Avusturya vatandaþlýðýna geçiþdeki rekorlarýmýz

Haberin devamý sayfa 2’de

Oylarýnýz “Altýn” deðerinde
25 Nisan’da Avusturya’da yapýlacak
olan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
100 binden fazla Türk asýllý Avusturya
vatandaþýnýn toplam “OY
PASTASI”ndaki payýný en fazla kim alacak? Seçimler þayet kafa kafaya giderse eski Türk yeni Avusturya vatandaþlarýnýn oylarý kimin Cumhurbaþkaný
olacaðýný kesin belirleyecek. Kýsaca
“oylarýnýz” altýn deðerinde. Mutlaka
seçimlere katýlalým. BK
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Cumhubaþkaný adayý
Benita Ferrero
Waldner
Cumhubaþkaný adayý
Heinz Fischer

AK seçimleri
devam ediyor
Viyana, Kärnten ve
Niederösterreich’ta kýsa adý AK
olan Ýþçi Odalarý seçimleri devam
ediyor. Oda seçimlerine mutlaka
katýlýp, oy kullanalým.
Geniþ bilgi sayfa 4’de

25 Nisan 2004 tarihinde
Avusturya Cumhurbaþkanýný
seçeçek. 100 binden fazla Avusturya vatandaþlýðýna geçmiþ eski Türk vatandaþýnýn
oylarý bu seçimde kader belirleyici olabilir. Bu konuda
Krone Gazetesi geniþ bir
haber yaparak eski Türk va-

tandaþlarýnýn, seçimlerde baþ
baþa geçeçek oy sayýsýnda
belirleyici olacaðýný, ayrýca
belirterek Yeni Vatan Gazetesine hak verdi.
Cumhurbaþkanlýðý dahil tüm
seçimlere katýlarak oy kullanacak eski Türk, yeni Avusturya vatandaþlarý kendileri-

ne ve çocuklarýna en büyük
iyiliði yapmýþ olacaklar. Çünkü bu vesile ile Yeni Vatanlarý
Avusturya’da
aðýrlýklarýný
sandýk baþýnda “OY” ile göstereceklerdir. Demokrasilerde
“OY”’dan daha güçlü ne olabilir.
Haberin Devamý sayfa 3’de
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Yýlbaþýnda verdiðimiz haberin doðruluðu Avusturya devleti tarafýndan resmen onaylandý.
2003 yýlýnda 45.000 kiþi Avusturya vatandaþý oldu. Bunun 13.665'i eski Türk vatandaþý

Rekorlar acaba neden manþetlerde?
Viyana- Yeni Vatan Gazetesinin tam 4 ay önce hesaplayýp verdiði habere göre 2003 yýlýnda Avusturya vatandaþlýðýna 12.500
eski Türk vatandaþýnýn geçtiðini duyurulmuþtu. Avusturya vatandaþlýðýna geçen eski Türk vatandaþlarýnýn Avusturya basýnýnda
sanki gözlere sokar gibi MANÞETTEN verilmesinin hayra mý yoksa þerre mi yorumlanmasý gerektiði tartýþýlýyor.

Avusturya’da yaþayan Türk
toplumu ile ilgili Avusturya
basýný genellikle haber yapmaz. Yaptýðý haberler de
genellikle Türklerin þiddet,
ölüm, kýsaca kötü yüzünü
gösteren haberlerdir. Ýþte bu
anlamda aslýnda çok doðal
olmasý gereken ve haklarý
olduðu için Avusturya vatandaþlýðýna geçen eski Türk vatandaþlarýnýn Avusturya basýnýnda sanki gözlere sokar
gibi MANÞETTEN verilmesinin hayra mý yoksa þerre mi
yorumlanmasý gerektiði tartý-

larýn en çok dikkat ettiði ve
memnun olduðu grup bu
grup. 2000 yýlýna nazaran
2003 yýlýnda Avusturya vatandaþlýðýna geçenlerin sayýsý
% 100 artýþ gösterdi.
þýlýyor. Avusturya vatandaþlýðýna geçtiðimiz yýl(2003) en
çok geçenler 13.665 kiþiyle
Türkler, ikinci sýrada 9.836
kiþiyle Sýrplar ve onlarýn arkasýnda 8.268 kiþi ile Bosnalýlar
yer aldý. 45.000 kiþi içerisinde
Avusturya'da doðduðu için
vatandaþlýða geçenler sadece
% 30'da kaldý. Tüm sosyolog-

Günde ortalama 125 kiþinin
Avusturya
vatandaþlýðýna
geçtiði belirtildi. Tüm rakamlar Avusturya basýnýnda
görülmemiþ bir þekilde ilgi
uyandýrdý. Rekorlarýn manþetlere taþýnmasýnýn amacý
neydi acaba? Avusturyalýlarý
korkutmakmý? Saðcý siyaset-

cilere vatandaþlýða geçiþi zorlaþtýrcý kanunlarýn önünü
açmak için gerekli olan kamuoyu desteðini saðlanmak
mý isteniyor? Bu haberlerden
sonra hakikatten sað partilerden, yabancýlarýn vatandaþlýða geçen yabancýlara karþý
demeçlerin verilmesi dikkat
çekti.

Türk gencinin feci sonu
Markt Pisting- Aþaðý Avus turya’nýn Markt Pisting kas abasýnda geçtiðimiz Cu martesi akþamý Deniz K.
adlý Türk genci akþam bir
lokalde eðlendikten sonra,
bir arabayla evine dönerken
yol kenarýndaki "Telefon
Klübesine" çarparak feci bir
þekilde hayata veda etti.
Olay yerine gelen itfaiye

ekipleri, hurdaya dönen
araba ile "telefon klübesi"
nin oluþturduðu enkaz arasýndan, 20 yaþýndaki Türk
gencini güçlükle çýkarttýlar.
10 Nisan 2004 akþamý saatler gece yarýsýna doðru ilerlerken, iki arakadaþ eðlendikleri lokalden arabalarýyla
ayrýldýlar. Hareketlerinden iki
dakika sonra þöför yaný kol-

tuðunda oturmakta olan 20
yaþýndaki Deniz K. adlý Türk
genci olay yerinde feci þekilde can verdi. Viyana polisinin verdiði bilgiye göre
Paskalya bayramý süresince
(Karfreitag ile Ostermontag
günleri arasýnda) 3 gün içerisinde 8'i ölümcül olan
kazalarda 11 kiþi hayatýný
kaybetti. Kaza tutanaklarýna

göre bu ölümcül kazalarýn
3'ü aþýrý hýzdan, 1'i hatalý
sollama, 1'i dikkatsizlik yüzünden, 1'i aþýrý yorgunluktan, 1'iside yayalarýn yanlýþ
yolda yürümelerinden kaynaklandý.
Polis araba kullanýrken çok
dikkatli olunmasý konusunda uyardý.

Deniz K. demir yýðýnýna
dönüþen arabadan
kurtarýlamadý
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Avrupa Müslümanlarý’nýn köprü iþlevi
VÝYANA- Tirajý günde 185 bin
olan liberal sað eðilimli Die
Presse gazetesinin 13 Nisan tarihli baskýsýnda (14.sayfa), yukarýdaki baþlýk altýnda yayýmlanan Avusturya'daki Ýslam Cemaati'nin entegrasyon sorumlusu (Viyana Eyaleti SPÖ Milletvekili) olan Omar Al Rawi'nin
misafir yorumcu köþesinde yayýmlanan yorumunun çevirisini
okuyucularýmýzýn
dikkatine
sunuyoruz.
PRESSE Gazetesi’nin konuk
Yazarý: Omar Al Rawi
Barýþ konusunda incelemeler
yapan ilim adamý Johann
Galtung, 11.09.2001'in ardýndan, yalnýz terörle deðil onun
nedenleri ile de mücadele edilmesini istemiþti. Maalesef bu
yerine getirilemeyecek bir arzu
oldu. Günümüzün en büyük
sýnavý, bu girdaptan kurtulabil-

mek. Her zaman karþý þiddete
yol açan þiddete sýrt çevirerek,
yeni bir baþlangýç yapmaya
cesaret etmek için, hiçbir
zaman çok geç olmamalý. Jose
Luis Rodriguez Zapatero gibi
ülkesinin politikasýný yeniden
gözden geçirmeye, hatalý geliþmelere ve nedensel baðlantýlara dikkat çekmeye ve yapýcý
deðiþiklikler için çaba göstermeye cesaret eden, cesur ve
saðduyulu politikacýlara bugün
her zamankinden daha çok
ihtiyacýmýz var. Birleþtirme ve
''yükümlülük verme'' doktrini,
sýnýr çekme doktrinin yerini
almalý. Bu baðlamda Joschka
Fischer'in Türkiye'nin ''stratejik
bir boyutu'' olduðu için AB'ye
alýnmasý yolundaki beyaný
daha da aðýrlýk kazanýyor. Ilýmlý
Ýslamcý bir devletin Birliðe alýnmasý, ''Ýslam dünyasýndaki''

diðer ülkelerin demokratik
Türkiye yolunda gitmeleri için
bir örnek teþkil edebilir.
Avrupa'daki 20 milyon Müslüman neticede, Avrupa toplumunun bir parçasý olmak sýfatýyla, bir köprü kurma vazifesini
üstlenmek zorunda kalacaktýr.
Onlar da sosyal barýþ ve dünya
barýþýna katkýda bulunmak için
gayret gösterecektir.
Avusturya'daki Ýslam Cemaati
bu yönde belirgin sinyaller
verdi. Madrid'deki ne siyasi ne
de dini, hiç bir þeklide meþru
sayýlamayacak ve haklý çýkarýlamayacak saldýrýlar, yanlýþ anlaþýlmaya yer vermeyecek bir
þekilde, canilik olarak tanýmlandý. Müslümanlarýn Ýslam'daki
diðer din ve görüþten olan
insanlara saygý unsuruna dikkat çekilerek, büyük bir sorumluluk üstlenme ve barýþçý diya-

