Türk toptancýsýna yapýlan “Kanlý Soygun”un

Haberin devamý sayfa 6’da

Viyanalý Dünya Þampiyonu Türk
Der Austro-TTürke wurde Österreichs Fernschach -W
Weltmeister

office@yenivatan.com
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110 Jahre nach Wilhelm Steinitz hat
Österreich wieder einen Weltmeister
im Schach: Der 58-jjährige AustroTürke Tunç Hamarat (Physiker) wurde
nach glänzendem Spiel im Finale zum
Weltmeister ernannt.
16. Fernschach-W
Hamarat wurde in Istanbul geboren
und lebt seit 1972 in Wien.

Foto:Michaela Seidler

Uzun yýllardýr satrançta
Dünya Þampiyonu çýkaramayan Avusturya ''Yazýþmalý
Satrançta'' 30 yýldan fazla
Viyana’da yaþayan Fizikçi bir
Türk ile dünya þampiyonluðunu yakaladý. Bu baþarýsýyla
özellikle Avusturyalýlarýn ve
çevresinin gurur kaynaðý olan
Tunç Hamarat’a Avusturya
basýný geniþ yer verdi. Yeni
Vatan Gazetesi Avusturyalýlarýn gurur kaynaðýmýz diye

ele avuca sýðdýramadýklarý
Dünya Þampiyonu Tunç
Hamarat'ý bürosuna davet
ederek kendisini içtenlikle
tebrik etti. Özellikle Avusturya'da yaþayan Türk toplumu
içinden tamamen bir ''Zeka,
dikkat ve disiplin'' oyunu
olan Satranç alanýndan
Dünya Þampiyonu'nun çýkmasý, tüm dünyanýn da dikkatini çekti. Avusturya televizyonun yanýnda birçok

uluslararasý televizyon programýna konuk olan Tunç
Hamarat mutluluk konusunda; “Ne aþýrý mutluluklarý ne
de aþýrý mutsuzluðu seviyorum. Hayat felsefemde hep
bir orta yol vardýr. Mutluluk
zaten anlýk bir olaydýr.
Önemli olan genel huzur ve
küçük mutluluklarýndan haz
duymaktýr” dedi.
Haberin devamý sayfa 30’da
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Saðolasýn Küfi Seydali
Viyana- Avrupa Birliði’nin
Kýbrýs ile ilgili Þubat 2004’de
düzenlediði toplantýda konu
hep kötülenen Türkiye, Anadolu Türkleri ve Kýbrýs idi. Toplantýya Kýbrýs Rum tarafýndan
birçok temsilci katýlýrken bir tek
Türk temsilci yoktu. Toplantýya
yüksek derecede çeþitli ülkelerden Büyükelçilik düzeyinde
diplomatlar kayýlýrken yüzlerce
Rum ve Yunanlýnýn yanýnda
birçok Avusturyalý katýldý. Toplantýda hiçbir Türk Derneði tesmilcisi yoktu. Türk basýnýndan
sadece Yeni Vatan Gazetesi ve
Vatan Gazetesi temsilcileri
yeraldý. Konu dönüp dolaþýp

Küfi Seydali

Toplantýya Avrupa Komisyonu’nun Avusturya Temsilcisi Georg Dotlich, Kýbrýs Rum Kesimi
Büyükelçisi, Rum kesiminden Prof Dr. Dimitris Th. Tsatsos katýldý.

devamlý Kýbrýs’ta Anadolu’dan
gelen Türklerin ne kadar uyumsuz, kötü ve Kýbrýs’ýn bütünleþmesine ters olduðunda kilitlendi. Türkiye yerden yere vuruldu.
Tek taraflý Rumlarýn herkesin
gözü önünde bu taraflý fikirleri karþýsýnda ayaða kalkan
Avusturya Kuzey Kýbrýs Dostlarý
Baþkaný Kufi Seydali, “Þu anda
yapacaðým konuþmadan sonra
beni taþlayabilirsiniz ama bu
söylediklerimi lütfen bir dinleyiniz. Toplantýda hiçbir Türk
temsilcisinin olmamasý Avrupa
Birliði’nin tarafsýzlýðýna, birleþ-

Hicri yýlbaþý Aþure haftasý
Her Muharrem Ayý'nýn 10.
günü yapýlan Aþure haftasý 2
Mart'ta baþlýyor.
Viyana- Hicri yýlbaþý olarak
kabul edilen 1 Muharrem, 21
Þubat akþamý Ýslami derneklerin organizasyonu ile kutlandý.
Günün önemini anlatan konuþmacýlar, Ýslam aleminin yýlbaþýsý olarak kabul edilen 1
Muharrem günü davetlilerin
çocuklarýna hediyeler daðýttýlar.
Ýslam dini ve öncesindeki dini
olaylarda vuku bulan en
önemli hadiselerin “1 Muhar-

rem” günü olmasý ve kýyametin de yine “1 Muharrem”
günü kopacaðý inancýnýn
hakim olduðu Muharrem Ayý,
geleneksel Aþure haftasýný da
içermekte.
Her yýl 10 Muharrem günü
yapýlan aþure haftasý bu yýl 2
Mart'ta baþlýyor.

tiriciliðine ve kardeþlik mesajlarýna TERS düþmektedir. Burada
neden hiçbir Kýbrýslý Türk veya
Türk temsilci yoktur? Kendiniz
çalýyor, kendiniz oynuyorsunuz.
Devamlý Türkleri kötüleyerek
nereye ulaþacaksýnýz? Kýbrýsta
Türklerin katliam yaptýðýný ifade ediyorsunuz. Kýbrýs’ta katliama uðrayanlar Kýbrýs Türkleridir. Masaya bizimle oturmadan bizlersiz nasýl çözüme ulaþacaksýnýz? Anadolu Türklerinin Kýbrýsý terk etmesini istiyorsunuz.
Anadolu
Türkleri
Kýbrýs’ta son otuz yýldýr yaþa-

mýyor. Anadolu Türkleri yüzyýllardýr Kýbrýs’ta. Kaldý ki bu
kadar öcü diye gösterdiðiniz
Anadolu Türklerinden son kýrk
yýlda AB ülkerinde 3 milyondan
fazla var. Nedir bu Anadolu
Türklerine ön yargý?
Ben burada yine de bana söz
hakký veren Avrupa Birliði
Avusturya temsiliðine teþekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’yi,
Türkleri kötüleyerek bir yere
varamazsýnýz. Ben Kýbrýslý bir
Türk olarak barýþtan yanayým.
Ýki yüzlülükten deðil”.

Sýðýnmacýya tecavüz
Traiskirchen- Sýðýnmacý evinde kalan 35 yaþýndaki
Kamerunlu bir sýðýnmacý kadýna, bekçi odasýnda tecavüz
eden 47 yaþýndaki eski güvenlik görevlisi tutuklandýktan
sonra serbest býrakýldý.
Ýçiþleri Bakaný Ernst Strasser'in
basýna verdiði bilgiye göre;
15 Ocak günü bir þey sormak
için bekçi odasýna giren kadýna, kapýyý kilitleyip tecavüz
eden 47 yaþýndaki bekçi
tutuklandý. Ancak bekçi, þahit
gösterip “kadýnýn rýzasý ile

onunla birlikte oldum” diyince serbest býrakýldý. Olayý derinleþtiren savcýlýk, bazý kiþilerin pazarlamalarýyla 15-20
Euro’ya sýðýnmacý kadýnlarýn
satýldýðýna dair þikayetleride
dikkate aldý. Tecavüze uðrayan kadýna karþý “rýza gösterdi” diye þahitlik yapan kiþi
hakkýnda bilgi verilmedi.
Burada iþlenmiþ bir tecavüz
suçu yoksa bile sýðýnmacý evinin bekçi odasýnda söz konusu olayýn cereyan etmiþ
olmasý kafalarý bulandýrdý...
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayý 42

Sayfa 3

POLÝTÝKA

AB Baþkanlýðý için adý geçen Schüssel Türkiye-AAB üyeliði için konuþtu:

“Masraflar masaya yatýrýlsýn”
Viyana- Avusturya’nýn Muhafazakar ÖVP’li Baþbakan‘ý
Wolfgang Schüssel, Raiffeisen
Bankasýnýn bir derginin 30.
kuruluþ yýldönümü nedeniyle
Viyana'da düzenlediði toplantýda Türkiye - Avrupa Birliði ile
ilgili önemli mesajlar verdi.
Baþbakan Schüssel ''Büyük bir
Avrupa Birliði'nin Getireceði
Fýrsat ve Riskler'' adýný taþýyan
konferansta “Ýlk önce Türkiye'nin Avrupa Birliðine üyelik
müzakereleri öncesi AB’ye
Türkiye’nin getireceði masraflarý ve neticelerini masaya yatýrýlmalýyýz. Daha sonra Türkiye'nin AB üyesi olmasý yolunda görüþmelere baþlama kararý alýnmasý gerekir'' dedi.

“Eksi tam üyelik” yeni çýktý!
Baþbakan Schüssel Türkiye’nin AB'ye katýlýmý konusunda,
iki muhtemel çözüm önerdi:
Bunlardan birincisi Alman
CDU Lideri Angela Merkel'in
de kýsa süre önce önerdiði
gibi bir ''imtiyazlý ortaklýk'' ya
da ikinci alternatif olarak
'”eksi tam üyelik”.
Schüssel, ‘’Eksi tam üyelikte”
''eksi''nin iþ gücü dolaþýmýnda
ve tarým subvansiyonlarýnda
sýnýrlamalar anlamýna geldiðini sözlerine ekledi. Diðer bir
deðiþle
Türkiye
Avrupa
Birliðine tam üye olacak ama
serbest dolaþým yok. Yani Türk
vatandaþlarý istediði gibi hiçbir
Avrupa Birliði ülkesine gidemeyecek. Eðer gitmek istiyorsa þimdiki gibi vize çilesine
YENÝ VATAN GAZETESÝ

devam. Tarým sübvansiyonu
almayacak olan Türkiye böylece tarýmýný geliþtiremeyecek ve
Türk tarýmý büyük bir darbe
yiyecek.
Türkiye
Avrupa
Birliðine girecek veya girmiþ
hiçbir ülkenin yapmadýðýný
zatne yapmýþ durumda.
Türkiye Gümrük Birliði’ne
girerek
aslýnda
Avrupa
Birliði’nin istediðini önceden
zahmetsiz bir þekilde vermiþ
ve bu güne kadar 100 Milyar
dolar dýþ ticaret açýðý vermiþ
durumda. Bu konuþmalardan
anlaþýlan Baþbakan Schüssel’in Türkiye’nin Avrupa Birliðine
giriþine “þartlý” evet diyor.
Avusturya’da Sosyalistler, FPÖ
ve Yeþiller de Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne girmesine pek
sýcak bakmýyorlar.
Baþbakanýn Schüssel’in konuþmasý belki de istemeyerek,
Brüksel'deki Prodi'nin halefi olmaya

aday olduðu etkisi
uyandýrdý.
Birçok toplantýya katý-

lan Büyükelçi heyecanla
Schlüssel’in Türkiye ile öne
sürdüðü
tezleri
dinledi.
Baþbakan ayrýca, masraflara
iliþkin gerçeklerin masaya yatýrýlmasýnýn yaný sýra ülkenin
''farklý yanlarýnýn'' bu kadar sert
deðerlendirilmemesinden yana olduðunu da söyledi.
AB'nin yürütme organý AB
Komisyonu'na yeni baþkan
arayýþlarý sürat kazanýrken,
adaylar arasýnda Avusturya
Baþbakaný Schüssel’in de
adý geçiyor.
AB Komisyon
baþkanlýðý
için Avrupa
Birliði’ne
üye ülkelerin Devlet
Baþkanlarý
arasýnda
Baþbakan

Schüssel’in AB Komisyon baþkanlýðý için ismi geçiyor.
Bu konuda Schüssel’i istemeyecek iki ülke var: Fransa ve
Ýngiltere. Baþbakan Schüssel
bundan yaklaþýk on yýl önce
Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný
iken Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne girmesini “Ben Türkiye dostuyum. Birçok Türk
dostum var diyecek kadar”
açýkça destekliyordu. Zaman
ve kartlar deðiþmiþe benziyor.
Doðrular ve gerçekler su üstüne çýktý. Dostlar acý
söylerler. Umarýz
“Dostlarýmýz gerçek dostlardýr”...
(Birol Kýlýç)

Avusturya’ya Baþbakaný Schüssel bir
toplantýda Yeni Vatan Gazetesi’ni
incelerken.
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Es ist hoch an der Zeit,
Vorurteile abzubauen
Önyargýlarý yýkmanýn zamaný geldi.
Von

Alfred Matousek

Meine Spaziergänge sind
nicht nur Therapie für mein
geschwächtes Herz, sondern
dienen auch der psychischen
Befindlichkeit. Oft sind es
Alltäglichkeiten, welche
Gedanken anregen, die unser
Zusammenleben betreffen.

Herr Alfred
Matousek
besuchte Yeni
Vatan Zeitung

Ein Beispiel war die Begegnung mit einer Kindergartengruppe im Pötzleinsdorfer
Schlosspark, als ich die "Tante"
zu einem Mädchen in scharfem Ton sagen hörte: "C..., leg
dich nicht mit mir an, sonst
gibt's Krieg! Blöd und frech
kannst du mit deiner Mutter
sein, mit mir nicht!" - Wie
leichtfertig fällt hier das Wort
"Krieg", und wie zweifelhaft
muss das Verhältnis KindMutter-Tante sein. Messen wir
in unserer Umgangssprache
dieser Bezugsperson eine
Verwandtschaft bei, ergibt sich doch der abscheuliche BruderKrieg!
Ein anderes Mal traf ich zwei junge Mütter, die ihre Säuglinge
mit festen Tüchern vor die Brust gebunden hatten, wo sie warm
und geborgen schliefen.
Die Frauen trugen bunt gestrickte Hauben mit Ohrlappen, die
an Lappland oder Peru erinnern; sie werden vermutlich bald den
praktischen Umhang gegen einen gummibereiften
Kinderwagen tauschen, und sich dem zeitlichen Gefüge unserer
Gesellschaft anpassen. Hoffentlich bleibt den Kleinen aber das
seelische Glücksgefühl am Busen der Mutter ihr Leben lang
erhalten.
In meiner Kindheit durfte ich zwei Ferienwochen bei meinem
Onkel in Zürich verbringen. Er holte mich vom Bahnhof ab, und
die ersten Worte nach der Begrüßung waren: "Was hast du denn

für ein Affenjankerl an?" es war eine Trachtenjoppe mit breiten Revers.
Das muss also ebenso
gewirkt haben, obwohl
in der Schweiz alpenländische Kleidung bekannt
ist. Und heute? Österreichischer Trachtenstil ist
sehr beliebt, allerdings
modisch auffrisiert und
zu stolzen Preisen, wenn
es sich um Qualitätsprodukte handelt - ein
schlichter Lodenmantel,
wie ihn Kaiser Joseph
trug, ist schon seltener
zu bekommen.
So ist das aber mit der
Kleidung: Man hat sich
daran gewöhnt, eine
muslimische Frau in
bodenlangem Kleid und
mit Kopftuch zu bewundern, die ihren kranken
Sprössling zum Arzt führt, man akzeptiert, dass man in Italien
nicht in kurzen Hosen eine Kirche betritt, dass man in einer
Synagoge sein Haupt bedeckt und beim Besuch einer Moschee
die Schuhe abstreift. Man mokiert sich weder über Arafats
Kopfbedeckung, noch über Niki Laudas rote Schirmkappe; auch
das runde Käppchen von Ernst Fuchs findet man schick - trägt
aber ein Mann aus Albanien ein solches, wie er es von daheim
gewohnt ist, scheint es manchem Zeitgenossen fremd, wie ein
"Kappel", das 1948 das Zeichen eines Revolutionärs war.
Es ist hoch an der Zeit, diese Vorurteile abzubauen, und wieder
die Menschen zu sehen statt der Hüte! Ich sage als Patient im
Krankenhaus weiterhin "Schwester" zu einer gütigen Helferin,
die vielleicht von den Philippinen kommt oder sonst woher, und
schließe sie damit als Mitglied in meine Familie ein. Denken wir
öfter daran, und meiden wir dadurch vor allem den Bruderkrieg!
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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WIEN ENERGIE EVÝ´nde Heinrich Harrer Sergisi

Soldan saða WIEN ENERGIE GmbH yönetim kurulundan Dipl.Ing. Friedrich Pink ve Ing. Mag. Dr. Michael Obentraut, Professor Heinrich Harrer
ve Bgm. Hüttenberg´deki Harrer Müzesinin yöneticisi Rudolf Schratter (ön solda) WIEN ENERGIE EVÝ’ndeki sergide.

Viyana- 21 Ocak´tan 9 Nisan
2004´e kadar WIEN ENERGIE
EVÝ, Hüttenberg Pazar Belediyesi ve Heinrich Harrer
Müzesi ile birlikte “Heinrich
Harrer´in taþ devriyle karþýlaþmasý” adlý sergiye ev sahipliði
yapýyor.
Heinrich Harrer 6 Haziran
1912´de Kärnten eyaletinin
Hüttenberg semtinde doðdu.
Graz´daki Coðrafya ve Spor
öðreniminin dýþýnda, genç
yaþta kayak sporunda elde ettiði baþarýlardan sonra Heinrich
Harrer Daðcý olarak da ismini
tüm dünyaya duyurdu.
Bunlardan biri "Eiger-Nordwand Daðýna" ilk defa çýkýlmasýydý. Geçtiðimiz yüz yýlýn 40´lý
yýllarýnda Heinrich Harrer
Tibet´e, o dünyanýn çatýsýnda
bulunan gizem dolu ülkeye gitmek ve orada tanrý kralý olarak
bilinen Dalai Lama ile günümüze kadar uzanan bir dostluk
YENÝ VATAN GAZETESÝ

(Neubaugasse Duraðý) ulaþabilirsiniz.

sürdürmek nasip olmuþtur.
Dünyanýn her bölgesine yaptýðý
gezilerin kitap ve film olarak
gösterilmesi, Heinrich Harrer´i
tamamen ünlendirdi. En son
olarak 2002 yýlýnda yayýnlanan
Heinrich Harrer´in Otobiyografisi “Benim Hayatým (Mein
Leben)” ve Brad Pitt´in baþrol
oynadýðý “Tibet´te Yedi Yýl”
adlý kitabýnýn film haline getirilmesi bunlardan bir kaçý.
Büyük bir kâþifin Hayat eseri
Sergi, Yeni Gine´deki Dani ve
Brezilya´nýn Rio Xingu bölgesindeki kýzýlderelilerin taþ devri
kültürünün zaman içerisindeki
araþtýrmalarý ile ilgileniyor.
WIEN ENERGIE EVÝ’nde siyaretçiler bunlarý Heinrich Harrer´in
gözleriyle görebiliyorlar.

Sergide taþ devrine ait süs ve
günlük yaþamda kullanýlan
takýlar, taþtan baltalar, taþtan el
aletleri, yontulmuþ koruma
aletleri, savaþ kalkanlarý, bitki
kabuklarýndan çantalar, Kauri
Salyangozu ve Jaguar pençelerinden takýlar sergileniyor.
Sergide sunulan deðerli eþyalar
ve arþivden alýnan bir çok sayýdaki resim, Heinrich Harrer´in
hayranlýk uyandýran hayat eserine girmemizi saðlýyor. Heinrich Harrer in eserleri yurt içi ve
yurt dýþýnda bir çok ödüle layýk
görülmüþtür.
Sergi: Giriþ ücretsizdir. WIEN
ENERGIE EVÝ 6. Viyana´da
Mariahilferstr. 63 de bulunuyor. WIEN ENERGIE EVÝ’ne 13A
ve 14A ile U3 hatlarýyla

Açýlýþ saatleri:
Pazartesi´den Çarsamba´ya
kadar: Saat 9-18arasý,
Perþembe: Saat 9´dan 20´ye
kadar. Cuma günleri: Saat
9´dan 15´e kadar.
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Kanlý soygunun arkasýnd

Andi Schiel/Krone

Resimde görülen Mustafa Bakan soygunculardan aldýðý darbelerden sonra kýsa süre hastahanede kaldý ve
çýktý. Orient çalýþanlarýndan Mustafa ÇATALBAÞ ise kafasýna aldýðý öldürücü darbeler ile hala derin komada. Soyguncular tarafýndan kafasýna aldýðý insanlýk dýþý inanýlmaz ve Hunharca darbeler ile TANINMAZ
hale gelen Mustafa ÇATALBAÞ için dostlarý, patronlarý ve Türk toplumu dua ediyor...

Viyana- 21. Bölgedeki
toptancý halinde Avrupa'nýn tanýnmýþ Türk toptancýlarýndan Orient'e ait iþ
yeri ''Doðu Avrupalý”
olduklarý söylenen 6 kiþilik
silahlý bir çete tarafýndan
soyuldu. Ancak saldýrganlarýn Türk veya bu saldýrý-

ca dövüldükten sonra deponun arkasýna götürülerek aðzý bantlarla baðlandý ve BOÐULMAYA
býrakýldý. Son anda bir
Orient çalýþaný Mustafa
Çatalbaþ’ýn
aðzýndaki
bantlarý çözdüðünü Yeni
Vatan Gazetesi’ne ifade
ettikten sonra þunlarý söyledi: “Ben deponun arka
tarafýnda
idim.
Türk toplumu ve
Geldiðimde herþey olup
iþverenler ÞOKTA....
bitmiþti. Her gün birlikte
En büyük darbeyi yiyen çalýþtýðým Mustafa ÇatalMustafa Çatlbaþ hunhar- baþ’ý elleri, ayaklarý ve

nýn arkasýnda Türk asýllýlarýn olmasý ihtimali dedüþük deðil. Soyguncular
kasadaki yaklaþýk 80.000
Euro'yu Orient’in Müdürü
Mustafa Bakan’dan aldýktan sonra, iþçi olarak çalýþan iki Türk'ü hunharca
sopalarla kafalarýna vurarak adeta katliamdan
örnekler verdiler.

aðzý bantlanmýþ bir þekilde buldum. Mustafa Çatalbaþ’ýn gözleri yerinden
çýkacak gibi idi. Boðuluyordu. Son anda bantý

Andi Schiel/Krone

Ýnzensdorf'taki
Büyük
Hal'de faaliyet gösteren
Avrupa'nýn tanýnmýþ Türk
toptancýsý Orient, 6 kiþilik
silahlý çete tarafýndan
kanlý bir þekilde soyuldu.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Andi Schiel/Krone

da kimler var?
Olay anýnda Almanya’da
olan firmanýn patronlarýndan yaralý Mustafa
Bakan’ýn aðabeyi
Ayhan Bakan olay yerinde yaralýlardan etrafa
sýçrayan kanlarý þaþkýnlýk
ve üzüntü içinde
gösterirken.

açtýðýmda nefes almaya baþladý. Mustafa Çatalbaþ’ýn kafasý
ve gözü kanlar içinde paramparça idi. Tanýnmaz bir durumda idi”.
Derhal hastahaneye kaldýrýlan
Mustafa ÇATALBAÞI’nýn durumu komada ciddiyetini koruyor. Baþýndan vurulan M. Çatalbaþý'nýn yoðun bakýmda tutulduðu bildirildi. Diðer yaralý
firmanýn patronlarýndan Mustafa Bakan'ýn ise hayati tehlike
taþýmadýðý ve hastahanede kýsa
bir süre kaldýktan sonra çýktýðý
öðrenildi.
21 Þubat Cumartesi akþamý
saat 17.00 sularýnda kafalarýnda siyah maskeler olan 6 kiþilik
silahlý çete Inzensdorf'taki
Orient toptancý dükkanýna
dalarak, bozuk bir Almanca ile
''paralar nerede'' diye baðýrmaya ve rast gele ateþ etmelerinin arkasýnda SIR PERDESÝ
hala çözülmedi.
Polisler; 1995 yýlýndan bu yana
Hal içerisinde cereyan eden
YENÝ VATAN GAZETESÝ

silahlý soygunlara dikkat çekerek, bu soygunlarýn çoðunlukla eski Demirperde Doðu
Bloku gibi doðu Avrupalýlarca
gerçekleþtirildiði ve çoðunlukla
Türk iþ yerlerini seçtikleri belirtildi.
Yeni Vatan Gazetesi’ne konuþan bu kanlý soygundan sorumlu Emmniyet masasý müdürü
Schaffer, Türk toplumundan
yardým istedi ve þunlarý ifade
etti: ”Orient firmasýna yapýlan
kanlý saldýrý çok yönlü araþtýrýlýyor. Bize bu olay ile ilgili bilgi
verecek vatandaþlarýn 01/313
10/361 40 numarasýný arayýp
bizzat benimle konuþmalarýný
rica ediyoruz. Her türlü korumayý kendilerine söz veriyoruz.
Bu saldýrýnýn imzasý ne kadar
eski demir perde ülkeri olan
doðu Avrupa ülkeleri kökenli
olsa da þu anda her þey açýk.
Bu iþin arkasýnda kimler var? Bu
soruyu cevaplamamýz için belki
bu olay ile ilgili çevrenizde dikkatinize çeken bir noktaya
ihtiyacýmýz var. Soyguncular
belki çevremizden de olabilir”
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Yeni Vatan Gazetesi'nýn
cevap aradýðý sorular :
1- Düzenli olarak çok miktarda para bulunuyormuydu? Bu saldýrýnýn arkasýnda Türkler olabilir mi?
2- Hafta sonu dükkanýn açýk olmasý mutad mýydý?
3- Çalýnan paralar içerisinde banka iþlemi görmüþ
para var mýydý?
4- Soyguncularýn olay esnasýndaki daðýlým mevkileri neydi, duruþlarý nasýldý?
5- Soyguncularýn silahlarýný tutma þekli nasýldý?
6- Soyguncularýn boy-kilo ortalamalarý denk
miydi?
7- Soyguncularýn ayakkabýlarý hakkýnda bilgi var
mý?
8- Soyguncularýn kullandýklarý araç hakkýnda bilgi
var mý?
9- Olay saat 17.00’de olduðuna göre saat 19.00
civarýnda gümrükten çýkýþ yapan toplu bir ERKEK
grup yada iki araçlý bir grup var mýydý?
10- Hal içerisinde güvenlik kamerasý mevcut olup,
herhangi bir ilgi çekici kayýt var mý?
11- Kullanýlan silahlarýn markasý çeþidi ve türü
tespit edildi mi?
12- Çalýnan paralar tek deste miydi, deðilse tek
kiþi mi aldý ya da kullanýlan çanta var mý?
13- Bantla baðlayan kiþi tek baþýna mý yaptý, sayý
fazlaysa baðlama teknikleri ayný mý?
14- Profesyönel bir ekip olsa bile bunlarýn hedef
seçmeleri tesadüf olamayacaðýna göre muhakkak
suretle önceden olay yerinde arþtýrma yapmýþ
olmalarý ve adý geçen þirkette yüklü miktarda paranýn bulunduðunu biliyor olmalarý þart olduðuna
göre þirket çalýþanlarýnýn ''boþ boðazlýk yapýp'' bazý
Yugoslav yada benzeri arkadaþlarýna ''kasamýzda
sürekli para blunuyor'' babýndan sohbetlere girip
girmediklerinin tespiti yapýldý mý?
15- Aðýr yaralý olan þahsa, kaç el ateþ eildiði, tek
kere ise direk kafaya niþan alýnýp alýnmadýðý ve
ateþ edenin mesafesi belirlendi mi?
16- Kullnýlmýþ olan mermilerin önceden temizlenip
temizlenmediðine bakýldý mý?
17- Defalarca ateþ edildiðine göre silah seslerini
çevrede dikkate alanlarýn olup olmadýðý araþtýrýldý
mý?
18- Olay anýndan kýsa bir süre önce dükkandan
ayrýlan ortak, yakýnlarda þüphe çekici birþey görmüþ müydü gidip-geldiði yerin mesafesi neydi? Ýlk
önce ambulansý mý yoksa polisi mi aradý?
19- Hafta içi satýþlarýndan gelen paranýn bankaya
götürüldü mü?
20- Hafta sonu satýþlarýnda ilgi çekici bir yoðunluk
oldu muý?
21- Yoðunluk vardýysa satýlan mallarýn Türü ve
Hal'e ne zaman girdikleri?
22- Defalarca soygunlara maruz kalmýþ olan halin
müdürü alýnýlan tedbirlerden sorumlu görevi gereði sorumlumu?
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Ayýp deðil mi polis bey?
Arama belgesi göstermeden mutaassýp bir ailenin evinde arama yapan polis, ailenin
uyarýsýna raðmen izin almadan sanki “Evde hýrsýz veya katil arar gibi kabaca” kirli çizmelerini çýkartmayýp, eliyle elbisesindeki polis amblemini de göstererek ''Biz Gireriz''
dediler. Türk aile onurlarýnýn incindiðini ifade etti.
Kamuran ECE ve iki kýzý

Mavi bildiriyor...
Viyana- 1975 yýlýndan beri
Viyana'da yaþayan 1988' den
beri Avusturya vatandaþý olan
Kamuran ECE adlý bayanýn
evinde, psikolojik tedavi gören
erkek kardeþini aramak isteyen
polisler; arama belgesi göstermedikleri halde eve girip arama
yaptýlar. Üstelik kirli çizmeleri
ile eve girilmesini istemeyen
Kamuran hanýma yakalarýndaki
polis amblemini elleri ile göstererek "Biz Gireriz" dediler.
Konuyla ilgili olarak kendisini
evinde
ziyaret
ettiðimiz
Kamuran haným; ''Ben; polislerden sadece ayakkabýlarýný çýkartmalarýný istedim, ilk kez
evime polis geliyor arama belgesi sormak aklýma gelmedi,
ben onlara kardeþimin evde
olmadýðýný ancak ille de araya-

caksanýz hiç olmazsa ayakkabýlarýnýzý lütfen çýkarýn'' dedim.
Ancak onlar, elleri ile yakalarýndaki polis armasýný gösterip,
''Biz Gireriz, bu kadar temizseniz memleketinizde kalsaydýnýz, neden geldiniz?'' dediler.
Evin her yanýna, kanepe altlarýna bile baktýlar ve çýkarlarken
"Pech gehabt" (Þansýmýz yokmuþ) dediler. Ece þöyle devam
etti: “Kardeþim psikolojik tedavi gördüðü hastaneden bayram dolayýsýyla çocuklarýný görmek için izin istemiþ, alamamýþ
ve sigara almaya gidiyorum diyerekten kaçmýþ.
Doktorlar istiyor diye ablasý
olduðum için, polis benim
evimde onu arýyor ama hem
evimi kirletiyor hem de beni
kültürümden dolayý aþaðýlýyor.

