971 yýlýndan bu
yana Avusturya Meclisi’nde
ve þu anda da ikinci Meclis
Baþkanlýðý yapýyor. 

ÖVP’nin adayý ise 55 yaþýn-
daki Benita Ferrero-Waldner

1995’den bu yana Dýþiþleri
Bakanlýðýný sürdürüyor. 

Avusturya’da Cumhurbaþ-
kanýnýn görev süresi toplam
beþ yýl ve en fazla iki kere
seçilme hakký var.

Avusturya’da  Cumhurbaþkanlýðý  seçimleri  25  Nisan’da

50 bin oy kime gidecek?

Heinz Fischer

Yeni Vatan Gazetesi’ni incelerken Benita Ferrero-Waldner
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VViiyyaannaa-  Avusturya`da 2003
yýlýnda hem iltica baþvurula-
rýnda hem de yasa dýþý yol-
larla göç edenlerin sayýsýnda
gerileme olduðu ifade edil-
di. Ýç Ýþleri Bakanlýðý, 2002
yýlýnda 39.354 kiþinin iltica
için baþvuruda  bulunduðu-
nu,  2003 yýlýnda bu sayýnýn
32.500 kiþi olarak tespit
edildiðini açýkladý.
Ýç Ýþleri Bakaný Ernst Strasser
ise belirgin bir þekilde görü-
len gerilemenin Avrupa
Birliði üyeliðine aday olan
ülkelerde görüldüðünü

ifade etti.
Yapýlan istatistiklerde 2002
yýlýnda kaçak göçmenlerin
sayýsýnda da %5’den %6’ya
varan oranlarda  azalma
olduðu gözlendi.
2003 yýlýnda ilk 11 ayda
41.000 kiþi yasadýþý yollarla
sýnýrda yakalanýrken, 2002
yýlýnda bu sayýnýn 48.600
olduðu belirlendi. Avrupa
Birliði dýþýndaki sýnýrlarda
halen varolan denetimlerin
artýrýlarak yasa dýþý göç olay-
larýnýn azaltýlmasý hedefle-
niyor.

Kaçak göçmen ve iltica sayýsýnda azalma!

VViiyyaannaa- Avusturya`da eko-
nomide görülen hareketlen-
melere raðmen yüksek oran-
daki iþsizlik artýþýnýn devam
ettiði açýklandý. Bu sene
Aralýk ayýnda iþsiz sayýsýnýn,
2002 Aralýk ayýna göre %
5,0 oranýnda artarak
296.916 kiþinin AMS’te (Ýþ
ve Ýþçi Bulma Servisi)   iþsiz
olarak kayýtlara geçtiði ifade
edildi.
Aralýk 2003 ayýnda 14.225
kiþi ile artan iþsizlerin büyük
çoðunluðunu gençlerin o-
luþturduðu belirtildi.
19 ile 24 yaþ arasýndaki

gençlerde iþsiz sayýsý %9,6
oranýndaki artýþla 43.273
kiþiye ulaþtý. 15 ile 18 yaþlarý
arasýndaki gençlerde ise  %2
oranýndaki küçük bir gerile-
menin olduðu ve bu yaþ
grubunda 5618 kiþinin iþsiz
olduðu belirlendi. 
Çalýþma Bakanlýðý, Avustur-
ya`da iþsizliðin çok olmasý-
na raðmen, Avrupa Birliði
ülkeleri ile karþýlaþtýrýldýðýn-
da Avusturya`nýn gençler
arasýndaki %7,3 iþsizlik
oraný ile Hollanda`dan
sonra en düþük orana sahip
ikinci ülke olduðunu belirtti. 

Gençlerde iþsizlik oraný artýyor

HHiiçç  bbiirr  üüccrreett  ööddeemmeeddeenn
iimmzzaallaaddýýððýýnnýýzz  aannllaaþþmmaannýýzzýý
nnaassýýll  ggeerrii  ççeekkeebbiilliirrssiinniizz??
Elektrik süpürgesi satýcýsý
veya sigorta þirketi temsilcisi
hiç fark etmiyor. Gün geç-
tikçe sokaklarda veya kapý
önlerinde sizlere birþeyler
satmaya çalýþýlýyor. Bir sözle-
þmeyi imzalamak çok basit.

Çoðu kiþi bundan piþmanlýk
duyuyor. 
Artýk piþmanlýk duyanlarýn
ve anlaþmasýný iptal etmek
istiyenlerin de bir þansý var.
Bundan böyle kapý önünde
yapýlan anlaþmalarý dilerse-
niz, anlaþmayý imzaladýðýnýz
tarihten itibaren bir hafta
içinde iptal edebilirsiniz.

Eðer satýþ temsilcisi sizere
anlaþmanýzý nasýl iptal ede-
bileceðiniz konusunda bilgi
vermedi ise, bu süreyi yakla-
þýk 1 ay kadar uzatýr. 
TTüükkeettiiccii  bbiillggiilleennddiirrmmee  hhaattttýý::
TTeell..  00990000  990000  002244,,
Çalýþma saatleri Pazarte-
si´den Cuma´ya kadar, saat
09:00 ile 15:00 arasýnda.

Kapý önü piþmanlýklarýna son
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Avusturyalý
Nevdorfer,  Elif

oldu

Ýzmir- Linz’de bir
hastanede hemþire o-
larak çalýþan ve tatil a-
macýyla Türkiye’ye gi-
den Amammizze Nev-
dorfer Müslüman ol-
du.
Ýzmir’in Torbalý ilçe-
sinde Kelime-i Þeha-
det getirerek Müslü-
man olan ve yeni adý-
nýn Elif olmasýný iste-
yen Nevdorfer, üç yýl-
dan beri incelediði bu
yüce dine katýldýðý için
mutlu olduðunu ifade
etti. Yeni Þafak Gaze-
tesi’nin verdiði haber-
de Nevdorfer’in, Ýsla-
miyet’i seçmesindeki
en büyük etkenin in-
sanlarýn dürüstlüðü ve
kardeþlik baðlarý oldu-
ðunu söylediði belir-
tildi.

110  yýl  sonra
gelen  mutluluk

Viyana- 1894 yýlýnda
Wilhelm Steinitz´in
satrançtaki büyük ba-
þarýsýndan 110 yýl
sonra Avusturya, Sat-
rançta yeni bir Dünya
Þampiyonluðuna imza
attý. Bu yýl 16.’sý dü-
zenlenen Dünya ICCF
(Internet) Satranç
Þampiyonasý’nda, 58
yaþýndaki Fizikçi Tunç
Hamarat, muhteþem
oyunu ile ICCF Satranç
Dünya Þampiyonu ol-
du. 
Ýstanbul´da doðan 58
yaþýndaki Tunç  Hama-
rat, 1972 yýlýndan beri
Viyana´da yaþýyor. 

Kýsa kýsa

VViiyyaannaa-  Tarih boyunca
Kurban kesmenin mecburi-
yeti her sene tartýþma kon-
usu olmuþtur. Son olarak
Türk basýnýnda yer alan yeni
Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn
Ali Bardakoðlu’nun ’’Herkes
kurban kesmek zorunda de-
ðil, kurban kesenler sevap
kazanýr ama kesmeyenlere
de günah yoktur’’ þeklindeki
ifaadeleri FARZ kavramý üze-
rindeki spekülasyonlara yeni-
sini ekledi.
KKUURRBBAANN  kkeelliimmeessii  EEllmmaallýýllýý
HHaammddii  YYaazzýýrr’’ýýnn  KKuurr’’aann-ýý
KKeerriimm  MMeeaalliinnddee;;  99  SSuurree’’nniinn,,
1144  ddeeððiiþþiikk  AAyyeettiinnddee  ttooppllaamm
2222  kkeerree  ggeeççeerr..  BBuu  SSuurree  vvee
AAyyeettlleerr  ssýýrraassýýyyllaa;;  „„BBaakkaarraa
119966..    AAyyeett,,  AAll-ii  ÝÝmmrraann  118833..
AAyyeett,,  MMaaiiddee  22..  AAyyeett,,  MMaaiiddee
2277..    AAyyeett,,  MMaaiiddee  9955..  AAyyeett,,
MMaaiiddee  9977..  AAyyeett,,  EEnnaamm  116622..
AAyyeett,,  HHaacccc  2222..  AAyyeett,,  HHaacccc
3333..  AAyyeett,,  HHaacccc  3344..  AAyyeett,,
HHaacccc  3366..  AAyyeett,,  SSaaffffaatt  110077..
AAyyeett,,  FFeettiihh  2255..  AAyyeett,,  KKeevvsseerr
22..  AAyyeett““  lleerriiddiirr..
Ayný kelime Diyanet Mealin-
de ise ((EEnnaamm  vvee  SSaaffffaatt  ssuurreell-
eerrii  hhaarriiçç))  7 surede geçer. Bu
ayetlere göre, Kurban yalnýz-
ca bize deðil “bizden önceki-
lere FARZ olduðu gibi” bizle-
rede FARZ kýlýnmýþtýr. Hemen
hemen her Müslümanýn bil-
diði Kevser suresinde (inna
a’teyna kel kevser,...) Kurban
çok açýk bir þekilde
Müslümanlara FARZ kýlýn-
mýþtýr. Felsefi olarak tüm se-
mavi dinlerin ortak noktasý
kabul edilen HHAANNEEFF dinin-
den ( Hz. Ýbrahim’in dini)  bu
yana KURBAN, inananlara
farz kýlýnmýþtýr. ““KKeessttiiððiinniizz
kkuurrbbaannllaarrýýnn;;  eettii,,  kkookkuussuu  vvee
kkaannýý  AAllllaahh’’aa  ((CCCC))  uullaaþþmmaazz..

AAnnccaakk  oonnaa  uullaaþþaann  ssiizziinn  ttaakk-
vvaallaarrýýnnýýzzddýýrr..”” (Hacc suresi 33
ve 34. ayetler) Ayetinden
anlaþýldýðý üzere; bu ibade-
tin yapýlmasýnýn sebebi
Allah’a (CC) yakýnlaþmak,
onu anmak ve ona gerekli
itaat ile saygýyý göstermek
içindir. Böylesine geniþ mana
içeren bir dini vecibenin ye-
rine getirildiði gün Müslü-
manlar arasýnda mane-
viyatýn ayyuka çýktýðý ve

Bayram edildiði bir gündür.
KURBAN kesmenin Farz olup
olmadýðý yönündeki polemi-
kleri ise þu þekilde izah
etmek mümkün olabilir;
FARZ; kýsaca, Allah’ýn (CC)
insanlara yüklediði mecburi
görevler demektir. Kurban
görevindeki FARZ olma du-
rumu aslýnda HAC görevin-
deki FARZ lýkla ayný denklik-
tedir. Yani kiþinin keyfiyeti
yoktur ama maddi durumun
elveriþli olmasý þartý vardýr.
Fakat FARZ kelimesini kur-
ban meselesinde herkes koþ-

ulsuz yapacakmýþ gibi bir
manaya taþýmamak için
’’Farz deðildir’’ deniliyor.
Evet Hac ve Kurban insanla-
ra Farz kýlýnmýþ olup, Allah
bu FARZ durumunu kiþilerin
gücü yetmediðinde El-Adl
(CC) sýfatý ile onlarýn üzerin-
den kaldýrmaktadýr. Topluca
Allah’a (CC) ibadet edip onu
anmak onun hatýrý ve Rýzasý
için; ayýp ve günahlardan
daha dikkatlice uzak dur-

mak, küskünleri barýþtýrýp
yetim ve yoksullarý sevindir-
mek, akraba ziyaretleri ile
yaþlýlarýn gönüllerini almak
gibi fiiller, herkesi bir çocuk
saflýðýndaki temizliðe  dön-
dürür. Bunun adý da
““BBaayyrraamm””dýr.
Yeni Vatan Gazetesi  olarak
Avusturya’daki tüm vatan-
daþlarýmýzýn mübarek Kur-
ban Bayramlarýný en samimi
duygularýmýzla kutlar; hayýr-
lara, dostluklara, barýþlara
vesile olmasýný temenni ede-
riz.

Kurban ve Kurban Bayramý
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Ankara-  Türkiye  Cumhuriyeti

Diyanet  Ýþleri  Baþkaný  Prof.  Dr.

Ali  Bardakoðlu    “Þekil  aðýrlýklý-

dan  çok  ahlâk  aðýrlýklý  dindar-

lýk”  konusunda  dikkat  çekti.:
Soru:  Dindarlýkta  reform  sözü-

nüz  bazý  çevrelerde  neden

tepki  aldý?  

Bardakoðlu: Reform dinde

deðil, bizim dindarlýðýmýzda

olmalýdýr. Din ile dindarlýk farklý

þeylerdir. Peygamberin getirdiði

dinin Müslümanlarca her

dönemde kendi hayatlarýna

aktarýlmasý, dindarlýklarýnýn

yeni baþtan inþa edilmesi, göz-

den geçirilmesi, sorgulanma-

sý... Bir baþka açýlým da dindar-

lýðýmýzda ahlâký ön plana çýkar-

maktýr. 
Soru:  Ahlâk  aðýrlýklý  dindarlýkla

neyi  kastediyorsunuz?

Bardakoðlu: Ahlâk aðýrlýklý din-

darlýk aslýnda çaðdaþ dindarlý-

ðýn da baþka bir ifadesidir. Yani

ritüel deyince sabit davranýþ

biçimi ve þekilleri kastediyoruz.

Her dinde sabit davranýþ biçim-

leri, ibadetler ve þekiller vardýr.

Namaz gibi, oruç gibi belli dav-

ranýþ biçimleri vardýr. Ama bun-

larla yetinmek yanlýþ olur. Kadýn

örtünmeyi bir dini gereklilik

olarak görür ki o da bir þekildir.

Ama bütün bunlarýn üstüne

ahlâký, ruh güzelliðini ekleme-

liyiz. Bir insan bundan rahatsýz

oluyorsa kavramlarý, dinin asýl

özünü amacýný bilmiyor

demektir. Bu toplumda en ciddi

bunalýmlardan birisi ahlâk bu-

nalýmýdýr. Modern Müslümanlýk

dediðimiz þey bu çaðda yaþadý-

ðýnýn farkýnda olan ve bu çaðýn

ulaþtýðý birikimi, deðerleri, çiz-

giyi gözardý etmeyen, ona da

bir anlam yükleyen Müslü-

man’dýr. Yani bunun zýttý

nedir? Kitaplarýn sayfalarý ara-

sýnda kaybolmuþ, tarihin belli

bir coðrafyasýnda yaþayan ve

kendini o döneme kilitlemiþ

insan tipi demektir. 
Soru:  Karmaþa  din  bilgisi  eksi-

kliðinden  mi  kaynaklanýyor?

Bardakoðlu: Bu yanlýþ anlaþýl-

manýn bir sebebi biz de olabili-

riz. Biz genellikle dini terimlerle

konuþuyoruz ve o terimlerin

toplum tarafýndan bilindiðini

varsayýyoruz. Ýkincisi, toplumda

din konusunda çok ciddi bir

bilgi boþluðu ve güven bunalý-

mý var. Ýnsanlar, dini bilme-

diklerinden, dinin hayatlarý için

gelmiþ bir ýþýk olduðunu deðil

ayaklarýna dolaþacak bir yük

sanýyorlar. 
Soru:  Din  bilgisindeki  bilgi

boþluðunun  giderilmesinde

kimlere  görev  düþüyor?

Bardakoðlu: Aslýnda, bunun

giderilmesinde devletin ve diya-

netin önemli görevleri var.

Bunu kabul ediyorum. Dini bil-

gide çok saðlam bir metodolo-

ji oluþmazsa, din bu sefer

toplumda ciddi istismarlarýn

aracý olur. Vatandaþ piyango

bileti alýyor. Cami duvarýna

sürüyor, horoz kurban ediyor

ve dua ediyor. Türbelerde aðýt-

lar yakýlýyor, bezler baðlanýyor.

Ýnsanlar töre cinayetleri iþliyor.

Çocuklar ve kadýnlara karþý

þiddet uygulanýyor. Bunlarla

mücadele etmemiz gerekiyor.

Kur’anda böyle durumlar yok-

tur. 
Soru: Sarýk  ve  cübbenin  kera-

meti  var  mý?

Bardakoðlu: Ýslâm’da otorite

bilgiden kaynaklanýr. Kerameti

arayacaksak bilgide arayacaðýz.

Saygýnlýðý ve otoriteyi bilgide

arayacaðýz. Çocuk haklarý ihlali,

kadýn haklarý ihlali ve insan

haklarý ihlalleri varsa, bunlar

dinden kaynaklanmaz. Bunlar

bizim coðrafyamýzdan, kültü-

rümüzden, tarihimizden kay-

naklanýr.  

Kaynak: H.O. Tercüman

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu:
“Kerameti sarýkta deðil, bilgide aramak lazým”
DDÝÝYYAANNEETT  ÝÝþþlleerrii  BBaaþþkkaannýý  PPrrooff..  DDrr..  AAllii  BBaarrddaakkooððlluu    ““ÞÞeekkiill  aaððýýrrllýýkkllýýddaann  ççookk  aahhllââkk  aaððýýrrllýýkkllýý  ddiinnddaarrllýýkk””  kkoo-
nnuussuunnddaa  ddiikkkkaatt  ççeekkttii..  BBaarrddaakkooððlluu,,  KKuurraann  KKuurrssllaarrýý  YYöönneettmmeelliiððii’’nnii,,  ddiinn  vvee  ddiiyyaanneett  üüzzeerriinnddeenn  ssiiyyaasseett
yyaappýýllmmaassýýnnaa  iizziinn  vveerrmmeemmeekk  iiççiinn  ggeerrii  ççeekkttiikklleerriinnii  aannccaakk  tteekkrraarr  ggüünnddeemmee  ggeettiirreebbiilleecceekklleerrii  mmeessaajjýýnnýý  vveerrddii..  
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EEsssseenn-  Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakaný Ali Babacan’ýn
Türklerin paralarýný yurtdýþýn-
da tuttuklarýna iliþkin yoru-
mundan sonra bir  açýklama-
da bulunan Türkiye Araþ-
týrmalar Merkezinden yapý-
lan açýklamaya göre  yalnýz-
ca AB ülkelerindeki Türklerin
yýlda 4,5 milyar Euro tasarruf
ettikleri öðrenildi.

Merkezi Essen’de bulunan
Türkiye Araþtýrmalar Merkezi
Vakfý’nýn AB ülkelerindeki
2.084 Türk hanesiyle gerçek-
leþtirdiði  temsili araþtýrmaya
göre, AB ülkelerinde yerleþik
bulunan 944.000 Türk
hanesinin toplam tasarruf
hacmi yýlda 4,5 Milyar
Euro’ya ulaþýyor. Verilen bil-

giler arasýnda AB’deki Türk
haneleri toplam 23,6 milyar
Euro’luk yýllýk net gelirlerinin
19,1 milyar Euro’luk bölü-
münü tüketim harcamalarý-
na ayýrýrken, geriye kalan
bölümünü tasarruf etmeleri
dikkat çekti. Her Türk ailesi-
nin ayda ortalama 400
Euro’ya yakýn bir birikim
yaptýðýný ayrýca ifade eden

Türkiye Araþtýrmalar Merkezi
yetkililileri son on yýldýr
AB’deki Türkler arasýnda
tasarruflarýn artýk yoðun bir
biçimde AB ülkelerinde gayrý
menkul edinmeye veya kendi
iþini kurmaya yönlendirildiði-
ni ve bu yönde AB’de konut
sahibi olan Türklerin sayýsý-
nýn takriben 180.000’i aþtý-
ðýný söylediler.

Türkçe-Almanca
Antoloji 

Viyana- Selda Saka ve
Erhan Altan tarafýndan
hazýrlanan „Kontra Punkt
1“ adlý Türkçe/Almanca
Antoloji Eylül ayýnda ya-
yýmlandý. 
„Günümüzden Metinler“
alt baþlýðýný taþýyan kitapta
Petra Ganglbauer, Christi-
ne Huber, Gerhard Jasch-
ke, Günther Kaip, Margret
Kreidl, Petra Nachbaur,
Peter Pessl, Lisa Spalt,
Karin Spielhofer ve Günt-
her Vallaster`in çalýþmala-
rýndan örneklere yer verili-
yor.
„Das Fröhliche Wohnzim-
mer“ tarafýndan yayýnla-
nan kitabýn sonunda, an-
tolojide yeralan sanat-
çýlarýn kýsa biyografileri,
eserleriyle ilgili deðerler-
lendirmeler ve bilgilendir-
meler bulunuyor.

4,5 milyar Euro’yu biriktiriyor
AB’deki yaþayan Türkler her yýl alýnteri ve emeklerinin karþýlýðý olan

Viyana/Salzburg- Geçtiði-
miz günlerde hükümeti o-
luþturan ÖVP ve FPÖ parti-
leri Salzburg’da biraraya
gelerek Vergi Reformu’nun
ikinci kýsmýna þekil verdi.
Yapýlan bazý deðiþiklerin
tepki ile karþýlandýðý re-
formda þu an %43,9 olan
vergi oraný %42,3 e indiril-
di. 

2005 yýlýndan itibaren
Ücret (Lohnsteuer) ve Gelir
Vergisi’nde (Einkommen-
steuer) þu ana kadar 4

kademeden oluþan vergi-
lendirme tarifesi 3 kademe
üzerinden uygulanmaya
baþlanacak. Bu uygulama
ile vergiye esas olan deðer
(matrah) arttýkça oraný
yükselen verginin düzen-
lenmesi amaçlanýyor.
Yüksek kazançtaki vergi
oraný %50 olarak kalýrken,
daha düþük gelirlerde
ortalama vergi oraný %23
ve %33,5  olarak belirlen-
di.

Maliye Bakaný Karl-Heinz
Grasser, brüt yýllýk gelirin
15.770 Euro’ya kadar olan
kýsmýnýn vergiden muaf
olarak esas alýnmaya
devam edeceðini  açýkladý.

Emeklilerin 13.500 Euro’ya

kadar olan gelirlerinden
vergi alýnmazken, serbest
çalýþmadan elde edilen
gelirlerin  10.000 Euro’ya
kadar olan tutarý vergiden
muaf olacak.

Vergi reformunun en
önemli ve þaþýrtýcý noktasý
ise, kurumlar vergisi oraný-
nýn %34’ten %25’e indiril-
mesi oldu. Vergi oranýnda
kararlaþtýrýlan bu esaslý
indirim sayesinde ekonomi
%30 oranýnda desteklendi.

Vergi reformunda çocuk
indirim tutarýnda da
düzenlemelere yer verildi.
Çok çocuklu ailelere uygu-
lanan  indirim tutarýnýn
yükseltildiði açýklandý. Aile
geçiminin tek kiþi tarafýn-

dan saðlandýðý (Alleinver-
diener) aileler için ilk
çocukta indirim tutarý 130
Euro, ikinci çocuk için
uygulanan indirim tutarý
175, sonra gelen her
çocuk için ise 220 Euro
indirim tutarý belirlendi.

Bakan Grasser vergi refor-
munun 2,53 milyar Euro
kolaylýk saðladýðýný belirtir-
ken, muhalefetten ise bu
konuda eleþtiriler geliyor.
Arbeiterkammer Baþkaný
Herbert Tumpel’in, hükü-
metin aslýnda ortada
gözükmeyen bir vergi
reformunu planladýðýný,
çalýþanlar için bu reformun
kiþi baþýna ayda sadece 22
Euro’luk bir azalma getire-
ceðini söylediði belirtildi.

Kurumlar  Vergisi  oraný  indirildi



�

���� ������

�	
�� 	����
���� ��� �� ��

�����������	

������������������������
��������������

���������� 

������������������������

��������������

���������� 
!�"��	�������������

������������#

��������������	�
��	���"��� ���$��������
�����������#���

%�&�������

������������������������

����������'�#'



YYAAÞÞAAMMSayfa 10

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayý 41

HHaavvaaii  ffiiþþeekklleerr  aattýýllýýyyoorrdduu  kkii
SStt..  PPöölltteenn’’ddee  aaddýý  OOKKAANN  oollaann
eerrkkeekk  bbiirr  TTüürrkk  bbeebbeekk  ssaaaatt
0000..1133’’ddee  ddüünnyyaayyaa  ggeellddii,,
OOKKAANN  AAvvuussttuurryyaa  ggeenneelliinnddeekkii
iillkk  TTüürrkk  bbeebbeekk  oolldduu..  OOnnddaann
77  ddaakkiikkaa  ssoonnrraa  ssaaaatt
0000..2200’’ddee  VViiyyaannaa  GGööttttlliicchhee
HHeeiilleennddeess  hhaassttaanneessiinnddee  yyiinnee
TTüürrkk  oollaann  bbiirr  kkýýzz  ççooccuuððuu
ddüünnyyaayyaa  ggeellddii....

VViiyyaannaa- 17.  bölgede hizmet
veren Göttliche Heilendes
hastanesinde yeni yýlýn ilk
dakikalarý henüz yaþanmak-
tayken bir Türk kýz çocuðu

dünyaya geldi. Resimde
görünen     DDrr..  HHööffiinnggeerr ve
EEbbee  KKaatthhaarriinnaa’nýn normal
doðum müdehalesi ile düny-
aya getirdikleri kýz çocuðu
50 cm. uzunluðunda ve
3160 gr. aðýrlýðýnda saðlýklý
bir bebek. Babasýnýn adýnýn
MMeehhmmeett  KKAAÇÇAARR olduðu
öðrenilen ve Viyana’da
2004’de doðan ilk Türk
bebeðin annesi objektif-
lerimize doðumdan sonra
bebeði ile görüntü verdi ve
tüm Yeni Vatan okurlarýnýn
yeni yýllarýný kutlayýp selam-
ladýðýný söyledi.  

Yeni yýlýn ilk Türk bebekleri
22000044  yyýýllýýnnýýnn  hheemm  AAvvuussttuurryyaa  ggeenneelliinnddeekkii  hheemm  ddee  VViiyyaannaa’’ddaakkii  iillkk  bbeebbeekklleerrii  TTüürrkk  oollaarraakk  kkaayyýýttllaarraa  ggeeççttii..

Viyana’da
doðan ilk Türk
bebeðinin
annesi olan
Rumen gelin
Vanna bebeði
ile çok mutlu.

VViiyyaannaa-  Viyana’nýn en tanýn-
mýþ simalarýndan biri olan
Veli Turan geçtiðimiz ay
‘Ferdi Tayfur’ konseriyle
‘Buda Center’i kasýp kavur-
muþtu. Veli Turan, “Amacým
her kitleye hizmet etmek.
Halka hizmek etmekten çok
büyük kývanç duyuyorum.
Þuanki organizasyonumuz
28.02.2004 tarihinde “Buda

Center”de Ebru Gündeþ kon-
seridir” þeklinde gazetemize
açýklamalarda bulundu.