Viyana Eyaleti
Milletvekili
Omar Al Rawi

log yolunu teþvik etme konusunda kiþisel çaba harcamaya
çaðrýlmasý, her türlü aþýrýcýlýða
karþý çýkma ve Avrupa'daki
sosyal ve dini barýþýn mevcudiyetine katkýda bulunma konusunda gösterilen aktif angajmanýn bir delilidir.
Kuzey Ýrlanda'daki barýþ süreci
de terörist bir saldýrýnýn ardýndan baþlatýldý. Bu süreç gerçi
daha tamamlanmadý, ama bu
konuda umut verici birçok
önemli adým atýldý.

Seçimlerin kaderini deðiþtirebiliriz?
Viyana-2
25 Nisan 2004 tarihinde Avusturya Cumhurbaþkanýný seçeçek. 100 binden
fazla Avusturya vatandaþlýðýna
geçmiþ Türk vatandaþlarýnýn
oylarý bu seçimde kader belirleyici olabilir. Bu konuda Krone Gazetesi geniþ bir haber
yaparak eski Türk vatandaþlarýnýn baþa baþ geçeçek oy
oranlarýnda belirleyici olacaðýný ayrýca belirterek Yeni Vatan
Gazetesine hak verdi.
Almanya’da son Milletvekili
seçimlerinde 500 binden fazla
Türk asýllý Alman vatandaþý
Sosyal Demokrat Partinin birinci Partri olmasýný “kýl payý”
saðlamýþtý. O günden bu yana
Almanya saðý Türkiye ve Türklere pek sýcak bakmýyor.
Avusturya Sosyalist Partisi’nin
desteklediði Heinz Fischer ile
Muhafazkar Avusturya Halk
YENÝ VATAN GAZETESÝ

25 Nisan’da
Avusturya’da yapýlacak
olan Cumhurbaþkanlýðý
seçiminde Türk asýllý
Avusturya vatandaþlarýnýn oylarý seçimin
kaderini deðiþtire
bilecek mi?

Heinz Fischer
Partisinin desteklediði Benitta
Ferrora Waldner arasýndaki oy
farký daraldýðý takdirde Türk
asýllý Avusturya’lýlarýn oylarý
altýn deðerinde olacak. Yeni
Vatan Gazetesi olarak tüm
Avusturya vatandaþlýðýna geçmiþ ve oy kullanma hakký olanlarý mutlaka seçime katýlýmlarýný ve istedikleri adaya oy
vermeye davet ediyoruz. Burada vereceðiniz her oy sizle-

Benita Ferrero
Waldner

rin kýymetini demoktarik Avusturya’da daha da fazlalaþtýracaktýr. 25 Nisan 2004
Pazar günü çoluk çoluk, pikniðe gider gibi oy kullanmaya
gidelim. Vereceðimiz her oy
sizin ve geleceðiniz için hayati
önem taþýyor. Toplum ve birey
olarak ciddiye alýnmak istiyorsak bu seçim dahil, tüm se
çimlere katýlmaya özen gösterelim.

Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine
katýlma koþullarý þunlar:
- 18 yaþýný doldurmuþ
olmak
- Avusturya vatandaþý
olmak ve seçme hakkýndan
herhangi bir sebepten
dolayý mahrum edilmemiþ
olmak,
- En geç 2 Mart'a kadar
bir Gemeinde'nin Seçim
Bürosuna kayýt olmak.
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AK seçimlerine mutlaka katýlalým
Eyaletlerde kalan son seçim tarihleri
Eyalet

AK'yý (Arbeiterkammer / Ýþçi
odalarý) tanýyor muyuz?
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 oranýnda
kesilen üyelik aidatý ile
gerçekleþir.
AK meclis üyeleri her dört
yýlda bir seçilir. Avusturya'da
çalýþan herkes vatandaþ
olma þartý aranmaksýzýn
seçme hakkýna sahiptir.
AK'nýn hizmetleri nelerdir?
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
Kimler seçmen olabilir?
Hangi ülkenin vatandaþý
olduðuna bakýlmaksýzýn iþçi
ve memur olarak çalýþan
herkes seçme hakkýna sahiptir.
Seçim hakkýna sahip olan

rak çalýþanlar (geringfügigbeschäftigt) aidat ödememelerine raðmen, seçim
listelerine isimlerini yazdýrdýktan sonra oy kullanabileceklerdir.
Bu amaçla AK seçim bürolarý mektupla sizleri seçime
davet edecektir.

AK'nýn seçim bürolarýna
nasýl ulaþabilirsiniz?
Viyana
Tel.: 01/50165 32 53
Web site :www.akwahl2004.at
Niederösterreich
1173
Tel.: 01/ 588 83-1
Web site: www.akwahl2004.at
-Çýraklar (Lehrlinge)
-Doðum izninde olanlar
(Karenz)
-Asker ve sivil hizmet görevlileri ve vergiden muaf ola-

Ýþsiz (Arbeitslos)
Halen iþ arýyor iseniz ve aþaðýdaki tarihlere kadar iþsizlik
süreniz bir yýlý geçmemiþse
oy kullanabilirsiniz:

AK'nýn seçim bürolarýna
nasýl ulaþabilirsiniz?
Her eyalette o eyaletin AK
seçimi yapýlacaktýr. Bulunduðunuz eyaletteki AK
seçim bürosu sizleri þu
konularda bilgilendirecektir:
1-Seçmen listelerine giriþ
þartlarý
2-Seçim listesinde bulunup
bulunmadýðýnýz
3-Nasýl ve ne zaman seçmen
kartýnýzýn elinize geçeceði
4- Nerede ve ne zaman oy
kullanabileceðiniz.
Oylarýnýzý orta ve büyük firmalarda oy sandýklarý bulunuyorsa burada, eðer çalýþtýðýnýz iþyerinde oy kullanma
imkanýnýz yoksa veya izin,
iþsizlik, hamilelik gibi nedenlerle iþyerinde bulunamýyorsanýz mektup ile de seçime katýlabilirsiniz.
Bunun için zamanýnda
seçim bürolarýna baþvurarak
edineceðiniz oy kullanma
belgeleri (Wahlkarte) ile
oyunuzu kullanabilirsiniz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

AK-Wahl
Liste Herbert Tumpel
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BASINDAN SEÇMELER

AB için tek yürek, tek ses... Ne dersiniz
yetecek mi nefes?
Zülfikar
Doðan
Akþam
Gazetesi