Polislerden temizliðe saygý göstermelerini beklemek suç
mu?

Türk ailesi polisin kendi evlerine girerek
gösterdiði kaba hal ve davranýþlarýndan
rahatsýz olduklarýný ifade ettikten sonra
Polis onurumuzu rencide etti dediler.

Polis arama yaparken yatak odalarýnda olan çocuklar
aniden içeri giren
polislerden hayli etkilendikleri için, her
kapý çalýþýnda ''anne
yine polisler mi geldi'' diyorlar.
Komþularýmýz meraklý gözlerle bize ''ne
oldu?'' diye soruyorlar ve herkese konuyu detaylarýna kadar
anlatmak zorunda
kalýyorum” diyerek
üzüntüsünü dile getirdi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

EFES RESTAURANT

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

Hafta içi hergün Öðlen menüsü
baþlayan fiyatlarla

Camillosittegasse 1 1150 Wien
Rezervasyon: 01/ 990 42 65
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Vizontele filmi ile Yeþilçam’a yeni boyutlar kazandýran Yýlmaz Erdoðan’ýn 2. filmi

Vizontele Tuuba gösterimde

Þubat ayý ortalarýnda Avrupa'nýn her yerinde eþ zamanlý
olarak gösterime giren ''Vizontele Tuuba'' izleyicilerden beðeni topladý.
Viyana- Sanatçý Yýlmaz Erdoðan'ýn, hem yönetip hem de
oynadýðý filmde öne çýkan

unsurlarýn zeminini
komedi oluþturmuþ.
Bu zemin üzerine
inþaa edilmiþ olan
''özürlü'' bir kýzýn aþk
hissiyatý, ''politize''
olmuþluðun göstergeleri ve ''televizyon''
meraký iþlenmiþ.
Konu; 1980'li yýllarýn
baþýnda, doðuya ''kütüphane müdürü'' olarak atanan görevlinin, gittiði yerde
kütüphane bulunamamasýyla,
çekilen zorluklara dayandýrýlmýþ. Bir kütüphane oluþturmak
için harcanan çabalar, akýcý bir
anlatým tarzý ile dile getirilmiþ.
Olaylarýn geçtiði yerde okur

yazarlýk oranýnýn çok düþük
olmasý sebebiyle, kitaplara olan
ilgisizlikten kaynaklanan kültür
eksikliði yanýnda ''televizyon''un
hayata girmesi, bir yandan saðsol kavgalarýna yön veren
''beyin yýkama'' olaylarý, filmde
komedi zemini üzerinde canlandýrýlmýþ. Filmde konuk oyuncu olarak rol alan, sayýn ''Nejat
Uygur ve Deniz Akkaya'' da
anlatým tarzýna ayrýca renk katmýþlar.
Kanýmca, farklý konular belli bir
noktada bütünleþtiren bu film,
sadece izlenmekle kalmayýp,
uzunca bir sürede konuþulacak
gibi görünüyor.
(Zekiye ATASOY)

Çingene göçü yaklaþýyor
Viyana- AB üyesi Ýngiltere'nin
baþkenti Londra ya da baþta
Batýlý AB üyesi ülkelerde, mesela bir pub'da tuvaletleri temizleme ya da bulaþýk yýkamak
gibi iþlerde çalýþmak pek de
rüya iþler gibi görünmese de,
gelecekte AB vatandaþý olabilme imkaný hayaller kurduruyor.
Doðu Avrupa ülkelerinin AB'ye
katýlacaðý Mayýs ayýnda ve sonrasýnda AB'nin Batýlý ülkelerine

göçü planlayan Doðu Avrupa'nýn çingeneleri çocuklarýna, ailelerine daha iyi gelecek
saðlamak, yoksulluktan kurtulmak peþinde. Çingenelerin nüfusu AB üyesi adayý Slovakya'da
yarým milyon, Çek Cumhuriyeti'ndekilerle birlikte, daha
sonra ikiye bölünmüþ, eskiden
birleþik bu iki ülkedeki çingenelerin sayýsý 700-800 bine çýkýyor.

Doðu Avrupa'daki 1.5 milyon
kadar çingenenin de çoðu yoksulluk içinde yaþýyor.
Bölgenin çingene kökenli olmayanlarýndan da on milyonlarca kiþi iþ ve aþ, daha iyi gelecek arayýþýnda AB'nin Batý'daki
ülkelerine göçü ümit ediyor.
Potansiyel göçmenlerin ilk sýralardaki hedefleri Almanya,
Avusturya ve Ýngiltere.

Eroinde Avrupa rekoru
Ýstanbul'da Ocak 2004'de ele
geçirilen 1 ton 4 kiloluk eroin,
bugüne kadar Türkiye ve
Avrupa'da yakalanan en yüksek
miktar.
Ýstanbul Valisi Muammer Güler,
Büyükçekmece'de yapýlan operasyonda 1 ton 4 kilogram
eroin ele geçirildiðini bildirdi.
Ýstanbul
Emniyet
Müdürlüðü'nde basýn açýklamasý
yapan Vali Güler, Narkotik Þube
Müdürlüðü'nün geçen yýl Kasým

ayýndan itibaren yürütmeye
baþladýðý planlý bir operasyon
neticesinde,
Büyükçekmece
Çakmaklý Köyü'nde bulunan bir
küpþeker imalathanesinde önceki gün DGM Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nýn koordinesinde
operasyon yapýldýðýný söyledi.
Güler, operasyonda, 1729
paket içerisinde 1 ton 4 kilogram eroin ele geçirildiðini kaydetti. Vali Güler, olaya iliþkin
yakalanan 7 kiþinin de DGM'ye

sevk edileceðini belirtti.
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Kýsa kýsa
Burada 40 Yýlýnýzý
Doldurdunuz mu?
Gazeteniz Yeni Vatan;
Avusturya'ya iþçi olarak
gelip 40. yýlýný doldurmuþ
olanlarý arýyor. 40 yýl önce
çalýþmak için Viyana'ya
gelmiþ olan saygýdeðer
emektarlarýmýzý arýyoruz.
Çevrenizde 40. yýlýný doldurmuþ olan Türk asýllý iþçiler varsa onlara "Yeni
Vatan Gazetesi" nin bu
haberini iletiniz.

Emekliler klubü
Geçtiðimiz sene Viyana'nýn
deðiþik bölgelerinde bir
proje çalýþmasý baþlatýldý.
Bu proje ile, emekli olan
göçmenlerin mevcut emekli kluplerine katýlýmý
amaçlanýyor. Proje kapsamýnda 31 Ekim 2003 tarihinden itibaren Haus Margareten Emekliler Klubünde her Cuma deðiþik kültürlerden gelen emekliler
buluþuyor.
Kendi yaþýnýzdaki kiþilerle
sohbet etme, kaðýt oyunlarý oynama ve deðiþik kültürden gelen insanlarla
fikir alýþveriþi ortamýna
sahip olabilmek istiyorsanýz emekli kulüpleri tam
size göre.
Ayrýca ayda bir kez düzenlenen müzik, folklör ve
konuþma organizasyonlarý
hoþça vakit geçirip kültür
alýþveriþinde bulunmaya
imkan tanýyor. Bu ortamý
her Cuma günü saat
14.00-17.00 arasýnda Haus Margareten, Arbeitergasse 45, 1050 Wien adresinde bulabilirsiniz.
Yetkili kiþi: Dr. Ali Taghian
Telefon: 0676/64 36 715
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Daha fazla istiyorum.
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Taze Avusturya
Hindi Gö¤üs Eti

Bütün

Gab
Süper
Sandwich

750 gram

5.49

0.79
1 kilosu € 1.05

Agro Sevilla
K›rm›z› Biberli
Yeﬂil zeytin

Delikatessa

Turﬂucuk
340 gram

0.79
Net 1 kilosu € 6.93

0.59
Net 1 kilosu € 3.28

Happy End
Tuvalet ka¤›d›
3 katl›
12 rulo

3.79

Mondo
Ka¤›tmendil
4 Katl›

10 a
d
30 et

x

1.99

Merido
Mocca
Tane veya çekilmiﬂ
1 kilo
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Avusturya ordusunda
cami açýlýþý
Çok sayýda askeri ve mülki erkanýn yanýsýra yüzlerce sivil ziyaretçinin de katýldýðý sera monide, imam Kur'an’dan ayetler okumaya baþlayýnca yüzlerce asker esas duruþa geçti.
Mavi bildiriyor...
Viyana- Maria Theresa Kazerne'de (Askeri kýþlada) 20 Þubat
2004 Cuma günü yapýlan cami
açma törenine, kalabalýk sayýda
teçhizatlý askeri bölükle, önemli askeri ve mülki erkan katýldý.
Binlerce sivil ziyaretçininde
hazýr bulunduðu tören esnasýndaki en önemli an; þüphesi
ki imamýn Kur’an okurken tüm
askerlerin esas duruþa geçtiði
andý.
Garnizon
Komutan'lýðýnýn

T.C Viyana Din Ateþesi
Harun Özdemirci, garnizon içine mescid
açma fikrinin sahibi ve
nu konuda büyük
emek harcayan Atila
Külcü’ye mescid için
bir halý hediye etti.

muhteþem organizasyonuyla
Avrupa'da gerçek manada bir
tarih yazýldý.
Cami olarak tahsis edilen binanýn önünde kalabalýk bir basýn
grubuna hitap eden protokol
üyelerinin konuþmalarýndaki
ciddiyet ve samimiyet dikkat
çekti.
Ýlk konuþmayý yapan General
Semlitch ''Bütün semavi dinlerin dostluk ve barýþ ilkelerine
dayanýyor, burada askerlik
yapan diðer dinlere mensup
evlatlarýmýzýn inançlarýna saygý
duyuyoruz'' dedi. Ýslam Dernekleri Birliði Baþkaný Anas Schakfeh ise ''bu açýlýþý 90 yýl önce
yapsaydýk seremoniye gerek
kalmazdý, o tarihlerde ibadethane açmak tarih yazmak
anlamýna gelmezdi'' dedi.
Ayrýca vatani hizmet gören
askerlere dikkat çekerek ''bu
askerler hepimizin evladýdýr,
onlar inanýyoruzki vatanlarý
olan Avusturya için hiç çekinmeden silahlý müdafaaya girecek asalettedirler, öyleyse ait
olduklarý ilkenin anayasal haklardan faydalanmalarý da gayet
doðaldýr'' dedi.
Din Ateþesi Cami için küçük bir
halý hediye ettikten sonra izleyicilere hitaben yaptýðý konuþYENÝ VATAN GAZETESÝ

AVUSTURYA'DA ASKERÝ KIÞLADA MESCÝT AÇILDI...
AVUSTURYA'NIN BAÞKENTÝ VÝYANA'DAKÝ ASKERÝ KIÞLADA MÜSLÜMAN ASKERLER ÝÇÝN BÝR MESCÝT
MACARÝSTAN
AÇILDI. AVUSTURYA-M
ÝMPARATORLUÐU'NUN SON ÝMPARATORÝÇESÝ MARÝA
THERESÝA'NIN ADINI TAÞIYAN TARÝHÝ KIÞLADA ÝNÞA
EDÝLEN MESCÝDÝN AÇILIÞ TÖRENÝNDE KONUÞAN
GENERAL KARL SEMLÝTSCH, ÝSLAM DÝNÝNÝN 1912
YILINDA AVUSTURYA'DA RESMEN TANINDIÐINI
ANIMSATTI.
masýnda ''Din ve vicdan
özgürlüðünün olduðu yerlerde cami, sinegog ve kilise kurulmasýnýn yadýrganmamasý
gerektiðini zaten tüm semavi
dinlerin bu özgürlüðe doðal
olarak eþit baktýklarýný, söz
konusu caminin faaliyete hazýrlanmasý sýrasýnda verdikleri
katkýnýn, bu fikri ortaya koyup ve icraata geçiren deðerli komutanlarýn saðladýðý katký yanýnda çok küçük bir
uðraþ olarak kaldýðýný'' ifaade
etti.
General Semlitch tarafýndan

takdim edilen, Garnizon'un
Subay Gazinosu çalýþaný Atila
Külcü'nün cami projesinin
mimarý olduðu vurgulandý.
Generaller, misafirlerini Maria
Theresa Þeref Salonunda
aðýrlayýp Müslüman askerlerle birlikte yemek yediler. Türk
mutfaðýna özgün yemeklerin
ve tatlýlarýn ikram edildiði
þeref salonunda hakim olan
hava dostluktu. Üzerinde
cami resmi bulunan yaþ
pastayý, caminin kurulmasýna
öncülük eden üç kiþi ayný
anda kesti.

Avusturya ordusu generallerinden General Semlitch de konuklarýna Türk Yemekleri ikram ettiði Maria Theresa Þeref
Salonunda dostluk konuþmasý yaptý.

Viyana ve çevresine bulunan iþyerlerine servis yapýlýr. Toptan ve
palet bazýnda yapýlan satýþlarda özel indirim uygulanýr ve istek üzerine fiyat listesi yollanýlýr. Pazarlama personelimiz talep üzerine
yerinde satýþ yapabilir.
AYANLAR Handels - KEG Rueppgasse 21/1/9-10 1020 Wien - A
Tel: +43 1 956 01 64 0 Fax: +43 1 956 01 64 34
www.maddox-energy.com • www.maddoks.com.tr
office@ayanlar-group.com

Viyana’da Türk Festivali
Kýsa adý WONDER olan
Viyana merkezli
“Uluslararasý Öðrenci ve
Öðrenci Aktivitelerini
Destekleme Derneði” tarafýndan düzenlenecek olan
Türk Festivali'nin 6- 13
Nisan tarihleri arasýnda
Altes AKH'da yapýlmasý
planlanýyor.

Viyana- Türkiye ve Avusturya'nýn üst düzey yetkililerinin de katýlacaðý programa Viyana ve Türkiye'den politikacý ve akademisyenler davet edilecek.
Festival sürecince kitap,
hat, ebru, fotoðraf, el dokuma eserleri, taký, çeyiz,
kültürel elbise ve yöresel
yemiþler sergileri düzenlenecek. Ayrýca festivalde
Yemek Reyonu ve “Bir

Zamanlar Ýstanbul” adlý
bir resim sergisi olacak.
AB'nin yolu
tanýtýmdan geçiyor
Türk Festivali'nde tiyatro,
sinevizyon ve slayt gösterileriyle vatanýmýz Türkiye tanýtýlacak. Avrupa Birliði'ne giriþ sürecinde sivil
toplum örgütlerine büyük
görev düþtüðüne inandýklarýný söyleyen WONDER

Genel Baþkaný Yusuf Kara,
bu festivalle Viyanalýlara
Türkiye'yi en güzel bir biçimde tanýtmayý amaçladýklarýný söyledi. Festivalde Avusturya ve Türkiye'nin önde gelen siyasetçi,
yazar ve fikir adamlarý da
bir araya gelecek.
Ýl il Türkiyem
Festivalde öncelikle dünyada herkesin en azýndan
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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adýný duyduðu, medeniyetler beþiði Ýstanbul'u
tanýtan bir sergi açýlacak.
Ayrýca Ýstanbul, sinevizyon gösterileri ve orada
uzun yýllar bulunmuþ kiþiler tarafýndan anlatýlarak
tanýtýlacak. Urfa, Mardin,
Antalya, Trabzon, Konya,
Ýzmir ve Efes sinevizyon ve
slayt gösterileriyle tanýtýldýktan sonra, bu illerin ait
olduklarý yörelerin halk
oyunlarý gösterilecek.
6- 13 Nisan tarihleri arasýnda sabah baþlayýp
gece 22.00'ye kadar sürmesi planlanan festivalde
ayrýca
Sýla
Gecesi, Türkü Gecesi,
Türk Tasavvuf Müziði
programlarýna da yer
verilecek. Festival boyunca geceleri ise daha
çok müzik programlarý
ve film gösterimi yapýlmasý planlanýyor.
Yöresel yemekler tanýtýlacak Türkiye'yi tanýtýrken
yemek kültürünün çok
önemli olduðunu unutmadýklarýný ifade eden
WONDER Genel Baþkaný
Yusuf Kara, festivalde
yöresel yemeklerin sunulacaðý bir bölüm ve
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WONDER Derneðini tanýyalým
Türkiye'nin farklý yörelerinden temin edilen eliþlerinin sergileneceði bir
kermes olacaðýný açýkladý.
WONDER ilerleyen günlerde festival programýný
yapacaðý bir basýn toplantýsýyla halkýmýza duyuracak.

WONDER (Viyana Uluslararasý Öðrenci Aktivitelerini Destekleme Derneði), 2001 yýlýnda Viyana Üniversitesi’ne okumak için ilk gelen 13 öðrenci tarafýndan kurulmuþ. Dernek, Türkiye’de
üniversite imtihanlarýnda
yüksek puanlar aldýklarý
halde katsayý uygulamasý
ve baþörtü yasaðý sebebiyle istedikleri okullara
giremeyen öðrencilerin
Viyana üniversitelerinde
okumalarýna yardýmcý
oluyor. Onlara altyapý
hazýrlýyor, danýþmanlýk
hizmeti veriyor. Dil
öðrenmelerine yardýmcý

olunduðu gibi, sosyal
aktiviteler tertipleniyor.
Derneðin imkânlarýndan
yararlanmak için birinci
þart, ÝHL mezunu olmak.
ÖSS puaný ve Ýmam
Hatip Lisesi’ni bitirme
notunun da yüksek
olmasý daha sonra geliyor. Derneðin merkezi,
þehrin göbeðindeki Döblingerhauet Caddesi’nde. Bina beþ katlý,
olduk ça da þýk. Binsekizyüz metrekare kullaným
alanýna sahip. Binanýn
giriþ katý derneðin yönetimi, diðer dört katta ise
200 kýz öðrencinin kaldýðý 34 daire mevcut.

Sayfa 16

POLÝTÝKA

Sayý 42

Pastayý kim götürecek?
25 Nisan’da Avusturya
da yapýlacak olan
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde 100 binden
fazla Türk asýllý
Avusturya vatandaþlarýnýn toplam “OY PASTASI”ndaki dilimi iþtah
kabartýyor.

ViyanaAvusturya'da
25
Nisan'da gerçekleþecek olan
Cumburbaþkanlýðý seçimleri
için adaylarýn belirlenmesinin
ardýndan, Avusturya'da yaþayan Türklerin hangi adayý destekleyeceði de merak konusu
oldu. Þu an Avusturya'da 100
binin üzerinde Türk Avusturya
Vatandaþlýðýna geçmiþ durumda. Bunlardan 50 bin kadarý ise
oy verme hakkýna sahip. Böyle
büyük bir oy potansiyeline
sahip olan eski Türk, vatandaþlarýnýn hangi adayý destekleyeceði oldukça önemli.
Üzerinde yaþadýðýmýz topraklardaki yöneticileri belirleme
hakkýna sahip olmamýz bizim
için önemli bir þans. Biz de Yeni

Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine
katýlma koþullarý þunlar:
- 18 yaþýný doldurmuþ
olmak
- Avusturya vatandaþý
olmak ve seçme hakkýndan
herhangi bir sebepten
dolayý mahrum edilmemiþ
olmak,
- En geç 2 Mart'a kadar
bir Gemeinde'nin Seçim
Bürosuna kayýt olmak.
Vatan Gazetesi olarak Türklerin
yeni vatanlarýnda hangi Cumhurbaþkaný adayýný, hangi se-

beplerden dolayý desteklediðini
araþtýrdýk.
Bilindiði gibi Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde iki aday var:
Adaylardan ilki kýsa adý SPÖ
olan Avusturya Sosyalistleri
Partisi'nin adayý Dr. Heinz
Fischer. Fischer þu an Ýkinci
Meclis Baþkaný ve Parti Ýkinci
Baþkaný olarak politikanýn içinde bulunuyor. Ýkinci Aday ise
Muhafazakar Hristiyan bir parti
olan ÖVP'nin adayý, þimdiki
Dýþiþleri Bakaný Dr. Benita
Ferrero-Waldner. Adaylardan
ikisi de uzun yýllar politikanýn
içinde bulunmuþ kiþiler ve ikisi
de hukukçu.
Viyana'da yaþayan ve seçimlere

katýlacak olan Türklere sorduk:
Seçimlerde hangi adayý desteklemeyi düþünüyorsunuz?
Kadýnlar ön saflarda olmalý
Halime Demircan (28)Akademisyen
Ferrero-Waldner'i desteklemeyi
düþünüyorum. Bana daha
sempatik geliyor. Ayrýca bayanlarýn ön saflarda olmasý da
bence önemli. Waldner kendine güvenen bir bayan.
'Kadýnlarýn politikada ve her
yerde önemli bir yeri vardýr'
sinyalini veriyor. Yabancýlara
karþý tutumu da iyi. Ayrýca
Waldner'in entegrasyon çalýþmalarýný da beðeniyorum.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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"Bir de bayan bir
Cumhurbaþkanýmýz olsun"
Yýldýz Demircan (24)Týp Fakültesi 3. sýnýf öðrencisi
Kesin kararýmý vermemekle
birlikte þu an oyumu FerreroWaldner'e vermeyi düþünüyorum. Ancak hala adaylarýn
söyleyecekleri ve projeleri çok
önemli benim için. Daha
önceki seçimde SPÖ'yü seçmiþtim, Omer-al Ravi oradan
aday olduðu için. Ama artýk
SPÖ'nün eski dinamizmi kalmadý diye düþünüyorum.
SPÖ hükümette iken daha
güzel çalýþabilirdi. Ondan
'Migrant'(göçmen)ler
için
daha fazla þey yapmasýný
bekliyordum.
Ben parti olarak ÖVP'yi desteklemiyorum. Waldner'i kiþi
olarak çok takdir ettiðim için
ona oy vermeyi düþünüyorum. Waldner Dýþiþleri Bakaný
olarak Avusturya'yý çok güzel
temsil etti.
Bir Cumhurbaþkaný da dýþ iliþkilerde baþarýlý olmalý. Ayrýca
þu da var: Þimdiye kadar hiç
bayan bir Cumhurbaþkanýmýz
olmadý. Bir denemek lazým.
Belki de Waldner kadýnlarýn
politikaya girmesi hususunda
bir önder olacak.

Murat Özmurat (21)Politik Bilimler, Ýktisat
Öðrencisi
Doðal olarak SPÖ'ye vereceðim oyumu. Baþka Türklerin de ÖVP'ye oy vermesiYENÝ VATAN GAZETESÝ
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Fuat Uçar (26)Makine Mühendisi
Geçen seçimlerde ÖVP'yi
desteklemiþtim. Söylemleri
hoþuma gitmiþti. Ama gördüm ki ÖVP yabancýlara bazý
konularda zorluk çýkarýyor.
Mesela bir yabancýnýn devlet
makamlarýna iþi düþerse çok
zorluk çekiyor.
Bu seçimlerde SPÖ'yü desteklemeyi düþünüyorum. Çünkü
SPÖ yabancýlara karþý daha
sýcak. Ayrýca yabancýlarla
iþbirliði de yapýyor çalýþmalarýnda.
Gençlerle ilgileniyor, çeþitli
aktiviteler düzenliyor. Emeklilik ve vergi hususlarýndaki
tutumu da bence diðerlerinden daha avantajlý. SPÖ'nün
iþçilere yakýnlýðý ve çýraklýk
eðitimi alan "Lehrling"lere iþ
imkanlarý saðlýyor olmasý da
güzel.

Cahit Sarýaltýn Muhasebeci - Tercüman
Fischer'i Meclis Baþkaný olarak
tanýyorum. Sözüne güvenilir
birisi. Onun hem diplomatik
açýdan baþarýlý hem de ileri
görüþlü bir insan olduðunu
düþünüyorum. Onda daha
fazla bir devlet adamý karakteri var.

ni tavsiye etmiyorum.
Zaten ve onlarý kýnýyorum.
ÖVP Türkiye'nin Avrupa
Birliði'ne girmesini istemeyen ve bunu açýkça da
ifade eden bir parti. Ayrýca
yabancýlara karþý tutumu
da hiç iyi deðil. SPÖ biz
Türkler için daha uygun
bana göre. Yabancýlara
daha fazla hak tanýmayý
öngörüyor. Ayrýca adaylarýn özgeçmiþlerine bakýnca
da Fischer'i daha güvenilir
buluyorum. O karizmatik
bir lider. "Yabancý düþman-

Menderes Lale (22) Mariahilferstrasse'de Nokia
Man'ýn iþletmeBayisi, Handy-M
cisi
Seçimlerde Dr. Fischer'i desteklemeyi düþünüyorum. SPÖ
iþçileri destekleyen ve sosyal
þartlarý iyileþtirmeye çalýþan
bir parti. Daha önceki seçimlerde baþka bir partiye oy verdik söylediklerine inanarak.
Ama sözlerinde durmadýklarýný gördük.

lýðý yapmak yasaklansýn"
Viyana
Üniversitesi'nde
Politik Bilimler öðrencisi
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Sürmeli Yazgý (21)Týp Fakültesi 3. sýnýf öðrencisi
Oyumu Waldner'e vermeyi
düþünüyorum. Kadýn olduðu
için, veya kadýnlarý ön plana
çýkarýp destekleyeceði için
deðil bu kararým. O kültürel
farklýlýklara açýk, genç ve
dinamik bir insan. Ýþsizlik ve
ekonomi alanlarýnda faydalý
çalýþmalar yapacaðýna inanýyorum. Gençlerle ilgili projeleri hoþuma gidiyor. Çevremizdeki
Türkler
SPÖ'ye
yabancýlara karþý daha ýlýmlý
bir parti olduðu için oy veriyor, ama ben genel anlamda
ÖVP'nin ülkeyi daha iyi yerlere götüreceðine inanýyorum.

olan Murat Özmurat ayrýca
tüm Türklerin ortak bir
dileðini de dile getirdi: "Benim ayrýca adaylardan bir
isteðim var.
Avusturya'da Türklerle ilgili
ýrkçý söylemler cezalandýrýlmýyor.
Mesela Yahudi düþmanlýðýný önlemek amacýyla
Yahudilere karþý yapýlan
hakaretler cezalandýrýlýyor.
Bu kuralýn tüm yabancýlara
yapýlan hakaretleri kapsayacak þekilde geniþletilmesini istiyorum. Çünkü medyada bazý politikacýlar bile
Türklere hakaret ediyor ve
bu yabancý düþmanlýðýný
artýrýyor. Bizler için küçültücü oluyor."
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Avusturya’da maluliyet emekliliði ve þartlarý
Viyana- Malüllük, kiþilerin
çalýþmasýna engel teþkil eden
bedensel veya zihinsel rahatsýzlýk veya sakatlýk durumudur. Malüllük aylýðýna hak
kazanmak için gerekli olan
çalýþma zamanýnýn doldurulmuþ olmasý ve sakatlýk durumunun en az 6 ay devam
edeceðinin tespit edilmesi
gerekir. Maluliyet aylýðýna
hak kazanmak için gerekli
olan þartlar aþaðýdaki gibidir:
50 yaþýn dolmasýndan önce
sigorta vak'asýnýn meydana
gelmesi durumunda;
• Kazanma gücünün yitirildiðinin hekim raporu ile belgelenmesi,
• Sigorta vak'asýnýn ortaya
çýkmasýndan önceki 120 ay
içinde 60 prim ödeme ayýnýn
veya,
• 80 prim ödeme ayýnýn
veya,
• 300 ay sigortalýlýk süresinin,
mevcut olmasý,
Ayrýca, sigorta vak'asýnýn 27

yaþýn dolmasýndan önce
ortaya çýkmasý durumunda
en az 6 aylýk prim ödeme
ayýnýn bulunmasý, gerekmektedir.
50 yaþýn dolmasýndan sonra
sigorta vak'asýnýn meydana
gelmesi durumunda;
• Sigorta vak'asýnýn meydana geldiði tarih, 50 yaþýn
doldurulmasýndan sonra ise;
60 prim ödeme ayý, sigortalýnýn 50 yaþýnýn üzerindeki her
ay için 1 ay ancak en fazla
180 aya kadar yükseltilir.
• 120 aylýk zaman dilimi ise
50 yaþýn doldurulmasýndan
sonraki her ay için 2 ay
ancak en fazla 360 aya
kadar yükseltilir.
• Bir kadýn, sigortalý eþinin
ölümünden sonra 55 yaþýný
doldurmuþ olmasý ve canlý
olarak 4 çocuk dünyaya
getirmiþ olmasý durumunda,
çalýþma gücünde azalma
olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn malüliyet aylýðýna hak
kazanýr.
Yaþ durumundan dolayý

emeklilik hakkýný elde etmiþ
olanlar malülen emeklik hakkýna
sahip
olamazlar.
Malülen emeklilik hakký en
fazla 24 ay sürer. Bu süreden
sonra eðer malüllük (sakatlýk) durumu devam ediyorsa,
ilk süre zarfýnýn bitmesinden
3 ay sonrasýna kadar talep
edilmesi durumunda tekrar
24 aylýk bir süre tanýnýr. Eðer
malüllük durumu bedeni ya
da zihni sebeplerden dolayý
devamlýlýk arzediyorsa süresiz malülen emeklilik hakký
tanýnýr.
Çalýþanýn ustalýk durumuna
göre malulen emekliliðe konu olan sakatlýðýn derecesi
ve çalýþanýn bu sakatlýðýna
raðmen çalýþabilme durumu
bu hakkýn tanýnmasýnda
önemli rol oynar. Buna göre
çalýþan kiþi eðer vasýflý ise þu
ana kadar yaptýðý iþin, eðer
vasýfsýz ise herhangi bir iþin
%50'sini yapamayacak bir
malüllük durumunda olmasý
gerekir.
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Ýki Türk ailesi
birbirine girdi
Viyana- Ortaklýk hissesi yüzünden iki Türk aile birbirine girdi.
Býçaklar, yumruklar havada
uçuþurken kadýnlar ve genç
kýzlar da yumruklaþtý. Kavga
Avusturya basýnýnýnda da utanç verici bir þekilde yer buldu.
Simmering'de açtýklarý lokalin
hissesinden, her iki tarafta
daha fazla pay almak isteyince,
iki aile birbirine girdi.
Tartýþmalar alevlenince bir
anda 20 kiþi ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Yaþlarý 18-44 arasýnda olan; kadýn, erkek, genç
kýz demeden tüm aile fertleri
yumruklu, býçaklý olarak adeta
savaþtýlar. Hastaneye kaldýrýlanlar arasýnda, kaburgasý kýrýlmýþ, gözü kaþý yarýlmýþ, dudaðý
patlamýþ yaralýlar dikkat çekti
ve polis çok sayýda kiþi hakkýnda soruþturma baþlattý. Davalý
iþ yerinin akýbetinin ne olacaðý
ise ortaklar arasýnda hala belirsizliðini koruyor.

