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Viyana'da 23 Nisan tarihinde,
Avusturya ve Türkiye arasýn-
da her türlü siyasi ve politik
olayýn dýþýnda, sadece dost-
luk ve zerafetin amaçlandýðý
“Viyana Lale Balosu” düzen-
lenecek. Viyana’da  ilki yapý-
lacak olan Lale Balosu’nun
(Tulpenball) amacý, ülkeler
arasý iliþkileri güzel boyutlara
taþýmak. Organizasyonun ay-
ný zamanda balolarýyla da
ünlü olan Viyana þehrine,
ayrý bir zenginlik katmasý
daha da sevindirici. Balonun
düzenlenmesinde pek çok

kiþi kurum ve kuruluþun e-
meði geçiyor. 23 Nisan’ýn
Çocuk Bayramý olmasýnýn
yanýnda, lalenin ülkeler ara-
sýnda bir sembol oluþturmasý
ve kökeninin Türkiye olmasý
baloya ayrý bir renk katýyor.
Sadece bu kadar deðil tabii.
Amaçlardan bir tanesi de
lalenin Hollanda’dan geldi-
ðine dair yanlýþ bilginin
düzeltilmesi. Lale tüm dün-
yaya Türkiye'den yayýlmýþ,
Hollanda’dan deðil.  Bu balo-
dan elde edilecek olan gelir,
Türkiye Unicef aracýlýðýyla

kimsesiz çocuklara baðýþla-
nacak. Baloya ünlü ses sanat-
çýsý Nilüfer de katýlýyor.
Birçok ünlü Türk ve Avustur-
yalýnýn katýlacaðý Lale Balo-
su’nu Avusturya'nýn ünlü
Tiyatro sanatçýsý Alfons Hai-
der sunacak. Avusturya’da
çok sevilen ve dikilen bir
çiçek olan lalenin muhteþem
renkleriyle dostluðu, sýcaklýðý
simgelemesi Viyana'da yaþay-
an Türk toplumunun Avus-
turyalýlara vermek istediði en
büyük mesaj. 
Haberin  devamý  sayfa  30’da

office@yenivatan.com

VViiyyaannaa’’ddaa  LLaallee  BBaalloossuu  hheeyyeeccaannýý
Haberin  devamý  sayfa  3’de

TTüürrkk  vvee  AAvvuussttuurryyaallýý  ggeennççlleerr  66  aayyddýýrr  bbuu  pprroojjee  iiççiinn  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr
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Ýnsanlarý þiþmanlatan aþýrý
yaðlý yiyecekler satmakla suç-
lanan McDonalds fast-food
lokantalarýnýn, saðlýklý yiyecek
adý altýnda sunduðu salatalar
da ''aþýrý yaðlý'' çýktý. New York
Post gazetesinin haberine
göre, beslenme uzmanlarý
''McDonalds'ýn salatalarýnda,
hamburgerlerinden daha faz-
la yað bulunduðunu'' söyledi-
ler. 
McDonalds'ýn kendi web site-
sinde bile, ''tavuklu Cesar
salatasýnda'' 16 gram yað
bulunduðunun ilan edildiðine

iþaret eden gazete, hambur-
gerlerde bile sadece 10 gram
yað olduðuna dikkat çekti. 
Bacon denilen yaðlý domuz
pastýrmasýyla yapýlan çiftlik
salatasýnda yað miktarý 19
grama, tavuklu California
salatasýndaysa 21 grama ka-
dar yükseliyor. Hamburgerde
bile ayný miktarda yað bulu-
nuyor.
McDonalds'ýn küçük paket
patates kýzartmalarýnýn her
birinde 10 gram yað bulun-
duðu uzmanlar tarafýndan
ifade edildi.

McDonalds'ýn salatalarý da yaðlý çýktý 

Almanya-  Alman  ARD  televiz-
yonunda    9  Mart  2004  akþamý
yayýmlanan  haber  bülteninde
Türk  bayraðý,  hoþ  olmayan  bir
þekilde  kullanýldý.  

Türkiye'de kadýnlara yapýlan
baskýyla ilgili ilk haberde, Türk
bayraðýnýn ortasýnda, maço bir
Türk gencinin görüntüsüne yer
verildi. Adana'da imam nikâhlý
eþini býçaklayan Aydýn Kara'nýn
görüntülerinin yayýmlandýðý
programda, polisin 'aile içi
þeref meselesine' karýþmadýðý
belirtildi.
Ýkinci haber Altýn Ayý ödüllü
"Duvara Karþý" filminin baþrol

oyuncusu Sibel Kekilli'yle ilgiliy-
di. Yatakta seviþen Kekilli'nin
fotoðrafýnýn üzerinde Türk
bayraðý fon olarak kullanýldý.
Haberde, Kekilli'nin baskýdan
kurtulmak için porno filmlerde
oynadýðý kaydedildi.

Çirkin davranýþa ilk 
tepki Mardin’den

Mardin’in Derik Ýlçesi’nde bir
vatandaþ, Adalet Bakanlýðý’na
dilekçe göndererek Alman
ARD Televizyonu hakkýnda
Türk Bayraðý’na hakaret ettiði
gerekçesiyle maddi manevi
tazminat davasý açýlmasýný

istedi. 

Derik Cumhuriyet Baþ-
savcýlýðý’na, Adalet Ba-
kanlýðý’na sunulmak ü-
zere dilekçe veren Do-
ðan Dalçýn, Alman
ARD Televizyonu’nun
‘Duvara Karþý’ filminde rol alan
Sibel Kekilli’nin porno film
görüntülerini Türk Bayraðý
fonunda yayýnlamasýnýn haka-
ret olduðunu iddia etti. Dalçýn,
dilekçede þunlara yer verdi:
‘ARD, porno filmlerinde oyna-
yan Sibel Kekilli’nin çýplak fo-
toðraflarýný Türk Bayraðý fo-
nunda yayýnladý. Þehitlerimizin

kanýyla boyanan bayraðýmýzýn
bu þekilde yayýnlanmasý affe-
dilmez bir hakarettir.

Bu nedenle bir Türk vatandaþý
olarak Alman Hükümeti’nin ve
ARD Televizyonu’nun sahibin-
den davacý olup maddi ve
manevi tazminatla cezalandý-
rýlmasýný arz ederim’’.

AAllmmaann  AARRDD  TTeelleevviizzyyoonnuunnddaa  rreezziilllliikk!!    

Kadýn sevdiði için býçakladý, Erkek sevdiði için affetti   
Viyana- 24 yaþýndaki Türk
kadýn, hamile kalýnca erkek
arkadaþýný "bebeði istemiyor"
diye mutfak býçaðý ile býçakla-
yarak aðýr yaraladý. Mahke-
mede "onu çok seviyorum" di-
yince erkek arkadaþý tarafýndan
affedildi.
Viyana’da birlikte yaþadýðý Türk
arkadaþýndan hamile kalan
kadýn çocuðunu doðurmak
istedi, ancak baba çocuðu iste-
medi ve çýkan tartýþma sonrasý,
kadýn mutfaktaki býçaðý çekip

genç baba adayýna sapladý.
Viyana Eyalet Mahkemesi
önünde ifaade veren genç
kadýn, "onu çok sevdiðim için
yaptým" dedi. Doðacak olan
çocuðunun annesini mahke-
mede aðlarken gören genç
baba adayý "ben de suçluyum,
Allah bize bir bebek verdi ve
artýk doðmasýný istiyorum.
Lütfen ona ceza vermeyin"
dedi. Mahkeme genç kadýna
1,5 yýl hapis cezasý verip, cezayý
erteledi.

Irkçýlýkta korkunç týrmanýþ

Viyana-  Merkezi  Viyana’da  bu-
lunan  ZARA  adlý  yabancý  düþ-
manlýðýný  araþtýran  derneðin
her  yýl  yayýnladýðý  Avusturya’da
Irkçýlýk  Raporu  korkuttu.  Krone
Gazetesi  baþta  olmak  üzere
Avusturya  Medyasý  ZARA’nýn
raporuna  yer  verdi.  

Rapora göre Avusturya’da ýrkçý-
lýk son 2 yýlda 2 kat artýþ

gösterdi.  ZARA’nýn raporunda
Avusturya'daki devlet daire-
lerinde bilhassa zencilere ve
baþ örtülülere karþý aþaðýlayýcý
tutum sergileyen görevlilerin
sayýsýnýn arttýðý ifade ediliyor.  
“Niederösterreich” Eyaletinde
bir disconun kapýsýna "yabancý-
lar giremez" þeklinde bir yazýnýn
asýlmasý ve hemen ardýndan
ayný eyalet içerisindeki tramvay
ve otobüslerde kapýlarýn yaban-
cýlara açýlmamasý, durumun
vehametini ortaya koydu.
ZARA raporunda ayný zamanda
Avusturyalý memurlarýn da
yabancýlara karþý aþaðýlayýcý
tavýr takýndýklarýnýn tespit edil-
diði ifade edildi.
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Viyana-  11  Mart  2004  Per-
þembe  günü  fuar  alanýnýn
kongre  salonunda  yaklaþýk
3.000  kiþiye  hitap  eden  Cum-
hurbaþkaný  adayý  Dr.  Heinz
Fischer,  SPÖ'nün  tüm  ileri
gelenleri  ile  birlikte  seçim  yarý-
þýna  girerken  Yeni  Vatan
Gazetesi  okuyucularýna  hitap
etmeyi  de  unutmadý.
SPÖ'nün tam kadro bulundu-
ðu kongre salonunu dolduran
partililer, Dr. Fischer'e yoðun
sevgi gösterisinde bulundular.
Avusturya basýnýnýn yaný sýra,
deðiþik AB ülkelerinin basýn
mensuplarý tarafýndan da
ilgiyle izlenilen Dr. Fischer'in
seçim konuþmasý, izleyicilerin

alkýþlarý ile çoðu kez kesintiye
uðradý. Sað tarafta resmi gö-
rülen SPÖ lideri Gusenbauer'in
yaptýðý kýsa bir açýlýþ konuþma-
sýndan sonra sahneye çýkan
Fischer; "Avusturya  çok  güçlü
bir  devlettir,  vizyonuna  uygun
liderleri  kaldýrabilir,  bu  ülkenin
kukla  politikacýlara  ihtiyacý
yoktur" dedi. Dýþ Ýþleri Bakaný
Ferrero'ya gönderme yapan
Fischer "Cumhurbaþkanlýðý  için
elbetteki  dýþ  iþlerinden  anla-
mak  çok  önemlidir,  ancak  ben
de  yýllarca  dýþ  iþlerinde  görev-
ler  aldým,  ayrýca  Cumhurbaþ-
kanlýðýný  baþaracak  bilgi  ve
beceriye  ve  de  tecrübeye  her
halukarda  sahibim,  ülkemi

seviyorum  ve  hizmetlerime
Cumhurbaþkaný  olarak  devam
etmek  isitiyorum.  Bu  yüzden
önümüzdeki  Avusturya  
Cumhurbaþkanlýðý  seçimleri-
ne,  partimin  de  desteðini  ala-
rak  aday  oldum"  dedi.
Cumhurbaþkaný adayý Fischer
Yeni Vatan Gazetesi’ni eline
alarak, “Her  tarafta  gördü-
ðüm  Yeni  Vatan  Gazetesi
vasýtasý  ile  kýymetli  okuyucu-
larýna  derin  sevgi  ve  say-
gýlarýmý  sunarým.
Cumhurbaþkaný  seçilirsem
gönlüm  de,  kapým  da
sonuna  kadar  güzel
Anadolu’nun
Avusturya’daki  istisnasýz  tüm

temsilcilerine    açýktýr.  Lütfen
bu  mesajýmý  özellikle  iletin”

dedi.

Heinz Fischer’den samimi mesajlar
2255  NNiissaann  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannllýýððýý  SSeeççiimmlleerriinnddee  SSPPÖÖ’’nnüünn  aaddaayyýý  

YENÝ VATAN GAZETESÝ

SPÖ’nün  25  Nisan
Seçimlerindeki  Avusturya
Cumhurbaþkaný  Adayý  Dr.
Heinz  Fischer,  “Her  tarafta
gördüðüm  Yeni  Vatan  Gaze-
tesi  vasýtasý  ile    kýymetli  oku-
yucularýna  derin  sevgi  ve  say-
gýlarýmý  sunarým.
Cumhurbaþkaný  seçilirsem
gönlüm  de,  kapým  da  sonuna
kadar  güzel  Anadolu’nun
Avusturya’daki  istisnasýz  tüm
temsilcilerine  açýktýr.  Lütfen
bu  mesajýmý  özellikle  iletin”
þeklinde  konuþtu.    

Avusturya 
Sosyalist Parti 

(SPÖ) Genel
Baþkaný

Dr. Alfred
Gusenbauer
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Ozan Önal, Yeni Vatan Gazetesi’nden karalamalarýndan dolayý  mahkemede

yazýlý olarak “özür dilemek” ve “karalamalarýný geri çekmek” zorunda kaldý!

FALTER /Sayý 50/03 Sayfa 18 
Hürriyet  Muhabiri  Ozan  Önal:
"Hürriyet Gazetesi, akýcý anla-
tým tarzý ve yaptýðý ilginç
yorumlarýyla tüm Avrupa'da
olduðu gibi Avusturya'da da
Türk gazeteleri içerisinde "çok
okunan" gazeteler arasýndadýr. 
Ayrýca Almanya'nýn Frankfurt
kentinde basýlan muhazafa-
kar-dinci bir gazete olan
TÜRKÝYE GAZETESÝ birçok
okuyucusuna ücretsiz olarak
postalanmaktadýr. Türkiye
Gazetesi’nin bundan maksadý

çeþitli kesimlerden okuyucu
kazanmaktýr. Türkiye Gazetesi
ile birlikte daha aþaðý seviye-
lerde bulunan; Medyatik ve
YENÝ VATAN GAZETESÝ gaze-
teleri de mevcuttur. Bunlar sa-
dece Viyana'da basýlýp daðýtý-
lan gazetelerdir. Bu gazetelere
bakýnca DEVAMLI ÇOK SÝNÝR-
LENÝYORUM.  Bunlar daha zi-
yade reklam broþürü niteliðin-
de olup; gramatik açýdan, ya-
zým kurallarý açýsýndan ve ÝÇE-
RÝK açýsýndan pek de ÝYÝ DE-
ÐÝLDÝR. Ayrýca  bu bahsettiði-

miz gazetelerin, gazetecilik ve
habercilikle alakalarý yoktur.
Týpký mahallelerde ücretsiz da-
ðýtýlan reklam sayfalarý gibi-
ler.”  Ozan Önal, Viyana Türk
Cemiyeti içinde “Hürriyet Ga-
zetesi’nin adamý” olarak ken-
disinin örnek insan görüldü-
ðüne  inanýyor.   
Yukarýdaki  sözleri  Hürriyet  muhabi-
ri  Ozan  Önal  Falter  adlý  Almanca
Derðinin  50/03  12.12.2003  sayýsýn-
da  Almanca  olarak  ifade  etmiþtir.
Yeni  Vatan  Gazetesi  bu  son  derece
esef  vereci  sözler  üzerine  Ozan
Önal’ý  mahkemeye  vermiþ  ve  ‘ilam”
ile  özür  dilettirmiþtir...

Viyana-  Avusturya'da Yeni Va-
tan Gazetesi’nin gerek “rek-
lam” gerekse  “okuyucu” pi-
yasasýnda rakibi olan Hürriyet
Avrupa'nýn muhabiri Ozan Ö-
nal, bir Avusturya gazetesi
olan FALTER'de Yeni Vatan
Gazetesi’ni yakýþýksýz bir þekil-
de kötüleyince Yeni Vatan
Gazetesi tarafýndan 2003
Aralýk ayýnda mahkemeye ve-
rildi. 

Serbest muhabir olarak çalýþ-
týðý Hürriyet Avrupa'nýn  “for-
su ve kimliði” ile  Avusturya
gazetesi FALTER'e (Falter sayý
50/03 Tarih 12.12.2003) ver-
diði demeçte, Yeni Vatan Ga-
zetesi için söylediði  yakýþýk-
sýz, seviyesiz ve dayanaðý ol-
mayan karalamalarýn karþýlýk-
sýz kalacaðýný uman Ozan Ö-
nal, mahkemede haksýz bulu-
narak Yeni Vatan Gazetesi’-
nden hakim nezdinde yazýlý
olarak özür diledi. Yeni Vatan
Gazetesi hakkýnda “Gazeteci-
lik enteresesi olmayan basit

bir reklam gazetesi” tanýmýný
kullanarak kendi çapýnda aþa-
ðýlamaya çalýþan ancak ayný

haberde kendisini ve Hürriyet
Avrupa'yý överek yere göðe
sýðdýramayan Ozan Önal,

“Kendini övme, býrak baþka-
larýný seni övsün” deyiþini
unutmuþa benziyor... 

Örnek  insanmýþ!
Yeni Vatan Gazetesi ile bazý
yerel Türk gazetelerini de ka-
ralayan Ozan Önal, Falter’de-
ki haberde, Viyana Türk cemi-
yetinde, Hürriyet Gazetesi’nin
muhabiri olarak kendisinin
örnek bir insan olarak görül-
düðüne inandýðýný ifade e-
diyor. (Falterde  Almanca
ifade  þöyledir:  “Innerhalb
Wien  türkischer  Community
sehe  man  ihn  als  ‘’Mann  von
der  Hürriyet’’  durchaus  als
Vorbild,  galubt  Önal.)  
4 Mart 2004 tarihinde yapý-
lan mahkemede Ozan Önal
hakim ve avukatlar karþýsýn-
da, FALTER gazetesinde Yeni
Yatan Gazetesi hakkýnda ver-
diði demeçleri geri aldýðýný ve
üzüntüyle özür dilediðini
ifade eden “ilama” imza attý.
Yandaki ifadeler Falter’de
ödemeli ayrýca yayýnlanacak.

Almanca  yayýnlanan  Avusturya  Gazetesi  FALTER'de,  Yeni  Vatan  Gazetesi’ni  yakýþýksýz  demeçleri  ile    karalayan    Hürriyet  Muhabiri  Ozan  Önal  mahkemede
Yeni  Vatan  Gazetesi’nden  Hakim  tarafýndan  ‘ilama’  ile  yazýlý  olarak  özür  dilemek  zorunda  kaldý.  Karalamalarýný  ispatlamak  için  elinden  geleni  þahit  göste-
rerek  icra  etmek  isteyen  Ozan  Önal    baþarýlý  olamadý.  Tam  tersine    Yeni  Vatan  Gazetesi  temsilcileri  Hürriyet  Avrupa’da  Ozan  Önal  imzasý  ile  yayýnlanan
bazý  haberlerinde  de    imla  hatalarýnýn  olduðunu  ve  bunu  belgelerde  ispat  edileceðini  söylediler.    Bu  tip  hatalarýn  her  gazete  azami  ölçüde  olduðu    Hakim
tarafýndan  kabul  edildi.  Ozan  Önal  Yeni  Vatan  Gazetesi  hakkýnda  Falter’de  ifade  ettiði  sözlerden  dolayý  “ilama”  ile  büyük  bir  üzüntü  ile  özür  diliyerek
karalayýcý  sözlerini  geri  çektiðini  ifade  eden  metne  Hakimin  huzurunda  imza  attý.  FALTER  dergisi  özür  metnini  13/4  (26.03.04)  nolu  sayýsýnda  yayýnladý.

Falter  adlý  Almanca  gazetede  yayýnlanan  Ozan
Önal’ýn  yaptýðý  karalamalarýn  kýsa  tercümesi!

4 Mart 2004 tarihinde vuku
bulan mahkemede Hürriyet
Avrupa   Muhabiri (serbest)
Ozan Önal, yukarýda hakimin
hazýrladýðý Yeni Vatan
Gazetesi’ne karþý karalama
içerikli sözlerini ispat ede-
meyince özür dilediðini ifade
eden sözlerini metni imzala-
dý. Metnin önümüzdeki en
kýsa dönemde haftalýk
“Falter” isimli Almanca dergi-
de olduðu gibi yayýnlanma-
sýnda karþýlýklý mutabýk kalýn-
dý.



Hürriyet Avrupa'nýn Avustur-
ya`daki  serbest muhabiri
Ozan Önal`ýn,  Falter adlý
Almanca dergide Yeni Vatan
Gazetesi’ni ve diðer yerel Türk
medyasýný karalamasý, Avru-
pa'da Türkçe yayýn yapan Türk
basýný adýna utanç ve  esef
verici bir olaydýr. Biz Yeni
Vatan Gazetesi olarak biliyo-
ruz ki, Falter'de Almanca
haber þeklinde vukuu bulan
karalama baðýmsýz Yeni Vatan
Gazetesi’ne karþý yapýlan  ent-
rika, fitne ve fesatlýklarýn  buz
daðýnýn sadece su üzerinde
görülen kýsmýdýr. Yeni Vatan
Gazetesi, Hürriyet muhabiri
Ozan Önal'ýn yanýsýra, bu yaký-
þýksýz karalamalarý gazetele-
rinde basan Almanca FALTER
dergisini ve bu habere imza
atan Avusturyalý muhabiri de
mahkemeye verdi. Falter'i ve
muhabirini ayrý bir avukat
savunurken, Hürriyet  muha-
birini baþka bir avukat temsil
etti. 4 Mart 2004 tarihinde
vukuu bulan mahkemenin tek
celsesinde Ozan Önalýn Yeni
Vatan Gazetesi hakkýnda ver-
diði karalama içerikli yakýþýksýz
demeçlerini geri alýp, üzüntü
ile özür dilediðini ifade eden
bir yazý imzalamasýna Yeni
Vatan Gazetesi’nin de rýzasý
(‘ilama’) ile karar verildi.
Ayrýca yanda sayfa 4’de yayýn-
ladýðýmýz belgede de görüldü-
ðü gibi mahkemede, hakim,
üç avukat ile taraflarýn (Ozan
Önal ve Yeni Vatan Gazetesi)
imzaladýðý karþýlýklý rýza (Ver-
gleich) anlaþmasýnýnda, "özür
dileme yazýsýnýn" ayný zaman-
da Almanca FALTER dergisin-
de de yayýnlanmasý hükmü yer

aldý.  Yeni Vatan Gazetesi
ekibi, Hürriyet Avrupa ünvaný
ile sadece Yeni Vatan gazetesi-
ni deðil diðer yerel Türk
gazetelerini de karalama ve
aþaðýlama amaçlý demeçler
veren Ozan Önal'ýn neye hiz-
met etmek istediðine anlam
verememektedir. Görevi
Hürriyet Avrupa'ya haber
geçmek olan Ozan Önal,
Hürriyet forsu ile acaba rakibi
Yeni Vatan Gazetesi hakkýnda
etrafta haddi olmadan ileri
geri konuþmaya devam ede-
cek mi?  Bunun adýna ne

denir?  
Düþünün, bir Türk muhasebe-
cisi, lokantacýsý, bankacýsý veya
iþadamý rakibi bir Türk hakkýn-
da Avusturyalý gazetelerde
karalama yapýyor! Ayýp deðil
mi?! Bizim Gazetecilik ente-
resesi olmayan basit bir rek-
lam Gazetesi olduðumuzu
ifade eden Hürriyet muhabiri
Önal ne hakla böyle karalama-
lar yapabiliyor? Mahkeme
tarafýndan da Yeni Vatan
Gazetesi’nin, Hürriyet Avru-
pa'nýn  reklam ve okuyucu pi-
yasasýnda rakibi olduðu tescil-
lenmiþtir. Bu aþamadan sonra
Hürriyet forsu ile girdikleri or-
tamlarda gerek Ozan Önal ve
özellikle Hürriyet Avrupa,
Avusturya ilan sorumlusu
Hakan Eskiöncü, Yeni Vatan
Gazetesi hakkýnda söyleyecek-
leri her türlü çirkin, yakýþýksýz,
iftira amaçlý söz ve davranýþla-
rýndan dolayý kanunlar karþý-
sýnda hesap verecektir. Yeni
Vatan Gazetesi hakkýnda

Hürriyet forsu ile karalama
yapmak en baþta Hürriyet
Gazetesi’ne zarar vermektedir.
Hürriyet Gazetesi’nin forsunu
kimse kullanarak þahsi çýkar ve
komplekslerini kapatmaya lüt-
fen çalýþmasýn. 
Bu vesile ile künyesinde adý
yazýlý Hürriyet Gazetesi sahibi
Aydýn Doðan ve Hürriyet
Avrupa'dan sorumlu Vuslat
Doðan Sabancý'ya, Allah’ýn ve
demokratik hukuk devleti
Avusturya’nýn kanunlarý nez-
linde açýk ve net olarak
Avusturya'da bundan sonra

baþta Yeni Vatan Gazetesi’ne
Hürriyet Forsu ile yapýlacak
fitne, fesat, dedikodu, karala-
ma ve "mafyavari-ahlaksýz ki-
þileri rakiplerin üzerine salma"
gibi Hürriyet kurumuna  yakýþ-
mayan  söz ve davranýþlar vu-
kuu bulduðunda ne yapacak-
larýný sormak istiyoruz.Biz bu
karalamadan manevi zararýn
yanýnda dolaylý maddi zararda
gördük. Bizde mi kalkalým
Almanya’da ve Avrupa’da  ki
tüm medyaya Almanca ve
Türkçe Hürriyet’in temsilcilerin
yaptýklarý karalamalarý ve
diðer iþleri þikayet edelim.
Hürriyet Avrupa hepimize
örnek olmasý gereken temsil-
cileri ile yoluna devam edecek
midir? Biz hepimize örnek ola-
cak Hürriyet temsilcilerini
karþýmýzda içtenlikle görmek
istiyoruz. Sorumlu olduklarý
kurumlar üzerinden yapýlan
tüm seviyesiz iþlerden en
baþta kurum sahipleri ve
kurum müdürleri sorumludur-

lar. Hürriyet Avrupa’nýn
Avusturya temsilcilerinin iþleri
arasýnda, Yeni Vatan Gaze-
tesi'ni Hürriyet forsu ile çocuk-
ca kötülemek, ispiyonlamak,
karalamak, illegal yollar ile
tehdit ETTÝRMEK vardýr?  Yeni
Vatan Gazetesi olarak de-
mokratik hukuk devletinin
resmi veya resmi olmayan tüm
kiþi, kurum ve kuruluþlarý ile
birlikte bu "kendilerini efendi
gösterme" maskesinin altýnda
büyük rezilliklerin olduðu kin,
iftira, dedikodu üretme ve
hatta mafya üzerinden kaba

kuvvet kullandýrma merkezle-
rine karþý tüm gücümüzle
hukuk yolu ile gideceðimizden
emin olunmasýný istiyoruz.
Burada yaþayan Türk toplu-
munun da en önemli sorunu
haline gelen ve Türkiye'den
Avrupa'ya sýçrayan 'Siyaset-
Medya-Bürokrat-Ticaret' maf-
yasý hakkýnda NEU WELT VER-
LAG (Yeni Dünya Yayýnevi)
üzerinden Almanca yayýnlaca-
ðýmýz kitabýmýzý önümüzdeki
dönemde piyasaya sunmayý
düþünüyoruz. Çünkü Avustur-
ya'ya kadar fütursuzca gelen
bu seviyesiz karalamalardan
artýk midemiz bulandý.
Hürriyet sahibi sayýn Aydýn
Doðan'ý ciddiyetle göreve
çaðýrýyoruz. Yeni Vatan Gaze-
tesi’nin yolu kendi çapýnda
samimi, içten olarak ‘’Hak'ka
hizmet için Halka  hizmettir’’.
Hatalarýmýz olmuþ ise bizler
mahkeme kararý bile olmadan
özür ve af dilemeye her
zaman hazýrýz... Birol KILIÇ

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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von Birol Kilic
Da bemühen sich verschiedene
Zeitungen in türkischer
Sprache für die in Österreich
lebenden Türken der ersten
und zweiten Generation, also
jener unserer Landsleute, die
als Gastarbeiter nach Öster-
reich gekommen sind, die
Verbindung zur alten Heimat
aufrecht zu erhalten. Für unse-
re Landleute reichen die
Lebensadern noch tief in die
alte Heimat hinein. Die wur-
zeln zu Familienmitgliedern,
Freunden und Bekannten, die
in der alten Heimat geblieben
sind, lasse sich nicht von einem
Tag auf den anderen abkap-
pen. Haben aber unsere
Landsleute in Österreich eine
"Neue Heimat"-"Yeni Vatan"-
gefunden, müssen sie über
Österreich politische
Verhältnisse orientiert werden,

um ihnen ihre Verwurzelung
mit ihrer neuen Heimat zu
erleichtern. Die in türkischer
Sprache erscheinenden
Zeitungen in Österreich sollten
damit einen Brückenschlag zu
beiden Welten bilden. Mann
könnte also der Meinung sein.
Dass alle in türkischer Sprache
erscheinenden Zeitungen ein
gemeinsames Ziel vor Augen
haben und ihren Wettbewerb
untereinander aufeinem
Niveau führen, auf dem aus-
schließlich gie Qualität der
Zeitung als ganzes, vor allem
gemessen an ihren Artikeln,
zur Debatte stehen. Das jour-
nalistische Interesse an allen
Vorgängen des öffentlichen
politischen und gesellschaft-
lichen Lebens in Österreich,
einschließlich von Berichten
über sportliche und kulturelle
Ereignisse, sollte den

Ausschlag geben, welcher
Zeitung der Vorrang vor ande-
ren Druckwerken gebührt.
Da fühlt sich aber Herr Ozan
Önal, Mitarbeiter der Tages-
zeitung "Hürriyet", berufen ,
unsere Zeitungen auf einem
unsachlichen Niveau mit un-
wahren Behauptungen sch-
lecht zu machen und anzugrei-
fen. Wir seien "eher eine Rek-
lamezeitschrift, die inhaltlich
nicht besonders"  sei und die
"nur in und für Wien" produ-
ziert wird. Wer unsere Zeitung
"Yeni Vatan" liest, weiß, dass
wir nicht nur in und für Wien
produzieren, sondern dass wir
unsere Zeitung in ganz Öster-
reich festhalten.
Wir hätten ferner "kein journa-
listisches Interesse", würden
also keine Artikel veröffent-
lichen, die das Interesse unse-
rer türkischen Landsleute am
allgemeinen öffentlichen
Geschehen wecken würde.
Und wenn wir schon -außer

Reklamen-Artikel über Ge
schehnisse veröffentlichen, die
im Blickpunkt der Öffentlich-
keit stehen , wäre an ihnen
"stil, Grammatik und Recht-
schreibung" zu kritisieren. Wir
haben Ozan Önal wegen die-
ser unwahren und rufschädi-
genden Äußerungen geklagt.
Türkische tageszeitung Hür-
riyet korrespondent Ozan Önal
verpflichtete sich in dem vor
dem Handelsgericht Wien ab-
geschlossenen Vergleich zur
Veröffentlichung einer Erklä-
rung  in der Wochenzeitschrift
"Falter". 
Darin entschuldigte er sich für
die unwahren Behauptungen,
die er über unsere Zeitschrift
geäußert hatte. Die
Wochenzeitschrift "Falter" ver-
pflichtete sich ihrerseits in dem
abgeschlossenen Vergleich zur
Veröffentlichung der Erklärung
des Ozan Önal ( siehe das
nebenstehende Faxsimilie des
Vergleiches.)   