Cuma günü Viyana'dan yazdýðým yazýda, yurtdýþýndaki Türk
toplumunun bir türlü bir
araya gelememesi, ortak hedefler doðrultusunda “Güç
birliði” yapamamasý, enerjisini
dýþa dönük deðil, içeride “birbiriyle” mücadele ve çatýþmada tüketmesini gündeme getirmiþtim. Viyana'da da benzer
tablodan bahisle, Türk toplumunun bu ülkede de siyasete,
ekonomiye, aðýrlýðýný koyamadýðýný sadece “seçim zamaný”
hatýrlandýðýný (AB ülkeleri içinde sadece 2003 yýlýnda 13 bin
kiþiyle en fazla sayýda Türk'ün
vatandaþlýk aldýðý ülke Avusturya) aktarmýþtýk. Nitekim bu
ay Avusturya'da Cumhurbaþkanlýðý seçimleri var, ve Sosyalist - Sosyal Demokratlarla,
Muhafazakar - Hristiyan demokratlar, Hayder'in “ýrkçý”
partisi de dahil tüm partilerin
gözü 100 bini aþkýn Türk o-

yunda. Türkiye'de muhafazakar, sað partilere oy veren
Türkler, Avrupa'da sosyalistlere, sosyal demokratlara oy
veriyor.
Çizdiðim
bu
tablo
ve
Almanya, Fransa, Hollanda,
Belçika, ve diðer AB ülkelerinde milyonlarý aþan Türk toplumunun, güçleri birleþtirememesine Viyana'dan yanýt geldi.
Baþlýktaki “AB için Tek Yürek
Tek Ses” kampanyanýn adý.
Büyükelçiliðin ülkedeki Türk
derneklerinin önemli bölümünü bir araya getirmek üzere
baþlattýðý toplantýlar sonrasý
gündeme gelmiþ.
Avusturya'daki çeþitli Alevi,
Ýslam, Ülkücü, Sosyal Demokrat Türk dernekleri, iþadamlarý, öðretmenler, akademisyenler bir araya gelerek
Avrupa Birliði Koordinasyon
Kurulu'nu (ABKK) oluþturmuþlar. Avusturya gazetelerine
ilanlar vererek, Avusturya
hükümetinin, siyasetçilerinin,
yöneticilerinin ve nihayet 40
yýlý aþkýn süredir ekonomisine,
kalkýnmasýna, refahýna “emekleriyle, çalýþarak, iþçi, iþadamý olarak” katkýda bulun-

Önemli telefonlar
Polis
:133
Ambulans
:144
Yangýn
:122
Araç arýzasý halinde baþvuru: ÖAMTC,
lacak kurum
Tel: 120

T.C. Bregenz Baþkonsolosluðu
Adres: Arlbergstrasse 117,
A-6900 Bregenz,
Tel.:
(43-05574),
42083-44 815,
Faks:
(43-5574) 42 441

T.C. Büyükelçiliði
Adres: Prinzeugen Str. 40, A1040 Wien
Tel: (43-01) 505 73 38,
505 04 27
504 12 85
Faks: (43-1) 505 36 60

T.C.Salzburg Baþkonsolosluðu
Adres:
Struber Str. 9, A-5020
Salzburg,
Tel.: (43-0662) 44 21 3344 21 20

duklarý Avusturya'nýn, Türkiye'nin AB üyeliðine, tam üyelik
müzakerelerinin baþlatýlmasýna destek vermesi için kamuoyu oluþturmaya çalýþacaklar.
Büyükelçi Mithat Balkan bu
çerçevede 21 Türk Derneði'ni
bir araya (bazýlarý dýþarýda kalmýþ) getirmiþ. Viyana'daki
Vakýfbank Ýnternational Wien
AG'de bir de hesap açýlmýþ,
(Banka kodu 19690 - Hesap
Numarasý 121145) ve onbinlerce Euro'luk ilanlar için bastýrýlan broþürlerle kampanya
baþlatýlmýþ. Sadece Viyana ve
çevresinde 100 binin üzerinde
Türk yaþadýðý düþünülürse,
umarýz sonuç olumlu olur.
***
Ancak farklý görüþte olanlar
da var. Örneðin 27 yýlý aþkýn
süredir Avusturya'da Kýbrýs
Türkleri'nin, Kýbrýs davasýnýn
bayraktarlýðýný yapan Avusturya Kuzey Kýbrýs Dostlarý
Derneði Baþkaný Kufi Seydali,
büyükelçiliklerin devreye girdiði bu tür kampanyalarýn AB'de
“devlet kampanyasý” gibi
algýlandýðýný, derneklerin de

“devletten destek alan, devlet
kontrolünde dernekler” gibi
görüldüðünü, o nedenle kampanyalarýn, inandýrýcýlýk sorunu yaþadýðýný savunuyor. Seydali “paralý ilanlar” yerine,
doðrudan Avusturya gazeteleri, gazetecileri, köþe yazarý
ve yorumcularý ile yapýlacak
görüþmelerde, onlara politikalarýn anlatýlmasý, onlarýn da
kendi serbest iradeleri ile bunlarý yazmasýnýn paralý ilandan
daha etkili olacaðý görüþünde.
Seydali ayrýca baþta Kýbrýs
olmak üzere 40 yýldan fazla
süredir AB'nin Türkiye ve
Türkler'e karþý hep “iki yüzlü
davrandýðýný, alacaklarýný aldýktan sonra da yeni engeller,
zorluklar, kriterler koydunu”
söylüyor. “Umarým yanýlýrým
ama Aralýkta da farklý bir þey
olmayacak sanýrým” diyor.
Gerçekten, Avrupa'daki Türk
toplumunun artýk kendi enerjisini, sinerjisini yaratma zamaný gelmedi mi? Haydi, nefesinize kuvvet!

Polis Karakol Merkezi
Roßauer Lände
Roßauer Lände 91090 Wien
Tel.
: 313 46/0
Ziyaret
: A-K
Cumartesi: 12.30-15.30
L-Z
Pazar
: 12.30-15.30
Polis Karakol Merkezi
Hernalser Gürtel
Hernalsergürtel 6-12
(Giriþ Breitenfeldergasse 9)
1080 Wien
Tel.
: 313 46/0
Ziyaret
: A-K
Cumartesi :12.30-15.30 L-Z
Pazar
: 12.30-15.30

Yabancýlar Polisi
Hernalser Gürtel 6-12
1080 Wien
Tel.: 427 92/0
Amtsstunden : Pazartesi'den
Cuma'ya kadar : 07.3015.30
Parteienverkehr :
Pazartesi'den Cuma'ya kadar:
08.00-12.00
Adliye Wien- Erdberg
Rüdengasse 7-9
1030 Wien
Tel.: 71151/0
Adliye Wien-JJosefstadt
Wickenburggasse 18-22
1080 Wien
Tel.: 404 03/0

Kaynak: Akþam Gazetesi
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Ýzmir’de görkemli
Viyana Balosu
Murat Metin
Gençlerimize ne oluyor?
Türkiye´de olduðu gibi Avrupa´nýn
bir çok ülkesinde yaþayan gençlerimizin de ailelerine olan saygýsý gün
geçtikçe azalýyor. Gençlerimizin
aðzýndan hiç eksik olmayan küfürün
biri bin para ederken, her geçen gün
anneye ve babaya karþý olan kaba
kuvvet de artýyor. Binbir zorluklarla
büyütülen ve gelecekte iyi bir meslek
sahibi olmalarý için varýný yoðunu
ortaya koyup çalýþan anne ve babalarýmýz gerçekten de bunu hakediyorlar mý? Yoksa bütün suç biz anne
ve babalarda mý? Çocuklarýmýzý yetiþtirirken nerede hata yapýyoruz?
Onlarýn her dediðini yapmakla iyi mi
ediyoruz yoksa onlarý çok mu þýmartýyoruz? Ya da onlara zaman bulamayýp sevgimizi ve ilgimizi yeterince
veremiyor muyuz?
Bunlarýn hepsi þüphesiz tartýþýlabilecek konulardýr. Ama bu çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin, ailelerine karþý
olan saygý ve sevgisini yitirmesine,
onlara karþý kaba kuvvet kullanmalarýna bir gerekçe olmamalýdýr.
Artýk genç arkadaþlarýmýzýn oturup
düþünme ve silkinip kendilerine gelmelerinin zamanýnýn geldiðine inanýyorum. Bizim örf, adet, geleneklerimizde anneye ve babaya karþý saygýsýzlýk, küfür ve kaba kuvvet yoktur.
Ama diyorsanýzki biz artýk örf, adet
ve geleneklerimizin ne olduðunu bilmiyoruz, o zaman da zaten sizlere
söylenecek bir sözüm kalmamýþtýr.
Ayný zamanda bu sözleri hiç düþünmeden sarfeden gençlerimize,
Allah´tan saðlýk, þifa ve birazcýk da
akýl fikir vermesini diliyorum.

Viyana- Her sene Avusturya
ve Türkiye kültürlerinin kaynaþtýrýldýðý Viyana Balosu'nun
8. si Ýzmir Hilton Otelinde yapýldý. Viyana Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, Sponsorluk görevini
üstlenenler için ''teþekkür
mektubu'' yolladý. Balo'ya
maddi destek verenlerden
birisi de, Yeni Vatan Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan
sayýn Birol Kýlýç'tý.

Çok seçkin 350 kiþinin davet
edildiði 8. Viyana Balosu,
Ýzmir Hilton Otelinde Avusturya Büyükelçisi’nin ''Baloyu
düzenleyen Sponsorlara teþekkür ettiði'' bir açýlýþ konuþmasýyla baþladý.
Ýzmir Valisi'nin yaný sýra, pek
çok siyaset ve iþ adamýnýn
katýldýðý baloda, 15 kiþilik orkestra ''Johann Strauss'' un

eserlerini geç saatlere kadar
seslendirdi. Viyana Dýþ Ticaret
Müsteþarý, Baloya sponsor
olanlar içerisinde yer alan
Yeni Vatan Gazetesi'ne yolladýðý teþekkür mektubunda
çok baþarýlý geçen organizasyondan duyduðu memnuniyeti dile getirerek ''Ýzmir halkýnýn misafirperverliðinden ve
modernliðinden''
övgüyle
bahsetti.