“Geçtiðimiz organizasyonda
aleyhimize yapýlan karalama
çabalarý bu organizasyonda
da olabilir. Halkýmýz lütfen
bu tarz lekelemelere kulak
asmasýn. Ben bu piyasada
hancýyým yolcu deðil” dedi.

Ebru Gündeþ geliyor

VViiyyaannaa-  29.11.2003 tarihin-
de Dilan Düðün sarayýnda
sahne alan Latif Doðan yo-
ðun istek üzerine
06.03.2004 tarihinde Dilan
Düðün Sarayý’nda tekrar
sahne alacak. 
Ahmet Kýlýnç yaptýðý açýkla-
mada “Amacýmýz her zaman
daha iyiye. Sizlere unuta-
mayacaðýnýz anlar yaþataca-
ðýz” þeklinde konuþtu.

Küstüm Show Viyana’da
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1 litresi € 0.33

Taze Avusturya
Tavuk Gö¤üs Eti
1 Kilosu

6.29
Wake up
Cola, 
Portakal
ya da Limon
1,5 l

Heidi
Gouda, Hollanda tarz›nda 
Ya¤s›z Peynir ya da Ya¤l› Peynir

700 gram

1 kilosu € 5.27

Covo
Çift katl› bisküvi
500 gram

100 gram› € 0.16

3.69

0.79 0.49

Frozen Gold
Kar›fl›k Sebze
1 kilosu

Mondo
Tuvalet Ka¤›d›
%100 Selüloz
3 katl›
10 Rulo

2.49

TDK
Video Kaseti
2 Adet
240 dakikal›k

5.49

billiger seit 8.1.

8.1.’den beri daha ucuz

8.1.’den beri daha ucuz

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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BBrrüükksseell-  AB Komisyonu, 3
Temmuz 2004 tarihinden
itibaren AB ülkelerindeki
tüm evcil kedi ve köpeklere
pasaport verilmesini karar-
laþtýrdý.  Komisyon, bugün
basýna tanýttýðý pasaport
belgesiyle söz konusu  hay-
vanlarýn kimlikleri, aþý ve
saðlýk durumlarýnýn belirti-
leceðini ve bu sayede AB
ülkelerinde yolculuk yapabi-
leceðini bildirdi.  Bugünkü
koþullarda, AB ülkeleri evcil
hayvanlarýn yolculuk  yapa-

bilmesi için çeþitli ve farklý
belgeler istiyorlar.

Komisyon, tek tip pasaport
uygulamasýyla hayvanlarýn
yolculuk iþlemlerinin kolay-
laþacaðýný belirtti.  Ýngiltere,
Ýrlanda ve Ýsveç, AB'nin yeni
hayvan pasaportunu kabul 
etmiyor ve hayvanlarýn giri-
þinde katý kurallar uygula-
mayý  sürdüreceklerini bildi-
riyor.  Yeni pasaportlarýn,
Norveç ve Ýzlanda'da da
geçerli olacaðý  duyuruldu.

AB’li Kedi ve Köpeklere Pasaport!

AAllmmaannyyaa-  Avrupa Ýþadamlarý
Birliði (BTEU) tarafýndan
hazýrlanan, Avrupa`daki
Türk iþletmelerine  ve ku-
rumlarýna ait adres ve bilgi-
lerin yeraldýðý „bilgi bank-
asý“ wwwwww..ttuurrkkiisscchh..ccoomm site-
sinde ücretsiz olarak hizme-
te sunuldu.
BTEU Baþkaný Ahmet Güler
oluþturduklarý bilgi bankasý-

nýn amacýný þöyle anlattý:
“Almanya ile Türkiye arasýn-
daki ticaret hacmi, Alman-
ya`daki Türk iþyerlerinin art-
masý ile 2010 yýlýnda ikiye
katlanacaktýr. Türkiye`deki
KOBÝ`lerin Avrupa`daki Türk
kökenli iþletmelere daha ko-
lay ulaþmasýný hedefleyen
derneðimiz, www.turkisch.com
adresindeki bilgi bankasý ile
iþletmelere yeni bir imkan
getirmektedir. Bilgi banka-
mýz üzerinden Avrupa`daki
sektörel ve bölgesel olarak
Türk iþletmelerine ulaþmak
mümkün olacaktýr“.
Almanya için %63 oranýnda
dolu olan bilgi bankasýnýn,
2004 yýlýnýn sonlarýna doðru
%90 doluluk oranýna ulaþ-
masý hedefleniyor.

www.turkisch.com  

Türkiye Barolar Birl iði
Baþkanlýðý`nýn kararý ile
Resmi Gazete´de yayýn-
lanan yeni Avukatlýk
ücret tarifesi yürürlüðe
girdi. Belirlenen yeni
ücret tarifesine göre
bazý asgari avukatlýk
ücretlerini bilgilerinize
sunuyoruz:
- Dilekçe yazýmý, ihbar-
name, ihtarname düzen-
lenmesi 90 milyon, kira
sözleþmesi ve benzeri
belgelerin hazýrlanmasý
150 milyon lira.
-Avukatlýk bürosunda
sözlü danýþma ilk bir
saate kadar 90, takip
eden her saat icin 40
milyon. Avukatýn çaðrý
üzerine gelmesi durum-
unda sözlü danýþma ilk

bir saate kadar 175,
takip eden her saat için
90 milyon lira. Yazýl ý
danýþma ise 150 milyon
lira (Avusturya`da ise
çoðunlukla ilk bir saate
kadar avukatlýk danýþma
ücreti alýnmýyor).
-Vergi uzlaþma komis-
yonlarýnda takip edilen
iþlerin ücreti 400 milyon
lira. Uluslararasý yargýda
takip edilen iþler duruþ-
masýz ise 1 milyar 750
milyon, duruþmalý ise 3
milyar 500 milyon lira.
-Askeri mahkemelerde
takip edilen davalar 400
milyon lira, aðýr cezada
DGM lerde takip edilen
davalarýn ücretinin 700
milyon lira olarak belir-
lendigi bildirildi.

Türkiye`de Avukatlýk
ücretleri   

BTEU Baþkaný Ahmet Güler 

VViiyyaannaa-  VViiyyaannaa  NNeeuussttaaddtt
HHaassttaanneessiinnddeekkii  yyaattaallaakk  vvee
ççaarreessiizz  hhaassttaallaarr  iikkii  TTüürrkk
ggeennccii  ttaarraaffýýnnddaann  ssooyyuulldduu..
HHaassttaa  bbiirr  tteeyyzzeeyyii  zziiyyaarreett
eettmmee  bbaahhaanneessiiyyllee  hhaassttaa
ooddaallaarrýýnnaa  ggiirreenn  1155  vvee  1177
yyaaþþllaarrýýnnddaakkii  ggeennççlleerr  ccüüzz-
ddaann,,  cceepp  tteelleeffoonnuu  vvee
mmüücceevvhheerr  ççaallddýý..  GGeennççlleerriinn

hhýýrrssýýzzllýýkk  mmaacceerraallaarrýý  oollaayy
yyeerriinnddee  yyaakkaallaannmmaallaarrýý  iillee

ssoonn  bbuulldduu..

Çaba harcamadan ve çalýþ-
maksýzýn kolay para elde
etme anlayýþýyla hastaneye
gelen gençler hýrsýzlýk yap-
mak için aðýr hastalarýn
yattýðý bölümü seçti.
Konuþarak hastalarý oyalay-
an gençler deðerli eþyalarý

çalmak istedi.
Hastalarýn gençleri
yaptýklarýndan vaz-
geçirmeye çalýþmasý-
na  raðmen eylemle-
rinden vazgeçmeyen
genç hýrsýzlarýn kaçý-
þýnýn, bir hemþirenin
onlarý yakalamasýna

kadar devam ettiði bildiril-
di. 

Hýrsýzlar çaresiz 
hastalarý seçti 
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LLiibbeerraall  eelleekkttrriikk  ppiiyyaassaassýýnnddaakkii
yyeenniilliikklleerr,,  eenneerrjjii  iihhttiiyyaaccýýnnýý
kkaarrþþýýllaayyaann  iiþþlleettmmeelleerrii  oolluumm-
ssuuzz  yyöönnddee  eettkkiilliiyyoorr..  AAvvrruuppaa
eelleekkttrriikk  ppiiyyaassaassýýnnddaa  ffiiyyaattllaa-
rrýýnn  ggüünn  ggeeççttiikkççee  yyüükksseellmmeessii-
nnee  rraaððmmeenn,,  WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE
bbuu  oolluummssuuzz  ggeelliiþþmmeelleerriinn  öö-
nnüünnee  ggeeççeerreekk  oolluummlluu  aaddýýmm-
llaarr  aattmmýýþþttýýrr..  WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE,,
AAvvrruuppaa´́nnýýnn  eenneerrjjii  iihhttiiyyaaccýýnnýý
kkaarrþþýýllaayyaann  vvee  ggüüvveennllii  hhiizzmmeett
vveerreenn  þþiirrkkeettlleerr  aarraassýýnnddaa  eenn
uuccuuzzllaarrýýnnddaann  bbiirrii  oollmmaayyaa  vvee
kkaallmmaayyaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..  

WIEN ENERGIE´nin WIEN-
STROM´u, Viyana ve çevre-
sinde elektriðin en yoðun
kullanýldýðý zamanlarda bile,
kendi enerji santraliyle bu
enerji ihtiyacýnýn üçte ikisini
rahatlýkla karþýlayabiliyor.
Avrupa genelinde çoðu za-
man elektrik santrali kapasi-
teleri arasýnda dar alanda
paslaþmalar meydana gele-
biliyor. Bu yüzden iki sene-
den beri Avrupa elektrik
piyasasýnda %15’den
%20´ye varan artýþlar görül-
mekte. Bu artýþlarýn gelecek-
te de olacaðý düþünülüyor.
Kömür, petrol ve gaz fiyatla-
rýnýn sürekli yükselmesi elek-
trik piyasasýnýn da yükselme-
sinin baþlýca nedenlerinden
biridir. Bu yanýcý maddeler
elektrik üretiminde gerekli.
Enerji ve bütçe politikalasý
fiyat çýtasýnýn daha da yük-
selmesini saðlýyor. Bunlarýn
içinde çevrenin korunmasý
için yapýlan en anlamlý yatý-
rýmlardan biri olan Öko-
Enerji de bulunuyor. Bunu
ayný zamanda kanunlar da
böyle emrediyor. 

Elektrik ve gaz için verilen
vergiler son zamanlarda da-

ha da gözle görülür bir þe-
kilde yükseldi. Buna baðlý o-
larak elektrik vergisi iki katý-
na çýkarýlýrken, doðalgaz
vergisi ise  01.01. 2004 tari-
hinden itibaren yaklaþýk
%50 oranýnda yükseltildi.
Böylece enerji fiyatlarýndaki
yapýlabilecek  bazý indirimler
de gerçekleþemedi. A.T.
Kearney enstitüsünün aktüel
çalýþmalarýnýn birinde, 1999
senesinde enerji vergisi ve
ödemeleri yaklaþýk 395 mil-
yon Euro iken, bu rakam
2004 yýl sonuna kadar 785
milyon Euro´ya çýkacaðý
belirtiliyor. Bu para maliye
bakanlýðýnýn cebine akýyor.
Enerji iþletmeleri bu ödemel-
eri sadece devlet hazinesi
için alýyor. 

Elektik borsasýndaki sürekli
artýþ tabii ki WIEN ENER-
GIE´yi de sarsmadan geçmi-
yor. 

Bu konuda WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE
Genel Müdürü DDII  FFrriieeddrriicchh
PPiinnkk „TTaabbiiii  kkii  bbiizz  ddee  AAvvrruuppaa
ppaazzaarrýýnnddaa  eenneerrjjii  üüzzeerriinnee  ppaa-
zzaarrllýýkkllaarr  yyaappýýyyoorruuzz..  EElleekkttrriiððii
hheemm  ssaattýýnn  aallýýyyoorr  hheemm  ddee
ssaattýýyyoorruuzz..  BBuu  sseebbeepptteenn
ddoollaayyýý  bbiizzddee  ppiiyyaassaaddaakkii  hhýýzzllaa
yyüükksseelleenn  ffiiyyaatt  aarrttýýþþllaarrýýnnýý  hhiiss-
sseeddeebbiilliiyyoorruuzz..  BBuu  yyüüzzddeenn  iillee-
rriiyyii  öönncceeddeenn  ggöörreerreekk  ççaallýýþþ-
mmaallaarrýýmmýýzzýý  vvee  hhaazzýýrrllýýkkllaarrýýmmýýzzýý
þþiimmddiiddeenn  yyaappttýýkk..  ÇÇaabbaallaarrýý-
mmýýzz,,  mmaassrraaffllaarrýý  ddüüþþüürrmmeekk
ddooððrruullttuussuunnddaa..  YYeennii  ddüüzzeenn-
lleemmeelleerr  vvee  eenn  yyeennii  tteekknniikk  iimm-
kkaannllaarrllaa  aaððaa  ssiisstteemmiinnddeekkii
ttaarriiffeelleerrii  ddüüþþüürreerreekk,,  mmüüþþttee-
rriilleerriimmiizziinn  bbuu  oolluummssuuzz
yyöönnddee  ggeelliiþþeenn  eelleekkttrriikk  ppaazzaa-
rrýýnnddaakkii  mmaassrraaffllaarrddaann,,  uuzzuunn
bbiirr  ssüürree  ddaahhaa  eettkkiilleennmmeemmee-
lleerriinnii  ssaaððllaaddýýkk..  PPiiyyaassaaddaa
eelleekkttrriikk  üüccrreettlleerriinniinn  yyüükksseell-
mmeessiinnii  aaððaa  ttaarriiffeessiinniinn  ddüüþþüü-
rrüüllmmeessiiyyllee  kkoommppaannssee  eeddiillii-
yyoorr..  BBööyylleeccee  WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE

mmüüþþtteerriilleerrii  ttoopplluu  bbiirr  iinnddiirriimm-
ddeenn  yyaarraarrllaannaabbiilliiyyoorr“..
Devlet düzenleme dairesi E-
Control, aða tarifelerini be-
lirleniyor. Beraberce aða sis-
temine yapýlan ek yenilikler
ve sistemin düzenli ve sað-
lam iþlemesi için yapýlan
masraflar kapatýlýyor. Böyle-
ce alýþa gelmiþ ihtiyacýn
karþýlanmasýndaki kalite ve
güvenin düzenli tutulmasý
saðlanýyor. Elektrik piyasa-
sýndaki liberalleþmeden son-
ra devlet dairelerinin yapmýþ
olduðu bazý düzenlemelerle
bu tarifeler % 20 oranýnda
düþürülmüþtür. 
WIEN ENERGIE Yönetim Ku-
rulu Baþkaný Dr. Michael
Obentraut bu konuyla ilgili
þu açýklamalarda bulundu:
“Eðer aða ücretleri düþmeye
devam ederse, þimdiye ka-
dar alýþmýþ olduðumuz yük-
sek kalitede elektriði, Viya-
na´ya saðlamakta zorlana-
caðýmýz endiþesi içerisinde-
yiz. WIENSTROM GmbH´-
nin üzerindeki bu her geçen
gün büyüyen yüke raðmen,
müþterilerimizin bazý küçük
fiyat artýþlarý çerçevesi dýþýn-
da, piyasadaki fiyat artýþla-
rýndan etkilenmemeleri için
çaba sarfediyoruz. Fiyat de-
ðer dengelemesini,  ancak
elektrik ihtiyacýnýn kalitesi
veya güvenliliðini saðlamlaþ-
týrmak amacý ve aktarma ya-
pýlamayacak durumdaysa
yapýyoruz.”
WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE Avrupa´da
en yüksek kalitede ve güven-
li elektrik ihtiyacýný karþýlar-
ken, fiyat deðer dengeleme-
sini de en uygun þekilde
sunan elektrik üretici iþlet-
melerinden biridir. 

Elektrik fiyatlarý uluslararasý pazara göre yükseliyor

WIEN ENERGIE-Kendimi güvende
hissettiðim yer.  



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

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

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

W I E N S T R O M  

W I E N G A S  

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

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

ççaaððrrýýssýý
Hürriyet  Avrupa’da  ya-
yýnlanan  haberde  Kom-
bassan  ve  Yimpaþzede
Öztürk  ailesi,    dört  yýl  ön-
ce  bu  kurumlara  toplam
380.000  Euro  (760  bin
Mark)  yatýrdýklarýný,  þim-
di  ise  bu  parayý  geri  ala-
bilmek  için  uðraþtýklarýný
ifade  etti.  Almanya`nýn
Balve  kentinde  yaþayan
aile,  kendilerinin  duru-
munda  olanlarýn  birleþe-
rek  paralarýný  geri  alabil-
mek  ve  haklarýný  araya-
bilmek  için  dernek  kur-
malarý  gerektiðini  vurgu-
ladý.
Aile bireylerinden Tekin
Öztürk, babasýnýn Mer-
kez bankasýna yatýrmýþ
olduðu birimkilerini da-
ha sonra Kombassan`ýn
yüzde 30`u bulan kar
vaadine kanarak Kom-
bassan`a ve buradan ge-
len kar payýný da Yim-
paþ`a yatýrdýðýný söyledi.
2001 yýlýnda Jet-PA o-
layýnýn ortaya çýkmasýnýn
ardýndan paralarýný geri
almak istediklerini ancak
kriz nedeniyle ödemenin
yapýlamayacaðý cevabýyla
karþý karþýya kaldýklarýný
belirten Öztürk, bütün
varlýklarýný bu kurumlara
yatýrdýklarýný, muhatap
bulamamalarýnýn yanýsýra
bugüne kadar bilançola-
rýný da görmediklerini
ifade etti.
Öztürk ayrýca, dini kulla-
narak camilerde para
toplayan þimdi ise hiçbir
yetkilisine  ulaþýlamayan
bu  kurumlardan paralarý
geri alabilmek için tek
çarenin birlikte hareket
edip, yasal yollara baþvu-
rulmasý olduðunu belirt-
ti.

Mavi  bildiriyor...
12  yýl  hizmet  verdiði  bir
Sivil  Toplum  Örgütü’nden
ayrýlan  ÞÜKRÜ  Hoca,
’’Sindiremediklerim,  kurdu-
ðum  dernek  ve  camiide
olmayacak’’  dedi..

VViiyyaannaa- 15. Viyana
Goldschlagstr. 122 numa-
rada ÖFFENE TÜRE INTER-
NATIONALE KULTUR VER-
EIN  adý altýnda dernek ve
cami kuran Þükrü Hoca; 12
yýl boyunca hizmet verdi-
ðim bir sivil toplum kurulu-
þundan ’’Bazý siyasi ve
yönetimsel hususiyetleri
içime sindiremediðimden
dolayý ayrýldým’’ dedi.
Avrupa’nýn muhtelif yer-
lerinde görev yaptýðýný
belirten Þükrü Hoca, ’’Ýba-
det edenin, siyasi görüþü
sorulmaz. Bu yüzden cema-
at içerisinde farklý mezhep,

tarikat, siyasi görüþ ve
maddi durum gibi ayrýmla-
rýn yapýlmadýðý bir camiye
olan özlemi gidermek iste-
dim’’ dedi. 

Cemaatimiz içerisinde her
mezhep ve tarikatten birey-
ler var diyen Þükrü Hoca;
’’Biz, kimseden hiçbir isim
altýnda para toplamýyoruz
aksine talebelerimize Walk-

Man, cep telefonu, saat
gibi hediyeler veriyoruz’’
dedi. Bizim gelirimiz ise
derneðimizin ve marketimi-
zin geliridir. 
Bazý camilerde insanlara
’’Hangi Parti Mensubu’’
olduklarýnýn dahi soruldu-
ðunu belirten Þükrü Hoca,
’’Biz sadece ibadet edene,
karþýlýk beklemeden hizmet
için varýz” dedi.

Sindiremedi ayrýldý
KKeennddii  bbaaððýýmmssýýzz  ddeerrnneekk  vvee  ccaammiissiinnii  kkuurrdduu

Uluslararasý  Açýk  Kapý  Kültür  Derneði’nin  kurucu  üyeleri.
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BBaaððýýþþllaarrýýnnýýzzýý  aaþþaaððýýddaakkii  hheessaapp
nnuummaarraallaarrýýnnaa  yyaappaabbiilliirrssiinniizz..

HHiillffsswweerrkk::
PSK-Kto-Nr.60.001.002

Kennwort “Erdbeben Iran”

CCaarriittaass
Konto Nr: PSK.00.004

Kennwort “Erdbeben Iran”

Çaðrý

ÝÝrraann’’ddaakkii  ddeepprreemmzzeeddeelleerr  
iiççiinn  yyaarrddýýmm  ççaaððrrýýssýý!!

Merkezi Hannover’de bulunan

„Avrupa Türk Ýþadamlarý Birliði`nin

“(BTEU) çaðrýsýna Yeni Vatan Gazetesi

destek veriyor. 

2004 ile birlikte, geçmiþ yýlýn zorlukla-

rýný unutma ve aþmaya, güzelliklerini

dostlarýmýzla paylaþmaya, birbirimize

mutlu, baþarýlý yeni yýllar dileyerek bu

yýlý geçirmeye hazýrlanmaktayýz. Ancak

diðer yandan Ýran`daki depreme iliþkin

yýkýntýlar da gözümüzün önünde

duruyor. Bu manzaralar biz Türk halký-

na 1999 yýlýnda Türkiye`deki depremi

hatýrlatýyor.  Hepimiz kapý kapý dolaþ-

mýþ, elimizden ne geliyorsa onu yap-

mak için çýrpýnmýþtýk. Ama, deprem

yýkýntýlarý içinde bizi en çok duygulan-

dýran olaylardan biri, kapý komþumuz

olan Yunanistan`nýn hemen yardýma

koþmasý, depremzedelere kan baðýþýn-

da bulunmasýydý.  Þimdi sýra bizde.

40.000 ila 50.000 insanýný kaybeden

Ýranlý depremzedelere yaþam  umudu

vermek, komþularýmýzla barýþmak için

kollarý sývamamýz gerektiði inancýnda-

yýz. 

Yeni Vatan Gazetesi, kýsa adý BTEU olan

Avrupa Türk Ýþadamlarý Birliði`nin Ýran-

daki depremzedelere ortak bir yardým

kampanyasýný içtenlikle desteklemekte-

dir. Yeni Vatan Gazetesi olarak ekte Ýra-

n’daki depremzedelere ciddi anlamda

yardým yapan kuruluþlarý seçip, dikkat-

lerinize sunuyoruz.

Avusturya’daki  ve    Avrupa’daki    tüm

Türk  vatandaþlarýmýzý  yardýma  davet

ediyoruz.  
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Türkiye’de
Emniyet, mafyanýn

tanýmý yaptý:
Kabadayýlýktan

Devlete

AAnnkkaarraa- Türkiye`de ka-
muoyu tarafýndan mafya
olarak nitelendirilen
yapýlanmalarýn, külhan-
beyi, kabadayý ve baba
alt kültürüyle beslendik-
ten sonra organize suç
örgütlerine dönüþtüðü
ifade edildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin
geniþce yer verdiði habe-
re göre siyasi ve idari
yozlaþmanýn görüldüðü
toplumlarda, mafya ola-
rak nitelendiren yapýlan-
malarýn siyasi oluþumla-
ra, güvenlik birimlerine
ve yargý organlarýna sýza-
rak onlarýn güç ve presti-
jinden yararlandýklarýna
dikkat çekildi.

Emniyet Genel Müdür-
lüðü Kaçakçýlýk ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele
Daire Baþkanlýðý bir dö-
nemin külhanbeyi, kaba-
dayý ve babadan sonra
geliþen organize suç ör-
gütlerinin, örgütlenme,
karakteristik özelliði ve
faaliyet þemasýný bir ra-
porla ortaya çýkardý. Bu
raporun sonucunda, suç
örgütlerinin faaliyetlerini
ve varlýklarýný sürdürebil-
meleri için en gerekli et-
kenin þiddet ve yolsuzluk
olduðu belirlendi. Mafya
örgütlerinin dini bayram-
lar ve toplumun duyarlý
olduðu zamanlarda ya-
sadýþý kazançlarýnýn bir
kýsmýný vatandaþlara da-
ðýtarak sempatik görün-
me çabasýna da girdikleri
belirtildi.

VViiyyaannaa-  Avusturya, Avrupa’-
da azýmsanmayacak dere-
cede iltica baþvurusu yapýlan
ülkelerden biridir. Ýltica
hakký, baþvuru þartlarý, mül-
tecilerin hak ve sorumlu-
luklarý Uluslararasý Genfer
anlaþmasý ve Avusturya Ýltica
Yasasý’na (Asyl Gesetz) göre
düzenlenmiþtir. Son zaman-
larda iltica baþvurularýndaki
artýþ ve iltica hakkýnýn suisti-
mal edildiði inancý,
ÖVP-FPÖ hükümetinin
mülteci kabulünü çok
zor hale getiren yeni
bir yasa deðiþikliðine
gitmesine sebep
olmuþtur. Ýþte ayrýntý-
larýyla iltica hakký ve
önemli deðiþiklikler.

MMüülltteeccii  kkiimmee  ddeenniirr??
Mülteci “ýrksal, dinsel,
milli nedenleri ile bir
sosyal gruba ait olma
ya da herhangi bir
politik görüþe sahip
olma” nedenlerinden
dolayý aranýyor olma korku-
su sebebiyle kendi ülkesinin
dýþýnda bulunan ve bu kor-
kuya binaen kendi ülkesin-
den koruma talep edemeyen
kiþidir. Tehlikenin kaynaðý
devlet ya da kiþi olabilir.

ÝÝllttiiccaa  BBaaþþvvuurruussuu
Baþvuru Avusturya’nýn her-
hangi bir yurtdýþý temsilcili-
ðine, sýnýr kapýlarýnda ve A-
vusturya’ya giriþ sonrasý ilti-
ca dairesine (Bundesasyl-
amt) yapýlabilir. Baþvurunun
kabul edilebilmesi için baþ-
vuran kiþinin yukarýda bah-
settiðimiz mülteci tanýmýna
uymasý þarttýr. Baþvuru dilek-
çesinin red edilmesi halinde
ayný merciye 10 gün içerisin-
de itiraz dilekçesi sunulabilir.
Eðer iltica baþvurusu ayný
kiþi tarafýndan ayný zamanda

baþka bir ülkeyede yapýlmýþ-
sa yeni baþvuru kabul edil-
mez.
Baþvuru dilekçesiyle baþla-
yan süreç baþvurunun ele
alýnmasý aþamasýnda ilgili
kiþi ile baþvuru nedenleri
hakkýnda görüþme yapýlmasý
ile devam eder. Bu önemli
süreçte görüþme öncesi iyi
hazýrlanmak  yetkilileri ikna
etmek açýsýndan önemlidir.