Wien-TTürkische  tageszeitung  Hürriyet  korrespondent  Herr  Ozan  Önal  verpflichtete  sich  in  dem  vor  dem
Handelsgericht  Wien  abgeschlossenen  Vergleich  zur  Veröffentlichung  einer  Erklärung    in  der  Wochenzeitschrift
“Falter”.  Darin  entschuldigte  er  sich  für  die  unwahren  Behauptungen,  die  er  über  unsere  Zeitschrift  geäußert
hatte.  Die  Wochenzeitschrift  “Falter”  verpflichtete  sich  ihrerseits  in  dem  abgeschlossenen  Vergleich  zur
Veröffentlichung  der  Erklärung  des  Ozan  Önal  (  siehe  das  nebenstehende  Faxsimilie  des  Vergleiches.)

Es  zahlt  sich  nicht  aus,  schlecht  über  einen  anderen  zu  reden:

Und es rächt sich

TTüürrkkiisscchhee  ttaaggeesszzeeiittuunngg  HHüürrrriiyyeett  kkoorr-
rreessppoonnddeenntt  HHeerrrr  OOzzaann  ÖÖnnaall  vveerrppfflliicchh-
tteettee  ssiicchh  iinn  ddeemm  vvoorr  ddeemm
HHaannddeellssggeerriicchhtt  WWiieenn  aabbggeesscchhlloossssee-
nneenn  VVeerrgglleeiicchh  zzuurr  VVeerrööffffeennttlliicchhuunngg
eeiinneerr  EErrkklläärruunngg    iinn  ddeerr
WWoocchheennzzeeiittsscchhrriifftt  ""FFaalltteerr""..  DDaarriinn  eenntt-
sscchhuullddiiggttee  eerr  ssiicchh  ffüürr  ddiiee  uunnwwaahhrreenn
BBeehhaauuppttuunnggeenn,,  ddiiee  eerr  üübbeerr  uunnsseerree
ZZeeiittsscchhrriifftt  ggeeääuußßeerrtt  hhaattttee..  DDiiee
WWoocchheennzzeeiittsscchhrriifftt  ""FFaalltteerr""  vveerrppfflliicchhttee-
ttee  ssiicchh  iihhrreerrsseeiittss  iinn  ddeemm  aabbggeesscchhllooss-
sseenneenn  VVeerrgglleeiicchh  zzuurr  VVeerrööffffeennttlliicchhuunngg
ddeerr  EErrkklläärruunngg  ddeess  OOzzaann  ÖÖnnaall  ((  ssiieehhee
ddaass  nneebbeennsstteehheennddee  FFaaxxssiimmiilliiee  ddeess
VVeerrgglleeiicchheess..))  SSiieehhee  oobbeenn  FFaalltteerr  1133//0044
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Viyana-  Þubat  ayý  sonlarýndan
itibaren  yapýlan  kontroller
sonucunda  Ottakring  mahalle-
sinde  ''Acil  çýkýþ  kapýsý,  yangýn
merdiveni  ya  da  kaçýþ  yolu,
temizlik  ve  havalandýrma''  gibi
mecburi  bulundurulmasý  gere-
kenleri  araþtýran  polisler,  kural-
lara  uymadýklarý  tespit  edilen
çok  sayýda  iþ  yerini  kapattýlar  ve
iþ  yeri  sahipleri  hakkýnda  da  suç
duyurusunda  bulundular.
Viyana Belediyesi’nin talimatýy-
la; Cafe, lokal ve restaurantlar-
da yapýlan saðlýk kontrollerinin
yaný sýra iþ yerlerinin taþýdýklarý
ruhsatlarýn standartlarýna uy-
gunluklarý da incelendi. 
Kontroller sýrasýnda birçok iþ
yerinin standartlara uymadýðý
tespit edilerek 5 görevlinin
katýldýðý kontroller sýrasýnda
yalnýzca Ottakring mahallesin-
de 13 iþ yeri hakkýnda suç
duyurusu yapýldý. Kontroller

sýrasýnda bir restaurantýn mut-
faðýný inceleyen görevliler,

''aþçýnýn mutfakta yaþadýðýný''
tespit ettiler.

Viyana’da lokal, restaurant, 
cafe kontrolleri sýklaþtýrýldý

Ankara-  CHP  Merkez  Yürütme
Kurulu  üyesi  Ýstanbul  Mil-
letvekili  Bülent  Talan'ýn  Türkiye
genelinde  yaptýðý  araþtýrmadan
ilginç  sonuçlar  ortaya  çýktý.
Talan'ýn  yaptýðý  araþtýrmaya
göre;  ülkemizde  küçük  bir  dev-
let  olan  Ýrlanda'nýn    4  milyon-
luk  nüfusunun  tamamýný
barýndýracak  kadar  sandalyeye
sahip,  toplam  123.659  kahve-
hane  var.
Ayný araþtýrmaya göre; illerimi-
zin tamamýnda Kahvehane,
Meyhane ve Kütüphane bulu-
nuyor ancak, sadece 13 ilimiz-
de Sinema ve 60 ilimizde
Tiyatro bulunmakta. Üstelik 8
ilimizde sadece 1 Sinema ve 11
ilimizde de sadece 2 Sinema
mevcut. Tüm bunlarýn aksine
83 Milyon nüfuslu Almanya'da
10.379 ve 41 Milyon nüfuslu
Ýspanya'da 7103 kütüphane
bulunurken, 70 milyon nüfuslu
ülkemizde 1430 Kütüpha-

ne'nin bulunuyor olmasý, yapý-
lan araþtýrmanýn ürkütücü so-
nuçlarýný açýða çýkarttý.
Ülkemizde ilk, orta, lise ve
dengi okullarýn toplamý
42.268 iken, 123.659 tane
kahvehanenin bulunuyor ol-
masý yapýlan araþtýrmaya ''Kah-
vehane Cumhuriyeti'' adýný ver-
miþ. Araþtýrmasýnda Ýrlanda
Cumhuriyetine dikkat çeken
Talan, Ýrlanda'nýn kiþi baþýna
düþen yýllýk milli gelirin 30.500
Dolar olduðunu ve yoksulluk
sýnýrýndaki sayýnýn, nüfusa ora-
nýnýn % 10 olduðunu gösterdi.

Kahvehane Cumhuriyeti
Viyana-  21  Þubat  2004  Cu-
martesi  gecesi,  onuncu  böl-
gedeki  bir  discoda  20  Türk,
uyuþturucu  yüzünden  birbiri-
ne  girdi.  Açýlan  ateþ  sonucu
32  yaþýndaki  S.K.  adlý  bir
Türk'e  iki  kurþun  isabet  etti.
Doktorlarýn  yoðun  çabalarý
sonucu,  32  yaþýndaki  S.K.  adlý
Türk  ölümden  kýl  payý  kurtul-
du.

Hayli kalabalýk olan discoda
uyuþturucu yüzünden müna-
kaþa yapan iki farklý Türk
grubu, ortalýðý savaþ alanýna
çevirdi. Gruplardan birinin
lideri, diðer grup üzerine silah
çekerek ateþ etmeye baþladý.
Ýlk ateþ sýrasýnda diz kapaðýn-
dan yaralanan S.K. adlý 32
yaþýndaki Türk genci, silahlý
kiþinin üzerine atýlarak boða-
zýný sýkmaya baþladý. Bu sýra-
da gözü dönmüþ silahlý kiþi

ikinci kez ateþ ederek S.K.’yý
karnýndan vurdu. Aðýr yaralý
olarak hastaneye kaldýrýlan
S.K. doktorlarýn yoðun müde-
halesi ile ölümden kurtuldu.
Polis çok sayýda Türk sanýðý
"cinayete teþebbüs" suçundan
tutukladý.

Discoda  uyuþturucu kavgasý

Viyana  Polisi’nin  bir  kahveha-
nede  aniden  yaptýðý  kontrol
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Amerlinghaus, Avusturya'-
da yaþayan bütün göç-
menleri ve etnik azýnlýklarý,
edebiyat alanýnda teþvik
etmek amacýyla "Kültürler
arasýnda yazmak" adý altýn-
daki edebiyat yarýþmasýna
davet ediyor. Bu yarýþma ile
ilgili Viyana Entegrasyon
Fonu'nun verdiði bilgileri
ilginize sunuyoruz.

Yarýþmaya katýlabilmek için
Avusturya'da en az altý ay-
dan beri yaþýyor olmak þar-
tý aranýyor. Yirmi daktilo
sayfasýný geçmeyecek þekil-
de hazýrlanan çalýþmalarýn;
Almanca olmasý, dört
nüsha olarak hazýrlanmasý
ve baþvuru tarihine kadar
yayýnlanmýþ olmasý gere-
kiyor. Entegrasyon, asimi-
lasyon ve kültürler arasýnda
yaþam ve kimlik konularýný
içeren yazýlarýn, yazarýn
kýsa biyografisi, elektronik
posta adresi, adres ve tele-
fon numarasý bilgilerini içe-
ren bir yazý ile birlikte gön-
derilmesi gerekiyor. Çalýþ-
malar 30 Nisan 2004 tari-
hine kadar aþaðýdaki adre-
se ulaþtýrýlmalýdýr:

Verein Exil Amerlinghaus
Kennwort "Literaturpreis" 
1070 Wien, Stiftgasse 8
Kazananlara verilecek
ödüller ise:
1.  Ödül  :  3.000  Euro
2.  Ödül  :  2.000  Euro  
3.  Ödül  :  1.500  Euro
Lirik  Ödülü  :  1.500  Euro  
20 yaþýna kadar olan genç
yazarlarýn metinleri için :
1.000 Euro
Ana dilde Avusturyalý
yazarlarýn metinleri için :
1.000 Euro þeklinde ola-
caktýr.

Geleneksel
Edebiyat
yar ýþmasý

Viyana-  Türk ve Avusturya
Eðitim Bakanlarý 8 Mart 2004'te
biraraya gelerek, her iki ülkede

okuyan üniversite öðrenciler-
den “harç alýnmamasýný” karara
baðladýlar. Bakan Çelik, Avus-
turya Milli Eðitim Bakaný
Elisabeth Gehrer'i ziyareti sýra-
sýnda Türkçe dersi veren öðret-
menler hakkýnda bilgi aldý. 

Türkiye'de üniversite okuyan
Avusturyalý gençlerden “harç”
alýnýnca, buna karþýlýk olarak
Avusturya'da üniversite okuyan
Türk öðrencilerden de 740,-
Euro tutarýnda harç alýnmasý
gündeme gelmiþ ve uygula-

maya 15 Mart 2004'ten itiba-
ren geçilmesi Avusturya ma-
kamlarýnca kararlaþtýrýlmýþtý.
Türkiye Milli Eðitim Bakaný
Hüseyin Çelik'in Viyana'da mes-
lektaþlarý ile yaptýðý görüþme
sonrasýnda, her iki ülkede oku-
yan üniversite öðrencilerinden
“harç alýnmamasý” kararlaþtýrýl-
dý. 
Bakan Hüseyin Çelik müjdeli
haberi, Viyana'daki Türk konso-
losluðu binasýndaki konuþmasý
sýrasýnda verince, dinleyiciler
sevinç gösterisinde bulundu.

Türk öðrencilerden harç alýnmayacak

Avrupa Birliði Komisyonu'nun
geçen ay düzenlediði “Euro-
pean Energy+” yarýþmasýnda,
''Avrupa'nýn En Az Enerji Tüke-
ten Buzdolabý'' ödülünü alan
Arçelik, gelen talep üzerine ye-
ni ürününü 15 Mart'ta Al-
manya'da, Mayýs'ta da Avus-
turya'da satýþa sunacak.

Arçelik A.Þ. yetkililerinden alý-
nan bilgiye göre, yenilikçiliðe, i-
leri teknolojiye, çevreye ve do-
ðal kaynaklara verdiði önemle
çift kapýlý buzdolabý kategori-
sinde ödül alan Arçelik, ayný
zamanda jüri tarafýndan yapý-
lan Enerji Verimlilik Endeksi de-
ðerlendirmesi sonucunda tüm
kategoriler arasýnda ''En Verimli
Buzdolabý'' olarak belirlendi.

Ödüllü buzdolabý için ilk talep-
ler Almanya ve Avusturya'dan
geldi. Ödüllü ürün, 15 Mart'tan
itibaren Almanya'da, Mayýs'ta
da Avusturya'da satýþa sunula-
cak. Diðer ülkelerden gelen
talepler de üretime göre 
deðerlendirilecek.
.

AArrççeelliikk  BBuuzzddoollaappllaarrýý  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa    

Belçika'da  yaþayan  fakat  AB'ye
üye  olmayan  ülkelerin  vatan-
daþlarýnýn  2006  yýlýndaki  seçim-
lerde  oy  kullanmalarýna  olanak
saðlayan  yasa  tasarýsý  geçti.
Buna  göre  5  yýldan  fazla  Bel-
çika'da  yaþayanlar  mahalli  seç-
imlerde  oy  kullanabilecekler.

Brüssel- Avrupa Birliði'ne üye
olmayan ülkelerden gelip, 5 yýl
ve üzeri bir süreden beri

Belçika'da yaþayan yabancýlar
2006 mahalli seçimlerinde oy
kullanabilecekler.

Muhafazakarlarýn aþýrý tepki ve
protestolarýna raðmen Plan-
lama komisyonundan onay alan
yasa tasarýsý, Avrupa Birliði'nden
Haziran ortalarýnda onay almayý
bekliyor. Yasa taslaðýnýn AB'den
geçmesi durumunda Belçika'da
yaþayan 120.000 yabancý oy

kullanma hakkýna sahip olacak.
Ancak yasaya göre yabancýlar
sadece ''seçebilecekler'' baþka bir
deðiþle ''seçilme'' hakkýna sahip
olamayacaklar.

Halen, AB'ye üye ülkeler içerisin-
de; Almanya, Fransa, Ýtalya,
Yunanistan ve Avusturya'da
yabancýlarýn mahalli seçimlerde
oy kullanma haklarý bulunmu-
yor.

BBeellççiikkaa''ddaa  yyaabbaannccýýllaarraa  sseeççmmee  hhaakkkkýý      



1 kilosu € 2.49

6.39
Sweet Gold
Kakao
800 gram

1 litresi € 0.80

Bäcker
Amerikan 
Sandwich
750 gram

1 kilosu € 1.05

Elite
Vanilya- veya 
Puding
200 gram

1 kilosu € 1.35

1 litresi € 3.96

0.79

0.27 1.99

K›zartmal›k Ya¤
10 litresi

Red Bull
Enerji içece¤i
250 ml
Kutusu 1.09

sortenrein

Römerquelle
Emotion
Elma sirkesi,
Mürver, Armut
veya Guarana
1 litresi
1 fiiflesi 1.19

0.99
6 fiiflelik orjinal paket al›mlar›nda

% 9 indirimli

je Fl.Kutusu0.99
6 fiiflelik orjinal paket al›mlar›nda
% 17 indirimli

je Fl.fiiflesi

Taze Avusturya
Tavuk Gö¤üs Eti
1 Kilosu

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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Waldegg- Avusturyalý  otobüs
þoförü Markus Klaus,  oynayýp
gürültü eden çocuklara örnek
olsun diye 8 yaþýndaki
Avusturyalý Türk çocuðu Nebi'yi
otobüsten atarak dondurucu
soðukta, 3 km. yürümeye mah-
kum etti. 

Olay 12 Þubat Perþembe günü
Waldegg'de meydana geldi.
Okuldan saat 11:40 sularýnda
çýkan çocuklar tarafýndan oto-
büs içerisine kar taþýnýnca, oto-
büs þoförü faturayý küçük Türk
çocuðu Nebi'ye kesmeyi uygun
gördü. Waldegg giriþinde oto-
büse binen çocuðu yine
Waldegg çýkýþýndaki durakta
indirdi. Küçük Nebi'nin evinin
yolunu bulamayacaðýndan
endiþe eden 4 Türk arkadaþý da
beraber inince, yaþlarý 7 ile 9

arasýnda deðiþen 5 çocuk  -8
derecede 3 km. boyunca fýrtý-
nalý, dondurucu bir soðukta
yürüyüp, üþütünce hastalýk
nedeni ile 1 hafta okula ara
vermek zorunda kaldýlar. 
Konu hakkýnda bilgi alabilme
umudu ile gittiðimiz otobüs
þirketindeki bay Herbert'le yap-
týðýmýz söyleþide, otobüs þoför-
lerinin çocuklar üzerinde ne
gibi haklarý olduðu konusu bir-
den yön deðiþtirerek, yerini
yabancý düþmanlýðýna býraktý.
"Türk'lerin çocuklarýný eðitmek-
ten aciz bir millet olduðunu''
ifade eden otobüs þirketindeki
yetkili bay Herbert'in insaný
tahrik eden sözlerinden iþte
size hiç abartýsýz birkaç örnek: 
-YYeni  Vatan  Gazetesi  sordu:
Bay Herbert, ortada hasar veya
buna benzer hiçbir durum yok

Ayrýca yolda býrakýlan küçük
çocuk, kartopunu otobüse alan
çocuk deðil. Sizce Türk ya da
Avusturyalý olsun 8 yaþýndaki
bir çocuðun böylesi sert bir
cezaya çarptýrýlmasý normal
mi? Vicdanlar nasýl elveriyor
böyle dondurucu bir soðukta
küçücük bir çocuðu otobüsten
atmayý?

Bay  Herbert'in  bu  soru  karþýsýn-
daki  cevabý  þu  oldu:
Ayný þekilde ben Türkiye'de ya-
þayýp benim çocuðum  o denli
þýmarsaydý siz bizi deðil oto-
büsten, memleketinizden atar-
dýnýz. Çocuklarýnýz -8 derecede
kartopu oynarken üþümüyor
da, iþ yürümeye gelincemi bu
kadar trajik oluyor.
-YYeni  Vatan  Gazetesi  sordu:
Bay Herbert, peki çocuklarýn

baþlarýna yolda herhangi bir
kaza gelmiþ olsa bunun sorum-
luluðunu üstleniyor mu firma-
nýz?
Ýþte  bay  Herbert'in  cevabý: Ne
münasebet? Siz þýmarýk ço-
cuklarýnýzýn yaptýklarý hareket-
lerden kendinizi sorumlu his-
setmiyorsunuz da, biz onlara
derslerini verince mi hissetmek
zorundayýz?
Yeni  Vatan  Gazetesi  sordu: Bay
Herbert, elbette kolay deðil
küçük çocuklarla uðraþmak,
bazen önlerine geçmek zor
oluyor. Sizi de anlýyorum bu
konuda ama þoför arabadan
atmak yerine ikaz etmiþ ve kar-
toplarýný dýþarý attýrmýþ olsaydý
sizce bu her iki taraf açýsýndan
daha da uygun olmaz mýydý?
Bay  Herbert  cevabý  þöyle: O
anki durum onu gerektirmiþtir
yapmýþtýr. Biz yabancý düþmaný
deðiliz hak edene cezasýný ve-
ririz.
Yeni  Vatan  Gazetesi  sorusu:
Peki o halde neden 10’a yakýn
çocuk oynarken fatura bir Türk
çocuðuna kesiliyor. Diðer
Avusturyalýlarý da otobüsten
atsaydýnýz baþýnýza neler gele-
bilirdi düþündünüz mü hiç?

Bay  Herbert'in  cevabý: Kusura
bakmayýn ama Avusturyalý
çocuklar sizinkiler kadar þýma-
rýk degil, bu yüzden SIKÇA Türk
milleti olarak böyle muamelele-
re maruz kalýyorsunuz. 

Otobüs þoförü terörü

ANALÝZ
Bay Herbert'le yapýlan bu söyle-
þinin kimseye yarar getirmeye-
ceðini anlayýp oradan ayrýldým.
Oysa benim beklediðim sadece
tüm profösyonel personel
müdürleri gibi onunda konuyla
ilgileneceðini, þoförlerine gere-
ken ikazlarý yapacaðýný söyle-
mesi idi.  Ben tarafsýz yayýncýlýk
ilkesine sadýk kalma düþünce-
sinde iken gerçekleþen bu diya-
loðun, ne denli Türk düþmanlý-
ðý içeriði taþýdýðýnýn yorumunu
sizlere býrakýyorum. 
Bu Otobüs Firmasýndan ayrýl-

dýktan sonra bu gibi durumlar-
da ne yapýlmasý gerektiðini
ögrenmek amacý ile Wr.
Neustadt polisini ziyaret ettim.
Görevlinin ve þoförün tutumu-
nu kýnayan polisler, firma yetki-
lisinin konuya daha ýlýmlý yak-
laþmasý halinde, halkýn otobüs
þirketi hakkýndaki olumsuz dü-
þüncelerinden sýyrýlmasýnýn
mümkün olabileceðini, ancak
amatörce tutumlarýndan dolayý
kendilerine ve firmanýn imajýna
zarar verdiklerini belirttiler.
Ayrýca bazý otobüs þoförlerinin
birçok defa sorumsuzca dav-

ranmalarýndan ötürü, yayalarý
ve trafikteki diðer araçlarý da
tehlikeye attýklarýný bildiren
polisler, halkýn bu konuyla ilgili
þikayetleriyle SIKÇA karþýlaþtýk-
larýný, ancak yasalarýn yetersiz
olmasýndan ötürü duruma mü-
dahale edemediklerini bildirdi-
ler. 
Bu konu hakkýnda yapýlmasý
gereken tek þeyin basýn ve
yayýn organlarý aracýlýðýyla  bu
otobüs þirketi firmasýnýn
"gerçek" yetkililerinin uyarýla-
rak, konuya el atmalarýný saðla-
mak olduðunu ileri sürdüler. 

Böylesi durumlarda eðitimin ne
denli önemli olduðunu kavra-
mamýz mümkün.  Asýl olan
insanlara özellikle de çocuklara
dil, din, ýrk ayrýmý yapmadan
yaklaþmaktýr. Çocuklarýn dün-
yasý böylesi bir ayrýmý kavraya-
mayacak kadar renkli ve
masum. 

Onlar minicik yürekleriyle kay-
naþmayý baþararak bizler için
örnek teþkil ediyorlar. Hangi dili
konuþursa konuþsun, hangi
dine, topluma ait olursa olsun,
onlarý koruyalým, sahip çýkalým.



VViiyyaannaa-  DDüünnyyaaddaa  iillkk  kkeezz
ddüüzzeennlleenneecceekk  oollaann  ""UUlluuss-
llaarraarraassýý  BBaallkkaann  FFeessttiivvaallii""
nniinn  iillkkii  VViiyyaannaa''ddaa  ggeerrççeekk-
lleeþþttiirriilleecceekk..  

""TTuunnnneell  VViieennnnaa  LLiivvee""ýýnn  yyöö-
nneettiicciissii  AAmmiinn  CChhllaacchhee''nniinn
yyeennii  bbiirr  pprroojjeessii  oollaann  ""11..
UUlluussllaarraarraassýý  BBaallkkaann  FFeessttii-
vvaallii""  1166  NNiissaann-1166  MMaayyýýss
22000044  ttaarriihhlleerrii  aarraassýýnnddaa
VViiyyaannaa''ddaa  ggeerrççeekklleeþþttiirriillee-
cceekk..
Daha önce "1. Viyana
Blues Festivali"ni gerçek-
leþtirmiþ olan Amin

Chlache, bu kez baþka bir
projeye imza atýyor. 
1. Uluslararasý Balkan Fes-
tivali ile 16 Nisan-16 Ma-
yýs 2004 tarihleri arasýnda
Viyanalýlara, Balkan mü-
ziðinin ünlü ustalarýnýn
icraatlarýnýn sunulacaðý
bu proje, ayný zamanda
deðiþik Balkan ülkelerinin
sanatçýlarýný ve izleyicileri-
ni de bir araya getirecek.