Bayan Bandera (solda), Avusturya’nýn Ankara Büyükelçisi Bay Calligaris (ortada) , ve Muammer Erboy (saðda)
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Taze Avusturya
Tavuk Gö¤üs Eti
Kilosu

500 g

Delikatessa
Estragon Senf

2x

200 graml›k
Tüpte

0.39

6.39
1 kg € 1.95

Emmentaler

Orto Mio

%45 oran›nda ya¤l›
dilimi 800 gram
kilosu

içi beyaz peynirle doldurulmuﬂ
k›rm›z› yada yeﬂil
biber
280 gram

1.99

4.99
1 kg € 7.11

Waldquelle
Madensuyu

Wake up
Kola, Portakal
yada Limon
1,5 litre

1,5 litre
1 ﬁiﬂesi 0.35

6 ﬁiﬂelik orjinal paket al›mlar›nda

% 17 indirimli

0.49
1 litresi € 0.33

0.29

je Fl.
ﬁiﬂesi

1 litresi € 0.19

Columbia Kaffee
Edelmild
Çekilmiﬂ
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HUKUKFORUM
Cafer
Eminoðlu

Deniz GÖKSU, 24 ,
Ulis Market

Deniz GÖKSU

leþtikten sonra kira yardýmý
alabileceksiniz. Bunun için
bazý þartlar vardýr:
• Avusturya vatandaþý ya da
Avrupa Birliðine mensup diðer ülkelerin vatandaþý olmak
• ya da Avusturya'da en az 5
yýl boyunca resmi olarak kalmýþ olmasý gerekir.
• Ýlgili evde devamlý kalmak
• Ýhtiyacý olmak
Kira yardýmý alýp alamayacaðýnýz ailenizin büyüklüðüne,
ailenizin toplam gelirine,
evin büyüklüðüne ve ev ile
ilgili masraflarýnýza baðlýdýr.
Eðer kendinize ait bir eviniz
var ise kira yardýmý alamazsýnýz. Kira yardýmý 1 yýl için
verilir. Sonraki her yýl için
tekrar talep etmek gerekir.

Soru: Gemeinde evlerine
baþvurdum. Bana evin ne
zaman çýkacaðý hangi faktörlere baðlýdýr? Kira yardýmý alabilecek miyim?
Cevap: Belediye evinin size
ne zaman çýkacaðý öncelikle
sizin baþvururken evin sahip
olmasýný istediðiniz faktörlere baðlýdýr. Örneðin; Evin
büyüklüðü, evin kategorisi ve
evin olmasýný istediðiniz yer.
Bunun yanýnda sizden önce
kaç kiþin baþvurmuþ olduðu
da çok önemli. Baþvurduktan
sonra bir bekleme listesine
kaydedilirsiniz. Sahip olmasýný istediðiniz özellikleri taþýyan bir ev çýkýnca ve sýra size
gelince
baþvurduðunuz
makam tarafýndan haberdar
edilirsiniz.
Belediye evi için de oraya yer-

Murat
KISACIK

Murat KISACIK, 23,
Kamereman
Soru: Ýltica baþvurusu yapan
kiþilerin çalýþma hakký var
mýdýr? Kaç yýl oturma izni
alabiliyorlar?
Cevap: Daha önce de belirttiðimiz gibi Ýltica baþvurusu
yapan kiþler de Yabancýlarý

Çalýþtýrma Yasasý'na tabidirler.
Bu yasaya göre bir yabancýnýn Avusturya'da çalýþabilmesi için Beschäftigungsbewilligung(çalýþtýrma müsaadesi), Arbeitserlaubnis (çalýþma
izni) yada Befreiungsschien
(muafiyet belgelesi)'a ihtiyacý
vardýr. Bunlardan ilki Ýþveren
firma tarafýndan çalýþtýrmak
istediði yabancý kiþi için,
diðer ikisi ise yabancý çalýþanýn bizzat kendisi için Arbeitsmarktservis'ten (AMS)
talep edilir.
Ýltica Baþvurusu yapan kiþiler
baþvurularý sonuçlanana kadar yerleþme iznine sahiptirler. Bu süre þimdiye kadar 2
yýla kadar çýkabiliyordu. Ancak yakýn dönemde uygulamaya girecek olan yeni iltica
yasasýna göre iltica baþvurularý en fazla üç gün içinde
sonuçlanacak.
Böylelikle
2005'ten itibaren iltica için
baþvuranlarýn oturma izni bu
süreyle sýnýrlý kalacak. Ýltica
baþvurusunun kabul edilmesi
halinde normal oturma izni
verilir.
Soru: Geçtiðimiz yaz, tatil
hakkýmdan 3 hafta kullandým. Tatil sýrasýnda kýsa süreli bir hastalýk geçirdim. Daha
sonra hasta olduðum dönemin tatil hakkýma sayýlmayacaðýný duydum, olayý açýklarmýsýnýz.
Cevap: Tatil sýrasýnda hastalýk yada kaza durumu meydana geldiðinde, bu rahatsýzlýk süresi tatil süresine
dahil edilmez. Ancak bunun
için en az 3 çalýþma günü

Sayý 44
boyunca çalýþmaya engel teþkil edecek (Arbeitsunfähigkeit) hastalýk durumunun oluþmasý lazým. Bu durumda
iþverene gecikmeden hastalýk
durumunun bildirilmesi gerekir. Tatilden dönüldüðünde
ise hastalýk ya da kaza ile ilgili belgelerin (Doktor raporu)
iþverene verilmesi gerekir.
Eðer hastalýk durumu Avusturya dýþýnda meydana gelmiþ ise doktor raporunun yanýnda devlet makamlarýndan
alýnmýþ ve doktorun böyle bir
raporu vermeye yetkili olduðunu gösteren bir onay belgesinin de gösterilmesi gerekir.
Soru: 2002 yýlýnda çýkan
Abfertigungsgesetz kimleri
kapsýyor?
Cevap: Yeni hizmet tazminatý
yasasý (Abfertigung neu)
2003 yýlýnýn baþýndan itibaren imzalanan iþ anlaþmalarý
için geçerlidir. Bu yasaya
serbest meslek sahipleri,
federal devlet memurlarý ve
belediye çalýþanlarý dahil
deðildir. Ýstenildiði takdirde
2003 yýlýndan önceki iþ anlaþmalarý çalýþan ve iþverenin
anlaþmasýyla yeni sisteme
tabi kýlýnabilir. Bu durumda
çalýþanýn iþverene karþý olan
þimdiye kadarki tazminat
hakký saklý kalýr ve þimdiden
sonraki tazminat hakký Abfertigungskasse'ye karþý geçerli olur ya da çalýþan ve
iþveren arasýnda saðlanacak
anlaþmaya göre geçmiþ tazminat hakký Abfertigungskasse'ye aktarýlýr ve böylelikle
bütün tazminat hakký bu
kuruma karþý oluþur.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Dil, bir nimet, bazen de bir afettir“
Soru: “Ýnsanýn selameti dilin korunmasýndadýr.” sözünün açýklamasý Ýslam'da nedir?

Eline, beline, diline sahip olmak (Hacý Bektaþ-i Veli'nin sözü) Müslüman'ýn hayatýnda çok önemlidir.