GGeeççiiccii  ÝÝkkaammeett  HHaakkkkýý
Ýltica baþvurusunun deðer-
lendirilmesi sürecinde baþ-
vuru sahipleri Avusturya’da
geçici ikamet hakkýna sahip-
tirler. Bunun için
Bundesasylamt’tan bir kart
verilir.

BBaaþþvvuurruu  SSüürreecciinnddee  ÇÇaallýýþþmmaa
HHaakkkkýý

Mülteciler baþvuru sürecinde
normal yabancýlarýn çalýþma
haklarýna sahiptirler. Yani
çalýþmak için Beschäfti-
gungsbewilligung (Çalýþtýr-
ma izni)  ya da Arbeitser-
laubnis’e (Çalýþma müsaade-
si) sahip olmak zorundalar.

KKaarraarr  AAþþaammaassýý
Öngörülen þartlara uyan bir
kiþinin iltica baþvurusu kabul

edilir ve mümkün olduðu
kadar vatanaþlýða eþit bir
statü verilir. Ancak baþvuru-
larýn çoðu genelde reddedi-
lir. Bu durumda, eðer kiþinin
durumunu tehdit eden bir
tehlike yoksa ülkesine geri
gönderilir. Karara ilki ayný
merciye, ikincisi baðýmsýz
iltica konseyine (Unabhängi-
ge Bundesasylamt’a olmak
üzere itiraz hakký vardýr. Bu

kurumun kararý ke-
sindir, ancak daha
sonra Anayasa ve
Yönetim mahkeme-
lerine þikayette bulu-
nulabilir.

ÝÝllttiiccaa  yyaassaassýýnnddaa  yyeenniilliikklleerr
01.05.2004 tarihin-
den itibaren ise yeni
yasa deðiþiklikleri
uygulamaya girecek.
Yeni uygulamayla
birlikte “güvenli bir
ülkeden” geçip
Avusturya’ya giren
kiþilerin iltica baþvu-

rularý reddedilecek. Bu uygu-
lama, önce o ülkeye iltica
baþvurusu yapýlmasý gerekli-
liði mantýðýna dayanýyor.
Yeni deðiþikliðin en gayri
insani yönü ise baþvuru
deðerlendirme süresinin 72
saat ile sýnýrlý olmasý. Þu ana
kadar bu süre 2 yýla kadar
çýkabiliyordu. Ayrýca itiraz
aþamasýnda, baþvuru yapan
kiþinin yeni belge ve kanýt
getirmesine izin verilmeye-
cek. Daha sonra kýsa bir süre
içinde kiþi sýnýr dýþý edilebile-
cek.

Bu yeni uygulamalarla Avus-
turya iltica yasasý Avrupa’nýn
en sert ve insanlýk dýþý iltica
yasasý haline geliyor.

KKoonnuukk  YYaazzaarr
CCaaffeerr  EEMMÝÝNNOOÐÐLLUU

Avusturya’da iltica hakký
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Yeni Vatan Gazetesi bir yerel
Gazete olarak kendi çapýnda
dokunulmaz, eleþtirilmez
kiþi, kurum ve kuruluþlar
hakkýnda haber ve yorumlar
yaptýkça bu „dokunulmaz,
eleþtirilmez(!) kiþi, kurum ve
kuruluþlar akýllara ziyan vere-
cek  dedikodu, iftira ve ka-
ralama kampanyalarýný ille-
gal metotlar ile  sürdürüyor-
lar. Kamuoyunun dikkatine
sunulur. Avusturya Cumhuri-
yeti’nin ve Avrupa Birliði’nin
muhatap  tüm Emmiyet ve
Savcýlýklarý bu durumu avu-
katlarýmýz üzerinden öðre-
niyorlar. Bu konuda istisna
yapmýyoruz  ve her türlü pis-
liði direkt hukuk devletinin
muhatap kesimlerine „istina-
sýz“ bildiriyoruz. Bu kiþi,
kurum ve kuruluþlar bugüne
kadar iþlerini yalan ve dolan
ile götürmüþler. Ýstedikleri
ise; vatandaþlarýn koyun yeri-
ne konmasý ve Yeni Vatan
Gazetesi’nin kendilerine „ya-
lakalýk“ yapmasý...
Yeni Vatan Gazetesi bu sayý-
dan itibaren yeni yazý dizileri
ile dikkat çekecek. Bu yazý
dizilerinin adý Kral  Çýplak...
Hikaye Malum: 
Ýki açýkgöz terzi, maðrur
krala, size dünyanýn en nadi-
de, en deðerli, en görünmez
kumaþýndan elbise dikeceðiz
diyerek onu aldatýrlar. Kral
öylesine kibirli, öylesine ken-
dini beðenmiþ birisi ki, her
þeyin en iyisini ben bilirim,
diyor. Elbisenin görünmez
olduðunu terzilere söylese,
belki terziler onun aptal
olduðunu sanacaklar diye de
hiç sesini çýkarmýyor. 
Vezirleri, halayýklarý, keçe
külahlý dalkavuklarý da kral

korkusuna, elbiseyi görmedi-
klerini söyleyemiyorlar;
çünkü, kral öylesine haþin ki,
hem saraydakilerin hem de
krallýðýný yaptýðý halk, kafala-
rýnýn kesilmesinden, dük-
kanlarýnýn kapatýlmasýndan,
þehrin yakýlýp yýkýlmasýndan
ödleri kopuyor.
Bayram oluyor, kral sözüm
ona görünmez kumaþtan
yapýlmýþ nadide elbisesini
giyiyor, merasime çýkýyor.
Herkes þaþkýn! Fakat, daha
korkunun ne olduðunu öð-
renmemiþ mini minicik, sarý
saçlý, afacan bir çocuk, kralý
görünce dayanamýyor, yük-
sek sesle baðýrýyor.
"Aaaa!  Kral  çýplak!"
Kral o anda çýplak olduðu-
nun farkýna varýyor, minnacýk
bir çocuk kadar düþüneme-
diðini anlýyor ve iki eliyle
avret yerlerini örtüyor.
Ýþte o günden bu yana o
ülkede hiçbir þey eskisi gibi
olmamýþ. Yeni Vatan Ga-
zetesi Avusturya’nýn tam ba-
ðýmsýz tek yerel gazetesidir.
Habercilik dýþýnda hiçbir iþi
olmayan, dokunulmayanlara
dokunan ve kendini “Kral“
zannedenlere çýplaklýklarýný
gösteren bir gazetedir... 

Yeni Vatan Gazetesi Avus-
turya’da halkýn  baðýmsýz ve
tarafsýz  haber alma özgürlü-
ðünün en büyük güvencesi-
dir.. Bu misyonla bundan beþ
yýl önce yola çýkan Yeni
Vatan Gazetesi, 2004 yýlýna
bir kampanya ile giriyor. Bu
kampanyanýn adý
''Kral  Çýplak''

Görevi, hurafeleri yýkmak,
balonlarý patlatýp gerçekleri
ortaya çýkarmak.

Yeni Vatan Gazetesi 
“Kral Çýplak“ dedikçe...Yeni Vatan

Gazetesi’nde

çalýþmak  
ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güç-

lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-

yimli haberciler arýyor.

Haberciliðine güvenen,  muhabirlik

konusunda deneyimli habercilerin

aþaðýdaki  mail adresine e-posta

veya Yeni Vatan Gazetesi adresine

posta yolu ile  özgeçmiþlerini ve iþ

tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,

telefon ve adreslerini özellikle yaza-

rak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi

e-mail:  redaktion@yenivatan.com

Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien 
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MMaavvii  bbiillddiirriiyyoorr......
2001  yýlýnýn  yaz  tatilini
Türkiye’de  geçiren  Viya-
nalý  Andrea  ile    Almanca
bilmeyen  Eskiþehirli  Sey-
han  arasýnda  doðan  aþk,
mutlu  bir  evlilikle  devam
ediyor.

Viyana- Kültür farklýlýklarý
arasýndaki tartýþmalar de-
vam ede dursun, Eski-
þehirli Seyhan ile Viyanalý
Andrea’nýn aþklarý, sevgi
ve sadakatin lisan da dahil
olmak üzere, hiçbir engeli
tanýmadýðýný bir kez daha
ispat etti. Andrea -Seyhan
çifti anlaþma ve iletiþimin
temel unsuru olan lisaný
hiç bir zaman ENGEL ola-
rak görmediklerini ifade

etti.

’’Biz, gözlerimizle tanýþtýk,
gözlerimizin samimiyetine
ve  dürüstlüðüne inandýk,
tanýþtýðýmýz ilk zamanlar
arkadaþlarýmýzýn tercü-
manlýðý sayesinde birbiri-
mizi tanýdýk bu sayede
sevgimiz sürekli yüceldi’’
diyen Andrea þöyle de-
vam etti; ’’Biz, birbirimizi
gerçekten çok seviyoruz.
Seyhan’ýn Almancasýnýn
olmamasý aþkýmýzý etkile-
medi. Onu Viyana’ya
davet ettim, önceleri gel-
mek istemedi ancak daha
sonra ýsrarlarýma daya-
namadý ve beni ziyarete
geldi. 9 Mayýs 2003 günü

Mödling Evlendirme
Dairesi’nde aþkýmýzý tescil
ettirdik. Lisan konusu asla
problem olmadý ve eþim
gazete, radyo, televizonu
takip ederek Almanca
ögrenmeye baþladý. Ailem
ve arkadaþlarým da Sey-
han’a lisan konusunda
yardýmcý oluyorlar’’dedi.

Andrea konuþmasýna son
verirken; ’’Viyana’da do-
ðup büyümüþ bir Avru-
pa’lý olarak belirtmek iste-
rim ki; sevginin lisaný da
milliyeti de yoktur. Gerçek
ve temiz bir sevginin
olduðu yerde kültür farklý-
lýðý aþýlamayacak engel
deðildir’’dedi.

Eskiþehirli Seyhan ile Viyanalý Andrea’nýn birbirlerine olan sevgileri lisan engelini
tanýmadý.

Gençler için
ücretsiz
kurslar

BBiirrlliikkttee  ööððrreennmmeekk  ddaahhaa
eeððlleenncceellii

VViiyyaannaa-  Aklýnýzdan bir
çok iyi fikir geçiyor.
Ancak bunlarý gerçek
hayata nasýl aktaracaðý-
nýzý bilmiyor musunuz?
Ya da herzaman olduðu
gibi, okulda düzenlenen
seminerler ve tartýþma-
larda fikirlerininizi istedi-
ðiniz þekilde anlatamýyor
musunuz? 
O zaman hemen Otta-
kring´de bulunan genç-
lik eðitim merkezine baþ-
vurmalýsýnýz. Çünkü bu-
rada 15 yaþýndan büyük
gençler kendini ifade et-
me yeteneðinden, proje
planlamasýna kadar bir-
çok konuda eðitim göre-
biliyor. Ücretsiz olan
kurslar önümüzdeki
Þubat ayýndan itibaren
baþlýyor. 

Kurs zamanlarý bilgi
hattý: TTeell..  449922  0088  8833//5511  

Anlayana Lisan-ý Aþk



Delikatessa
Estragon Hardal
200 gram

1 kilosu € 1.95

Orto Mio
Yeflil  ya da K›rm›z› Biber
beyaz peynirle doldurulmufl
280 gram

1 kilosu € 7.11

Taze Avusturya 
Hindi Gö¤üs Eti
Kilosu

5.49

Jacobs
Edel Mocca
tane veya çekilmifl
1 kilosu

0.39

1 kilosu € 2.78

Jomo
Topfen Guglhupf 
500 gram

1.391.99
Nathalie
Kulak temizleme pamu¤u
200 Adet

Nathalie
Günlük kad›n ba¤›
45 Adet

1.190.59

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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MMaavvii  bbiillddiirriiyyoorr......
RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa  4400  yyýýllllýýkk
mmeesslleekk  hhaayyaattýý    bbooyyuunnccaa  rreess-
mmii  rraakkaammllaarraa  ggöörree  99880000  bbee-
bbeeððiinn  eebbeelliiððiinnii  yyaappaarraakk  bbuu-
ggüünnee  kkaaddaarr  44000000  TTüürrkk  ççooccuu-
ððuunn  ddüünnyyaayyaa  ggeellmmeessiinnddee
eebbee  oollaarraakk  ggöörreevv  aallddýý..

VViiyyaannaa- 17. bölgedeki Gött-
liche Heilandes Hastane-
si’nin güleryüzlü ebesi
mesleðinde 40. yýlýný doldu-
rurken kýrýlmasý güç bir
rekoru elinde tutuyor.
Yaklaþýk (Resmi kayýtlara
göre) 10.000 bebeðin ebeli-
ðini yapan Rahibe Roswitha
din, dil, ýrk ayrýmý yapmaksý-
zýn doðumhaneye gelen
tüm anne adaylarýna hep
ayný hassasiyetle hizmet
verdi.
Göttliche Heilendes Hasta-
nesi’nin diðer çalýsanlarý ta-

rafýndan da saygýyla anýlan
Rahibe Roswitha’nýn Yeni
Vatan Gazetesi adýna Mavi
ile yaptýðý kýsa röportajý:

YYeennii  VVaattaann:: Sayýn Hemþire
Roswitha, kariyerinizin ka-
çýncý yýlýndasýnýz ?

RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa::  Severek
icra ettiðim mesleðimin 40.
yýlýna giriyorum.

YYeennii  VVaattaann::  Bugüne kadar
kaç bebeðin doðumuna ebe
olarak yardým ettiniz ?

RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa:: Resmi ola-
rak 9.874 bebeðin ebeliðini
yaptým.

YYeennii  VVaattaann:: Bunlar içerisin-
de kaç Türk bebek var ? Ýsta-
tistiklerinizde var mý ?

RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa:: Evet var,
bu resmi sayýnýn % 40’ýna
tekabül ediyor yani 4.000
Türk bebeðin doðumunda
bulundum.

YYeennii  VVaattaann::  Göttliche
Heilendes Hastanesi bilhas-
sa doðum için Türkler ara-
sýnda ilk tercih edilen hasta-
ne olarak görünüyor bunun
sebebi sizce ne olabilir ?
RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa:: Biz bunu
takip etmiyoruz ama hizmet
anlayýþýmýzda din, dil, ýrk
ayrýmý yoktur. Vermiþ oldu-
ðumuz hizmetin kalitesi,
temizliðimiz, insanlara eþit
yaklaþýmýmýz, ekibimizin
sahte olmayan güler yüzü
sayesinde tercih edilen bir
hastane olmaktan gurur
duyuyoruz.
YYeennii  VVaattaann::  Son sorum bu
yýlki istatistiki bilgiler hakkýn-

da olacak. Hastanenizde bu
yýl kaç  bebek doðdu?
RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa:: 31 Aralýk
2003 saat 14.45 itibarýyle
494’ü erkek 489’u kýz top-
lam 983 bebek Göttliche
Heilendes Hastanesi’nin do-
ðumhanesinde bu sene
dünyaya gelmiþ olup, bu-
nunda yarýsýna yakýný Türk
bebek olarak kayýtlarýmýza
geçmiþ bulunmaktadýr.
YYeennii  VVaattaann::  Hem röportajý-
mýz için hem de mesleðiniz
boyunca vermiþ olduðunuz
hizmetleriniz için teþekkürle-
rimizi ve derin saygýlarýmýzý
sunuyoruz.
Son olarak söylemek istedi-
ðiniz baþka bir þey var mý?
RRaahhiibbee  RRoosswwiitthhaa::  Çalýþmala-
rýnýzda baþarýlar diler sizin
ve þahsýnýzda tüm okurlarý-
nýzýn Yeni yýllarýný kutlar,
esenlikler temenni ederim.

Bu bir rekordur
Viyana’da kendi elleri ile 4 bin Türk bebeðini dünyaya getirtti.

1177..  bbööllggeeddeekkii
GGööttttlliicchhee
HHeeiillaannddeess
HHaassttaanneessii’’nniinn
ggüülleerryyüüzzllüü  eebbeessii
mmeesslleeððiinnddee  4400..
yyýýllýýnnýý  ddoolldduurruurr-
kkeenn  kkýýrrýýllmmaassýý
ggüüçç  bbiirr  rreekkoorruu
eelliinnddee  ttuuttuuyyoorr..  
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Almanya’nýn en çok satan
haftalýk otomobil dergisi
Auto Bild’in yayýnladýðý
“2003 Kalite Raporu”na
göre, Toyota, kalite konu-
sunda araþtýrmaya dahil
edilen diðer 14 otomobil
markasýnýn önüne geçerek
Alman pazarýndaki en kali-
teli otomobil markasý seçil-
di. 

“Alman malýna ne oluyor?”
baþlýðýyla yayýnlanan ve
Alman Teknik Deðerlen-
dirme Kurumu TÜV iþbirli-
ðiyle gerçekleþtirilen kalite
araþtýrmasýnda Toyota’nýn
ardýnda 3 Japon markasý yer
alýrken, Alman otomobilleri
ancak beþinci sýrada ve
daha sonrasýnda kendileri-

ne yer bulabildiler. Auto
Bild’in TÜV iþbirliðiyle
gerçekleþtirdiði anket arala-
rýnda Auto Bild okuyucu
anketleri, markala-
rýn geri ça-
ð ý rma

istatis-
tikleri, 
Alman Otomobil
Kulübü ADAC’nin arýza ista-
tistikleri, Alman Teknik

deðerlendirme Kurumu
TÜV’ün raporlarý, Auto Bild
uzun dönem testleri, Auto
Bild þikayet kutusu sonuçla-

rý, Auto Bild servis
testleri ve

m a r -

k a l a -
rýn Alman-

ya’da uyguladýkla-
rý garanti koþullarý gibi 8
farklý kaynak kullanýlarak

deðerlendirildi. Bu kriterle-
rinden 3’ünde birinci sýrada
yer alan Toyota, genel kalite
deðerlendirmesinin de açýk
farkla birincisi oldu. 

Auto Bild Kalite raporunun
sonuç bölümünde ise,
Toyota’nýn kalite ve güveni-
lirlik kriterlerini tek baþýna
belirlediði, sadece Avrupalý
deðil, Japon rakipleriyle de
arasýndaki farkýn çok büyük
olduðu vurgulanýyor ve
Toyota markalý otomobille-
rin, motor problemi çýkar-
mamasý, markanýn kalitesi
ve servislerin saðladýðý
memnuniyet konularýnda
tüm diðer rakiplerinin
önünde yer alarak birinci
sýraya yerleþtiði belirtiliyor.

Almanya’nýn en kalitelisi Toyoto seçildi!
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VViiyyaannaa-  UUzzuunn  yyýýllllaarr  öönnccee
hheerrþþeeyyiinnii  ggeerriiddee  bbýýrraakkýýpp  bbiirr
hhaayyaall  ppeeþþiinnddee  bbuurraayyaa  ggeelleenn
iinnssaannllaarrýýnn  yyaazzddýýððýý  bbiirr  ttaarriihh
hhiikkaayyeessii  bbuuggüünn  ggöözzlleerr
öönnüünnee  sseerriilliiyyoorr..
Bu hikayenin baþladýðý gün-
lere bir göz atarsak tarihi
kýsaca hatýrlatmamýz gere-
kir. 

50’li, 60’lý yýllara gelindiðin-
de Avrupa’da savaþ sonrasý
yaþanan hýzlý ekonomik
geliþme ve canlýlýk, iþgücü
gereksinimini büyük ölçüde
artýrdý. Yugoslavya, Türkiye
gibi ekonomik açýdan güç-
süz ülkelerde ise insanlarýn

iþsiz, maddi olanaklarýn
kýsýtlý olmasý 

Avrupa’nýn hareketlenmeye
baþlayan ekonomisi için
büyük bir kaynak teþkil edi-
yordu. Bu çerçevede 50’li
yýllardan itibaren bu ülkeler
arasýnda yeni çalýþma anlaþ-
malarý düzenlenmeye baþ-
landý.

Ýlk dönemlerde iþçilerin
ihtiyaca göre yenileriyle de-
ðiþtirilmesi planlandý ama
zaman geçtikçe bunun
mümkün olamadýðý görül-
dü. Böylece bu tarihlerde
uzun sürecek bir göç hika-
yesi baþlamýþ oldu. 
60’lý yýllarda Avusturya’da
da devlet tarafýndan düzen-
lenen iþçi göçü baþladý.
Önce Türkiye ile daha sonra
da Yugoslavya’yla  iþgücü
alým anlaþmasý imzalandý.

Bunun sonucu olarak 1973
yýlýna gelindiðinde Avustur-
ya’daki yabancý iþçi sayýsý
227 bine ulaþmýþtý. Ama bu
sýrada oluþan petrol krizinin
yarattýðý okonomik daralma
iþçileri ciddi oranda etkiledi.
Daha sonraki her krizde ilk
olarak etkilenen yabancý iþç-
iler, 40 yýl sonra bugün,
sadece ekonomik bir olgu
deðil artýk. Kamuoyundaki
söylemlerde ve medyadaki
fotoðraflarda bir nesne ola-
rak yer almaya baþlayan
göçmenlerin kendi bakýþ açý-
larý ve düþünceleri örtülü
kalmaya devam ediyor.

Bugün artýk göç, üçüncü
neslini sürdürüyor. Bu üç
nesil de derin izler ve yaralar
býraktý. Ve artýk Avusturya’-
nýn ve yaþadýklarý kentin kül-
türel ve sosyal yapýsýnda da
yer almalarýnýn zamaný çok-
tan geldi. Uzun yýllarýn biri-
kimi olan bu zorlu yaþam
sürecini artýlarý ve eksileriyle
ortaya koymak, sergilemek
amacýyla 1964 yýlýnda Ýstan-
bul’da Narmanlý Han’dan
baþlayan ve bu güne kadar
süren göçün hikayesini anla-
tan büyük bir sergi düzen-
lendi.

Cemalettin Efe ve Andrea
Jantschko’nun ortak düþün-
cesiyle ortaya çýkan bu çalýþ-
ma aðýrlýklý olarak Karls-
platz’daki Viyana þehir
müzesi ve Urban-Loritz-
Platz’daki Hauptbücherei’da
sergilenecek. 40 yýllýk uzun
bir hikayeyi anlatan bu ser-
gide Hakan Gürses, Gamze
Ongan, Arif Akkýlýç, Þule
Attems, Kornelia Kogoj,
Silvia Mattl Wurm, Sabine
Strasser, Martin Böse ve
daha pek çok kiþi büyük bir
özveriyle çalýþarak belgeleri
ve resimleri bir araya getirdi-
ler. 

Gazetemiz sanat danýþmaný
Semra Beken sergiyle ilgili
olarak Gamze Ongan’dan
bilgi aldý.

BBeekkeenn:: Sayýn Ongan bu
proje nasýl, kim tarafýndan
düþünüldü?
OOnnggaann::  Proje fikri üç sene
önce düþünüldü. Cemalettin
Efe ve Andrea Jantshko bu
fikri ortaya koydular, bize

Hani iki sene sonra eve dönecektik?!

Gamze Ongan da bu
serginin açýlýþýnda emek
harcayan isimlerden biri.

SSeerrggiinniinn  aaççýýllýýþþýý



geldiler ve böyle bir sergi
yapýlmasýný düþündüklerini
söylediler. Ama kiþisel olarak
böyle bir projenin yapýlmasý
oldukça zor olduðundan bir
kurumun bunu üstlenmesi
gerekliydi. Sergi aslýnda
2002 yýlýnda planlanmýþtý.
Ama çalýþmalar sonucunda
açýlýþ 2004’e kaydý. Bu tarih
Türkiye’den iþçi alýmý antlaþ-
masýnýnda kýrkýncý yýlýna
denk geliyor.

BBeekkeenn:: Bu projede kaç kiþi
görev aldý?
OOnnggaann:: Önce küçük bir
gurupla baþlandý ama þu an
çok kiþi görev alýyor.
Sanýyorum otuzdan fazla
çalýþan var. Özellikle sonuca
yaklaþtýkça yoðunluk artýyor.
Proje yönetimini Cornelia
Kogoj üstlendi. Müzeden
Silvia Mattl-Wurm çalýþýyor.
Ben araþtýrmalarýn denetimi-
ni yapýyorum.

BBeekkeenn:: Sadece müzede mi
sergilenecek?
OOnnggaann:: Hayýr, proje üç
bölümden oluþuyor. Müze
ve þehir kütüphanesinde
sergilenecek. Müzede

Göçün baþla-

masýyla ve geliþimiyle ilgili
resim ve belgeler, kütüp-
hanede medya ve göç,
Metro Kino’da da göç ve
göçmenler konulu film
gösterilecek.

Ýlk göçün baþladýðý köy
olan Adapazarý’nýn Adate-
pe Köyü’nden görüntüler
var. Burasý o yýllarda en
fazla iþçi gönderen yer.
Halkýnýn büyük kýsmý
bugünde göçmen olarak
yurt dýþýnda bulunuyor.
Burada da Mexikoplatz ve
Favoriten balýk pazarý göç-
menlerin yoðun olarak
çalýþtýðý yerler. Buralardan
da resimler sergileniyor.

BBeekkeenn:: Bu serginin amacý
nedir?
OOnnggaann:: Göçmenler hakkýn-
da bugüne kadar medyada
ve kamuoyunda bazý fikirler
oluþmuþ ama hep tek taraflý
olarak, yani Avusturya göç-
menlere nasýl bakýyor.
Halbuki bu sahnenin asýl
oyuncularý göçmenler nasýl
yaþýyor, nasýl düþünüyor? Bu
sergide onlarýn perspektifini
gösterebilirsek baþarýlý oldu-
ðumuza inanacaðýz.

Amacýmýz bu.

BBeekkeenn:: Bu güne kadar ne
kadar insana ulaþabildiniz?

OOnnggaann:: Öncelikle Türkiye ve
Yugoslavya’dan gelen insan-
larýn kurduklarý derneklere
ulaþtýk. Oralarda kýrk yýldýr
göç üzerine aktiviteler yap-
mýþ, yazýlar yazmýþ, elinde
belge ve resim olan insanla-
ra ulaþmaya çalýþtýk. Ayrýca
ilk gelenleri, o günleri yaþa-
mýþ insanlarý bulmaya çalýþ-
týk. Göç ile ilgili birikimi olan
insanlar vardý, örneðin kütü-
phane bölümündeki sergide

Ali Gedik’in

biriktirdiði belge ve resimler
var.

BBeekkeenn: Bu sergiyle vermek
istediðiniz mesaj nedir?

OOnnggaann:: Bu güne kadar
medyada gelen insanlar ara-
sýnda genellikle baþarýlý
olanlara yer verildi. Yada çok
kötü þartlarda yaþayanlar
gösterildi. Halbuki burada
kamuoyu için malzeme teþ-
kil etmeyen onbinlerce insan
var. Bizim amacýmýz herþeye
raðmen normal bir yaþamý
sürdüren insanlarý göster-
mek. Artýk bu insanlarýn
buraya ait olduklarý görül-
meli. Zaten sergi 11 istas-
yondan oluþuyor ve Ýstan-
bulda Narmanlý Handa
baþlayan yolculuk son istas-
yon olarak þu anda yapýl-
makta olan Müslüman
Mezarlýðý’nda bitiyor.