Festival boyunca, ziyaret-
çilere Balkan mutfaðýnýn
önde gelen yemekleri ve
içecekleri sunulacak.

Viyana ve çevresinde bulunan iþyerlerine servis yapýlýr. Toptan ve
palet bazýnda yapýlan satýþlarda özel indirim uygulanýr ve istek üze-

rine 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

Birinci Uluslararasý
Balkan Festivali

Viyana'da
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Viyana-  Doðalgaz ama güvenli
Bu günlerde termometre diðer
zamanlara göre biraz daha
hýzlý bir þekilde yukarýya doðru
týrmanýþa geçse de, elbet bir
daha ki kýþ da gelecek. Ayný bir
araba gibi, doðalgazýn çalýþma-
sýný saðlayan aletlerin de
düzenli olarak bir bakýma ihtiy-
acý var. Bir dahaki kýþýn kötü
süprizlerle dolu olmamasý için,
bu bakýmýn özellikle havanýn
sýcak olduðu dönenemlerde
yapýlmasý düþünülmelidir.
Kombi termostatlar, sýcak su
kaloriferleri ve gaz sobalarýnýn
bir dahaki kullanýma kadar
kontrol edilmesi ve gerekirse
deðiþtirilmesi gerekiyor. 

Güvenliðiniz  için  hizmet
Duman çekme aletleri sürekli
olarak gaz aletlerini ve gaz hat-
larýný kontrol ediyor. O ayný
zamanda sizelere ne zaman
kontrol edilmesi gerektiðini de
söyler. Yetkili bir tesisatçýnýn

kontrolü esnasýnda gaz aleti
güzelce temizlenir ve gerekirse
meme kýsmý deðiþtirilir.
Kullanýlmýþ veya hasar görmüþ
parçalar hemen yenisi ile deði-
þtirilmelidir. Daðalgaz aletleri
en azýndan her iki senede bir,
yetkili bir tesisatçý veya
Havagazý aletinin þirketinde
çalýþan bilir bir kiþi tarafýndan
kontrol edilmesi gerekiyor. 

Deðiþtirmeyi  düþündünüz    mü?
Kömür veya gazyaðý gibi mad-
delerle evini ýsýtmaya çalýþan
kiþiler, þimdi rahat, güvenli ve
çevre dostu bir kalorifer elde
edebilirler. Bunun yanýsýra
havagazý, problemsiz ve güve-
nilir bir enerji kaynaðý olarak da

tanýmlanabilinir. Doðalgaz
kaloriferinin en büyük avantaj-
larýndan biri ise, artýk ýsýnmak
için evde belirli miktarlarda
yakacak madde bulundurmaný-
za gerek kalmamasýdýr.
Doðalgazýn ayný zamanda
kurum derdi ve koku derdi yok-
tur. Þimdi deðiþikliðin tam
zamaný. Böylece bir dahaki kýþ,
kömür taþýma derdi kalmýyor. 

Önce  kalite  
Doðalgaz için kullanacaðýnýz
alet seçiminde, özellikle kalite
kontrolünden geçmiþ aletler
tercih edilmelidir. Avusturya’da
satýlan bütün havagazý aletleri-
nin üzerinde Avrupa Malý oldu-
ðunu belirten CE iþareti ve

hangi ülkede satýldýðýný belir-
ten ve Avusturya için olan “AT”
iþareti bulunmasý gerekiyor. Bu
kalite kontrolünde, yapýlmasý
gereken bütün testlerin deneti-
minden geçtiði ve güvenli
olduðu anlamýna geliyor. Bun-
larýn dýþýnda dahada büyük
çaplý denetimlerden geçirilen
ÖVGW Kalite markasýndaki
Daðalgaz aleti bulunuyor. 

Bu kaliteli ürün þu anda teknik
bakýmdan en üst seviyede
bulunup ülkenin çevre yapýsýna
da uyum saðlýyor. 

Ve bu Havagazý aletlerinin
yedek parçalarý ve servis mer-
kezlerinin olduðunuda biliyor-
sunuz. Ayrýca: Havagazý aleti
ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi,
Mariahilfer Straße 63, 1060
Wien'de bulunan Wien Energie
Evinden de alabilirsiniz. 

Telefon  (01)  58  200.  

Doðalgaz ama güvenli



Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortağıdır.

OO UUYYUUMMUUYYOORR,, mola vermiyor ve tatile hiç bir zaman gitmiyor. Kısaca: bizim
enerjimiz sizler için 24 saat boyunca çalışıyor. Ve tabii ki bunun devamlı ola-

bilmesi için Wien Energie var. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nın
ortağıdır. Çünkü birlikte daha fazla enerjiye biz değil aynı zamanda sizler de sahipsi-
niz. Bundan emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi www.wienenergie.at adlı internet
adresinden veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .
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Viyana-  Kýsa adý "ASÝDER" olan
Avrupa Sinoplular Derneði’nin
2 sene önce baþlattýðý "Sinop
Üniversitesi" inþaatý bitmek
üzere. 1 Mayýs günü Viyana'da
yapýlacak olan þölen gelirleri,
üniversitenin teçhizatýna harca-
nacak.

1 Mayýs 2004'te 21. bölgedeki
Mozaik düðün salonunda

ASÝDER tarafýndan tertiplenen
müzik þöleninde ziyaretçilere
yöresel yemeklerden "keþkek ve
ayran" ikram edilecek.

4 saat sürecek olan müzik ziya-
feti sýrasýnda çeþitli eðlencelerle
birlikte, çeþitli yörelerin halk
oyunlarý da sergilenecek. 15
yaþ altý gençlerin ücretsiz alýna-
caðý "ASÝDER Þöleni" yalnýzca

10.- Euro tutarýndaki cüzi bir
ücretle izlenebilecek. Elde edi-
len kar'ýn tamamý, bütün mas-
raflarýný ASÝDER'in üstlendiði
2200 öðrenci kapasiteli "Sinop
Üniversitesi" için kullanýlacak.
ASÝDER'in Viyana temsilcisi
Hüseyin Gürleyen "Sinoplularýn
yaný sýra tüm
Anadolularý da
þölenimize davet

ediyorum. Bitmek üzere olan
üniversitemize tüm Anado-
lu'dan öðrenci gelecek, onlarýn
Sinop'taki aileleri bizler olaca-
ðýz. Þölenimizi izleyerek hem
eðlenin, hem de bu ulvi göreve
katkýda bulunun" dedi. 

Sinop Üniversitesi’ni tamamlamak
için ASÝDER’den þölene davet var!

"ASÝDER’in
Viyana  üyeleri
bir  arada
görülüyor.

Sinop  Üniversitesi  bitmek  üzere.  Bunun
için  Avrupa  Sinoplular  Derneði  (ASÝDER)
çeþitli  þölenler  yaparak  üniversite  
inþaatýna  kaynak  saðlamaya  çalýþýyor.
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VViiyyaannaa-    Amerika'daki Türk
Dernekleri ve Avrupa'daki
Türk dernekleri arasýnda
tecrübe alýþveriþi ve sýcak ili-
þkilerin kurulmasý amacý ile
Viyana'ya Amerika'nýn Viya-
na Elçiliði tarafýndan davet
edilen kýsa adý ATAA olan
Amerikan Türk Dernekleri
Baþkaný Ercüment Kýlýç, ba-
sýn konferansýnda dikkat
çeken mesajlar verdi.

Ercüment Kýlýç, "Türk Der-
nekleri kesinlikle Türk Elçi-
liklerinden maddi destek al-
mamalýdýrlar. Türk Dernek-
leri kendi ayaklarý üzerinde
durmalarý için üye aidatla-
rýndan veya çýkardýklarý pro-
jelerden geçinmelidirler.
Eðer Türk Elçiliði veya Türk
Devleti’nden bir Türk Der-
neði, Birliði veya Fede-
rasyonu yardým alýrsa o

zaman  yaþadýðýnýz ülkenin
tüm makamlarý (mesela
Avusturya Devleti’nin
makamlarý) direkt söyleme-
se de sizi ciddiye almaz.
Çünkü eðer Türk Devleti ile
konuþacaðý birþey var ise
zaten direkt olarak gider ve
Türk Elçiliði veya Hükümeti
ile görüþürler.

Dernek, Birlik veya Federas-
yon adý ile ortalýkta dolaþan
devlet uzantýlarýna Sivil Top-
lum Örgütü denmez. Ame-
rika'da bu böyle. Bize
Amerikalýlarýn ilk sorduklarý
soru; “Derneðinizin parasýný
ve desteðini nereden alýyor-
sunuz?” sorusudur. Kýsaca
Türk Elçiliði’nden ve Türk
Hükümeti’nden para alarak
Dernekçilik, Birlikçilik ve
Federasyonculuk olmaz''
dedi.   

ATAA Baþkaný Ercüment
Kýlýç basýn toplantýsýný Viya-
na'da "Amerikan Reference
Center'de" yaptý.

Amerikan Türk Dernekleri
Baþkaný Ercüment Kýlýç, sa-
bah basýn toplantýsýndan
sonra Avusturya Türk Der-
nekleri Birliði Baþkaný Yavuz
Kuþcu ve Amerikan Büyük-
elçiliðinin Viyana temsilciliði
tarafýndan organize edilen
bazý Türk dernek baþkaný ve
üyelerinin davet edildiði
Yusufçalýlar Derneði’nin
konferans salonunda 'Am-
erika'daki Türk Dernekleri,
Dernekçilik ve Avrupa'daki
Türk Dernekleri ile iliþkileri"
konusunda bir konuþma
yaptý. Konferansa davet e-
dilen Türk Derneklerinin
azlýðýnýn, çeþitliliðin ve
davete icap edip gelenlerin
az olmasý dikkat çekti. 

Konferansa daha çok
Viyana'da yaþayan Yusuf-
çalýlar Derneði’ne üye Tür-
kiye'den göç etmiþ Yusuf-
çalýlarýn gelerek salonu dol-
durmasý takdir topladý.  

EErrccüümmeenntt  KKýýllýýçç  AAmmeerriikkaa
ttaarraaffýýnnddaann  öözzeell  sseeççiillddii

Amerikan Büyükelçiliði’nin
Viyana'da Amerika'dan se-
çerek davet ettiði öðrenildi.
Amerikan Türk Dernekleri
Birliði baþkaný Ercüment
Kýlýç konferansta, “Ayrýca
Avrupa'daki Türkler  arasýn-
da siyasette milletvekili seç-
ilen Türkleri takdir ile izliyo-
ruz. Bu konuda örnek ala-
caðýmýz çok þey var.
Amerika'daki ve Avrupa'daki
Türk Dernekleri sýcak dia-
logta olmalýdýr'' dedi. 

PPiisslliikklleerrii  ggeettiirrmmeeyyeelliimm

Yeni Vatan Gazetesi'nin so-
rularýný yanýtlayan
Ercüment Kýlýç basýn
toplantýsýnda ayrýca þunlarý
ifade etti:

"Türkiye'deki kötü alýþkanlýk-
larý ve kiþilikleri, bulundu-
ðumuz ülkelere taþýmaya-
lým diyoruz. Çünkü yurt
dýþýna gelen Türkler zaten
Türkiye'deki birçok pislikten
ve özellikle insan tiplemele-
rinden adeta yaka silkerek
yurt dýþýna geliyorlar. Sonra
karþýsýnda Viyana'da ve
Amerika'nýn herhangi bir
þehrinde böyle Türkiye'deki
yanlýþ zihniyetin temsilcileri-
ni görünce dernekçiliðe so-
ðuk bakýyorlar. Sonra baþlý-
yor birbirini kötülemeler ve
yemeler.
Türkiye'deki gerek siyasi
gerek ideolojik veya dini
kavgalar yurt dýþýna taþýnýy-
or. Buna izin vermemeliyiz.
Gerçekten ciddi anlamda
Sivil Toplumculuk yapacak
yani Dernekçilik yapacak
kiþiler bu iþin baþýnda ve
içinde olup, insanlarla dia-
logta olmalýdýr. Bu iþ tama-
men kapasite ve özveri iþi-
dir'' dedi. 
46 yaþýnda olan Ercüment
Kýlýç þu anda Amerika'nýn
baþkenti Washington'da üç
katlý bir apartmanda 24
saat Amerikan-Türk Toplu-
muna ”Amerikan Türk
Dernekleri Baþkaný” sýfatý ile
elinden gelen yardýmý birlik
ve beraberlik için þaibesiz
bir biçimde götürüyor.
Ercüment kýlýç Viyana'daki
konferanstan sonra Türk
Dernekleri ile görüþmek
üzere Yunanistan'a geçti.

"Elçilikten para alarak dernekçilik olmaz''
Amerika  Türk  Dernekleri  Birliði  Baþkaný    Ercüment  Kýlýç’ýn  MESAJI:

Amerikan  Türk  Dernekleri
Baþkaný  Ercüment  Kýlýç
Avusturya’daki  Türk
Dernekleri’ne  önemli
mesajlar  verdi.



���������	
����������
�����	�����������
�����	��������������������
� ���	�����
!"��#����!�	$���%��&'�
	"��%(
)�������	�*�"����

�+�����,"�'���	-

���������	
����������
.�������	
����������
�����	�����������
�����	��������������������
� ���	�����
�����	����/���	
)��01�/2��'���	
!"��#����!�	$���%��&'�
	"��%(

���
��0�,
���� �
3��4��
�" ��	5� �
3��4��
��6�������7� �
3������

8�0���������������	� �
3��4��
��� �
3�����

����2�9�� �	����'������ �	�

�������/��:� ��	�6"��

�/1%1����;��#��	�����	����

<<<3=�>��=�	�/�"��/3��?�������%�3���)@�������7����?�0�	3A��@4���4��.��?�!"
�	�A��.44��4)�����.�

'�� ��,�	��-�-$�%"/	��-�-$	��%-�-�	-�-�3

'��	-�����������2���B�����1%���	-�-�3

:� �0�	�6"���'�,-��0������8�-9

�3�C	��	-��%�-�



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

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

 � � !"	 �	
"	�� � #���"���� ��	������ �� � � � � ���

������	�$

������	�$

���������������������%����������������
�����&�	
���'��������

������������
������
�����	
����	��������(�������������'����

��)�������������������������'������������	��'������
�������(��������

��������������������)��	�����$

�����������������
�

�&����*���������	�+����'����$)	�

!	
���,���
�*

�����������������
�

!	
���)"�-.

,&/./0�1���



Bu  makale  Ali  Yaman  tarafýn-
dan  araþtýrýlýp,  23-228  Ekim
2000  tarihinde  Ürgüp'te
ERVAK  tarafýndan  düzenle-
nen  Uluslararasý  Anadolu
Ýnançlarý  Kongresi'nde  sunu-
lan  bir  bildiridir.

PÝR  SULTAN  OCAÐI  
Hem Sivas, Yýldýzeli, Banaz
Köyü ve hem de Tunceli ile
Erzincan arasýnda Pülü-
mür'e yakýn Hacýlý Köyü'n-
dedir. Bu köyün adý eski-
den Bahçecik idi. Bir riva-
yete göre burada bulunan
Ocakzadeler, Sivas'ta bulu-
nan Pir Sultan Abdal'ýn
soyundandýrlar. Bu köyün
bütünüyle ocakzade olan
halký Kerbela'ya gidip gele-
li köyün adý Bahçecik'ten

Hacýlý'ya dönüþmüþtür. Bu
köydeki cemevinin içinde
onun ilk inþaatý sýrasýnda
Pir Sultan'ýn Horasan'dan
getirdiðine inanýlan ve zi-
yaret haline gelmiþ olan
bir aðaç sütun vardýr. Bu
direði inanýþa göre Pir
Sultan Abdal Horasan'dan
getirmiþtir. Halk arasýnda
bu direðin büyük bir aðýr-
lýk üzerinde olmasýna
karþýn havada durduðu
inanýþý yaygýndýr. Bu direk
yüzyýllardýr cem ibadetleri-
nin yürütüldüðü bir cem
odasýnýn içinde bulunmak-
tadýr. Bu cem odasýna iliþ-
kin bir çok kerametler de
anlatýlmaktadýr. Ruslar
buralarý iþgal ettiðinde
burayý yakmak istemiþler

a m a
baþa ra -
mamýþlardýr.
Bu cemevini 1
Kasým 1999'da zi-
yaret ettim. Burada
1996'da kendisiyle Þah-
kulu Dergahý'nda
görüþtüðüm Pir Sultan
Ocaðý dedelerinden
Mehmet Çelebi ile görüþ-
tüm.(Ali  Yaman)

Frankfurt- Yýllardýr Almanya

genelinde tartýþma konusu

olan "çanak anten" kullanma

müsaadesi 22 Ocak 2004 tari-

hinde Alman Yargýtayý'nýn aldý-

ðý kararla, resmen serbest

býrakýldý. Alman Haber Ajansý

DPA’nýn verdiði habere göre;

kablolu yayýnlarýn teknolojik

geliþmelere yeterli düzeyde

cevap veremediði ve düþünce

özgürlüðü gereðince çanak

anten kullanýmý artýk

Almanya'da serbest. Kablolu

yayýnlarla farklý düþüncelere

ait her kanalýn izlenemediðini

tespit eden Alman Yargýtayý

"evlerinde çanak kullanýmý

yasaklanan Polonyalý bir aile-

nin" açtýðý davayý görüþerek,

çanak kullanýmýna açýklýk geti-

ren kararý onadý.

Avusturya Alevi Birlikleri
Federasyonu Can Radyo pro-
jesi hayata geçirilmeye çalýþý-
lýyor. Proje çalýþanlarýndan
yapýlan, 
Açýklama þöyle:
"Avusturya Alevi Birlikleri
Federasyonu (AABF)-CAN
RADYO internet üzeri Radyo
yayýný düþüncesi Avusturya
Alevi Birlikleri Federasyonu
ve Tirol Anadolu Alevileri
Kültür Birliði destekli 8 Alevi
genci tarafýndan oluþturulan
bir grubun düþüncesi olarak
ortaya çýkmýþtýr. Bir seneyi
aþkýn bir süredir Innsbruck/-
Tirol Bölgesinde her Pazar
105,90 MHz FREIRAD
(ww.freirad.at) frekansýndan
saat 12 ile 14 arasý yayýn
yapan CAN RADYO çalýþma
grubu, bölgelerinde eriþmiþ
olduklarý baþarý sonrasýnda

seslerini internet üzeri tüm
dünyaya duyurmak, Ale-
viliði, türküleri genç nesile
aktarmak, bu alanda Radyo
yayýný yapmak isteyen genç-

lere olanak sunmak amacý
ile böylesi bir projenin çalýþ-
masý içerisine girmiþ bulun-
maktadýr. 05.01.2004 tarihi
itibariyle Tirol Anadolu
Alevileri Kültür Birliði'nde
AABF-CANRADYO'ya ayrýlan
Radyo odasý ve teknik alt
yapý büyük bir oranda bitmiþ
bulunmaktadýr. Önümüzde-
ki hafta içerisinde test yayýn-

lar www.alevi.at üzeri yayýn-
lanmaya baþlanýlacak ve de
canlý yayýnlarýmýz
01.03.2004 tarihinden iti-
baren sunulacaktýr. 
AABF-CAN RADYO'ya
www.alevi.at adresi üzerin-
den ulaþýlabilinecektir. Yayýn
içeriðimiz aðýrlýklý olarak:
Alevilik, Alevi kurumlarýna
yönelik bilgiler, Gençlik ko-
nularý, Eðitim, Avrupa,
Kadýn-Aile-Çocuk, Uyum,
Entegrasyon, Hukuksal
sorunlar üzerine yönelik
konular olarak belirlenmiþtir. 

Projemizle yazýþma adresi-
miz: AABF-CAN RADYO
Dörrstraße 51 6020
Innsbruck/ Austria Web:
www.alevi.at  
E-Mail: canradyo@alevi.at "
Kaynak:  Aleviyol Dergisi

Avusturya’da “Can Radyo” projesi Almanya'da "çanak
anten" onayý
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Pir Sultan Ocaðý Hacýlý’da

“GELÝN
CANLAR
BÝR
OLALIM”
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Çilekeþ  Fatma
Viyana-  “Türkiye'de  on  dördün-
cü  yaþýma  henüz  girmiþtim  ki
çileli  hayatým  baþladý''  diyen
Fatma  Sütçü,  akýllara  durgun-
luk  veren  çilelerini  anlatýp;
hasta  oðlu  için  doktor  yardýmý
talebinde  bulundu.

''Henüz girmiþ 13, 14 yaþýna
edalý iþveli köylü güzeli'' þarkýsý-
ný yeni öðrenmiþtim ama
''güzellik, evlilik, yaþ, gençlik''
kavramlarýný henüz bilmiyor-
dum. ''Babam beni 14 yaþým-
dayken 2.500 ÖS karþýlýðýnda,
dayýmýn oðluna gelin vermiþ,
haberim bile yok. Köyden,
kasabaya gittik. Meðer bana

nikah yapacaklarmýþ, kimliðim
tutmayýnca dayým ve teyzem
çaresini buluvermiþler. 
Teyzemin ölmüþ, 22 yaþýnda
gözüken bir kýzý varmýþ, onun
kimliðini bana geçmiþler ve
nikah yapýlmýþ'' diyen Fatma
Sütçü, dayýsý olan kayýnbabasý
tarafýndan Avusturya makam-
larýna þikayet edilerek ''sahte
kimlikle yaþadýðý'' tespit edilmiþ.
Fatma haným, 4 çocuk dünyaya
getirdikten sonra (13 yaþýndaki
oðlunda kemik erimesi mevcut)
kendisi de asýl adýný bu olayla
hatýrladýðýný ifaade etti.
''Avusturya makamlarý, henüz
bana asýl ismimle oturma

müsaadesi vermediler,
ayrýca Türkiye'de de ceza
davasý devam ediyor, 18.
yaþýmdan sonra bana da
suç yükleniyormuþ'' diyip
aðlayan Fatma Sütçü;
''Eþimle hiçbir zaman
sorunum olmadý, iyi bir
aileyiz ama o zamanlar
kayýnbabam beni buraya
çabuk ve ucuz yoldan
getirmek için öyle bir
yola baþvurmuþ, benim
bilgilerim dýþýnda cere-
yan etmiþ olaylardan
dolayý 8 yýldýr mahkeme
kapýlarýnda sürükleniyorum''
dedi. ''Bütün biriktirdiðim para-

lar bu yolda harcandý, kemik
hastalýðý bulunan 13 yaþýndaki
oðlum için özel tedaviye ihtiyaç
var, ona doktor yardýmý yapýl-
masýný istiyorum'' dedi. ''13
yaþýndaki  oðlum ''Ümit'' ders-
lerinde baþarýlý olan bir öðren-
ci, matematik ve Galatasaray
tutkunu, takvim yaþýna oranla
zeka yaþý gayet normal ama
erken doðumla doðduðu için,
kemik geliþimi çok yavaþ'' diyen
Fatma Sütçü, oðlu için tedavi
yardýmýna ihtiyacý olduðunu
söyledi.
(A.  Akcihan)

Türk  tasarýmcý  Murat  Günak
Mercedes  A,  CL  and  M  sýnýf
otomobilleri  ve  Maybach´dan
sonra  VW  concept  R  ile  kendi-
sinden  söz  ettirmeye  devam
ediyor.

Hannover- Dünyaca ünlü Türk
otomobil tasarýmcýsý Murat
Günak, Volkswagen, Skoda ve
Bentley'den sorumlu Tasarým
Baþkanlýðýný yürütüyor. Ocak
ayýndan bu yana Volkswagen
Grubu markalarýndan VW,
Skoda ve Bentley'den sorumlu
olan Günak, baþarýsýnýn sýrrýný
rüyasýný gördüðü otomobilleri
realiteye çevirerek yakaladýðýný
belirtiyor. Tasarým çalýþmala-
rýnda yer aldýðý araçlar arasýn-

da Mercedes A, CL, M sýnýf
otomobilleri ile coupe Mer-
cedes SLK, SLA Vision ile
Maybach'ýn tasarýmýnda bü-
yük rol oynadý. Halen Mer-
cedes firmasýnda binek oto-
mobillerinin tasarýmýndan
sorumlu baþkan yardýmcýlýðý
görevini sürdüren Murat
Günak þimdi de VW Concept
R tasarýmýyla bütün ilgileri
üzerine topladý. Günak'ýn geli-
þi ile, Volkswagen'in yeni
marka grubunun yapýsýný
geliþtirmek için çok önemli bir
adým olduðu dile getiriliyor.
45 yaþýndaki Murat Günak,
Ýstanbul doðumlu ve 5 yaþýn-
dayken ailesiyle birlikte Al-
manya'ya göçmüþ. Kassel'de

Güzel Sanatlar Fakültesi'nden
mezun olan ve bir süre
Ford'da çalýþan Murat Günak,
Renault'un ünlü tasarýmcýsý
Patrick Le Quament'ýn teþvikiy-
le Mercedes’in ünlü arabalarý-
nýn dizaynýný yaptý ve Volks-
wagen þirketine transfer oldu. 

Volkswagen'in Türk imzasý

Murat  Günak  ve  son  tasarladýðý  spor  otomobil

Fatma  Sütçü  3  çocuðu  ile  yýllardýr  sýkýntý  ve  üzüntü  içinde  sorunlarýna  çare  bulunmasýný  bekliyor.

Fatma  Sütçü
kemik  erimesi
geçiren  13
yaþýndaki
oðlu  için  
yardým  
bekliyor.
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Viyana-  Viyana eyaletinde 3
Mayýs - 14 Mayýs tarihleri ara-
sýnda yapýlacak olan Ýþçi ve
Memur Odalarý seçimleriyle
ilgili olarak halký bilgilendiren
Bündnis Mosaik temsilcileri
vatandaþlar ile görüþerek a-
maçlarýný anlattýlar. Viyana'daki
seçimlere katýlan 19 adayýn i-
simleri tablodaki gibidir.

Bündnis Mosaik adýna demeç
veren AK meclis üyesi ve frak-
siyon baþkaný Levent Öztürk
þunlarý söyledi: "Almanca'da
kýsa adýyla Arbeiterkammer
olarak bilinen 'Kammer für
Arbeiter und Angestellter',
Avusturya'da demokrasinin en
önemli ögelerinden biridir.
Burada kanun teklifleri hazýrla-
nýr ve parlamentodan çýkan
kanunlar kontrol edilir. 

Bunun haricinde iþçi ve
memurlarýn haklarý gözetilerek
onlara hukuksal konularda kiþi-
sel hizmetler sunulur. Biz
Bündnis Mosaik olarak ülke-
mizdeki göçmenlerin ve tüm
Avusturya halkýnýn haklarýný
etkili biçimde savunmak üzere,
güçlü bir kadroyla önümüzdeki
seçimlere katýlýyoruz. 

Amacýmýz, önemli kanun tekli-
fleri vererek iþçi ve memurlarý-
mýzýn sesini en güçlü þekilde
duyurabilmektir. Viyana'dan
baþka Niederösterreich, Ober-
österreich, Steiermark eyaletle-
rinde de seçimlere katýlýyoruz.
Halkýmýza bu demokratik hak-
larýný çöpe atmamalarýný ve
kendi yararlarýna kullanmalarý-
ný tavsiye ediyoruz."