Viyana- “Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, ya hayýr
konuþsun ya da sussun.”
Konuþma ve konuþmama konusunda Peygamberimiz (SAS)in
Ýslam'ýn ölçüsü olarak ortaya
koyduðu ilke iþte budur. Eðer
Müslümanlar bu ilkeye hakkýyla
uysalardý ortalýkta dedikodu,
kin, düþmanlýk ve bunlardan
doðan
kan,
mahpusluk,
dayanýlmaz
stresler
olur
muydu? Bugün çektiðimiz
sýkýntýlarýn, bazen akýttýðýmýz
gözyaþlarýnýn temelinde dün
zamansýz ve yersiz sarfettiðimiz
bir kaç sözün olduðunu hep
hissetmiþizdir. Dil, bir nimet,
bazen de bir afettir.
Huzurumuzun kaynaðý imanýmýz da, zikir de, Kur'an'da, tekbir de tevhid ve tesbihat da
onunla gerçekleþtirilir; fakat,
isyan da, inkar da onunla
meydana gelir. Dil, kalbin, beynin, tefekkürün ve bütün azalarýn ifade aracýdýr. Bunun için
bütün azalar her gün ricada
bulunurlar ona Resul-i Ekrem
(SAS) buyuruyorlar ki: “Ademoðlu sabaha erdi mi, bütün
azalarý dile temenni edip;
'Bizim hakkýmýzda Allah'tan

kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen
sapýtýrsan biz de sapýtýrýz.” derler. Ýtaatin olduðu kadar isyanýn da aracý olan dilin en çok
korkulan ve dolayýsýyla her
zaman kontrol altýnda tutulmasý gereken þey olduðu
Peygamberimizce þöyle
ifade ediliyor: Süfyan b.
Abdullah anlatýyor: “Ey Allah'ýn
Resulü, dedim, uyacaðým bir
amel tavsiye et bana!” Þu cevabý verdi:
- Rabbim Allah'týr, de, sonra
dosdoðru ol.
- Ey Allah'ýn Resulü, dedim
tekrar. '”Benim hakkýmda en

çok korktuðun þey nedir?' Eliyle
dilini tutup, sonra: “Ýþte budur,
buyurdu.”
Kiþinin baþýný aðrýtan þeylerden
birisi, dilindeki malayani, yani
kiþinin din ve dünya zaruretinde muhtaç olmadýðý, kiþiyi fiil,
söz ve fikri olarak ilgilendirmeyen lüzumsuz sözlerdir.
Oysa insan, dilinin amelinden
hesaba çekileceðini unutarak
çoðu zaman birtakým lüzumsuz þeylerle kendisini meþgul
eder. Dil, en çok tartýþma ve
münakaþalarda ve heyecan
veren kalabalýklarda hataya
düþer, sahibinin baþýný umulmadýk belalara sokar. Zira
münakaþalarda çoðu zaman
akýl ve muhakeme durur; kin,
nefret, ezme, öc alma, haklý
görünme duygularý öne çýkar.
Bunun için Resul-i Ekrem (SAS)
haklý da olsa Müslümanlar'ýn

münakaþadan kaçýnmalarýný
tavsiye ediyor. Buyuruyorlar ki:
“Ben haklý bile olsa münakaþayý
terk eden kimseye cennetin
kenarýnda bir köþk garanti
ediyorum. Þaka bile olsa yalaný
terk edene de cennetin ortasýnda bir köþkü, ahlaký güzel
olana da cennetin en üstünde
bir köþkü garanti ediyorum.”
Dilin baþa açtýðý belalardan bir
çoðu, kötü alýþkanlýklarýn sonucudur. Birçok kimse aðzýndan
çýkan çirkin bir söz için, dil
alýþkanlýðý, ne yapayým gibi acý
bir itirafta bulunur. Öyle ise dil
alýþkanlýðýnýn iyi olmasýna özen
göstermek gerekir. Bilerek özen
göstermek ve onu kötü alýþkanlýklar edinmekten baþlangýçta
korumak gerekir. Bu da, büyüklerin bu konuda örnek davranýþlarýyla saðlanýr. Aðzýndan
çirkin kelimeler akan bir babanýn çocuðuna vereceði en kötü
alýþkanlýk, her halde onun da
kendisi gibi küfürbaz olmasýdýr.
Dili kötü þeylere alýþtýrmamak
gerekir. Ýmam Malik'e Yahya
Ýbnu Said'den ulaþtýðýna göre:
Hz. Ýsa, yolda bir domuza rastlar. Ona: “Selametle yoldan
çekil!”der. Yanýnda bulunanlar:
“Bunu þu domuz için mi söylüyorsun?” diye sorarlar. (O ise
bir hayvan ismini dili ile telaffuz etmekten çekindiðini ifade
eder ve):
- “Ben, dilimin çirkin þeyi söylemeye alýþmasýndan korkuyorum!” cevabýný verir.
Ýnsanýn selametini de, felaketini de hazýrlayan dilidir. Lütfen
onu kontrol altýnda tutalým.
Sözün özü:
- Çok konuþmak, aklýn ve

ruhun dengesizliðine dayanan
bir hastalýktýr.
- Akýllý insan az konuþmanýn ve
çok dinlemenin bir fazilet olduðunu bilir.
- Söylenen her söz, bir meseleyi
halletmeye veya bir soruya
cevap olmalýdýr.
- Ýnsanýn gerektiði yerde susmasý, gerektiði yerde de konuþmasý kendisine saygýnlýk kazandýrýr.
- Ýnsanýn deðeri, çok söz söylemekle deðil, söylediði sözün
deðeri ile artar.

- Ýnsan, sözüyle kendisini
gösterir, davranýþlarýyla da ruh
yüceliðini aksettirir.
- Hacý Bektaþý Veli'nin ifade ettiði gibi eline, beline, diline sahip olmak Müslüman'ýn hayatýnda çok önemlidir.
- Az yemek, az uyumak gibi az
konuþmak da Müslüman'ýn þiarýdýr.
- “Biliyorsan konuþ ibret alsýnlar, bilmiyorsan sus da insan
sansýnlar.” sözü de uyulmasý
gereken güzel bir prensip deðil
midir?
Kaynak: Basýndan seçmeler
Konuk Yazar
Abdullah Sevinç
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Musa Eroðlu Viyana'da
sevenleriyle buluþtu
Viyana- Türk Halk Müziði sanatçýsý Musa Eroðlu 3 Nisan
Cumartesi gecesi 11. Viyana'daki Star Düðün salonunda Viyanalý sevenleriyle buluþtu. Veli
Turan'ýn organize ettiði geceye
katýlým büyük oldu. Saat
20.00'de baþlayan programda
önce Viyana'nýn yerel müzisyenleri sahne aldýlar, oyunlar
oynandý halaylar çekildi.
Viyana'da yaþayan Türkler olarak artýk sesimizi duyurmanýn
vaktinin geldiðini de sözlerine
ekleyen Þirvan Ekici, herkesin
Cumhurbaþkanlýðý seçimlere
katýlýp oy vermesini istedi.
Programýn ilerleyen saatlerinde
Türk Sanat Müziði sanatçýsý
Orhan Çakmak sahne aldý.
Orhan Çakmakla coþkulu saat-

ler yaþayan davetliler en son
Musa Eroðlu ile buluþtu. Özel
canlý orkestrasý ile sevenlerinin
karþýsýna çýkan Musa Eroðlu
Viyana'ya gelmekten duyduðu
memnuniyeti dile getirdi ve
organizatör Veli Turan'a davetinden dolayý teþekkür etti.
Davetliler, Musa Eroðlu'ndan
gecenin geç saatlerine kadar
memleket hasretlerini gideren
türküler dinlediler.
Viyana dýþarýdan nasýl görünüyor?
Sahne arkasýnda konuþtuðumuz Musa Eroðlu'na Viyana'nýn
dýþarýdan gelen bir misafir
gözüyle nasýl göründüðünü
sorduk. Musa Eroðlu sorumuza
þöyle cevap verdi: "Önceden
Avrupa gibi görünüyordu, artýk

Musa Eroðlu
Yeni Vatan
Gazetesini
inceledi

Türkiye gibi görünüyor. Buraya
ilk gelen vatandaþlarýmýz geri
dönmek fikrindeydiler. Ama
artýk üçüncü kuþak yetiþiyor. Ve
artýk burayý vatan edindikleri
belli oluyor. Kendilerinden pek
çok þey katmýþlar þehre.
Burada kalacaklarýný en baþta

düþünselerdi þimdi çok daha iyi
yerlerde olabilirlerdi. Ben Viyana'daki Türklerin durumunun
10 yýl sonra çok farklý olacaðýný
düþünüyorum." Sahne arkasýnda muhabirimizle sohbet eden
Musa Eroðlu gazetemiz Yeni
Vatan'ý da inceledi.
GASTRO FiYAT LiSTESi
ENERJÝ ÝÇECEKLERÝ

MADDOX
TÝFOSÝ
ARSLAN
FENER

10,80  + KDV
10,80  + KDV
11,52 + KDV
11,52  + KDV

(á 0,45x24)
(á 0,45x24)
(á 0,48x24)
(á 0,48x24)