Güpegündüz Soygun
Mavi bildiriyor...
Viyana- Wattgasse Belediye evlerinde oturan Türk
ailesinin evine güpegündüz giren soyguncular
evden 10.000 Euro deðerinde para ve ziynet eþyalarýný çaldýlar.
17. Bölgedeki Belediye
evlerinde ikamet eden
Necla-Orhan Alat çiftinin
evine güpegündüz giren
hýrsýz ya da hýrsýzlar, evden
toplam 10.000 Euro deðerinde nakit para ve altýn
ziynet eþyalarýný çaldýlar.
Ev sahibesi Necla Alat
20.02.2004 tarihinde iþinden eve dönünce kapýsýnýn

kilit silindirini dýþarýda
gördü ve hemen polisi arayarak yardým istedi. Yaþadýðý þoku anlatan Necla
Alat ''Akþam saat 17.10’da
eve geldim, anahtarýmý
kullanýrken silindirin dýþarý
çýktýðýný farkettim kapý
açýlmýyordu hemen polisi
aradým ama hýrsýzlýk olabileceði aklýma o anda gelmedi. Polisler 5 dakikada
geldiler ve kapýnýn kilitini
tamamen sökerek açtýlar.
Benim içeri girmememi
tavsiye ettiler, dýþarýda
beklerken kapý aralýðýndan
evin içinin darmadaðýn
olduðunu görünce þok

Necla Alat þok yaþadý
geçirdim. Bana polisler
deðerli eþyalarýn yerini sordu baktýk ki orada daðýtýlmýþ ve ziynetlerimizle birlikte acil günler için sakladýðýmýz 1500 Euro (iki

deðiþik yerde ayrý duruyorlardý) çalýnmýþ. Polis parmak izi takibatý yaptý. Neden böyle þeyler hep Türk'leri buluyor anlamýyorum''
dedi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

:::::::::::::::::::::::Herkes Sandalye yapabilir,

ama BÝZ en kalitelisini ÜRETÝYORUZ

ØCamii ØDernek ØVakýf ØKahvehane
ØÝnternet Cafe ØCafeterya ve ØDüðün Salonlarýna
her renk ve her boyutta sandalye imal ediyoruz.
Belinda AVUSTURYA bayii: Othmargasse 21 1200 Wien
Ali CAMBAZ 0664 923 56 12 01/942 60 29
Belinda MERKEZ: Unterhützerstr. 2 42857 Remschied ALMANYA +49 21 91 - 5923 011 -3012

Eðlencelerde aranan isim

Avusturyanýn her yerinde sizlerle
à Yöresel kýna, sünnet, niþan, düðün
programlarý ve matineler

à Viyanada 1500 Kiþilik Düðün

A N TA LYA
KUYUMCUSU

organizasyonlarý

à Açýlýþ, konser ve konferanslarýnýz için
ses düzeni kurulur

à Sanatçý, kamera, fotoðraf stüdyosu
organizasyonu

à Özel Karadeniz Geceleri düzenlenir.

Tel.:0699 2700 89 80
Merkez: Taborstrase 5, 1020 Wien Tel.& Fax: 218 34 98
Þube: Leibnitgasse 5, 1100 Wien Tel.: 971 87 41
Yeni Þube: Taborstr. 17B Wien Tel.: 276 41 73

e-mail: serefucuncuoglu@yahoo.de
www.seref.at

Gazetemizin Grafik Departmanýnda çalýþacak, Quark Xpress,
Photoshop, Freehand programlarýný kullanabilen tecrübeli

aranýyor.

Haber kadrosunu günden güne güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi,
deneyimli

arýyor.

Ýlgilenen adaylarýn aþaðýdaki mail adresine e-posta veya Yeni
Vatan Gazetesi adresine posta yolu ile özgeçmiþlerini ve iþ
tecrübelerini içeren bir baþvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle
yazarak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi
e-mail: redaktion@yenivatan.com
Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien
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YAÞAM
ki son yýllarda özellikle gençlerimizin içinde bulunduðu yaþam
ve davranýþ tarzý acaba ne ölçüde günümüz modern çaðýnda
her anlamda “insan olmak” ve
bunun yanýsýra çaðdaþ olmak
kavramýna uymaktadýr?

Engin EREN
enginfamily@hotmail.com
Vurdum duymazlýk
Hayatýmýzdaki en önemli kavramlardan birisi “insan olmak”
kavramýdýr.
Ýnsanoðlunun varolduðu günden bugüne kadar katettiði
mesafe ise -en azýndan zaman
ve teknolojideki geliþim açýsýndan- oldukça uzun bir süreci
oluþturmaktadýr. Ancak ne yazýk

Kültür ve sanatýn merkezi olarak
bilinen Viyana þehrinde gözlemlediðim belki sizin de dikkatinizi
çeken bazý olaylarý sizlerle paylaþmak istedim.
Genç yaþta, elinde bira kutusu,
burnunda halka küpe, kendine
saygýsý olmadýðý gibi, yaptýklarýnýn anlamýný da bilmeden belki
sadece dikkat çekmek için
toplumu ve kurallarýný hiç sayanlar.
Öðretmenine, “Sen kim oluyorsun?” diyenler.
Anne - Baba evini otel gibi kullananlar.
Eleþtiriyi hakaret sayýp küfür
edenler.

Üþenmeden yanýnda spray boya
taþýyýp, yeni boyanmýþ duvarlara
ilan-ý aþk yazanlar.
Üniversiteye gidiyorum, zekiyim
deyip, herkesi aptal zannedenler.
Tramvayýn önüne atlayýp sürücüyü
korkutmak-kýzdýrmak
amacýyla el kol hareketi yapanlar.
Arkadaþýna kýzýp, park halindeki
otolarý çizenler.
-Bu gençler neymiþ be abi! diye
gülerek okumaya devam edin.
Sadece gençler mi? Hayýr!
Sadece biz, Türkler mi? Hayýr!
Hani þu 30 000 Euro borçla
alýnmýþ süslenmiþ hýzlý arabalarýn içindeki magandalar.
Tramvay duraklarýnda durmak
bilmeyen, koyu kýrmýzý olmasýna
raðmen halen kavþaðý geçenler.
Toplum içinde yüksek sesle
hayat hikayesini anlatarak telefon görüþmeleri yapanlar.
Kaldýrým üstünü köpeðine pis-
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lettiren sahipleri ve daha neler
neler. Vurdum duymazlýk diz
boyu. Bir de sadece bize özgü
insanlar var.
Býyýklarýný sývazlayarak “Yavrum,
ne güzel þeysin sen öyle”, dedikten sonra aldýðý cevaptan
þaþýran, “Affedersiniz, hiç türke
benzemiyorsunuz hanýmefendi” diyenler.
Ýnsan olma kavramýnýn “ne
kadar paran varsa o kadar itibar görürsün” anlayýþý ile yer
deðiþtirmeye baþladýðý, doðru
insan olmanýn sanki kötü bir
þeymiþ gibi algýlandýðý günümüz popüler felsefesinin bizleri
nereye götüreceði ve sonuçlarýnýn neler olabileceðinin tüm
toplumlarýn düþünmesi gerektiði bir konu olduðu inancýndayým
Unuttuðum, ya da sizlerin yaþadýðý olaylar varsa haberim olsun.
Yazalým herkes okusun.

Ýlk Müslüman mezarlýðýnýn yapýmý baþladý
Viyana- Avusturya'da yaþayan
Müslümanlar
tarafýndan,
uzun zamandan beri talep
edilen Müslüman mezarlýðý'nýn yapým çalýþmalarýna baþlandý.
Mezarlýðýn, Grossmarktstrasse ile Laxenburgerstrasse arasýndaki 34.000 metrekarelik
büyük alanda yer alacaðý ve
3000 mezar kapasitesine
sahip olacaðý açýklandý.
Ýslam Diyanet Birliði Baþkaný
Anas Schakfeh, Müslüman
Mezarlýðý'nýn inþasýnýn bu yýl
içersinde tamamlanacaðýný
belirtti. Ýslamiyet'e göre vefat
edenin yüzünün Mekke yönüne doðru olmasý gerektiði
için, ayrýca bu amaca yönelik
olarak özel bir binanýn da
yapýlmasýna karar verildiði
YENÝ VATAN GAZETESÝ

açýklandý.
Viyana-Liesing'te oluþturulacak olan mezarlýk, ilk Müslüman mezarlýðý olmasý nedeniyle kendi alanýnda bir ilke
imza atýyor. Avusturya'da
120.000 kiþi ile ikinci büyük
din olan Ýslamiyet'e inanan
Müslümanlar için ayrý bir mezarlýk bulunmuyordu. Müslümanlar, Merkez Mezarlýkta
kendileri için ayrýlmýþ olan
bölümlere defnediliyordu.
Viyana Belediyesi tarafýndan
yaklaþýk 1,7 milyon deðerindeki arsanýn mezarlýða ayrýlmasý için gerekli kararýn çýktýðý belirtilirken, arazinin mezarlýk için uygun hale getirilmesi ve duvarlarýn yapýmý
konusunda Belediye'nin yetkili olduðu
ve bunun

600.000 Euro'ya malolacaðý
ifade edildi. Cenaze namazlarýnýn kýlanacaðý, yýkama odalarý ve idare bölümlerinin

yapýmýnýn ise Ýslam Diyanet
Birliði tarafýndan üstlenildiði
aktarýldý.
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Pozitif düþünün kendinize hayatý kolaylaþtýrýn
Semra Beken
En Büyük düþmaným: “Ben”
Hayata tüm korku, endiþe ve
sorunlardan uzak, huzur dolu
bir yürekle bakabilmek, etrafýna sevgi daðýtýp, geniþ ve hoþ
bir sevgi, saygý çemberi içinde
olabilmek ne denli mutluluk
verici olurdu deðil mi?
Oysa insanýn beynini olumlu
düþüncelerle
yönlendirip,
yüreðindeki Tanrý’nýn verdiði
sýnýrsýz sevecenliði cömertce
kullanabilmesi ve iyilikleri çevresinde yoðunlaþtýrabilen bir
insan olabilmesi sanýldýðý
kadar da zor deðil. Bunu hissedebilmek ve yaþayabilmek
için günlük hayatýn getirdiði
koþturmaca içinde kaybolma-

maya özen göstererek, biraz
yoðunluðu azaltabilmek, daha
yavaþ, daha özenli, size zevk
verecek, kendinizi iyi hissetmenize neden olacak þeylere,
beraber olmaktan hoþlandýðýnýz, dostlarýnýz, çocuklarýnýz,
sevdiklerinize vakit ayýrarak
hayatý daha derinden duymaya ve yaþamaya çalýþabilirsiniz.
Sürekli olarak zorluklar ve
sorunlarla karþýlaþmayý beklediðinizde, gerçekten de karþýlaþtýðýnýzý görürsünüz. Çünkü
duygu ve düþüncelerinizin bir
sentezi olan karmaþýk enerjiler
adeta bir mýknatýs gibi birbirini çeker, büyütür ve çoðaltýrlar. Benliðinizde yer eden
olumlu yada olumsuz düþünceler hayatýnýzda gerçekleþen
olaylarýn birer yansýmasýdýrlar.
Geçmiþte yaþanan olaylara
takýlýp onlarý yargýlayarak içinizdeki sevgiyi parçaladýðýnýzý,

iç huzurunuzu alt üst ettiðinizi, kendiyle barýþýk olmaktan
uzaklaþtýðýnýzý farkettiðinizde
bunun size ne denli zarar verdiðini ve mutsuz ettiðini
anlayabilirsiniz.
Ýnsan beyni inanýlmaz yapýsýyla hergün 50 bin civarýnda
düþünceyi sentezleyebiliyor.
Bunlarýn içinde endiþe, korku
ve yargý içerenler ne yazýk ki
olumlu düþüncelerden çok
daha fazla yer tutuyor.
Oysa baþarýsýzlýða neden olan
bu olumsuzluklardan kendimizi uzaklaþtýrýp, pozitif düþüncelere yönelip, beyin ve
ruh saðlýðýmýzý bunlardan arýndýrmamýz gerekmektedir.
Bütün bunlarý yapabilmek için
de günlük yaþamýn getirdiði
koþuþturmaca ve hýzý biraz
azaltýp, kendinize daha fazla
zaman ayýrýp, biraz daha
yavaþ ve rahat yaþamaya gayret etmek, yani hayatý duyabil-

mek, hissedebilmek gerekir.
Yaþamýnýza daha sakin bir
gözle bakarsanýz iç dünyanýzda sevgi ve endiþenin karþýlýklý
iki nokta oluþturduðunu görebilirsiniz. Bu iki nokta arasýnda
akan yaþamýnýzýn sevgiye
yaklaþtýkça size verdiði mutluluk hissinin endiþeye yaklaþtýkça parçalanýp yok olduðunuzu görebilirsiniz. Yaþamdaki
en tehlikeli iki duygu endiþe ve
korkudur.
Bu duygulara yaklaþmak iç
dünyanýzda sarsýlmalar yaratacak bu sarsýlmalar da saðlýðýnýzý direk olarak etkileyecektir.
Herþeye raðmen sevgide daha
çok oyalanýp etrafýnýza olumlu
ve sevgi dolu gözlerle baktýðýnýzda zaten endiþe ve korkulara fazla yer kalmayacaktýr. Bu
da hem saðlýðýnýzý hem de
yaþam kalitenizi direk etkileyen önemli bir faktördür.

Türklerde ana-babalýk böyle midir?
Çocuk yaptýlar. Boþandýlar. Gökhan'ý bebekken Viyana dýþýndaki bir esirgeme yurduna býraktýlar.
Mavi bildiriyor...
Viyana- Evlendikten kýsa süre
sonra bir erkek çocuk sahibi
olan Türk karý-koca 1987 yýlýnda Viyana'da doðan çocuklarýna Gökhan ismini verdiler.
Hemen ardýndan boþanýp, kendilerine baþka eþler bulup
evlendiler ve Gökhan'ý esirgeme yurduna býraktýlar. Þu
anda 16 yaþýnda olan
Gökhan o günden beri
Eggenburg'daki esirgeme yurdunda kalýyor.

Hayatýndan memnun olan
Gökhan "Ýyi bir eðitim alýyorum, pastacý ustasý olarak meslek okuluna gidiyorum, mesleðimi seviyorum, hatta baþkalarýna da tavsiye ederim" diyor.
Tek kelime Türkçe bildiðini söyleyen Gökhan; "O da, ismim
olan Gökhan kelimesidir" diyor.
Annesinin Linz þehrinde evli
olarak yaþadýðýný öðrendiðimiz Gökhan'ýn babasý ise o
günden beri 10.

Viyana'da yaþadýðý halde. bugüne dek hiç ziyaret etmemiþ
onu.
Viyana dýþýndaki "Jalottebüleheim" da kalan Gökhan, hafta
sonlarý kendisi için özel izin
alan öðretmeni Magda Kirschenmann sayesinde Viyana'ya gelebiliyor. Magda ögretmen onunla yakýndan ilgilenip
eðitimine özel katký saðlýyor.
Biz Türkler de yýllardýr bu topraklarda Bayramlar kutladýðýmýzý zanneder dururuz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Daha fazla istiyorum.
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Taze Avusturya
Tavuk Gö¤üs Eti
1 Kilosu

Philadelphia

Sade veya Fitnes
200 gram

0.99

6.29
1 kilosu € 4.95

Ferrero
Mon Cheri

Sirius
Camembert

160 gram
veya

Avusturya’dan orjinal
330 gram

I love
Milka
Pralinés

150 gram

1.69

1.99
100 gram € 1.24/1.33

1 kilosu € 5.12

Wake up
Multifrucht ACE
1,5 litre
1ﬁiﬂesi 0.99

Waldquelle
Madensuyu

1,5 litre
1ﬁiﬂesi 0.35

6 ﬁiﬂelik orjinal paket al›mlar›nda

6 ﬁiﬂelik orjinal paket al›mlar›nda

% 14 indirimli

% 17 indirimli

0.85

je Fl.
je
Fl.

1 litre € 0.66/ 6 ﬁiﬂe 1 litre € 0.57

0.29

je Fl.
je
Fl.

1 litre € 0.23/6 ﬁiﬂe 1 litre € 0.19

Tiko
Kutup Marina Bal›¤›
Filetosu
Do¤al yada unlanm›ﬂ
400 gram
1 kilosu € 3.48
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Kýrkbir yýldýr Viyana’dayým

Mavi bildiriyor...
Viyana- Viyana'da 41 yýldýr yaþadýðýný belgeleri ile ispat eden
70 yaþýndaki Rasim YILMAZ' ýn
gazeteniz Yeni Vatan ile röportaji sýrasýnda duygulu anlar
yaþanýp, anýlar tazelendi. Viyana'daki iþçilik tarihimizi yaþayan
tarihlerden dinliyoruz.
YVG: Rasim bey önce biraz
kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
R. Yýlmaz : 03.08.1934 Sakarya
doðumluyum. Halen 8 çocuk,
21 torun sahibiyim. 1995 yýlýndan beri emekli olarak yaþamaktayým.
YVG: Bundan 10 sene önce
emekli olduðunuza göre epey
eski olmalýsýnýz burada, ne
zaman geldiðinizi sorabilir
miyim?
R.Yýlmaz: Viyana'ya ilk ayak
bastýðým tarih 8 Nisan 1963'
tür. Gelir gelmez iþbaþý yaptým.
Zaten bizi 85 kiþilik bir "turist"
kafilesi halinde "Kalinger" adlý

firma Ýstanbul'dan "sezonluk
iþçi" olarak getirdi.
YVG: Neden sezonluk geldiniz?
O zamanlar iþ az mýydý?
R. Yýlmaz: Az olur mu? Ýþ çoktu
ama Türkiye ile Avusturya arasýnda iþçi antlaþmasý o tarihlerde yoktu ve ancak turist olarak
gelinebiliyordu. Gelince iþiniz
hemen hazýr bekliyordu. Turist
vizeniz bitince bile iþ yeri býrakmýyordu, kaçak kalanlar vardý
ve onlar "suçlu olarak da
gösterilmiyordu". Onlarý kaçak
tutan iþ yerleri idi. Ben de 1964
de Türkiye'ye dönme hazýrlýðý
yapýyordum, anlaþmam bitmiþti ama bize "gitmenize gerek
kalmadý, Türkiye ile Avusturya
arasýnda iþçi antlaþmasý imzalandý" denildi. O gün bugündür
Viyana'dayým.
YVG Aileniz ne zaman geldi,
buraya gelmeleri zor oldu mu?
R.Yýlmaz: Biz biraz para kazanýp dönecektik ama iþler bir

türlü bitmez oldu, sürekli artýyordu ve artýk herkes ailesini
yanýnda istiyordu, kimse vize
için polise gitmezdi, iþ yerindeki amirimize söylerdik onlar
hemen ailelerimizi getiren evraklarý düzenlerlerdi. Kesinlikle
bir zorluk çýkmaz ve vizeler
uzun sürmezdi. Zaten gelen
ailelerimizde hemen iþ bulurlar
ve çalýþmaya baþlarlardý.
YVG: Aileleriniz gelinceye
kadar nasýl bir yaþantýnýz oldu?
R.Yýlmaz: Ýþte bu sorunuzun
cevabý "kitap" olacak kadar
geniþtir. Buraya geldiðimiz
zamanlarda iþler çok yoðundu
aþýrý yoruluyorduk, HEIM'larda
kalýyorduk, Viyana'da alt yapý
hemen hemen yoktu, kaldýðýmýz binalarda su bulmak
imkansýzdý; Akþamlarý (Her
akþam) tavada yumurta yapardýk, tek tavamýz vardý, tavayý
iyice ekmekle sýyýrýr, tekrar rafa
koyardýk, ertesi gün yine ayný...

Zaten etrafýmýzdaki binalarýn
HEPSÝNDE savaþ izleri taþýyan
mermi ve bomba delikleri vardý. Bunlarý hep yabancý iþçiler
yýkýp yenisini inþaa etti. O zamana kadar tuvaletler dýþardaydý
ve mutfaklar da her katta ortak
kullanýmdaydý.
Yani biz sadece iþ yerinde çalýþmakla hizmet vermedik, o
zamanýn aðýr þartlarýna da göðüs gererek çalýþýyorduk.
YVG: O zamanlar “Türk Ýþçisi”
diye bir kavram var mýydý, Türkler nasýl tanýnýyorlardý?
R.Yýlmaz: Hayýr öyle bir þey
yoktu, Türkler tanýnmýyordu.
Buraya geldiðim ilk yýl baþýmdan geçeni anlatayým size;
Herkes pause vakti gelince iþi
býrakýr dinlenmeye çekilirdi ya
da yemek yerdi ama SADECE
TÜRKLER pause vaktinde
içlerinden gelerek "makine altlarýný temizlerler, etrafý toplarlar, kendi üstlerini temizleyip
pausenin yarýsýndan fazlasýný
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yine iþte geçirirlerdi. Buna dikkat eden iþ arkadaþým Viyana'lý
"Herbert Bruckner" adlý bir iþçi
benimle iyi dost oldu, daha
sonralarý gittiði her kahvede
Türkleri öven konuþmalar yapardý ve her yýl tatilini Türkiye'de geçirirdi. Aslýnda onu
Türk hayraný yapan þey þu olaydý; Bizi tanýmak istiyordu ve biz
daha henüz ilk yýlýmýzý doldurmuþtuk, ben de izin için onu
Türkiye'ye köyüme davet ettim,
sevinçten uçtu. Birlikte gittik,
gümrükten aldýðýmýz sigaralarýmýz bitmiþti , babam da köy
bakkalý iþletiyordu ve ondan
sigara aldý, parasýný öderken
babam geri çevirdi "Misafirden
Para Alýnmaz" dedi. Ýþte o gün
çok duygusal þeyler yaþandý ve
o bir kültür elçimiz oldu. Asla
Türklere onun yanýnda laf söyleyecek bir kimse olmadý.
YVG: Rasim bey, ancak yine de
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sonralarý Türkler bu anlattýðýnýzýn dýþýnda tanýndýlar, bunun
sebebi ne?
R.Yýlmaz: Türkiye'mizin heryerini severim, kimseye laf söylemek istemem ama adýný söylemek istemediðim bir þehrimiz
var, ne zamanki o þehirden
gelen Türk iþçiler çalýþmaya
baþladýlar, biz
de ondan sonra
saygýnlýðýmýzý
yitirmeye baþladýk.
YVG: Bu ülkede Türk oldu-

ðunuz için bir haksýzlýk yaþadýnýz mý?
R.Yýlmaz: Bakýn buranýn insanlarý da heryerde olduðu gibi iyi
ve kötü diye ikiye ayrýlýr. Ben
hak ve haksýzlýðýn ikisini birden
yaþadýðým bir olayý anlatayým;
Bir "döküm" firmasýnda çalýþýyordum, 15. senem dolmuþtu

Sayfa 25
ve her sene olduðu gibi Kurban
bayramý gelince amirlerimizden izin istedik. Olur dediler
ama bu kez bayram günü
gelince “Patron izin vermiyor”
dediler. Ben iþe o gün gitmedim, ertesi günü "Patron sana
Fristlos" verdi dediler. Mahkemelik olduk, mahkemeye ilk
çýktýðýmýzda patron konuþmak
istedi, iki kelime söylemiþti ki
Hakim ona baðýrarak dur dedi;
"15 sene aðýr þartlarda çalýþtýrdýðýn bir iþçiye dini inancýný
yerine getirdi diye "Fristlos"
verip, tüm emeklilik haklarýný,
yakma hakkýný nereden buluyorsun sen" dedi... Emekli
oldum.
YVG: Ýnanýn duygulandým.
Böyle adaletli hakimler olmasa
dünya ne olurdu? Sohbetiniz
için teþekkürlerimi sunarým,
Allah emekliliðinizi layýkýyla
yaþatsýn.
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Hayvanseverlik böyle olmaz
Baden Hayvanseverler Derneði
Kurban Bayramý’nda, kurbanlýk
koyun satan çiftlik önünde
protesto
yaptý.
pankartlý
Maðdur olan çiftçi Entegrasyon ve Dayanýþma Derneði’nin yardýmýyla tazminat
davasý açýyor.
Baden- Bayram günü kurbanlýk koyun satan Altýparmak ailesinin kurduðu þirket önünde
protesto yapýp ''Allah Hayvan
Kýyýmcýsý mýdýr?'' þeklinde pankart açtýlar. Müþteri olarak
gelen Türkler, polisi ve protestocularý görünce geri döndüler. Bu yüzden satýþ yapamayan
þirket,
Baden
Hayvanseverler Derneðinden
zararýn tazminini isteyecek.
Entegrasyon ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný Mustafa
Delice, sekreteri Mag. Doris
Kirilov-Krutz aracýlýðýyla protestocu derneðe üç soru yöneltti.
Sorulara verilen cevap, hayvanseverliðin arkasýna sýðýnýldýðýný
belgeledi. Baden Hayvan Severler Derneði baþkaný bayan Silvia Dobner, yazýlý verdiði cevap
mektubunda ''Biz onlarýn dini
görüþlerini protesto etmedik,
zaten daha önce

herhangi bir Türk ya da islami
dernekle de görüþmemiþtik.
Sadece kurban edilecek hayvanlarýn uyuþturulmasýný istedik'' dedi. Ancak buna açýlan
pankarta hiç deðinmediði dikkat çekti.
Kurban Bayramý’nda pankartlý
gösteri
Kýsa bir süre önce Altýparmak
ailesi, Entegrasyon Derneðinden kendilerine yardým

etmelerini
istedi.
Konu,
Avusturya'daki birçok hayvanseverler derneði'nin, Kurban
Bayramýnda kurban kesimini
engelemeye çalýþacaklarýný açýklamasý ve kendilerinin bu
konuda tehdit edilmesiydi.
Sayýn Mustafa Delice tanýnmýþ
bir koyun yetiþtiricisi olan
Altýparmak ailesiyle görüþerek
bu konuda arkalarýnda

olduðunu ve sonuna kadar
kendilerini destekleyeceðini bildirdi.
Gerçekten de Kurban Bayramýnýn sabahý, Hayvanseverler
Derneði'nden gelen kalabalýk
bir gurup, Altýparmak ailesininin þirketinin bulunduðu bahçenin önünde toplandý. Hayvansever dernekleri Altýparmak
ailesine iftirada bulunarak,
daha önce narkoz vermeksizin
hayvanlarý katlettiðini ifade
edip,
þirket
önünde panka r t l a r l a
gösteri yaptý-
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lar. Entegrasyon ve Danýþma
Derneði´nden Mustafa Delice,
Hayvansever Derneklerinin kurban kesimi ve Kurban Bayramý
hakkýnda tamamiyle bilgisiz
olduklarýný, daha önce ne islami düþünce derneðinin temsilcilerinden ne de Türk halkýndan
bu konuda bilgi almadan Altýparmak ailesinin þirketine geldiklerini ifade etti. Kurban kesiminin hangi þartlarda ve nasýl
yapýldýðý hakkýnda da hiçbir bilgilerinin olmadýðýný sözlerine
ekleyen Mustafa Delice, Hayvanseverler Dernekleriyle Altýparmak ailesi arasýnda aracýlýk
yaptý.
Üç Hayvansever Derneði temsilcisi kurban kesimine davet
edildi. Kurbanýn kesilmeden
önce uyuþturulduðunu gören
dernek temsilcileri sakinleþtiler.
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Entegrasyon ve Danýþma derneðinden Mustafa Delice:
"Altýparmak ailesi hayvanseverlerin yapmýþ olduðu bu anlamsýz ve ani protestolardan çok
büyük zarar gördü. Bir çok
müþteri Kurban Bayramý nedeniyle Kurbanlýðýný almaya gelmiþti. Ancak müþteriler polis
arabalarýný görünce çekinerek
kurban almaktan vazgeçti. Bu
durumda mahkemeye baþvurarak tazminat davasý açýlacaktýr"
ifadesinde bulundu.
Bu gibi sorunlarýn bir daha
tekrarlanmamasý için Entegrasyon ve Yabancýlar Danýþma
Merkezi, hayvan severler derneði temsilcileri ve islami düþünce derneði temsilcileriyle
yuvarlak masa toplantýsý yapmayý hedefliyor.