AK  þeçimlerine  kimler  
katýlabiliyor?

Ýþçi ve Memur Odalarý seçimle-
rinde bütün normal çalýþan,
annelik izninde (Karenz) bulu-
nan, çýrak olara çalýþan, sivil
veya askerlik hizmeti yapan
veya vergiden muaf  kazancý
olan (geringfügig Beschäftigte)
Türk vatandaþlarýnýn seçme
hakký bulunuyor. Normal çalý-
þanlarýn haricindeki seçmenle-
rin, önce kendilerine yollana-
cak posta kartý yoluyla isimleri-
ni seçmen listelerine kaydettir-
meleri gerekiyor. 

Seçmenler eðer iþ yerlerinde
oylarýný kullanamýyorlarsa, pos-
ta yolu ile de seçime katýlabile-
cekler.

Bündnis Mosaik Viyana adaylarýný kamuoyuna tanýttý

Bündnis  Mosaik  Ýþçi  ve  Memur  Odalarý  seçimlerine  çýkardýðý  Viyana  adaylarýný  kamuoyuna  tanýttý.



21.  Viyana’da
Einkaufspitz  Alýþveriþ  Merkezinde  Çalýþýr  

durumda  hazýr  müþterisi  olan  

Döner & Schnitzel

dükkanýný saðlýk nedenlerinden dolayý 
makinalarý ile beraber devren kiralýyoruz.

Ýnfo:  0699  10  69  87  97
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Anadolu'nun dört bir yanýn-
dan evlilik yoluyla ailesini,
akraba ve arkadaþlarýný tüm
tanýdýklarýný geride býrakarak
buralara gelen kadýnlarýmýz,
yaþamýn tüm zorluklarýyla bir
anda karþý karþýya kalýyorlar.
Lisan bilmedikleri için kimseyle
irtibat kuramamak bile zaten
onlarda  yeterince ezikliðe
neden oluyorken, birde ardýna
düþüp geldikleri eþleri tarafýn-
dan hýrpalanýp yýpratýlmak,
küçümsenmek, hakaret ve
dayaða maruz býrakýlmak,
gencecik bedenleri ve tertemiz
ruhlarýnda büyük yaralar
meydana getiriyor. Ýçinde

bulunduklarý durumun en
kötü yaný da dertleþebilecekle-
ri, üzüntülerini paylaþabilece-
kleri sevdiklerinden uzakta
býrakýlmak. Bu durumda bir
süre sonra pek çok kadýnýn
psikolojik olarak çöküntüye
uðradýðýna þahit oluyoruz. Bu
psikolojik sorunlar bazen direk
olarak açýkça görülebilirken
bazen de psikosomatik, yani
çeþitli aðrýlar, bulantýlar ve
buna benzer saðlýk sorunlarý
olarak kendini gösteriyor.
Bazen sonradan gelen erkek

de olabiliyor ama onlar daha
serbest hareket edebiliyor,
daha kolay topluma karýþýp
kendilerine iþ, sosyal çevre
bulabiliyorlar. Oysa kadýn her
yerde kadýn. Özellikle bizimki
gibi tüm  haklarýna kavuþmuþ
ama hiç birisini doðru düzgün
kullanamayan toplumlardan
gelenler  hayatýn yükünü daha
çok omuzlarýnda hissediyor.
Oyalanýlsýn diye hemen ardý
ardýna doðurulan çocuklar da
o durumdaki anneye ne yazýk
ki ek bir yük ve artan sorunlar-

dan baþka bir þey getirmiyor.
Çünkü saðlýklý çocuk yetiþtire-
bilmek için saðlýklý bir ruh
gerekiyor.
Oysa sadece biraz anlayýþ ve
yardým, yeni ortama alýþýp
uyum saðlama sürecinde biraz
destek, herþeyi ne kadar
kolaylaþtýrýp, hayatýn yükünü
hafifletmekte yardýmcý olacak-
týr. Yeni gelen eþin içinde
bulunduðu toplumu biraz
tanýyabilmek, en azýndan yal-
nýz baþýna alýþveriþini yapabil-
mek, kendisine yöneltilen bir
soruyu cevaplayabilmek için
biraz zamana ve almanca bil-
gisine ihtiyacý vardýr. En kýsa
sürede almanca öðrenebilmek
kazanýlabilecek en büyük
avantaj olacaktýr. Ýnsanlarýn
anlaþabilmek, karþýsýndakini
anlayabilmek ve kendisini
ifade edebilmek için kullandýðý
en geçerli yol dildir. Bunun
önemi asla tartýþýlamaz. 
Yeni gelen eþin kendine olan
güvenini kaybetmemesi, ken-
dine yetebilmesi, çalýþýp para
kazanabilmesi ve gelecekte

saðlýklý evlatlar yetiþtirebilme-
si, bulunduðu ülkedeki lisaný
en kýsa zamanda öðrenip,
uyum saðlayabilmesiyle müm-
kündür. 
Burada en büyük görev yeni
ailesine ve eþine düþmektedir.
Yeni gelene hiç bir þey bilmey-
en, anlamayan, beceremeyen
biri gözüyle bakýp onu eve
kapatmak, hakaret ve þiddete
baþvurmak, küçük düþürüp,
benliðini zedelemek hem aile-
nin huzurunu bozmak, hem
saðlýksýz bir ortam yaratarak
sorunlu çocuklar meydana
getirmekten baþka hiç bir iþe
yaramaz. Hiç kimse þiddeti
hak etmez.
Ýnsanlarýn birbirine iyilikle
yaklaþýp saygýyla davrandýklarý,
zor günlerde destek olup her-
þeyi paylaþtýklarý, sorunlarýný
þiddetle deðil konuþarak aþtý-
klarý ortamlarda bir yuva kav-
ramý söz konusu olabilir
ancak. Ve böyle ortamlarda
huzurlu yetiþkinler, saðlýklý ve
geleceði güvenli çocuklar yeti-
þtirebilir. 

Semra  Beken  

Biraz  Anlayýþ

Viyana-    Viyana'da  yaþayan  36  yaþýn-
daki  Zeynep  Bozkýr  adlý  Türk  bayan,
6  yýldýr  hava  parasý  olarak  ödediði
80.000  ÖS'  in  peþinde.

Zeynep Bozkýr adlý 36 yaþýndaki Türk
bayan "1998 yýlýnda ayrýldýðým ev
için ilk giriþte verdiðim (ablö-
se) hava parasýný, ev sahibin-
den geri istedim. Ev sahibi
Raiffeisenbank'tan iki adet
40.000 ÖS'lik çek yazdý. Çek'-
lerin günü gelince ilgili banka-
ya gidip, paramý tahsil etmek
istedim. Bana ilk çekin parasý-
ný verdiler ama ertesi günü
tekrar benden geri alýp, çekle-
rin karþýlýksýz olduðunu söyle-

diler" dedi. Avukata müracaat edip
dava açtýðýný söyleyen Zeynep Bozkýr
"bugüne dek avukata da 10.000 ÖS
verdim ama ev sahibim verdiði
adreste bulunamadýðý için, paramý
tahsil edemiyorum'' dedi.
(A. Akcihan)

Hava parasýný kim ödeyecek
Zeynep  Bozkýr
ev  sahibine  
kaptýrdýðý
hava  parasýnýn
peþinde



Zülfikar
Doðan
Akþam
Gazetesi

Birol Kýlýç, Viyana'da mütevazý
imkanlarla, Yeni Vatan gazete-
sini çýkartýyor. 

Türkiye'deki, Avrupa'daki ve
Avusturya'daki geliþmeler hak-
kýnda, oralarda yaþayan
Türkler'i bilgilendirmek, hakla-
rýný savunmak, Avrupa'daki
Türkler'in siyasal ve ekonomik
aðýrlýðýný, bu ülkelerin hükü-
metleri, siyasileri nezdinde
'lobi' yaparak hissettirmek için
çabalýyor. Ayda 100 bin adet
basýlan Yeni Vatan, yýllardýr
Avusturya'daki Türkler'in gözü
kulaðý. Yeni Vatan'ýn son sayý-
sýnda bir haber: 

AB Komisyonu, 3 Temmuz
2004'ten itibaren, AB ülkele-
rindeki evcil kedi - köpeklere
'Pasaport' verilmesini, kararlaþ-
týrmýþ. Tek tip AB Hayvan
Pasaportu ile hayvanlarýn 'yol-

culuk iþlemleri' kolaylaþacak-
mýþ.

Yeni Vatan'da ayrýca Avus-
turya'da 25 Nisan'daki
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerin-
de, Türk kökenli 100 bin seç-
menin oyunun 'kritik önemde'
olduðuna dikkat çekiliyor.
Sosyalist Parti (SPÖ) adayý
Heinz Fischer ile Muhafazakar
Hýristiyan Partisi (ÖVP) adayý
ve Dýþiþleri Bakaný Benita
Ferrero - Waldner'in Türk seç-
menlere 'Avusturya'nýn gelece-
ðine oylarýyla yön verme' çað-
rýlarý yer alýyor. 6 Milyon
nüfuslu Avusturya'da 100 bin
oy çok önemli. Avrupa'daki
Türkler organize olup, aðýrlýk-
larýný, siyasette - ekonomide
koyabilseler, hem kendileri,
hem de Türkiye, önemli avan-
tajlar yakalayabilir.
AB'de 'serbest dolaþým' hak-
kýndan yýllar önce vazgeçtik.
Gümrük Birliði'yle de tavizler
verildi, haklardan feragat edil-
di. 4 Temmuz'dan itibaren
AB'de, hayvanlarýn bile sahip
olacaðý haklar, Türkler için
geçerli deðil. Vize kuyruklarýn-

da ömür tüketmek zorunda-
yýz. New York'ta Kýbrýs müza-
kereleri yarýn baþlýyor. Ertuðrul
Özkök, Denktaþ 'okusun' diye
'Kabus senaryosu' yazmýþ.
Rumlar AB'ye girip, Türkler
'dýþarýda' kalýrsa, Kýbrýslý genç-
ler her sabah uyanýp, karþýla-
rýnda 'duvar' görünce, isyan
edip, duvarý yýkacaklarmýþ. Bu
gençlerin üzerine 'kurþun mu'
sýkýlacakmýþ? Yani sanki AB,
kucak açmýþ bando - mýzýkay-
la Türkler'i çaðýrýyor da,
Denktaþ ve Türkiye, inat etmiþ
gitmiyor! Rumlar'a 'ne olursa
olsun, mayýsta yerin hazýr'
diyen, Kýbrýs'ta Türkler'i 'taný-
mayan' kendileri, yani AB!
Umum Yönetmen gazetesini
de (Hürriyet'in manþeti:
Mektuptaki kafayla olmaz!)
okumuyor. Adamlar, kedi -
köpeðe tanýdýðý haklarý bile
sana tanýmýyor, sen kalkmýþ
'duvar kabusu' yazýyorsun.
Oldu olacak koro halinde 'Ýtin
olam AB!' diyelim. Biraz akýllý
olun. Kendinize de 'hain' diye
hakaret etmeyin. Sadece 'satý-

þa gelmeyin' yeter!
IMF büyük olasýlýkla 16
Þubat'ta müzakereler için
tekrar gelecek. Devlet Bakaný
Ali Babacan, müzakerelerle
'yerel seçimler' arasýnda bað-
lantý kurulmasýndan rahatsýz.
Tarým reformu, Kamu
Bankalarý satýþýnda, Dünya
Bankasý ve IMF'nin baskýlarý
için de 'Vaþington'daki iki
uzmanýn sözüyle hareket
etmeyiz' diyor. Ýlk kez bir
bakan, Vaþington'daki 'masa
baþý' direktiflere 'No! - Hayýr!'
diyor. Bravo! Hep bunu söyle-
dik. Kimileri, IMF ve Dünya
Bankasý 'stajiyerlerinin, þefleri-
nin' direktiflerini 'ulvi' sözler
gibi, anlýyorlar. Ecnebi akýla bu
merak, himmet, hizmet
nedir? Adam hayatýnda köy
görmemiþ, Vaþington'dan
Türkiye'ye tarým programý,
banka reformu, kamu bankasý
satýþý dikte ediyor. 
Gelinen nokta ortada. Bundan
sonra Türkiye, kendi insanlarý-
nýn aklýyla, kendi doðrularýný
uygulasa bari.

Kýbrýs'ta duvar kabusu, 'Ýtin Olam!' Korosu...
IMF'ye Babacan 'No!' su... 
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Bu maaþla Türkiye'de nasýl adalet daðýtýlsýn? 
Yargý sistemini incelemek için
Türkiye'ye gelen AB heyetinin
raporu, 5 bin hakimin yoksul-
luk sýnýrýnýn altýnda maaþla
adalet daðýttýðýný ortaya
koydu... Avrupa Birliði'nden iki
uzman, Ankara, Ýstanbul,
Diyarbakýr ve Ýzmir'de hakim,
savcý, avukat ve hükümet ilgili-
leriyle görüþtükten sonra 210
sayfalýk bir rapor hazýrladý.
Raporda en dikkat çekici bölüm
maaþ düþüklüðü oldu. 

Bu  maaþlarla  yargý  
baðýmsýzlýðý  zor

10 yýllýk hakim bile 1 milyar 24
milyon lira (620 Euro) maaþ
alýyor. Yüksek mahkeme üyele-
rinin maaþý 2.3 milyarda kalý-
yor. Hakimlerin istekli çalýþmasý,
yargý baðýmsýzlýðý ve kalitesi,
maaþlarýn artýrýlmasýyla saðla-
nýr.

Avrupa’da  ilk  yýl  2  bin
Euro  alýyorlar

AB ülkelerinde mesleðe yeni

baþlayan hakim ayda 2 bin
Euro alýyor. Yüksek mahkeme-
de maaþ 7 bin Euro'yu buluyor.
Türkiye'de hakim maaþlarý 1.3
milyar liralýk yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda kalýyor. Türk hukuk
sistemini inceleyen AB heyeti,
10 yýllýk hakimlerin bile yoksul-
luk sýnýrý olan 1 milyar 437
milyon liranýn altýnda maaþ
aldýðýný duyunca hükmü verdi:
Adalet  çatýsý  çöker....  
Yargýtay Eski Baþkaný Mehmet
Uygun'un "Vicdaný ile cüzdaný
arasýna sýkýþan hakimler" sözü

bir döneme damgasýný vurmuþ,
adalet daðýtanlarýn geçim sýkýn-
týsý için kullanýlan bir vecizeye
dönüþmüþtü adeta. 

Ýþte Yargýtay eski Baþkaný'nýn bu
sözü Avrupa Birliði Komis-
yonu'nun raporuyla desteklen-
di. Avrupa Birliði Komisyo-
nu'nun Türkiye'de yargý sistemi-
nin iþleyiþi konusunda hazýrla-
dýðý raporda yer alan hakim ve
savcý maaþlarý için, "Yargýnýn
baðýmsýzlýðý için maaþlarýn artý-
rýlmasý gerekiyor" denildi.
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Viyana-  Türk Müziðinin dünya
nezdinde henüz hak ettiði yere
ulaþamadýðý herkesçe bilinen bir
gerçek. Müziðimizdeki seslerin,
benzersiz tonlarýn, vurgularýn,
makamlarýn ve saymakla bitme-
yecek muhteþem özelliklerin far-
kýna varan yabancýlar müziðimi-
ze gönül vererek onu adeta ya-
þamlarýnýn bir parçasý haline geti-
riyorlar. Avusturya'da da klasik
Türk Halk Müziðine böyle gönül
verenlerle sýk sýk karþýlaþýyoruz.
Sadece bize özgü enstürümanla-
rýmýz bugün artýk yabancýlar
tarafýndan da büyük ilgi görerek
çalýnýyor. Bunlardan birkaçýný
burada sizlere tanýtmak istiyoruz.
Marianne Schumutz, Niki Grill,
Dr. Bernhard Fuchs ve Prof. Dr.
Karl Grill, Türk Halk Müziði ve
çalgýlarý ile hayatlarýna yeni bir
anlam katýldýðýný düþünüyorlar.
Biz onlara Türk Halk Müziði ile
nerede ve nasýl tanýþtýklarýný,
Türkiye ile ilgili düþüncelerini, bu
konudaki bilgilerini nasýl elde
ettiklerini sorduk. Onlar da anlat-
týlar.

Marianne  (Nanne)  Schmutz:
Gittiðim bir konserde Saz çalýný-
yordu, dinledim, çok etkilendim,
gidip kendime bir saz aldým.
Þimdi yaklaþýk olarak 13 yýldýr
hem saz çalýyor hem de Türk
Halk Müziði ile ilgileniyorum.
Halk Müziðini ve Aþýk Veysel gibi
üstadlarýný çok iyi tanýyorum.
Klasik eserler harika. Avusturya
Halk Müziðini de iyi biliyorum.
Ama sizin müziðiniz çok farklý,
çalýþ tekniði, yarým ve çeyrek vur-
gular, düz vurgular, sesler çok
ilginç. Bu tarzý çok enteresan

buluyorum. Aslýnda her türlü
müzik aleti ile ilgileniyorum.
Latin Amerika Müziði ile de ilgi-
leniyorum. Sazýn yanýnda Gitar,
Zippe, Pan flüt çalýyorum. Ney
çalabilmeyi de çok istiyorum. 
Ne yazýk ki sadece iki defa
Türkiye'ye gidebildim. Türkolo-
jide okuyan bir arkadaþým ile git-
tiðim bir konserde Türk Halk
Müziðini dinledim ve o günden
beri Saz ve Türk müziði benim
hayatýmýn bir parçasý haline
geldi. Sadece çalmak deðil uzun
havalarý okumak da bana büyük
zevk veriyor.

Niki  Grill:  Üç buçuk yýl önce Türk
Müziðine baþladým. Türk Müzi-
ðindeki sesler ve müzikal sistem
beni çok etkiliyor. Saz çalýyorum.
Bunun yanýnda gitar da çalýyo-
rum. Müziði daha iyi anlayabil-
mek için biraz Türkçe de öðren-
dim. Türk Müziðinin yelpazesi
çok geniþ. Avrupa Müziðine bü-
yük bir rakip olarak görüyorum.

Blok flüt ve piyano da çalýyorum
ama Saz'ý ve Türk müziðini çok
enteresan buluyorum. Bir kaç yýl
önce gittiðim bir Saz gösterisin-
de ilk defa Saz'ý gördüm, duy-
dum, ama nasýl birþey, nasýl çalý-
nýyor anlayamadým. Diðer enstü-
rümanlarýn arasýnda nasýl çalýn-
dýðýný anlamam mümkün deðil-
di. Sonra tekrar dinlemek istedim
ve kendime bir Saz aldým. Saz
çalmayý çok seviyorum, benim
hayatýmýn görevi Saz çalmak.
Bunu bir yaþam tarzý olarak
görüyorum.
Osmanlý Müziðini, Tasavvuf
Müziðini, ilahileri,  Klasik Türk
Müziðini de severek dinliyorum.
Klasik Türk Müziði beni çok
yakýndan ilgilendiriyor. Ýki defa
Türkiye'ye gittim, tekrar gitmek
istiyorum. Lise bitirme, matura
imtihanýmý Klasik Türk Müziði ü-
zerine yaptým ve çok baþarýlý
oldum.

Dr.  Bernhard  Fuchs:  Çeþitli müzik
dallarý ilgimi çekiyor. Ama Türk

Müziðinin deðiþik motifleri beni
çok etkiledi. Müzikle ne kadar
ilgilenirseniz içinde barýndýrdýðý
derin anlam ve tonlarý da o kadar
iyi ayýrt edebilirsiniz. Ben Saz'a
1996 yýlýnda baþladým. Burada
yapýlan bir Hindistan gecesinde
Mansur Bildik Saz çalýyordu.
Sesinden çok etkilendim. Çok
kolay gibi görünse de çok farklý,
ilginç tonlar ortaya çýkarýlabiliyor. 
Önceleri Türk Müziði hakkýnda
hiç bir bilgim yoktu, tonlarý bil-
miyordum. Sonra kaset ve CD'ler
aldým, dinledim, notlar aldým.
Mansur Bildik sayesinde Saz'ýn ve
Türk Halk Müziðinin üstatlarýyla
tanýþtým ve bilgi hazinemi geniþ-
lettim. Ailemle birlikte pek çok
defa Türkiye'ye gittim. Ailem
bana Türkiye'de herhangi bir
yerde Saz çalýndýðýný duymadýk-
larýný söyleyince daha küçük yer-
lere, köylere gitmeye baþladýk.
Her yörenin müziðini yerinde
dinledik, ezan seslerini dinledik.
Arabesk müziði dinledik. 
Türk müziðinin her çeþidini dinli-
yorum. Özellikle Karadeniz Böl-
gesi muhteþem. Bir Kabak Kema-
ne aldým, çalýyorum. Kemençem
de var ama henüz istediðim gibi
çalamýyorum. Türk Halk Müziði
çok etkileyici. Aþýk Veysel'in söz-
lerinde büyük aþk var. Tercüme
ettirdim ama anlayabilmek için
çok iyi Türkçe bilmek gerek.
Öðrenmeye çalýþýyorum.  
Prof.  Dr.  Karl  Grill:  Türk Halk
Müziðine on yýl kadar önce baþ-
ladým. Ama yoðun olarak son iki
yýldýr ilgileniyorum. Ýki defa Tür-
kiye'ye gittim. Ankara'yý ve Antal-
ya'yý gördüm.  Bir Karadenizliler
gecesinde ilk defa Türk Halk Mü-
ziðini dinledim. Mansur Bildik
Saz çalýyordu. Çok ilginç geldi.
Araþtýrdým ve gidip kendime bir
Saz aldým. 
Büyük bir hevesle baþladým ama
sonra gittiðim kurs kapatýlýnca
ara vermek zorunda kaldým.
Þimdi tekrar baþladým. Viyana'da
Saz kültür Derneðinin Baþkanlýðý-
ný yapýyorum. Sn. Bildik bizi bir
araya getirdi ve þimdi tekrar Türk
Müziðine devam ediyorum. Bu-
nun uzun yýllar devam etmesini
diliyorum. 

Avusturyalýlar da Türk Müziðine gönül verdiler 
Mansur Bildik Hoca yanýnda yýllardan beri 

baðlama eðitimi alan Avusturyalý öðrencileri ile

Mansur Bildik

Marianne  (Nanne)  Schmutz

Dr.  Bernhard  Fuchs

Niki  Grill



Petti
Tomatenmark
3 kez konsantire
edilmifl
200 gram

1 kilosu € 2.95

Delikatessa
Arpac›k So¤an
320 gram

Susuz net a¤›rl›k 1 kg € 2.89

5.49

Royal Greenland
Alaska Deniz Somon Bal›¤› Filotosu
1 kilo

1 WG € 0.14

0.59

100 gram € 0.86

Knabsi
Cashews
150 gram

1.290.55
Potz Blitz

Çamafl›rtozu
40 y›kamal›k

Potz Blitz
Çok yönlü 
do¤al
temizlik 
deterjan›
1 litresi

1.395.79

Taze Avusturya
Hindi Gö¤üs Eti
1 Kilosu

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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Viyana- Bu sene Avusturya ve
Türkiye arasýnda her türlü siya-
si ve politik olayýn dýþýnda dost-
luk ve zarafetin ön planda
tutulduðu bir olay gerçekleþi-
yor. Bu yýl ilki yapýlacak olan
Lale Balosu (Tulpen Ball) sadece
ülkeler arasý iliþkileri güzel bo-
yutlara taþýmakla kalmayacak,
ayný zamanda balolarýyla da
ünlü þehre ayrý bir zenginlik
katacak. 
Balonun düzenlenmesinde pek
çok insanýn emeði söz konusu.
Bunlardan balo komitesi baþ-
kaný Sn.Halis Iþýk ve Sn. Kerstin
Tomenandal ile yazarýmýz
Semra Beken bir söyleþi yaptý.

Beken:  Sn.  Tomenandal,  önce
bize  kendinizi  kýsaca  tanýtýr
mýsýnýz?
K.Tomenandal:  Ben Türkiye'yi
çok seven birisiyim. 1993'den
beri Avusturya Türkiye iliþkileri
hakkýnda çalýþmalarým var.
2000 yýlýnda Türkiye'deki
deprem için bir konser düzen-
ledim.
Beken:  Sn.  Iþýk  sizi  de  tanýyabi-
lir  miyiz?

H.  Iþýk: Bir yaþýndan beri
Avusturya'dayým. 1989 yýlýn-
dan beri de iþim dolayýsýyla
sürekli insanlarla diyalog halin-
deyim. Avusturya'daki ikinci
generasyondan biri olarak
geçmiþte yapýlmamýþ ama kül-
türel yardým faaliyetleri arasýn-
da yer alan, yardým amaçlý ola-
rak düzenlenen bir balonun
yapýlabileceðini düþündüm.

Beken:  Yani  bu  fikir  ilk  defa
sizde  oluþtu.  Balonun  bu  güne
kadarki  hazýrlýk  safhasý  ve  geliþ-
melerini  bize  anlatýr  mýsýnýz?
H.  Iþýk: Bu fikir her noktasý en
ince ayrýntýsýna kadar düþünü-
lerek, yani hem 23 Nisan'ýn
çocuk bayramý olmasý, hem
lalenin ülkeler arasýnda bir
sembol oluþturmasý ve kökeni-
nin Türkiye olmasý,
Hollanda'dan geldiðine dair
yanlýþ bilginin düzeltilmesi,
Avusturya'da çok sevilen ve
dikilen bir çiçek olmasý, muhte-
þem renkleriyle dostluðu, sýcak-
lýðý simgelemesi, ayrýca 23
Nisan dolayýsýyla elde edilecek
gelirin Unicef aracýlýðýyla

çocuklara baðýþlanmasý gibi
öðeler düþünülerek düzenlen-
miþtir.

Beken:  Balonun  amacý  nedir?
H.  Iþýk: Amacýmýz sadece ken-
dimizin katýldýðý deðil,
Avusturyalýlarýn ve bu ülkede
yaþayan diðer yabancýlarýn da
katýldýðý, herkesin kendini en iyi
ortamda hissedebileceði güzel
bir etkinlik meydana getirmek.
Özellikle iki toplumu hoþ bir
ortamda ve güzel bir çerçeve-
de, faydalý bir amaç için bir
araya toplamak.

Beken:  Baloya  kimler  katýlýyor?
H.  Iþýk: Türkiye'den Unicef
adýna iyi niyet Büyükelçisi ola-
rak sanatçýmýz Nilüfer katýlýyor.
Çini sanat ustasý Mehmet
Gürsoy, Lale motiflerinden olu-
þan küçük bir sergiyle Lale tari-
hinin geçmiþinden bir esinti
sunuyor. Ayrýca Prof.Dr.Ýhsan
Doðramacý Þeref Komitesinde
yer alýyor. Almanya'da VIVA
kanalýnda sunuculuk yapan
Gülcan Karahancý sahnede yer
alýyor. Martina Rogy'den bir

defile sunulacak. Önce 30 kiþi-
lik bir dans ekibi açýlýþ dansýný
yapacak. Viyana Operasý
'Saraydan kýz kaçýrma' opere-
tinden bir sahne sergileyecek.
Balonun sunuculuðunu tanýn-
mýþ þovmen ve bir Türk dostu
olan Alfons Haider üstleniyor. 
K.  Tomenandal: Martina Rogy
hazýrladýðý kýyafetlerde Lale
çiçeðinden esinlendi, bunu da
belirtmeliyiz. Ayrýca iki
Avusturya Unicef elçisi de
destek veriyor. Tomas  Brezina
ve Christiane Hörbiger. Tabii en
önce bu balonun Avusturya
Dýþiþleri Bakaný Benito Ferrero
Waldner'in himayesinde yapýl-
dýðýný belirtmemiz gerek.
Renate Bravner katýlacak. Av.
Tic. Odasý Baþ.Yd. Dr. Schenz
katýlýyor. T.C. Büyükelçisinin eþi
Sn. Gülden Balkan, B.M.'den
Büyükelçi Sumru Noyan onur
komitesindeler.