KAVZA MEYVE SULARI
Ace, Ananas, Elma, Kayýsý, Muz, Viþne, Þeftali
0,2 L Fl.
6,96  + KDV (á 0,29x24)
1 L Fl.
4,74  + KDV (á 0,79x 6)
Sipariþlerinizde enerji içecekleri/meyve sularýndan
minimum 2 Tray bulundugu taktirde alkollü içeceklerde
0,02  indirim yapýlýr.
BiRA ÇEÞÝTLERÝ
CORONA Bira
0,33 L Fl.
23,76  + KDV (á 0,99x24)
HEINEKEN Bira
0,33 L Fl.
21,36  + KDV (á 0,89x24)
ERÝSTOFF WODKA
Ice
0,275 L Fl.
20,40  + KDV (á 0,85x24)
Fire
0,275 L Fl. 19,92  + KDV (á 0,83x24)
Blue
0,275 L Fl. 18,96  + KDV (á 0,79x24)
Not: Diðer çeþitlerimiz hakkýnda ofisimiz veya satýþ
elemanlarýmýzdan bilgi alabilirsiniz !
Viyana ve çevresinde bulunan iþyerlerine servis yapýlýr.
Toptan ve palet bazýnda yapýlan satýþlarda özel indirim
uygulanýr ve istek üzerine fiyat listesi yollanýlýr. Pazarlama
personelimiz talep üzerine yerinde satýþ yapabilir.
AYANLAR Handels - KEG Rueppgasse
21/1/9-10 1020 Wien - A
Tel: +43 1 956 01 64 0 Fax: +43 1 956 01 64 34
www.maddox-energy.com  www.maddoks.com.tr
office@ayanlar-group.com
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Türkiye'de gümrük iþlemleri!
Yabancý ülkelerden Türkiye'ye
gelen veya Türkiye'den yabancý
ülkelere giden vatandaþlarýmýz
ve yabancý yolcular, çeþitli
gümrük iþlemleriyle karþýlaþmaktadýrlar.
Özellikle, Türkiye'ye eþya götürülmesi, bedelsiz taþýt ithali,
ithalde alýnacak vergiler, vatandaþlarýmýzýn en çok karþýlaþtýklarý ve bilgi edinmek istedikleri
konular olmaktadýr.
Öte yandan, sözkonusu olaylarý düzenleyen Gümrük Mevzuatýnda önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. 1972 yýlýndan beri
uygulanan 1615 Sayýlý Gümrük
Kanunu ve ayrýca Gümrük
Yönetmeliði, çeþitli Kararnameler ve Gümrük Genel Tebliðleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
4458 Sayýlý yeni Gümrük Kanunu 27.10.1999 tarihinde
TBMM'de kabul edilmiþ ve
4.11.1999 tarihli Resmi Gaze-

te'de yayýmlanmýþtýr. Gümrük
Kanunuyla ilgili ayrýntýlý düzenlemelerde bulunan Gümrük
Yönetmeliði ise 31.5.2002 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de
yayýmlanmýþtýr. Gümrük Kanunu'nun uygulanmasýyla ilgili
2000/53 ve 2000/69 sayýlý
Kararnameler ise 5.2.2000 tarihli Resmi Gazete'de yer almýþtýr. Ayrýca, bedelsiz ithalat, yolcu iþlemleri gibi çeþitli konularda da Gümrük Genel Tebliðleri
yayýmlanmýþtýr. Yapýlan tüm bu

düzenlemeler, 5 Þubat 2000
tarihinden itibaren yürürlüðe
girmiþtir.
Vatandaþlarýmýzýn en çok karþýlaþtýklarý konularla ilgili gerekli
bilgi ve açýklamalara, gümrük
mevzuatýnda yapýlan temel
deðiþiklikler de dikkate alýnarak
aþaðýdaki sayfalarda yer verilmiþtir. Vatandaþlarýmýz ayrýca
gümrükle ilgili çeþitli konularda, Gümrük Müsteþarlýðý'nýn
"Alo Gümrük" hattýndan bilgi

talebinde bulunabilirler. Bu
hattýn, telefon numarasý
00 90 312-311 79 71,
faks numarasý ise
0090312-324 59 79' dur.
Gümrük konularýyla ilgili daha
fazla bilgi edinmek isteyenlere
yardýmcý olunmak amacýyla,
gümrük iþlemleriyle ilgili temel
bilgileri
içeren
Kanun,
Yönetmelik ve Tebliðlerin yayýmlandýðý Resmi Gazete'lerin
yayým tarihleri de son bölümde
belirtilmiþtir.

''Türkiye'de Medya patronuna sýnýrlama getirilsin''
Ankara- Türkiye Gazeteciler
Sendikasý (TGS) Yöneticiler
Kurulu, sadece Basýn Kanunu'nda yapýlacak deðiþikliklerin, medyanýn sorunlarýný çözmek için yetersiz olacaðýný bildirdi. Ankara'da dün toplanan
TGS Yöneticiler Kurulu tarafýndan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda, Türk medyasýnýn sahiplik yapýsýnda ve üst düzey
yöneticilik anlayýþýnda kökten
bir deðiþimin acil ihtiyaç haline geldiði vurgulanarak, medya sahiplerinin basýn dýþý ticari
faaliyetlerinin derhal sona
erdirilmesi gerektiði belirtildi.
Yapýlacak yasal düzenlemelerle, basýn dýþý ticaret, finans
sektörü ve devlet ihaleleriyle
medyanýn tüm iliþkisinin kesilmesi gerektiði ifade edilen

açýklamada, ''Bu yapýlmadan,
medya sahiplerinin ve onlarýn
çýkar birliði içinde olduðu iktidarlarýn ya da bürokratlarýn
yazý iþleri üzerindeki gölgesinden kurtulmak mümkün olamamaktadýr''
denildi.
''Mevcut iktidarýn, geçmiþ yýllardaki seleflerinin politikalarýna
özenerek,
medyanýn
sorunlarýný çözecek yaklaþýmlar göstermek yerine, onu
kontrolü altýnda tutma kolaycýlýðýna saptýðýnýn üzülerek
izlendiði'' belirtilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi:
''Medyanýn susturulmasý, farklý
görüþlerin kendisini ifade edebilmesinin engellenmesi, belli
çýkar çevrelerine geçici bir
ferahlýk saðlayabilir, ancak
ülkenin geleceðine, demokra-

tikleþme çabalarýna aðýr darbe
vurur.
Basýn özgürlüðü, medya sahiplerinin ve belli çýkar çevrelerinin özgürlüðü deðildir.
Basýn özgürlüðü, doðrudan
doðruya halkýn bilgi edinme
hakkýnýn ve ifade özgürlüðünün teminatýdýr. Gerçek anlamda basýn özgürlüðüne
kavuþulabilmesi için; medyanýn siyasi iktidarlar karþýsýnda
baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasýnýn
yaný sýra medya çalýþanlarýnýn
medya sahiplerine karþý özgürlüðünün de kuvvetli biçimde teminat altýna alýnmasý
zorunludur.
Sadece Basýn Kanunu'nda
yapýlacak deðiþiklikler, medyanýn sorunlarýný çözmek için

yetersizdir. Medyada tekelleþmeyi engelleyici, medya kuruluþlarýnda hisse sahipliðini
sýnýrlayan, medya sahiplerinin
basýn dýþý ticari faaliyetler
yürütmesini ve devlet ihalelerine girmesini yasaklayan
düzenlemeler de yeni Basýn
Kanunu ile eþ zamanlý olarak
yürürlüðe girmelidir.''
Açýklamada, ancak bu yapýlýrken, basýn çalýþanlarýnýn tek
yasal dayanaðý olan, gazetecilerin asgari ve temel haklarýný
düzenleyen 212 sayýlý Basýn Ýþ
Yasasý'nda herhangi bir deðiþiklik yapýlmamasý istenerek,
''TGS olarak, 212 sayýlý Yasa'ya
sahip çýkýlmasý, varsa eksik
yönlerinin toplu iþ sözleþmesiyle düzeltilmesinden yanayýz'' denildi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

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

>

O UYUMUYOR, mola vermiyor ve tatile hiç bir zaman gitmiyor. Kısaca: bizim
enerjimiz sizler için 24 saat boyunca çalışıyor. Ve tabii ki bunun devamlı olabilmesi için Wien Energie var. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nın
ortağıdır. Çünkü birlikte daha fazla enerjiye biz değil aynı zamanda sizler de sahipsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi www.wienenergie.at adlı internet
adresinden veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.