BBeekkeenn::  Sergi ne kadar süre-
cek ?

OOnnggaann:: Sergi 21 Ocak tari-
hinde açýlýyor ve 11 Nisan
tarihine kadar açýk kalacak.
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GAZ‹ firmas›n›n en lezzetli ürünlerinden biri,
% 13 oran›nda tam ya¤l› ve yo¤urt ile de daha
lezzetli hale getirilmifl olan Sürme Peyniri’dir.

GAZ‹ Sürme Peyniri çok yüksek kaliteli bir taze
peynir olup tad› ile kendisini az ya¤l›, hafif ve
do¤al olarak tan›mlamakta. Yukar›da: Dana etini karabiberleyip, tuzlay›n.

Önceden hafllanm›fl pateteslerinizle birlikte k›zart›n.
Domatesleri çeyrek büyüklükte kesin, GAZ‹ Sürme
Peynirini maydonoz, sivet (so¤anc›k) ve 1 difl sar›msak
ile güzelce kar›flt›r›n. Hafif tuzlay›n, etinizin ve
patateslerinizin üzerine koyun.
Solda: GAZ‹ Sürme Peyniri sürülmüfl bir pide. Taze
sivet (so¤anc›k), maydonoz ve küçük domates
parçac›klar› ekleyerek hafifce tuzlay›n. Afiyet olsun!
Ekme¤in üzerine sürülmüfl veya s›cak ve so¤uk
yemeklerinize lezzet katmak amac› ile kullan›lm›fl.
Hiç farketmez.
GAZ‹ Süreme Peyniri çok yönlü olup, benzeri
olmayan lezzettir.

200 graml›k, kapa¤› tekrar kapat›labilir bu taze
peynir, bir çok yerde kullan›labiliniyor. En büyük
özelli¤i ise ekme¤e sürülebilir olmas› ve ayn›
zamanda zeytin ve salatal›¤a, lezettiyle efllik etmesidir.
Salatan›z›n sosunda veya tuzlu hamur ürünlerine
olan uyumu da mükemmel.
GAZ‹ Sürme Peyniri’ni taze bitkilerle kar›flt›rd›¤›n›zda
ise, etli ve sebzeli yemeklerinize lezzetiyle efllik
etmekte.



Avusturya ve Türkiye Meclis baþkanlarýný

VViiyyaannaa-  Türkiye Cumhuri-
yeti Millet Meclisi Baþkaný
Bülent Arýnç 4 günlük
Avusturya gezisinde bulun-
du. Avusturya Meclis
Baþkaný Andreas Khol'ün
davetlisi olan Arýnç, Viyana
Devlet Operasý'nda Mo-
zart'ýn 'Figaro'nun Düðünü'
operasýný dinledi.  Bülent
Arýnç ve 3'ü AKP'li, 2 CHP’li
toplam 5 milletvekili olarak
resmi geziye katýldýlar.
Avusturya Federal Meclis
Baþkaný Andreas Khol'ün
Türkiye heyetinin onuruna
verdiði öðle yemeðinin
ardýndan Arýnç, Avusturya

Federal Baþbakaný Wolf-
gang Schussel ve 2. Meclis
Baþkaný Heinz Fischer ile
ayrý ayrý görüþtü. Bülent
Arýnç, ayný gün Avrupa
Konseyi Parlamenterler
Meclisi Baþkaný Peter
Schiedr ve komisyon üye-
leriyle, ardýndan da Federal
Dýþiþleri Bakaný Benita
Ferrero-Waldner ile bir
araya geldikten sonra
Andreas Khol ayný gün
akþam saatlerinde Türk
heyeti onuruna resepsiyon
da verdi. Avusturya Meclis
Baþkaný Anderas Khol
resepsiyonunda, Yeni

Vatan Gazetesi’nin Türk ve
Avusturya bayraklarý ile bir-
likte hazýrladýðý ROZETÝ
yakasýna taktýktan sonra
Yeni Vatan Gazetesi’ne bu
güzel rozetler için teþekkür
etti. Yeni Vatan Gazetesi
temsilcisi, “Elimde bir tane
daha rozet var. Türkiye
Cumhuriyeti Parlamento
Baþkaný sayýn Bülent
Arýnç’ýn yakasýna kendi
ellerinizle takmak ister
misiniz?” þeklinde yöneltti-
ði soruya, “Yeni Vatan fikri-
ni beðendim. Hemen verin
gidip sayýn Bülent Arýnç’ýn
yakasýna takayým” dedi.

Rozeti eline alan Andreas
Khol derhal Bülent Arýnç’ý
o kalabakta bularak herke-
sin önünde Yeni Vatan
Gazetesi’nin “Türkiye ve
Avusturya” kardeþiliðine
hizmet için özel olarak
hazýrlattýðý Türkiye ve
Avusturya bayraklarýný içe-
ren rozeti taktý ve “Samimi,
içten ve önyargýsýz bir Türk
dostuyum” mesajýný tekrar
verdi.  Resimlerle olaya
tanýk olmanýz için resepsi-
yondan Avusturya ve
Türkiye kardeþliðinin kare
kare resimlerini dikkatinize
sunuyoruz. 

Bayraklar birleþtirdi



Avusturya Meclis Baþkaný
Andreas Khol’a Yeni Vatan

Gazetesi’nin Avusturya-Türkiye
bayraklý rozeti takýlýrken.  

Avusturya Meclis Baþkaný
Andreas Khol, TBMM baþkaný
Bülent Arýnç’a Yeni Vatan
Gazetesi’nin Avusturya-Türkiye
bayraklý rozetini bizzat taktý. 

Ýki meclis baþkaný,  Yeni Vatan
Gazetesi’nin Avusturya-Türkiye
bayraklý rozeti ile birlikte adeta
gözleri doldurdular... 



Foto: Ergün SERT

MMaaþþaallllaahh......
NNaazzaarr  ddeeððmmeessiinn......

Avusturya’nýn Ankara Büyükelçisi
Marius Caligaris 

TBMM Baþkaný Bülent Arýnç’ýn
eþi Münevver Haným gecenin
ilgi odaðýydý...

Resepsiyona katýlan konuklar
fikir alýþveriþinde bulundular...



VViiyyaannaa-  19 Ocak Pazartesi
günü Avusturya Meclis
Baþkaný A. Khol’ün resmi
davetlisi olarak Viyana’ya
gelen T.B.M.M Baþkaný
Bülent Arýnç, beraberinde
eþi Münevver Arýnç’ý da
Viyana’ya getirdi.
Resmi davetli olarak Grand
Otel’de kalan Meclis Baþka-
ný’na bir gurup milletvekili
de eþlik ettiler. Resmi görüþ-
melerde sadece ilk gün par-
lamentoda Khol ve eþi tara-
fýndan kabul edilen Bülent
Arýnç ve eþi daha sonraki
görüþmeleri eþsiz olarak
gerçekleþtirdiler.
Bu arada Meclis Baþkaný Bü-
lent Arýnç’ýn eþi Münevver
Arýnç, buradaki Büyükelçili-
ðimiz ve diðer iki daimi tem-
silciliðimizin Büyükelçi eþleri
tarafýndan aðýrlandý. 
Büyükelçilerimizin eþleri
bayan Arýnç’la yakýndan ilgi-
lendiler. Daha önce hiç
Avrupa ziyaretinde bulun-
mayan bayan Arýnç, kaldýðý
süre içinde tüm Viyana’yý

gezdi. Tarihi yerler, saraylar, 
müzeleri gezen bayan Arýnç
özellikle Hofburg Sarayý’nýn
ihtiþamýndan çok etkilendi-
ðini, gezdiði tarihi yerleri
çok beðendiðini belirtti.
Birleþmiþ Milletler Daimi
Temsilciliðimiz Büyükelçi

Aydýn Þahinbaþ’ýn eþi
Gülþen Þahinbaþ Çarþamba
günü evinde Münevver
Arýnç onuruna bir yemek
verdi.
Bütün programý son derece
titizlikle düzenleyen Bayan

Þahinbaþ gerçek bir zarafet
örneði sergiledi. Balýk aðýr-
lýklý olarak düzenlenen
menü ve sunuþ son derece
güzel düzenlenmiþti.
Yemeðe Büyükelçi Mithat
Balkan’ýn eþi Gülden Balkan
ve AGÝT Temsilciliði Büyükel-

çisi Ömür Orhon’un eþi Zu-
hal Orhon da katýldýlar.
Ayrýca Viyana’daki büyük-
elçilik ve delegasyonlarda
çalýþan diplomat hanýmlar
ve eþlerinden oluþan küçük
bir davetli gurubu Bayan

Arýnç’a eþlik ettiler.
Hanýmlarla tek tek ilgilenen,
nereden geldiklerini, görev-
lerini soran Bayan Arýnç,
çalýþan hanýmlarýn çokluðu-
nun memnuniyet verici
olduðunu ifade etti.
Yemekten sonra ev sahibesi
Sayýn Þahinbaþ’a gümüþ bir
sahan hediye eden Bayan
Arýnç, “Viyana’yý çok beðen-
dim, burada olmaktan çok
memnun kaldým, ilerde
tekrar gelebilirim” þeklinde
memnuniyetini dile getirdi.

Daha sonra Kahlenberg’e
çýkmak için oradan ayrýlan
Münevver Arýnç ayný günün
akþamý operada "Figaro`-
nun Düðünü" adlý Opereti
seyretmeye gitti.

Perþembe günü kalabalýk bir
gurup tarafýndan eþiyle
beraber Viyana’dan uðurla-
nan Münevver Arýnç her fýr-
satta Viyana’yý çok beðendi-
ðini ve geziden çok mem-
nun kaldýðýný belirtti.

Bayan Arýnç’ýn Viyana çýkartmasý

TBMM Baþkanýnýn eþi
Münevver Arýnç

T.C. Birleþmiþ Milletler Daimi
Temsilcisinin eþi Gülþen Þahinbaþ

T.C.  Birleþmiþ
Milletler  Daimi
Temsilcisinin  eþi
Gülþen  Þahinbaþ,
Münevver  Arýnç
onuruna  evinde
yemek  verdi.
Türk  Basýný’ndan
sadece  Yeni  Vatan
Gazetesi  oradaydý...
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Cezaevlerinde  bulunan  tutuk-
lularýn  %40’ýnýn  yabancý  uy-
ruklular  olduðu  açýklandý.
Ýstatistiklerde  Afrikalýlar  birinci
(409  kiþi),      Romenler  üçüncü
sýrada  yeralýrken  (321  kiþi),
Türklerin  228  kiþi  ile  dördüncü
sýrada  bulunmasý  dikkat  çekti.
Viyana-  Avusturya genelinde
toplam  8114 kiþinin cezaevle-
rinde olduðu belirtildi. Bu kiþi-
lerden 5010`unun  Avustur-

yalý,  diðer tutuklularýn ise ya-
bancý uyruklu olduðu ifade
edildi.
Adalet Bakanlýðý iþlenen suçla-
rýn %100’e yakýnýnýn uyuþtu-
rucu suçlarý olduðunu açýklar-
ken yapýlan istatistiklerde
Nijeryalýlarýn birinci sýrada,
eski Yugoslavya`dan gelenle-
rin  ikinci, Romanyalýlarýn ise
üçüncü sýrada yeraldýðý ifade
edildi.

Cezaevindeki tutuklularýn  %40’ý yabancý

Türkler dördüncü sýrada!

Saygýdeðer Dernek yöneticileri;

Yaklaþýk 3,5 seneden beri Avusturya`da yayýnlanan Yeni

Vatan Gazetesi, Avusturya`da faaliyet gösteren dernekle-

rimizin her türlü çalýþma ve aktivitelerini Avusturya`daki

Türk kamuoyuna duyurmayý amaçlamaktadýr. Dernek

çalýþmalarýnýzýn tarafýmýza bildirilmesi halinde bu çalýþ-

malarýnýzýn kamuoyuna en iyi ve geniþ þekilde duyurula-

caðýný bildirmek isteriz. Derneðinizin faaliyetlerinden

daha geniþ halk kitlesinin haberdar olmasýný bu faaliyet-

lerin kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyorsanýz bizimle

irtibata geçmeniz yeterli olacaktýr.

Bizimle irtibata geçebileceðiniz telefon, fax numaralarý

Tel.: 01/ 513 76 15-0 • Fax: 01/ 513 76 15-30

Yeni Vatan`dan 
DERNEKLERE ÇAÐRI
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Mavi  bildiriyor...
Viyana-  Deðiþik  seyahat  acen-
telerinden  24  Ocak  Cumartesi
saat  18.10’da  Antalya’ya
uçmak  üzere,  biletleriyle  saat
16.00’da  havalimanýna  gelen
yolcular  þaþkýna  döndüler.

Viyana- Schwechat havaliman-
ýnda bir skandal daha yaþandý.
Antalya’ya uçmak üzere ellerin-
deki biletlerle havaalanýna saat
16.00 civarýnda gelen yolcular,
bagajlarýný vermek için banket-
lere yanaþtýklarýnda kendilerine
“Uçak kalktý“ denildi. Bunun
üzerine þaþkýna dönen yolcular
ilgili hava yolu þirketi SUN
EXPRESS’in  hareket memuru
ile tartýþtýlar. Hareket memuru;
’’Biz; ilgili seyahat acentelerimi-
ze, uçaðýn erken havalanacaðý-
ný bildirdik. Onlarda telefonla
müþterilere bildirmeliydiler“
dedi.

Biletleri satan acentelerle Yeni
Vatan Gazetesi olarak yaptýðý-

mýz görüþmelerde, SUN
EXPRESS (Super Visior) hareket
memurunun iddialarýný yalan-
landý. Ýlgili biletleri satan bir
Acente’nin sekreteri Fr. Bubic
’’SUN EXPRESS bize uçuþ sati-
nin deðiþtiðini bildirmedi, bil-
dirmiþ olsaydý hemen müþteri-

lerimizi arar, durumu iletirdik.
Zaten biz hemen müþterilerimi-
zin maddi zararlarýný telafi
ettik’’ dedi.
Ancak en çok üzülenler ise
Avusturya LCC spor klubünün
genç þampiyonlarýydý. Ýçlerinde
iki Türk gencinin de bulunduðu

þampiyon koþucular, cok arzu
ettikleri Antalya kampýna gide-
medikleri için üzüntüden kah-
roldular. LCC Kulübünün antre-
nörü Mag. Renate Sitek;
’’Takýmýmda 3 tane þampiyon
var, bütün takýmýn motivasyo-
nu bozuldu’’ dedi.

Sun  Express  Hava  Yollarý  þirketi  þampiyonlarý  üzdü
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Schwechat  havalimanýnda  yaþanan  skandal,  genç  þampiyonlarý  hayal  kýrýklýðýna  uðrattý.

AArrttýýkk  aannýýllaarr  ssoollmmaayyaaccaakk
VViiyyaannaa- VViiyyaannaa’’ddaa  yyaaþþaayyaann
iikkii  TTüürrkk  ggeennccii  aannýýllaarrýýmmýýzzýýnn
ssoonnssuuzzaa  kkaaddaarr  rreennkkllii  kkaallmmaa-
ssýýnnýý  ssaaððllýýyyoorr..    

Hayatýmýzdaki  önemli ve
özel anlarý kaydetmek ve
daha sonra da o anýlarý
tekrar izlemek isteriz. Bu

nedenle  hepimizin
düðünümüzde, ken-

dimizin ya da ço-
c u k l a r ý m ý z ý n

s ü n n e t
törenle-

rinde ya da bir tatilde çekil-
miþ videolarý ve fotoðraflarý
vardýr.

Ancak çekilen Videolar
genellikle  (VHS) kasetlerde
olup zamanla ve seyredildi-
kleri ölçüde kalitelerinden
kaybederler. Fotoðraflar ise
ya sararýr ya da görülmedik
kazalar sonucu hasar görür-
ler. 

Ýþte tam bu noktada bu
gençler, sizlerin önceden
kameranýz ile yapmýþ veya
yaptýrmýþ olduðunuz dü-
ðün, aný, gezi vb. video ka-
yýtlarýný bilgisayar ortamýnda
özel programlar yardýmý ile

birebir ya da isteðe göre
text, fotoðraf, müzik (sizin
seçeceðiniz herhangi bir
þarký olabilir), video efektleri
kullanarak, yüksek kalitede
VCD, SVCD, DVD’ye kopya-
lýyorlar.  DVD’ye yapýlan ka-
yýtlarda en büyük özellik ise
aynen DVD filmlerde olduðu
gibi bir “Ana Menü” olmasý
ve istenilen sahnenin ya da
bölümün bu kýsýmdan seçi-
lebiliyor olmasý.

Konu hakkýnda daha detaylý
bilgi almak isteyenler 00665500
665588  00  665500  nolu telefondan
Zafer Gültekin’e ulaþabilirler
yada wwwwww..aarraabbuull..aatt//ddvvdd  
adresini ziyaret edebilirler. 
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Güvenlik x 4. Yeni G3X Justy AWD
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Infos: 0512/367 267
www.subaru.at

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

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

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

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

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

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

3 y›l veya 100.000 km. garantili,

3 y›l kullan›labilinir garantili,

12 y›l paslanmaya karfl› garantili.

All Wheel Drive = permanenter Allradantrieb
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Sakatlýk çözülüyor 
SSoonn  ssaayyýýmmýýzzddaa  yyeerr  aallaann  ’’’’  SSaa-
kkaattllýýkk  NNeerreeddee’’’’  bbaaþþllýýkkllýý  yyaazzýý-
mmýýzz  ggeerrççeekk  mmaannaaddaa  sseess  ggee-
ttiirrddii..  GGeeççeenn  aayykkii  bbaasskkýýmmýýzzddaa
yyeerr  aallaann  ““SSaakkaattllýýkk  NNeerreeddee””
bbaaþþllýýkkllýý  yyaazzýýmmýýzz    bbüüyyüükk  yyaannkkýý
uuyyaannddýýrrmmýýþþ  oolluupp,,  ssaakkaattllýýððýýnn
bbuulluunnmmaassýýnnýý  bbaaþþllaattaann  ggeelliiþþ-
mmeelleerree  öönnccüüllüükk  eettttii..

Bir önceki sayýmýzda iþ yerin-
de kulaklarýndaki duyumu
kaybettiðini iddia eden Ke-
mal Cansever’in baþýndan
geçenleri ve hukuki mücea-
delesini anlatmaya çalýþtýk.
Bu haber yazýmýz çeþitli oku-
yucularýmýz tarafýndan, hat-
ta bazý kurum ve kuruluþlar-
dan büyük ilgi gördü. Aldý-
ðýmýz takdirlerin yaný sýra
yanda yayýnladýðýmýz bir
Arbeiterkammer çalýþanýnýn
yazýsýný, hiçbir harfini deðiþ-
tirmeden bilgilerinize sunu-
yoruz… Bu yazý ÝÝYYÝÝ incelen-
diði takdirde, konusunu etti-
ðimiz haberin içeriðindeki
vermeye çalýþtýðýmýz mesajý
tamamiyle doðrular nitelik-
tedir.

Geçen sayýmýzdaki haberi-
mizde, özetle; “ Kemal Can-
sever’in iþ kazasý sonucu ça-
lýþtýðý Duropac firmasýndan
atýldýðýný, kazaya sebebiyeti-
nin altýnda yýllardýr gürültülü
ortamda çalýþmasýndan kay-
naklanan iþitme kaybýnýn ol-
duðunu, Kemal Cansever’in
yýllarca iþ yeri doktorlarýný
haberdar etmesine karþýn
kendisi için bir çözüm üretil-
mediðini, sonuç olarak iþten
atýldýðýný, daha sonralarý en
azýndan malülen emekli ola-
bilmek için hukuki haklarýný

aramaya baþladýðýný, bu
süreç içerisinde Arbei-
terkammer’dan aldýðý
bilgilerle AUVA’ya (Ýþ
Kazalarý Dairesi) müra-
caat ettiðini, AUVA’nýn
ise müþteki Kemal
Cansever yerine iþ vere-
nin avukatlýðý pozisyo-
nunda olduðunu, bunu
da Kemal Cansever’in
mahkemeye taþýyýp
AUVA’yý dava ettiðini,
baðýmsýz doktor heyeti
raporunun mahkeme
tarafýndan istenmesini
talep edeceðini yazmýþ-
týk. 
Yaptýðýmýz haberin
tamamýnýn Sayýn Kemal
CANSEVER’in bizatihi kendi
ifaadeleri olup, kendisinin
HER ZAMAN bu ifaadelerin
arkasýnda olduðunu, ayrýca
beyan etmiþtir. 

HHaabbeerriimmiizzddeekkii  aassýýll  mmeessaajj
þþööyylleeyyddii::

Malulen emekli olabilmesi
için Kemal Cansever’in mah-
keme açmadan önce þahsi 
olarak AUVA’ya müracaatý
gerekiyor. Kemal Cansever
de öyle yapmýþ. Ama iþin 
içerisinde birden fazla iþ
kazasý ve hepsinin sebebinin
de kulaklarýndaki duyma
kaybý nedeni  ile olmasý ve
bunu iþ yerinin YILLARCA
dikkate almamasý AUVA yý
zor durumda býrakmýþ olsa
gerek ki, Kemal Cansever’e
kulaklarýndaki kaybýn ÝÞ
YERÝNDE olmadýðýný söyle-
meye çalýþýyor. Kemal Bey de
onlarý dava ediyor. Olay
böyle iken ve Sayýn AK çalý-

þaný Kadim ÜLKER konuya
vakýfken kendilerinin dýþýn-
daki bir kurum adýna aþaðý-
daki yazýyý yolluyor. AUVA’ya
söylenen o cümleyi AK için
kullanýlmýþ gibi gösteren hiç
bir delil yokken, Sayýn Kadim
ÜLKER o cümleyi bakýn
yanda nasýl yorumluyor.
Okuyucumuzun yazýsýný
dikkatlice okuyacak olursak ;
Kemal Cansever’in iþten atýl-
dýktan hemen sonra
15.05.2001‘de AK’ya müra-
caat ettiðini ancak kendisi-
ne, merak ettiði haklarýný
arama yolunu ise bundan 1
yýl sonra  04.04.2002 tari-
hinde verildiði anlaþýlýyor. Bu
tarihten sonra gösterilen yol
üzere ilerleyen Kemal
Cansever; AUVA’ya gider.
Onlar da kendi doktorlarýna
havale eder (Bkz. Ýlk yazýmýz)
Doktorlar; “Elinize rapor
veremeyiz” (Neden?)

Bu rapor malülen emekli

olmanýza yeter, ancak
“AUVA müfettiþinin raporu
nasýl YORUMLAYACAÐI
önemlidir“ derler. AUVA
müfettiþi rapora bakar ve
sizin “Mesleki bir rahatsýzlý-
ðýnýz yok“ der. Kemal Bey de
bunu dava eder. 
Bu habere YANDA yayýnladý-
ðýmýz okuyucumuzun eleþti-
risini SÝZ saygýdeðer okuyu-
cularýmýzýn yorumlarýna
býrakýyoruz... Bizim haberi-
mizde eksik olan taraf ise
sadece bu konuya þu anda
mazlum konumunda olan
“Sakatlýk Nerede” haberinin
sakat kalmýþ kahramaný
sayýn Kemal Cansever’e
sadece söz hakký verilmesi.
Bu vesile ile bu konuda fikir
belirten ve konu ile direkt
alakalý kýsa adý AK
(Arbeiterkammer) Ýþçi Odasý
memurlarýndan sayýn Kadim
Ülker’in yanda bize gönder-
diði mektubu dikkatinize
sunuyoruz.

Çok gürültülü bir
ortamda çalýþma-
sýndan dolayý
Kemal Cansever’in
sað kulaðý iþitme
duyusunu kaybetti
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Gazetenizin 40. sayýsýnda
sayýn Kemal Cansever’in
durumunu ele almýþ, 
“Sakatlýk nerede” diye
soruyordunuz. Yazýnýn içeri-
sinde ise çeþitli kurumlarýn
sayýn Kemal Cansever’in
durumuna yaklaþýmlarýnýn
olumsuzluklarýný da eleþtiri-
yordunuz.
O kurumlar arasýnda ise
uzun yýllar çalýþmakta oldu-
ðum Ýþçi Odasý da
(Arbeiterkammer)  “Ýþçinin
haklarýný koruyan bir kurum
olarak tanýnmasýna raðmen
Cansever olayýnda, iþverenin
avukatlýðýný üstlenmiþler
nedense” biçimindeki an-
lamsýz ifade ile nasibini
almýþtý.

Anlamsýz diyorum, çünkü
sakatlýk durumu Allgemeine
Unfall Versicherunsanstallt,
kýsaca AUVA (kaza sigortasý)
tarafýndan belirlenir, iþvere-
nin söz ve müdahele hakký
yoktur. Dolayýsýyla AUVA
sayýn Kemal Cansever’in
iþvereni deðildir. AUVA tara-
fýndan belirlenmesi gereken
sakatlýk durumu ile ilgili Ýþci
Odasý (AK) bir düþünce
belirttiyse, bu durumu “Ýþve-
renin avukatlýðýný üstlen-
mek” anlamýnda yorumla-
mak ve deðerlendirmek,
haberi yazanýn bilgisinin
yetersizliðine delalettir.
Böylesi bir durumda ise
haberi yazan arkadaþýmýza

önerilecek tek þey, AK’ya
veya AUVA’ e mutkala konu
ile ilgili düþüncelerini sorma-
sý olurdu, ondan sonra da
yazmalýydý derim.
Ancak kýsaca, sakatlýkla ilgili
karar verip de iþ gücü kaybý
kararý verilmesi için, iþ gücü
kaybýnýn iþ yerinde ve iþ
gücü kaybýnýn ise en az % 
20 olmasý gereklidir. Ýþ gücü
kaybý müracatý AUVA’ya
yapýlýr ve onlarýn verecegi
karara istenirse, Arbeits-
Und Sozialgericht’te (Ýþ ve
Sosyal Mahkeme) dava açýlýr.
Davanýn sonucu beklenilir.
Diðer taraftan “Ýyileþtiðinde
iþ yeri onu çýkýþ (Kündigung)
yazýsýyla bekliyordu ve yine
tazminat bile alamadan tüm
gençliðini verdiði iþ yerinden 
atýldý” diyerek iþ yerine ait
sorunu dile getiriyordunuz.
“Tüm gençliðini verdiði”
biçimindeki cümleden anla-
þýlan sayýn Kemal Canse-
ver’in o iþ yerinde en az üç
yýl çalýþmýþlýðýnýn bulundu-
ðunu anlamaktayýz.  “Onu
çýkýþ (Kündigung) yazýsýyla”
bekleyen firma, üç yýldan
fazla çalýþmýþ olduðunu
anladýðým sayýn Kemal
Cansever’e bir kýdem tazmi-
natý, kullanýlmadýk izin
varsa, kullanýlmayan izin
günleri izin tazminatý olarak
ödenmesi gerekirdi. Baþkaca
da yasal olarak ödenmesi
gereken bir tazminat yoktur-
dur. Ücret, izin ve noel
(Urlaubszuschuss  Weih-
nachtsgeld) paralarý daha
önceki bir zamanda öden-
mediyse, ödenecek paralar
arasýnda bulunmaktalar.
Yukarýda belirttiðim þartlara
haiz olunmasý durumunda,
kýdem tazminatý (Abferti-
gung) ve izin tazminatý
(Urlaubsersatzleitung) ö-

denmemiþse, en kýsa zam-
anda Ýþçi Odasý ile görüþül-
mesi kendisine önerilir. Aksi
taktirde zaman aþýmý tehli-
kesi ile karþý karþýya kalýr.
Zaman aþýmý ile karþý karþýya 
kalýnýr da, istenilmeyen bir
cevap verilmesi durumunda
“Ýþverenlerin avukatlýðý” suç-
lamasý hemen kendisini his-
settirir.
Burada yapmýþ olduðum
araþtýrmaya göre sayýn
Kemal Cansever aþaðýdaki 
günlerde Viyana Ýþçi
Odasýna (Arbeiterkammer
Wien) gelmiþ ve kendisi ile 
görüþmelere ait aþaðýdaki
notlar alýnmýþ;

15. 5. 2001 tarihinde gel-
miþ, konu iþten ayrýlmasý,
son ücret bordrosu kontrol
edilmiþ ve ödemeler danýþ-
man arkadaþýn almýþ olduðu
nota göre doðru ödenilmiþ.
04. 04. 2002 tarihinde ayný
danýþman arkadaþa gelmiþ
ve kendisine meslek hastalý-
ðý ve malülen emeklilikle ilgi-
li bilgi verilmiþ.