Beken:  Bunlarýn  dýþýnda  neler
sunulacak?
H.  Iþýk: Saat 21 de baþlayan
balo sabaha doðru sona
erecek. Söylenelerin dýþýnda bir

Yýlýn Balosu 23 Nisan’da
Lalebalosu  komitesinde  birçok
Türk  ve  Avusturyalý  gönüllü
olarak  görev  yapýyor
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tombalamýz var. Türk mutfaðý
tekrar gündeme geliyor.
Otelin kusursuz mutfaðýnýn
yanýnda Türk mutfaðýndan
seçkin yemekler sunulacak.
Gece boyunca 65 kadar sa-
natçý yer alacak. Her yaþa hita-
beden disco, bar, operet gibi
özellikler mevcut. Ayrýca gelen
konuklarýn makyaj ve saçlarý-
nýn düzeltilebileceði özel bir
köþemiz olacak. Balo finalde
yapýlacak bir dans gösterisiyle
son bulacak. Bu arada misafir-
lerin þehrin belirli noktalarýn-
dan alýnýp baloya getirileceði
servisimiz olacak.
Þunu özellikle belirtmem
gerek. Bu balonun düzenlen-
mesinde Türk ve
Avusturyalý'lardan oluþan
yaklaþýk otuz kiþi, özel zaman-
larýndan vakit ayýrarak ve hiç-
bir karþýlýk beklemeden büyük
bir özveriyle çalýþýyorlar. Baþta
finans sorumlumuz Ýsmail
Ergener, grafiker B. Acar ve
Mert Eken olmak üzere bura-
dan hepsine yardýmlarýndan
dolayý aracýlýðýnýzla sonsuz
teþekkürlerimi iletiyorum.
Bütün çalýþmalar çok uzun
zamandýr yapýlmaktadýr.
Beken:  Biletler nereden alýna-

bilir?
H.  Iþýk:  Biletler 60 Euro'dur.
www.tulpenball.at adresin-
den baloyla ilgili her türlü bil-
giye ulaþýlabilir. Denizbank,
Bosfor reisen, Euroschloss
Aniling 2 1060-Wien, Colors
of Fisch Graben 29A 1010-
Wien, tüm BA-CA ve
Raiffeisen bank þubeleri, ve
ayrýca www.ticketline.cc ,
www.clubticket.at  adreslerin-
den ulaþýlabilir. 

Unicef’in Türkiye Ýyi Niyet
Elçisi  Nilüfer de geceye þar-

kýlarýyla renk katacak

Gecede  sunuculuk  yapacak  olan  VÝVA  TV  sunucusu
Gülcan  Karahancý  (ortada)
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Viyana-    Beþinci  Viyana'da
bir  Spar  marketinde  demir
çubukla    hýrsýzlýk  yapmaya
çalýþan  Helmut  adlý  Avus-
turyalý  soyguncu  17  yaþýn-
daki  Serkan  Bektaþ  adlý
Türk  gencinin  gazabýna
uðradý.  

Spar çalýþanlarýnýn odasýn-
daki kýymetli eþyalarý çalan
hýrsýz, kendisine karþý ko-
yan 17 yaþýndaki Avustur-
yalý hanýmýn kafasýna
demir çubukla vurduktan
sonra kaçmaya çalýþtý.
Kaçan hýrsýzýn ardýndan
koþup, arkadan çelme
takarak düþüren ve üzeri-
ne atlayýp hýrsýzý etkisiz
hale getiren 17 yaþýndaki
Serkan Bektaþ, Spar çalý-
þanlarý tarafýndan ''Kahra-
man Türk''  olarak kucak-
landý. 
Beþinci Viyana'da hizmet
veren  ''Spar'' adlý  Gýda

marketi çalýþanlarý 1 Mart
2004 tarihini hiç unuta-
mayacaklar. Çünkü saat
sabah 9 civarýnda adýnýn
''Helmut'' olduðu öðreni-
len 20 yaþýndaki Avustur-
yalý bir genç tarafýndan
kanlý bir þekilde soyulmaya
çalýþýldýlar. Gýda  Marketi-
nin soyunma odasýnda
kendisini gören Ýrene Ho-
lup adýndaki stajyer kýz
öðrenciyi, kafasýndan ''de-
mir çubukla'' yaralayan
saldýrgan hýrsýz, kaçmaya
çalýþýrken önüne geçen
diðer ''Spar çalýþanlarýný
da'' ayný demir çubukla
feci bir þekilde yaraladý.
''Tüm bunlar gözümün
önünde cereyan edince,
kendimi tutamayýp  hýrsý-
zýn arkasýndan koþmaya
baþladým'' diyen Serkan
Bektaþ adlý kahraman Türk
genci,  ''Üzerine atladýðým
hýrsýz elimi ýsýrarak par-

maklarýmdan beni kötü
yaraladý. Ayrýca cebinden
çýkardýðý býçakla kalbimin
üzerine vurmak istedi.
Ama ben onu sýký sýkýya
tuttum. Derhal çevreden
yardým istedim ve kimse-
nin korkmamasýný söyle-
dim. Etrafýndaki insanlar
korku ve kan içinde idi.
Beni görüp ceserat alan
diðer çalýþanlar bana yar-
dým ettiler. Diðerleri gidip
polis getirdiler. Bu yaptý-
ðým iþ içimden geldi. 
Haksýzlýk ve hýrsýzlýk karþý-
sýnda dayanamýyorum. Bu
da benim kötü bir huyum. 
Ne yapayým? Hiç bir karþý-
lýk beklemiyorum. Ýnsanlýk
ölmedi. ''  dedi. Spar çalý-
þanlarý böyle bir genç gör-
medik, kendisi çok korku-
suz ve gözümüzde gerçek
bir kahraman dediler. 

(A.  Akcihan)

Korkusuz Türk genci 

PPeemmbbee  kkaarrtt  
ssaahhiipplleerriinnee  mmüüjjddee

Yapýlacak  olan  yasal  deði-
þikliklerle  ''Pembe  kart''
sahibi  olanlarýn  haklarý
geniþleyecek
Ankara-  Türkiye Cumhu-
riyeti Dýþiþleri Bakanlý-
ðý'nýn, vatandaþlýktan ay-
rýlanlara verdiði ''pembe
kart'' yasasýnda deðiþiklik
yapýlacak. 403 sayýlý Türk
Vatandaþlýk Yasasý'nýn 29.
maddesinde yapýlmasý
beklenen deðiþiklik ger-
çekleþtiði takdirde; "pem-
be kart sahipleri" eski
haklarýna  ilaveten yeni
haklara kavuþacaklar. Yasa
gerçekleþtiði takdirde,
"pembe kart" sahipleri'nin
mirasçýlarý da ayný haklara
kavuþacaklar, ayrýca Türki-
ye'deki kaybettikleri sosyal
haklarýnýn tamamýný geri
alacaklar.

Ýsviçreliler AB'de 
serbest dolaþacak

Ýsviçreliler  2  yýl  önce  imza-
ladýklarý  antlaþma  gere-
ðince  2004  Haziran'ýndan
itibaren  tüm  AB  ülkelerin-
de  serbestçe  dolaþabile-
cekler.
Zürih- 20 - 25 arasý yaþ
grubuna mensup binlerce
Ýsviçre vatandaþý 1
Haziran'ý bekliyor. 2002
Haziran'ýnda imzalanan
antlaþma gereðince, Ýsviç-
re vatandaþlarý tüm AB'ye
üye ülkeler içerisinde ser-
bestçe dolaþabilecekler.
Bu dolaþýmla birlikte Ýsviç-
reliler AB'ye üye 15 ülkede
çalýþma, ikamet ve mülk
edinme haklarýna sahip
olacaklar. 
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Hiç Türk’e 
benzemiyorsun!
Avusturyalýnýn tuhaf bir alýþkan-

lýðý var. 
Türk olduðumu öðrendiklerinde
tüm hayat hikayemi öðrenmek
isterler. 
Nerden geldin? Niçin geldin?
Ne zaman geldin? Evli misin?
vs. gibi sorular...
Tanýþtýðýnda adýný söylersin:
- Engin, memnun oldum.
Hans hemen þaþkýn bir biçimde:
-Neden Engin? diye sorar.
-Neden olmasýn, diye yanýtlarsýn
Hans hemen sorularýný derinleþ-
tirir:
-”Ben Türk’üm” dersin ve Hans
hemen 
-”Ama, hiç Türk’e benzemiyor-
sun” der.
Aslýnda çok saçma.

Türke benzemek için nasýl
olmak gerekir.
Hans`ýn görmek istediði Türk
insaný Almanca’yý az bilecek,
erkekler býyýklý, kýsa boylu,
esmer, kadýnlar baþörtülü ve
baþarýsýz olacak.
Normal dediðimiz modern Türk
insanýyla tanýþtýðýnda, hemen
kaygýlarý ön plana çýkar ve hayal
kýrýklýðýna uðrar. 
Bizi ikinci sýnýf vatandaþ olarak
görmek ister. 
Bizleri kendi dünyasýnda gör-
mek onu korkutur.
Seçim zamaný oylarýmýzý ister
ama adaylýðýmýz ve seçilmemiz
ona ters düþer. 
Ticarette, sporda, iþ yerinde, si-

yasette, okulda ve daha birçok
alandaký baþarýmýzý kabul etmek
istemez.
Gerçek Türk olduðumu Hans'a
her alanda anlatmaya çalýþtým.
Bir gün Türk'e olumlu gözlerle
bakacaðýndan hiç kuþkum yok.
Acaba, Hans gerçek Avusturyalý
mý?
O`na “Sen`de hiç Avusturyalýya
benzemiyorsun, Mavi gözlü,
uzun boylu ve sarýþýn deðilsin”
diye sorsam acaba ne cevap alý-
rým?

Hans doðuþtan mý birinci sýnýf
insan?
Sormak istiyorum, bugüne
kadar sormamýþtým.

Engin  EREN  

enginfamily@hotmail.com

Viyana-  Yanlýþ arkadaþ çevresi
nedeniyle uyuþturucu ile tanýþan
çocuklarýna  karþý ailelerin bilinç-
siz tutumu, çocuklarýn uyuþturu-
cu bataðýndan kurtulmasýna
deðil, tam tersine bu bataðýn
daha da derinlerine saplanmala-
rýna  neden oluyor. Bu yüzden
ailelerin, çocuklarýnýn arkadaþ
seçimi konusunda daha dikkatli
olmasý ve uyuþturucu ile tanýþan
çocuklarýna karþý davranýþ þekli
sorunun çözümünde büyük
önem taþýyor. Aþaðýda okuyaca-
ðýnýz haber bu durumun en
somut kanýtlardan  biri.

Arkadaþlarý yüzünden çocuk
yaþta  uyuþturucu ile tanýþan
Türk genci, uyuþturucunun haya-

týný nasýl kararttýðýný anlattý: " 27
yaþýndayým, Almanya`da doð-
dum.13 yaþýnda arkadaþlarýmýn
teþvikiyle esrar içmeye baþladým.
Ýlk kullandýðýmda midem bulan-
mýþtý. Arkadaþlarým alay etmesin
diye kullanmaya devam ettim. Ve
günde 6 tane içer hale geldim. 6
sigaralýk için hergün 60 mark
veriyordum. 

Parayý arkadaþ grubumla birlikte
insanlardan zorla alýyorduk. 3
sene sonra esrar kesmemeye
baþladý. Ben de kokain kullan-
maya baþladým. Babam durumu
anladýðýnda 17 yaþýndaydým ve
beni çok kötü dövdü, aþaðýladý,
eve hapsetti. Ama o benim üze-
rime geldikçe ben daha da çok
uyuþturucuya saplandým. 18
yaþýnda iken, uyuþturucu temin
etmek için bir festivalde insanla-
ra saldýrarak zorla paralarýný aldý-
ðýmdan ötürü hapse girdim."

Hapisten çýktýktan sonra eski
arkadaþ çevresi yüzünden tekrar
uyuþturucu kullanmaya baþladý-
ðýný ancak 8 aydýr kullanmadýðý-
ný anlatan genç, "Annemin
gözyaþlarýný ve babamýn nasihat-
lerini dinlemediðim için çok
piþmaným, arkadaþlarýmý dinle-
dim ve sonunda hayatým karardý"
dedi.

VViiyyaannaa''ddaa  bbuulluunnaann  bbaazzýý  uuyyuuþþ-
ttuurruuccuu  tteeddaavvii  mmeerrkkeezzlleerrii

Drogenambulanz  AKH
9, Währinger Gürtel 18-20
40400-3552   
Email: drogenambulanz@AKH-
Wien.ac.at
Url: http://www.akh-drogenam-
bulanz.vip.at/
Verein  Wiener  Sozialprojekte
/Streetwork  Büro
12, Rotenmühlgasse 26
8101302   
Hilfs-  und  Beratungsstelle  f.
Suchtgiftgefährdete
2, Praterstraße 25a/26
214 45 66    
Drogenambulanz-PPavillon  W  im
Psych.  Krankenhaus  
14, Baumgartner Höhe 1
91060-24830  

Eroin
Eroin insaný hýzla tüketir.
Kurtulmak çok zordur. Býrakmak
tamamen baðýmlýnýn kendi irade
ve isteði ile alakalý. Büyük bir
mücadele gerekmektedir.
Kokain
Çok çabuk baðýmlý yapýyor.
Cinsel uyarýcý özelliði var zanne-
diliyor ama doðru deðil, kulla-
nan kendini kandýrýyor.
Crack
Baðýmlý olmak için tek nefes
almak yeterli. Kullananlar saldýr-
gan ve tedirgin oluyor.
Extacy,  LSD
Kimyasal uyuþturucular sadece
baðýmlý yapmakla kalmýyor ani
ölümlere damar çatlamalarýna,
kalp durmalarýna da sebep olu-
yor.

Türk gencinin uyuþturucu çýkmazý

Tedavi olmak için danýþma
merkezine baþvuran kiþi
öncelikle motivasyon olarak
hazýrlanýyor. Ýlk tedavi 6-7 ay
sürüyor. Bunun ilk 6 hafta-
sýnda vücut uyuþturucuyu
atýyor ama beyindeki isteðin
yok edilmesi kolay olmuyor.
Tedavi süreci topluma tekrar
kazandýrma üzerine kurulu.
Baðýmlýyý eski arkadaþ çevre-
sinden uzaklaþtýrarak yeni bir
hayata baþlamasý saðlanýyor.

Tedavi olmak mümkün mü?
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Viyana-  Geliþmiþ toplumlarda
sosyal düzen içinde kadýnlarýn
yeri ve görevleri oldukça büyük
önem taþýrken az geliþmiþ
toplumlarda ayný vazifeleri yerine
getiren pek çok kadýnýn baþarýsý
ve ortaya koyduklarý görmezden
geliniyor. Taþýdýklarý aðýrlýðýn
altýnda adeta ezilen, çaresiz
kalan kadýnlara destek yine hem-
cinslerinden geliyor. 

Viyana'da barýndýrdýðý dernek ve
kuruluþlar kadar tarihçesiyle de
göze çarpan WUK'da, sadece
kadýnlara yönelik, onlarý sosyal,
hukuksal, kültürel konularda bil-
gilendirme, sahip olduklarý
haklarý, hizmetleri gösterme, psi-
kolojik ve saðlýk sorunlarýnda
aydýnlatmaya yönelik olarak
kurulan PEREGRÝNA adlý bir der-
nek yer alýyor.
Kapýsýndan sadece kadýnlarýn
girebildiði bu derneði sizlere
daha iyi tanýtabilmek için dernek
yöneticilerinden Georgia Sever
ile yazarýmýz Semra Beken bir
söyleþi yaptý.

Beken:  Sn.  Sever,  önce  kendinizi
tanýtýr  mýsýnýz?
Sever: Ben Ýskenderun'luyum. 13
sene önce buraya geldim. Ýþlet-
me okudum ama buraya geldik-

ten sonra genellikle sosyal konu-
larda çalýþtým. Genellikle kadýnla-
ra yönelik yerlerde görev aldým.
Beken:  Peregrina  ne  zaman,
hangi  amaçla  korulmuþ?
Sever: 1984 yýlýnda Türk ve
Avusturyalý bayanlar arasýnda bir
bað oluþturmasý amacýyla kurul-
muþ. Ama  artýk tüm kadýnlara
hizmet veriyor.
Beken:  Ýlginç  bir  adý  var,  nerden
geliyor?
Sever:  Peregrina, sürekli
yer deðiþtiren kadýn anla-
mýnda bir kelime. Buraya
gelen kadýnlarýn çoðu da
ya göçmen ya da bir þekil-
de evlerinden yurtlarýndan
ayrýlmýþ kadýnlar. Aslýnda
dernek Türk - Avusturyalý
Bayanlar Dayanýþma Der-
neði olarak birkaç Avus-
turyalý ve Türk öðrenci ha-
ným tarafýndan kurulmuþ.
O zamandan beri oldukça
geliþip büyüdü, büyük bir
kurum oldu. Þimdi tam
olarak bir danýþma, terapi
ve eðitim merkezi konu-
muna geldi.
Beken:  Kimlere  hizmet
veriyorsunuz?
Sever:  Öncelikle sadece
bayanlara. Zaten bu bina-
nýn özelliði erkeklerin gire-

memesi. Bayanlara ve onlarýn
ailelerine hizmet veriyoruz. Bu
bölüme erkekler giremiyor. Çalýþ-
ma alanlarýmýz çok geniþ. Danýþ-
manýn dýþýnda almanca ve bilgi-
sayar kurslarý, psikolojik yardým,
her türlü eðitime yönelik olarak
çalýþýyoruz.
Beken:  Buraya  gelen  kadýnlar
içinde  Türk  kadýnlarýn  yoðunluðu
nasýl?
Sever: Biz 67 ülkeden gelen
kadýnlara hizmet veriyoruz. Türk
kadýnlarý ile ben ve Türkçe bilen
bir arkadaþým ilgileniyor. Daha
çok sosyal alanlarda danýþmak
için geliyorlar. Ben psikolojik
danýþman deðilim, böyle talebi
olanlarý terapi için gerekli yerlere
yönlendiriyorum. Almanca kurs-
larý için yoðun talep geliyor.
Burada biraz Almanca bilgisi
olanlar için deðiþik bir projemiz
var. TANDEM adý verilen bir proje
bu. Örneðin Türkçe öðrenmek
için bize müracaat eden
Avusturyalý bayanlar var. Biz
onlarý yine bize Almanca öðren-
mek için baþ vuran Türk haným-
larla kontak kurmalarýný saðlýyo-
ruz. Ve karþýlýklý olarak birbirleri-
ne yardýmcý oluyorlar. Bu iki saat-
lik bir süreyi kapsayan bir ders
þeklinde oluyor. Bir saat  Türk
bayan Türkçe ders veriyor sonra
diðeri Almanca veriyor.

Uygulama olarak çok baþarýlý ve
faydalý bir öðrenim sistemi bu.
Özellikle pratiðini geliþtirmek
isteyen bayanlarda çok baþarý
saðlanýyor. 
Beken:  Bunlarýn  dýþýnda  neler
yapýyorsunuz?
Sever: Yine büyük projelerimiz-
den birisi de buradaki yabancý
düþmanlýðýna karþý oluþturulan
bir program. Yabancýlarýn özel-
likle burada iþ alanlarýnda ýrkçý-
lýkla karþýlaþtýklarý kesin. Buna
engel olabilmek için yürütülen ve
2005'e kadar sürmesi beklenen
bir proje bu. Bu proje AB tarafýn-
dan direkt olarak destekleniyor.
Bu konuda bir belgesel film de
çekildi. Afrikalý, Yugoslav ve Çek
üç bayanýn buradaki çalýþma
hayatýnda karþýlaþtýklarý zorlukla-
rý anlatan bir belgeseldi.

Beken:  Buradan  bayanlara  ilet-
mek  istediðiniz  bir  mesajýnýz  var
mý?
Sever: Evet, tüm bayanlar karþý-
laþtýklarý sorunlar için her konuda
bize gelebilirler. Sonuç olarak biz
onlar için varýz ve buradayýz.
Bizim varlýðýmýzý ve onlara yar-
dým etmek için burada bulundu-
ðumuzu bilmeleri önemli tabii.
4083352 ve 4086119 nolu tele-
fonlardan bize kolayca ulaþabilir-
ler.

Kadýnýn gücü: Peregrina
KKaappýýssýýnnddaann
ssaaddeeccee  
kkaaddýýnnllaarrýýnn  
ggiirreebbiillddiiððii  bbuu
ddeerrnneeððiinn  yyöönnee-
ttiicciilleerriinnddeenn
GGeeoorrggiiaa  SSeevveerr  

PPeerreeggrriinnaa’’nnýýnn  WWäähhrriinnggeerr  HHaauuppttssttrraaßßee’’ddeekkii  yyeerrii..



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

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

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

>

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

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



Medeniyetin  beþiði
Viyana'nýn  U-BBahn  du-
raklarýndaki  evsizleri
görmüþtük  de  böylesi-
ni  görmemiþtik.  

Yer  Karlsplatz  U-BBahn
duraðý,  vakit  gece  yarý-
sý,  dýþarýda  kar  yaðýyor
ve  -66  derece  soðuk
kendisini  fazlasýyla  his-
settiriyor.  Bir  valiz,  bir

uyku  tulumu,  yastýk
olarak  ceket,  mesken
olarak  kaloriferli    “er-
kekler  tuvaleti”,  ve  kar-
nýnda  7  aylýk  BEBEK.

Viyana-  Karlsplatz'daki
U-Bahn duraðýnýn ''er-
kekler tuvaletinde'' ev-
lerindeymiþ gibi yaþa-
yan Viyana'lý 1958
doðumlu Walter

Aigner ile yine Viyanalý
1951 dogumlu Helene
Skutnik karnýnda 7
aylýk bebeði ile do-
ðumu bekliyorlar. 

Yeni Vatan ile sohbet
edip dertlerini döken
Helene; ''Son 5 gündür
bir þey yemedim, ken-
dim de bebeðim de
çok zayýfladýk, caným
kýzarmýþ sosis istiyor''
dedi. 
Sipariþi almaya gider-
ken Walter açtý aðzýný
yumdu gözünü; ''Bizim
anne ve babalarýmýz
bu memleket için
savaþ yaþadýlar, yetme-
di yýllarca çalýþýp hiz-
met verdiler, yetmedi
maaþlarýndan kiliselere
para kesildi, yetmedi
yardým kuruluþlarýna
baðýþlarda bulundular,
soruyorum size bir

TÜRK gazetesi benimle
konuþuyor ama benim
DEVLETÝM nerede, kili-
seler nerede, Caritas
nerede, sýðýnmacýlarý
mültecileri buraya yýð-
dýlar onlara ev, maaþ,
yemek veriyorlar, peki
ben kimim? Bütün
duraklarda STADT
WIEN reklamlarý gö-
rürsünüz, soruyorum
nerede bu STADT
WIEN? Tuvalette yaþý-
yoruz ve karým düþük
yapabilir, 7 aylýk hami-
le ve açýz'' dedi.

Kaldýklarý tuvaletin 20
metre ötesinde duran
Polis bürosu aslýnda
Walter'in aradýðý dev-
letin çokta uzak da
olmadýðýný gösteriyor-
du.

(A. Akcihan)

VViiyyaannaa''ddaa  eerrkkeekklleerr  ttuuvvaalleettiinnddeekkii  ddrraamm
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Uyuþturucuya  Halk
Savaþ  Açtý

Viyana- Uyuþturucu  tica-
reti  ve  buna  baðlý  diðer
suçlarýn  Viyana'da  gözle
görünür  þekilde  artmasý
sonucu  "halk"  özel  bir
mücaadele  baþlattý.

Uyuþturucuya baðlý suç-
larýn hýzla artmasýyla bir-
likte "Çocuklarýmýzý ve
Çevremizi Biz Koruruz"
diyen halk harekete
geçti.

Viyana'nýn çeþitli mahal-
lelerinde uyuþturucu sa-
tan ya da kullananlarý
tespit edip, onlarý çevre-
lerinden uzaklaþtýrmak
ve polise bildirmek üzere
"uyuþturucuya karþý halk
mücaadelesi bürolarý"
kuruldu.

Bu bürolarda tamamiyle
sivil halktan bazý gönül-
lüler görev alýyor. 
''Çocuklarýmýzý savunaca-
ðýz'' diyen Erdberg bü-
rosu baþkaný  Günther
Heiland,  info-line olarak
0676 534 61 21 no'lu
telefonu verdi.
Ayrýca Donaustadt halk
bürosuna; 282 36 94,
Hernals halk bürosuna;
041 19/17111, Meidling
halk bürosuna; Schön-
brunnerstr. 190  numa-
ralý adres ve telefonlar-
dan ulaþýlabilecek.

Kýsa kýsa

Bu insanlar soðuðun

ve karanlýðýn ortasýn-

da sýrtlarýný bir tuva-

tin kaloriferinde ýsýt-

maya çalýþýrken yastýk

olarak eski ve kirden

artýk rengini kaybet-

miþ bir ceketi kulla-

nýyorlar.
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Viyana-  16. Bölgede Ottakringer-
str.’deki Gençlik Merkezinde faa-
liyet gösteren Türk Tiyatrosu
ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Geçtiðimiz ay 'Keþanlý Ail Destaný'
adlý oyunu sahneleyen Tiyatro
Brücke gurubunun oyuncularý
yeni bir oyunu sahneye koymaya
hazýrlanýyorlar. Kendisiyle görüþ-
tüðümüz oyunun rejisörü Hakan
Yavaþ bize þunlarý söyledi.

Yeni  Vatan:  Sayýn  Yavaþ  'Keþanlý
Ali  Destaný'  beklenen  performan-
sa  ulaþtý  mý?
Evet, gerçekten çok yoðun ilgi
gördü. Daha önceki oyunlar da,
bu oyun da gösterdi ki Viya-
na'da, hatta Avusturya'da Türk ti-
yatrosuna, özellikle Türkçe tiyat-
roya çok büyük ilgi var. Burada
yaþayan Türk toplumu oldukça
büyük bir toplum. Her konuda
olduðu gibi sanat ve tiyatro ala-
nýnda da oluþan boþluðun dol-
durulmasý gerek. Bunu biz
Tiyatro Brücke olarak mümkün
olduðunca doldurmaya çalýþýyo-
ruz. Ama gördük ki yeterli deðil. 

Yeni  Vatan:  Daha  baþka  neler
yapýlabilir?
Tabii Türkçe oyunlara daha fazla

aðýrlýk verilmesi, daha çok oyun
sahnelenmesi gerek. Biz bu ilgiyi
gördükten sonra bunun peþini
býrakmamaya, her yýl en az bir
Türkçe oyun sergilemeye karar
verdik ama bunun yeterli olaca-
ðýný sanmýyorum.