WIENSTROM
WIENGAS
FERNWÄRME WIEN

D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortağıdır.
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Viyana’daki izlerimiz
yapýlýyor. Müzede Otuz yýl
savaþlarý, Türk

Heeresgeschichtliches Museum

Viyana- Viyana'da Türklerden
ne izler kaldýðýný araþtýrýrken
Yeni Vatan Gazetesi’nin yolu
müzelerden de geçti.
Bilindiði gibi Kanuni Sultan
Süleyman 1529'da Viyana'yý
kuþattý ve baþarýsýz oldu.
Bundan yaklaþýk bir buçuk asýr
sonra da Merzifonlu Kara
Mustafa Paþa, Kanuni'nin bile
alamadýðý Viyana'yý Osmanlý
topraklarýna katmak ve adýný
tarih sayfalarýna böyle büyük
bir zaferi kazanan komutan
olarak yazdýrmak isteði ile
þehri
yeniden
kuþattý.
Osmanlýlar her ne kadar
Viyana'yý alamasalar da bu
kuþatmalarýn
izleri
Viyanýlýlarýn zihinlerinde hep
canlý kaldý. Çeþitli heykel, resim
ve figürlerle Türk kuþatmalarýný
canlandýran Viyanalýlar, ayrýca
Osmanlý askerinin kaçarken
býraktýðý silahlardan çadýrlara,
küçücük cep saatlerinden seccadelere kadar her þeyi saklamýþlar.
Viyana Heeresgeschichtliches
Museum
ve
Historisches
Mueum'da bilhassa Ýkinci

Viyana kuþatmasýna
dair pek çok iz bulmak
mümkün.
Heeresgescichtliches
Museum
18501856 yýllarý arasýnda
yapýldý. Bu müze
Viyana'nýn ilk müzesi
olmasý bakýmýndan
da önemlidir. Beþ
ayrý
bölümde
tarihi
sýralamaya göre
bir sergi-

leme

kuþatmalarý, Prens Eugen ve
Maria Teresia zamanlarý tarihi kanýtlarýyla ziyaretçilerin
dikkatine sunuluyor.
Müzenin birinci katýnda saðdaki bölümde Osmanlý eserleri yer alýyor. Burada atlý
asker kýlýçlarý, yaya askerlerin
techizatý, topuz, tüfek,
nacak, okluk ve oklarýn yaný
sýra su matarasý ve çadýr
parçalarýna bile rastlanýyor.
Bu bölümde Ýkinci Viyana
Kuþatmasýnda tutulan raporlar meraklýlarý tarafýndan
rahatça okunmaya uygun bir
büyük kitap haline getirilmiþ.
Kuþatma planlarý ve kuþatmayý
canlandýran farklý ressamlarýn
elinden çýkmýþ yaðlý boya
resimlerin bolca bulunduðu
bölümde, üzerinde arapça
rakamlar olan bir cep saati de
ilgi çekiyor. Müzeyi gezerken
yazýsýna bakmaya gerek bile
olmadan bir Türk- Ýslam
eseri olduðunu kolayca
anlayabileceðimiz eþyalara da rastlýyor u z .
Bunlardan biri
geniþçe
bir seccade,
d i ðeri

ise kurulu bir Osmanlý çadýrý.
Çadýrýn içinde bir fener ve iþlemeli bir sandýðýn yanýsýra
Avusturyalý bir kaç komutanýn
resmi de bulunuyor. Ayrýca
çadýrýn tepesinde bir de altýn
kaplamalý hilal bulunmakta.
Karlsplatz'da bulunan Historisches Museum'da da kuþatmalardan kalan eserleri sergileyen büyükçe bir oda var.
Burada Kara Mustafa Paþa'nýn
portresi ve kuþatma sonrasý
baþarýsýzlýðýndan dolayý asýlmasýný konu edinen bir gravür
bulunuyor. Ancak gravürde
tarihi bir yanlýþ var: Gravürü
yapan kiþi Kara Mustafa
Paþa'nýn idam edildiði sýrada
kürkünü çýkarýp üzerine oturduðuna
dikkat
etmemiþ.
Viyana kuþatmalarýný temsilen
yapýlan yaðlý boya resimler,
Türklerin giderken býraktýðý
savaþ aletleri, sancaklar ve
Viyana'da ilk kahvehaneyi açan
Osmanlý Johannes Diadato'nun
resmi de bu kýsýmda yer alýyor.
Yine bu kýsýmda savaþ sonrasýnda da Türk Kuþatmasýný
hatýrlarda tutmak amacýyla
hazýrlanan Türk figürlerinden
oluþan iskambil kaðýtlarýna da
rastlayabilirsiniz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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"Am Anfang hab ich mich mit den Fingern verständigt"
Dis Züheyr´s Lachen und sein türkischer Spezialitätenstand am Wiener Naschmarkt
kommt man jeweils 10 dag in
ein transparentes knisterndes
Sackerl gefüllt. "Oliven und
Käse gibt es ja sowieso an allen
Ständen, aber getrocknetes
Obst ist schon eine besondere
Spezialität hier an meinem
Stand", erklärt Herr Züheyr.

Wien- Der angenehme Geruch
nach frischem Brot verleitet
einen unwillkürlich dazu tief
einzuatmen. Die Nase leitet
den Befehl "mhhh, gut" blitzschnell an den Magen weiter.
Und schon bleiben die Füße
vor den Vitrinen mit den vielen
bunten und appetitlich aufgereihten Waren stehen. Nix geht
mehr. Das Wasser läuft einem
vor Dis Züheyr´s türkischem
Spezialitätenstand im Mund
zusammen.
Ganz links erblickt das Auge
unzählige exotisch aussehende
Gewürze; Chilly, Kardamom
und Safran gehören da noch

zu den bekannteren.
Wandert der Blick weiter nach
recht gelangt man zur eigentlichen Quelle des Geruches,
alle möglichen und unmöglichen Sorten von Brot: Von
türk. Brot mit Sesam bestreut
oder mit Paprika gefüllt, über
ein länglich aussehendes persisches
Brot
reicht
die
Bandbreite.
Weiter rechts findet sich eine
ganze Vitrine voll mit getrockneten Früchten, dominiert von
leuchtend gelben Ananasringen und orangen Papayastreifen. Für 1 Euro 40 be-

Der Wunsch nach Selbständigkeit stand am Beginn dieses
Marktstandes. Vor 18 Jahren
kam Herr Dis Züheyr nach
Österreich. Seit mittlerweile
sieben Jahren steht er jetzt von
6 Uhr Früh bis 18 Uhr Abends
an seinem Stand am Naschmarkt. Im Winter ist der Verdienst eher schlecht, gleicht
sich dann aber durch das gute
Sommergeschäft wieder aus.
Drei Tage in der Woche helfen
ihm seine 5 Kinder aus.
Am Anfang konnte er kein
Wort deutsch, verständigte
sich mit seinen Kunden mittels
Fingersprache. Vor allem mit
seinen weiblichen Kunden
musste er da viel lachen. Sein
Lachen ist überhaupt charakteristisch für ihn. Es ist ein tiefes
Lachen, dass von ganz tief
drinnen zu kommen scheint.

Aber trotz dieses Lachens
spricht er von zuviel Arbeit, die
ihm zunehmend den Spaß an
allem nimmt. "Wenn man
innen arbeitet, weiß man
wovon ich rede."
Beim Scherzen mit seinen
Kunden ist von fehlendem
Spaß allerdings nichts zu merken. Ein junges Pärchen lässt
seinen Blick fast liebevoll über
die in allen erdenklichen
Farben mit Trockenobst angefüllte Vitrine gleiten, und deutet dann plötzlich wild entschlossen auf die getrockneten
Melonen. "50 Gramm hätten
sie gerne davon". Herr Züheyr
antwortet wie aus der Pistole
geschossen, begleitet von seinem tiefklingendem Lachen.
"Wie war das? 50 kg Melonen
wollen Sie?" Entsprechendes
Gelächter folgt, und
das
Pärchen nimmt dann doch
noch ein paar getrocknete
Ananasscheiben dazu.
Irgendwie zufrieden blickt er
den beiden nach, so ganz
nimmt man ihm das mit der
Unzufriedenheit dann doch
nicht ab. (T. Berger)

Der angenehme Geruch nach frischem Brot verleitet
einen unwillkürlich dazu tief einzuatmen.
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Avusturya oy istiyor
25 Nisan 2004 tarihinde Avus-

YAÞAM
turya’nýn Cumhurbaþkanlýðý seçimi var.
Bu nedenle halimiz, hatýrýmýz
sorulmaya baþlandý.
Bir çok Avrupa ülkesinde olduðu gibi, Avusturyada da seçim
zamaný, burada yaþayan azýnlýk
toplumu bizler, sandýk baþýna
çaðýrýlýyoruz.
Çocukluðumdan beri bu ülkede
yaþýyorum.
Yüzde doksan, hep dýþlandým.
Az paraya çok iþ yaptýðýmda seviliyordum ve bu sevgiye inanýyordum.
Artýk inanmýyorum, ikna edilmek istiyorum.
Madem bizi adam yerine koyup
oy istiyorlar, o zaman bizim de

isteklerimiz olacak.
Türk esnaflarý oy toplama kapýsý
haline geldi.
Her ne kadar hoþ bir davranýþ
olsa da sadece esnafýn sýrtýný
sývazlamak yeterli gelmiyor.
Seçimden sonra yine unutulacaðýmýzýn endiþesini taþýyoruz.
En ufak kusurlarýmýz gazete
manþetlerine taþýnýyor.
Olumlu yönlerimizden bahseden yok.
Siyasetin bize karþý bakýþý olumlu olabilir.
Ne yazik ki bu olumlu bakýþ
bürokrasiye yansýmýyor.
Herhangi bir makama gittiðimizde farklý muamele görüyoruz.