22. 4. 2002 tarihinde bana
gelmiþ ve kendisine meslek
hastalýðý ile ilgili bilgi vermi-
þim. Kaza sigortasýna meslek
hastalýðý ile ilgili baþvuru
yapmasýný, kendisine gele-
cek olan karara Ýþ ve Sosyal
Mahkemede  itiraz yapmasý-
ný ve mahkemenin tayin etti-
gi doktorlarýn vermiþ düzen-
lemiþ olduklarý raporlarla
yeniden Arbeiterkammer’e
gelmesini önermiþim. Eldeki
raporlara göre avukat verilip
verilmeyeceginin kararýna
varýlacaðýný ayrýca 
belirtmiþim.

1.10. 2002 tarihinde AK
Wien’ nin sosyal sigortalar

konusunda sorumlu bölü-
münde baþka bir meslektaþý-
mýza tekrar gelmiþ, malülen
emeklilik ile ilgili kendisine
avukat verileceði iletilmiþ.
13. 12. 2002 tarihinde gene
ayný bölümde baþka bir
meslektaþýmýzla görüþmüþ 
ve kendisine ÝÞ ve Sosyal
Mahkemesinde meslek has-
talýðýndan dolayý dava
açmasýný, davanýn açýldýðýna
dair belge, doktor raporlarý
ile diðer evraklarla yeniden
görüþmesi istenilmiþ.

Bundan sonra da baþka bir
görüþme olmamýþ. Durum
bundan ibaret. Kim kimin
avukatlýðýný yapýyor okuyucu
karar versin.  Yazýnýza cevabý
Ýþçi Odasý’nýn savunucusu
olduðumdan dolayý deðil
de,  uzun süreden beri
orada çalýþan birisi olarak
yazýyorum. Bir de iyi kötü
Ýþçi Odasý denilince Türkler
arasýnda ismim hatýrlanýr
diye düþünüyorum. 

Yazmamýn baþka bir nedeni
ise, Yeni Vatan gazetesini iyi
iþler yaptýðý için çok ciddiye
alýyorum.

Saygýlarýmla
Kadim Ülker

GGöönnddeerreenn  KKaaddiimm  ÜÜllkkeerr  //
ÝÝþþççii  OOddaassýý  MMeemmuurruu  
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VViiyyaannaa-  Her yýl Ekim ayýnda
gerçekleþen Viyana film fes-
tivalinde (Viennale) artýk
Türk filmleri de yer alýyor.
Sanatýn her dalýnda baþarýy-
la adýný duyurmaya devam
eden Türkler tiyatronun
yanýnda sinemada da baþarý
saðlayarak sahne sanatlarýn-
da da hýzla isimlerini duyur-
maya baþladýlar. 

Bu sene festivalde Nuri Bilge
Ceylan’ýn ‘Uzak’ isimli filmi
gösterildi. Büyük ilgi topla-
yan film þu sýralar halen
Viyana’da gösterimde. 
Geçen sene ‘Gece Yolculuðu
(Nachtreise)  adlý film ile
festivale katýlan ve ödül alan
Rejisör Kenan Kýlýç ise ikinci
filminin hazýrlýklarýný ta-
mamladý. ‘Gece Yolculuðu’
festivalde büyük ilgi gören
filmlerden birisiydi. Bu sene
Þubat ayýnda galasý yapýla-
cak olan filmde, Avus-
turya’da yaþayan Türklerin
yaþantýlarýndan kesitler çar-
pýcý bir þekilde izleyiciye
sunuluyor. Daha önce kýsa
metrajlý filmlere imza koyan
Kýlýç ile yazarýmýz Semra
Beken çalýþmalarý hakkýnda
konuþtu.

BBeekkeenn:: Sayýn Kýlýç
ikinci filminiz hangi
aþamada?

KKýýllýýçç:: Hazýrlýklar son aþama-
lara kadar geldi, alt yapý
oluþtu sayýlýr. 

BBeekkeenn:: Her film hazýrlýk ve
çekim aþamasý dahil gösteri-
me kadar ne kadar zamaný-
nýzý alýyor?
KKýýllýýçç:: Bu gerçekten uzun bir
süreç. Her film için hazýrlýk
safhasýnda iki yada üç yýl
gibi bir zamana ihtiyaç olu-
yor. Örneðin bu son filmimi
üç yýldýr oluþturmaya çalýþý-
yorum, ama artýk çekim aþa-
masýna gelindi. Sanýyorum
çekimlerde bir yýl gibi bir
zaman alacak. Ve daha
sonra gösterime girer.

BBeekkeenn:: Çekimlere ne zaman
baþlýyorsunuz?
KKýýllýýçç:: Hikaye, oyuncular,
resmi iþlemler hazýr sayýlýr,
çekime geçmek için sadece
prodüksiyon firmasýnýn
finans kaynaklarýný bulup
anlaþmasý bekleniyor. Bu
konuda bazý terslikler oldu
ve bu bana altý ay gibi bir
zaman kaybettirdi. Her þey
yolunda giderse bu sene
çekim tamamlanacak. Ben
prodüksiyon firmasýna bir
kaç ay zaman tanýdým. Bu

süre içinde eðer sonuç ala-
mazsam kendi olanaklarým-
la çalýþmaya baþlayacaðým.
2005 de mutlaka gösterime
girsin istiyorum.

BBeekkeenn:: Filmin konusu nasýl?
KKýýllýýçç:: 60’lý, 70’li yýllarda
buraya gelen birinci
generasyon iþçilerimizin hi-
kayesi. Bazýlarý yalnýz, bazý-
larý aileleriyle kalkýp buralara
gelmiþler, çoðu erkek iþçiler,
sonra aileler geldikçe kadýn-
larda katýlmýþ iþçi kesime.
Çok þeyler yaþamýþlar, hepsi-
nin içleri dolu, hepsinin
ortak gibi görünen farklý
hikayeleri var. Ýkinci, üçüncü
kuþak biraz daha dýþa dönük
belki ama ilk gelenlerde
durum farklý. Onlar gerçek-
ten yalnýz. Þimdi çoðu e-
mekli ya da emekli olacak
yaþlara geldiler ama hep ge-
ri dönmenin umuduyla ya-
þadýlar.

BBeekkeenn:: Yani sizin filminiz
onlarýn hikayesi.
KKýýllýýçç:: Evet, film fantaziden
uzak, oyuncular gerçek,
konu gerçek yaþamýn kendi-
si, herþey tam olduðu, ya da
yaþandýðý gibi gözler önüne
seriliyor. Burada gösterilmek
istenen binlerce kiþinin ortak
kaderi, veya yaþam öyküsü.

Oyuncular yada mekanlar
kurulmuþ, seçilmiþ, derlen-
miþ görüntülerden farklý,
herþey olduðu gibi, yaþandý-
ðý gibi gösteriliyor. Bir
anlamda oyuncular rol yap-
mýyor, kendi hayatýný ortaya
koyuyor. Bundan dolayý bu
film gerçekten farklý bir
atmosferi yaþandýðý gibi
gösteriyor. 

BBeekkeenn:: Geçen sene Vien-
nale’de ödül alan filminiz de
gerçek yaþamdan alýnmýþ
kesitleri sergiliyordu sanýrým. 
KKýýllýýçç:: Evet, ben gerçek ya-
þamdan alýnan gerçek hika-
yeleri göstermek istiyorum.
Ayrýca burada göçmen ola-
rak yýllardýr yaþayan ve çoðu
zaman yoklarmýþ, ya da
geçip gideceklermiþ gibi
davranýlan binlerce insan
söz konusu. Onlarýn gelip
geçici deðil, artýk burada,
bu ülkede bir yeri, bir hakký
ve söz sahibi olmalarý gerek-
tiðini de vurgulamak istiyo-
rum. 

BBeekkeenn:: ‘Gece Yolculuðu’
isimli ilk filminiz ne zaman
gösterime girecek?
KKýýllýýçç:: 12 Þubat’ta ‘Gece
Yolculuðu’nun galasý var. Bu
tarihten itibaren görülebilir.
BBeekkeenn:: Teþekkür ediyoruz.

Türk Filmleri Avrupa’da
Geçen sene
‘Gece Yolculuðu
(Nachtreise)  adlý
film ile festivale
katýlan ve ödül
alan Rejisör
Kenan Kýlýç ve
Gece Yolculuðu
filminin afiþinde
kullanýlan resim.
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VViiyyaannaa-  Viyana’da bir saz
derneði kurarak Avustur-
yalýlarý sazla tanýþtýran ve saz
çalmayý öðreten Mansur
Bildik ayrýca yaptýðý etkinlik-
lerle de hem kendi, hem de
Türkiye’nin adýný duyurmaya
devam ediyor. Bu güne
kadar pek çok faaliyete imza
atan Bildik çalýþmalarýna bir
yenisini daha ekliyor.
Viyana’nýn müzik dalýndaki
en büyük ve tanýnmýþ salonu
olan Konzerthaus’da bir
konser vermek üzere davet
edilen Bildik Avusturyalý ve
Türklerden oluþan misafirle-
re yine bir müzik ziyafeti
verecek.
Viyana Konserevi (Konzert-

haus Wien) Avrupa’nýn en
büyük sanatsal deðerlerini
içinde barýndýran müzik

organizasyonlarýndan biri.
Yýlda yaklaþýk olarak 600 bin
ziyaretçiyi aðýrlayan Kon-
serthaus’da her sezon yurti-
çi ve yurt dýþýndan 3 bin
civarýnda eser sergileniyor.
Sýnýrsýz ilginç teklifleriyle ve
Devlet operasý ve Müzik Der-
neðiyle birlikte Viyana’nýn
dünya müzik baþkenti olma-
sý için uðraþ veriyor. 
85 yýldan beri Viyana müzik
hayatýnda saðlam bir yere
sahip olan Konzerthaus,
1911’de iki yýl süren bir
inþaattan sonra 19 Ekim
1913’de o zamanýn ünlü
bestecisi Johann Strauss’un
büyük bir konseri ve
Beethoven’in 9. senfonisinin
çalýndýðý bir konserle açýldý. 
BBiirr  TTüürrkk  KKoonnzzeerrtthhaauuss’’ddaa
12 Þubat 2004’de Konzert-
haus’daki Mozart salonun-
da bir konser verecek olan
Mansur Bildik’e buradaki
gurubunun yanýnda Tür-
kiye’den gelecek sanatçýlar
da eþlik edecek. TRT sanatçý-

larýndan Halil Çokyürek
Trakya zurnasý, ney ve tüm
nefesli çalgýlar konusunda
uzman bir sanatçý. Yine TRT
sanatçýlarýndan baðlama
ustasý Hulki Rýza Ýpek de
Mansur Bildik’in davetlisi
olarak Konzerthaus’da kon-
ser verecek.

Mansur Bildik Ensemble ve
Albin Paulus Ensemble’nin
birlikte sunacaklarý müzik
þölenine yoðun bir ilgi olma-
sý bekleniyor. Avusturyalý
gurubun Türk müziði, Türk
gurubun da klasik müzik
çalacaklarý konserde bazý
parçalarda ortak olarak ses-
lendirilecek. 

Göçmenlerin Avusturya’ya
geliþlerinin kýrkýncý yýlý dola-
yýsýyla düzenlenen serginin
açýlýþýnda da bir konser vere-
cek olan Bildik her sene
kendi yetiþtirdiði öðrencile-
riyle iki konser veriyor.

Mansur Bildik’ten bir baþarý daha 

Bildik’e buradaki gurubunun yanýnda Tür-
kiye’den gelecek sanatçýlar da eþlik edecek.

Mansur Bildik
çalýþmalarýna 
bir yenisini daha ekliyor
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Çocuklarýn çok sevdiði masal kahramaný Heidi düþünüldüðü gibi sadece hayal
ürünü bir kahraman deðil. Heidi çizgi filmde adý geçen Ýsviçre Alplerinde
gerçekten yaþamýþ ve hatta bundan bir kaç yýl önce ölmüþ.

Heidi’yi  evinde  ziyaret  ettik

Yolunuz
Ýsviçre’ ye düþtüðünde pek
çok yerde “Heidiland” tabe-
lasý görmeniz mümkün. Bu
tabelada Heidi’nin çizgi
filmde gördüðünüz evi, Alp
daðlarý ve Heidi’nin koyun
ve kuzularý da vardýr.
(Resim.harita)

Heidiland denilen yerde
Heidibrunnen adý verilen bir
çeþme bulunuyor. Burada
bir küçük kýz ve kuzusunun
heykeli var. Az ileride ise
koyunlarýn su içtiði, bir aða-
cýn içi oyularak yapýlmýþ bir
yalak var. Kýþýn karlý olan bu
yerler, bahar ve yaz mevsi-
minde yemyeþil olup, çi-
çeklerle donanýyor.
“Ýþte Heidi bura-
larda koyunla-
rýný otlat-
m ý þ ,
onla-
r a

bu çeþmeden su içirmiþ”
diye içinden geçiriyor burayý
ziyaret edenler. 

Heidi’nin çeþmesinden yuka-
rýlara bakýnca tepede tek tük
evleri görünen köy ise
“Heididorf”, yani “Heidi’nin
köyü”. Çeþmeden köye
doðru yaklaþýk yirmi dakika
kadar dar patikalarda süren
bir yürüyüþten sonra, yýllar-
dýr orijinal halinden bir þey
kaybetmemiþ olan, çizgi
filmdekinin neredeyse aynýsý
denilebilecek bir ev var: Bu
da Heidi’ nin büyükbababa-
sýyla beraber yaþadýðý, alt
katýnda hayvanlarýnýn kaldý-
ðý bir ahýr bulunan, ahþap
bir ev. Müze olarak ziyaret-
çilere açýlan bu

e v i n

bahçesinde bir
k a y ý n

aðacý yükseliyor. Yine bahçe-
deki odunlukta þöminede
yakmak üzere hazýrlanmýþ ve
çok düzgün bir sýra ile dizil-
miþ odunlar var. Bu sanki o
evde Heidi ve büyükbabasý
hala yaþýyormuþ izlenimini
veriyor. Evin küçük pencerel-
erinden içeri baktýðýmýzda
birkaç tahta sandalye ve
bakýrdan tencere tava göze
çarpýyor.

ÇÇiizzggii  ffiillmmddeekkii  PPeetteerr’’iinn  kkööyyüü
MMaaiieennffeelldd

Alplerin sýrtýnda olan bu
evden aþaðýlara baktýðýmýz-
da  hikayede büyük bir yer
tutan Peter’in yaþadýðý köy
olan Maienfeld köyünü ve

Heidi buralarda
koþup oynamýþ
ve koyunlarýný
otlat mýþ.

Ýþte  Heidi’nin  
yaþadýðý
Lichtenstein’daki
gerçek    evi
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köyün kilisesinin uzun kule-
sini görüyoruz. Evin arkasýn-
da uzanan daðlar Heidi
Alpleri olarak isimlendiril-

miþ. Yýlýn her mevsiminde
farklý bir güzellikte görünen
Alpler ve Heidi’ nin evi, kýsa
bir süreliðine de olsa bizi

küçük bir çocuðun masum
dünyasýnda yaþatýyor. 

Hikayesiyle içtenliði, çocuk-

suluðu ve temiz kalpliliði
büyük insanlara bile öðreten
masal kahramaný Heidi hala
gönüllerde yaþýyor. 

Heidi’nin evi, Heidi Alpleri, Heidi’nin çeþmesi ve Peter’in köyü Maienfeld
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VViiyyaannaa-  Viyana’da üniversite
okuyan binlerce üniversite
öðrencisi var. Bu öðrenciler
farklý sebeplerden dolayý bu-
rada okumayý seçmiþ, bir
kýsmý burada okuyup ülkele-
rine geri dönmek için gel-
miþ; diðer bir kýsmý ise Vi-
yana’dan hayata açýlmayý
düþünüyor ve okulunu bitir-
dikten sonra ne yapacaðýyla
ilgili bir fikir sahibi deðil. A-
ma hepsinin ortak bir nokta-
sý var: Yabancý bir ülkede o-
kuyor olmanýn getirdiði zor-
luklar.
Türkiye Büyükelçiliði Eðitim
Ateþeliði’nin verdiði bilgilere
göre Avusturya genelinde þu
an 2797 öðrenci var. Bu
öðrencilerden Viyana’da o-
lanlarýn sayýsý ise okullara
göre þöyle: Viyana Üniversi-
tesi 626, Viyana Teknik Üni-
versitesi 380, Viyana Ekono-
mi Üniversitesi 206, Ziraat
Fakültesi 13, Güzel Sanatlar
Fakültesi 15. Ancak bunlar
resmi olan rakamlar. Avus-
turya genelinde toplam Türk
öðrenci sayýsýnýn 5000 ka-
dar olduðu tahmin ediliyor.

Üniversite okumak için
yabancý bir dili ve yabancý
bir memleketi seçen bu
öðrencilerden bir kýsmý ilko-
kul, ortaokul ve lise eðitim-

lerini Türkiye’de tamamla-
yýp, orada bir üniversiteye
yerleþtikten sonra yatay ge-
çiþ yaparak Viyana’ya geldi.
Diðer bir kýsým ise Türkiye’de
Avusturya Lisesi’ni bitirip
doðrudan buradaki üniversi-
telere baþladý. Ayrýca Viya-
na’da yaþayan Türk ailelerin
çocuklarý da üniversitelerde
okuyan Türk öðrencilerin
büyük bir kýsmýný oluþturu-
yor. 

Dil  büyük  bir  problem
Yabancý bir ülkede bir yan-
dan okuyup diðer yandan
hayatýn zorluklarýna göðüs
geren bu gençler her gün
çeþitli zorluklarla karþý karþý-
ya geliyor. Avusturya’ya gel-
meden önce Türkiye’den
vize alan öðrenciler, daha
sonra her yýl vizelerini uzat-
mak zorunda kalýyorlar.
Hem günlük hayatta iþlerini
Almanca halletmek, hem de
derslerini Almanca vermek
de yaþadýklarý diðer bir sýkýn-
tý. Almanca Avusturya’da
yaþayan pek çok Türk vatan-
daþýnýn olduðu gibi, Türk
öðrencilerin de en büyük
derdi. Viyana’ya hiç Alman-
ca bilmeden gelen bir öð-
renci önce Almanca yeterli-
lik sýnavýný (Abschluss-
prüfung) geçecek seyiyeye
gelmeli ki üniversite dersleri-

ne girebilsin. Ancak prob-
lemler bu sýnavý geçince bit-
miyor. Çünkü bir veya bir
buçuk sene Almanca kurs
görmek günlük hayatta
konuþulan her þeyi ve ders-
leri anlamak için çok da
yeterli deðil.

Avusturyalýlarla  çok
ortak  noktamýz  yok

Yabancý bir dili öðrenirken
en çok ihtiyaç olan çalýþma
pratik yapmak. Oysa Avus-
turyalýlarla çok ortak nokta
bulamadýklarý için Türk
gençlerimiz daha çok kendi
içlerinde kalýyor ve Türk ar-
kadaþlarýyla vakit geçiriyor-
lar. Bu da dil öðrenmelerin-
de yavaþlatýcý bir rol oynu-
yor. Viyana Teknik Üniversi-
tesi Makine Mühendisliði’-
nde mastýr yapmaya gelen
24 yaþýndaki Bülent Gö-
nenç, bir yýldýr Viyana’da ol-
masýna raðmen hala bir A-
vusturyalý arkadaþý olmadý-
ðýndan þikayetçi. Kültür u-
yuþmazlýðý sebebiyle yaban-
cý arkadaþý olmadýðýný söy-
leyen Gönenç, kendisinin de
bu konuda hatalý davrandý-
ðýný ve yabancýlarla arkadaþ-
lýk etmek için çok çaba har-
camadýðýný belirtiyor. Al-
manca kursundaki arkadaþ-
larýyla da sadece kursta gö-
rüþüyor, kurs saatleri dýþýnda
fazla bir dialogu olmuyor.

“Ýlk  yýllarda  hiç  Almanca
öðrenemedim”

Yýllar önce Avusturya’ya
çalýþmak için gelen gurbetçi
ailelerin de üniversitelerde
okuyan çocuklarýnýn sayýsý
son yýllarda hýzla artýyor. Bu-
rada doðup büyüyen öðren-
cilerin dil problemleri olma-
sa da, iki ayrý kültürün tam
orta noktasýnda yetiþmeler-
inden kaynaklanan sýkýntýlarý

var. Ailelerinin en büyük
derdi ise, çocuklarýyla konu-
þurken bütün gününü Al-
manca konuþarak geçiren
çocuðun aklýna kelimelerin
Türkçe karþýtýnýn gelmemesi
oluyor. 
Ayrýca çocuklarýn ilkokul yýl-
larýnda, henüz Almanca öð-
renmeye yeni baþladýklarý
zamanlarda aileleri onlara
ne derslerinde, ne de Al-
manca ile ilgili problemlerin-
de yardým edemiyor.
7 yaþýnda ailesiyle birlikte
Viyana’ya gelen Ramazan
Çellek(23) þu an Viyana Tek-
nik Üniversitesi’nde Bilgi-
sayar Mühendisliði okuyor.
Uzun yýllar Viyana’da  oku-
duðu ve yetiþtiði için Al-
manca konuþmada ve anla-
mada bir problemi olmayan
Ramazan, 7-11 yaþlarý ara-
sýnda ilkokula gittiðini,
ancak bu yýllarda Alman-
ca’yý hiç öðrenemediðini
söylüyor. Ailesinde kendisine
yardým edecek biri olmadýðý
için her þeyi kendi kendine
öðrenmeye çalýþan Rama-
zan, ortaokul öðretmeninin
yardýmlarý sayesinde Alman-
ca’yý öðrenebilmiþ ve þu an
bir çok Avusturyalý arkadaþý
da var. Türkçesini de Türkçe
kitaplar okuyarak ve günlük
gazeteleri takip ederek geliþ-
tiren Ramazan okulunda
oldukça baþarýlý.

“Harçlarýn  artacak  olmasý
en  büyük  sýkýntýmýz”

Türkiye ve Avusturya arasýn-
da olan Eðitim Anlaþmasýna
göre Avusturya’da okuyan
Türk vatandaþý öðrenciler
okul harcý ödemiyor. Ancak
bu anlaþmanýn Türkiye tara-
fýndan bozulmasý ve Tür-
kiye’nin Türkiye’de okuyan
Avusturyalý öðrencilerden
okul harcý talep etmesi üze-

Viyana’da üniversite okumak zor
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rine, “karþýlýklýlýk” ilkesine
göre Avusturya Devleti de
Türk öðrencilerden dönem-
lik 363,72 Euro istiyor.
Avusturya’da üniversite oku-
maya karar verirken okul
harcýnýn olmamasýnýn en
önemli etken olduðunu söy-
leyen Türk öðrenciler, bu
kanunun yürürlüðe girmesi
halinde çok zor durumda
kalacaklarýný belirttiler.
Makine Mühendisliði öðren-
cisi Bülent Gönenç: “Eðer
harç ödeyeceðimiz kesinle-
þirse, ya çalýþmak ya da
Türkiye’ye geri dönmek
zorunda kalýrým” dedi.
Öðrenciler son aylarda sýkýn-
týlarýnýn en fazla harçlar
konusunda yoðunlaþtýðýný
ve üniversite kulislerinde en
çok konuþtuklarý konunun
bu olduðunu söylediler.

“Geldiðimden  beri  çok
þey  deðiþti”

Viyana Ekonomi Üniversite-
si’nde Ýþletme okuyan 23
yaþýndaki Fatih Özdemir
Viyana’ya geleli üç yýl olmuþ.
Fatih’in de en büyük sýkýntýsý
harçlarýn artmasý. Ýlk geldiði
aylarda Türkiye’de çýkan kriz
yüzünden ailesinin ona her
ay harçlýk olarak gönderdiði
paranýn 50% oranýnda

deðer kaybettiðini söyleyen
Fatih, ayrýca Almanca ko-
nusunda sýkýntý çektiðini
söylüyor. Almanca pratik
yapma þansýnýn az olmasýný
yabancý arkadaþlarýyla ayný
ortamlarý paylaþamamasýna
baðlýyor. Kýrþehir Ýmam
Hatip Lisesi mezunu olan
Fatih, “Buralýlar en çok bira
içmek için bir araya geliyor.
Ama ben bir Müslüman ola-
rak bu tür ortamlara tabi ki
girmiyorum. Bu yüzden
arkadaþlarýmla bir iki defa
görüþüyoruz. Sonra ortak
bir þey olmadýðýný görünce
de arkadaþlýk devam ede-
miyor” þeklinde konuþuyor. 
Fatih, Viyana’ya ilk  geldiði
yýl okulu ve dersleriyle ilgili
kendisine yardým edecek
birini bulamamýþ ve her þeyi
kendi kendine öðrenmiþ. Þu
an okuldaki sistemle ilgili
her þeyi öðrendiðini söyle-
yen Fatih, son yýllarda
Viyana’ya gelen pek çok
öðrenci gibi okulun sistemi-
nin deðiþmesinden þikayetçi.
Viyana Ekonomi Üniversitesi
yeni bir sisteme geçiþ yapý-
yor ve Fatih de bu sistemin
ilk öðrencilerinden biri ola-
rak yeni sisteme ayak uydur-
mak için bir hayli çaba har-
cayacak.