Yeni  Vatan:  Daha  fazla  sayýda
oyun  sahnelenmesi  mümkün
deðil  mi?
Tabii mümkün, ama finansal zor-
luklar bize en büyük engel. Þu an
sadece Viyana þehri kültür daire-
sinden destek alýyoruz. Bu yeterli
deðil. 

Yeni  Vatan:  Bundan  sonraki
Türkçe  oyun  ne  zaman,  hangi
oyunu  sahneye  koymayý  planlý-
yorsunuz?
Turgut Özakman'ýn yazdýðý 'Bir
Þehnaz Oyun' adlý eseri þu an
programýmýza aldýk. 1980'lerde
yazýlmýþ, Osmanlý döneminde
geçiyor, ayrýca Birinci Dünya
Savaþý sýrasýnda Ýstanbul'daki
durumu anlatan müzikli bir
komedi. Oldukça kalabalýk bir
kadroyla çalýþýlýyor. Dans ve
müzik aðýrlýklý. 2004 Ekim ayýnda
gösterime sunmayý düþünüyo-
ruz. 

Yeni  Vatan:
Ama  halen
Keþanlý  Ali
Destaný'na  talep  var,  bizim  gaze-
temize  ulaþan  talepler  de  oldu.
Ne  yapmayý  düþünüyorsunuz?
Evet, özellikle gazeteniz aracýlý-
ðýyla Avusturya'nýn deðiþik böl-
gelerinde pek çok kiþi ve dernek
oyunu görmek istediklerini bildir-
diler. Gazetenize gösterdiði ilgi
ve yardýmlarý için sonsuz teþek-
kürlerimi iletiyorum. Gerçekten
sanata bu kadar yer vermesi,
desteklemesi çok güzel bir davra-
nýþ. 
'Keþanlý Ali Destaný'ný tekrar sah-
nelemek istiyoruz tabii ama
turne yapacaðýmýz yerlerdeki
salon ve sahne önem taþýyor. Bu
oyunun kadrosu çok geniþ.
Büyük bir sahneye ihtiyaç var.
Onun için her yere kolayca gide-
miyoruz. Ýnsanlar aslýnda çok
istekli, coþkuyla istiyorlar, çaðýrý-
yorlar ama imkanlar yeterli
olmayýnca zorlanýyoruz. Özellikle
uzak mesafelerde konaklama,
dekorlarýn taþýnmasý, sahne
durumu gibi sorunlar çýkabiliyor. 

Yeni  Vatan:  Kadronun  çok  geniþ
olduðunu  söylediniz,  oyuncularý

nasýl  buluyorsunuz?
Daha önce de sizin gazeteniz
aracýlýðla yetiþtirmek üzere oyun-
cu aradýðýmýzý duyurmuþtuk.
Bayanlardan çok ilgilenen oldu.
Bu bizi çok memnun etti. Ama
erkekler nedense pek ilgi göster-
mediler. Þu an halen erkek oyun-
cu eksiðimiz var. Erkekler tiya-
troya nedense hanýmlar kadar
ilgi duymuyorlar.

Halbuki boþ vakitlerini kahveler-
de geçiren pek çok insan var.
Burada haftanýn üç günü eðitim
verip oyuncularý yetiþtiriyoruz.
Çalýþma saatleriyle çakýþmayacak
þekilde düzenleme yapýyoruz.
Buna raðmen erkekler ilgi
göstermiyor. Ama hanýmlar tiya-
troyla çok ilgililer. Bu yeni sahne-
leyeceðimiz oyunda da erkek
oyunculara ihtiyaç var.  Sizin ara-
cýlýðýnýzla bunu da duyurmak
istiyorum.

Yeni  Vatan:  Tabii  biz  gazete  ola-
rak  sanatýn  her  dalýný  gönülden
destekliyoruz  ve  size  de  çalýþma-
larýnýzda  baþarýlar  diliyoruz.

Türk hanýmlarý sanata yatkýn 
16. Bölgede
Ottakringerstr.’deki
Gençlik Merkezinde
faaliyet gösteren Türk
Tiyatrosu ilgiyle izlen-
meye devam ediyor.
Merkezin faliyetleri ile
ilgili Hakan Yavaþ’la
görüþtük.
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Der Standard Gazetesi: 'Saðcý Parti FPÖ'lü Strache: ''Ben Hristiyan bir garptan
yanayým ve Türkiye'nin bir Ýslami Truva atý olarak Avrupa'ya sokulmasýna karþýyým'' 
Viyana- Tirajý günde 101 bin

olan sol eðilimli Der Standard 

gazetesinin geçtiðimiz haftaki

sayýsýnda (10.sayfa), yukarýdaki

baþlýk altýnda yayýmlanan

Viyana çýkýþlý ve Roman Freihsl

imzalý yazýnýn Türkiye ile ilgili

bölümünün çevirisini okuyucu-

larýmýzýn dikkatine sunuyoruz:  

Viyana Parti Baþkanlýðýna

Heinz-Christian Strache'nin

seçildiði aþýrý saðcý bir parti

olan  FPÖ'nün parti kongresin-

de, saðcý sesler ve birleþme

çaðrýlarý  ön plandaydý.  FPÖ-

nün Viyana Parti Baþkaný Hil-

mar Kabas'ýn selefi olacak olan

Strache, ýlýmlý bir çizgi mi izle-

yeceði, yoksa Kabas'tan daha

mý saða kayacaðý konusunda

kuþkulara yer býrakmadý. 

Strache ''Viyanalýlarýn Viyana'da

ezilmemeleri için savaþacaðýný''

söyleyerek, ''Anayasa Mahke-

mesi'nin Viyana'da yabancýlara

oy kullanma hakkýný kaldýrma-

masý halinde, bu saçmalýðý halk

oylamasýna sunacaðýný'' belirtti. 

Strache, Türkiye'nin AB'ye katý-

lým ihtimaline iliþkin olarak da,

''Ben Hristiyan bir garptan

yanayým ve Türkiye'nin bir Ýsla-

mi Truva atý olarak Avrupa'ya

sokulmasýna karþýyým'' dedi.

''Bunun belki de ilerde Fas,

Cezayir ya da Ýsrail'in de üye

olmak istemelerine yol açacak

bir emsal teþkil edebileceðini''

düþündüðünü de sözlerine

ekledi.

Die PRESSE : ''ÖVP'li Bakan Bartenstein Türkiye'ye karþý" 
Viyana-  Tirajý günde 185 bin

olan liberal sað eðilimli Die

Presse Gazetesi’nin geçtiðimiz

haftaki sayýsýnda (10.sayfa),

yukarýdaki baþlýk altýnda yayým-

lanan haberi okuyucularýmýzýn

dikkatine sunuyoruz: 

Ekonomi ve Çalýþma Bakaný

Martin Bartenstein yaptýðý bir

konuþmada, ''Çalýþma Bakaný

olarak, Türkiye'nin AB'ye tam

üye olmasýný ve buna baðlý ola-

rak iþgücünün serbest dolaþý-

mýný hiçbir þekilde tahayyül

edemeyeceðini'' söyledi. 

Bartenstein Türkiye'nin AB'ye

alýnmasý halinde, ''birkaç mil-

yon Türk'ün'' AB'ne çalýþmak

isteyeceðini belirterek, Türki-
ye'nin katýlýmýnýn ''uzun bir süre

daha gerçekçi bir yaklaþým''

olmadýðýný sözlerine ekledi. 

Bartenstein, AB Komisyonu'n-

dan da bunun açýklýða kavuþ-

turulmasýný istedi. 

Ekonomi  ve  Çalýþma

Bakaný  Martin

Bartenstein:  “Türkiye'nin

AB’ye  katýlýmý  uzun  bir

süre  daha  gerçekçi  bir

yaklaþým  deðil”.

Heinz-Christian Strache
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Viyana-  Avusturya'da yabancýlar
tarafýndan kurulan  yüzlerce der-
nekten pek çoðu yakýn çevreleri-
ne hatta nerdeyse kendilerine
dahi yetecek kapasitede faaliyet
gösteremezken, bazýlarý geliþtir-
diði projeler, etkinlikler ve yoðun
programlarýyla pek çok insanýn
ilgi odaðý haline geliyor. Buna en
iyi örneklerden birisi de 5.
Bölgede Einsiederplatz 5 numa-
rada faaliyet gösteren Viyana
Kültür Merkezi (Verein Station
Wien) adlý dernek. Düzenli,
temiz ve rahat bir merkeze sahip
olan derneðin yöneticilerinden
Ferhan Umarcan ve Mustafa
Daras ile dernek faaliyetleri hak-
kýnda konuþtuk.

Beken:  Ferhan  haným,  önce  ken-
dinizi  tanýtýr  mýsýnýz?
1985'den beri buradayým.
Gazetecilik okudum. 1988'den
itibaren sosyal alanlarda çalýþýyo-
rum. 1998 yýlýnda derneðimizi
kurduk. 2003 yýlýndan beri bu
merkezdeyiz.
Beken:  Ne  gibi  faaliyetlerde  bulu-
nuyorsunuz?

Baþlangýçta iki büyük hedefimiz
vardý, bunlardan birincisi sosyal
alanda çalýþmalar yapmak,
danýþmanlýk, dil kurslarý, ikincisi
ise kültür ve sanat alanýnda faa-
liyetlerde bulunmak. Bugün bu
iki hedefimizi de gerçekleþtirdiði-
mizi görüyoruz. 
Almanca kurslarý ve danýþmanlýk
faaliyetlerine, kurulduktan he-
men sonra baþladýk. Ayný za-
manda da  “Ýlk Türk Film
Festivalini” gerçekleþtirdik. 2003
yýlýnda buraya geçince, 130
m2‘lik bir yerimiz oldu ve faali-
yetlerimizi arttýrmayý düþündük.
"Billy Kit" isimli bir çocuk gurubu
kurduk. 14 farklý ülkeden gelen
çocuklarý bir araya getirdik. Ama
kapasitemiz ve programlarýmýz
arttýkça, çalýþan insan gereksini-
mimiz de artýyor. Burada gönüllü
olarak þu an 3 kiþi çalýþýyor ve
hatta bunlardan birisi emekliler
yurdundan yaþlý bir haným. Her
hafta belli gün ve saatlerde gelip
bize yardým ediyor. Çocuklarla
ders yapýyor. Bundan baþka
Viyana Ýntegrasyon Fonu üzerin-
den Almanca kurslarýmýz var. Üç

Almanca kursu veriyoruz. Ayrýca
burada bir de okuma yazma bil-
meyenlere yönelik olarak okuma
yazma kurslarýmýz var.
Beken:  Bu  kurslar  kimlere  yöne-
lik?
Herkes için, ama daha çok ba-
yanlara yönelik ne yazýk ki halen
okuma yazma bilmeyen haným-
lar var. Akþamlarý da beylerin
katýlabileceði okuma yazma
kurslarýmýz var. 
Beken:  Diðer  faaliyetleriniz
neler?
Her Cuma sabahý 10-12 arasý
kadýnlar için kahve saatimiz var.
Her hafta bir program koyuyo-
ruz. Buraya doktorlarýmýzý, hu-
kukçularýmýzý, sosyolog ve psiko-
loglarýmýzý davet ediyoruz. Ha-
nýmlar merak ettikleri, bilmek
istedikleri konularda sorular
sorup bilgi alýyorlar. 10.
Bölgedeki FEM SÜD ile ortak
hareket ediyoruz.
Ayrýca  Nisan’dan itibaren üç
aylýk jimnastik ve beslenme ko-
nusunda uzmanlarýn bize tavsiye
ettiði bir programý uygulayaca-
ðýz. Saðlýðýmýza nasýl dikkat ede-

biliriz, nasýl saðlýklý beslenebiliriz
gibi konularda doktor eþliðinde
bilgi verilecek. Daha sonra bu
programý devam ettirmeyi de
düþünüyoruz.
Beken:  Kültürel  faaliyetleriniz
arasýnda  neler  var?
Daha önce Film Festivalleri yap-
týk. Personel yetersizliðinden
dolayý ara vermek zorunda kal-
dýk. Ama 2005 yýlýnýn baþýnda
tekrar bir film festivali gerçekleþ-
tirmek için çalýþmalarýmýzý sürdü-
rüyoruz. 
2003 yýlýnda Cuma günleri
okuma, edebiyat ve þiir akþamla-
rý düzenledik.
Beken:  Sporla  ilgili  bir  programý-
nýz  var  mý?
Þimdilik sadece çocuklarý futbol
oynamaya götürebiliyoruz ama
Nisan’dan itibaren burada yine
bayanlara jimnastik saatleri
düzenlemeyi planlýyoruz. 
Bize ulaþmak ve faaliyetlerimize
katýlmak isteyen herkese açýðýz.
01/9414836 numaralý telefon-
dan ya da stationwien@chello.at
adresinden bize kolayca ulaþýla-
bilirsiniz.

Düzenli, temiz ve
rahat bir merkeze
sahip olan Viyana
Kültür Merkezi (Verein
Station Wien) adlý
derneðin yöneticilerin-
den Ferhan Umarcan
ve Mustafa Daras ile
dernek ve faaliyetleri
hakkýnda konuþtuk.

Ýþte gerçek dernekçilik
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Aþýk  Veysel  (1894  -11973)
1894  yýlýnda  Þarkýþla  ilçesine
baðlý  Sivrialan  köyünde  doðdu.
Babasý  Karaca  Ahmet,  annesi
Gülüzar  Hatun'  dur.  
7 yaþýna geldiðinde gözünün
birini, yakalandýðý çiçek hastalý-
ðý yüzünden kaybetti. Diðer
gözüne de perde indi. Çok
geçmeden iki gözünü de kay-
betti. Oyalanmasý için babasý

Aþýk Veysel'e bir saz aldý.
Çamþýhlý Ali ve Molla Hüseyin
adlý saz ustalarýndan dersler
aldý. Önceleri Pir Sultan Abdal,
Yunus Emre, Aþýk Kerem, Aþýk
Erzurumlu Emrah gibi ustalarýn
türkülerini söyledi. 1933'te
Cumhuriyetin 10. yýlý için yazdý-
ðý destanýnýn yayýnlanmasý ve
Sivas Aþýklar Bayramý’ndaki
baþarýsý dikkat çekti. Ahmet

Kutsi Tecer'in de yardýmlarýyla
Veysel, kýrk yaþýndan sonra
kendi eserlerini vermeye baþla-
dý. Çeþitli köy enstitül-
erinde saz öðretmenli-
ði yaptý. Aþýk Veysel, iki
kez evlendi. Ýki oðul,
dört kýz babasýdýr.
Þiirlerinde yurt sevgisi,
kardeþlik, birlik ve
okuma sevgisini iþledi. 21 Mart
1973 tarihinde "Sadýk Yârim"
dediði kara toprakla kucaklaþtý.
SANATI  VE  KÝÞÝLÝÐÝ  
Veysel ârif bir halk adamýdýr. O,
týpký "Ben gelmedim kavga için,
benim iþim sevgi iþi" diyen
Yunus gibi dostluk, kardeþlik ve
insan sevgisiyle doludur. Kin,
düþmanlýk, nefret, fitne ve
çekememezlik gibi kelimeler
Veysel'in þahsiyetinde yer bula-
maz. Türk milleti iki þeye çok
önem verir: Sadakat (vefa) ve
dostluk (güven). Ýþte Veysel,
"Kara Toprak" isimli þiirinde bu

iki özelliði ancak toprakta
buluyor. Ýki gözünün görme-
mesine raðmen o, insanlarýn

toprak kadar da olsa güvenilir
olmadýðýný ve vefasýz olduklarý-
ný anlatmýþtýr.
Okumasý yazmasý olmayan
Veysel, cehalete karþýdýr. O,
bunun eksikliðini kendi nefsin-
de tatmýþ, zorluklarýný yaþamýþ-
týr. Her türlü kötülüðün cahillik-
ten kaynaklandýðýný bilen ozan,
ona savaþ açmýþtýr adeta. Her
iyi þeyin ancak eðitimle, bilgiy-
le, kültürle olacaðýna inanmýþ,
ilim ve kültürü insanlarýmýza
birinci hedef olarak göstermiþ-
tir. Dahasý Veysel; cahil kiþilerin
bir HÝÇ olduðu görüþündedir.

Büyük halk ozanýmýz Aþýk Veysel’i  
ölümünün 31. yýlýnda saygýyla anýyoruz

Nice güzellere baðlandým kaldým

Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum

Her türlü isteðim topraktan aldým

Benim sadýk yârim kara topraktýr.

“Çanakkale  Zaferi’ni  kazana-
rak,  vataný  ve  bayraðý  için  þehit
olan  kahraman  Mehmetçikleri-
mizi  þükranla  anýyoruz.  Aziz
ruhlarý  þâd  olsun.“

18 Mart 2004 tarihinde Çanak-
kale Zaferi’nin 89. yýldönümü,
törenlerle kutlandý ve þehitleri-
miz saygýyla bir kez daha anýl-
dý. Anadolu`nun dört bir
yanýndan gelen binlerce genç
vatan evladý, vatanýnýn baðým-
sýzlýðý için her türlü zor koþula
raðmen tüm yüreði ile savaþa-
rak þehit oldu. Savaþýn baþla-
gýncýnda düþman kuvvetleri
Anadolu`yu ele geçirmenin
kolay olduðu görüþü ile hare-
ket etmiþ, ancak Türk ulusunun
cesareti ve inancýný hesaba kat-

madýklarý için büyük hüsrana
uðramýþlardý. Dünyanýn dört
bir yanýndan gelen asker ve
silah donanýmý ile kuþattýklarý
Çanakkale`yi bir daha dönme-
mek üzere terk ederken Çanak-
kale`nin geçilmez olduðunu
anlamýþlardý.

Karþý cephelerde savaþan asker-
lerin savaþa ara verildiðinde
birbirlerine yardýmcý olmalarý
ve birbirleriyle kurduklarý dost-
luk boyutu ile de Çanakkale
Savaþý dünya tarihinde ayrý bir
yer tutmaktadýr. 
Herþeye raðmen insanlýk tarihi-
nin kara sayfalarýnda yeralan
savaþlardan ders alýnarak bir
daha yaþanmamasýný diliyor ve
þehitlerimizi saygýyla anýyoruz.

Çanakkale Zaferi’nin 89. yýldönümü
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn,

Bu toprak, bir devrin battýðý yerdir.

Eðil de kulak ver, bu sessiz yýðýn,

Bir vatan kalbinin attýðý yerdir.

Bu ýssýz, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüðün bu tümsek, Anadolu’da,

Ýstiklal uðrunda, namus yolunda,

Can veren Mehmed’in yattýðý yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçasý geçerken ele,

Mehmed’in düþmaný boðuldu sele, 

Mübarek kanýný kattýðý yerdir.

Düþün ki, hasrolan kan, kemik, etin

Yaptýðý bu tümsek, amansýz, çetin,

Bir harbin sonunda, bütün milletin,

Hürriyet zevkini tattýðý yerdir.
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Akýn  Reisen  /  Kemal  Akýn  

Son dönemlerde inþaat iþçileri
ailelerini yanlarýna aldýklarý için
kýþ sezonu özellikle Noel döne-
minde cazipliðini kaybetti. 
Turizmcilerin sezonu 1 Temmuz
ile 3 Aðustos arasý olarak kýsýtlý
kaldý. Bu yoðun talebi mevcut
acentalar da kaldýramaz oldu.
Özel sektörün de olmayýþý, Av-
rupa ülkeleri arasýnda en paha-
lý tarifelerin düzenlendiði hat
olarak Avusturya-Türkiye hattý-
ný ortaya çýkarýyor.
Ben yýllara dayanan tecrübele-

rimden edindiðim bilgiye göre
yolcularýmýza þunlarý tavsiye
ederim ve bu konularda dikkat-
li olmalarýný isterim: Bazý acen-
talar yedek listesinde olan bile-
te 'O.K.' verilmiþtir diyor ve bu
müþteriyi gerek gidiþ yolculu-
ðunda gerekse dönüþ yolculu-
ðunda maðdur duruma düþü-
rüyor. Bir diðer baþýmýzý aðrýtan
husus ise uçak þirketlerinin
(überbuchung) kontenjandan
fazla rezervasyon almalarý. Bu
da müþterilerimizin aktarmalý
veya bir sonraki seferle uçmala-
rýna sebep oluyor. 

Havaalanýnda yetkililer gerekli
bilgiyi vermedikleri ve suçu üst-
lenmedikleri için bizim de baþý-
mýz çok aðrýyor. Fakat bu tarz
olaylarda þirket müþteriye taz-
minat ödemek zorundadýr. Bu
ek bilgi dýþýnda bavullarýnýn 30
kiloyu geçmemesine dikkat
etmelerini ve uçuþ saatinden 2
saat önce havaalanýna gelme-
lerini tavsiye ederim.  

2004 yaz sezonunda daha iyi
hizmet verebilmek için sizleri
yeni ofisimize davet ederiz.

Yýlmaz  Reisen  
Ercan  Yýlmaz

Geçmiþ dönemlerde insanlarý-
mýzýn seyahatlerini kabusa
çeviren olumsuzluklarýn artýk
ortadan kalktýðýný ve bunda
etkili olanlarýn baþýnda ise; artýk
halkýmýzýn uçak bileti, otelli
tatil (yani paket dediðimiz
satýþlar) ve tren yolculuklarýnda
profesyonel anlamda çalýþan
acentalarý tercih etmeleri geli-
yor. Ýki sene öncesine kadar elle

bilet yazýyorduk ve birçok hava
yolu þirketinin biletini kesemi-
yorduk ama artýk bu problem-
ler tamamen ortadan kalktý.
Otomatik bilet yazlýmý ve anýn-
da otelli rezervasyon dahil
olmak üzere 24 saat dünyanýn
her tarafýna bilet kesebilecek
duruma geldik. Ýnsanýmýz bir
bilet almak için 2 -3 sefer acen-
ta bürosuna gitmekten kurtul-
duðu gibi ayný zamanda da
otomatik yazýlým ile birlikte

yüzde yüz garantili bilet alma
imkanýna sahip.
Kaðýt kalem ile acenta iþletme
döneminin kapandýðýný ve hal-
kýmýzýn bu anlamda tercihlerini
doðru yapmasý gerektiðini
belirten Yýlmaz, Yeni Vatan
Gazetesi’nin geçen senelerde
olduðu gibi bu sene de halký-
mýzýn ve ülkemizin yararýna
çalýþmaya devam ettiði için
kendilerine teþekkür ettiðini
bildirdi.

Efes  Reisen  
Haydar  Karadaþ
Her sene yaþanýlan
yer sýkýntýsýný önle-
mek için önrezervas-
yon yaptýrmak þart.
Nisan ve Mayýs ayla-
rýnda vatandaþlarý-
mýz kararýný verirse
kendilerinin belirle-
miþ olduðu tarihte
uçmalarý daha müm-
kün olacak. 
Vatandaþlarýmýz bi-
letlerini aldýktan son-
ra kontrol ederek al-
sýnlar. Tarih ve uçuþ
saatine özellikle dik-
kat etsinler, ayrýca 2
saat önceden havaa-
lanýnda olsunlar. 

Toros  Reisen  
Ayhan  Yýlmaz
Vatandaþlarýmýzýn yaz sezo-
nu için önrezervasyon yaptýr-
malarý her seyahat acentasý-
nýn ilk isteðidir. Vatandaþlarý-
mýza en büyük önerim
güvendiði seyahat acentala-
rýndan biletlerini almalarý ve
devletin veya büyük þirketle-
rin uçaklarýndan þaþmamasý-
ný tavsiye ederim. 

Charter seferlerinin ucuz
olmasýna kanýp daha sonra-
dan doðabilecek sorunlarý
risk etmesinler.  Özellikle
Türkiye'ye uçacak olan yolcu-
larýmýzýn Türk Hava Yollarýný
tercih etmelerini tavsiye ede-
rim. 

Turizm sezonu baþlýyor: Sizler için bazý 
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Kent  Reisen  /  Yýlmaz  Ketenci
Müþterilerimiz biletin 'O.K.'li
olup olmadýðýndan mutlaka
emin olsun. Bunu gerek seya-
hat acentalarýnda gerekse
uçtuðu hava yollarýnýn müþteri
hizmetlerinden ögrenebilirler.
Havaalanýnda ayrýca dönüþ
biletini de kontrol ettirmelerini
tavsiye ederim. Geri dönüþler-
de eðer müþterinin bileti 'O.K.'li
deðil ise müþteriye biletiniz
baþkasýna satýlmýþ diyorlar.
Hiçbir havayolu ulaþtýrmacýsý

kimsenin biletini kimseye sata-
maz.
Eðer yolculuk esnasýnda bavul-
larý kaybolursa gümrüðe gir-
meden önce bagaj kayýp mer-
kezine gitmelerini ve bagaj
kayýp formu doldurmalarýný

öneririm. 
Çocuklu ailelerimizin en çok
dikkat etmeleri gereken husus
ise 2 yaþýndan küçük olanlarla-
ra bebek bileti, 2'den büyük
olanlara da çoçuk biletinin
kesilmesidir.

Geçtiðimiz günlerde Kent
Restaurant’ta  Türk Ýþadamla-
rýna kahvaltý yemeði veren
Cumhurbaþkaný Adayý Heinz
Fischer, daha sonradan Brun-
nenmarkt’ta bazý esnaflarý
gezdi. Hürpaþ Market’e  de
uðrayan Fischer, içerinin te-
mizliliðine ve düzenli olmasý-
na hayran kaldý. Hürpaþ
Market Sahibi Mehmet Vural,
kendisine “Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne girmesi için destek

olun” çaðrýsýnda bulundu.
Fischer ise “Türkiye son
dönemlerde çok büyük yol kat
etti. Artýk Türkiye’nin adaylýðý-
nýn ciddi anlamda düþünüldü-
ðünü” belirtti. Görüþmeden
sonra Mehmet Vural Fischer’e
bir  cep telefonu hediye etti ve
“Seçimleri sizin kazanmanýzý
istiyorum, umarým kazanýrsý-
nýz. Kazandýktan sonra sizi bu
telefondan arayýp tebrik ede-
ceðim” dedi.

Fischer’den  “Söz aldý”

Side  Reisen  
Kürþat  Býçakcý

Bu sene müþterimize hem
kaliteli hem de huzurlu
bir hizmet verebilmek için
ilk baþta kendimizi yenile-
dik. Büromuzu yeni yere
taþýyarak müþterilerimize

daha rahat ve ferah bir ortam-
da daha kaliteli bir hizmet sun-
mayý amaçlýyoruz. Turizm sezo-
nu baþlamadan önce herkesin
tatil zamanýný ayarlamasýnýn
kendilerini için daha avantajlý
olacaðýný düþünüyorum. 
Bu sene de tatili turizm sezo-
nuna denk gelen vatandaþ-

larýmýz için paket tatil kam-
panyalarý oluþturduk. Böylelikle
vatandaþlarýmýza aileleri ile bir-
likte hem rahat hem de müm-
kün mertebe uygun fiyatlarla
bir tatil imkaný sunmayý planlý-
yoruz. Bu paketlerimiz dünya-
nýn birçok turistik beldelerini
de kapsýyor.

seyahat acentelerimizin tavsiyelerini aldýk
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Viyana-  Avusturya vatandaþý
olan öðrencilerin yanýsýra,
Avrupa Ekonomik Sahasý üye
devletlerinden gelen  ve anne-
babasý en az beþ yýldan beri
gelir vergisi ödemekle yükümlü
olan öðrenciler de yurt yardýmý
(Heimhilfe), yol parasý yardýmý
(Fahrkostenbeihilfe) alma hak-
kýna sahiptir. Ancak bunun için
aþaðýda belirtilen þartlarýn yeri-
ne getirilmesi ve gereken þart-
lar hakkýnda Viyana Entegras-
yon Fonu'nun aktardýðý bilgileri
okuyucularýmýzýn dikkatine su-
nuyoruz.