Altýparmak Entegrasyon
Derneðinden yardým arýyor
Kýsa bir zaman önce, Altýparmak ailesi Entegrasyon Derneðinden, kendilerine yardým
etmelerini istedi. Konu ise bir
çok hayvanseverler derneðinin
Kurban Bayramý’nda, Kurban
kesimini engelemeye çalýþacaklarýný belirterek kendisini tehtid
etmeleriydi. Sayýn Mustafa
Delice tanýnmýþ koyun yetiþtiricisine hemen ve kararlý bir
þekilde arkasýnda olduðunu ve
sonuna kadar destekliyeceðini
bildirdi.
Gerçekten
de
Kurban
Bayramý’nýn sabahý bir çok hayvans e v e r
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derneðinden þahýslar Altýparmak ailesininin þirketinin
bulunduðu bahçesinin önünde
toplandý. Hayvansever dernekleri Altýparmak ailesini iftirada
bulunarak, daha önce narkoz
vermeksizin hayvanlarý katlettiðini ifade ederek þirket önünde
pankartlarla
demostrasyon
yaptýlar.
Entegrasyon ve Danýþma
Derneði´nden Mustafa Delice,
hayvansever derneklerinin kurban kesimi ve Kurban Bayramý
hakkýnda tamamiyle bilgisiz
olduklarýný, daha önce ne Ýslami düþünce derneðinin temsilcilerinden ne de Türk halkýndan
bu konuda bilgi toplayarak
Altýparmak ailesinin þirketine
geldiklerini ifade etti.
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16 yaþýnda üniversite mezunu
Viyana- Türk gençlerinin baþarýlarý artýk dünya çapýnda ses getirmeye baþladý. Geçtiðimiz hafta
Slovak Kültür derneðinin davetlisi olarak Viyana'ya gelen Eren
Aydoðan adlý Türk genci muhteþem bir konser verdi. Viyana
Kültür'den Milletlerarasý Kültür
Böl. Baþ. Haydar Sarý, dahi çocuðumuzla ve konseri ile yakýndan
ilgilendi. Viyana Operasý Orkestra
Baþ. Prof. Maksimillian Cencic'in
yönettiði konser hayranlýkla
izlendi. Yazarýmýz Semra Beken
Eren Aydoðan ve büyük katkýlarýyla konserin gerçekleþmesini
saðlayan Haydar Sarý ile bir söyleþi yaptý.
Beken: Sayýn Sarý bize biraz konserle ilgili bilgi verir misiniz?
Sarý: Baþarýlý çocuðumuz Eren ve
babasýyla yaklaþýk üç yýl önce
tanýþtým. Babasý Ýstanbul þehir
orkestralarý müdürüdür. Üç yýl
önce Türkiye'den bir bando
gurubunun Viyana'ya gelmesi
için baþvurmuþtuk. Burada her yýl
bir bando festivali yapýyoruz.
Türkiye'den gelen þehir orkestrasý
da Viyana'nýn çeþitli yerlerinde
konserler verdi, ilk defa Türk bayraðý diðer ülke bayraklarýyla
beraber Rathaus, yani belediyenin önüne asýldý. Çok baþarýlýydýlar, büyük ilgi ve beðeni topladýlar. Hatta olaðanüstü ilgi topladýlar diyebilirim. Özellikle bando
gurubunda çok sayýda bayanýn
çalmasý büyük ilgi uyandýrdý. Bu
arada babasýndan Eren hakkýnda
bilgi aldým. Bana baþarýlarýný,
dört yýl üstüste sýnýf atladýðýný,
Türkiye'nin en genç Ünv. mezunu
olacaðýný, harika çaldýðýný anlattý.
Ben de böyle yetenekli gençlerimizin buraya gelip kendini tanýtmasýnýn ve tabii bizi gururlandýrmasýnýn çok güzel olacaðýný düþündüm.
Beken: Viyana'da Türk imajý son
yýllarda epey deðiþti, siz ne düþünüyorsunuz?
Sarý: Evet, Türk deyince pala býyýklý, eli keskili, karýsýnýn önünde
yürüyen insanlar anýlýyordu. Artýk
bu düþünce tarzýnýn hýzla deðiþ-

bitireceðim.

Sol tarafta Viyana Kültür'den Milletlerarasý Kültür Dairesi
Baþkaný Haydar Sarý, Dahi Çocuk Eren Aydoðan’la

mesi gerek. Burada böyle yetenekli gençlerimize de iþ düþüyor.
Eren'in daha önce Polanyalý ünlü
bir gurupla Palais Eschenbach'da
bir konseri olmuþtu.
Bu defa da gördünüz dünyanýn
deðiþik ülkelerinden gelen müzisyenlerin katýldýðý harika bir
konser gerçekleþti. Ayrýca Viyana
Operasý Orkestra Þefi Maksimillian Cencic hiç düþünmeden
bize yardýmcý oldu. Zaten baktýðýmýzda heryerde yabancý kökenli insanlarýn baþarýlarýna tanýk
oluyoruz. Biz bundan sonra da
böyle konserler düzenlemeye
devam etmeyi düþünüyoruz.
Beken: Teþekkür ederiz sayýn

Sarý. Þimdi baþarýlý çocuðumuz
Eren'den biraz bilgi alalým. Ne
zamandan beri müzikle ilgileniyorsunuz?
Aydoðan: Ben 7 yaþýmdan beri
müzikle beraberim, piyano çalýyorum. 11 yaþýma kadar Ýstanbul
Pera Müzik merkezinde amatör
olarak çaldým. 11 yaþýnda Ýstanbul Ünv. Devlet Konservatuvarý'na baþladým. Ayný zamanda ilkokuldan sonra koleje baþladým.
Kolejde orta sonu bitirirken ayný
zamanda lise bitirme imtihanlarýna da girerek liseyi de bitirdim.
1988 doðumluyum. Ýst.Ünv.
imtihanlarýný kazanarak konservatuvara baþladým ama ayný yýl
sýnýf atladým. Þu an ünv. üçüncü
sýnýftayým ama kýsa zaman sonra

16 yaþýndaki
dahi Eren
Aydoðan
piyano çalarken
dinleyenleri
büyüledi

Beken: Piyano dýþýnda baþka bir
müzik aleti çalýyor musunuz.
Aydoðan: Þu an tüm programýmý
piyanoya göre yapýyorum. Baþka
bir alet çalmýyorum.
Beken: Müziðin hayatýnýzdaki
yeri nedir?
Aydoðan: Þu an artýk profesyonel olarak müzikle uðraþýyorum.
Ve bundan sonraki yaþantýmda
müzik ilk yeri alacak. Yani meslek
olarak müzisyenliði seçtim.
Beken: Bundan sonraki planlarýnýz neler?
Aydoðan: Kendime çizdiðim
planda konservatuvarý bitirdikten
sonra yurt dýþýnda çok iyi bir
öðretmenle çalýþmak istiyorum.
Örneðin
Amerika
Cortis
Akademisi yada Paris, Hannover
gibi yerlerde müzik eðitiminin
çok iyi olduðu hakkýnda bilgiler
aldým. Benim için sadece bana
eðitim verecek beraber çalýþabileceðim öðretmenin nerede
olduðu önemli.
Beken: Viyana dünyanýn en
önemli müzik baþkentlerinden
birisi burayý düþünmüyor musunuz?
Aydoðan: Tabii neden olmasýn.
Müzik alanýnda Viyana'nýn önemini biliyorum. Ama dediðim
gibi benim için sadece beraber
çalýþacaðým öðretmenin nerede
olduðu önemli, hangi ülke yada
þehir olduðunun hiç önemi yok,
her yere gidebilirim. Çalýþmak
istediðim öðretmen nerede
görevliyse o okulun sýnavýna girip
orada devam etmeyi düþünüyorum.
Beken: Müzik dýþýnda baþka neler
yapýyorsunuz?
Aydoðan: Okul ve müzik dýþýnda
Satrançla ilgileniyorum. Bir ara
matamatikle ilgileniyordum ama
müzik çok daha aðýr bastý. Ayrýca
zamaným kalmadý. Müzikte iyi
bir yere gelmek için çok çalýþmak
gerek ama istekle ve severek
yapýldýðýnda insanýn hayatýna
farklý bir anlam katýyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Dünya Þampiyonu

Foto: Michaela Seidler
Viyana- Uzun yýllardýr satrançta
Dünya Þampiyonu çýkaramayan Avusturya ''Yazýþmalý
Satrançta'' bir Türk ile dünya
þampiyonluðunu yakaladý. Bu
baþarýsýyla özellikle Avusturyalýlarýn ve çevresinin gurur
kaynaðý olan Tunç Hamarat,
Avusturya basýnýnda da büyük
bir ilgi odaðý oldu. Türkiye
Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi'nin daha arayýp bir tebrik
bile etmediðini bir sorumuz
üzerine öðrendiðimiz Tunç
Hamarat, ''Ben Avusturya'da 30
yýldan bu yana yaþýyorum ve
Türk'üm ama Büyüeklçiliðin
arayýp tebrik etmemesi önemli
deðil" dedi. Yeni Vatan Gazetesi Avusturya'lýlarýn gurur kaynaðýmýz diye ele, avuca sýðdýrmadýklarý Avusturya basýnýn ve
televizyonun duyurduðu Tunç

Hamarat'ý büromuza davet
ettik, kendisini içtenlikle tebrik
ederek okuyucularýmýza tanýtmak istedik. Özellikle Avusturya'da yaþayan Türk toplumunun içinden tamamen bir
''Zeka, dikkat ve disiplin'' oyunu
olan SATRANÇ alanýndan
Dünya Þampiyonu'nun çýkmasý
tüm dünyanýn da dikkatini
çekti.
Yenivatanýmýzý böyle büyük bir
baþarý ile dünyada temsil eden

Tunc Hamarat beyi bizler de
Yeni Vatan Gazetesi olarak kutluyor ve Avusturya`da yaþayan
bütün Türkler adýna ona teþekkür ediyoruz: TEBRÝKLER TUNÇ
HAMARAT
30 yýldýr Viyana`da yaþayan
Fizik Mühendisi Tunç Hamarat
2004 yýlý Ocak ayýnda Yazýþmalý
Satranç Dünya Þampiyonu
oldu. Hamarat, çok uzun yýllar
satrançta dünya þampiyonu

Satranç Turnuvasý Dünya Þampiyonu Tunç Hamarat 1946
yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Avusturya Lisesi'ni okuduktan
sonra ODTÜ'de Fizik öðrenimi gördü. 1972 yýlýnda
Avusturya'ya Fizik Master'ý yapmak için geldi ve Viyana Teknik
Üniversitesi'nde ihtisas yaptý. O yýldan beri Avusturya'da yaþýyor ve 10 yýldýr Avusturya vatandaþlýðýna sahip. Tunç
Hamarat 57 yaþýnda, Fizik Mühendisi. Bir müddet atom sektöründe çalýþtýktan sonra, telekomünikasyon sektörüne geçti.
Caz klüpleri kurdu.

çýkaramayan Avusturya için
þimdi çok büyük bir gurur kaynaðý. Satranç oynayan bir aile
içinde yetiþtiðini söyleyen Tunç
Hamarat, bu baþarýsýnýn kendisi için deðil, Avusturya için çok
önemli olduðunu düþünüyor.
Satrançla içiçe bir hayat
6-7 yaþýndan beri sürekli satrançla uðraþan Dünya Þampiyonu, satrançta Dünya Þampiyonu olmadan önce de önemli
baþarýlara imza attý. Birkaç kez
Türkiye Finali ve Ýstanbul ile
Ankara finallerinde oynadý.
Avusturya'ya geldikten sonra
buradaki A-Liga ve çeþitli turnuvalarda iyi dereceler aldý.
Tunç Hamarat 1963 yýlýndan
beri yazýþmalý satranç oynuyor.
Olimpiyatlarda 2 kez Türkçe
yazýþmalý satranç takýmýnda
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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u Avusturyalý Türk
oynadý. Yazýþmalý satrançta bir
dünya üçüncülüðü ve en son
olarak da þimdi dünya þampiyonluðu var.
Satrancokulu.com`da yayýnlanan bir röportajinda da Türkiye`deki önemli satranç ustalarýnýn hemen hemen hepsinden
etkilendiðini ve yardým gördüðünü beliritiyor.
'Satranç tek iþiniz olmasýn'
Bundan önce Dünya Þampiyonasý’nda bir üçüncülüðü
olan Tunç Hamarat, satranç
meraklýsý gençlere þu tavsiyelerde bulundu: "Satranç oynamayý
sevseniz bile geçiminizi karþýlayabileceðiniz baþka bir iþiniz
mutlaka olsun. Ben öyle gençler biliyorum ki satranç sevdasýyla baþka bir iþle meþgul
olmuyorlar ve sefil bir hayat
yaþýyorlar".
Türk olduðu her zaman
vurgulanýyor
Þampiyonluðun kendisi için
deðil, Avusturya Devleti için
çok önemli bir olay olduðunu
söyleyen Tunç Hamarat, Avusturyalýlara özellikle bir hususta
teþekkür ediyor: Avusturya
basýný ondan bahsederken her
zaman bir Türk olduðunu ifade
etmiþ. Bu da onun için oldukça
memnuniyet verici olmuþ. Tunç
sözlerine þunlarý da ekliyor:
"Ben Avusturya'yý seviyorum.
Burasý yabancýlara karþý ýlýmlý ve
iyi bir ülke. 30 yýldýr Viyana'da
yaþýyorum. Türk olduðum için
en ufak bir küçümseme ile
karþýlaþmadým. Burasý diðer
ülkelere nisbeten rahat bir yer".
"Bütün Avusturya basýný
ondan söz ediyor"
2004 yýlý satranç þampiyonluðunun ardýndan bütün Avusturya basýnýnýn ilgi odaðý olan
Tunç Hamarat, son günlerde
Viyana'nýn önde gelen gazeteleri olan Kurier, Wiener Zeitung,
Der Standard, Die Presse, Profil
ve Falter'in haberlerinde yeraldý. Tunç beyle iki radyo röporYENÝ VATAN GAZETESÝ

tajý yapýldý ve Avusturya televizyonu için 4 yerde filmi çekildi.
Ayrýca Avusturya televizyonunun canlý yayýnlanan bir programýna davet edilen Dünya
Þampiyonu'nu, Türk basýnýndan da Milliyet gazetesi ve
Bilim Teknik dergisi ziyaret etti.
Avusturya ve Dünya
Basýnýndan kýsa kýsa...
Avusturya basýnýnda birçok
övgüye mazhar olan Tunç
Hamarat ile ilgili olarak Avusturya ve dünya basýnýndan bazý
alýntýlar yaptýk: Tunç Hamarat`ý
"Ayýn Viyanalýsý" seçen Wiener
Dergisi Þubat sayýsý:
Ayýn Viyanalýsý:
"Österreich hat einen neuen
Weltmeister. Wenn es um
Fernschact geht, ist der Wiener
Physiker Tunc Hamarat so gut
wie unanschlagbar"
(Avusturya`nýn artýk yeni bir
þampiyonu var. Konu Yazýþmalý
Satranç olunca Viyanalý Fizikçi
Tunç Hamarat`ýn üstüne yok)

of the Netherlands (10 pts) is
second on tiebreak and Igor
Samarin (Russia), also on 10
points, gets the bronze medal.
Achim Soltau (Germany) also
scored 10 and qualifies for
another world championship
final too. The tournament
began in 1999. Congratulations, Tunc!
(Türkiye doðumlu Avusturyalý
Tunç Hamarat Yazýþmalý Satranç Þampiyonasý'nda 16. Dünya Þampiyonu oldu. Hamarat
11 puanla birinci olurken, turnuvaya Hollanda'dan katýlan
Ruud Maliankay ikinci (10
puan) ve Rusya'dan katýlan
Igor Samarin üçüncü (10
puan) oldu. Bu tur 1999 yýlýn-

da baþlamýþtý. Tebrikler Tunç!)
Tekrar dünyaya gelse...
Satrançtaki baþarýsýyla göz dolduran Tunç Hamarat bir kere
daha dünyaya gelse Kaþ`a
gidip orada balýkçýlýk yapmanýn
hiç fena bir fikir olmadýðýný
söylüyor. Bu söylemiyle Tunç
Bey`in doðayý seven ve hep
doðal kalmak isteyen bir insan
olduðu anlaþýlýyor.
Dünya
Þampiyonluðu`nun
ardýndan Yazýþmalý Satranç'a
bir müddet ara verecek olan
Tunç Hamarat, bir kitap yazmayý planlýyor. Satrancýn yanýsýra usta býr tavlacý olan Tunç
Bey`i ilerleyen zamanlarda
tavla þampiyonalarýnda da görmeyi ümit ediyoruz.

Avusturya Yazýþmalý Satranç
Federasyonu:
"Mit Herrn Hamarat wird ein
bekennender Wahlösterreicher,
mit türkischen Wurzeln und
kosmopolitischer Geisteshaltung, ein ehrlicher, natürlicher
Mensch, erster Österreichischer Fernschachweltmeister!
(Türk kökenli, Avusturya vatandaþý Tunç Hamarat ile Avusturya, Yazýþmalý Satranç dalýnda
bir Dünya Þampiyonu'na sahip
oldu. Tunç Hamarat, evrensel
anlayýþa sahip dürüst ve doðal
biri..)
Chess Mail isimli ingilizce çýkan
Satranç sitesi:
Turkish-born CC-GM Tunc
Hamarat(Austria) is the 16th
CC World Champion. Hamarat
has 11 points with one unfinished game. Ruud Maliangkay

Tunç Hamarat Yeni Vatan Gazetesi’nin
bürosunu ziyaret etti.
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“Gece Yolculuðu” baþarý baþarýsýný sürdürüyor
“Gece Yolculuðu” filminin yönetmeni Kenan KILIÇ filminin galasýnda sanatcý dostlarý ile kameralara pozverdi.
Kenan KILIÇ (ortada), Oyuncu Mehmet Tanýk (sol baþta) ve Sanat Danýþmaný El Said Kandil (sað baþta)

Viyana- 2002 yýlýnda Milletlerarasý Viyana Film Festivali
(Viennale)'de büyük ödül kazanan Gece Yolculuðu (Nachtreise)
filminin Gala'sý 11 Þubat 2004'de
Votiv Sinemasý’nda büyük bir
gösteriyle yapýldý.
2002 yýlýnda gösterilen tüm filmler arasýnda en iyi film seçilen
Gece yolculuðu filmiyle deðiþik
para ve katký ödülleri alan filmin
Türk Rejisörü Kenan Kýlýç Gala
sýrasýnda da ayný heyecaný duyduðunu ve çok mutlu olduðunu
söyledi.
Filmi tüm Avusturya'da gösterime giren Kýlýç, daha önce 2003
yýlýnda Ýtalya'da Pezaro film festivaline, Portekizde Fansas Porto
film festivaline, ve deðiþik ülkelerde pek çok festivale de katýldýðýný ifade etti.
Þubat sonuna kadar Viyana'da
Kino de France'de gösterimi
devam edecek filmin galasýna
Viyana Film dairesinden Mg.

Katarina Bogensberger, Andrea
Christa, sinema eleþtirmeni ve
sinema magazin þefi Andreas
Ungaborg, Viyana Kültür dairesi
baþkaný Daniel Löckinger, Viyana
Kültür dairesi milletlerarasý kültür
dairesi baþkaný Haydar Sarý,
Yeþillerden Maria Vassilakou ve
Alev Korun, Gençlik dairesi
görevlileri, Viyana Ýntegrasyon
dairesi görevlileri ve Viyana'da
yaþayan kalabalýk Türk seyircisi
katýldýlar.
Uzun yýllar önce buraya gelip,
burada kalabilmek için savaþ
veren, türlü zorluklara katlanan,
zor yaþam þartlarýna göðüs
geren insanlarýn öyküsünü anlatan film büyük bir ilgiyle izlendi.
Ýkinci filminin hazýrlýklarýný da
sürdüren Kenan Kýlýç, gazetemizi
ziyaret ederek ikinci filminin çekimine kýsa zaman içinde baþlayacaðýný, yeni filminin de yine
burada yaþayan insanlarýn yaþam
öykülerinden kesintileri içereceðini söyledi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

GAZÝ KAÞAR
TAT, K A L Ý T E v e Ç O K Y Ö N L Ü O L M A N I N A R K A S I N D A K Ý Ý S Ý M
Çok çeþitliliði ile Avrupa´nýn en çok satan Türk kaþar peynirine söylenecek hiçbir söz bulunamýyor. GAZÝ KAÞAR
peyniri inek sütünden yapýlýp eski Türk usulüne göre imal
ediliyor. Tadýnýn hafif tuzlu olmasý, güçlü ve baharatlý lezzetini de ortaya çýkartýyor.

GAZÝ KAÞAR peynirini üç farklý boyutta sunuyor: GAZÝ
KAÞAR peyniri Süpermarketlerde 500 gram, 900 gram ve
kýsa bir süreden beri ufak paketi olan 250 gramlýk kalýplarda bulunuyor. Böylece her boydaki peynirleriyle GAZÝ
firmasý, piyasaya uyumlu, müþterilerine karþý samimi,
ünvanýna da sadýk kalýyor.

GAZÝ KAÞAR´ýn tadýna sadece soðuk olarak deðil, ayný
zamanda sýcak yemeklerde veya ýzgarada piþirildiðinde de Sizlere GAZÝ KAÞAR peyniri ile hazýrlanan ve tadýna doyavarabilirsiniz. GAZÝ KAÞAR yemeklere tarifi imkansýz bir mayacaðýnýz bir kaç yemek tarifesi sunmak istiyoruz.
lezzet katýyor.
Sebze sevenlere:
Aðzýnýn tadýný bilenlere:
Kaþarlý sebze yemeði (2-3
3 kiþilik)
Kaþarlý ve Kremalý Sýðýr Madalyon (2 kiþilik)
Malzemeler:
250 gr. kadar rendelenmiþ GAZÝ KAÞAR , 1-2 adet patlýcan (ortaboy), 1-2 adet kabak , 1 domates,
2-3 ortaboy patates, 2-3 ortaboy havuç, taze maydonoz,
karabiber, 2 yemek kaþýðý kadar salça,
250 gram kaymak, 100 gr. Marscarpone, sývý yað, tuz, su

Malzemeler:
Yak. 4-6 dilim GAZÝ KAÞAR
Yak. 4-6 dilim parça sýðýr eti
Yak. 100 gr. Krema (Créme fraîche)
Sývý yað, tuz, su.
Hazýrlanýþ süresi: yak. 30 dakika

Hazýrlanýþ süresi: yaklaþýk 50 dakika
Patlýcanlarý, kabaklarý, domatesi ve Havuçlarý iyice yýkayýn.
Daha sonra bunlarý orta kalýnlýkta (yak. bir santimetre)
dilimleyin. Patatesleri de kabuðunu soyduktan sonra ayný
þekilde orta kalýnlýkta dilimleyin. Yemeði piþireceðiniz tepsinin içini yaðlayýn. Bir baþka kabýn içerisinde kaymaðý,
Marscarpone´yi, salçayý, üç kaþýk rendelenmiþ GAZÝ
KAÞAR peynirini ve yak. 3-4 yemek kaþýðý sývý yaðý ile iyice
karýþtýrýn ve çok az tuz katýn (gerekirse biraz su ile hafif
inceltebilirsiniz). Dilimlenmiþ sebzeyi de içine katýn. Biraz
karabiber ve ince doðranmýþ taze
maydonuzu da ilave ederek çok
iyi þekilde karýþtýrýn.
Karýþtýrýlmýþ sebzeleri yaðladýnýz tepsinin içine yayarak
üzerini iyice GAZÝ KAÞAR
peyniri ile kapatýn. Isýtmýþ
olduðunuz fýrýna tepsiyi sürün ve
220 ºC yaklaþýk
30-40 dakika piþirin.

Yaðý tavada iyice ýsýtýn. Parça sýðýr etlerinin her iki tarafýný
tavada yak.1-2 dakika kadar hafif kahverengi olana
kadar kýzartýn. Etin içinin kýrmýzý kalmasý gerekiyor. Daha
sonra biraz tuzlayýn. Kýzarmýþ parça etleri yaðlanmýþ tepsiye dizin ve her birinin üzerine birer adet dilimlenmiþ
GAZÝ KAÞAR peynirinden koyun.
Soðumaya býrakýlan tavanýn içine krema, tuz ve bol miktarda karabiber koyarak, sosu tavanýn içindeki yað ile iyice
karýþtýrýn. Daha sonra bunu tepsinin içinde bulunan parça
sýðýr etlerinin üzerine dökün. Isýtmýþ olduðunuz fýrýna tepsiyi sürün ve 220 ºC ýsýda yaklaþýk 15-20 dakika piþirin.
Servis önerisi: Pilav ve makarna ile servis yapýlacaðý gibi
salata ile de yapabilirsiniz.
Öneri: GAZÝ KAÞAR peyniri ayný zamanda sade olarak
pide içerisinde de çok lezzetli. Özellikle domates, maydonoz, salam, turþu ve hafif tuzla lezzetine doyum olmuyor.
Sonuç olarak: GAZÝ KAÞAR Peyniri sadece GAZÝ´nin diðer
ürünleri gibi tadýna doyum olmayan özel bir ürün olarak
deðil, çok yönlü kulanýlabilir olmasý açýsýndan da farklýlýðýný kanýtlýyor.
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13 yýldýr çözülemeyen sakatlýk

Mavi bildiriyor...
Olmaz Böyle Birþey
Ýþ yerinde 13 sene önce kaza
geçirdi. Sað koluna 3 kez
"hatalý" ameliyat yapýldý, malülen emekli olabilmek için "12
senedir hukuk mücaadelesi"
veriyor, bacaklarýndaki plastik
damarlarla yürüyebiliyor, mahkeme “emekli oldun” diyor,
emeklilik sigortasý maaþ vermiyor. Dahasý mahkemeden 5
yýllýk mücaadele ile aldýðý tazminata
Sozialamt
ve
Arbeitsamt el koydu.
Yol gösteren olmayýnca
1973’de Avusturya iþçi yasasý
ile Viyana'ya misafir iþçi olarak
gelip, 1991 yýlýndaki iþ kazasýna kadar aralýksýz çalýþan Medine KAÇAR adlý 1950 Sakarya
doðumlu Avusturya vatandaþý
bayan ''Bana resmi dairelerde
yol gösteren olmadý'' dedi.
Kýdem tazminatý (Almancasý,
Abfertigung) alýnca ilgili kuruluþlara
gittiðini
söyleyen
Medine Kaçar, ''21 yýlda 2300
euro haketmiþim'' dedi.
Çalýþýrken Ýyi, Ya Sakatlanýnca?
Medine Kaçar, baþýndan geçenleri, kendi aðzýndan þöyle
anlatýyor.

''1973'de Viyana´ya geldiðimin
ertesi günü iþ baþý yaptým, hiç
iþsiz kalmadým. 21. yýlýmý dolduruyordum ve 17. bölgedeki
çay paketleme firmasý Julius
Meindl´da 8. yýlýmý doldurmuþtum. Sene 1991 idi ve ben
paletlerin olduðu yerde temizlik yapýyordum. Birden sað kolumu paletin altýnda buldum
ve o günden beri savaþýyorum.
Wilhel Minen Spital´e götürdüler, doktor hemen alçýya
aldý. Ayný doktor 3 ay sonra
alçýyý çýkarttý. 6. ay dolunca
”Ýþe baþlayabilirsin” dedi ama
kolumda hem aðrý vardý hem
de çok þiþkindi. Ben iþ yerine
gittim, amirim ''Bu halde çalýþamazsýn deyip'' beni mahalle
doktoruna gönderdi. Mahalle
doktoru beni azarladý “Bu
halde iþe gidilir mi” dedi ve
beni Krankenhaus Hanusch´a
sevk etti. Orada kalabalýk bir
heyet kolumu günlerce inceleyip tüm boyumdan MR çektiler.
“Seni hemen ameliyat etmemiz
lazým” dediler ve ''ameliyat''
oldum. Kolumdaki aðrýlar
geçmedi. Þiþlik devam ediyordu bu arada bacaklarýmdaki
damarlarýmýn ''fazla ayakta

çalýþtýðým'' için kapandýðýný ve
''plastik suni damar'' takýlmasý
gerektiðini söylediler. Ameliyat
oldum, o günden beri 10 sene
garantili olan plastik damarlar
var ve deðiþme günü geldi.
Kolumdaki incelemeler yeniden
baþlamýþtý, yine ameliyat yapacaðýz ama bu kez ''Bir parça
kemik alýp yerine platin takacaðýz'' dediler. Ameliyat oldu, 3 ay
sonra alçýlarý söktüler ve ne
görelim; platin deriden dýþarý
çýkmýþ bir þekilde sallanýyor.
Beni ''bayýltmadan'' platini
hemen almalýyýz dediler ve çýðlýklar içinde onu aldýlar. Bu
hastalýk (Almanca,krank) dönemi yaklaþýk bir buçuk sene
sürdü ve hastalýk sigortasýndan
(krankkasse'den) maaþým düzenli geldi ama krank durumu
bitince bu kezde hukuk
mücaadelem baþladý”.
Mahkeme Kapýlarýnda 10 Yýl
Baktým ki iyileþmek bir yana,
sakatlýk derecem hergün artýyor ve gelirim de yok, haklarýmý
arayayým dedim. Okur-yazar
olmadýðým için resmi dairelerde yollar, aramaya baþladým.
1993 den 1995'e kadar yazýlmýþ olduðum AMS bana az da
olsa 200 Euro civarýnda bir
emeklilik bekleme parasý verdi.
Benim ev kiram 235 Euro, artý
elektrik ve su ayda 67 Euro, artý
kalorifer ayda 61 Euro, toplamý
363 Euro yapýyor. Yani hiçbir
þey yemeyip içmesem aldýðým
para bunlara bile yetmiyordu.
Dava açýp ''malülen emekli
olmak'' istedim.1996'da dava
açtým 5 yýl sonra 2001'de
hakim bana "Siz malülen
Emekli Oluyorsunuz" dedi.
sevindim ve 286.000 ÖS yani
20.000 Euro da tazminat
hakettim. Ancak bu paranýn
90.000 ÖS’ini AMS, 156.000
ÖS’ini Sozialamt alýp el koydu.
Bana 40.000 ÖS verdiler. Maaþ
baðlandý ve yeterince geçinebilecek kadar bir maaþ aldým, bu
yaklaþýk 1 sene sürdü. 2002
yýlýnda maaþýmý kestiler (Sebebini bilmiyorum). Ben de tekrar

dava açtým ve bu süre içerisinde sadece 245 Euro maaþ
aldým bu 2004'e kadar sürdü
ve mahkemeden yine karar
geldi ''Davayý KAYBETMÝÞÝM''.
Neden ? Nasýl ? Tabiiki bilmiyorum ve de anlamýyorum.
Suçum ne? Ýþçi olup çalýþmýþ
olmak mý?
Basýn Kuruluþlarýna Gittim,
Dinlemediler Bile
Bu kadar þeyi hazmedemedim
ve Avusturya gazetelerine gidip
tüm bunlarý anlatmak istedim.
Beni dinlemediler bile...
Gazete olarak beni nasýl buldunuz gerçekten merak ediyorum. Lütfen baþýmdan geçenleri gazetenizde yazýnýz. Ben
Avusturya vatandaþýyým ama
Avusturya gazeteleri bu konulara el atýp çoðunluðun duymasýný saðlamýyor.
Mahkeme Kapýlarý
Türk Ýþçileriyle Dolu
Onlarca yýldýr mahkeme kapýlarý aþýndýrýyorum, bugüne dek
Türk emektar iþçilerinden baþka
hak arayan kimse görmedim.
Hepsi ayný durumda bu ne
anlama geliyor? Hepsi 25-3035 senesini, ömrünü vermiþ ya
sakatlar ya iþten atýlmýþlar
haklarýný arýyorlar onlarda 5-810 yýldýr mahkeme kapýlarýnda
ve hepsi benim gibi sürünüyor.
Soruyorum size yanlýþ tedavi
uygulanmasaydý ben sakat kalýr
mýydým, ben mi kendimi
bilerek sakatladým? Peki sakatlandým ama gidip resmi dairelerden yol göstermelerini istedim, çalýþýp ter döktüðüm içinmi beni 10 yýldýr dolandýrýp
duruyorlar? Peki, onu da
geçtim, bu ülkenin adaleti
benim durumumu anlýyamýyormu da; bir maaþ veriyorlar, bir
kesiyorlar, bir daha baðlýyorlar,
bir daha kesiyorlar.
Lütfen benim sesimi ve bu çektiklerimi Baþbakan´a, Adalet
Bakaný'na, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný'na ve Saðlýk
Bakaný'na iletiniz. Teþekkür
ederim.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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35 sene aralýksýz çalýþan bugüne dek tek kuruþ iþsizlik parasý
almayan Mustafa Çolakoðlu “Adalet bu mu?” diye sordu.