Ramazan Çellek (23) Viyana
Teknik Üniversitesi’nde
Bilgisayar Mühendisliði

okuyor.

Fatih Özdemir Viyana’ya
geleli üç yýl olmuþ ve Viyana

Ekonomi Üniversitesi’nde
Ýþletme okuyor.

Diyelim ki devlet merciile-
riyle problem yaþýyorsu-
nuz. Haklý olduðunuza i-
nandýðýnýz bir konuda bü-
tün itiraz yollarýný tüketti-
ðiniz halde amacýnýza ula-
þamýyor ve sahip olduðu-
nuz bir hakkýn size tanýn-
madýðýndan yakýnýyorsu-
nuz ve dolayýsýyla haksýzlý-
ða uðradýðýnýzý düþünüyor-
sunuz. Ýþte bu çaresiz du-
rumunuzda modern hukuk
sisteminin kamu yönetimi
üzerindeki vazgeçilmez de-
netleme organlarýndan biri
olan Halk Avukatlýðý
(Volksanwaltschaft) imda-
dýnýza yetiþiyor.
VVoollkkssaannaannwwaalltt’’ýýnn  GGöörreevvlleerrii
Volksanwaltschaft Avus-
turya Anayasasý tarafýndan
kamu yönetiminde þahýslar
tarafýndan var olduðu id-
dia edilen ya da var olduðu
sanýlan uygunsuz durum-
larý(yönetim hatalarý, hak
ihlalleri) tespit etmek ve
gereðini yapmakla yüküm-
lüdür. Dolayýsýyla bu kurum
devlet yönetiminin „demo-
krasi“ ve „hukuk devleti“
ilkelerine uygunluðunu
kontrol eder.
Volksanwaltschaft bu gö-
revini saðlýklý bir þekilde
yerine getirebilmek için A-
vusturya Anayasasý tarafýn-
dan baðýmsýz bir kurum
olarak düzenlenmiþtir. Yö-
netimdeki ihlalleri þahýsla-
rýn isteði üzerine tespit e-
der ve giderilmesini saðlar,
ayrýca halkýn meclise sun-
duðu dilekçe ve taleplerin
yerine getirilmesinde rol
oynar.
VVoollkkssaannwwaalltt’’ýýnn  YYeettkkiilleerrii
Volksanwaltýn denetleme

yetkileri bütün kamu ku-
rumlarýný kapsar. Ancak
medeni hukuk konularýnda
(kiþilerin birbirleriyle olan
problemlerinde) yetkili de-
ðildir. Sadece þahýslarýn
devletle olan problemleri
konusunda denetleme ve
inceleme yetkisine sahiptir. 
Volksanwanltscahft Tirol
ve Voralberg’in dýþýnda kal-
dýðý 7 federal bölgede bü-
tün yönetim ve belediye bi-
rimlerinin faliyetlerini de-
netleyebilir, üstlendiði mis-
yon itibariyle ayný zaman-
da þahýslar ve devlet  ara-
sýnda bir aracý fonksiyonu-
na sahiptir.
BBaaþþvvuurruu  ÞÞaarrttllaarrýý
Volksanwaltschaft’a yaþa,
vatandaþlýk durumuna ve
ikamete bakýlmaksýzýn her-
kes baþvurabilir. Baþvuru
Avusturya’daki herhangi
bir yönetim birimi ile ilgili
bir þikayeti içermek zorun-
dadýr. Ancak þuna dikkat
edilmeli; Volksanwalt-
schaftýn görevi yönetim
içerisinde itiraz edilecek
merciler bittikten sonra
baþlar.
Volksanwaltschafta yapýla-
cak þikayetler için hiçbir
ücret talep edilmez. Þika-
yetler yazýlý ya da sözlü ola-
rak bildirilebilir. 
Volksanwaltschaft gerekli
inceleme ve kontrollerden
sonra meydana gelmiþ
olan hak ve yönetim ihlal-
lerinin düzeltilmesini sað-
lar.
NNaassýýll  UUllaaþþaabbiilliirrssiinniizz
AAddrreess::  SSiinnggeerrssttrraassssee  1177
11001100  WWiieenn
TTeelleeffoonn::  ((0011))  551155  0055-00
ÜÜccrreettssiizz::  00880000  222233  222233

“Volksanwalt”
Halkýn Avukatý
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Avrupa’da her alanda olduðu
gibi eðitimde de adým adým
globalleþmeye gidiliyor. Avrupa
ülkelerindeki eðitim sistemlerini
birleþtirme çabalarý dahilinde
Avustuya’da üniversitelere eði-
tim sistemini kökten deðiþtire-
cek olan Bakkaleureat sistemi
getiriliyor. Peki bu sistem neyi
öngörüyor avantajlarý ve deza-
vantajlarý nelerdir?

Kararýn  Tarihçesi
Yaklaþýk 3 yýl önce toplanan
Avrupa ülkeleri Eðitim
Bakanlarý Toplantýsýnda Avrupa
ülkelerindeki eðitim sistemleri
arasýndaki farklýlýklarý giderme
kararý çýktý.  Bu kararla Avrupa
Ülkelerinde yüksek öðrenimde
uygulanan farklý program ve
sistemlerden kaynaklanan ve
birleþmeye dolaylý olarak engel
teþkil eden denklik ve uyum
problemlerini  ortadan kaldýr-
mak amaçlanýyor. Avusturya’da
bu doðrultuda 2002 Üniversite
Yasasýyla Üniversite eðitimine
anglo-amerikan sistemi olarak
bilinen Bakkaleureat sistemi
uygulamasýna geçiliyor. Ýki aþa-
malý sistemin yerini üç aþamalý
sistem alýyor. Þimdiden bazý
bölümlerde  (Wirtschaftsinfor-
matik, Elektroteknik) uygulan-
maya baþlanan ve kýsa zaman-
da diðer bölümlerde de uygu-
lamaya girecek olan Bakka-
leureat eðitimde köklü deðiþi-
klikleri de beraberinde getire-
cek.  Bu sistemin uygulanmasý

ile beraber Avusturya yüksek
öðretimi yapý Türkiye’deki ile
büyük oranda benzerlik gös-
terecek ve böylece denklik kon-
usunda daha az problem ya-
þanacak.

En  Belirgin  Yenilikler
Yeni uygulama ile beraber Üni-
versite eðitiminde adeta lise
eðitimine geri dönülüyor.
Eðitimdeki serbestlik kalkýyor,
katýlmasý zorunlu dersler kat
kat artýyor. Baþka bir deðiþle
yeni sistem okula daha sýk
uðrayan,  daha çok sýnava
giren ve okuldaki yoðun pro-
grama kendisini uydurmak
zorunda kalacak olan bir
öðrenci tipi oluþturmayý hedef-
liyor. Resmiyette 6 dönem ola-
rak öngörülen Bakkaleureat sis-
teminde Diplomarbeit yazma
zorunluluðu kaldýrýlýyor. Kredi-
puan uygulamasý yeni sistemde
de devam ediyor.   

Öncelikli  Amaçlar
Öncelikli olarak Avusturya eði-
tim program ve sisteminin
diðer Avrupa ülkelerinin siste-
mine uydurulmasý amaçlanýyor.
Þu an uygulanmakta olan iki
aþamalý sistemin zorluðundan
dolayý  Avrupa’daki yüksek
öðrenim mezunu ortalamasý
%15 iken Avusturya’da bu
%7’lerde kalýyor. Yeni uygula-
manýn bir amacý da bu oraný
arttýrmak.
Yeni sistem öncelikle iþ sahala-

rýnda, mezunlarýna ihtiyaç du-
yulan bölümlerde uygulamaya
sokulacak. Böylelikle iþ pazarý-
nýn ihtiyacýnýn saðlanmasý
hedefleniyor. Üniversite eðiti-
minin 3 aþamaya çýkarýlmasý ile
beraber eðitim giderlerinde
hedeflenen tasarruf da yeni
uygulamanýn baþka bir amacý
olarak karþýmýza çýkýyor. 

Bakkaleureatýn  Avantajlarý
Baclor olarak adlandýrýlacak
olan ve daha genç yaþta iþ hay-
atýna atýlacak olan mezunlar
Türkiye’de 4 yýllýk üniversite
mezunu seviyesinde olacak.
Kýsa zamanda daha fazla
mezun verecek olan sistem
böylelikle çalýþan açýðýnýn oldu-
ðu yerde ihtiyacý saðlayacak.

Avrupa’nýn diðer ülkelerinde de
kabul edilecek akademik dere-
ce ile (“Baclor of..”) iþ bulmak
mümkün olacak. Ortalama eði-
tim süresi düþecek ancak kalite
artacak.

Dezavantajlar
Bakkaleureatýn en çok eleþtiri-
len yönü öðrencilerin serbest
düþünme araþtýrma ve hareket
özgürlüðünü kýsýtlayacak olma-
sý. Bakkaleureat mezunlarý iþ
hayatýnda Master mezunlarýna
göre daha az tercih edilecek.
Yeni uygulamanýn eleþtirilen
diðer bir yönü de Avusturya
Eðitiminin yeni sisteme hazýrlýk-
lý olmadýðý konusu.
Konuk  Yazar
Cafer  EMÝNOÐLU

Avusturya Yüksek Eðitim Sisteminde yeni sistem
Avrupa  ülkelerindeki  eðitim  sistemlerini  birbirine  uydurma  çabalarý  çerçevesinde  Avusturya’da  Yüksek  Öðretimde  iki  aþa-
malý    (master-ddoktorat)  sistemden  üç  aþamalý  (baclor-mmaster-ddoctor)  sisteme  geçiliyor.    Ýþte  ayrýntýlarýyla  Avusturya’da
üniversite  eðitimini  kökten  deðiþtirecek  olan    yeni  uygulama  ve  getirdiði  yenilikler...
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Viyana-  Tirajý günde 115 bin
olan Avusturya’nýn en aðýrlýk-
lý, liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nin 24 Ocak
tarihli hafta sonu sayýsýnda,
(24.sayfa),  ’’TÜRK HAVA
YOLLARI:  ÝZMÝR’DEN VÝYA-
NA’YA 14 SAATLÝK MACERA-
LI   YOLCULUK’’  baþlýðý altýn-
da yayýmlanan Viyana çýkýþlý
ve G.H. rumuzlu yazýnýn çevi-
risini kamuoyunun dikkatine
bire bir dokunmadan sunuyo-
ruz. Bu habere istinaden Yeni
Vatan Gazetesi Türk Hava
Yollarý’na yazýlý bir mektupla
bu konu hakkýnda görüþ ve
düþüncelerine yer vermek
istediðimizi ifade eden bir
yazý geçti.  Bu arada Yeni
Vatan Gazetesi haberde adý
geçen Steiermarkt eyaletinde
üst düzey görevde bulunan
bay GUNTHER HASEWAND
ile görüþtü. Kendisi bize
THY’ye geçtiði mektuplarý fax
yolu ile ulaþtýrdý. Ekte kamu-
oyunun dikkatine sunuyoruz.
Yeni Vatan Gazetesi ayrýca Die
Presse Gazetesi’nde haberi
yapan G.H. rumuzlu kiþi ile
görüþerek  aþaðýda geçen
olaylarýn birebir doðru oldu-
ðunu TEYYÝT etmiþtir. Aþaðýda
Die Presse Gazetesi’nde ya-
yýnlanan haberi kamuoyunun
dikkatine olduðu gibi sunuyo-
ruz. THY’nin cevap hakký

saklýdýr. 

Die  Presse  24.01.2004
Türk Hava Yollarý Ýzmir’den
Viyana’ya 14 saatte geldi.
105 yolcu sýkýntý çekti. Die
Presse Gazetesi de yaptýðý
araþtýrmalarda küstahça bir
tutumla karþýlaþtý. Steiermarkt
Eyalet Bayýndýrlýk Dairesi
Müdürü Gunther Hasewend,
Ýzmir’den kalkýp, Ýstanbul
üzerinden Viyana’ya gidecek
olan TK 5883 sayýlý uçuþu her-
halde uzun zaman unuta-
mayacak. Bu uçuþ sýrasýnda
karþýlaþtýðý küstahça tutum ve
çektiði sýkýntýlar hiçbir ölçüye
sýðmýyor. Olay 6 Ocak’ta ya-
þandý. Steiermark Eyalet Ba-
yýndýrlýk Dairesi Müdürü eþi-
nin ailesini ziyaret etmiþti ve
Viyana’ya dönüyordu. Uçaðýn
Ýzmir’den kalkýþ saati 12.30,
Viyana’ya iniþ saati ise 17.05
idi. THY uçaðý Ýstanbul’a
rötarlý indi. Aktarma uçaðý
15.35’de kalkacaktý. Ýþte ilk
sürpriz burada kendini gös-
terdi. Uçuþ 55 dakika ertelen-
di ve önce Ankara’ya gidilece-
ði açýklandý. 105 yolcu zýva-
nadan çýktý. Protestolarýn ar-
dýndan bir THY görevlisi doð-
rudan Viyana’ya uçulacaðýný
vaadetti. Ortalýk sakinleþti. 

Saat 19.00’da ikinci sürpriz

yaþandý: 19:20’de uçaða çað-
rý yapýlacaðý ve uçaðýn önce
Ankara’ya ineceði açýklandý. 
Yolculardan 70’i uçaða bin-
meye karar verdi. Hasewend
‘’Çoðunun ertesi günü önem-
li randevularý olduðunu, ya da
havaalanýndan karþýlanacak-
larý için uçmak zorunda ol-
duklarýný’’ anlatýyor. Uçaða
binildi. Uçakta yaklaþýk 30
üniformalý pilot ve hostes yol-
cu olarak bulunuyordu. Hase-
wend, ‘’bu personelin trans-
feri için yolun uzatýldýðýný’’
düþünüyor. Uçak Ankara üze-
rinden Viyana’ya geldi. Ýniþ
saati sabah 01:35 idi.
Yolculuk süresi ise 14 saat.
Gunther Hasewend bu bahsi
böyle kapatmak istemedi. 7
Ocak’ta Türkiye Büyükelçiliði-
ne ve Türk Hava Yollarý’na
mektuplar gönderdi. Cuma
gününe kadar bir cevap
verilmedi. 
Die Presse Gazetesi THY’den
bu konuda görüþ bildirmesini
istediðinde, THY’nin Viyana
Bürosu’nda çalýþan ve ismini
telefonda vermek istemeyen
bir görevli, yolcunun mektu-
bu bir kez daha yollamasýný
istedi. Tarih ve uçuþ numara-
sýný yeterli bulmadý. Bu konu-
daki tek yorumu ‘’Bunu unu-
tun’’ oldu ve telefonu yüzü-
müze kapattý. 

Türk Hava Yollarý üzdü
Die Presse Gazetesi: “Türk Hava Yollarý: Ýzmir’den 

Viyana’ya 14 saatlik maceralý yolculuk”
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MMaavvii’’nniinn  YYoorruummuu......
BM raporundan 2 gün önce
tüm Avrupa basýnýnda yayýnla-
nan bir habere göre; dünyanýn
bugünkü sýcaklýk ortalamasý
2071 yýlýnda EN AZ 2 kat arta-
cak deniliyor ve susuzluk krizi-
ne dikkat çekiliyordu.
Üþenmedim, araþtýrdým. Acaba
BM’nin demeye çalýþtýðý gibi
Türkiye hakikaten SU krizlerine
aday bir ülke midir? Yoksa
sosyolojik olarak bazý veriler
’’By Pass’’ edilip, görünmesi
istenilen görüntüye mi ulaþtýrý-
lýyor?
Cumhuriyetimizin bazý basiret-
siz siyasilerinin yanlýþ SU politi-
kalarý yüzünden “Kiþilere
ULAÞTIRILABÝLEN Su Miktarý’’
dünya standartlarýnda ön
görülen  miktarýn 1/3’üne eþit.
Bu da resmiyet bazýnda BM

raporuna Türkiye’nin SU sýkýn-
týsý çekeceði þeklinde yansýtýlý-
yor.
Oysa aþaðýdaki tablonun “Yer
Üstü Sularý“ baþlýklý verilerine
iyi bakýlýrsa, KKUULLLLAANNIILLAABBÝÝLLÝÝRR
SSUU miktarý, yýllýk FFÝÝÝÝLLÝÝ  tüketimin
tam 4 katýdýr. Yani anlaþýldýðý
üzere dünya standartlarý bazýn-
da kiþi baþýna düþen yýllýk su
miktarýnýn üzerinde suyumuz
mevcut olup, Türkiye içerisinde
SU daðýtýmýmýzdaki nok-
sanlýkdan dolayý kiþi baþýna
düþen tüketim miktarý çok
düþük seviyededir. BM bu bilgi-
sini baþka sosyolojik geliþimlere
gebe olan orta dogu politikala-
rýnýn bir parçasý olarak “By
Pass“ etmiþ böyleliklede
Türkiye’yi SU fakiri ülkeler ara-
sýnda göstermiþtir. Elindeki
SU’yu milletine ulaþtýrmak için

krediye ihtiyaç duyduðunda
Türkiye resmi olarak Su fakiri
raporu ile karþýlaþacak.
Dolayýsýyla olmayan suyu nak-
letmek için kredi istiyor duru-
ma düþecek.  Zaten dünya
Bankalarý, BARAJLARIMIZA
karþý olduðundan kredi vermi-
yor.
Tüm dünya basýný, dünya Su
krizi üzerinde yoðunlaþmýþken
SAVAÞ senaryolarýnýn yalnýzca
Türkiye ve çevresinde yazýlmasý
oldukça düþündürücü. Bundan
10 sene evvel Hürriyet
Gazetesinde Zeynep Göðüþ’ ün
bir haberini tam bu noktada
bilgilerinize sunuyorum.
Gazetenin tarihi 7 Ekim 1993 :
Kudüs'teki Hebrew üniversitesi
profesörlerinden Hillel Shou-
val, sorduðum sorulara yanýt
vermek için sað eliyle sol kula-

ðýný tuttu, 'Su meselesinde
Ýsrail ile Türkiye arasýnda iþte
tam böyle bir iliþki var' dedi.
Prof. Hillel, Ankara'da devam
eden 'Ortadoðu'da iþbirliði ve
kalkýnma unsuru olarak su
konulu konferansa Amerika
dönüþü katýlýyordu. Harvard'da
yapýlan üç günlük bir su kon-
feransýnda fikir jimnastiði yap-
mýþtý...

DDeevvlleett  SSuu  ÝÝþþlleerrii  GGeenneell
MMüüddüürrllüüggüünnüünn  11999966  RRaappoorruu  ::
YYeerrüüssttüü  SSuullaarrýý
Yýllýk yüzey akýþ miktarý  118866,,0055
KKmm33

Yýllýk yüzey akýþ / Yaðýþ oraný
00,,3377  KKmm33

YYýýllllýýkk  ttüükkeettiilleebbiilliirr  ssuu  mmiikkttaarrýý
9955,,0000  KKmm33

FFiiiillii  yyýýllllýýkk  ttüükkeettiimm  
2299,,5555  KKmm33

1 Km³  = 1 Milyar metre küp

BM raporu ortalýðý karýþtýrdý

OOccaakk  aayyýý  oorrttaallaarrýýnnddaa  BBiirrlleeþþmmiiþþ  MMiilllleettlleerr  GGeenneell  SSeekkrreetteerrii  KKooffii  AANNNNAANN’’ýýnn  aaççýýkkllaaddýýððýý
DDüünnyyaa  SSUU  RRaappoorruunnuunn  aarrddýýnnddaann  oollaassýý  SSAAVVAAÞÞllaarrýýnn  sseennaarryyoollaarrýý  yyaazzýýllmmaayyaa  bbaaþþllaaddýý..
BM Su Raporu'nda Türkiye
ile ilgili çarpýcý tahminler yer
alýyor. 21. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýndan itibaren özellikle Or-
tadoðu ve Arap yarýmadasýn-
da büyük bir su sýkýntýsý çeki-
leceðinin altý çizilen raporda,
þu kritik tarihler belirlendi:
2005, 2025, 2040…. BM

raporu, 2025'te 3 tarafý
denizlerle çevrili Türkiye'de
de tehlike çanlarýnýn çalaca-
ðýný anlatýyor.
BM'nin su raporuna göre,
Türkiye 2025 yýlýnda su sýkýn-
týsý çekecek. 2040 yýlýnda ise
elindeki su rezervleri yüzün-
den Türkiye'ye savaþ açýlacak.

BM uzmanlarý, 2040 yýlýný
Türkiye için “kritik bir yýl”
olarak görüyorlar. Tahmin-
lere göre, Suriye ile Irak, bu
dönemde susuzluktan kýrýla-
cak, tarlalarda ekin yetiþmez
hale gelecek. Dicle ve Fýrat
nehirleri Türkiye'nin can da-
marý haline gelecek. Ancak
BM, bu tarihte bölgede sýnýr

aþan nehirler yüzünden sa-
vaþlarýn çýkmasýndan þüphe-
leniyor. Irak ve Suriye'nin “hiç
düþünmeden” Türkiye'deki
barajlara füze saldýrýsý dü-
zenleyebileceði de ihtimaller
arasýnda. BM su savaþlarýnýn
ihtimalini ortadan kaldýrmak
için þimdiden önlem alýnma-
sýný istiyor.



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

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

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

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .
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VViiyyaannaa-  Firma  SUN
Viyana’da  hakiki hava
kurutmalý Kayseri tipi sucuk
üretimine baþladý. Üretim
teknolojisinin kendilerine ait
olduðunu belirten SUN fir-
masýnýn sahibi Gýda Yüksek
Mühendisi Macit Sözen
amaçlarýnýn kaliteli, Türk
Standartlarýna  ve Türk da-
mak tadýna uygun, güvenilir
bir ürün üretmek olduðunu
söyledi. Yýllardýr et endüstri-
sinin içinde olan sayýn Sözen
sorularýmýzý yanýtladý.

BBiizzee  TTüürrkk  ssuuccuuððuunnuunn  öözzeellllii-
ððiinnii  bbeelliirrttiirr  mmiissiinniizz??

„Sucuk“ ülkemizde sevilerek
tüketilen ve üretimi çok eski-
lere dayanan bir et ürünü-
dür. Sucuk üretiminde
Türkiye’de genel  olarak
sýðýr, koyun ve manda eti
kullanýlmakta olup, kýyýlan
et  tuz ve baharatlarla karýþ-
týrýlarak doðal barsaklara
doldurulup yine doðal ko-
þullarda fermantasyon
(mayalanma) ve kurutma
aþamalarýndan geçerek elde
edilir.
Türk Standartlarý Enstitüsü-
de  sucuðu ayrýca yað oraný-
na göre cok yaðlý, orta yaðlý,
az yaðlý þeklinde üç sýnýfa
ayýrmaktadýr. Ýyi kurutulmuþ
bir sucuk içerisinde yüzde
40’dan fazla yað içerirse çok
yaðlý sýnýfýna girmektedir.
Sucuk üretiminde  hiçbir
zaman boya içeren madde-
ler ve sakatat kullanýlmaz.

SSoonn  yyýýllllaarrddaa  ggeerreekk  TTüürrkkiiyyee`̀-
ddee  vvee  ggeerreekkssee  AAvvrruuppaa’’ddaa
rreeyyoonnllaarrddaa  ççookk  ddeeððiiþþiikk  ssuu-
ccuukk  ttiipplleerriinnee  rraassttllýýyyoorruuzz..  BBuu
ffaarrkkllýýllýýkk  nneerreeddeenn  kkaayynnaakkllaa-
nnýýyyoorr??

Teknolojinin ilerlemesi ile

birlikte zaman içerisinde
mutlaka  her alanda olduðu
gibi sucuk üretiminde de
bir nevi cok çeþitlilik ortaya
çýktý. Bunlarý baþlýca þöyle
sýralayabiliriz.

-BBiilleeþþiimm:: Artýk yukarýda say-
dýðýmýz etlerin dýþýnda son
yýllarda hindi, tavuk ve deve
kusu gibi diðer etlerden de
sucuk yapýlmaya baþlandý.

-YYaappýýmm  tteekknnoolloojjiissii: Artýk ço-
ðu kuruluþlar  özellikle eko-
nomik nedenlerden dolayý
fermantasyon, olgunlaþtýr-
ma ve kurutma aþamalarýný
çok kýsa tutarak  veya  direkt
olarak  piþirme (pastörizas-

yon)  yöntemi ile sucuk üre-
timini gerçekleþtiriyor.
-Bunlarýn dýþýnda yöresel
tatlar yanýnda hammadde
ve teknolojiden kaynaklanan
farklý tatlar ortaya çýkýyor.
Ayrýca ambalaj biçiminde de
farklýlýklar var.

BBuu  dduurruummddaa    üürreettiimm  tteekknnoo-
lloojjiissiinnee  ggöörree  ssuuccuuððuu    ppiiþþiirriill-
mmiiþþ    vvee    kkuurruuttuullmmuuþþ  ddiiyyee  iikkii
ssýýnnýýffaa  mmýý  aayyýýrrmmaakk  ggeerreekkiiyyoorr??

Evet  bu sekilde tanýmlan-
mali. Tüketiciyi koruma açý-
sýndan da bu tür bilgiler  eti-
ket üzerinde olmalýdýr.
Bu konuda zaten büyük bir
boþluk var, ne satýcý sattýðý

mali bilmek istiyor, ne de
tüketici aldýðý malýn farkýn-
da. Deyim yerinde ise  gün
geçtikce sucuk ürünü her
kýlýfa girmeye baþladý.

DDooððaall  oollaarraakk  oollgguunnllaaþþttýýrrýýllmmýýss
ssuuccuuððuunn  üürreettiimmii  nnee  kkaaddaarr
ssüürrüüyyoorr??

Bir piþmiþ sucuðu hangi
kalibrede olursa olsun  24
saatten kýsa bir sürede çok
az bir  aðýrlýk kaybý ile  üre-
tebilirsiniz ama doðal kan-
gal sucuðunun üretimi en
az iki hafta sürmekte olup
olgunlaþtýrma ve kurutma
aþamalarýndan dolayý % 30-
35’e kadar aðýrlýk kaybý olur.
SUN olarak yeni üretim yeri-
nizde hangi tür sucuk üre-
tiyorsunuz?

Ýlk aþamada  çevreden gelen
istek üzerine et teknolojisi
alanýnda uzun yýllar çalýþan
bir gýda mühendisi olarak
kaliteli sýðýr etinden,  damak
tadýmýza uygun,  doðal ko-
þullarda fermente edilen,
olðunlaþtýrýlmýþ,  kurutul-
muþ  hakiki  Kayseri tipi
sucuk üretmeye karar ver-
dik. Bizim ürettiðimiz sucuk
dilimlenip, çið olarak gönül
rahatlýðý ile yenebilecek bir
ürün sýnýfýna giriyor.