Yurt  ve  yol  parasý  yardýmý  :
8. Okul basamaðýný baþarý ile
bitirdikten sonra politeknik,
orta ve lisenin 9. okul basama-
ðýna devam eden öðrenciler

Okul  yardýmý,  
yurt  ve  yol  parasý  yardýmý

10. Okul basamaðýndan itiba-
ren orta veya liseye giden
öðrenciler

Yasal  þartlar:
1-Öðrencinin ailesinin gelir ve
ailesinin büyüklüðü dikkate alý-
narak sosyal olarak yardýma
muhtaç olup olmadýðýna baký-
lýyor.
2-Öðrencinin baþarýlý olmasý

gerekiyor. Okul yardýmý için
(Sculbeihilfe) bir önceki dönem
not ortalamasýnýn mecburi
derslerde 2,90'nýn altýnda
olmamasý gerekiyor. Yurt yardý-
mý içinse  (Heimhilfe) not orta-
lamasýnýn 3,10 olmasý yeterli.
3-Ayný okul basamaðýnýn tek-
rarlanmamasý gerekiyor.
4-Yurt yardýmý (Heimbeihilfe),
okula gitmek için anne-babasý-
nýn ikamet ettiði yerin dýþýnda
oturmak zorunda olan öðrenci-
ler için verilmektedir. Ancak
bunun için hergün gidip gel-
melerinin mümkün olmamasý
gerekiyor.
Yol parasý yardýmý da (Fahrtkos-
tenbeihilfe) sadece yurt yardýmý

alan öðrencilere verilmektedir. 

Yýllýk  yardým  miktarlarý:
Okul  yardýmý:      982,-  Euro
Yurt  yardýmý  :  1.200,-  Euro

Yol  yardýmý  :  88,-  Euro

Yukarýdaki tutarlar öðrencinin
aþaðýdaki durumlardan birine
sahip olmasý ile artar:
- Öðrencinin anne-babasý vefat
etmiþse
- Öðrenci, çalýþanlar için bir
okula gidiyor ve geçimini ken-
disi saðlýyor ise
- Evli olmasý halinde ne kendi
ailesi ne de eþinin ailesi ile ayný
evde oturmuyorsa
- Bedensel ya da zihinsel özürlü

ise
- Bir önceki sýnýfý büyük baþarý
ile tamamlamýþsa 

Bu yardýmlarý alabilmek için
gerekli olan baþvuru formlarý ve
diðer belgeler okul müdürlük-
lerinden temin edilebilir. 
Okul müdürü tarafýndan onay-
lanan baþvurularýn en geç 31
Aralýk tarine kadar aþaðýdaki
adrese verilmesi gerekir:
Stadtschulrat  für  Wien
Abt.  Schülerbeihilfe
Wipplingerstraße  28
1010  Wien
Ayrýca 52525/77410 no’lu
telefondan detaylý bilgi alýnabi-
lir.

Viyana-  Avusturya Sosyal
Güvenlik Mevzuatý'na göre,
ölen sigortalýnýn geride kalan
eþ ve 18 yaþýný doldurmamýþ
(yüksek öðrenime devam
eden ve 26 yaþýný doldurma-
mýþ) çocuklarý, dul aylýðýndan
yaralanabiliyor. Ancak bunun
için;
- Ölen sigortalýnýn, ölümün-
den önceki 10 yýl içersinde
(120 ay), 5 yýl (60 ay) sigortalý
olarak çalýþmýþ olmasý þartý
aranýyor. Emekli aylýðýnýn
baðlanabilmesi için ise en az

180 aylýk sigortalý olarak çalýþ-
ma sürenin doldurulmuþ ol-
masý gerekiyor.
- Avusturya'da çalýþýlmýþ olan
sürelerin yeterli olmamasý du-
rumunda ise, sigortalýnýn
Türkiye'deki ya da sosyal
güvenlik anlaþmalarýnýn imza-
landýðý diðer ülkelerdeki sigor-
taya baðlý hizmetleri de dikka-
te alýnýyor. Böylece iki ülkede
yapýlmýþ olan hizmet süreleri-
nin birleþtirilmesi suretiyle
emekli aylýðý baðlanmasý
mümkün olabiliyor.

- Ölen bir sigortalýnýn Avustur-
ya'daki çalýþma süresi dul ve
yetim aylýðý için yeterli deðil
ise, ölen sigortalýnýn primleri
bir defaya mahsus olmak
üzere tazminat þeklinde öde-
niyor.
Sigortalýnýn ölümünden sonra
yakýnlarýna otomatik olarak
dul ve yetim aylýðý baðlanmý-
yor. Aylýk baðlanabilmesi için
baþvuruda bulunmak gereki-
yor.
Avusturya ve Türkiye arasýnda
yapýlmýþ olan Sosyal Güvenlik

Anlaþmasý'na göre Avustur-
ya'da ya da Türkiye'de yapýlmýþ
olan baþvurular her iki ülkede
de yapýlmýþ olarak kabul edil-
mektedir.

Avusturya'da emeklilik aylýðý-
nýn ve dul aylýðýnýn baðlanma-
sý iþlemleri 6 ay ile 1 yýl arasýn-
da tamamlanýyor. Bunun ne-
deni olarak ise genellikle Tür-
kiye'deki kurumlardan istenen
iþlemler için gerekli belgelerin
gönderilmesindeki gecikmeler
gösteriliyor.

Dul aylýðý alabilmenin þartlarý

Öðrenci yardýmlarýndan haberiniz var mý?



Schalk Consulting 
Emlakçýlýk/Ýmmobilien

Emlakçý  komisyonu  satýþ  fiyatlarýmýza  dahil  deðildir.  Alýþ  fiyatýnýn  %  3  +  K.D.V.  veya  kiralýk  dairelerde  üç  aylýk  kiranýn
brüt  karþýlýðý  alýnýr.  Eðer  burada  kendinize  uygun  birþeyler  bulamadýysanýz,  o  zaman  hemen  beni  arayýn.  Diðer  teklifle-
rimizi  de  0664  839  54  83  No´lu  telefonumdan  öðrenebilirsiniz.  
Ayrýca  sizlerinde  evini,  dairesini  ve  arsasýný  kendi  tekliflerimiz  arasýna  da  alabiliriz.

Bilgi için Herr Wezdenker : 0664 839 54 83

Ýyi durumda kiralýk
bahçeli lokal.

Yaklaþýk 180 m², 120 kiþilik
lokal + 120 kiþilik bahçe

içinde yer. 
Komple donanýmlý. 

Devir ücreti: 95.000,- Euro,
toplam kira 1.800,- Euro,

Obje No: 213843

10. Bölge’de

70 m²´lik 2 Oda, mutfak, tuva-
let, banyo, hol, zemin katta,

ulaþýmý kolay, merkezi ev ýsýtma
sistemli satýlýk daire. 

Fiyatý: 101.900,- Euro,
Aidat: Garaj ücreti dahil

130,- Euro. 
Obje No: 024149

10. Bölge’de

þirin 3 oda, hol, banyo, tuvalet,
ardiye, bakýmlý satýlýk daire. 

Fiyatý: 130.000,- Euro,  Aidat:
Sýcak su, kalorifer ve garaj dahil 

218,- Euro. 
Obje No:023275

11. Bölge’de

496 m²  büyüklüðünde,
ferah, 130 m² ev + kiler
inþaa edilebilinir, 1. sýnýfý

kaliteye sahip, 
güzel satýlýk arsa. 

Fiyatý: 145.000,- 
Euro. Obje No: 211309

16. Bölge’de
yeni renove 

edilmiþ 80 m², 3 oda, mut-
fak, banyo, tuvalet, hol,

yerden kaloriferlere kadar
yenilenmiþ satýlýk daire.

Fiyatý: 125.000,-
Euro. Obje No: 605085

17. Bölge’de

100 m² büyüklüðünde, 10
m²  teraslý, geniþ mutfaklý,

baþka 2 odalý, büyük 
banyolu, holü satýlýk daire.   

Fiyatý: 181.900,- Euro.
Aidat: 190,- Euro  
Obje No: 620254

10. Bölge’de

Gudrunstr. üzerinde, 86 m²´lik,
3 oda, mutfak, büyük banyo ve
hollü, az bakým yapýlmasý gere-

ken, süper bir ücrete satýlýk
daire.

Fiyatý: 99.000,- Euro,
Aidat: 218,- Euro.  
Obje No: 620256
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Viyana-  Belediye  Meclis  üyesi
Naciye  Eroðlu  Wiener  Zeitung'a
konuþtu.

Tirajý günde 25 bin olan ve
devlet tarafýndan çýkarýlan
Wiener Zeitung gazetesinin 26
Þubat tarihli sayýsýnda
(10.sayfa), yukarýdaki baþlýk
altýnda yayýmlanan St.Pölten
çýkýþlý haberi Türk toplumunu
direkt olarak ilgilendirdiði ve
Avusturya basýnýnda Türk top-
lumu ile ilgili çýkan haberlere
örnek olmasý amacý ile Yeni Va-
tan Gazetesi okuyucularýnýn
dikkatine  bire bir tercüme ede-
rek yorumsuz bir þekilde aþaðý-
da dikkatle sunuyoruz: 

Aþaðý  Avusturya'nýn  ilk  Türk
kökenli  adayý,  eski  misafir  iþçi-

lere yeteri kadar yükselme ola-
naðý tanýnmamasýný eleþtiriyor
ve onlarý iyi Almanca öðren-
meye çaðýrýyor .
Þubat 2004'de  yalnýzca St.Pöl-
ten Belediye Meclisi'nde deðil
Aþaðý Avusturya Eyaletinde de
bir yenilik yaþandý: Türkiye'de
doðmuþ olan Naciye Eroðlu be-
lediye meclisi üyeliðine getiril-
di. Selefi olan Yeþiller partisin-
den Elke Keller mesleki neden-
lerden dolayý görevinden ayrýl-
mýþtý. Eroðlu böylece eyaletin
ilk Türk kökenli belediye meclisi
üyesi oldu. Bu diðer eyaletlerde
de ender rastlanýlan bir olay.
Yalnýz Viyana, Linz ve Ried'de
Türk kökenli belediye meclisi
üyeleri bulunuyor.
Yaklaþýk 20 yýldan beri St.Pöl-
ten'de yaþayan 41 yaþýndaki
Eroðlu, ''Presse''nin kendisi ile
yaptýðý röportajda, öncelikle
göçmenlerin sorunlarýnýn ken-
disini siyasi alanda angajman
göstermeye teþvik ettiðini söy-
lüyor. Eroðlu ev hanýmý ve iki
çocuk annesi. Çocuklarý liseye
gidiyor, eþi ise iþçi. ''Benim pek
kötü tecrübem olmadý, ama
göçmenler hala çok maðdur
durumda'' diyen Eroðlu, birçok
þeyin vatandaþlýða baðlý oldu-
ðunu ve bu yüzden göçmenle-
rin belediye konutlarýndan isti-
fade edemediklerini belirtiyor.
Eroðlu ayrýca yabancýlara yerel
seçimlerde oy kullanma hakký

verilmesinden yana çýkýyor.
Eroðlu'na göre, Avusturya va-
tandaþlýðýna geçmiþ olanlarýn
bile hala entegre olamamalarý,
bundan daha büyük bir sorun.
''Bu konuda artýk birþeyler yapýl-
masýný ve bize ucuz iþ gücü
gözüyle bakýlmamasýný istiyo-
rum'' diyen Eroðlu, Türk iþçileri-
nin bundan 40 yýl kadar önce
Avusturya’ya gelmelerinden bu
yana, onlara hala ayný zihniyet-
le yaklaþýlmasýný anlayamýyor.
Eroðlu, sosyal açýdan yüksel-
menin baþarýlamadýðýna dikkat
çekerek, ''þimdiye kadar hiç söz
almadýðýmýz için bizi unuttular''
diyor. St.Pölten nüfusunun
yüzde 10'u göçmenlerden olu-
þuyor ve bunlarýn büyük bir
kýsmý da Türkiye'den geliyor.
''40 yýl sonra insanlarýn birbirle-
rini hala tanýmamalarý ve içleri-
ne kapanmalarý nasýl açýklana-
bilir?'' Eroðlu, kendisini göç-
menlerin temsilcisi ve tercüm-
aný olarak görüyor.
Eroðlu, entegrasyonun gerçek-
leþmemesinde göçmenlerin de
payý olduðunu düþünüyor:
Bunlarýn çoðunun bir nevi get-
toda yaþadýklarýný, yalnýz birbir-
leriyle iliþkide olduklarýný belir-
ten Eroðlu, bunun çocuklara
da yansýdýðýný, onlarýn da yuva-
da, okulda ya da  boþ zamanla-
rýnda dýþa açýlmadýklarýný söy-
lüyor. ''Anlaþma imkaný olsaydý,
bir adým daha yaklaþýlabilirdi''

diyen Eroðlu, Almanca bilgisi-
nin yeterli olmamasýnýn sosyal
açýdan yükselmeyi de engelle-
diðini vurguluyor. Bu baðlam-
da zorunlu Almanca kurslarýnýn
da bir þey getirmediðine deði-
nen Eroðlu, ''Bu yalnýzca korku
yarattý'' diyor. Eroðlu göçmen-
lerin Almanca öðrenebilmeleri
için, kendi istekleriyle gidebile-
cekleri, parasýz ve çok sayýda
kursun yapýlmasý gerektiðine,
ancak bunun için göçmenlerin
kendilerinin de çaba göstermek
zorunda olduðuna iþaret edi-
yor.

Kültür  engeli
Kültürün de bir diðer engel
olduðunu söyleyen Eroðlu,
''Belki de kendimizi burada evi-
mizde gibi hissetmediðimiz
için, kültürümüze çok baðlý
kalýyoruz'' þeklinde bir açýklama
getiriyor. Baþörtüsü Eroðlu için
bir konu teþkil etmiyor. ''Ben
baþörtüsü takmýyorum, baþka-
larý takýyorsa, bu benim için
sorun deðil'' diyor. Eroðlu'nun
kadýn rolüne farklý bir bakýþ
açýsý var: Kendisinin hiç birþey
için izin istemek zorunda kal-
madýðýný belirten Eroðlu, ''Tabii
bu konuda çok katý olan aileler
mevcut, ama zamanla herþey
kendiliðinden yumuþayacaktýr''
diyor ve belki de kendisinin iyi
bir örnek olabileceðini ifade
ediyor.

Wiener Zeitung'a konuþtu
Belediye  Meclis  üyesi  Naciye  Eroðlu:

Viyana-  Viyana Eyaleti Eðitim
Müfettiþliði, okulunu herhan-
gi bir sebeple deðiþtirmek
isteyen öðrenciler için yeni bir
internet hizmeti sunuyor.
www.schulfuehrer.at adresin-

de, Viyana'da bulunan tüm
okullar hakkýnda bilgilerin
yanýsýra lisan, öðleden sonra
okul gibi konular hakýnda da
bilgi edinmek mümkün.
Okullar hakkýndaki bilgilerin

okul müdürleri tarafýndan
sürekli güncellendiði sitede,
okul aile birlikleri, okul psiko-
loglarý, yabancý eðitim progra-
mýna sahip okullar ile bilgiler
de yeralýyor.

Avrupa çapýnda tek olan bu
sistem sayesinde yetiþkinler

dýþarýdan lise bitirme sýnavlarý
(externistenprüfung), meslek
olgunluk sýnavlarý (Berufs-
reifeprüfung) hakkýnda gerekli
bilgilere ulaþabiliyor. 

Kaynak:
Viyana Entegrasyon Fonu

Gençler hangi okulu seçmeli?
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Uydu sisteminin en önemli
parçalarýndan birinin Satelit
kablosu olduðunu biliyor
muydunuz? 

Uydu Sistemleri Uzmaný olan
Murat  Arýöz-FLASH-SAT “Yýl-
larýn tecrübeli elemanlarý ile
siz deðerli müþterilerimize
hizmet vermekten  gurur
duyarýz” diyerek bizlere
önemli konularda bilgi verdi.
“Senelerden beri yapmýþ

olduðumuz tecrübelerde gör-
dük ki birçok müþterimiz
büyük bir anten alýp kabloyu
doðru baðlayamadýðý için
problem yaþýyor.
Yapýlan hatalarýn tekrar olma-
masý için bilgi vermek ihtiyacý
duyduk”.

Kablonun  yanlýþ  montajýndan
dolayý  yapýlan  hatalar:
1) DiseqC otomatik anahtarý
doðru çalýþmaz.

2) Mesela 120 cm çapýnda bir
Anten 30 metre kablo çekildi-
ðinde kaliteli olmayan bir
kablo yüzünden ve de montaj
hatalarý yüzünden 80 cm
çapýndaki anten kadar güç
verebilir. 

Kablo  montajýnda  dikkat  edi-
lecek  hususlar:
1) Kabloyu çekerken kýrýlma-
masýna dikkat etmeliyiz.
2) F-baðlantýsýnýn düzgün bir
þekilde takýlmasý lazým.
3) Dijital Satelit kablosunun
80 dB veya daha üstünde
olmasý lazým.

Kablonun  yapýlýþ  þekli  :
1) Kablo tahminen 2 cm
kadar geriden üst beyaz plas-
tik tabaka kesilerek çýkartýlýr.

Dikkat: Ýçindeki koruma tel-
leri kesilmemelidir.
2) Ýçindeki Aliminum koruyu-
cu kesilip çýkarýlýr.
3) Kablonun dýþ koruyucu tel-
leri iç plastik tabakanýn üzeri-
ne sað tarafa doðru çevriler-
ek sarýlýr.
4) Ýç plastik tabaka tahminen
7 mm ileriden kesilip çýkarýlýr,
Dikkat edilecek husus: Ýç tel
ile dýþ teller birbirine temas
etmemelidir.
5) F-baðlantýsý iç beyaz taba-
ka gözükene kadar saða
doðru çevilerek monte edilir.

6) F-baðlantýsý monte edildik-
ten sonra ortadaki bakýr uç
tahminen 2 cm sonra kesilir,
böylece kablo montajý
tamamlanmýþ olur.

Sat-kablo montaj hatalarý nasýl yok edilir?

Murat Aygün ve Murat Arýöz

Viyana- 6 aydýr Wr.Neu-
stadt'da faaliyet gösteren
B&A þirketi 2. þubesini
Viyana'nýn 3. bölgesinde
bulunan Galeria alýþ-veriþ
merkezinde hizmete sundu.
B&A'nýn kurucusu olan
Ergün Bozdoðan, kendisi ile
yaptýðýmýz söyleyiþide bize
þunlarý söyledi.
Daha yeni olmamýza rað-
men vatandaþlarýmýzdan
çok büyük ilgi görüyoruz.
Amacýmýz Türk halkýnýn
Türkiye'de kendisini ýspatla-
mýþ olan Colin's, Mavi Jeans,
Loft ve Mustang gibi mar-
kalarý buradaki halkýmýza en
iyi þekilde tanýtýp satmak.
Þirketimizin en büyük hede-
fi 1 sene içinde 5 maðazaya
ulaþmasýdýr. Bu baþarýda
tabiki deðerli ortaklarým
Bülent Uçar ve Nihat
Karakuþ'un da paylarý var.

Özlenilen markalar Viyana’da

Bülent  Uçar  (sol)  ve  Ergün  Bozdoðan
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Viyana-  Yaklaþan Arbeiter-
kammer (Ýþçi Odalarý) seçimleri
Viyana'da oldukça fazla sayýda
bulunan Türk çalýþanlarýmýzýn
kimleri destekleyip, kimlere oy
vereceði sorusunu akýllara
getirdi. Sandýklardan çýkan
sonuçlara göre belirlenen
Kamerrat'lar çalýþanlarý temsil
edecek ve yönetime karþý onla-
rýn hakkýný koruyacak. Yýllardýr
Avusturya'da çalýþan ve Ýþçi
Odalarýna aidatýný ödeyen göç-
menlerin bugüne kadar yete-
rince temsil edilemedikleri ve
haklarýný koruyamadýklarý da
bilinen bir gerçek. Öyleyse
bütün çalýþanlarýmýzýn seçimle-
re azami derecede katýlmasý
gerekiyor.

Önümüzdeki beþ yýlýn iþçi-
memur temsilcilerinin belirle-
neceði seçimlere katýlacak olan
Türk çalýþanlara kimi niçin
destekleyeceklerini sorduk:

Mag.  Hasan  Demir  (33):
Seçimlerde Bündnis Mosaik'i
desteklemeyi düþünüyorum.
Türklerin oralarda bir yerlere
gelmesi lazým ki haklarýmýz
daha iyi korunabilsin. Ayrýca
seçtiðimiz fraksiyonun temsilci
sayýsý arttýðý oranda daha iyi
temsil edileceðiz. Büdnis
Mosaik'in baþkaný Levent Abi'yi
de tanýyorum. Güzel iþler baþa-
racaðýna inanýyorum. 

Abdülaziz  Öðüt  (21):

Daha önce havaalanýnda mut-
fak bölümünde çalýþýyordum.
Þu anda iþssizim. Oyumu
SPÖ'ye vermeyi düþünüyorum.
Seçimlerden beklentim en kýsa
sürede bir iþ bulabilmek.

Hasan  Gül  (59):

Marangoz ve doðramacý olarak
çalýþýyorum. Seçimlerde kimseyi

desteklemeyi düþünmüyorum.
Kimi destekleyip oraya çýkarsak
bizi unutuyor. Tabi ki orada
Türklerin olmasý bir artý ama
onlar da bizim haklarýmýzý
korumuyor. 35 senedir ayný fir-
mada çalýþýyorum. Türk temsil-
cilere bir iþim düþtüðünde ya
karþýlýðýnda para istiyorlar ya
da "O iþ bizim alanýmýza gir-
miyor" diyorlar. Benim anladý-
ðým kadarýyla bizimle uðraþ-
mak istemiyorlar. Hiçbir þey
yapmasalar bile temsil ettikleri
kiþilerle en azýndan güzelce
selamlaþsýnlar, iletiþim kursun-
lar, bazen bu bile yeter!

Nevzat  Akpýnar  (41):  

Brunnenmarkt'ta pazarcý olarak
çalýþýyorum. Seçimlerde kimseyi
desteklemeyeceðim, çünkü hiç
biri derdimize derman olmu-
yor. Wirtschaftskammer (Ýþve-
ren Odalarý)'in yaptýðý görevi
Arbeiterkammer yapmýyor. Ýþçi-

nin sorununu dinleyip hakkýný
korumuyor. Biz burada
Avusturyalý çalýþanlara nazaran
ikinci sýnýf vatandaþ muamelesi
görüyoruz. Mesela bizim
pazarcýlar olarak yýllardýr hiç
çözülmeyen dertlerimiz var.
Pazara arabalarla her giriþ çýký-
þýmýzda ceza ödüyoruz. Bizim
için Marktamt'larla bir iliþki
kurulabilir. Sabah pazarý kura-
caðýmýz ve akþam da toplaya-
caðýmýz zaman arabalarýmýzý
pazar yerine getirebilmemiz
için bir düzenleme yapýlabilir.
Dört senedir buradayým, Arbei-
terkammer'den birinin gelip
derdimizi dinlediðini görme-
dim.

Ýbrahim  Doðuç  
(Ankara Marketin sahibi):

Arbeiterkammer bir iþ mahke-
mesidir ve iþçi haksýzlýða uðra-
dýðýnda onun hakkýný koru-
makla görevlidir. Seçeceðimiz
kiþin siyasi görüþü benim için
çok önemli deðil, yeter ki
gerektiðinde bizi korusun. Ben
7 yýldýr market iþletiyorum,
þimdiye kadar Arbeiterkam-
mer'e bir iþim düþmedi. Ama
seçeceðimiz temsilcilerden bir
isteðim var: Eðer mümkün ise
Arbeiterkammer'den evlerimize

AK seçimlerinde “Sandýk” baþýna
Viyana'da 3 Mayýs ile 14 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan
seçimlere þu gruplar katýlýyor: Bündnis Mosaik, Sozialdemokra-
tische GewerkschafterInnen, Alternative und Grüne Gewerk-
schaften, Österreichische Volkspartei ÖABB, Freiheitliche
Arbeitnehmer ve bazý küçük gruplar. Çalýþanlar oylarýný
mektupla kullanabilecekleri gibi, iþ yerlerinde kurulan seçim
bürolarýnda da oy verebilecekler.
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gelen broþürler Türkçe olsun ki
içinde yazan her þeyi iyice
anlayabilelim. Aksi halde bir
kýsmýný anlasak bile, anlamadý-
ðýmýz bölümler oluyor.
Seçimlerde kime oy vereceðimi
daha kararlaþtýrmadým. Hak ve
özgürlük neredeyse oraya vere-
ceðiz oyumuzu. Önce görüþ-
lerini dinleyeceðiz. Henüz
kimse gelip yapmak istedikleri-
ni anlatýp oy istemedi. 

Nevin  Kahraman  (Baden):
Þu an acil yardým parasýyla
geçiniyorum. Daha önce bir
jelatin-folyo firmasýnda çalýþý-
yordum. Oyumu SPÖ'ye ver-
meyi düþünüyorum. Ev ve iþ
bulma problemimiz var.
Umarým biz çalýþanlar için
daha kolay ev bulabilme þartla-
rý oluþturulur.

Vedat  Kahraman  (Baden):
Marangoz ustasýyým. Bir metal
firmasýnda çalýþýyordum, has-
talýk çýkýþý aldým. Arbeiter-
kammer seçimlerinde oyumu
SPÖ'ye vermeyi düþünüyorum.
Oðlum çýraklýk eðitimi yaptý
ama þu an iþsiz. Seçeceðimiz
temsilcilerden iþsizliðe bir çare
bulmalarýný istiyoruz.

Sevim  Tekin  (Baden):
Bir folyo firmasýnda çalýþýyor-
ken hastalýk yüzünden emekli-
liðe baþvurdum. Yýllardýr bura-
da çalýþýyoruz ama hiç oy kul-
lanmadýk. Ne yapmak istedikle-
rini, ne vaadettiklerini anlamý-
yorduk. Bu seçimlerde gelip
bilgilendirirler ve projelerini
anlatýrlarsa ona göre oy veririz.

Nesli  Avcý  
(Merve Tesettür'ün sahibi):
Arbeiterkammer seçimlerinde
Bündnis Mozaik'i desteklemeyi
düþünüyorum. Levent Bey'i
tanýyoruz. Yýllardýr bu iþin için-
de olan ve güvendiðimiz biri.
Seçilecek kiþilerden beklentile-
rim ise þunlar: Ben serbest
meslek sahibi bir iþletmeci ola-

rak vergilerimizin düþürülmesi-
ni istiyorum. Ayrýca Kranken-
kasse'ye her ay ödediðimiz sa-
bit ücret oldukça yüksek. Ka-
zandýðýmýz parayý vergilere ve-
riyoruz. 