Sayfa 35

Adalet mi bu?
Mavi bildiriyor...
Viyana- 35 sene aralýksýz çalýþtý. Bugüne dek tek kuruþ iþsizlik parasý almadý...
1966 yýlýnýn Haziran ayýnda
Viyana'ya geldi. Temmuz ayýnda iþbaþý yaptý. 26 Aðustos
2001 tarihinde geçirdiði kalp
krizine kadar, aralýksýz tam 35
sene çalýþtý. Bir kuruþ iþsizlik
parasý almadý. Onun ödediði
iþsizlik paralarý ve vergiler sayesinde onlarca kiþi iþsizlik
parasýný, çalýþmadan yýllarca
aldýlar. Ama o ''2001'den bu
yana ayda 185 Euro ile geçinerek emeklilik günümün dolmasýný bekliyorum'' dedi.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

1943 Doðumlu Mustafa
ÇOLAKOÐLU "1966 yýlýnýn
yazýnda Viyana'ya iþçi olarak
geldim, gelir gelmez iþ buldum ve dürüstlüðüme, çalýþkanlýðýma maharetimi katýp
aralýksýz 35 sene çalýþtým"
dedi. 2001 yýlýnýn yazýnda
kalp krizi geçirmesi sebebi ile
emeklilik beklemesine alýndý.
"Bugüne dek devletten TEK
kuruþ iþsizlik parasý almadým"
diyen Mustafa ÇOLAKOÐLU
''3 yýldýr devletten (Arbeitsamt'dan)185 Euro aylýk alarak
geçinmeye çalýþýyorum'' dedi.
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Taner G.´nýn dramý devam ediyor
Tamer G. ve ailesinin dramý devam etmekte

Bad Vöslau- Gazetemizin 40.
sayýsýnda Taner G. ve ailesinin
yaþadýðý üzücü olayý sizlere aktarmýþtýk. Taner G. ve ailesi 15 yýldan beri Bad Vöslau semtinde
Kanalgasse´deki bir evde yaþýyordu. Geçtiðimiz aylarda evin
aslýnda bir yem deposu olduðu
ortaya çýktý ve Taner G. ailesinden
hiçbir ön bildiride bulunulmadan
oturduklarý evi boþaltmalarý
istendi. Ailenin yardým talebi
üzerine
devreye giren IBA
(Entegrasyon ve Dayanýþma
Derneði) yetkilileri ve Taner G.,
sorunun çözümü için Bad Vöslau

Belediyesi Baþkaný ile görüþtü.
Belediye Baþkaný Dl Christoph
Prinz, elindeki tüm olanaklar ile
sorunun çözümü için çalýþacaðýný ancak asýl yetkili makamýn
Baden Bezirkshauptmannschaft
olduðunu belirterek, ayrýca bu
konudaki sorumluluðun ve
suçun Herrn E.`ye ait olduðunu
ifade etti. Bu görüþme sonrasýnda Bad Vöslau Belediyesi`nin,
evin tahliyesi ile ilgili vermiþ olduðu karar kurallara uygun bir
þekilde Baden ilçesi Bölge
Dairesi`ne iletildi.
Kýsa adý IBA olan Entegrasyon ve

Dayanýþma Derneði`nden Doris
Kirilov-Krutz: "Mümkün olan en
kýsa zaman da bir ev bulunmalý.
Ailenin ev konusunda çok büyük
bir talebi yok. Sadece baþlarýný
sokabilecekleri bir ev istiyorlar.
Bu aile için uygun bir evin olduðunu bilenlerin Neusiedlerstrasse
11, Mödling adresinde bulunan
derneðimizin 02236/205013
no.lu telefonu ile baðlantýya
geçmelerini rica ediyoruz" dedi.
Taner G. ailesinin Bad Vöslau
Belediyesi`nden mali anlamda
destek alabilmesi için önce bir ev

bulmasý gerekiyor.
IBA`dan (Entegrasyon ve Dayanýþma Derneði ) Mustafa Delice:
"Bu sorunun en kýsa zamanda
çözülmesini umut ediyoruz. Bu
olaydan en çok hiçbir suçu
olmayan çocuklar etkileniyor"
diyerek düþüncelerini dile getirdi.
IBA`nýn, en kýsa zamanda bu durumun çözümü için Baden Bezirkshauptmannscahft ile irtibata
geçeceði ve bir sonraki aþamada
ise aileye yardým için gerekli anlaþmanýn yapýlacaðý bildirildi.

Haberimize konu olan Türk ailenin yaþadýðý ev.

Euroasya günden güne büyüyor
vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunuluyor. Bu kurslar Avrupa ehliyeti almak istiyenler için hazýrlýk
kurslarý vs.
Avusturya'da yaþayan tüm diðer
yabancý ülke insanlarýna da ayný
kalitede hizmet sunmanýn heyecanýný yaþýyor.
Dil kurslarý haricindeki
aktivitelerimiz:
Büyüklerimiz için her Cumartesi
genel seminerler... Gençlerimiz
için her Pazar sosyal ve kültürel
etkinlikler... Ayrýca yine gençlerimize yönelik 25 kiþilik futbol kulübü... Ve yine derneðimizde dev
ekran televizyonda futbol maçlarýný seyir imkaný ücretsiz olarak
sunulmaktadýr.
Bunlara ek olarak 29 Mart
2004’de bilgisayar kurslarý da siz

Yusuf Bey diyor ki:
Temel amacýmýz bu ülkede yaþayan tüm insanlarýmýzýn Almanca sorununa bir son vermektir.
Öðretmenlerimiz branþlarýnda
yýllarýn getirdiði tecrübeyle eðitim veren deneyimli kiþilerdir.
Öðrencilerimizin baþarýlarý ayný
zamanda bizim baþarýmýz ve
gurur kaynaðýmýzdýr.
Kurs ücretlerimiz diðer kurum ve
derneklere göre % 50 daha
düþük ve bunun yansýra kalitemiz bir o kadar daha yüksektir.
25 senedir bu ülkede yaþýyorum
ve hala millet olarak 10 yaþýndaki çocuklarýmýzý tercüme için
resmi makamlara götürüyoruz.
Bu çarpýklýðý düzeltmenin yolu
Eðitim-Ögretim’den geçer, öð-

renmenin yaþý yoktur. Eðer bu ülkede yaþayacaksak bu ülkenin dilini öðrenmeliyiz.
Resmi makam ve dairelerde
karþýlaþtýðýmýz dil sorunlarý yüzünden 2002 yýlýnda Avusturya
hükümeti yasalar çerçevesinde
Almanca öðrenme zorunluluðu
getirdi. Bu zorunlulukla birlikte

kurs fiyatlarýnda oluþan yüksek
artýþlar vatandaþlarýmýzý maalesef
olumsuz olarak etkiledi. Bu durumu dikkate alan kurumumuz
sizler için en uygun olaný belirledi ve dolayýsýyla bizler (yönetim
kurulu ve öðretmenler) 10 haftalýk kurslar için sizlerin bütçesine
uygun rakamlar belirledik ve
ödemede kolaylýklar saðladýk.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Düzce’den Viyana’ya
Viyana- 1974 yýlýnda Viyana´da dünyaya gelen Hayati
Türktekin aslen Denizli Ýli´nin
Çal kasabasýnýn Dayýlar köyünden geliyor. Hayatýnýn belirli
dönemlerini zorluklar içinde
geçirdiðini ve böylece hayatýn
sadece toz pembe güzelliklerle
dolu olmadýðýnýn bilincinde
olduðunu ifade eden Hayati
Türktekin´i gelin hep birlikte
yakýndan tanýyalým.
Kendisi; önce 1963'de Almanya'ya gidip, daha sonrada
1970'de Avusturya'ya gelen,
iþçi bir babanýn oðludur. Babasý
Fevzi bey, burada 4. yýlýný doldurduðunda, yani 1974'de,
Hayati Türktekin dünyaya
geldi. Ýlk okulunu baþarýyla
tamamlayan Hayati Türktekin,
derslerinin iyi olmasý nedeniyle
öðretmenleri tarafýndan Gymnasium´a yani eðitimi yüksek
seviyede olan bir okula tavsiye
edilir. Okulda sadece iki Türk
kökenli öðrenciden biri olan
Hayati Türktekin ailevi ve arkadaþ çevresi yüzünden okulu
býrakmak zorunda kalýr. 1990
yýlýnda meslek okuluna baþlayan Hayati Türktekin üç sene
sonra meslek okulunu baþarýyla
tamamlar. Ýlk meslek hayatýna
Termo Technik firmasýnda baþlayan Hayati Türktekin 1994
yýlýnda Gülay Haným ile dünya
evine girer ve 1995 yýlýnda oðlu
Kadir dünyaya gelir. Termo
Technik firmasýnýn iflasý üzerine
1997 yýlýnda serbest meslek
hayatýna atýlýr. Üç sene kadar
çeþitli meslekleri deneyen
Hayati Türktekin Týr þöförlüðü
bile yapar. 2000 yýlýnda
Avusturyalý bir arkadaþýnýn yanýnda yatýrým danýþmanlýðýna
baþlayan Hayati Türktekin iki ay
sonra iþindeki baþarýlarý nedeniyle özel ödüle layýk görülür.
Bir sene sonra buradan da ayrýlarak, yatýrým danýþmanlýðý
bürosunda manevi ortak olarak
iþe baþlar. 2001 yýlýnda kýzý
Kübra dünyaya gelir.
Gündüzleri boþ vakti olduðun-

YVG: Avusturya'da Avusturyalýlarla yaþam sizce nasýl?
- Avusturya´da yabancý düþmanlýðýnýn olmadýðý, her ne
kadar idia edilse de, gizli bir
yabancý düþmanlýðý söz konusudur. 30-40 yaþlarý arasýnda
bulunan Avusturyalýlarýn, kimi
zaman yabancý düþmanlýðýna
yaptýklarýna kendi gözlerinizle
þahit olabilirsiniz. Ancak 50
yaþýn üzerinde olan Avusturyalýlarýn, bizden memnun olduklarýna inanýyorum.
YVG: Avusturya'da yaþayan
Türkler ile ilgili düþünceleriniz
ve tavsiyeleriniz nelerdir?

Hayati Türktekin
bu ay Yeni Vatan
Gazetesi’nin
“Ýçimizden Biri”
köþesinin konuðu
oldu.

dan abisi Mustafa Bey ile taksicilik yapmaya karar verirler.
Kýsa bir ortaklýktan sonra ikinci
bir taksi alýp çalýþma hayatlarýný
daha da hýzlandýrýrlar. Bu sýrada yatýrým danýþmanlýðý þirketinden ayrýlarak, bugün halen
çalýþmakta olduðu yeni bir yatýrým danýþmanlýðý ve emlak þirketinde çalýþmaya baþlar.
Hayatýndan kesitler sunduðumuz Hayati Türktekin,
yönelttiðimiz sorularý þöyle

- Son on senede Türklerde;
hem maddi hem de sosyal açýlardan büyük geliþmelerin
meydana geldiðine inanýyorum. Zamanýnda köyünden
100
koyununu
satarak
Avusturya'ya gelen insanlar
þimdi bir bakýyoruz akýllý yatýrýmlarýyla iyi kazançlar elde
edebiliyorlar. Yalnýz yeni nesilin
pek okumaya hevesli olmadýðýnada inanýyorum. Bu yüzden
eðitimsizliðin Türk halkýný
nereye götürebileceðini de
kestirebilmek zor. Avusturya'da
yaþayan Türk vatandaþlarýna
tavsiyem ise sosyal hayata daha
fazla atýlmalarý yönündedir.
Türkiye'ye dönme düþüncesinin
neredeyse sýfýra düþtüðü bu
günlerde, yatýrýmlarýný akýllý
þekillerde deðerlendirsinler.

yanýtladý.

YVG : Avusturya'da yaþayan
Türklerde beðenmedikleriniz?

YVG : Hayati Türktekin´nin ileriye dönük hedefleri nelerdir?
- Çalýþmýþ olduðum inþaat þirketinde daha da baþarýlý olmak.
Yatýrýmlarý konusunda Avusturya´daki Türk vatandaþlarýný bilgilendirmek ve bir ev sahibi
olmalarýný saðlamak. Türkiye,
Ýran, Tunis ve Dubai´de de
inþaat sektörüne girerek kendi
dalýmda tüm Dünya´ya açýlmak.

- Bizler Türk'lükten yavaþ yavaþ
çýkýp Arap kültürünü ve Arap
düþüncesini benimsemeye baþlýyoruz. Halbuki Türk kültür,
örf, adet, gelenekleri daha
farklýdýr. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalýþýyor. Bir birlik beraberlikten bahsetmek
çok zor. Kimi yabancýlar bile
Türklerin birbirlerine davrandýðý gibi bir Türk'e davranmýyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

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

>

Yeterli enerji ile hayat daha da eğlenceli. Bu aslında her yerde ve her zaman geçer- W I E N S T R O M
lidir. Örneğin evinizde, işte veya lunaparkdaki hız treninde olduğu gibi. Bunun için W I E N G A S
WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. F E R N W Ä R M E W I E N
Çünkü birlikte sadece yeterli enerjiye biz değil, özellikte sizlerde sahipsiniz. Bundan
emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi www.wienenergie.at veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.
D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.
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Avrupa Birliði’nde Türk
vatandaþlarýnýn haklarý nedir?
nin aile birleþtirmesi yoluyla
yanýna gelen aile fertleri
" O üye ülkede en az 3 yýllýk ikametten sonra, AB üyesi ülke
vatandaþlarýnýn öncelik hakký
saklý kalmak kaydýyla her türlü
iþe baþvurma hakkýna; en az 5
yýllýk ikametten sonra da diledikleri her türlü iþe serbestçe
girme hakkýna sahiptirler.

Avrupa Birliðine üye ülkelerde
yasal olarak ikamet eden
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn Avrupa Birliði hukukundan doðan haklarýný sizler için
araþtýrdýk.
Avrupa Birliði (AB) ile Türkiye
arasýndaki Ortaklýk Hukukunu
oluþturan temel anlaþmalar ve
kararlar; 12.9.1963 tarihli
Ankara Anlaþmasý, 23.11.1970
tarihli Katma Protokol ile
Ortaklýk Konseyi Kararlarý (OKK)
dýr.
Söz konusu anlaþma ve kararlar, AB üyesi ülkelerde yaþayan
vatandaþlarýmýzý ve aile fertlerini son derece yakýndan ilgilendiren;

lesinin teþvik edilmesi gibi
önemli hükümler içermektedir.
Avrupa Birliði ile Türkiye arasýnda Ortaklýk Hukuku'nun uygulanmasý ve geliþmesini saðlamak üzere kurulmuþ olan
Ortaklýk Konseyi, serbest dolaþýmýn birinci kademe uygulama
esaslarýný belirlemek üzere
20.12.1976 tarih ve 2/76 sayýlý, ikinci kademe uygulama
esaslarýný belirlemek üzere
19.9.1980 tarih ve 1/80 sayýlý
kararlar ile AB üyesi ülkelerin
sosyal güvenlik sistemlerinin
üye ülkelerdeki Türk iþgücüne
ve aile fertlerine uygulanmasý
esaslarýný belirlemek üzere de
19.9.1980 tarih ve 3/80 sayýlý
kararý almýþtýr.

• AB üyesi ülkeler ile Türkiye
arasýnda iþçilerin serbest dolaþýmýnýn
kademeli
olarak
gerçekleþtirilmesi,
• AB üyesi ülkeler ile Türkiye
arasýnda serbest dolaþýmýn
gerçekleþtirilmesine kadar üye
ülkelerde bulunan Türk iþçilerinin istihdamýnýn kolaylaþtýrýlmasý,
• AB üyesi ülkelerde çalýþan
Türk iþçilerine ücret ve diðer
çalýþma koþullarý açýsýndan vatandaþlýða dayalý ayrýmcý iþlem
yapýlmamasý,
• AB üyesi ülkelerde bulunan
Türk iþçilerinin ve aile fertlerinin
sosyal güvenlik haklarýnýn
korunmasý,
• Türkiye ile AB üyesi ülkeler
arasýnda genç iþgücü mübade-

Ortaklýk Konseyi'nin almýþ olduðu bu kararlar, AB üyesi ülkelerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn bulunduklarý üye ülkenin
vatandaþlarý ile eþit haklara
sahip olmalarýný öngörmesine
karþýn üye ülkelerce maalesef
tam olarak uygulanmamakta;
bu ülkeler, yasalarýnda anýlan
haklarý dikkate alacak deðiþiklikleri yapmakta genellikle
isteksiz davranmaktadýrlar.
AB ' nin 1986 yýlý sonuna kadar
serbest dolaþým hakký ile ilgili
yasal düzenlemeleri yapmasý
gerekirken, bu ahdi yükümlülük yerine getirilmediði cihetle
bu aþamada serbest dolaþým
hakkýndan vatandaþlarýmýz yararlanamamaktadýrlar.
AB serbest dolaþým hakký he-

nüz kullanýlamasa da yukarýda
belirtilen anlaþma ve kararlarýn,
AB üyesi ülkelerde bulunan
vatandaþlarýmýza özel haklar
saðladýðý unutulmamalýdýr.
1/80 sayýlý Ortaklýk Konseyi
Kararý, iþçi ve sözleþmeli
(Angestellte) konumundaki
vatandaþlarýmýza ve aile fertlerine bulunduklarý üye ülkenin
istihdam piyasasýnda bazý
avantajlar getirmektedir. Bu
karara göre, vatandaþlarýmýzýn
bulunduklarý üye ülkelerde
çalýþma süreleri arttýkça, hukuki konumlarý da güçlenmektedir. Bu nedenle, 1/80 sayýlý
OKK'nýn aþaðýda açýklanan bazý
maddelerinin iyi bilinmesinde
büyük yarar bulunmaktadýr:
6. Madde
Bir üye ülkenin yasal iþgücü
piyasasýna kurallara uygun
þekilde dahil olan bir Türk iþçisi
• 1 yýllýk yasal çalýþmadan
sonra, ayný iþyeri nezdinde
çalýþma iznini uzattýrma hakkýna,
• 3 yýllýk yasal çalýþmadan
sonra, AB üyesi ülke vatandaþlarýnýn öncelik hakký saklý kalmak kaydýyla ayný meslekte,
dilediði iþveren nezdinde açýk
iþe baþvurabilme hakkýna,
• 4 yýllýk yasal çalýþmadan
sonra bulunduðu üye ülkede
dilediði meslekte ve dilediði
iþveren nezdinde çalýþma hakkýna sahiptir.
7. Madde Bir üye ülke iþgücü
piyasasýna girmiþ bir Türk iþçisi-

• Bir Türk iþçisinin üye ülkede
mesleki eðitim gören çocuklarý,
eðitimlerini
tamamlamalarý
halinde, anne veya babadan
birinin en az 3 yýl yasal olarak
çalýþmýþ olmasý kaydýyla, ülkedeki ikamet süresi dikkate alýnmaksýzýn iþgücü piyasasýna
girme ve her türlü açýk iþe talip
olma hakkýna sahiptirler.
8. Madde AB üyesi ülkelerin
Çalýþma Daireleri, bir istihdam
açýðýný kendi vatandaþlarý ile
karþýlayamadýklarý taktirde, AB
üyesi olmayan diðer ülke vatandaþlarýna çaðrýda bulunmadan önce o ülkede iþsiz olarak
kayýtlý Türk iþçilerine öncelik
vermeye gayret ederler.
9. Madde Bir üye ülkede yasal
olarak çalýþmýþ veya çalýþmakta
olan anne ve babasýyla birlikte
oturan Türk çocuklarý, genel
eðitim, çýraklýk eðitimi ve mesleki eðitim bakýmýndan bu üye
ülkenin çocuklarýyla eþit iþlem
görme hakkýna sahiptirler.
10. Madde Üye ülkeler, yasal
iþgücü piyasasýna girmiþ olan
Türk iþçilerine, ücret ve diðer
çalýþma þartlarý bakýmýndan AB
üyesi ülke vatandaþlarýyla eþit
iþlem yapmakla yükümlüdürler.
13. Madde AB üyesi ülkeler,
ikametleri ve istihdamlarý yasal
olan Türk iþçilerine ve aile fertlerine iþgücü piyasasýna girmeleriyle ilgili yeni kýsýtlamalar
getiremezler.
14. Madde Sosyal hükümler
çerçevesinde kazanýlan haklara, ancak kamu yararý, kamu
güvenliði ve kamu saðlýðý
nedenleriyle kýsýtlamalar getirilebilir.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Emekli maaþlarýnda 2004 deðerleri
Ocak 2004 tarihinden itibaren
667,80 Euro'ya kadar olan tüm
emekli maaþlarý %1,5 oranýnda
arttýrýlýrken, bu miktarý aþan
tüm emekli maaþlarý ise 10,02
Euro yükseltildi.
Hak sahibi

denkleþtirme zamlarý hiçbir
zaman zamanaþýmýna uðramaz, gerektiðinde ilgili kiþinin
mirasçýlarýndan bile alýnabilir.
Emekli maaþlarýnýn yurtdýþýna
havale edilmesi de mümkün2003

2004

Yalnýz yaþayan emekliler,dul maaþý 630,92

2002

643,54

653,19

Ayný evde yaþayan evli çiftler

900,13

965,53

1.015,00

Her çocuk için artýþ

67,15

68,49

69,52

24 yaþýna kadar yetim

235,63

240,34

243,95

24 yaþýna kadar öksüz

353,79

360,87

366,28

24 yaþýndan büyük yetim

418,7

427,07

433,48

24 yaþýndan büyük öksüz

630,92

643,54

653,19

Malül emeklilik önödemleri (günlük) 24,60 Euro
Yaþlýlýk emekli maaþý

(günlük)

Ýki aydan fazla yurtdýþýnda kalýnacaksa bu durumun Emekli
Sigorta Kurumu'na (Pensionsversicherungsanstalt) zamanýnda bildirilmesi gerekir. Bu durumlarda denkleþtirme zamlarý
silinir. Haksýz bir þekilde alýnan

bir iþte çalýþarak, aþaðýdaki sýnýr
tutarlarýndan daha fazla kazanýrlarsa, ilgili ay için emekli
maaþlarýný alamazlar.

44,60 Euro
Mahrumiyet parasýnda aylýk
serbest sýnýr: Eþ için 441 Euro,
her çocuk için 220,50 Euro

Diðer katýlým paylarý, hastalýk
sigortasý, emeklilik sigortasý
• Geliri olmayan çocuksuz çiftler için hastalýk sigortasý: eþin
brüt gelirinin %3,4'ü.
• Hastalýk sigotasýnda kendini
sigorta ettirme (Selbstversicherung): Aylýk prim 272,20
Euro'dur. Ancak talep halinde
bu tutar indirilebilir.
• Asgari çalýþmada gönüllü
hastalýk ve emeklilik sigortasý:

Çocuk bakým parasý (Kinderbetreuungsgeld)/
Doðum parasý (Karenzgeld):
Günlük 14,53 Euro. Ek kazanç
sýnýrý: Yýlda 14.600 Euro.
Tek baþýna çocuk yetiþtirenler
için veya eþin gelirinin düþük
olmasý durumunda günde
6,06 Euro ek ödeme yapýlmaktadýr. Bu ek ödemeye iliþkin ek
kazanç sýnýrý 5.200 Euro'dur.

30,73 Euro

2003

2004

dür. Bu konu ile ilgili ayrýntýlý
bilgileri Emekli Sigorta Kurumu'ndan edinebilirsiniz.

Reçete harcý

4,25 Euro

4,34 Euro

Saðlýk önlemlerine asgari katýlým payý

22,40 Euro

23 Euro

Hastanede yatýlan hergün için
tedavi katýlým payý

7,77 Euro

7,87 Euro

Asgariyet sýnýrlarý
Erken emekli olanlar, yasal emeklilik yaþýna gelmeden önce

Beraberinde sigortalý aile bireyi

13,30 Euro

13,60 Euro

Ýkiz ve fazlasý doðumlar, çocuk
baþýna (günde)

7,27 Euro

Ýþçi odasýndan eðitim kuponu
Viyana- Viyana Ýþçi Odasý'na
(Arbeiterkammer) üye olan her
çalýþan 100 Euro deðerinde
eðitim kuponuna sahip oluyor.
Doðum izninde bulunanlar ise
150 Euro tutarýndaki kupon
sayesinde 2000'den fazla kurstan yararlanabiliyor.
Ancak seçeceðiniz kurs programýnýn AK plus iþaretli olmasý
gerekiyor. Size uygun olan
kursu bulduktan sonra kayýt
yaptýrýrken eðitim kuponunuzu
verdiðinizde kuponun deðeri
kurs parasýndan düþülecektir.
Bu kupon sayesinde Viyana
Halk Eðitim merkezleri (Wiener
Volkshochschulen), bfi Wien ve
diðer eðitim kurumlarýnda
sunulan kurslara katýlma ve
kendinizi mesleki açýdan geliþtirme imkanýný bulabiliyorsuYENÝ VATAN GAZETESÝ

nuz.
2004 yaz eðitim döneminden
itibaren bu kuponu, meslek
olgunluk sýnavýna veya yüksek
öðrenim görme hakký için yapý-

lan sýnava hazýrlýk kurslarý için
de kullanabilirsiniz.
31 Aralýk 2004 tarihine kadar
geçerli olan eðitim kuponunu;
- www.ak-wien.at sitesinden

- 0800/311 311 nolu servis
telefonundan veya
- 0800/20 20 45 no.lu fakstan
temin edebilirsiniz.
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Belediyeye ait çocuk yuvalarýna baþvuru
Viyana Belediyesi`ne ait bir çocuk yuvasýna baþvuru internet aracýlýðý ile de yapýlabilecek. Böylece anne-b
babalar internetten cocuk bakýmýna iliþkin olanaklar hakkýnda tüm bilgileri almanýn yanýsýra, çocuklarýný internet aracýlýðý ile kaydetme olanaðýný da bulabilecekler.
Viyana- Kreþlerdeki yer daðýlýmýnda anne-babanýn çalýþýp
çalýþmadýðý, çocuðun yaþý
(çocuk yuvasý gruplarýna baþvuruda yaþlarý büyük olan çocuklara öncelik tanýnýyor) ve
sosyal faktörler gibi esaslar dikkate alýnýyor. Baþvurunun yapýldýðý zaman sonucu belirlemiyor.
Eðer ayný yýlýn Eylül ayýndan itibaren çocuðunuz için bir yere
gereksinimiz varsa, Ocak ve
Þubat ayýnda kayýt ettirmeniz
yeterli olacaktýr.
MA 11A`ya ait servis yerleri,
çocuðunuz için uygun bir yerin
bulunmasý ile ilgili tüm bilgileri
vererek, gerek evinize gerekse
iþyerinize yakýn bir yer bulunmasý konusunda yardýmcý
olmaktadýr.
Çocuðunuz için bir yer varsa,
önerilen yuvanýn müdürü ile
görüþmek için davet edildiðinizde, çocuðunuzun kreþ veya
yuvaya baþlamasýna iliþkin sormak istediðiniz tüm sorularý
sorabilirsiniz.
Yýl içersinde çocuk yuvasýnda
acil yere ihtiyacý olan aileler her
zaman MA 11A`nýn merkezine
veya ilçe þubelerine baþvurabilirler.

Çocuk yuvalarýnýn açýk
olduðu saatler
Viyana Beledeyisine ait çocuk
yuvalarý Pazartesi'den Cuma'ya
kadar saat 6.30'dan 17.30'a
kadar açýktýr.
Çocuðunu tam gün (saat 6.0018.00 arasý), yarým gün(saat
08.00-12.00 veya 13.00-17.00
arasý) veya kýsmi zamanlý (saat
6.00-14.00 veya 12.00.-18.00
arasý) yuvaya verebilirsiniz.

Belediyeye ait yuva ve kreþler
bütün yýl boyunca açýktýr, yaz
tatiline iliþkin düzenleme zamanýnda ailelere bildirilir.

Baþvuru tarihleri

-1 Eylül 2004'den 31 Aðustos
2005'e kadar olan dönem için
baþvurularýn Ocak ve Þubat
2004'te yapýlmasý gerekmektedir.
-2003/2004 yýlý için (1 Eylül
2003'den 31 Aðustos 2004'e
kadar) baþvurularý her zaman
yapmak mümkündür.