BBuunnuunn  yyaannýýnnddaa  yyeennii  pprroojjee-
lleerriinniizz  vvaarr  mmýý??

Þu an üretim yerimizde taze
tavuk ve hindi etinden hazýr
döner üretimi sürüyor.
Sucuk üretimine yeni baþla-
dýk. Bunun yanýnda pastýr-
ma üretimi için çalýþmalarý-
mýz devam ediyor. Bu ürünü
de doðal koþullarda üretece-
ðimiz için sadece üretim
süresi 2-3 ayý alacak.

Türk Sucuðu üretimi

Sun Gýda Genel Müdürü olan Yüksek Gýda Mühendisi
Nacit Sözen’den þu anki ve ileriye dönük çalýþmalarý 

hakkýnda bilgi aldýk
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Bu  sayýmýzda  uzun  yýllardýr
burada  yaþayan  insanlarýmýza
yardýmcý  olmak  amacýyla
Viyana’da  yaþayan  doktorlarý-
mýzý  tanýtmaya,  görüþ  ve  bilgi-
lerinden  faydalanmaya  devam
ediyoruz.  
Konuðumuz  Dr.Yusuf  Güney.  
Dr.  Güney  lütfen  kendinizi
biraz  tanýtýr  mýsýnýz?
1977’den beri Viyana’da yaþý-
yorum. Daha önce Ýstanbul
Ünv.de psikoloji okudum.
Buraya geldikten sonra doktora
yaptým. 1985’den beri psikiyatr
dalýndayým. 

Siz  hangi  gurup  hastalarla  ilgi-
leniyorsunuz?
Viyana’da psikolojik sosyal hiz-
metler adý altýnda hizmet veren
sekiz acil yardým noktasý var.
Ben hastanede yatmasý gerek-
meyen yani ayakta tedavi deni-
len þekilde çalýþýyorum.
Sistemli aile terapisi denilen
dalda, sadece aile deðil aile
içindeki kiþilerin ve iliþkilerin
oluþturduðu sorunlarýn tedavisi
yapýlýyor. Aile içindeki sorunlar
deðiþik þekillerde ortaya çýkýyor.
Genellikle insanlarý ruhen mut-
suz eden olaylar vücutta olu-

þan rahatsýzlýklar þeklinde de
ortaya çýkabiliyor.
Hastalarýnýz  arasýnda  Türklerin
oraný  nasýl?
Hem burada hem de muayene-
hanede hastalar arasýnda
Türklerde önemli yer tutuyor.
Örneðin tün hastalarýn dörtte
biri yabancý ve bunlarýnda yarý-
sý Türk diyebilirim.
Psikolojik  yardým  almak  eski-
den  farklý  anlaþýlýyordu  bugün
yaklaþým  nasýl?
Birinci generasyonda bu halen
zor. Onlar sorunlarýný dýþarý
yansýtmaya çekiniyorlar en son
noktaya gelinceye kadar birþey
yapmýyorlardý.
Ama yeni generasyonda
durum daha farklý artýk býçak
kemiðe dayanmadan yardým
isteyebiliyorlar. Özellikle yetiþ-
kinler çocuklarýndaki deðiþimi
farkedince alýp doktora götü-
rüyorlar.

Sorunlarýn  ortaya  çýkmasýnda
en  önemli  neden  nedir  sizce?
Burdaki yabancýlarda problem
farklý. Kültürler arasý farklýlýklar
burada önemli rol oynuyor.
Birinci generasyon bunun aðýr-
lýðýný yoðun olarak yaþadý. Çok

kültürlü yaþamda ortaya çýkan
uyum problemleri en önemli
sorun kaynaðýný oluþturuyor.
Uzun yýllar bir yerde yabancý
olarak yaþamak ve öyle hisset-
mek insan ruhuna baský oluþtu-
ruyor. Sonunda bize baþvuruy-
orlar. Hatta doktordan önce
hocalardan yardým istemeyi
düþünenler bile oluyor. Ýnsanla-
rýn inançlarý tabii ki kutsaldýr
ama bunlarýn tedaviye bir kat-
kýsý olmasý düþünülemez. Nasýl
insanlarýn herhangi bir orga-
nýnda sorun olduðunda tedavi
gerekiyorsa ruhsal sorunlarýnda
da gerekli tedavi uygulanmalý-
dýr. Ancak sorunun kaynaðýna
inilip çözüm saðlandýðýnda bir
sonuca ulaþmak mümkündür.
Bu da terapilerle, konuþularak
olabilir.

Burada  yabancý  bir  ülkede  ya-
þýyor  olmak  nasýl  etkiliyor
insanlarý?
Evet, biz buna dikkat bozuklu-
ðu diyoruz. Ýnsanlar hayatlarý-
nýn uzun bir döneminde netliði
olmayan bulanýk bir devre ya-
þýyorlar. Yani oralý mý olsunlar
burada mý kalsýnlar nereye ait
olsunlar bilemiyorlar.

Bu  durumda  ailelerin  çocuklarý
için  yapabilecekleri  neler,  yani
gösterilebilecek  en  doðru  dav-
ranýþ  þekli  ne  olabilir?
Tolerans. Aklýma gelen ilk þey
tolerans. Birinci generasyon-
dan kendilerini deðiþtirmelerini
beklemek imkansýz, ikinci
generasyonun uyum saðlamasý
daha mümkün, gençlikten
uyum saðlamada daha fazla
yaklaþým, yaþlýlardan da bu
yaklaþýmýn saðlanmasýnda tole-
rans göstermelerini beklemek
daha doðru olur. Burada karþý-
laþýlan zor þartlara uyum saðla-
mak açýsýndan gençler tabii
daha þanslý. En azýndan çoðu
bu toplumun içinde doðup
büyüdüler.

Büyüklerin  sorunlara  yaklaþýmý
nasýl?
Burada görülen bir olgu var.
Büyüklerde bir boþvermiþlik
göze çarpýyor. Yani sorunlarý
uzunca bir süre görmezden
geliyorlar. Bu durum çocuk ve
büyük arasýnda bir uçurum
yaratýyor. Çocuk bu açýðý çok
yanlýþ yollarla kapamaya, yanlýþ
iliþki ve madde baðýmlýlýðý gibi
yollara saparak gidermeye çalý-
þýyor. Aslýnda ben büyükleri de
suçlamak istemiyorum. Çoðu-
nun zamaný yok. Aðýr þartlar
altýnda eziliyorlar. Göremiyor-
lar. 

Size  geldiklerinde  belli  aþamayý
geçmiþ  oluyorlar  demekki?
Evet ama Avusturya’da bu
sorunla ilgili yardým merkezleri-
nin yeterli olmadýðýný düþünüy-
orum. Ve çoðu zaman çok geç
kalýnmýþ oluyor. Baþlangýçta
önlem alýnmadýðýnda tabii
arkasýndan baþka psikolojik
bozukluklar çýkýyor.
Evet bu çok geniþ bir konu,
ama her türlü sorunda baþlan-
gýçta farkýna varýp önlem
almak çözüm için en kýsa yol.
Tabii bize gelmekte teredüt
etmemeleri gerek.
Sayýn  Dr.  Güney  verdiðiniz  bil-
giler  için  size  çok  teþekkür  edi-
yoruz.  S.  Beken.  

Dr. Güney: ”Arada kalmak en büyük sorun”
Dr.  Yusuf  Güney    “Ýki kültür arasýnda kalmak
büyük psikolojik sorunlar yaratýyor” dedi.
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Geçtigimiz seneden beri,
Türkiye´deki yeni  Toyota
fabrikasýnda imal edilen,
Corolla Kombi ve Corolla
Limousine Avusturya paza-
rýnda satýþa sunuldu. Bu
senenin Mayýs ayýndan itiba-
ren ise Türkiye´deki ürünler-
den biri olan Toyota Corolla
Verso´da Avusturya´da satý-
þa sunulacak. 

TMMT  Toyota Motor
Manufacturing Turkey, inc.
(TMMT), sadece geçtiðimiz
yýl 22 Avrupa ülkesinde ve iç
pazarda, 40.000´nin üze-
rinde Corolla Limousine ve
Kombi satmýþ bulunuyor.
Özellikle yeni tasarlanan
Corolla´nýn  Kompaktvan

versyonu, Ýstanbul´un 130
km doðusunda bulunan ve
sadece Türkiye´deki fabrika-
da imal edildikten sonra
buradan Avrupa ülkelerine
ve Türkiye geneline nakledil-
mektedir. 

Toyota-Japan firmasýnýn
Deniz Aþýrý Üretimler
Sorumlusu Genel Baþkan
Yardýmcýsý Yoshito Ishizaka,
Türkiye´deki üretim fabrika-
sýnýn ziyareti sýrasýnda, "Biz
þundan eminiz ki, yeni fabri-
kada sadece Toyota tanýtýl-
mýyor, ayný zamanda bu
Türkiye´nin ekonomisinin
de güçlenmesinde katkýda
bulunuyor" diye imalat fir-
masýndan övgü ile söz etti.

Ishizaka ayný zamanda Türk
iþçilerinin positif çalýþma
anlayýþýndan ve motivasyon-
larýnýn çok iyi durumda
olmasýndan da bir hayli
memnun olduðunu söyler-
ken, bunun zaten Toyota´ya
özgü hedeflerinden biri
olduðunu ve bir an önce
Türk Otomobil fabrikasýný-
tam kapasiteyle çalýþmasýný
saðlamalarýnýn gerektiðini
ifade etti.

Türk firmasýnýn gelecekte
hedefi, Avrupa ve Türkiye iç
pazarýna yýlda 100.000
araba üretmek. 

Böylece Türkiye´deki firma,
Avrupa´daki birçok  firma
ile, örneðin Ýngiltere´de üre-
tilen Corolla Hatchback ve
yeni Avensis veya sadece
Fransa'da Avrupa için üreti-
len Yaris ile, ayný seviyeye
gelecektir.  

VViiyyaannaa- Viyana Eyaleti
Belediye Meclisi Milletvekili
ve ÖVP (Avusturya Halk
Partisi) gurup teþkilatý baþ-
kaný  MMaatttthhiiaass  TTsscchhiirrff Yeni
Vatan Gazetesi’ne, “SPÖ
(Avusturya Sosyalist Partisi)
Viyana’da Eyalet baþkanlýðý-

ný yürütüyor. Biz ÖVP-Viya-
na olarak Viyana Belediye
evlerinin Türk vatandaþlarý-
na açýlmasýný istiyoruz.
Viyana, hem Eyalet hem
Belediye olarak dünyanýn
en fazla belediye evlerine
sahiptir” dedi . 

Belediye evleri ve Türk vatandaþlarý

Ýsim Toyota Motor Manufacturing 

Turkey, Inc. (TMMT)

Kuruluþ  Tarihi Temmuz 1990  TOYOTASA olarak 

(ürettim özellikle iç pazar için)

Ekim 2000: yenilenme çalýþmalarý 

sonu ve TMMT ismine geçiþ

Þirket  sahibi Toyota Motor Corp. (Japan): 90%;

Mitsui & Co., Ltd: 10%

Genel  Müdürlük Baþkan:  Osamu Obata 

Genel Müdür: Koji Kobayashi

Arazi  büyüklüðü 824.000 m2

yapýlandýrýlan arazi: 131.000m2

Prodüksyon  kapasitesi Yýlda 100.000 araç

Üretilen  Model Toyota Corolla:  

Limousine, Kombi und Verso

Üretim  baþlangýç  tarihi Eylül 1994; deðiþiklikten sonra: 

2002 yýlý baþýnda ; 

Verso Þubat 2003’den itibaren

Toplam  harcamalar 425 milyon Amerikan Dolarý

Ýhracat  tarihi Þubat 2002; Corolla Verso 

Mart 2004’den itibaren

Ýþçi  sayýsý 1.050

Corolla Avusturya Pazarýnda
TMMT Tüzüðüne Bakýþ

Türk Toyota firmasýnda üretilen
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Hamilelik döneminin saðlýklý
geçmesi hem anne adayý
hem de doðmamýþ bebek
için oldukça önemlidir. Bu
nedenle oluþturulan do-
ðuma hazýrlýk kurslarý ve aile
ebelerinin desteði birçok
kadýnýn doðum korkusunu
yenmesine yardýmcý oluyor.

Bu kurslarda hamilelik sýra-
sýnda ve doðum sonrasý
hakkýnda bilmek istediðiniz
herþeyi öðrenebilirsiniz.
Doðuma hazýrlýklý olmak,
doðum sýrasýnda doðru
nefes alma ve verme teknik-
lerini kullanmak anne ola-
caklar için rahat ve sorunsuz
bir doðum demektir.

Genç anne ve baba adaylarý
kurslarda, hamilelikte jim-
nastik, bilgilendirici ko-
nuþmalar, nefes alma ve
verme teknikleri ve emzirme
konularýndaki danýþma hiz-
metlerinden yararlanabile-
ceklerdir.
Danýþma ve bilgilendirici
konuþmalar Türkçe olarak
yapýlmakta ve aile ebelerinin
arasýnda bir Türk ebe de
bulunmaktadýr. Anne-baba
adaylarý için bu hizmetler
ücretsiz olarak verilmektedir.
Geniþ bilgi almak ve bu ko-
nuya iliþkin bilgileri içeren
ücretsiz broþürü sipariþ
etmek için aþaðýdaki telefon
numarasýný arayabilirsiniz. MMAA  1155,,  TTeell::  553311  1144//8877664411

Anne-baba adaylarý için kurs

UUlluuddaaðð  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ((UUÜÜ))
TTýýpp  FFaakküülltteessii  ÇÇooccuukk  SSaaððllýýððýý
vvee  HHaassttaallýýkkllaarrýý  AAnnaabbiilliimm  DDaallýý
ÖÖððrreettiimm  ÜÜyyeessii  PPrrooff..  DDrr..
NNiihhaatt  SSaappaann,,  ggeenneelllliikkllee
bbeebbeekklliikk  ddöönneemmiinnddee  oorrttaayyaa
ççýýkkaann  ''''AAlleerrjjiikk  ddeerrmmaattiitt''''iinn
ggöörrüüllmmee  ssýýkkllýýððýýnnýýnn,,  ddiiððeerr
aalleerrjjiikk  hhaassttaallýýkkllaarrddaa  oolldduuððuu
ggiibbii  aarrttttýýððýýnnýý  ssööyylleeddii..  

Prof. Dr. Sapan, erken
bebeklik döneminde görü-
len, þiddetini zaman zaman
artýran, döküntü ve kaþýn-
týya neden olan kronik bir
deri hastalýðý olan ''Alerjik
dermatit''in genetik bir
hastalýk olduðunu belirtti.
Hemen hemen 5 çocuktan
birinde görülen hastalýðýn,
çevresel faktörlere derinin

baðýþýklýk sisteminin göster-
diði aþýrý bir reaksiyon oldu-
ðunu anlatan Sapan
''Günümüzde tüm alerjik
hastalýklarda olduðu gibi,
alerjik dermatitinde görül-
me sýklýðý giderek artýyor''
dedi. 

Sapan, en önemli belirtisi
yoðun kaþýntý olan bu

hastalýk sonucu oluþan
döküntülerin genellikle yüz,
dirsekler ve dizlerde görül-
düðünü dile getirerek,
''Alerjik dermatit''in bulgula-
rýnda 5 yaþýna doðru azal-
ma görüldüðünü vurguladý.
Sapan ''Hastalýðýn belirtileri
genellikle 5 yaþýna doðru
azalsa da, tamamen orta-
dan kalkmaz. Alerjik der-
matiti olan çocuklarda, iler-
leyen yaþlarda astým ve aler-
jik nezle gibi diðer hastalýk-
lar da ortaya çýkabilir'' diye
konuþtu. 

Kaþýntý sonucu deri tahriþ
olduðu için cilt enfeksiyon-
larýnýn da oluþabildiðine
dikkati çeken Sapan, akar,
polen gibi alerjenlerin, bazý

gýdalarýn, kaþýndýran, tahriþ
eden ve hava aldýrmayan
giysilerin hastalýðýn þiddeti-
ni artýrabildiðini bildirdi. 

SSaappaann,,  þþuunnllaarrýý  kkaayyddeettttii::

''Hastalýðýn tedavisinde a-
maç kaþýntýnýn durdurulma-
sýdýr. Tedavide kaþýntýyý
önleyici merhemler kullaný-
lýyor. Sýk sýk ýlýk suyla duþ
alma, sýkmayan ve terle-
meyi önleyen pamuklu giy-
siler kullanýp yün ve naylon
giysilerden kaçýnma, belirti-
lerin ortaya çýkmasýna
neden olan alerjenle ile
diðer faktörlerden kaçýnma,
nemlendirici kullanma
hastalýk açýsýndan faydalý-
dýr.'' 

Bebeklerde "Allerjik Dermatit"e dikkat
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Türkiye’nin Avrupa Birliði yolunda her zaman karþýsýna çýkan, bu konu hakkýnda yorum yapan her yabancý siyaset adamý ya
da diplomatýn dilinden düþüremediði, Türk medyasanýn sýk sýk kullandýðý ama bizce halkýmýza yeterince anlatýlamayan,

22 Haziran 1993 tarihinde
yapýlan Kopenhag Zirvesi'-
nde, Avrupa Konseyi, Avru-
pa Birliði'nin geniþlemesinin
Merkezi Doðu Avrupa Ülke-
lerini kapsayacaðýný kabul
etmiþ ve ayný zamanda
adaylýk için baþvuruda bulu-
nan ülkelerin tam üyeliðe
kabul edilmeden önce karþý-
lamasý gereken kriterleri de
belirtmiþtir. Bu kriterler siya-
si, ekonomik ve topluluk
mevzuatýnýn benimsenmesi
olmak üzere üç grupta
toplanmýþtýr. 
SSiiyyaassii  KKrriitteerr:: Demokrasi,
hukukun üstünlüðü, insan
haklarý ve azýnlýklara saygý
gösterilmesini ve korunma-
sýný garanti eden kurumlarýn
varlýðý, 
EEkkoonnoommiikk  KKrriitteerr:: Ýþleyen bir
pazar ekonomisinin varlýðý-
nýn yanýsýra birlik içindeki pi-
yasa güçleri ve rekabet bas-
kýsýna karþý koyma kapasite-
sine sahip olunmasý 
TToopplluulluukk  mmeevvzzuuaattýýnnýýnn  bbeelliirr-
lleennmmeessii:: Siyasi, ekonomik ve
parasal birliðin amaçlarýna
uyma dahil olmak üzere ü-
yelik yükümlülüklerini üst-
lenme kabiliyetine sahip o-
lunmasý  
PPoolliittiikk  KKrriitteerrlleerr::  AB’ye gir-
meye aday ülkeler; 
- istikrarlý ve kurumsallaþmýþ
bir demokrasinin var olmasý, 
- hukuk devleti ve hukukun
üstünlüðü, 
- insan haklarýna saygý, 
- azýnlýklarýn korunmasý 
gibi dört ana kriter açýsýn-
dan deðerlendirmeye alýna-
caktýr. Genel olarak; ülkenin
çok partili bir demokratik
sistemle yönetiliyor olmasý,
hukukun üstünlüðüne saygý,
idam cezasýnýn olmamasý,

azýnlýklara iliþkin herhangi
bir ayrýmcýlýðýn bulunmama-
sý, ýrk ayrýmcýlýðýnýn olma-
masý, kadýnlara karþý her
türlü ayrýmcýlýðýn yasaklan-
mýþ olmasý, Avrupa Konseyi
Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin
tüm maddeleri ile çekincesiz
kabul edilmiþ olmasý,
Avrupa Konseyi Çocuk
Haklarý Sözleþmesinin kabul
edilmiþ olmasý gibi özellikler
dikkate alýnmaktadýr. Ancak,
bu ilkelerin varlýðý tek baþýna
yeterli olmamakta, ayný
zamanda kesintisiz
uygulanýyor olmasý gerek-

mektedir. 
EEkkoonnoommiikk KKrriitteerrlleerr
Kopenhag Zirve sonuçlarýna
göre, ekonomi alanýnda
iþlevsel bir piyasa ekonomi-
sinin varlýðý kadar, AB için-
deki piyasa güçleri ve reka-
bet baskýsý ile baþedebilme
kapasitesi de aranmaktadýr. 
aa.. Etkin bir piyasa ekonomi-
si için; 
- arz-talep dengesinin piya-
sa güçlerinin baðýmsýz bir
þekilde karþýlýklý etkileþimi ile
kurulmuþ olmasý, 
- ticaret kadar fiyatlarýn da
liberal olmasý, piyasaya giriþ
(yeni firma açýlmasý) ve çýkýþ
(iflaslar) için engellerin
bulunmamasý, 

- mülkiyet haklarýný (fikri ve
sýnai mülkiyet) içeren
düzenlemeleri kapsayan
yasal bir sistemin olmasý ve
bu yasalar ile düzenlemele-
rin icra edilebilmesi,
- fiyat istikrarýný içeren eko-
nomik bir istikrara ulaþýlmýþ
olmasý ve sürdürülebilir dýþ
dengenin varlýðý, 
- ekonomik politikalarýn
gerekleri hakkýnda geniþ bir
fikir birliðinin olmasý, 
- mali sektörün, tasarruflarý
üretim yatýrýmlarýna yönlen-
direbilecek kadar iyi geliþmiþ
olmasý gerekmektedir. 

bb.. AB içinde rekabet edebil-
me kapasitesinin saðlanmasý
için; 
- öngörülebilir ve istikrarlý
bir ortamda karar alabilen
ekonomik kurumlarýn makro
ekonomik istikrarýnýn olmasý
ve bununla beraber iþlevsel
bir piyasa ekonomisinin var-
lýðý, 
- alt yapý, eðitim ve araþtýr-
mayý içeren yeterli miktarda
fiziki ve beþeri sermayenin
olmasý, 
- firmalarýn teknolojiye u-
yum saðlama kapasitesinin
bulunmasý gerekmektedir. 
Bu çerçevede rekabet ede-

bilme derecesinin gösterge-
leri olarak, birliðe giriþten

önce birlik ile o ülke arasýn-
da belirli bir ticaret ortaklýðý-
nýn olmasý ve ülke ekonomi-
sinde küçük firmalarýn oraný
sayýlmaktadýr. 

TToopplluulluukk  MMüükktteesseebbaattýýnnaa
uuyyuumm  KKrriitteerrii
aa.. AB’nin siyasi birlik ile eko-
nomik ve parasal birlik
hedeflerini kabul etmek: 
Birliðin “ortak dýþ politika ve
güvenlik” politikasýna etkin
bir katýlým için aday ülkelerin
buna hazýr olmasý gerek-
mektedir. Ekonomik ve
Parasal Birlik konusunda ise,
merkez bankasýnýn baðým-
sýzlýðý, ekonomik politikala-
rýn koordinasyonu, Ýstikrar
ve Büyüme Paktýna katýlým,
merkez bankasýnýn kamu
sektörü açýklarýný finanse
etmesinin yasaklanmasý gibi
konularda üye ülkelerin al-
dýklarý kararlara katýlmak
gerekmektedir. 
bb.. AB’nin aldýðý kararlara ve
uyguladýðý yasalara uyum
saðlamak:
- Gümrük Birliði, mallarýn
serbest dolaþýmý, sermaye-
nin serbest dolaþýmý gibi
ortaklýk anlaþmalarýnda
belirtilen þartlara uyum sað-
lamasý, 
- tek pazara geçiþi gerekti-
ren Topluluk müktesebatýna
uyum saðlanmasý, 
- Topluluðun tarým, iletiþim
ve bilgi teknolojileri, çevre,
ulaþým, enerji, taþýmacýlýk,
tüketici haklarý, adalet ve iç-
iþleri, iþgücü ve sosyal
haklar, eðitim ve gençlik,
vergilendirme, istatistik, böl-
gesel politikalar, genel dýþ ve
güvenlik politikasý gibi alan-
lardaki her türlü düzenleme-
sine uyum saðlanmasý.

Kopenhag kriterleri nedir?

Kopenhag’dan 
bir görünüm
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MMaavvii  bbiillddiirriiyyoorr......
VViiyyaannaa-  Gazetecilik ilkesinin
bir gereði olarak, geçen sa-
yýmýzda yayýnlanan “Test mi
Ýþkence mi?’’ baþlýklý yazý-
mýzda, “adý geçmediði“
halde cevap hakkýný kullan-
mak isteyen firmanýn bu
sayýmýzda yayýnlanmasýný
istediði cevabýný siz saygýde-
ðer okuyucularýmýzýn görüþ-
lerine sunuyoruz.
ÖÖzzeettllee;; Geçen sayýmýzda,
bazý “pickerl” testi yapan fir-
malarýn ciddiyet ardýna sýðý-
nýp komik sebeplerle trafiðe
çýkamaz raporu verdiklerini
haber konusu yapmýþ, pick-
kerl testi yapýlmýþ bir ara-
baya pickerl vermeyenlerin

olduðunu yazmýþtýk. Bu
haberimize testi yapan fir-
manýn cevabý þöyle:

SSaayyýýnn  RReeddaakkttöörr;; 40. baský-
nýzda yer alan ”Test mi
Ýskence mi?” baþlýklý yazýnýz-
da bir test raporunun foto-
kopisi ile her ne kadar küçük
baský da olsa, ÝSMÝMÝZÝN
okunabildiði bir haberinize
karþý cevap hakkýmýzý kullan-
mak istiyoruz. Söz konusu
kiþi arabasýný test yaptýrmak
için baþvurdu. Biz NORMAL
testimizi yapýp, bulduðu-
muz arýzalarý listeledik, bu
arýzalarýn giderilmesi gerek-
tiðini raporumuza yazdýk.
Haberinizde rapordan büyü-
tülmüþ bölümün sadece
yaðmur sileceði ve sis lam-
basý kýsmý görünmekte, oysa

diðer eksiklik ya da
arýzalar DOÐRU bir
þekilde tarafýmýzdan
rapor edilmiþtir. 
Biz 6000’den fazla
müþterisi olan bir fir-
mayýz. Bugüne dek
böyle bir þikayet
almadýk. Haberde;
ilgili kiþinin eþi test
sonrasý bizi telefonla
arayýp, detaylý bilgi
istedi, ardýndan
ARBÖ bizi aradý onla-
ra da detaylý bilgi ver-
dik, þimdi de size
detaylý olarak yazmak
zorunda kaldýk. Biz
söz konusu kiþinin
iddialarýný reddediyoruz ve
kamuoyunu cevap hakkýmýzý
kullanarak asýl kaynaktan
bilgilendiriyoruz. Size, okuy-

ucularýnýza ve müþterilerimi-
ze saygýlarýmýzý sunarýz. 
MIDAS  Þubesi (Wattgasse)
Müdürü Gerhard Quýner

Cevap  hakký . . .