Brunnenmarkt'ta da çözülmesi
gereken pek çok problem var:
Mesela park sorunu. Park ede-
cek yer olmadýðý için müþteriler
gelmiyor. Ayrýca pazarcýlarýn
standlarý kapalý ve sabit olacak-
tý. Þu an her akþam sergileri
toplayýp sabah tekrar açmamýz
gerekiyor. Baþka bir diðer pro-
blem ise pazardaki rekabet.
Herkes malýný diðer pazarcýlar-
dan ucuza satmaya çalýþýyor.
Fiyatlara bir standart taban
getirilmesi lazým. 

Fendiye  Hartman  (46):  
Seçilecek temsilcilerimizden
beklentim iþssizliðe bir çare
bulmalarý. Ayrýca biz Türk çalý-
þanlarý Avusturyalý çalýþanlara
göre daha kötü þartlardayýz.
Avusturyalýlar Türkleri çok
çalýþtýrýyor ama az para veriyor-
lar. 

1166..  VViiyyaannaa’’ddaa
tteekkssttiill  aallaannýýnnddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreenn  vvee

hhaazzýýrr  mmüüþþtteerriissii  oollaann  aannaa  ccaaddddee  üüzzeerriinnddeekkii  

dükkanýmýzý devren 
kiralýyoruz.

Ýnfo:  0664  511  52  49

Viyana-  Ekim 2003 tarihinde
MADDOX ürünleri, AYANLAR
þirketinin sahibi  Tamer Ayan-
lar tarafýndan piyasaya su-
nuldu. MADDOX’un ana faa-
liyet alaný enerji içeceði.
MADDOX ayrýca Türkiye ve
Avusturya genelinde  diðer
enerji ve meyve sularýyla da
hizmet vermekte. 
AYANLAR Genel Müdürü
Tamer Ayanlar ile yapmýþ
olduðumuz söyleyiþide kendi-
si bize þunlarý söyledi; “Ürün
portföyümüzde  enerji  içe-
cekleri  alanýnda  Maddox,
Tofisi,  Fener,  Arslan,  Siyah

Beyaz,  Bordo  Mavi  adlý  ürün-
ler  yeralmaktadýr.  Meyve  suyu
alanýnda:  Kavza  Meyve  Sularý
1  litre  ve  0,2  lt.’lik  olmak
üzere  þeftali,  kayýsý,  muz,
ananas,  viþne  ve  ACE  vardýr.
Avusturya  genelinde  toptan
ve  perakende  satýþlarýmýz
devam  etmektedir.  Palet
bazýnda  yapýlan  satýþlarda
özel  indirim  yapýlýr.  MADDOX
enerji  içeceðinin  bir  diðer
özelliði  de  Türkiye’de  2001
yýlýnda  çýkan  kodekse  uygun
olup  üretilen  ilk  ve  tek  içecek
olup  içinde  kesinlikle  alkol
olmamasýdýr”.

Özgül  Usluadam  ve  Tamer  Ayanlar

Ayanlar iddialý
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VViiyyaannaa-  2 Þubat ile 13
Þubat arasýnda Tirol'de yapý-
lan Arbeiterkammer  (Ýþçi
Odalarý) seçimleri sonuçlan-
dý. Yeþiller Partisi'nin listesin-
den Ayhan Özakar  ve Soli
Tirol listesinden Burhan
Yöndem'in seçilmeleriyle ilk
kez iki Türk adayýn da Tirol
Ýþçi Odasý'na  girmeyi baþar-
dýðý açýklandý.

Yeþiller listesinde ayrýca üçü
kadýn beþ Türk kökenli aday-
ýn daha yeraldýðý belirtildi.
Sandelye sayýsýnýn 5'e yük-
seltilmesi sayesinde  4. sýra
adaylýðýndan seçilen Aydan
Özakar'ýn, "göçmenlerin
haklarý için mücadele edece-
ðim" dediði ifade edildi.

26.01.2004 tarihinde
Salzburg eyalet seçimleri ile
baþlayan seçim maratonu
14.05.2004 tarihine kadar
devam edecek.

AAKK''yyýý  ((AArrbbeeiitteerrkkaammmmeerr//ÝÝþþççii
ooddaallaarrýý))  ttaannýýyyoorr  mmuuyyuuzz??

Ýþçi odalarýnýn en önemli
iþlevi, iþçilerin ve memurlarýn
haklarýný korumaktýr. Çalýþan
bütün iþçi ve memurlar
AK'nýn üyesidir. Bu zorunlu
üyelik her çalýþanýn aylýk
maaþýndan %0,5 oraninda
kesilen üyelik aidatý ile
gerçekleþir.
AK meclis üyeleri her dört
yýlda bir seçilir. Avusturya'da
çalýþan herkes vatandaþ
olma þartý aranmaksýzýn
seçme hakkýna sahiptir.

AAKK''nnýýnn  hhiizzmmeettlleerrii  nneelleerrddiirr??
AK'nýn vermiþ olduðu bazý
hizmetler:

-Yýlda 400'ü aþan bilirkiþi
raporu
-Kanun ve yönetmeliklere
iliþkin beyanlar
-Ýþ hukuku danýþmanlýðý, iþçi
haklarýnýn korunmasý
-Mesleki eðitim, ücretsiz
kurslar
-Burs konularýnda destek

KKiimmlleerr  sseeççmmeenn  oollaabbiilliirr??
Hangi ülkenin vatandaþý
olduðuna bakýlmaksýzýn iþçi
ve memur olarak çalýþan
herkes seçme hakkýna sahip-
tir.
Seçim hakkýna sahip olan 
-Çýraklar (Lehrlinge)
-Doðum izninde olanlar
(Karenz)
-Asker ve sivil hizmet görev-
lileri ve vergiden muaf ola-

rak çalýþanlar (geringfügig-
beschäftigt) aidat ödeme-
melerine raðmen, seçim
listelerine isimlerini yazdýr-
dýktan sonra oy kullanabile-
ceklerdir. Bu amaçla AK
seçim bürolarý mektupla siz-
leri seçime davet edecektir.

ÝÝþþssiizz  ((AArrbbeeiittssllooss))  

Halen iþ arýyor iseniz ve aþa-
ðýdaki tarihlere kadar iþsizlik
süreniz bir yýlý geçmemiþse
oy kullanabilirsiniz:

AAKK''nnýýnn  sseeççiimm  bbüürroollaarrýýnnaa
nnaassýýll  uullaaþþaabbiilliirrssiinniizz??

Her eyalette o eyaletin AK
seçimi yapýlacaktýr. Bulun-
duðunuz eyaletteki AK
seçim bürosu sizleri þu
konularda bilgilendirecektir:

11-Seçmen listelerine giriþ
þartlarý

22-Seçim listende bulunup
bulunmadýðýnýz

33-Nasýl ve ne zaman seçmen
kartýnýzýn elinize geçeceði

44-  Nerede ve ne zaman oy
kullanabileceðiniz.

AAKK''nnýýnn  sseeççiimm  bbüürroollaarrýýnnaa
nnaassýýll  uullaaþþaabbiilliirrssiinniizz??

VViiyyaannaa
TTeell..::  0011//5500116655  3322  5533  
WWeebb  ssiittee
::wwwwww..aakkwwaahhll22000044..aatt

NNiieeddeerröösstteerrrreeiicchh
TTeell..::  0011//  558888  8833-11117733
WWeebb  ssiittee::
wwwwww..aakkwwaahhll22000044..aatt

OObbeerröösstteerrrreeiicchh::  
TTeell..::  00773322//6699  0066  33  0011
WWeebb  ssiittee::  aakkwwaahhll..aakk-ooooee..aatt

SStteeiieerrmmaarrkk
TTeell..::  00331166//  7777  9999  2255  8844
WWeebb  ssiittee::
wwwwww..aakkwwaahhll22000044..aatt//ssttmmkk

Oylarýnýzý orta ve büyük fir-
malarda oy sandýklarý bulu-
nuyorsa burada, eðer çalýþtý-
ðýnýz iþyerinde oy kullanma
imkanýnýz yoksa veya izin,
iþsizlik, hamilelik gibi neden-
lerle iþyerinde bulunamý-
yorsanýz mektup ile de seçi-
me katýlabilirsiniz. 
Bunun için zamanýnda
seçim bürolarýna baþvurarak
edineceðiniz oy kullanma
belgeleri (Wahlkarte)  ile
oyunuzu kullanabilirsiniz.

AK (Ýþçi Odalarý)  seçimleri baþladý
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1999 yýlýndan beri reklam
sektöründe  hizmet vermekte
olan Good  Friends reklam
ajansý Türk çalýþanlarýyla Türk
piyasasýna da girmek istiyor.
Good Friends’in genel müdü-
rü Shahin Nejad'la yaptýðýmýz
söyleyiþide "Uzun senelerdir
bu sektörün içindeyiz, Türk
müþteri piyasasýna tam anla-

mýyla giremedik fakat ekibi-
mizi Türk arkadaþýmýz Meh-
met Bayar'la güçlendirdik" de-
di.Verdikleri hizmetleri kýsaca
özetleyen Nejad, "Website
tasarýmý, Grafik, Matbaa ala-
nýnda hizmet vermekteyiz,
amacýmýz; ucuz, kaliteli hiz-
meti vermek ve herkesi müþ-
teri olarak kazanmaktýr" dedi.

Good Friends
Reklam Ajansý

Viyana'nýn 16. bölgesinde
Ottakringerstr.’de hizmet
vermekte olan X-Mobile 4.
senesini kutluyor. Ayný za-
manda geçtiðimiz günlerde
de X-Mobile'ýn kurucusu
olan Murat Yiðitsoy'da 24.
yaþýný kutladý. Yiðitsoy'la
yaptýðýmýz söyleyiþide "Ben
18 senedir Avusturya'da ya-
þýyorum. Birçoðumuz gibi
ben de burada yetiþmiþ 2.
nesil gençliðe aitim. HTL
mezunuyum. Okulumu bitir-

dikten sonra birkaç sene
deðiþik sektörlerde çalýþtým.
Klasik iþçi olmak istemedim,
ailemin de desteðiyle X-
Mobile'ý kurdum. Ve 4 sene-
dir büyük bir baþarýyla sür-
dürüyorum" þeklinde ifade
verdi. X-Mobile þu alanlarda
hizmet vermektedir; “cep
telefonu tamiri, 2. el alým-
satým, aksesuar, yedek
parça, abonelik hizmeti ve
uluslararasý ucuz telefon
görüþmeleri ile internet”.  

X-Mobile 4 yaþýnda

Yýlmaz Reisen’in sahipleri Ali
ve Mansur Yýlmaz Kardeþler
16. Bölge’deki Brunnen-
markt’ta bir kuyumcu dük-
kaný deviraldýlar. “Sektörde
yeni olmamýza raðmen çok
iddialýyýz. Yeni açýlýþýmýz
olduðu için 100 Euro`luk
alýþ-veriþ yapan herkese birer
çekiliþ kuponu veriyoruz.

Haziran’da yapacaðýmýz çe-
kiliþde 1 kiþiye çift kiþilik tatil
armaðan ediyoruz. Bizim
için en önemlisi müþteri
memnuniyetidir. En büyük
özelliðimiz de doðuþtan
gelen güler yüzlülük“  þek-
linde konuþan Ali Mansur,
sektörde yeni ufuklar aça-
caðýnýn sinyallerini veriyor.

YYýýllmmaazz  kkaarrddeeþþlleerr  kkuuyyuummccuu  aaççttýý

Düðün organizasyonlarýn-
dan tanýdýðýmýz ve belki de
Viyana’da yuva kuran bir-
çok vatandaþýmýzýn düðü-
nünü yapan, Veli Turan
artýk baþarýlý konser organi-
zasyonlarýyla da dikkat
çekiyor. 
Geçtigimiz günlerde Buda
Center’da  yaklaþýk 2000
kiþiye sunduðu Ebru

Gündeþ konseriyle mükem-
mel anlar yaþattýrdý. 
Kendisiyle yaptýðýmýz söy-
leyiþide, “Benim amacým
herzaman kaliteli iþ yapýp
bunu ileride övgüyle anla-
tabilmek. Bilirsiniz ki herkes
yaptýklarýyla anýlýr.
Ben organizasyonlarýmda
herzaman kaliteyi ön plan-
da tutyorum” dedi.

Veli Turan coþtu bir kere
Shahin Nejad - Christian Wiktorin-Mehmet Bayar
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Ýçimizden biri Viyana Üniversitesi'nden mezun oldu

Viyana-  Avusturya'da yaþayan

Türk vatandaþlarýmýzýn üniver-

sitelerde okuma oraný gün

geçtikçe artýyor. 19 Mart Cuma

günü Viyana Üniversitesi

Festsaal'inde yapýlan mezuniyet

töreninde gurur kaynaðýmýz

olacak Avusturya vatandaþý

olan bir Türk genci de vardý.

Türkoloji, Arabistik ve Politik

Bilimler bölümlerinden mezun

olan Hüseyin Demir 34 yaþýn-

da. Evli ve 2 yaþýnda bir çocuk

babasý olan Hüseyin Demir üni-

versitede hocalarýnýn ve arka-

daþlarý tarafýndan sevilip, sayý-

lýyor. 

Hüseyin Demir Diploma tezini

“1331 ve 16. yüzyýl Arasý

Osmanlýda Eðitim Sistemi ve

Tarihi Kökleri” konusunda

yazan Demir, tezini bir kitap

halinde yayýnlamayý düþünü-

yor. Kitabýný hem Türkçe hem

de Almanca olarak yayýnlamak

isteyen Hüseyin Demir'in

Osmanlýdaki medrese sistemi

çok ilgisini çekiyor. Akademik

olarak ilerlemeye devam etmeyi

ve hemen doktoraya baþlamayý

planlayan çiçeði burnunda üni-

versite mezunu Hüseyin Demir,

þu an Avusturya okullarýnda

Ýslam dersi öðretmenliði de

yapýyor. Osmanlý tarihi araþtýr-

macýsý Hüseyin Demir tezini

yazarken Ýstanbul'daki kütüp-

hanelerden yararlanmýþ ve

çalýþmalarýnda en büyük des-

tekçisi eþi Ümmühan Demir

olmuþ. 
Mezun  olmak  heyecan  verici

Mezun olmanýn heyecan verici

ve güzel bir olay olduðunu Yeni

Vatan Gazetesi’ne ifade eden

Hüseyin Demir öðrencilerin

okullarýný hýzla bitirmek için

büyük gayret sarfetmelerini

önerdikten sonra, “Özellikle

Türk öðrenciler olarak okullarý-

mýzý hýzla bitirip hayata atýlma-

lýyýz ki insanýmýza daha çok fay-

damýz dokunsun” dedi. 

Aileler  çocuklarýyla  daha  

yakýndan  ilgilensin

Hüseyin Demir bir öðretmen

olarak yurtdýþýnda yaþayan

Türklere çocuklarýnýn terbiye ve

eðitimleriyle daha yakýndan

ilgilenmeleri ve onlarý yabancý

televizyon kanallarýnýn zararla-

rýndan korumalarý tavsiyesinde

bulundu.  

Ýlk ve ortaokulu Viyana'da

okuyan  Hüseyin Demir Liseyi

Ýstanbul Ýmam Hatip

Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra

Viyana'ya geri döndü ve üni-

versite okumaya baþladý. Þu

an Arapça, Farsça, Osmanlýca

ve Ýngilizce dillerini çok iyi

biliyor. Türkçe ve Almancasý

ise zaten iki ana dili.

Hüseyin  Demir  diplomasýný  alýrken,  çok  mutlu  idi.

Hüseyin

Demir  üni-

versitedeki

hocasý  ile

birlikte
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Akasyalar Fasýl’dan naðmeler
Viyana- Akasyalar Fasýl Türk
Sanat Müziði Korosu, 5 Mart
2004 tarihinde verdiði konserle
Türk Sanat Müziði sevenleriyle
buluþtu. Festsaal des Theressia-
num'da verilen konser yoðun
bir ilgi gördü. Yönetmenliðini
Efi Dönmezoðlu'nun yaptýðý
Koro, Rast makamýndan
"Gülnihal"; Hicaz makamýndan
"Nasýl Geçti Habersiz"; Kürdi
makamýndan  "Rüzgar Söylü-
yor" ve daha birçok sevilen
parça ile dinleyenleri coþturdu.
Akasyalar Fasýl, Türk Sanat
Müziði’ne özel ilgisi olan  kiþi-
lerin günlük iþlerinden arta
kalan zamanlarýný deðerlendi-
rerek meydana getirdikleri bir
oluþumdur. 2003 yýlýnýn baþýn-
da kurulan ve tamamen ama-
tör bir çabanýn ürünü olan
Akasyalar Fasýl TSM Korosu
çeþitli meslek dallarýndan gelen
26 kiþiden oluþuyor. Akasyalar
Fasýl  korosunun kurucusu olan
ve ayný zamanda programlarý-
nýn organizatörlüðünü yapan

Tanju Cengiz ile konuþtuk.
Yeni  Vatan: Bize koronun kuru-
luþundan, kuruluþ amacýndan
ve þu ana kadar yapýlan olan
faaliyetlerinden  bahseder misi-
niz?
Tanju  Cengiz:  Koromuz geçen
sene Mart ayýnda kuruldu. Ben
burada doðdum ve TSM'yi pek
tanýma imkaným olmadý. Anne-
babamýn mýrýldandýklarý þarký-
lardan esinlenerek Türk Sanat
Müzüði ile ilgilenmeye baþla-
dým. Önceleri çok amatör bir
çalýþma ile baþladýk. Geçtiðimiz
bahar  ilk konserimizi verdik.
Yazdan sonra bir araya geldik
ve bu sefer Efi Abla ile çalýþ-
maya baþladýk.  Amacýmýz TSM
sevenlere Türkiye`den uzaklar-
da amatör bir giriþim bile olsak
hitap edebilmek. 
Yeni  Vatan: Yönetmeniniz Efi
Dönmezoðlu’ndan biraz daha
bahseder misiniz?
Tanju  Cengiz: Kendisi 40 yýldýr
TSM'yi sahnelerde yaþatýyor.
Eþiyle birlikte bu iþe yýllarýný ver-

miþler. Bize çok emeði geçti.
Yeni  Vatan: Ýleriye yönelik plan
ve projelerinizden biraz bahse-
der misiniz?
Tanju  Cengiz:  Bu koro aynen
böyle devam edecek ve tabii ki
gittikçe profesyonelleþmeye ça-
lýþacaðýz. Þu an bile ileriye
yönelik teklifler geliyor. Bu yaza
kadar en az 3 konserimiz daha
olacak, davetli olacaðýz.  Bu
konserleri davet eden arkadaþ-
lar düzenleyecek ve biz konuk
sanatçý olarak katýlacaðýz. 
Yeni  Vatan:  TSM'ye ilgisi ve

belki de yeteneði olan okuyu-
cularýmýz için ne söylemek
istersiniz?
Tanju  Cengiz:  Kapýlarýmýz ke-
sinlikle her zaman  bu arkadaþ-
larýmýza açýk. Tam konser za-
maný konsere çýkamazlar ama
istedikleri zaman provalara
katýlabilirler. Bunun için Efi
Hocamýzý arayabilirler ya da
Cafe Samed'e gidip onunla
görüþebilirler. Biz de genelde o
cafede çalýþýyoruz. 
Yeni  Vatan: Teþekkürler, çalýþ-
malarýnýzda baþarýlar...

Hi-Tech 1. yýlýný kutluyor
10. Viyana’da Gudrunstr.’de hiz-
met vermekte olan Hi-Tech Elektro-
nik 1.yýlýný kutluyor. 
Hi-Tech Elektronik’in sahibi Er-
doðan Tatlýlýoðlu ile yaptýðýmýz
röportajda, Tatlýlýoðlu  þunlarý söy-
ledi. “1 senedir çok baþarýlý çalýþ-
malara imza attýk. Birçok va-
tandaþýmýzýn bütçesi kýsýtlý olduðu
için ürün yelpazemizi geniþ tutup
isteyenlere markalý ve kaliteli, iste-
yenlere de markasýz fakat yine de
kaliteli mal sunduk ve bundan son-
rada bu sistemi devam ettireceðiz.
Dükkanýmýzda çanak anteni üzeri-
ne herþeyi temin edebilirsiniz.
Bunun yaný sýra araba teybi ve
sistemleri, elektronik ev eþyasý, cep
telefonu ve aksesuarý ile ayný za-
manda televizyon, çanak anteni,
cep telefonu gibi elektronik eþya
tamiri de yapýyoruz” dedi. 
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Viyana-  2004 yýlý Atina
Olimpiyatlarý’nda Avusturya'yý
Tae Kwan Do (Tekvando) dalýn-
da 7  kez Avusturya þampiyo-
nu, 2 kez Dünya üçüncülüðü, 1
kez Dünya ikinciliði, Sidney
olimpiyatlarýnda Dünya dör-
düncülüðü, 2 kez Avrupa þam-
piyonluðu bulunan Tuncay
Çalýþkan temsil edecek. Son
olarak Atina olimpiyat oyunlarý
için Azerbaycan'da yapýlan ön
elemelerde, final oynayarak
Tekvando (Tae Kwan Do) dalýn-
da Avusturya'yý temsil etmeye
hak kazanan Tuncay Çalýþkan,
Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü'de
yapýlan Dünya elemelerinde;
birinci turda Rus rakibini 2-0,
ikinci turda Norveçli rakibini 7-
0, üçüncü turda Ýsrailli rakibini
6-1 yenerek, finale çýkan
Tuncay, son turda sol eli ame-
liyatlý olduðu halde Dünya
þampiyonu Danimarkalý rakibi-
ni 5-4 yenerek Atina 2004
olimpiyatlarýna katýlmayý hak
etti. Avusturya Ordu Milli
Takýmý’nda dövüþen Tuncay,
bugüne dek takýmýný Hong
Kong, Texas, Sidney ve Kore'nin
yaný sýra tüm Avrupa'da yapýlan
müsabakalarda temsil etti.
Özel kulüplerle çalýþmasýnda
sakýnca olmayan Tuncay, halen
Ýzmir Büyük Þehir Belediyesi'ni
de Türkiye'de temsil ediyor. Bu
baþarý Avusturya Tae Kwan Do
federasyonunun 39 yýldýr elde

ettiði "ilk" baþarý.

Gezetemizi ziyaret
eden Tuncay Çalýþkan
ile yaptýðýmýz röporta-
jý, okuyucularýmýzýn
dikkatine sunuyoruz.
YVG: Tuncay bey lüt-
fen okuyucularýmýz
için kendinizi biraz
tanýtýr mýsýnýz ?
T.Çalýþkan: 9 Aðustos
1977 Aydýn/Türkiye
doðumluyum. Ýlkoku-
lu bitirince 11 yaþým-
da ailem beni yanlarý-
na, yani Viyana'ya

getirdi. Annemin adý Dudu,
babamýn adý Mehmet, onlar
1985'te Avusturya'ya geldiler.
Ben burada okula baþladým,
ailem fazla hareketli olduðum
için beni spor okuluna vermek
istedi. 10. Viyana'da bulunan
deðerli hocam Shin Yang
Hwan'ýn yanýnda Tae Kwan Do
eðitimi almaya baþladým ve bu
eðitim 6 yýl sürdü. 
YVG: Anladýðým kadarý ile
hocanýzla yo-
lunuz ayrýl-
dý, sebebi-
ni sorabilir
miyim?
T.Çalýþkan:  
Hocam  
ile 

halen
çok sa-
m i m i

þek i l -
de görüþüyorum, ona hak ver-
dim. Benim için ülke ülke geze-
rek  harcayacaðý zamaný diðer
70 öðrencisine vermesi daha
doðru bir karardý.
YVG:  Sonra? Müsabakalar nasýl
baþladý? Nasýl katýldýnýz onca
þampiyonaya?
T.Çalýþkan: Aldýðým eðitime

güveniyordum, kariyer yapmak
istiyordum, kendi çabalarýmla
kulüplerarasý müsabakalara
katýldým. Her müsabakadan
baþarý ile ayrýlýnca hep daha
yükseði hedefledim. Avusturya
þampiyonu olunca "Askeriye"
bana teklifte bulundu ve kabul
ettim. Maaþlý ordu mensubu-
yum ve olimpiyatlarda Avustur-
ya ordusunu temsil ediyorum.
YVG: Olimpiyat dýþýndaki mü-
sabakalarda temsil ettiðiniz bir
kuruluþ var mý?
T.Çalýþkan: Ben her müsaba-
kaya katýlmak istiyorum ancak
"sponsorum" yok. Birçok þam-
piyonaya katýldým, hepsinde de
iyi dereceler aldým ancak kendi
çabalarýmla bir yere kadar olu-
yor, benim temsil etmekten
gurur duyacaðým bir sponso-
rum olursa inanýyorum ki çok
daha fazla baþarý saðlayabili-
rim.
YVG:  Sayýn Çalýþkan, baþarýný-
zýn sýrlarý nelerdir? Sadece iyi
bir hoca tüm bu baþarýlarý elde
etmeye yetiyor mu? Üstelik
sponsorunuz da yok.
T.Çalýþkan:  Tabiki eviniz içeri-
sindeki eðitimin de çok büyük
önemi var. Bu tür sporlar;
temizlik, disiplin ve çalýþkanlýk
ister. Ayrýca kendinizle ruhsal

olarak "barýþýk" olmanýz ge-
rekli.

Bunlar da asla yeterli
deðildir. Hocamdan ayrýldýktan
sonra eksiklerimi söyleyecek
beni yönlendirebilecek bir
ustam yoktu, bu açýðý kapat-
mak için dökümantasyonlar
toplayýp  kitap haline getirdim.
Bu da yetmedi çoðu zaman
günde 17 saat çalýþtým. Ýlk
müsabakamý kaybedince, tüm
müsabakalarýmý ve antreman-
larýmý 2 deðiþik video kamerasý

ile kayýt ettim. Tüm eksiklikleri-
mi, hatalarýmý, reflekslerimi ve
bilhassa "ön ayak tekniði" dedi-
ðimiz tekniði geliþtirdim. 
Dünya þampiyonalarýnda dere-
ceye girmek için tüm bunlarýn
olmasý gerekiyordu ve ben de
azimle yerine getirdim. Tarihe
geçmek her sporcunun emeli-
dir. Ben de bu emelime Atina
2004 Olimpiyatlarýnda ulaþa-
bilmeyi ümit ediyorum.
YVG: Ýnþaallah muvaffak olur-
sunuz, bunu tüm kalbimizle
arzu ediyoruz. Gönlümüz
Atina'da sizinle beraber olacak.
Orada temsil ettiðiniz Avustur-
ya'nýn  Milli Marþý'ný dinlettire-
ceðine kesinlikle inanýyoruz.
Tüm güzellikler, dualar ve baþ-
arýlar sizinle olsun.
T.Çalýþkan: Teþekkür ederim.
Taþýdýðým her iki kimliði de en
iyi þekilde temsil edebilmek için
elimden geleni yapacaðým. 

Olimpiyatlarda kalbimiz TUNCAY'la
77  kkeezz  AAvvuussttuurryyaa  þþaammppiiyyoonnlluuððuu,,  22  kkeezz  DDüünnyyaa  33..’’llüüððüü,,  11  kkeezz  DDüünnyyaa  22..’’lliiððii  vvee  11  kkeezz  DDüünnyyaa  44..’’llüüððüü
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