Okul sonrasý kreþ (Hort)
için baþvuru
-Birinci sýnýfa gidecek olan
çocuklar için okula kayýt yaptýrýrken tam gün çocuk bakýmý ile
ilgili bir baþvuru formu verilmektedir. Bu formun orada
doldurulup verilmesi gerekmektedir.
-Ýkinci sýnýf için ise MA 11 A'nýn
servis yerlerine baþvurmak
gerekir.
-Kýsa süreli gereksinim duyulan
okul sonrasý kreþ yeri için baþvuru bütün yýl boyunca her
sýnýf için mümkündür.

Entegrasyon yerleri
için baþvuru,
Eðer çocuðunuzun herhangi
bir özürü dolayýsý ile özel
gereksinimleri varsa, MA
11A'nýn psikologlarý ile yapacaðýnýz kapsamlý görüþme sonucunda çocuðunuz için en
uygun olan entegrasyon yeri
konusunda yardýmcý olmaktadýr. Bu görüþmeden sonra
çocuðunuzun hangi çocuk
yuvasýna gideceði kararlaþtýrýlýr.
Bu konuda yetkili psikologlarýn

telefon numaralarýný 263 22
30 101 no.lu telefondan öðrenebilirsiniz.

Çocuk yuvalarýnýn ve kreþlerin
ücretleri ve indirim olanaklarý
nelerdir?
Yuva için ödenmesi gereken
aylýk ücret anne-babanýn aylýk
net geliri, ayný evde yaþayan
tüm çocuklar için alýnan çocuk
bakým parasý, çocuk yardým
parasý, nafaka ve yuvaya gidecek çocuðun kendine ait geliri
dikkate alýnarak hesaplanýr.
Aileye ait net gelir dikkate alýnarak en fazla bir yýl olmak
üzere indirim yapýlmaktadýr.
Ýndirimler
esas
itibariyle
2.209.- Euro'nun altýndaki gelir
için uygulanmaktadýr.
Anne ve babanýn elde ettiði
gelire göre sosyal olarak
kademelendirilmiþtir. Ýndirimler
belli bir süre için uygulanýr ve
yeniden uzatýlmak isteði de,
gerekli belglerin yeniden ibraz
edilmesi gerekir.

Gerekli olan belgeler
Ücretli bir iþte çalýþanlar için:
-Maaþ Belgesi (Lohnbestätigung)
• Çocuk bakým parasýna
(Kinderbetreuungsgeld) iliþkin
beyan
•Devam eden evliliklerde hem
anne hem de baba için belediye MA 11A'nýn maaþ belge
formu veya formdaki belgeleri
içeren ücret belgesi
Serbest meslek sahipleri için
• Gelirin hesaplanmasýnda esas
alýnan tüm belgeler (Bilanço,
kasa defterleri, vergi beyanlarý),
•Çocuk bakým parasýna (Kinderbetreuungsgeld) iliþkin beyan
•Ýþsizlik parasý (Arbeitslosengeld), mahrumiyetparasý (Notstandhilfe), doðumparasý (Karenzgeld), çocuk bakým parasý
(Kinderbetreuungsgeld), hasta
parasý (Krankengeld) veya emekli maaþý alanlar:
AMS'in kayýt kartý (Meldekarte)
ve alýna iþsizlik parasýný, mahrumiyet parasý, doðum parasýnýn
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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yüksekliði hakkýnda bildiri, en
son hasta parasýna iliþkin
belge, emekli maaþýna ait son
belgeyi beyan etmelidirler.
Nafaka ödeniyor ise yine bununla ilgili tüm belgelerin ibraz
edilmesi gerekmektedir.

Randhartingergasse 19/17
Tel.: 605 34 99 10876

MA 11A'nýn servis bürolarý:

-1
14., 15., ve 16. Viyana için:
1160 Wien,
Kreitnergasse 43
Tel.: 491 96 99 16870

-1
1., 2, 8., 9. ve 20. Viyana için:
1090 Wien,
Alserbachstr. 18/4
Tel.: 534 36 99 01870
-3
3., 4. ve 11. Viyana için:
1030 Wien,
Hagenmüllergasse 20
Tel.: 711 34 99 038 21
-5
5. ve 10. Viyana için:
110 Wien
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-6
6., 7., 12., ve 13. Viyana için:
1130 Wien,
Hietzinger Kai 1-3
Tel.:878 34 99 13870

-1
17., 18. ve 19. Viyana için:
1190 Wien,
Hohe Warte 3
Tel.: 360 34 99 19070
-2
21. Viyana için :
1210 Wien,
Am Spitz 1
Tel.: 277 34 99 35219
-2
22.Viyana için:

1220 Wien,
Bernoillistr.7
Tel.: 211 23 99 22870
-2
23. Viyana için :
1230 Wien,
Haeckelstr.4

Tel.: 863 34 99 23870
Tüm servis bürolarýnýn çalýþma
saatleri:
Pazartesi,
Salý,
Perþembe günleri saat 8.0012.00. Perþembe günleri ayrýca
15.30-17.30.

Yabancýlarla ilgili yasa deðiþiklikleri
Viyana- 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yabancý uyruklu kiþilerin
Avusturya'da çalýþmasý ve yerleþmesi ile ilgili Yasalarda
önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Bu deðiþikliklerlerin bazýlarý
olumluyken, bir kýsmý ise
toplumun beklentilerinin altýnda kalmýþtýr. Önemli deðiþiklikler:

(çalýþtýrma müsaadesi) ihtiyacý
vardýr.
"Kilit iþgücü" için aranan þartlarý yerine getiren öðrencilere
öðrenim sýrasýnda ve özellikle
baþarý ile mezun olduktan
sonra kontenjana baðlý kalmadan Avusturya'da yerleþme ve
çalýþma imkaný tanýnmýþtýr.

Öðrenciler ile Ýlgili Deðiþiklikler

01.01.2003 tarihinden itibaren Avusturya'ya çalýþmak
üzere sadece "Kilit iþgüçleri"
gelebilir. Kilit iþgücü olarak
kabul edilebilmek için kiþinin
Avusturya iþ piyasasýnda ihtiyaç duyulan dallarda eðitim
almýþ veya özel bilgilere sahip
olmasý gerekmektedir. Ayrýca
ayda yaklaþýk en az 2.000,Euro brüt ücret alacak olmasý
ve uzmanlýk alanýnýn Avusturya iþ piyasasý için önemli
olmasý gerekmektedir.

01.01.2003 tarihinden itibaren üniversite öðrencilerine
kýsmi çalýþma izni tanýnmýþtýr.
Yýlda 3 ay sýnýrsýz bir gelir getirebilecek bir iþte, yýlýn tamamýnda da en fazla 316 Euro
gelir getirebilecek bir iþte çalýþabilecek olan yabancý öðrencinin bütün geçimini bu çalýþma
ile saðlýyor olmamasý gerekmektedir. Ücretli bir iþte çalýþmak isteyen bir öðrencinin
Beschaeftigungsbewilligung'a
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Schülüsselkraft (Kilit Ýþgücü)

Yerleþme ve Çalýþma müsadesi
ile ilgili deðiþiklikler
01.01.2003 tarihine kadar
uygulanan "süresiz yerleþim
izni"nin (unbefristete Niederlassungsbewilligung) yerine
"yerleþim belgesi" (Niederlassungsnachweis) verilecektir. Bu
belge ile Avusturya'nýn her yerinde
Arbeitserlaubnis,
Bescheaftigungsbewilligung
veya Befreiungsschein'a gerek
kalmadan çalýþmak mümkündür.
Aile Birleþimi ile ilgili
Deðiþiklikler
01.01.2003 tarihinden itibaren aile birleþimi dahilinde
Avusturya'ya gelecek çocuklarýn vize baþvurularýnýn 15.
yaþýn doldurulmasýndan önce
yapýlmasý durumunda, 15 yaþýný doldurduktan sonra da anababalarýnýn yanýna gelmeleri
mümkün olmuþtur.

Vize Baþvurusunda
Saðlýk belgesi
01.01.2003 tarihinden itibaren 6 aydan daha uzun bir
süre gerçerli olacak ilk oturma
müsaadesi veya yerleþim izni
için baþvuruda bulunanlarýn
90 günden eski olmayan saðlýk
raporu ibraz etmelen gerekmektedir.
Gençler için muafiyet belgesi
(Befreiungsschein)
01.01.2003 tarihinden itibaren zorunlu eðitimin son yýlýný
Avusturya'da bitiren ve yerleþim izni olan gençlere anne ya
da babasýnýn son beþ yýl içinde
en az üç yýl Avusturya'da çalýþmýþ olmasý þartý ile her yerde ve
her iþte çalýþma olanaðý saðlayan muafiyet belgesi verilecektir. Önceki uygulamaya göre
yaþamýnýn yarýsýný veya zorunlu
eðitimin yarýsýný Avusturya'da
tamamlamasý gerekiyordu.
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“Seçimlere yabancýlarýn katýlýmý yasaklansýn”
FPÖ Genelsekreteri Bleckmann'dan ''ürkütücü'' açýklamalar geldi.
''Türkler iki kez Viyana'yý kuþatmýþlardý þimdi yine ayak
sesleri Viyana kapýlarýnda''
diyen Bleckmann kin kustu.
Graz- FPÖ Genelsekreteri
Bleckmann; gittikçe çoðalan
''yabancý oy potansiyeline''
dikkat çekerek ''FPÖ, yabancýlarýn seçme ve seçilme
haklarýna kesinlikle karþýdýr''
dedi. Linz ve Graz'da yabancýlarýn seçim haklarýna karþý

mücaadele ettiklerini söyleyen Bleckmann; Viyana'da
geçen seçimlerde oy veren
Zenci bir uyuþturucu satýcýsýný koz olarak gösterdi.
Bleckmann; 127.000 yabancý seçmenin 80.000’inin
Türk kökenli olduðuna dikkat çekerek ''Ýki kez Viyana'yý
kuþatan Türklerin ayak seslerinin seçme ve seçilme
haklarý ile duyulmaya baþlandýðýný'' söyledikten sonra
Ýslam'a da deðinerek, Avusturya'nýn islami terörle birlikte anýlabileceðini ima etti.

100 Yýllýk Sabunlar
Mavi Bildiriyor...
Viyana- Bu sabunlarýn karton paketleri kendilerinden
bile daha deðerli.
Johann Findeis adlý bir
Viyanalý koleksiyoncu, bu
antik deðer kazanmýþ olan
sabunlarý 20 yýldýr ahbaplýk
ettiði bir Türk'e "ýsrarlarýna
dayanamayýp" hediye etti.
100 yýlýk geçmiþe sahip
olduðu
söylenen
bu

sabunlarýn "karton paketlerinin daha deðerli olduðunu
söyleyen"
Johann
Findeis, "Bu markalarý araþtýrdým, Viyana dýþýndaki
Reinbach im Mühlviertel
de bulunan temizlik maddeleri müzesinde sadece
reklam afiþleri ve büyük
koli kartonlarý var, bu
sabunlar Birinci Dünya
Savaþý’ndan önce imal
edilmiþ terabentin içeriyor"

dedi. Konuþmalarýna devam eden Findeis, "Antik
deðer yaþýna ulaþmýþ bu
sabunlarý bundan böyle 20
yýldýr tanýdýðým ve ismini
vermek istemediðim bir
Türk dostuma hediye
ettim" dedi. Sabunlarýn
yeni sahibi olan Türk, ''Ben
de çocuklarýma devredip
onlarýn da uzun yýllar
saklamalarýný saðlayacaðým'' dedi.

Havaalanýna hýzlý ve kolay ulaþým
Viyana- Yakýn zaman önce
hizmete baþlayan hýzlý tren
sayesinde havaalanýna ulaþým
çok daha kolay ve hýzlý hale
geldi.
Havaalaný
Ýþletmeleri
ve
Avusturya Demiryollarý Ýdaresi'nin ortak projesi olarak hayata geçirilen hýzlý tren projesi
ile havaalanýna ulaþým süresi

45 dakikadan yaklaþýk 15
dakikaya iniyor.
Sabah saat 05.37 ile gece
23.36 saatleri arasýnda hizmet
verecek trenlerde, birinci sýnýf
yolcuðun maliyetinin tek gidiþ
9 Euro, gidiþ-geliþ 16 Euro

olarak belirlendiði açýklandý.
150 koltuk kapasiteli ve çift
katlý olan trende ayrýca bagajlar için özel yerlerin bulunduðu aktarýldý.
378 milyon Euro'ya mal olan

tren projesinin gerçekleþmesi
için otuz yýl önceki tünellerin
tekrar düzenlenerek faaliyete
geçirildiði belirtilirken, terminalin bakýmýnýn da 47 yaþýndaki Yozgatlý Kamil Güler'e
teslim edildiði ifade edildi.
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Yurtdýþýnda bulunan Türk vatandaþlarýnýn, yurt dýþýnda geçen sürelerinin sosyal
güvenlikleri bakýmýndan deðerlendirmesi aþaðýdaki temel kurala baðlanmýþtýr...

Yurt dýþýndan da borçlanma hakký
Borçlanma hakkýndan kimler
yaralanabilecek?
Yurtdýþý hizmet borçlanmasýndan yurtdýþýnda Türk vatandaþý
olarak çalýþan ve borçlanma
esnasýnda Türk vatandaþý olanlar yararlanabileceklerdir.
Sonradan Türk vatandaþlýðýna
alýnan kimseler, yurtdýþýnda yalnýzca, Türk vatandaþlýðýný iktisap ettikleri tarihten sonra geçen sürelerini borçlanýp deðerlendirebilirler
3201 sayýlý Kanun kapsamý:
Yurtdýþýnda bulunan Türk vatandaþlarýnýn, yurt dýþýnda geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakýmýndan deðerlendirmesi aþaðýdaki temel kurala
baðlanmýþtýr.
* 18 yaþýný doldurmuþ Türk vatandaþlarýnýn yurtdýþýnda geçen
ve belgelendirilen süreleri,
* çalýþma süreleri arasýnda veya
sonunda herbirinde 1 yýla
kadar olan iþsizlik süreleri
* yurtdýþýnda ev kadýný olarak
geçen süreleri
Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluþuna prim, kesenek ve
karþýlýk ödenmemiþ olmasý
halinde, 3201 sayýlý kanun
hükümlerine
göre
sosyal
güvenlikleri bakýmýndan deðerlendirilecektir.
Yurtdýþýndan emekli olabilmek
için gereken þartlar:
a) Sigortalýnýn 18 yaþýndan
büyük ve Türk vatandaþý olmasý,
b) Sigortalýlýk için gerekli þartlarý yerine getiren sigortalýnýn,
SSK`nýn Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri
Bölümü`ne borçlanma talebi
için dilekçe ile baþvurmasý,
c) Yurtdýþýndaki hizmetleri
gösteren hizmet cetveli ve
pasaportun ilk üç sayfasýnýn
fotokopisi,
YENÝ VATAN GAZETESÝ

d) SSK tarafýndan hizmetler
hesaplandýktan sonra borç
miktarýnýn bildirilerek bu paranýn tamamýnýn sigortalý tarafýndan ödenmesinden sonra aylýk
tahsisi talebinde bulunulmasý,
(borçlanmadan sonra yapýlacak
ödeme için süre þartý bulunmamaktadýr. Ancak borç ödenmediði sürece maaþ tahsisi yapýlmasý mümkün deðildir.)
e) Aylýk tahsisi için kesin dönüþ
beyaný ve sigortalýnýn hesap
numarasýný bildirmesi
f) Sigortalýnýn yaþadýðý ülkedeki
sigorta sisteminden tamamen
çýkmasý gerekmektedir.
Nereye baþvurulacak?

A- Halen yurtdýþýnda bulunanlar
a) Yurtdýþýna çýkmadan önce
Türkiye’de herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluþuna tabi çalýþmasý olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðýna,
b) Yurtdýþýna çýkmadan önce
Türkiye’de son defa prim, kesenek ve karþýlýk ödenen sosyal
güvenlik kuruluþuna,
c) Ev kadýnlarý Bað-Kur’a

B- Türkiye’ye döndükten sonra
yurtdýþýnda geçen hizmetlerini
borçlanmak isteyenler,
a) Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluþuna tabi olmayanlar,
Sosyal Sigortalar Kurumu
Baþkanlýðýna,
b) Müracaat tarihinde çalýþmakta olanlar tabi olduklarý
sosyal güvenlik kuruluþuna,
c) Baþvuru tarihinde herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluþuna
tabi olmamakla birlikte Türkiye’
ye döndükleri tarihten sonraki
çalýþmalarýndan dolayý son defa
tabi olduklarý sosyal güvenlik
kuruluþuna,
d) Hizmetlerinden bir kýsmýný
yurtdýþýnda iken borçlananlar-

dan kalan hizmetlerini Türkiye’
ye döndükten sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayý
yapan sosyal güvenlik kuruluþuna,
e) Ev kadýnlarý Bað-Kur’a,
Sürelerinin bir kýsmýný çalýþarak
geçirmiþ olan ev kadýnlarý, ev
kadýný olarak geçen süreleri için
Bað-Kur’a, çalýþýlan süreleri
içinde yukarýdaki (A) ve (B)
maddelerine göre durumlarýna
uygun düþen Sosyal Güvenlik
Kuruluþuna, kendilerine veya
hak sahiplerine kýsmi aylýk
baðlanmýþ olanlar aylýk almakta olduklarý sosyal güvenlik
kuruluþuna, yazýlý olarak baþvurarak borçlanabilirler.

bulunduðu ülkede çalýþmýyor
olmasý ve iþsizlik yardýmý almýyor olmasý þartý aranmaktadýr.
Borçlanarak emeklilikte, Türkiye`ye kesin dönüþ yapma þartý
aranmaktadýr.
Yurtdýþýnda
bulunurken iþsizlik yardýmý alýnmasý kesin dönüþ yapýlmadýðýnýn kanýtý sayýldýðýndan emekliliðin iptaline neden olmaktadýr.
Sigortalý, emeklilik iptali ile
karþýlaþmamak için yurtdýþýnda
tekrar çalýþmaya baþladýðýnda,
bu durumu bildirerek maaþ
ödemesini durdulmalýdýr. Ýþten
çýktýðýnda ise yeniden emeklilik
maaþý ödemesi baþlatýlabilir.

Önemli:
- Türkiye`de calýþmasý bulunmayan bir kiþi, yurtdýþýnda
çalýþtýðý süreyi borçlanarak
SSK`dan emekli maaþý hakký
kazanabilir. Ancak bunun için
kadýnlarýn 20, erkeklerin ise 25
yýlýn tamamýný borçlanmasý
gerekmektedir.

Daha geniþ bilgi almak isteyenler, Yurtdýþý Çalýþma Müþavirlikleri ve Çalýþma Ataþeliklerine
ve Sosyal Sigortalar Kurumu
Baþkanlýðýnýn,
+90 (312) 458 73 43
+90 (312) 430 48 20
+90 (312) 458 73 03
+90 (312) 431 22 73
numaralý telefonlarýna baþvurabilirler.

Emeklilik iptali
Vatandaþlarýmýzýn
emeklilik
iptali ile karþýlaþmamasý için,

Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Çalýþma Ataþeliðinin Telefon
0
numarasý: Tel.:01/505 73 38-0
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Türkler ve Ýþci Odalarý seçimleri
Viyana- Ýþçi Odalarý içinde özellikle yabancý uyruklu çalýþanlarýn haklarýný savunan bir
Farksiyon olan Bündnismosaik
Derneði’nin baþkaný Levent
Öztürk dernek yetkilileriyle birlikte 26 Ocak tarihinde bir
basýn toplantýsý düzenledi. Ýþçi
odalarý (Arbeiterkammer) 2004
seçimleri ile ilgili halký bilgilendirmek ve seçime katýlmanýn
önemi konusunda kamuoyunu
teþvik etmek amacýyla düzenlenen basýn toplantýsýna bazý
Türk derneklerinin temsilcileri
de katýldý.
"Arbeiterkammer hükümet ve
yerel yönetimler üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir"
Ýþçi odalarýnýn bütün çalýþanlarýn (iþçi-memur) haklarýný (özellikle yönetime karþý) savunmakla yükümlü, Avusturya'ya
has, kendi içerisinde de baðýmlý-baðýmsýz çeþitli gruplarýn yer
aldýðý bir kuruluþ olduðunu
vurgulayan Levent Öztürk, seçimle belirlenecek olan temsilcilerin oluþturduðu kurulun
(Vollversamlung) kararlarýnýn
Avusturya Meclisi'nde çýkarýlan
kanunlar üzerinde çok belirleyici bir rol oynadýðýný ifade etti.
Toplantýda her 5 yýlda bir yapýlan AK seçimlerinde vatandaþlýk
durumuna bakýlmaksýzýn bütün
çalýþanlarýn (iþçi-memur) seçme
hakkýna sahip olduðu belirtildi.
"Halkýmýz Muhakkak Seçime
Katýlmalý"
Toplantýda 2009 yýlýna kadar
Ýþçi odalarýndaki iþçi temsilcilerinin (Kamerrat) seçileceði
Arbeiterkammer 2004 seçimlerine katýlmanýn önemine deðinen Levet Öztürk þöyle konuþtu: " Bu önemli seçime özellikle göçmen iþçilerin katýlmasý,

güçlü farksiyon olarak Arbeiterkammer içerisinde adeta
göçmen iþçilerin sesi haline gelmiþtir.
Þimdiye kadarki faaliyetleri arasýnda Bündnis Mosaik; aile birleþiminde kotanýn kaldýrýlmasý,
yabancý öðrencilere çalýþma
hakkýnýn verilmesi, kýdem tazminatýnýn iþverene kalmamasý,
belediye seçimlerinde yabancýlara seçme hakkýnýn verilmesi,
iþ yerlerindeki dini ve ýrkçý
ayrýmcýlýðýn kaldýrýlmasý konularýnda ve daha birçok önemli
konuda yasa tasarýlarý sunmuþ
ve kamuoyumuzun bildiði
üzere birçoðunu kabul ettirmiþtir".

kaybedilmiþ haklarýn geri alýnmasý, var olan haklarýn korunmasý ve yeni haklarýn kazanýlmasý açýsýndan hayati bir önem
arzetmektedir".
Yýllardýr Avusturya'da çalýþýp
ülkenin kalkýnmasýný saðlayan
ve ödedikleri aidatlarla AK'ya
maddi destek saðlayan göçmen iþçilerin bugüne kadar
temsil noktasýnda yeterince
etkili olamadýklarýný, haklarýný
savunmakta yetersiz kaldýklarýný dile getiren Öztürk, bu
önemli eksiðin yabancý çalýþanlarýn þu ana kadarki organize
olma eksikliðinden ve seçimlere
katýlmamasýndan kaynaklandý-

ðýný söyledi.
"Bündnis Mosaik'i destekleyin"
Arbeiterkammer seçimlerine
Bündnis
mosaik
olarak
Avusturya'nýn 5 bölgesinde
(Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Salzburg, Steiermark) katýlacaklarýný bildiren
Öztürk, dernek olarak kuruluþlarýndan bu yana yaptýklarýný
þöyle anlattý:
"Bündnis Mosaik 2000 AK seçimleri öncesi yabancýlarýn,
özellikle Türkiyeli iþçilerin temsiliyet ihtiyacýný gidermek ve
seçimlere katýlabilmek amacýyla
kurulmuþtur. Bündnis Mosaik
Yeþiller'den sonra gelen en

Önümüzdeki seçimlerde iþçi ve
memurlardan Bündnis Mosaik
olarak oy talep ettiklerini söyleyen Öztürk geleceðe yönelik
hedef ve projelerini þöyle sýraladý: Hukuki danýþmanlýk hizmeti ile ilgili bir birim kurmak;
yabancý çalýþanlarýn Betriebsrat'a seçilmesini saðlamak, kültür çeþitliliðini garanti altýna
almak; özellikle iþyerlerinde
ýrkçýlýðýn her türlüsünün önlenmesini saðlamak; yabancýlarýn
özellikle
de
Türklerin
Avusturya'da yaþadýklarý en büyük problemleri tespit etmek ve
çözüm için yasa tasarýlarý sunmak.
Desteklerini göstermek amacýyla çeþitli dernek temsilcilerinin
de katýldýðý toplantýda, Avusturya Ýslam Federasyonu, Ýslam
Kültür Merkezi, ATÝB, Nizam-ý
Alem, Bosnalýlar Derneði ve
daha birçok Türk ve yabancý
derneðin seçimlerde Bündnis
Mosaik'i destekleyeceði bildirildi.
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Ýþci Odalarý (Arbeiterkammer) 2004 seçimleri
Bu yýl, bölgelere göre deðiþen
zaman dilimleri dahilinde, iþçi
ve memurlar kendilerini iþçi
odalarý (Arbeiterkemmer) içerisinde 5 yýl boyunca temsil edecek olan Kamerrat'larý seçecekler. Seçilecek olan Kamerrat'larýn Avusturya'daki bütün çalýþanlarý (iþçi-memur) temsil edecek ve özellikle yönetime karþý
haklarýný savunacak olmasý
sebebiyle bu seçim büyük
öneme sahip.
Arbeiterkammer,
Faaliyetleri ve Görevleri
Ýþçi odalarý (Arbeiterkammer)
bütün çalýþanlarýn haklarýný
(özellikle yönetime karþý)
savunmakla yükümlü, Avusturya'ya has, kendi içerisinde de
baðýmlý-baðýmsýz çeþitli gruplarýn yer aldýðý bir kuruluþtur.
Bütün çalýþanlar Arbeiterkamer'e üyedirler ve aylýk brüt
maaþlarýnýn %0,5'i otomatikmen bu kuruluþa aktarýlýr.
Arbeiterkammer hayatýn nere-

Mavi’nin Köþesi
Karaman’ýn koyunu
Bildiðiniz üzere, Baþbakan
Erdoðan'ýn, Baþkan Bush'la
yaptýðý görüþme sonrasý birdenbire son 30 yýldýr Yunan
tarafýný
açýkça
kayýran
Amerika, her türlü imkanýný
adeta seferber etti. Birdenbire
Denktaþ'ýn deðerlendirmeleri
deðiþti.
Türk basýný, Yunan basýný,
Yunanlý devlet adamlarý, BM
ve AB, Denktaþ'ýn bu deðiþimine acayip þaþýrdýlar. Yalnýz
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deyse her alanýný
kapsayan birçok
konuda çalýþanlara hizmet verir.
Yýlda
400'ün
üstünde
yasa
tasarýsý hakkýnda
görüþ bildirir;
hukuki danýþmanlýk hizmeti
sunar; aile, çýraklýk, tüketici
haklarý konusunda ve daha
birçok önemli alanda projeler
hazýrlar ve uygular. Gelir hesaplamasý, sosyal güvenlik, iþçilerin eðitimi, burs ve öðrenci
yardýmlarý konularýnda hizmet
sunar. Kýsacasý AK Avusturya'nýn en büyük ve güçlü sivil kuruluþu olarak çalýþanlarýn iþ ve
özel hayatlarý üzerinde, ayrýca
yerel yönetimlerin ve hükümetlerin kararlarý üzerinde çok
önemli bir etkiye sahiptir.
Seçimler ve Katýlma Þartlarý
Her 5 yýlda bir yapýlan AK seçimlerinde vatandaþlýk durumuna bakýlmaksýzýn bütün çalýþ-

anlar seçme hakkýna sahiptirler. Ýzinde
olanlar
( U r l a u b e r,
Karenzurlauber),
çýraklar ve kýsmi
çalýþma
hakkýna
sahip
olanlarýn
(geringfügig
Beschäftigte)
seçme haklarýný kullanabilmeleri için seçim listelerine adlarýný
yazmak zorundadýrlar.
Çalýþanlar bulunduklarý bölgelerde, belirlenen tarihlerde iþ
yerlerinde veya mektupla oy
kullanabilirler.
Arbeiterkammer seçimlerine þu
farksyonlar katýlýyor: Sozialdemokratische GewerkschafterInnen, Österreichische Volkspartei ÖAAB, Freiheitlichen
Arbeitnehmer, Alternative und
Grüne GewerkschafterInnen,
Bündnis Mosaik ve birçok diðer
küçük grup.
Arbeiterkammer içerisinde þu
anda en güçlü Farksiyon olan

onlar mý? Dünya þaþýrdý, ama
þaþýrmayanlar da var gibi
görünüyor. Zira, Kýbrýs'ýn her
türlü sorumlusu gibi gözüken
Ýngiltere'den gýk çýkmýyor, orta
doðu güvenliði için çok önemli olan Kýbrýs'daki geliþmelere
Ýsrail hiç mi hiç þaþýrmýyor, hele
Amerika sanki sonucu zaten
biliyormuþ gibi davranmaktan
hiç çekinmiyor. Hangi daðda
kurt öldü? Avrupa Birliði ise
diðerlerinden farklý olarak bu
iþe þaþkýn þaþkýn bakýyor. Son
30 yýldýr Yunan lobisi tarafýndan AB'de BM de sürekli Türk
tarafýnýn görüþmelerden kaçtýðý þeklinde yanýltýcý dezinformasyon taktikleri uygulanýrken, ne oldu da bu kez tutmadý? Az daha Yunanlý temsilcile-

rin sözcüsü yine ayný argümana baþ vuracaktý. Ama
anlaþma saðlanmasý yönünde
Yunan'lýlara yapýlan baskýlar
vardý sanki. Ýþte beni sevinmekten uzak tutan, “Eyvah!
Yine bir þeyler oluyor!” dedirten de bu zaten. Kaldý ki
bugüne dek Yunan tarafýnýn,
Türkler üzerine attýðý anlaþmazlýk komplosu senaryolarýnýn, ters tepeceði Yunanlýlara
hissettirildi. Annan planý
çerçevesi içerisine bir de Türk
tarafýnýn planý dahil edilip,
taraflarýn bu planýn detaylarýnda anlaþmasý yönünde karar
alýndý. Türkiye AB ye yakýnlaþtýrýlýyor, Kýbrýs problem olmaktan çýkýyor, kýsacasý beklenen
ALTIN YILLAR'ýn ayak sesleri

ve SPÖ'ye baðlý olan Sosyal
demokratlar oy oranýný arttýrmayý amaçlarken, ikinci büyük
grup olan Österreichische
Volkspartei ÖAAB ise konumunu korumaya çalýþacak. ÖFP'ye
baðlý
olan
Freiheitlichen
Arbeitnehmer Fraksiyonunun
ise büyük oranda oy kaybýna
uðrayacaðý tahmin ediliyor.
Bölgelere Göre Seçim Takvimi;
Vorarlberg:
1.3. ile 18.3. 2004 arasý
Oberösterreich:
15.3. ile 27.3. 2004 arasý
Burgenland:
22.3. ile 31.3. 2004 arasý
Steiermark:
22.3. ile 31.3. 2004 arasý
Kärnten:
19.4. ile 29.4. 2004 arasý
Niederösterreich:
27.4. ile 14.5. 2004 arasý
Wien:
3.5. ile 14.5. 2004 arasý
yükselmiþ görünüyor. Ama
ben bir türlü sevinemiyorum,
içim içime sýðmýyor, yolunda
gitmeyen bir þeylerin olmasý
gerekliyken her þey yolunda
gidiyor ve bundan, açýkcasý
korkuyorum.
Bu korkularýn yersiz olduðunu
ve yanýldýgýmý görmeyi çok
isterim. Ancak bilinen açýk bir
þey vardýr; Türkiye, devlet olarak, dýþarýda kendi öz gücü ile
bu tür baþarýlarý ya-kka-lla-yyama-yya-ccak þekilde izolelidir.
Söz konusu izolasyonun Kýbrýs
konusunda birdenbire kaldýrýlmýþ olmasýnýn altýndan çýkacak
olan bir Karaman'ýn koyunu
ihtimali, zannýmca çok yüksektir.
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Yetiþkinler için saðlýk muayenesi
Düzenli aralýklarla yapýlan saðlýk muayeneleri, ciddi hastalýklarýn erken teþhisinde, tedavilerin baþarýlý olmasýnda büyük rol oynamaktadýr.
Avusturya`da 19 yaþýný dolduran herkes yýlda bir kez saðlýk
muayenesi olma hakkýna sahip
oluyor. Yüksek kolestrol, yüksek
kan þekeri, yüksek tansiyon gibi
hastalýklarýn muayenesi, doktorlar, hastalýk sigortasi kapsamýnda yer alan poliklinikler ve
belediye þubesi 15 tarafýndan
yapýlmaktadýr. Bunun için gerekli olan belgeler:
• Viyana Bölge Hastalýk Kurumu`nda (Wiener Gebietskrankenkasse) sigortalý olanlarýn
yeþil sigorta kartýný göstermeleri
veya sigorta numarasýný söylemeleri gerekir.
• Baþka sigorta kurumunda sigortalý olanlarýn ise hasta belgesine (Krankenschein) ihtiyaçlarý var. Ancak bu Wiener
Gebietskarankenkasse tarafýndan hesaba kaydedilmemektedir.
• Avusturya`da sosyal sigortasi
olmayan kiþilerin ücretsiz muayene hakkýna sahip olduðunu
belgeleyen evraðý ibraz etmesi
gerekiyor. Bu belge (Berechtigungsschein) Viyana Bölge
Hastalýk Kurumu`nun (WGKK)
Wienerbergstr. 15-19 adresinde bulunan merkezinden temin
edilebilir.
Muayene neleri kapsýyor?
• Kan tahlili
• Ýdrar tahlili
• Dýþký tahlili
• Vücuttaki yaðýn ölçülmesi
• Akciðer fonksiyonunun tetkiki
• Elektrokardiyogram (EKG)
• Dahili hastalýklar hakkýnda
rapor
• Tansiyon ölçümü
• Ýþitme testi ile kulak-burunboðaz tetkiki