Bu gazete heryerde okunuyor!

VViiyyaannaa-  Avrupa’daki kon-
solosluklarda iþlemlerin
harç bedellerinde %25’e
varan indirimler halk ara-
sýnda memnuniyet yarattý.

Ýþlem bedelleri için Avru-
pa’daki konsolosluklara
ödenen harçlara %18 ile
%25 arasýnda deðiþen
miktarlarda indirim yapýl-
dý. Buna göre; 5 yýllýk
pasaport uzatma harcýna
52 Euro yerine 43 Euro
ödenecek.

AAnnkkaarraa- Maliye Bakanlýðý
Gelirler Genel Müdür-
lüðünün geçen yýlki kur
düþüþlerini iþlemlere yan-
sýtma kararý almasýyla, dýþ
temsilciliklerde alýnan;
“Damga pulu, Damga
Harcý, Deðerli Kaðýt
Bedeli, Noterlik Hizmetleri
ve bazý Sair Vergiler” de
indirildi. Bu indirimin
uygulamaya geçmesi ile
birlikte, iþlem sýrasýnda
alýnan harçlar  %18 ile
%25 arasýnda düþtü. 

Buna  göre  yeni  harç  tarifesi  gereði  
yapýlan  indirimin  tarifesi  þu  þekilde  oldu  :

6  Aylýk  pasaport  uzatma  11  Euro’dan  9  Euro’ya
5  Yýllýk                                                        52  Euro’dan 43  Euro’ya
Umumi  Vekaletname                32  Euro’dan 27  Euro’ya
Pasaport  Cüzdaný                          41  Euro’dan  33  Euro’ya
Aile    Cüzdaný                                      14  Euro’dan      11  Euro’ya

Konsolosluklarda harç indirimi
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VViiyyaannaa-  17 Ocak Cumar-
tesi gecesi Echo’nun dü-
zenlediði Türkülerle Soh-
bet gecesi Pýnar Düðün
Salonunda gerçekleþti.

Echo gençlik grubunun
düzenlediði ve Viyana’nýn
en iyi baðlama hocalarý ve
öðrencilerinin çaldýðý
Türkülerle Sohbet gecesi-
ne katýlýmýn yoðun oldu-
ðu gözlendi. Bu yýl beþin-
cisi düzenlenen geceye ilk
defa konuk bir grup ola-
rak Wonder saz kursu
öðrencileri de katýldý. 
Programýn açýlýþýný çaldýðý
türkülerle Wonder Saz
Kursu hocasý Müslüm
Durak yaptý. Daha sonra
Echo saz grubu hocasý
Hasan Öksüz ve öðrenci-
leri sahne alarak birbirin-
den güzel türküler çaldý-
lar. Ýlerleyen vakitlerde
Wonder Saz Grubu da
Echo gençlerine katýlarak
dinleyenleri coþturan
parçalar çaldý. 
Avusturyalý konuklarýn da
bulunduðu gözlenen
program hem Türkçe hem
Almanca olarak sunuldu.
Nazým Hikmet’ten þiirler

okunmasýnýn ardýndan,
programýn ikinci bölü-
münde Viyana’nýn en seç-
kin baðlama ustalarý
sahne aldý. Misafirlerin
istek parçalarýna da yer
verilen programýn sonun-
da oyun havalarý çalýndý
ve gençler halay çekti.

Programda baðlama ça-
lan ve türkü söyleyen 9
yaþýndaki Hilin Emre her-
kesin ilgi odaðý oldu. Hilin
bir yýldýr baðlama çalýyor.
Kýsa baðlama geçmiþine
raðmen, hocalarý onu çok
yetenekli buluyor. Bu
onun ikinci konsere çýkýþý. 

99  yyaaþþýýnnddaakkii  HHiilliinn
EEmmrree  hheerrkkeessiinn
iillggii  ooddaaððýý  oolldduu

Türkülerle sohbet
Konuklar  baðlamanýn  týnýsý  ile  bir  nebze  olsa  da  güzel  Anadolu’yu  yaþadýlar.
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VViiyyaannaa-  YYýýllllaarr  öönnccee  ggeellddiiððii-
mmiizz  yyeennii  vvaattaannýýmmýýzz  AAvvuuss-
ttuurryyaa    iillee  oollaann  iilliiþþkkiimmiizz  aassllýýnn-
ddaa  aassýýrrllaarr  öönnccee  bbaaþþllaammýýþþ..  HHeerr
ggüünn  iiççiinnddee  bbiizziimmllee  iillggiillii  nneelleerr
oolldduuððuunnuu  bbiillmmeeddiiððiimmiizz  bbüü-
yyüükk  bbiinnaallaarrýýnn,,  kkiilliisseelleerriinn,,
mmüüzzeelleerriinn  yyaannýýnnddaann  ggeeççiiyyoo-
rruuzz..  ÝÝþþttee  VViiyyaannaa’’nnýýnn  nniiþþaanneessii
ssaayyýýllaann  SStteepphhaannssddoomm’’ddaa
bbiillee  TTüürrkklleerrllee  iillggiillii  bbüüyyüükk  bbiirr
““ççaann””  vvaarr..  BBuu  ççaann  bbiirriinnccii
VViiyyaannaa’’ddaa  hheerr  ggüünn  ççaallýýyyoorr  vvee
hheerr  ççaallddýýððýýnnddaa  aassllýýnnddaa
TTüürrkklleerriinn  VViiyyaannaa’’yyýý  kkuuþþaattttýýððýý-
nnýý  hhaattýýrrllaattýýyyoorr..  VViiyyaannaa  kkuuþþaatt-
mmaallaarrýýnnddaa    kkaarrþþýý  kkaarrþþýýyyaa
ggeellddiiððiimmiizz  VViiyyaannaallýýllaarr  aassllýýnn-
ddaa  bbiizzii  hhiiçç  uunnuuttmmaammýýþþ,,  aammaa
bbuu  iiyyii  bbiirr  uunnuuttmmaammaa  ddeeððiill..
OOssmmaannllýý  kkuuþþaattmmaallaarrýýnnýý  ddaaii-
mmaa  zziihhiinnlleerrddee  ttuuttaaccaakk  iizzlleerrii
hhiiççbbiirr  zzaammaann  yyookk  eettmmeekk  iissttee-
mmeemmiiþþlleerr..  YYeennii  VVaattaann  GGaa-
zzeetteessii  oollaarraakk  AAvvuussttuurryyaa’’nnýýnn
bbaaþþkkeennttii  VViiyyaannaa’’nnýýnn  mmeerrkkee-
zziinnddee  ((bbiirriinnccii  VViiyyaannaa’’ddaa))
bbuulluunnaann  eenn  bbüüyyüükk  kkiilliisseessii
oollaann  SStteepphhaannssddoomm  ççaannýý  vvee
TTüürrkklleerr  iillee  iilliiþþkkiissiinnii  ssiizzlleerr  iiççiinn
bbüüyyüütteeçç  aallttýýnnaa  aallddýý..

1137 yýlýnda yapýmýna baþ-
lanan ve 1147 yýlýnda ta-
mamlanan Stephansdom,
tarih boyunca birinci Vi-
yana’nýn  merkez noktasý
olarak düþünüldü. 12. yüz-
yýldan bu yana Viyana’nýn
geçirdiði tüm evrelere ve
deðiþikliklere þahit olan, Vi-
yana’nýn kalbi olarak düþü-
nülen Stephansdom zaman
zaman yýpransa da hep
ayakta kalmayý baþarabildi.
Yaklaþýk 800 yýldýr Viyana-
’nýn manevi kalesi olan bu
kilise zaman zaman çýkan

yangýnlar, Türk kuþatmalarý,
Fransýz savaþlarý ve Ýkinci
Dünya Savaþý sýralarýnda
hayli yýprandý, ama en bü-
yük hasarý 2. Dünya Sava-
þý’nýn son günlerinde gördü.
1945 yýlý 11-13 Nisan ara-
sýnda çýkarýlan büyük bir
yangýnla Stephansdom’un
kuzeye bakan kulesi yandý,
çatý gövdesi, 2. Viyana Ku-
þatmasýnda Türklerin kaçar-
ken býraktýðý silahlar eritile-
rek yapýlan büyük Pummerin
Çaný, ve dev boyutlardaki
org tahrip oldu. Ancak
Viyanalýlar Stephansdom’u
üç yýl gibi kýsa bir süre içinde
tekrar eski haline getirdiler. 

Evliya  Çelebi’nin  gözüyle
Stephansdom

Dünyanýn her yerini gezen
Osmanlý seyyahý Evliya Çele-
bi 1665’de Viyana’ya da
geldi. Seyehatname’sinde
Stephansdom ile ilgili oalrak
þöyle yazdý: “ Ýstefani Kilisesi
4 kuleden müteþekkildir.
Kulelerden biri diðerlerine
oranla devasa boyutlardadýr.
Bütün dünyanýn en ünlü
mimarlarý bir araya gelseler,
buna benzer baþka bir kule
inþa edemezler. Bu çan kule-
sinin en aþaðýsý Galata Kulesi
kadar kalýndýr. Dört köþe
siyah taþtandýr.”

TTüürrkk  kkuuþþaattmmaassýýnnýýnn  zzoorr  zzaa-
mmaannllaarrýýnnýý  hhaattýýrrllaattaann  ddeevv

ÇÇaann  ((PPuummmmeerriinn  iimm
SStteepphhaannssddoomm))

Bu çan Viyana’nýn en büyük
çanýdýr. Yapýmý 1711 yýlýnda
tamamlanan Pummerin Ça-

ný 1712’de KaÝser 4. Karl za-
manýnda çalýnmaya baþlan-
dý. Böyle dev boyutlarda bir
çan yapýlmasý fikri ise daha
öncelere, Kayser 1. Joseph’e
dayanýyor. 

Bilindiði gibi 2. Viyana
Kuþatmasý’nda baþarýsýz
olan Kara Mustafa Paþa ve
askerleri silahlarýnýn bir kýs-
mýný Viyana’da býrakarak
kaçmak zorunda kalmýþlardý.
Bu silahlar Viyanalýlarca
büyük bir servet ve bir zafer
niþaný olarak saklanýlýyordu.
Kaiser 1. Joseph, bu silahlar-
dan 180 topun eritilerek
Imparatorluðun,  hatta tüm
Orta Avrupa’nýn en büyük
çanýnýn yapýlmasý emrini
verdi. Bu emirle Ýmparator,
Viyana halkýnýn zihinlerinde

Türk kuþatmasýnýn tehlikeli
ve zor zamanlarýnýn ebediy-
yen yaþatýlmasýný saðlamak
istiyordu. 

2. Dünya Savaþý’nýn son
günlerinde Viyana bir bom-
bardýmana uðradý ve ardýn-
dan büyük bir yangýn çýktý.
Bu bombardýmanda parça-
lanan ve yanan Pummerin
Çaný,  2,5 asýrdýr Viyanalýla-
rýn sembolü olmuþtu. 1952
yýlýnda  Oberösterreich’tan
gelen bir baðýþ sayesinde,
eski çanýn muhafaza edilen
kalýntýlarý ile yeni bir çan
yapýldý. Üzerinde savaþ
resimleri ve Osmanlý askerini
simgeley-
en 6
b a þ

Çanlar Türkler için çalýyormuþ

2. Viyana
Kuþatmasý’nda gözet-
leme kulesi olarak
kullanýlan
Stephansdom’un
Güney Kulesi



heykeli vardýr. 1957 yýlýnýn
Ekim ayýnda Çan Kulesine
asýlan Pummerin Çaný artýk
sadece yýlbaþlarýnda, özel
gün ve ayinlerde çalýnmak-
tadýr. Bu çaný görmek istey-
enler Stephansdom’un için-
den Nordturm yani Kuzey
Kulesi’ne çýkmak için bilet
alabilirler. Kuleye çýkýþ asan-
sörle saðlanmaktadýr. 

Stephansdom’un
Gözetleme  Kulesi

Stephansdom`da 4 kule
vardýr. Bunlardan Südturm
denilen, güneye bakan kule-
nin de Viyanalýlar için anlamý
oldukça büyük. “Bu kule çok
gördü geçirdi, özellikle Türk

Kuþatmalarýna dair anlata-
cak öyle çok þeyi var ki..”
diyorlar. 2. Viyana Kuþat-
masýnda buradan Türk as-
kerlerini izliyorlarmýþ. Du-
varlara gömülmüþ toplar,
savaþ sýrasýnda Türklerin
buraya 1000’den fazla top
attýðýný gösteriyor. 

Pummerin Çaný 21.383 kg
aðýrlýðýnda ve çapý 3,14
metredir. Bunun çalýnmasýy-
la kule adeta sallanýyor gibi
olur. Üzerindeki siyahlýklar
ve sesinin koyuluðu ile
Viyanalýlara Türk Kuþatmasý
sýrasýnda yaþadýklarý zor
günleri hatýrlatmak ister
gibidir.
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AAþþaaððýýddaa  ssiizzlleerree  ddüünnyyaannýýnn
ssoossyyoolloojjiikk  ggiiddiiþþaattýýnnýýnn  yyooll
hhaarriittaassýýnnýý  ççiizzeecceeððiimm,,  bbaakkaa-
llýýmm  mmeennzziillii  bbuullaabbiilleecceekk
mmiiyyiizz??

Sevgili okur; yer altýnda
Petrol sürekli olarak ürüyor
gibi bir bilginiz varsa yanýlgý
içerisindesiniz demektir.
PPeettrrooll’’üünn  BBEELLLLÝÝ bir rezervi
var ve günün birinde bite-
cek. Petrol Ýhraç Eden Ülke-
ler Birliði’nin ((OOPPEECC))  1975
yýlýndaki rezerv raporuna
göre 66 yýllýk petrol vardý. O
tarihlerde insanlýðýn çoðal-
ma hýzý, petrolün nakliyeler-
deki kaybý, petrole baðlý
endüstriyel geliþimin hýzý,
savaþlarýn tahminlerden
daha uzun süreli olmasý

gibi petrolü hýzlý tüketen
etmenler ne denli saðlýklý
hesaplanmýþtý tam olarak
bilmiyoruz. Ama rapora
göre Petrolün biteceði
kesin. Bu bitiþ sürecini ben
ikiye ayýrdým 
aa-)) son damlanýn biteceði
güne 30 yýl kala 
bb-)) son damla bittikten son-
ra.

BB þýkkýna bakalým; Petrol
biter, nakliye biter, ulaþým
inanýlmaz derecede yavaþ-
lar, insanlýða gerekli birinci
dereceden mamüller insan-
lara ulaþamaz duruma gelir,
gýda ve tekstil lüx ihtiyaçlar
sýnýfýna girer ziraat ve hay-
vancýlýðý olmayan bir takým
ileri ülkeler, ziraat ve hay-
vancýlýðý olan ülkeleri, ken-
dilerini ve halklarýný yaþat-
mak için sömürürler. Dahasý
karanlýðýn çöktüðü, üreti-
min olmadýðý, ilaç bulun-
mayan, ulaþýmýn taþ devri
þartlarýna döndüðü bir

dünyada kadýnlar, çocuklar
ve yaþlýlar alýþtýklarý rahat
hayattan evrim geçirmeyi
çoðunlukla baþaramazlar. 1
milyardan fazla insanýn
hamam böceðinden kork-
tuðu söylentisini hatýrlarsak
görüntü epey ürkütücü.

Bu, BB þýkkýný sizler de zaten
kolayca tahmin edebilirdi-
niz. Gelelim AA  þýkkýna yani
Petrolün son damlasýnýn
bitmesine 30 yýl kala neler
olabilir kýsmýna.

Bu kýsýmda da aslýnda yuka-
rýdakilerden farklý bir þey
yok ama tek fark, petrolün
kullanýmda olmasýndan
kaynaklanan geçici bir süre
için rahatlýðý saymazsak
arada bir farkýn olmadýðýný
görürüz. Zira Petrolün
deðerini iyi bilen bazý ileri
ülkeler yukarýda yazdýðým BB
þýkkýndaki petrol sonrasý
hayatý, önceden görmekte-
ler. Bu ileri görüþleri saye-

sinde alternatif enerji olan
Nükleer enerjiye bile karþý
çýkmalarýnda yine ayný
sebep yatar, hani uyanýðýn
biri ya da baþ kaldýrýcý ülke
ya da asilerin biri çýkarda
nükleer bomba felan yapar-
da Petrole giden yollarda
istenmeyen bir takim
pürüzler çýkar diye.
11997755’de dünya kullanýmý
için 6666 yýllýk rezerv vardýysa,
1975 den bu yana kaç sene
geçmiþ oluyor? Ya da baþka
deðiþle kaç senelik daha
petrol kalmýþ oluyor? 

Sevgili okur, ünlü Ýngiliz
komutan ve Baþbakan
CChhuurrcciillll’in  bundan 8800 sene
önce sarf ettiði bir sözünü
hatýrlatayým: “BBiirr  DDAAMMLLAA
ppeettrrooll,,  bbiirr  iinnssaannýýnn  ttüümm
kkaannýýnnddaann  ddaahhaa  ddeeððeerrlliiddiirr..””

Eee yol haritasýný çizdiðimi-
ze göre daha ne duruyo-
ruz! Haydiii Taþ Devrine bir
ikiii.

Mavi’nin  Köþesi

TTaaþþ  DDeevvrriinnee  
ÇÇeeyyrreekk  KKaallddýý

Türklerin Viyana
kuþatmasý sonra-
sýnda geride
býraktýklarý silah-
larýndan yapýlan
çan. 
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Mavi  bildiriyor..

Osman  Akkaya    (41)
Market  Sahibi
Yeni Vatan Gazetesi’ni
sürekli takip ediyorum,
yeterince renkli bir gaze-
te, hukuki alanlarda bizi
çok iyi bilgilendiriyor. Ben
buradaki Türk esnafýn ve
iþ adamlarýnýn çokluðun-
dan ve büyümelerinden
gurur duyarým güzel
görüntülü reklamlarýnýzla 
iki kez gururlanýyorum. 

Hüseyin  Kaynak    (28)
Kuaför    
Yeni Vatan Gazetesi’ni
gittiðim her kahve, res-
taurant ve iþ yerlerinde
görüyor ve okuyorum, her
gün çýksa okurum.
Gazeteniz gerçekten
okuyucuyu bilgilendirici

bir yapýya sahip. Bunun
dýþýnda eleþtiri ve öneri
olarak belirtmek isterim ki
mizaha daha geniþ yer
verilmeli ayrýca milli ve
dini büyüklerimizin hayat-
larý veya önemli sözlerinin
yer almasý gazetenize
daha baþka renkler de
katacaktýr. Bu güne dek
yazdýðýnýz hukuki bilgileri
toplayip bir el kitapçýðý
halinde okuyucularýnýza
daðýtmanýzý öneririm.

Ýrfan  Altunok  (26)    
Bir  fabrikada  grup  amiri
Yeni Vatan Gazetesi’ni
sürekli olarak dikkatle
okuyorum, yeterince
anlaþýlýr bir dille yazýlýyor,
böylece hukuki haklarýmý-
zý daha iyi anlama fýrsatý
buluyoruz. Gazeteniz,
Viyana’da yaþayan vatan-
daþlarýmýzý hakikaten
ciddi bir þekilde bilgilendi-
riyor. Avusturya’nýn büyük
firmalarýnýn reklamlarýný
bir Türk gazetesinde gör-
mekten mutluluk duyuyo-
rum. Spor haberlerinizi de
þahsen görmeyi arzu
ederim. 

Tahsin  Vural    (48)    Kasap
Yeni Vatan gerçekten

okunan bir gazete, ben
de sürekli okuyorum. Son
sayýnýzda üniversite öð-
rencilerinin haklarýný yaz-
mýþsýnýz. Bu iyi bir bilgi-
lendirme ama þunu belirt-
mek isterim ki öðrenci
sorunlarýna ve haklarýna
daha fazla, geniþ þekilde
yer veilirse daha iyi olur.
Çünkü en kolay ve saðlýklý
bilgileri gazeteden kolay-
ca bulmuþ oluyoruz.

Erkan  Durgut    (26)  
Ýþ  makineleri  operatörü
Benim Türkçem çok iyi
deðil ama anadilim olan
Türkçe’yi öðrenmek için
gazetelere bakýyorum.
Sizin gazetenizdeki ha-
berleri iyi anlayabiliyo-
rum. Bir de bazý haklarý-
mýzýn Türkçe olarak yazý-
lýp anlaþýlýr olmasý çok
güzel. Almanca gaze-
telerden bile güzel haber-
leriniz oluyor.

Kemal  Çetin    (21)  Tesisatçý

Yeni Vatan Gazetesi’ni
okuyorum. Türkçe yayýn
yapan gazeteler içerisinde
bu gazeteyi yeterince
renkli ve aydýnlatýcý bulu-
yorum. Benim Almancam
iyi deðil, bu yüzden
haberleri Türkçe olarak
takip ediyorum ve bu
konuda  sizi çok baþarýlý
buluyorum. Baþarýlarýnýzýn
devamýný dilerim.
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TToorrooss  RReessttaauurraanntt

Yaklaþýk 1 aydýr 5. Bölge’de
hizmet vermekte olan Toros
Restaurant ileriye dönük
bayaðý tutulacaðýnýn sin-
yallerini þimdiden vermeye
baþladý. Menüsünde 25’e
yakýn sulu yemek çeþidi var. 
Yaklaþýk 18 çeþit de ýzgara
çeþitleri. Bunlarýn dýþýnda
da meþhur Karadeniz pide-

sini bulmanýz da mümkün.
Toros Restaurantý’nýn ye-
mekleri güzel olduðu kadar
önünüze sunulan yemekle-
rin görünüþleri de mükem-
mel. Toros Restaurant’ýn 2
Hamaratlý Muzaffer ve Mu-
rat Ustalarý þunlarý söyledi-
ler: “Amacýmýz Viyana’nýn
en iyi ve en lezzetli Türk
lokantalarýndan biri ol-
mak”.

Viyana’nýn “Bol Kepçe Sulu Yemek” restaurantlarý

EErrggüünn  SSEERRTT
TTüürrkk  RReessttaauurraannttllaarrýý

Kent  Restaurant

Bu ay sizlere Viyana’nýn en
tanýnmýþ ve Avusturyalýlar
tarafýndan çok beðenilen
Türk restaurantlarýndan
Kent Restaurant’ýn 15.Böl-
gede’ki  2. þubesini  tanýta-
caðýz. 
15. Bölge’deki restaurantla-
rýnda 20 kiþi hizmet veriyor.
Ýçeriye girdiðinizde kendinizi
Türkiye’deymiþ gibi hissedi-

yorsunuz. 
Temel Tütüncü’yle yaptýðý-
mýz söyleyiþide, ‘’Restau-
rantýmýza çok insan geliyor.
Onlara en iyi hizmeti ver-
mek bizim en büyük ideali-
miz.  Mutfaðýmýzda yaklaþýk
25 çeþit sulu yemek , yakla-
þýk 20 çeþide varan ýzgara
seçeneðimiz var. 
Mutfaðýmýz Türkiye’nin
meþhur yemeklerinden o-
luþmaktadýr” dedi.

BBuu  aayy  ttaannýýttttýýððýýmmýýzz  rreessttaauu-
rraannttllaarrýýmmýýzz  hheemm  kkaarrnnýýnnýýzzýý
hheemm  ggöözzüünnüüzzüü  ddooyyuurruuyyoorr..

GGaallaa  RReessttaauurraanntt

Yaklaþýk 2 aydýr 20. Viyana’-
da hizmet vermekte olan Ga-
la Restaurant sulu yemek ve
ýzgara yemekleri üzerine baya
ilgi çekeceðe benziyor. Gala
Restaurant’ýn sahibi olan

Süleyman Uzun Yeni Vatan Gazetesi
muhabirine yaptýðý açýklamada,
‘’Amacýmýz Türk mutfaðýný en iyi þe-
kilde temsil etmek. Türk damak tadýný
ve lezzetini Türk olmayan müþterileri-
mize de beðendirerek bu leziz yeme-
kleri Avusturya’da da tanýtmak istiyo-
ruz” þeklinde konuþtu.

SSiiddee  RReeiisseenn  yyeenniilleennddii

VViiyyaannaa-  Viyana’nýn 12.
Bölgesi’nde hizmet veren
Side Reisen yeni þubesine
kavuþtu. 
Uzun çalýþmalar sonucu tek-
nik donaným ve dekor açýsýn-
dan modern bir donanýma
sahip oldu. Side Reisen’in
sahibi Kürþat Býçakçý þunlarý

söyledi, “Kýymetli müþterilerimiz
01.01.2004 tarihinden itibaren bize
Schönbrunnerstraße 181 adresindeki
yeni büromuzdan ulaþabilirler. Yeni
büromuz, eski büromuza yaklaþýk 30
metre mesafede olup yolun ayný tara-
fýnda otobüs duraðýnýn hemen yaký-
nýndadýr. Tek amacýmýz halka daha iyi
hizmet verebilmek ve onlara kendi
evlerindeymiþ gibi rahatý ve konforu
yaþatmak”. 



1Ekim 2003 den itibaren
WIENSTROM, WIEN-
GAS 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.
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WIEN ENERGIE sizleri en h›zl› bir
flekilde hedefinize ulaflt›r›r.

Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

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

Elektrik, gaz ve uzaktan
›s›tma ilgili bilmek
istedi¤iniz bütün

sorular›n›z için üüccrreettssiizz
tteelleeffoonn hatt›m›z 

00880000 550000 880000 oldu¤unu
biliyorsunuz. 

3 basamak ilerleyiniz.

Mariahilfer Straße 63 de
bulunan WWIIEENN EENNEERRGGIIEE

HHAAUUSS de Enerji
kulan›m›n›z ile ilgili ücret-

siz bir bilgi görüflmesi
yap›yorsunuz. Bir daha

zar at›n›z.

Yürüyen
merdivenleri
kullan›n›z.

Tafl›nd›n›z ve WWIIEENN
EENNEERRGGIIEE´nin sizlere

sundu¤u baflang›ç paketi-
ni ücretsiz olarak müflteri
temsilcili¤inden ald›n›z. 
3 basamak ilerleyiniz.

Yeni kay›t, nakil, sayaç
ve banka hesap kontrolü

gibi fleyleri, online
hatt›m›z 

wwwwww..wwiieenneenneerrggiiee..aatt den
de takip edebilirsiniz.
2 basamak ilerleyiniz.

Tafl›n›yorsunuz ve hatt›-
n›z›n nakilinin online

arac›l›¤› ile yapmak isti-
yorsunuz. Ancak ‹nternet

adresini unuttunuz. O
zaman ö¤renmek 

için 39´a kadar 
geri gidiniz.

FF‹‹NN‹‹SSHH
Tebrikler! Do¤ru Enerji

‹flletmecili¤i ile her
zaman kazan›rs›n›z.

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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