• Bayanlar için: Simir testi ile
birlikte jinekolojik tetkik
• Ergometri
Kan alýndýðýnda muayene için
gün tespit edilir. Yapýlacak
muayene sonunda bütün tahlil
sonuçlarý hakkýnda doktorunuz
sizinle görüþecek ve önerilerde
bulunacaktýr. Bu görüþmeden
sonra tahlil ve muayene sonuçlarýný içeren tüm raporlar size
verilecektir.
Muayene yerleri ve
kan alma günleri
Aþaðýda yazýlý olan yerlerde ve
günlerde kan aldýrmaya gidebilirsiniz. Kan tahliline gitmeden
12 saat önce herhangi birþey
yememek, içmemek, sigara kullanmamak gerekiyor.
Genel bilgi almak için:
Tel.: 531 14-87604
3., Hainburger Strasse 57-6
63
Tel.:712 24 57
Kan aldýrma günü:
Pazartesi saat 8-10 arasý
Muayene olmak için randevu
alma günleri (önceden telefonla randevu almak gerekiyor):
Salý`dan Cuma`ya kadar 8-11

arasý.
10., Per-A
Albin-H
HanssonSiedlung Ost,
Ada-Christen-Gasse 2/C
Tel.: 688 21 60
Kan aldýrma günü :
Salý saat 7-9 .
Pazartesi, Çarþamba , Perþembe
ve Cuma saat 8-11 arasý telefonla randevu almak gerekiyor.
15., Sorbaitgasse 3
Tel.: 982 44 39
Kan aldýrma günü:
Cuma saat 7:30-9:30
Pazartesi`den
Perþembe`ye
kadar saat 8-11 arasý telefonla
randevu almak gerekiyor.
20., Romanogasse 27
Tel.: 333 16 77
Kan aldýrma günü:
Perþembe saat 8-11
Salý saat 8-11 arasý, Çarþamba
saat 8-11 ve 13.30-16.30 arasý,
Perþembe saat 13.30-16.30
arasý, Perþembe saat 13.3016.30 arasý telefonla randevu
almak gerekiyor.
21., Grossfeldsiedlung,
Pastorstr. 22/1
Tel.: 259 62 12
Kan aldýrma günü :

Çarsamba saat 7.30-9.30
Pazartesi, Salý ve Perþembe saat
8-11 arasý telefonla randevu
almak gerekiyor.
Kan alýndýktan sonra yukarýda
verilen saatlerden daha geç
saatlerde muayene olmak isteyenler, özellikle çalýþanlar,
muayene günü için randevu
alýrken bu isteklerini yetkili kiþiye söyleyebilirler.
Kalp-K
Kan dolaþýmý tetkiki
20.Romanogasse 27
Tel.: 333 16 77
Çarsamba 13.30-17.30
Persembe saat 8-12
Viyana belediyesi ayrýca kalp ve
kan dolaþýmý ile ilgili ek bir ön
tedbir muayenesi olanaðý saðlamaktadýr.
Özellikle yüksek tansiyonu olan
veya kalp hastalýklarýna iliþkin
þüphesi olan kiþiler bu muayeneden sonra burada özel kalpkan dolaþýmý muayenesine tabi
tutulabilirler.
Doktorla sonuçlarýn görüþülmesinden sonra yaþam biçimi ile
ilgili bilgi verilir. Böylece enfarktüs gibi acil bir durum önlenebilir.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Sünnet nedir, nasýl ve ne zaman yapýlýr
Avusturya’da her hafta Türk çocuklarý sünnet oluyor. Sünnet hakkýn da acaba ne kadar bilgimiz var?
Türk genenek ve
Sünnet M.Ö. 5000 yýllarýna
kadar uzanan,bir çok dinde
uygulanmasý önerilen ve çocuðun gerek ruhsal gerekse cinsel
geliþmesini tamamlayan,ayrýca
bazý tehlikeli hastalýklarýn oluþmasýný küçük yaþlardan itibaren engelleyebilen ve günümüz
týp dünyasýnda da yararlý olduðu kabul edilen bir operasyondur. Sünnetin Hz. Ýbrahim ile
baþladýðý kabul edilir. Önceleri
bütün peygamberler tarafýndan önerilen sünnet, bazý
toplumlarda dini bir kültür olarak terkedilmiþ olsa bile týbbi
gerekçelerle, Amerika ve
Avrupa ülkeleri dahil olmak
üzere tüm dünyada halen
uygulanmaktadýr.
Çocuðunuzu ne zaman sünnet
ettirmelisiniz?
Sünnet operasyonu doðumdan
itibaren herhangi bir yaþ döneminde uygulanabilir.Aqncak
týbbi olarak bir zorunluluk yok
ise,ruhsal geliþim göz önüne
alýnarak 2 yaþýndan önce veya
5 yaþýndan sonra uygulanmasý

tavsiye edilmektedir.
Hangi hallerde sünnet yapýlmamalýdýr?
• Çocuðun cinsel organýnda
ailesi tarafýndan açýkça farkedilebilen bir anormallik olduðu
zaman,
• Ýdrar deliðinin normal yerinde olmamasý durumunda,
•Sünnet derisinin bir kýsmýnýn
eksik olmasý halinde,
• Çocuðun cinsel organýnda
eðrilik farkedilmesi durumunda,
• Çocuðun herhangi bir yerinde meydana gelmiþ olan bir
kanamanýn uzun sürmesi durumunda,
• Çocuðun herhangi bir ilaç
veya besin maddesine allerjisi
olmasý halinde,
Uzman bir hekime danýþýlmadan sünnet yapýlmamalýdýr.

göreneklerine göre
“Sünnet Kýyafetleri”
içindeki bir
gencimiz.

Sünnet nasýl yapýllýr?

sonra yeterli uzunluktaki deri
kesilip kanama kontrolü yapýlarak kesik olan kýsým birleþtirilir.
Günümüze dek bir çok yöntem
uygulanmýþ olmakla birlikte
bugün için en doðru yöntem
dikiþli cerrahi yöntemdir.

Gerekli temizlik ve cerrahi
ortam hazýrlanarak sünnet
derisinde mevcut olan yapýþýklýklar açýlýp,temizlik yapýldýktan

Operasyon sýrasýnda týbbi bir
zorunluluk yok ise çocuðun
aðrý duymamasý için iðne ile

uyuþturma yöntemi uygulanmakta,aksi halde genel anestezi de uygulanabilmektedir.
Her þeyden önce sünnet bir
cerrahi operasyondur. Uygun
ortam ve ehil ellerde yapýlmadýðý taktirde ileride telafisi
mümkün olmayan problemler
ortaya çýkabilir.
Kaynak: Doç.Dr.Deniz Ersev

DÝYANET: “Camiye giderken soðan-sarýmsak yemeyin...”
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý önümüzdeki günlerde “TEMÝZLÝK” hutbesi okutacak. Hutbede Peygamberin camiye ve
misafirliðe giderken soðansarýmsak gibi baþkalarýný
edecek
þeyleri
rahatsýz
yemekten kaçýndýðý anlatýlacak.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hutbede, maddi pisliklerden,
Allah'a ortak koþmak, inkar

etmek, iki yüzlülük yapmak
ve günah gibi manevi kirlerden temizlenmenin hem
insani, hem de Ýslami ve
ahlaki bir görev olduðunu
bildirecek. Hutbede, günahlarýn manen kirlettiði gibi,
sevap olan söz, fiil ve davranýþlarýn insaný manen temizlediðine iþaret edilecek hutbede, "Allah'a kul olmanýn,
O'nun huzurunda durmanýn

ve onun sevgisini kazanmanýn ilk þartý temizliktir. Ýslamýn temeli, dinin direði ve
müminin miracý olan namazýn temel þartlarýndan biri
temizliktir. Boy abdesti almak
ise mazha temizliktir" denilecek.
Hutbede, dinin günlük 5
vakit namaz öncesi abdest
almayý emretmekle, yüzün,
aðzýn, burnun, kulaklarýn,

boynun ve ayaklarýn temizlenmesini hedeflediðine dikkat çekilirken, beden ve ruh
temizliðine gereken titizliði
gösteren
Müslümanlarýn
dünya ve ahirette mutlu ve
huzurlu olacaðý belirtildi.
Hutbede, Müslümanlarýn
bedeni gibi giyeceði elbisenin, ibadet yapacaðý yerin ve
yaþadýðý çevrenin de temiz
olmasý gerektiði anlatýlacak.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Efes'de Bayrak devri
Kalitesi, hizmeti ve lezzeti
tüm Viyanalýlarca malum
olan Efes Restaurant yeni
sahibiyle buluþtu. Bu deðiþikliliðin ardýndan, yeni müteþebbis Ýbrahim Eþcin; Efes'in
eski sahibi Gökhan Can'ý
kastederek 'Harika hizmetler
verdi'' dedi. Ayrýca ''Biz de bu
kalite ve hizmet anlayýþýný bir
bayrak devri olarak kabul
ediyoruz. Onun getirdigi çizgiyi ileriye götürebilmek

üzere bayraðý devraldýk'' dedi.
Gökhan Can da Efes'i devrettiði Eþcin için ''Bizim hizmet ve
kalite anlayýþýmýzý iyi deðerlendirebileceklerine inanýyorum ve bunun içinde tüm
kadromu burada býrakýyorum'' dedi. Bir müddet tatil
yapýp yorgunluk attýktan
sonra ''Daha baþka projeleri
hayata geçirmek için çalýþmalarým olacak'' dedi.

Aria Handy ÝDDÝA'lý

Saim Çöklü ve Ýsmail Akkaya

Gökhan Can ve Ýbrahim Eþcin

Belinda Mobilya Avusturya'da
Bir aile kuruluþu olan Belinda
Mobilya 20 seneden beri edindiði tecrübe ve kaliteyi
Avusturya'ya taþýyor. Belinda'nýn Avusturya Temsilcisi Ali
Cambaz 20. Bölgede kaliteli
ürünlerin sergilendiði maðazayý sizlerin beðenisine sunuyor.
Uzun yýllardýr Avusturya'da
deðiþik iþlerde çalýþan Cambaz
Türkiye'nin mobilya alanýnda
söz sahibi þehirlerinden biri
olan Kayseri'de üretilen masa
ve sandalye aðýrlýklý tüm ev
mobilyalarýný siz seçkin müþterilerine sunuyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Ali Cambaz ürünleri ile ilgili
olarak verdiði bilgide, özellikle
kalabalýk yerler için üretilen
ürünlerin malzemelerinin ahþap olmayýp profil ve dayanýklý
malzemelerden üretilmiþ olmasýnýn, iþ yeri, dernek, düðün
salonlarý ve camii gibi kullanýmýn yoðun olduðu yerlerde
uzun yýllar bozulmadan kalýcýlýk
saðladýðýný belirtiyor.
Bu ülkede kýrk yýlý aþkýn bir
süredir yaþayan insanlarýmýz
artýk iþçi konumundan çýkýp
iþveren olmuþlardýr. Ýnsanlarýmýz tarafýndan kurulan dernek,
iþyeri ve bunun gibi insan yo-

Ýki senedir Viyana'nýn 4.
Bölgesinde hizmet vermekte
olan Aria Handy 2. þubesini
20. Bölgede hizmete sundu.
Saim Çöklü ve Ýsmail Akkaya
ortaklýðýnda hizmete giren
2. þubeden epey ümitli olduklarýný belirtip ''Biz Viyana'yý bir kenara býrakalým, Avusturya'da bile hem kalitede, hem de uygun fiyatta
çok iddialýyýz. Ýddiamýzý sürdürmeye kararlýyýz ve bun-

dan dolayýda çok mutluyuz.
Ýnternet sitemizi de yeniledik
www.aria-h
handy.at bundan
sonra online satýþlarla da
hizmet vereceðiz.
Baþýmýzdan geçen büyük
soyguna raðmen ayaktayýz
ve deðerli müþterilerimizin
bize duyduklarý güvenden
ötürü kendilerine çok teþekkür ederiz'' dedi.

Ali ve Mustafa Cambaz

ðunluðunun fazla olduðu yerlerde dayanýklý, kaliteli ve görünüþ olarak þýk malzemelerin
kullanýldýðý, her kesime hitap eden ekonomik ürünleri Belinda
Mobilya halkýmýza arz ediyor.

Ayrýca bunun yanýnda çok
yakýnda hizmete geçireceði
yenileme bölümüyle eskimiþ
ama saðlam mobilyalarýnýzýn
tamiratý ve yüzlenmesi de
mümkün olabilecektir''.
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Muharrem Ayý, Matemi ve Orucu
Okuyucu Mektubu
Ýbrahim Demir
Hicri takvimin birinci ayýdýr.
Onuncu gününün de ismi,
Aþure'dir. Bugünün deðerini
ve kutsallýðýný, tarihler þöyle
anlatýyor:
• Adem atanýn tövbesinin
kabul edildiði gün.
• Nuh Peygamber'in gemisinin karayý bulduðu gün.
• Ýbrahim Peygamber'in Nemrut'un ateþinden kurtulduðu
gün.
• Musa Peygamber'in kavmini
Firavun'un þerrinden kurtardýðý gün.
• Yunus Peygamber'in balýðýn
karnýndan kurtulduðu gün.
• Eyüp Peygamber'in dertlerine þifa bulduðu gün.
Saymakla bitiremiyeceðimiz
bütün peygamberlerin refaha, kurtuluþa ve baþarýya
ulaþtýklarý gündür. Onun içindir ki, Nuh Peygamber dahil
ondan sonra gelen bütün
peygamberler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de 10 Muharrem Aþure günü þükür ve senalarýný ifade ederek, oruç
tutmuþlar. Nuh Peygamber'in
kurtuluþ çorbasýný piþirip fakir
fukaraya yedirmiþler, "Hayýr
Ýhsan" yapmýþlar. Bütün tarihler o güne kadar olan,
Muharrem ayýnýn kutsallýðý ve
özelliðini böyle anlatýrlar.
Muharrem'de Matem Niçin
Tutulur?
Matem Farsça'dan gelen bir
kelimedir. Türkçe'de anlamý:
Çok sevilen deðerli bir varlýðý
veya yakýný kaybedildiðinde
bu insanýn günlük yaþamýný
etkiler; insanlar kederlenir,
üzülür aðlar ve uzun bir zaman üstünden atamaz, eðlenemez, gülemez, neþelenmek
istemez, hep günlerini üzüntü
ile geçirdiði zaman dilimine

"Yas veya matem tutmak"
demektir.
Hz. Muhammed'in ölümünden 48 sene sonra, bütün
peygamberlerin kutsal kabul
ettikleri, oruç tuttuklarý Hicri
10 Muharrem 61 Cuma günü
Miladi 10 Ekim 680 tarihinde,
Kerbela denen Fýrat Nehri'nin
kenarýnda, kurda kuþa sebil
olan Fýrat suyunu, Hz.
Muhammed'in sevgili torunlarýna, Ehl-i Beyt'ten de tek
kalan Hz. Hüseyin'ine ve onun
mahsun yavrularýna vermediler. Dünyada bugüne kadar
bir eþi benzeri olmayan,
insanlýk aleminin yüz karasý,
görülmemiþ susuz bir zulüm
ve katliam iþlendi. Hem de bu
salavat getirdiðimiz, þefaat
beklediðimiz Peygamber'imizin evlatlarýna yapýldý. Onun
için biz Aleviler, Hz. Muhammed'in ve Hz. Ali'nin soyunu
sevdiðimizden, onlara olan
saygýmýzý, hürmetimizi hiç
kaybetmediðimizden, onlarýn
anýlarýný acýlarýný ve sevgilerini
yaþatmak amacýyla Muharrem ayýnýn birinden-onikisine
kadar yas / matem tutarýz.
Hz. Muhammed, GadirHumm'daki konuþmasýnda
sahabelerine nasihatta bulundu: Size iki þey býrakýyorum
"Kur-a
an ve Ehl-ii Beyt'im";
"bunlar, birbirinden ayrýlmaz!
kevser havuzunda bana ulaþýncaya kadar". Türkiye’de
Aleviler bu nasihata her
zaman saygýlýlar. Hz. Muhammed ve Hz. Ali'yel Mürteza'nýn Ehl-i Beyt'ine yapýlan
zulüm ve hakarete, yas tutarlar.
Muharrem ayý denince?
Aleviler için yas veya matem
ayý akla gelir. Bugüne kadar inancýnda, felsefesinde, itika-

týnda,
sevgisinde,
Hz.
Muhammed'e ve onun Ehl-i
Beyt'ine caný gönülden Aþk-ý
Muhabbetiyle baðlý olan
Aleviler, onlarýn sevgisi ile
sevinmiþler, kederi ile kederlenmiþler, acýlarýna aðlamýþlar,
gördükleri zulüme de yas tutmuþlar. Zulüm edenleri de
lanetle anmýþlar.
Muharrem'de Matem Nasýl
Tutulur?
Hz. Muhammed'e ve Ehl-i
Beyt'ine inanýp iman edenler,
onlara yapýlan bu zulmün acýsýný hiçbir zaman unutmazlar.
Hele Muharrem ayý gelince o
zulmün kendilerine yapýlmýþ
gibi acýsýný hissederler. Ýþte o
12 gün, oruçlu halleriyle televizyonda eðlenceli programlara bakmazlar. Düðünlere,
eðlenceli yerlere gitmezler,
düðün niþan yapmazlar, su
içmemeye çalýþýrlar, eþler özel
hayatlarýný mateme göre
düzenler, fazla sulu yiyeceklerden güçleri oranýnda sakýnýrlar, yaþadýklarý ortama
göre, imkanlarý ve olanaklarý
el veriyorsa traþ olmazlar,
iþtahlarýnýn çektiði güzel ve
etli yemekleri yemezler.
Alevilikte oruç tutarken sahura kalkmak yoktur. 12'den
sonra yemek yenilmez.
Durumu özetliyecek olursak:
Nasýl ki yakýnlarýnýzdan birini
kaybettiðiniz zaman, onun
acýsý ile bir zaman kederli,
üzüntülü günler yaþýyorsanýz.
Ýþte 12 gün oruç boyunca da
aynen öyle yaþanýr.
Oruç Nedir?
Ýnsanlara her türlü kötülükleri
yaptýran hýrs, nefis, tamah ve
þeytani duygularý islah etmek
için yapýlan riyasýz ibadettir.
Oruç, tek kelime ile "Ýslahý

Nefistir".
Oruç: Ýnsanýn, kendi kendisini
eðitme evresidir. Allah'ýn rýzasýný kazanmak için oruç tutmaya niyet etmiþ bir insan, o
gün ne kadar güzel lezzetli
yemekler görse de, iþtahý
çekse de "ben orucum" der,
sabýr eder orucunu bozmaz.
Ýþte bu gibi sabýr alýþkanlýðý
yapan insanlar, bir gün nefsine uyup bir kötülük yapacaðý
zaman, iþte o islahý nefis alýþkanlýðý onu bu kötülüðü yapmaktan geri alýr.
Yalnýz yememekle, içmemekle
tutulan oruç, oruç deðil; oruç
tutan insan, o gün dili ile
yalan söylemeyecek, dedikodu yapmayacak, bir kalp kýrmayacak, kimsenin namusuna kötü niyetle bakmayacak,
bütün dünyevi duygularý ile
oruç olacak ki, orucu, oruç
olsun. Allah'ýn rýzasýný kazanabilsin.
Baþkasý tarafýndan hakarete
uðrasa bile, "ben orucum"
diye sabýr gösterecek, karþýlýk
vermiyecek. Eline-diline-beline sahip olacak.
Oruç Niçin Tutulur?
1) Oruç, nefsimizi islah etmek
için tutulur.
2) Oruç, Allah'ýn rýzalýðýný,
sevgisini kazanmak için tutulur.
3) Oruç, Allah'a þükür ve
þükranlýðýmýzý ifade etmek
için tutulur.
4) Oruç, arzu ettiðimiz bir
dileðimizin ilahi bir yardýmla
yerine gelmesi için tutulur.
5) Oruç, Allah'ýn bizleri görünür görünmez kazadan beladan korumasý için tutulur.
6) Oruç, bilmeyerek yaptýðýmýz hatalardan dolayý Allah'tan af edilmek için tutulur.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Yeni Vatan Gazetesi,

þirketinizi

50.000

aile ile buluþturuyor.

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

Reklam vermek için baþvuru telefonlarýmýz.

Ergün SERT: 0699 116 403 22

I.B.A

YABANCILAR ENTEGRASYON ve DANIÞMA DERNEÐÝ
INTEGRATIONS UND BERATUNSVEREIN FÜR AUSLÄNDER

2340 Mödling
Neusidlerstr. 11

:::UNSER ANGEBOT IM ÜBERBLICK

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

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

I.B.A

Die Beratung ist freiwillig und kostenlos.

DESTEKLEYENLER/UNTERSTÜTZ VON: NÖ- LANDESREGIERUNG, AMS-NÖ, MÖDLING, BRUNN a GEB, GUMPOLDSKIRCHEN, GUNTRAMSC, VÖSENDORF
BIEDERMANNSDORF, KALTENLEUTGEBEN, MÜNCHENDORF, HENNERSDORF, LAAB ÝM WALDE
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Soðuk algýnlýðýný antibiyotik iyileþtirmiyor
Uzmanlar, antibiyotik kullanýmýnýn soðuk algýnlýðýnýn düzelmesine etkisi olmadýðýný belirterek, vatandaþlarýn ancak 7 ila 10 gün den uzun süren ve ateþle seyreden bir tablo olduðunda hekime müracaat ederek, bu durumda antibiyotik almalarýný öneriyorlar .
Gazi Üniversitesi (G.Ü) Týp
Fakültesi Klinik Bakteriyoloji
ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Dilek Arman, mevsim nedeniyle þu günlerde
birçok kiþide soðuk algýnlýðý
þikayeti bulunduðunu, bu
þikayetlerin, ancak yüzde 10
ila yüzde 15'inin ''bakteriler''
nedeniyle oluþtuðunu söyledi.
Bakteriler nedeniyle oluþan,
sinüzit, faranjit, orta kulak
iltihabý gibi üst solunum
yolu infeksiyonlarýnda antibiyotiðin kullanýlabileceðini
ifade eden Prof. Dr. Arman,
''viral infeksiyonlar'' olarak
bilinen soðuk algýnlýðý, nezle

gibi rahatsýzlýklarýn ise antibiyotik ile tedavi edilemeyeceðini vurguladý.
''Antibiyotik kullanýmýnýn
soðuk algýnlýðýna etkisi yok"
Antibiyotik kullanýmýnýn,

soðuk algýnlýðýnýn düzelmesine etkisi bulunmadýðýný
yineleyen Prof. Dr. Arman,
''Kendi seyri içinde düzelecek
infeksiyonlarda hasta antibiyotik aldýðý zaman bu
nedenle iyileþtiðini sanýyor''
diye konuþtu.
Antibiyotik kullanýmýnda,
çok net aralýklarýn geçerli
olduðunu belirten Prof. Dr.
Arman, antibiyotiklerin alýmýndaki sürelere ne kadar
uyulursa antibiyotiklerin o
kadar etkili olacaðýný vurguladý. Antibiyotik kullanýmýnda kayma, dozlarýn atlanmasý veya hastanýn belirtileri
geçtikten sonra ilacý býrakmasý halinde tedavinin ba-

þarýsýz olacaðýný söyleyen
Prof. Dr. Arman, üst solunum yolu infeksiyonlarýnda
yanlýþ antibiyotik kullanýmýnýn, vücudun mikroplara
karþý direnç kazanmasýna
neden olduðunu belirtti.
Zamanla, infeksiyon hastalýklarýnýn antibiyotik ile tedavi edilemez hale geleceðine
iþaret eden Prof. Dr. Arman,
''Bitkilerle tedaviye geri mi
döneceðiz kaygýsýný taþýyoruz'' dedi.
Prof. Dr. Arman, ''Arkadaþ
veya eczacý önerisiyle antibiyotik kullanmayýn'' uyarýsýnda bulunarak, bu konuda
halkýn
bilinçlendirilmesi
gerektiðine iþaret etti.

Uzmanlar sigarayý býrakmak isteyenlerin öncelikle en uygun günü belirlemelerini tavsiye ediyorlar
Piskolog Elçin Þýkyazar: “Eþ veya çocuklarýn doðum günü en uygun günler olabilir.” dedi.

Sigarayý býrakmak için önemli bir gün seçin
Eskiþehir Saðlýk Müdürlüðü
Ruh Saðlýk ve Sosyal Hastalýklar Þube Müdürü Piskolog
Elçin Þýkyazar, sigaranýn,
insan
saðlýðý üzerindeki
olumsuz etkisinin bilinmesine karþýn en yaygýn baðýmlýlýk
çeþidi olduðunu ifade ederek
sigaranýn yavaþ yavaþ öldürdüðü için son derece tehlikeli olan yan etkilerinin görmezden gelindiðini kaydetti.
Tiryakilerin zararlarýný bilmelerine raðmen sigarayý býrakmak için ya hiç giriþimde
bulunmadýðýný veya giriþimlerin tekrar sigaraya baþlamayla son bulduðunu anlatan Þýkyazar, þöyle konuþtu:
''Bilinçli ve kararlý olarak sigarayý býrakma yöntemlerini
benimseyenlerin tekrar sigaraya baþlama oranlarý, ani
kararla sigarayý býrakanlara

Sigara içenlerin akciðeri

göre daha azdýr.
Sigarayý býrakma kararý verildiðinde, önce en uygun
býrakma günü belirlenmelidir. Eþ veya çocuklarýn
doðum günü, sigarayý býrakmada en ideal gündür.
Sigarayý býrakma tarihi ideal
günden çok uzak veya çok
yakýn bir tarihte olmamalýdýr.
1-2 haftalýk süre yeterli olacaktýr.''

Sigara içmeyenlerin akciðeri

Risk faktörleri azarlýr
Þýkyazar, býrakma tarihinden
yaklaþýk bir hafta önce, sigarayla ilgili davranýþ tarzýný
etkileyebilecek bazý rutin iþlerde deðiþiklik yapýlabileceðini ifade ederek, ''örneðin, ev
ve otomobili sinmiþ kokudan
kurtarabilmek için, temizlik
yapýlýp, güzel kokular sýkýlabilir'' dedi.
Tiryakinin sigarayý ne zaman

içme ihtiyacý duyduðunu
belirlemesinin, sigarayý býrakma yönünde atýlacak
adýmlarýn en önemlisi olduðuna deðinen Þýkyazar, þöyle
devam etti:''Nikotinle yaþamaya alýþmýþ bir insanýn
vücudu ancak birkaç hafta
içinde düzene girmeye baþlar. Sigarayý býrakmakla birlikte zaman içinde risk faktörleri de azalacaktýr. Son kez içilen sigaradan 20 dakika
sonra kan basýncý düzelir, 24
saat sonra kalp krizi riski
azalmaya baþlar, 48 saat
sonra koku ve tat duyularýnda artýþ kaydedilir, 72 saat
sonra da nefes almak kolaylaþýr. 3-9 ay arasýnda da
öksürük ve göðüsteki hýrýltýlar azalýr. Zaman ilerledikçe
kansere yakalanma riskinde
düþüþ olur.''
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Nefes darlýðý hastalýk habercisi...
Sýk karþýlaþýlan nefes darlýðý, týbbi bir deðerlendirmeyi gerektirirken;
ayný zamanda akciðer kanseri, astým ve kalp yetmezliði gibi hastalýklarýn
habercisi olabiliyor.
Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi (AÝBÜ) Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Cihangir
Uyan, nefes darlýðýnýn
yoðun egzersiz, aðýr aktiviteler, yükseklik, sýcaksoðuk hava gibi nedenlerle ortaya çýkabileceðini
anlatarak, ''Çevresel þartlarýn dýþýnda nefes darlýðý,
çoðunlukla týbbi bir bozukluða iþaret eder. Hava
açlýðý, nefes alma zorluðu
olarak bilinen nefes darlýðý, birçok týbbi bozukluðun varlýðýný haber veriyor
olabilir'' dedi.
VÜCUDUN ALARMI,
NEFES DARLIÐI
Nefes darlýðýnýn vücutta
deðiþik organ sistemlerinde meydana gelen birçok
bozukluk tarafýndan oluþtuðunu belirten Prof. Dr.
Uyan, ''Ýnsanlarýn sýk karþýlaþtýðý fakat önemsemediði bu durum, genellikle
vücudun alarmýdýr. Nefes
darlýðýnýn altýnda yatan

sebepler ise; bronþit,
tüberküloz, astým, kronik
týkayýcý akciðer hastalýðý
(KOAH), akciðer kanseri
ve diðer tümörler, akciðer
dolaþýmýnda pýhtý (pulmoner emboli), akciðer zarý
hastalýklarý, diyafram ve
göðüs duvarý hastalýklarý
olabilir. Önemsenmeyen
nefes darlýðýnýn altýnda,
hayati tehlike arz edebilecek hastalýklar yattýðý ihtimalinin gözardý edilmemesi gerekir'' diye konuþtu.
Nefes darlýðýnýn kalp yetmezliði gibi hastalýklarýn
da belirtisi olabildiðini ve
bunun nefes darlýðý ile
birlikte geceleri uykusuzluk, öksürük, ayak bileklerinde þiþlik, halsizlik gibi
belirtilerle ortaya çýktýðýný
vurgulayan
cihangir
Uyan, ''Kalp yetmezliðinin
sebebi genellikle kalp
adalesinin hasarlý olmasýdýr. Hastalarýn çoðunda
bu durum, kalp krizi
sonucu oluþur. Nefes darlýðý ile bu þikayetleri yaþayan kiþiye egzersiz testi
(kardiyopulmoner testi),
akciðer fonksiyon deðerlendirmesi (spirometri)
yapýlmalý, yürüme bandý
ve bisiklet üzerinde, akciðerlerin gaz alýþveriþi ölçülmelidir'' dedi.

NEFES DARLIÐI NASIL
TEDAVÝ EDÝLÝR?
Nefes darlýðýnýn tedavi
þeklinin altta yatan sebebe yönelik olduðunun
altýný çizen AÝBÜ Týp
Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Cihangir Uyan, ''Kalp yetmezliði tanýsý konulmuþsa, ilaçlý tedaviye baþlanmasý gerekir. Astým ve
kronik akciðer hastalýðý
tanýsý var ise, hava yollarýnýn iltihabý veya spazmýný
azaltan ilaçlarýn yaný sýra
oksijenle tedavi gerekebilir. Herhangi bir enfeksiyon söz konusuysa, antibiyotikler
alýnmalýdýr''
þeklinde konuþtu.

kanseri riskini azalttýðýna
dikkat çekerek, þu bilgileri
verdi:

''Allerjenler, toz ve toksit
maddelerle
temastan
kaçýnýn. Günlük aktivitelerinizde olmasý gerekenden çok nefes darlýðý yaþýyorsanýz, gün içinde
molalar vererek kendinizi
dinlendirin. Havalandýrýlmýþ ve açýk ortamlarda
vakit geçirmeye çalýþýn.
Fazla kilolarýnýzý vermeye
ve aðýr yemekler yememeye özen gösterin. Eðer
nefes darlýðýnýz aniden
baþlýyor, uzun sürüyor ve
rahatsýzlýk verecek kadar
þiddetli oluyorsa, vakit
KORUNMAK ÝÇÝN NE
geçirmeden doktorunuza
YAPILMALIDIR?
baþvurun. Unutmayýn ki
Uyan, nefes darlýðýndan (birazdan geçer) dediðikorunmak için ilk þartýn niz nefes darlýðý, hayatýsigarayý býrakmak olduðu- nýzda kalýcý olabilecek
nu ve bunun akciðer hasarlar býrakabilir''.
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Dikkat! Sigortalý mýsýnýz?
Viyana- Toplu taþýma araçlarý
içerisinde bazý küçük detaylar
sizi sigortalý yapar. Ancak
uygulamadýðýnýzda ise olasý bir
kazada tüm sorumluluk size
aitti r.
Avusturya içerisinde ulaþýmý
saðlayan tüm toplu taþýma
araçlarýnda kaza sigortasý vardýr. Ancak yolcu ilgili güvenlik
mevzuatýna uygun hareket

etmiþse bu sigortadan faydalanabilir. Örneðin resimde gördüðünüz bebek arabasý, ona
ait bölümdeki emniyet kemeri
ile baðlanýlmalýdýr. Bu emniyet
kemeri kullanýlmazsa, olasý bir
kazada doðacak olan tüm
maddi ve manevi zararlar
bebek arabasýný kullanan kiþiye
aittir. Sigortadan hiç bir hak
iddia edemezler.
bankacýlýk sisteminin faaliyetlerini denetlemek amacýyla
oluþturulan ve þimdiden uygulamaya baþlanan Basel II kriterlerinin 2006 yýlýnda tam
anlamýyla icraata geçmesi ile
kredi almak daha da zorlaþacak.

Özden Özen
Basel II

Basel II
Bankalar ile iliþkiler hem iþletmeler hem de özel kiþiler açýsýndan ekonomik yaþantýda
önemli bir yere sahiptir. Özellikle kredi taleplerinde bu iliþkilerin önemi daha da artmaktadýr. Son yýllardaki konjonktür
ve iflaslarýn neticesinde iþletme kredilerinin geri ödemesindeki aksamalar bankalarý kredi
verme konusunda daha dikkatli duruma getirdi.
Bankacýlýk Denetimine iliþkin
Basel Komitesi tarafýndan
1988 yýlýnda yayýmlanmýþ olan
Sermaye Yeterliliði Uzlaþýsý'nýn
(Basel-I) yerini alacak olan Yeni
Sermaye Yeterliliði Uzlaþýsýnýn
(Basel-II) getirdiði yükümlülükler kredi müþterilerini de
etkileyecektir.
Ulusal ve uluslararasý alanda

Basel-II`nin bu yeni özsermaye kriterleri, kredilendirmenin borçlunun bonitesine
baðýmlý kýlýnmasýný öngörüyor.
Bu nedenle bankalar müþterinin bonitesini deðerlendirmek
için reyting sistemleri geliþtirmektedir. Bu sistemden sonra
kredi talepleri artýk sadece yýlsonu kapanýþ bilançosuna
göre deðil, esaslý ve detaylý bir
incelemeden sonra deðerlendirilecek. Bu ayrýntýlý ve standart
kurallardan
oluþan
Reyting sistemi þirketlerin
bonitesini belirleyecek ve buna
baðlý olarak da kredi faiz oraný
belirlenecek. Buna göre kötü
bir reytinge sahip firmalar
gelecekte daha yüksek faiz
oranýna sahip olurken, iyi reytinge sahip firmalar daha
düþük bir kredi faiz oranýna
sahip olacaklar.
Bu nedenle firmalar iliþkide
bulunduklarý bankalara detaylý bir þekilde hazýrlanmýþ olan
iþletmenin durumunu gösterir
bilgileri düzenli aralýklarla
ibraz etmek zorundalar.
Ayrýca bankalar firmalardan :
- Periodik planlamalar

- Planlanan hedeflerin gerçekleþme durumu
- Firmanýn Konsepti (Business
Plan gibi)
- Pazar ve Pazar geliþtirmelerine ait bilgiler
- Þirket sahibinden kaynaklanabilecek muhtemel olumsuzluklarýn deðerlendirmesi
ve günlük iþletme durumuna
ait bilgileri talep etmektedirler.
Yeterli ticari bilgiye sahip
olmayan özellikle küçük ve
orta büyüklükteki firmalarýn
kredi faiz oranlarý yükseltiliyor.
Kýsaca söylemek gerekirse
Basel II`nin getirdiði yükümlülükler Avusturya`da bulunan
firmalarýn %95`ini oluþturan
özellikle küçük ve orta büyüklükteki firmalarý tehdit ediyor.
Bu nedenle reytingin iyiliþtirilmesi için ilk aþamada bazý tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir:
1-Ö
Özsermayenin þartlarýnýn iyileþtirilmesinin bilançoya yansýtýlmasý
Bilanço tarihinden önce faturalarýn kaydedilmesi ve alacaklarýn tahsili.
2-SStoklarýn azaltýlmasý
Bilanço tarihinden önce
Stoklarýn artýrýlmamasý tam
tersine azaltýlmasý
3- Özsermayenin arttýrýmý
Özsermayenin artýrýlmasý için
alýnabilecek tedbirler üzerinde

düþünülmesi (örneðin: aile
üyelerinin firmaya ortak olarak
gösterilmesi)
4- 2004 yýlý için strateji belirleme
Yeni ürün, yeni marka gibi
belirlenen hedeflerin yazýlý olarak kaydedilmesi.
5-2
2004 için planlama
Gider ve gelirler planlarý,
Yatýrým planý , Finans planlarýnýn üzerinde düþünülmesi
6- EDV ve iç organizyonda
deðiþen taleplerin uyarlanmasý
Aktif/Pasif (Soll/Ist) karþýlaþtýrýlmasýnýn hazýrlanmasý
7-A
Alternativ Finans kaynaklarý
Ara sermaye, Leasing gibi kaynaklarýn gözönünde bulundurulmasý
8-Y
Yýlsonu için gerekli tedbirler
Vergi danýþmaný ile termin
ayarlanmasý, Envanter ve tüm
belirlemelerin hazýrlanmasý
9-B
Banka için gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý
Banka ile görüþme sýrasýnda
gerekli olacak dökümanlarýn
hazýrlanmasý.
10-B
Basel II Fitness Check
Ayrýca Basel II-Komitesi þirketinizi kýsa bir ayný zamanda ile
þirketinizin reytinginin ne aþamada olduðunu ve daha ne
gibi düzenmeler yapýlmasý
gerektiðini de araþtýrmaktadýr.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bu sayýmýzdan itibaren hukuki
problemlerinizi "Hukuk-Forum"
adlý bu köþemizde ele alacaðýz. Siz de hukuki soru ve
sorunlarýnýzý biz iletebilirsiniz.
Soru: Geçerli olan kanunlara
göre Avusturya'ya yurt dýþýndan (örneðin Türkiye'den) iþçi
olarak kabul edilmenin þartlarý
nelerdir?
Cevap: 01.01.2003 tarihinden
itibaren Avusturya'ya çalýþmak
üzere sadece "Kilit iþgüçleri"
gelebilir. Kilit iþgücü olarak
kabul edilebilmek için kiþinin
Avusturya iþ piyasasýnda aranan bir eðitim almýþ veya özel
bilgilere sahip olmasý, ayda en
az 2.000,- Euro'ya yakýn brüt
ücret alacak olmasý ve çalýþmasýnýn Avusturya iþ piyasasý için

önemli olmasý gerekmektedir.
Soru: Biz yeni doðan ikiz
çocuk sahibi bir çiftiz. Kanuni
olarak hakkýmýz olan çocuk
parasý miktarý nedir?
Cevap: Çocuk parasý konusunda yapýlan deðiþikliðe göre;
01.01.2004 tarihinden itibaren ilk çocukla doðan her
çocuk için (ikiz,üçüz…) 218
Euro aylýk extra ödeme yapýlacak. Bu ödeme asýl çocuk
parasý olan 436 Euro’ya ek
olarak yapýlacak. Bu durumda
ikiz sahibi olarak siz 644 Euro
aylýk çocuk parasý alacaksýnýz.
üçüzü olan aile 862 Euro
toplam aylýk çocuk parasýna
hak kazanacak.
Soru: Evlatlýk alan ve alýnan
kiþi kiþilerin yaþlarý ve yaþ farklarý ne olmalýdýr?
Cevap: Evlatlýk alan kiþinin
bayan ise en az 28, erkek ise
en az 30 yaþýnda olmasý gerekir. Evlatlýk alýnan kiþi için ise
bir yaþ sýnýrý yoktur, ancak

evlatlýk alan ile alýnan kiþilerin
yaþ farklarý en az 18 olmalýdýr.
Bu kiþilerin yakýnlýk derecesine
göre bu yaþ farký 16'ya kadar
düþebilir.
Soru: Beschäftigungsbewilligung nedir, hangi þartlarda
verilir?
Cevap: Çalýþtýrma Ýzni olarak
tercüme edebileceðimiz bu
izin türü iþverenin talebi üzerine en fazla 1 yýl geçerli olmak
üzere verilir. Beschäftigungsbewilligung sadece belirli bir
çalýþma yeri için geçerlidir.
Bunun için çalýþýlacak firma ve
çalýþma alaný belirtilmek
zorundadýr. Bu çalýþma izni
federal devlete ait çalýþma
gücünün %8`i aþýlmayacak
þekilde verilir. Beschäftigungsbewilligung almak isteyen bir
kiþi Avusturya’da kalacak bir
yere ve oturma iznine sahip
olmalýdýr.
Soru: Türkiye'de emekli olabilmek için kesin dönüþ þart mý?

Sayfa 59
Cevap: T.C. Anayasa mahkemesi yurt dýþýnda çalýþan Türk
vatandaþlarýnýn Türkiye’deki
sosyal güvenlik hakkýndan
yararlanmasý için Türkiye`ye
kesin dönüþ þartýný anayasaya
aykýrý buldu ve iptaline karar
verdi. Bu karar ile birlikte
Türkiye'de emeklilik hakkina
sahip olmak isteyen T.C. vatandaþlarý Türkiye'ye kesin dönüþ
yapmadan buna hak kazanabilecekler.
Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararýnýn yayýmlandýðý
tarihte yurtdýþýnda çalýþmakta
olanlar ile daha sonra yurtdýþýnda çalýþacak olanlar yurtdýþýnda iken ya da yurda döndükten sonra durumlarýna
uygun sosyal güvenlik kuruluþuna baþvurarak borçlanabileceklerdir.
Sorularýnýz için
E-mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN.

Dr. Aydýn'a Profesörlük ünvaný verildi
Viyana- Mardinli Süryani Lideri
Dr. Emmanuel Aydýn'a Profesörlük ünvaný verildi.
Türkiye'de yaþayan Süryani
toplumundan uzun yýllar önce
buraya
gelerek
yerleþen
Süryaniler Viyana'nýn kültürüne
zenginlik katýyor. Bu toplumun
önderlerinden baþ papaz Dr.
Emmanuel Aydýn, Avusturya

Cumhurbaþkaný tarafýndan Profesör ünvaný ile onurlandýrýldý.
21 Mart 2004 günü, Devlet
Bakaný Elizabeth Gehrer'in verdiði yetkiye dayanarak Kültür
müsteþarý Dr. Otto-Peter Werner, St.Ephraim kilisesinde yapýlacak ayinden sonra düzenlenecek bir törenle Dr. Emmanuel
Aydýn'a Profesörlük niþanýný tak-

Sol tarafta Dr. Emanuel Aydýn, Yeni Vatan
Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç
ile bir görüþme anýndan sonra.
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dim edecek.
Dr. Emmanuel Aydýn Türkiye’nin
Mardin ili, Midyat ilçesi doðumlu. Uzun yýllar önce öðrenci olarak Türkiye'den buraya gelen Dr.
Aydýn daha sonra baba mesleði
olan din adamlýðýný seçerek
buradaki Süryani toplumuna
hizmet etmeye baþladý. Dinler
arasýndaki kardeþliðin ve deðiþik
dinlerin bir toplumun sosyal
hayatýný güçlendirdiðini, deðiþik
dinlere gösterilen saygý ve hoþgörünün manevi deðerleri artýrdýðýný ifade eden Aydýn topluma hizmet etmenin yüce bir
deðer olduðunu ve kendisini
mutlu ettiðini ifade etti. Yeni
Vatan Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Birol Kýlýç “Mensubu
olduðumuz Ýslam dini barýþ,kardeþlik ve hoþgörü dinidir. Sayýn
Dr. Emmanuel ve onun gibi yüzlerce Suryani Hiristiyan kardeþ-

lerimiz ile Ýslam dinine mensup
vatandaþlar Avusturya’da kardeþçe yaþadýðýmýz için mutluyuz.
Sayýn Dr. Emmanuel
Anadolu’nun baðrýndan çýkan
saf, temiz , aydýn kiþilikteki tüm
vatandaþlarýmýzýn Avrupa’daki
bilim alanlarýnda elde ettiði baþarýlardan sadece bir tanesidir.
Bu baþarý ayrýca Türkiye’nin
insan yetiþtirmektedeki bir baþarýsýdýr. Bunu görmezden gelmemeliyiz. Türkiye’de dini ve dili
farklý fakat üst kimlik olarak hiç
bir etnik kökeni ön plana çýkarmadan sadece Türkiye Cumhuriyetinin Anadolu evladý olarak
Süryaný kardeþlerimiz içerisinden Sayýn Dr. Emmanuel bu
baþarýsý ile örnektir.
Avusturyalý Müslüman Türkler
bu olay bizim için iftihar meselesidir’’
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Okuyucularýmýza Yeni Vatan’ý sorduk
Mavi bildiriyor..

Vatan farklý bir gazete,
ciddiyet var, haber var,
hukuksal bilgilendirmeler
var.

Tabiki öneriler sunanlar da
olacaktýr, benim öneri de
nacizane sayfalarýnýzýn hiç
olmazsa birisini Almanca,
dersi verir gibi düzenlerseniz bu çok faydalý olacaktýr, inanýn buna ihtiyaç
var. Ayrýca bankalardan
Namýk KELEÞ
kredi alýrken nelere dikkat
(22) Fabrika iþçisi
etmeliyiz? Kredi alýrken
Ben, Yeni Vatan Gaze- güzel görünüyor ama
tesi'ni çýktýðý günden beri sonrasý ayný deðil, bu
okuyorum. Bazý sayýlarýný- konuda lütfen bizi aydýnzý kaçýrdýðým olmuþtur.
latýn.
Çok faydalý haberler yapýyorsunuz. Burada çýkan
gazetelerden hakikaten
farklýsýnýz. Onlar çoðunlukla magazin aðýrlýklý yada
belli bir ideolojiye dayalýlar. Siz herþeye yer veriyorsunuz, ancak spor, bulmaca ve fýkralarý artýrýrsanýz çok daha iyi olacaðýnýza inanýyorum.
Ahmet Karateke
(39) Darpane memuru
Ben Merkez Bankasý'nýn
para basan bölümünde
memurum, kýsacasý baský
iþlerinden anlarým, gazetenizin baský stili gerçekten güzel. Ayrýca son sayýnýzda bir ilki gerçekleþCemil BUDAK
tirerek, herkesin bilmesi
(30) Aþçý
gereken "para güvenlik"
Son iki yýldýr buradaki þeritlerini bir bankanýn
Türk gazetelerini iyi takip reklamý ile vermiþsiniz,
ediyorum, hakikaten Yeni tebrik ederim.

yaparsanýz çok iyi olur.

Ahmet YENER
(34) Pizzacý
Gazetenizi okuyup, takip
ediyorum. Birçok konuda,
yasalarda aydýnlatýcý öðretici haberler yazýyorsunuz.
Güncel haberler getiren
tek gazete olarak görüyorum.

Metin Cansev
(37) Hal'de iþçi
Yeni Vatan Gazetesini
özellikle okuyorum. Etrafýmýzda olup biteni tabiiki
bilmek isteriz, bunu en iyi
ulaþtýran gazete olarak
Yeni Vatan'ý rahatlýkla örnek verebilirim. Magazin
haberleri olmadýðý için
ayrýca memnunum.
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Kadir AKKAYA
(31) Serbest Meslek
Hakikaten iþlediðiniz hukuki konular çok iyi.
Sizden ricam lütfen; buranýn vatandaþý olanlar günün birinde tekrar Türk
vatandaþlýðýna dönerlerse
ne gibi hukuki kayýplarý
olur? Vatandaþlýktan faydalanarak alýnmýþ krediler
hangi konuma girer?
Bunlarý lütfen haber
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Galatasaray baþý çekiyor
Yeni Vatan: takýmlardaki yaþ
ortalamasý nasýl?
B takýmý yaþ ortalamasý oldukça
düþük, 14- 20 yaþlardaki gençlerimizi bu takýmda yetiþtirmeye çalýþýyoruz. A takýmý
resmi maçlarda oynayan ve yaþ
ortalamasý daha yüksek gençlerden oluþuyor.

Galatasaray Kulüp Baþkaný
Kamuran Karadoðan

Viyana- Avusturya'da yaþayan
binlerce gencimizin en doðal
ihtiyaçlarýndan birisi de tabii ki
spor. Özellikle bizim gibi spor
denince akla ilk futbolun geldiði bir toplumda herhalde takým
tutmayan bir erkeðe rastlamak
olasý deðil.
Özellikle son yýllarda fotbolumuzun tüm dünyada geldiði
yer ve katettiði mesafe göz
önüne alýnýrsa bu konudaki
hassasiyetimiz ve duyarlýlýðýmýz
çok daha iyi anlaþýlabilir.
Genel olarak baktýðýmýzda
sadece milli takýmlarýmýz deðil
tüm gençlerimizin futbol konusunda ne kadar yetenekli ve
baþarýlý olduðu hemen açýkça
görülür. Sanki genetik olarak
Tanrý tarafýndan bize verilen bir
özellik bu. Türkiye'deki her bölgenin ve þehrin kendine öz faaliyetleri ve takýmlarý ile artýk futbol, güreþten sonra bize en çok
mal edilen spor haline gelmiþ
bulunuyor.
Sadece Türkiye'de deðil yurt
dýþýnda da gençlerimizin oluþturduðu takýmlar büyük bir
hýzla
baþarýya
koþuyor.
Bunlardan birisi de Viyana'da
faaliyet
gösteren
Viyana
Galatasaray kulübü. Bu kulübü
sizlere tanýtmak, faaliyetleri
YENÝ VATAN GAZETESÝ

hakkýnda bilgi almak için kulüp
baþkaný Kamuran Karadoðan
konuþtuk.
Yeni Vatan: Sayýn Karadoðan
önce kendinizi bize tanýtýr mýsýnýz?
Bir yaþýnda buraya geldim, ama
daha sonra ilk okul için
Türkiye'ye geri döndüm daha
sonra tekrar gelerek orta ve
liseyi burada bitirdim. Yozgatlýyým. Mesleðim anahtarcýlýk. Ama þu an U-bahnfahrer
olarak çalýþýyorum.
Yeni Vatan: Galatasaray kulübünü ne zaman kurdunuz?
90'lý yýllardan beri zaten aramýzda bir takým oluþturmuþtuk.
Buradaki Türk liginde oynadýk
ama bunun yeterli olmadýðýný
gördük. 2001 yýlýnda
Galatasaray kurulmuþtu. O zamanki yönetimden 2002 yýlýnda
kulübü ve derneði
devir aldýk.
Yeni Vatan: Kulüp olarak faaliyetleriniz
neler?
Þu an iki takýmýmýz var.
A ve B takýmý olarak.
Avusturya sahasýnda
geçen yýl ikinciliðe

kadar yükseldik. Bu yýlý da lider
olarak götürüyoruz.
Yeni Vatan: Gençlere yönelik
olarak neler yapýyorsunuz?
Gençler ile ilgili düþüncelerimiz
þu an proje safhasýnda ama
gelecek yýllarda gençlere yönelik hazýrlýklarýmýz var.
Yeni Vatan: Çalýþmalarýnýzý
nerede yapýyorsunuz?
Þu an 11. Viyana'da antremanlar için kullandýðýmýz bir sahamýz var. Bu sahayý haftanýn belli
günlerinde kiralýk olarak kullanýyoruz. Hafta sonlarý da maç
yapýlýyor. A takýmý maçlara
çýkýyor, B takýmýndan da alt
yapýyý oluþturmakta, yeni oyuncularý yetiþtirmekte faydalanýyoruz.

Yeni Vatan: Burasý Galatasaray
Kültür ve Spor Derneði olarak
geçtiðine göre baþka kültür ve
spor alanlarýnda ne gibi faaliyetleriniz var?
Þu anda faaliyet gösterdiðimiz
bu yere iki ay önce taþýndýk.
Henüz tam olarak istediðimiz
duruma gelmedik. Aslýnda
maddi olarak desteðe ihtiyaç
var. Þu anda salonumuz maçlarýn takibi için herkese açýk, ayrýca küçükte olsa bir kitaplýðýmýz
var. Gençler burada buluþup,
bilardo oynayarak, sohbet ederek yada kitap okuyarak vakit
geçirebilirler. Ayrýca Çaðdaþ
Kadýnlar Derneði de burada
faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ýlerde Almanca kurslarý vermeyi
planlýyoruz. 10. Bölge muhtarýyla görüþmelerimiz var, burada daha yakýnda bir saha bulmaya çalýþýyoruz.
Yeni Vatan: Diðer kulüp ve
takýmlarla ortak çalýþmalarýnýz
var mý?
Biz her türlü ortak çalýþmaya
olumlu bakýyoruz ama henüz
böyle bir giriþimimiz olmadý.
Bizimle çalýþmak isteyen, yada
kulüp ve dernek çalýþmalarýna
katýlmak isteyen herkesi davet
ediyoruz.

Sayfa 62

BULMACA

Sayý 42
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Toros Reisen'den Ucuz Bilet
5. Viyana'da Toros Reisen Türk
Hava Yollarý ile Türkiye'ye seyahat
eden yolcularýna %8 indirim uygulayacak. Toros Reisen'in Sahibi
Ayhan Yýlmaz þunlarý söyledi.'
Avusturya yaþayan deðerli vatandaþlarýmýz Euro'nun çýkmasýndan
sonra büyük bir ekonomik krizin
içine girip Türkiye'ye seyahat edemez oldu. Vatan hasreti çeken
madur vatandaþlarýmýz Türkiye'ye
gidemediklerini dile getirdi.
Bu indirimin bir diðer unsuru ise
“Vatandaþlara Teþekkür” amacý
taþýyor. Son iki yýlda vatandaþlarýn

Ayhan Yýlmaz

kendisine göstermiþ olduðu destekten dolayý memnun olduðunu, bu
kampanyayý baþlattýðýný ve böyle bir
kampanyayý diðer acentalarýn da
yapmasý gerektiðini sözlerine ekledi.
Bu kampanya 03.03.2004 tarihinde
baþlayýp 31.04.2004 tarihine kadar
geçerlidir. Yýlmaz, THY ve Toros
Reisen ile seyahat ettiðiniz için
teþekkür ettiðini dile getirdi.
Ayrýntýlý Bilgi için
01 / 545 60 52 veya
0664/ 145 45 64
nolu numaralarý araya bilirsiniz.

KAMO Ekibiyle harikalar yaratýyor.
Ortada Mehmet Karakaþ ve Ekibi

Atölyesi 10. Viyana'da olan
KAMO (Karakaþ Mobilya) 4
senedir hizmet vermekte.
KAMO'nun

sahibi

olan

Sahibinden
Satýlýk Ev!
16.Viyana´da U6'e yakýn 2 adet
ev 35 ve 38 m2 Toplam=73m2
ikisi birleþtirilebilir. Bankadan
kredi temin edilir.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Mehmet Karakaþ'la yaptýðýmýz
söyleyiþide ''Ben yaklaþýk 15
senedir
Avusturya'dayým.
Avusturya'ya geldiðimden beri
bu
mesleði
yapýyorum.

ÜRÜN TANITIMI ÝÇÝN TELEFON
ETME YETENEÐÝ OLAN

BAY VE
BAYAN

ELEMANLAR ARANIYOR.

Piyasaya baktýðýmda, pek öyle
tanýnmýþ marangoz yoktu.
Ben de bunu bir fýrsat bilerek
KAMO'yu kurma kararý aldým.
Þu an Türk müþterilerimin yaný

sýra Avusturyalý ve birçok deðiþik ülke vatandaþý olan müþterilerim var. Bizi rakiplerimizden en çok ayýrt eden unsur
ise bilgisayarlý plan çizimidir.
Müþterilerimize istedikleri herþeyi en az 3 deðiþik dekorla
hazýrlayýp sunuyoruz.
En büyük özelliklerimizden
birisi de, aldýðýmýz sipariþleri,
9 iþ gününde teslim edebilmemizdir. Yaptýðýmýz hizmetleri
þöyle sýralayabiliriz; Mutfak
Takýmý, Portmanto, Büro Ýç
Dekorasyon, Parke Döþeme,
Kapý Pencere Montajý, Yatak
Odasý, Genç odasý, Oturma
Odasý vs.... gibi hizmetler.
Ekibime çok güveniyorum ve
ileriye dönük mobilya sektörü
üzerine daha çok planlarým
var. Amacýmýz kaliteli, güvenilir ve temiz iþçilikli hizmeti vermektir'' dedi.

Wr.Neustadt`da
Çalýþýr durumda hazýr müþterisi olan

Kuaför Dükkanýmýzý
devren kiralýyoruz.

Ýnfo: 0650 810 05 09

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

>

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

WIENSTROM
WIENGAS
FERNWÄRME WIEN

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