Sayý 44
Yerli halkýn bize bakýþý ise tam
bir rezalet.
Adýmýz "Barbar", "Kanak" vs. ve
parolalarý "Ausländer raus"
Her zaman ön yargýlý davranýþa
maðdur kaldýgýmýz bir ülkede
oy veriyoruz.
Aday siyasetçilerin, medyada
bizim hakkýmýzda biraz olumlu
demeç vermelerini bekliyoruz.
“Türküm, doðruyum, çalýþkaným” sözünü birileri tanýtýp söylemesi gerekiyor.
Sayýn KKTC Cumhurbaþkaný
Rauf Denktaþ`ýn ifadesi gibi,
ben de bu görüþümle yanýlmak
istiyorum.
Bekleyelim, göreceðiz.
Seçim sonucu hayýrlý olsun

Avusturya Evlat Edinme Hukuku
Evlatlýk mevzuatý, Avusturya'da
özellikle yabancý uyruklu kiþilerin en çok merak ettiði konulardan biri durumunda. Birçok
kiþinin hak kazanýmý için bu
yola baþvurduðu ya da baþvurmak istediði bir gerçek Ancak
Avusturya makamlarý çoðu
zaman bu konunun suistimal
edildiði kanaatine vardýklarý
için yapýlan baþvurularýn çoðunu maalesef reddediyor.
Avusturya’da evlat edinme
mevzuatý
(Adoptionsrecht)
Avusturya Medeni Kanunun'da
(ABGB) düzenlenmiþtir. Evlatlýk
hukuki yollarla meydana getirilmiþ ve çift taraflý yazýlý antlaþma metnine dayalý çocukebeveyn iliþkisidir. Bu antlaþmanýn geçerli olabilmesi için
mahkeme onayý þarttýr.
Evlatlýk alan kiþi;
Tek kiþi veya evli bir çift evlatlýk
edinebilir.Evlatlýk alan kiþi
erkekse 30, bayansa 28 yaþýný
doldurmuþ olmak zorunda.
Evlatlýk alan ile alýnan arasýnda
en az 18 yýllýk bir yaþ farký bulunmak zorunda. Evlatlýk alacak kiþinin çocuk sahibi olmasý
evlat edimesine engel teþkil
etmez.
Evlatlýk alýnacak kiþi;
Evlatlýk alýnacak kiþi eðer me-

deni haklarý kullanma ehliyetine sahip deðilse (yaþý
18'den küçük ise, akýl hastasý
ise v.b.) evlatlýk antlaþmasýný
onun yerine hukuki temsilcisi
imzalar. Torunlar veya evlilik
dýþý doðmuþ çocuklar da evlat
edinilebilir. Evlatlýk alýnacak kiþinin sabýka kaydýnýn bulunma-

nen kiþilerin bu anlaþmayý kabul etmesi þart koþulmuþtur.
(Evlatlýk alýnacak kiþinin annebabasý, eþi;evlatlýk alacak kiþinin eþi) Antlaþmanýn onaylanmamasý halinde geçerli nedenler belirtilmelidir, aksi takdirde
mahkeme buna raðmen antlaþmayý geçerli sayabilir.

masý gerekir.
Mahkeme Onayý
Mahkeme, evlatlýk antlaþmasýna onay vermek için evlatlýk
edinen ile evlatlýk olarak alýnan
arasýnda güçlü bir bað bulunmasýný veya olusturulmasýný
þart koþar. Böylelikle gerçek bir
aile iliþkisi oluþturmayý amaçlar.
Ayrýca evlatlýk antlaþmasý
yoluyla kiþisel çýkarlarý zedele-

Onaylama yetkisi çocuðun
oturduðu bölgenin mahkemesine aittir. (Bezirksgericht)
Hukuki Sonuçlar;
Hak ve sorumluluklar evlatlýk
alan ile alýnan arsýnda gerçek
ebeveyn-çocuk iliþkisi gibi düzenlenir. Ancak eþlerden sadece biri evlatlýk alýyorsa almayan
tarafýn evlatlýk alýnana karþý
sorumluluklarý oluþmaz.

Evlatlýk alýnan kiþi eðer 14
yaþýndan küçük ise evlatlýk alan
kiþinin soyadýný alýr; eðer 14
yaþýndan büyük ise tercih kendisine býrakýlýr. Ancak gerçek
ebeveynle evlatlýða geçen kiþinin temel iliþkileri hukuki olarak
saklý kalýr.
Vatandaþlýk mevzuu
Evlatlýða geçen kiþinin vatandaþlýk durumu deðiþmez. Ancak bu kiþi 18. yaþýna girmemiþse Avusturya vatandaþlýðýna
geçme hakký kazanýr, 18 yaþ ve
üstü ise Avusturya'da oturma
iznine hak kazanýr.
Baþvuru Belgeleri
1- Evlatlýk alýnacak kiþinin
anne-babasýnýn ve evlatlýk
alanlarýn doðum belgeleri
(Geburtsurkunden)
2- Asýl anne-babanýn ve evlatlýk
alan çiftlerin evlilik belgeleri
(Heiratsurkunde) ve vatandaþlýk
belgeleri
3- Asýl anne- babanýn ve evlatlýk alan çiftin ikametgah belgeleri (Meldezettel)
4- Çocuðun vatandaþlýk belgesi
5- Gerçek anne-babanýn onay
belgesi ve tam yetkisi.
6- Varsa akademik derece belgesi
Bilgi için:
Amt für Jugend und Familie
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Schönbrunnerstr. 181
1120 Wien
Tel: 817 79 82
Fax: 817 39 84
Mobile: 0664 201 36 54

Yeni ofisimize sizleride bekleriz.
VW- SEAT
GALERÝSÝ

ATÝB
CAMÝÝ

ÝNDÝRÝM KUPONU

Eski
yerim
yerimiz

Bu kuponla gelen tüm müþterilerimize
Bilet alýmlarýnda 10 luk indirim
uygulanacaktýr.

Yeni Vatan Gazetesi,

þirketinizi

50.000

aile ile buluþturuyor.

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

Reklam vermek için baþvuru telefonlarýmýz.

Ergün SERT: 0699 116 403 22
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Avrupa Birliði`nin geniþlemesinin
mal ticaretine etkileri
Özden Özen
Avrupa Birliði
1 Mayýs 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliði`nin geniþleme süreci kapsamýnda 10 yeni
ülke daha AB`ye katýlýyor.
Birliðe yeni katýlan bu ülkeler;
Macaristan,Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Slovenya, Romanya
Polonya, Estonya, Litvanya,
Malta, Kýbrýs, Letonya`dan oluþmaktadýr.
Bu ülkelerin birliðe katýlmasý ile
gümrük sýnýrlarý kalkmakta ve
Gümrük Birliði anlaþmasýnýn
ortaya koyduðu esaslar devreye
girerek, yeni üye ülkeler uluslararasý ticaret iliþkilerinde AB
normlarýna dahil olmaktadýrlar.
Ancak bununla birlikte eskiden
olduðu gibi bazý ulusal yasaklara, kýsýtlamalara ve istatistiksel
kurallara uyulmaya devam edilecektir.
Sýnýr kontrolleri
Aday ülkelerin katýlým tarihinden itibaren sýnýrlarda mal

kontrolleri
yapýlmayacaktýr.
Ancak Schengen anlaþmasýnýn
standartlarýna ulaþýlýncaya kadar, AB`ye yeni katýlan ülke
sýnýrlarýnda kiþi ve araç kontrolleri yapýlmaya devam edecektir.
Serbest mal trafiði
1 Mayýs 2004 tarihi itibari ile
Avrupa Birliði ve yeni üye ülkeler arasýnda gümrük kanunlarý
çerçevesinde serbest dolaþým
kapsamýndaki mallar, yeni oluþan ekonomik pazarda gümrük
kontrolü olmadan dolaþabilecektir. Ancak burada bahsedilen mallar, topluluk mallarýdýr
(Gemeinschaftswaren).
Bu
mallar, birlik içersinde üretilmiþ
ya da birlikte geçerlilik kazanmýþ mallardýr. Bu mallarýn gönderilmesinde hiçbir gümrük
dökümaný gerekli deðildir. Bununla birlikte Tüketim Vergisi
zorunluluðu olan mallar eskiden olduðu gibi ek belge ile
gönderilmek zorundadýr. Ve bu
ek belgenin, alýcýnýn bulunduðu ülkenin gümrük memurlarý
tarafýndan tasdiklenmesi gerekmektedir.
Aþaðýdaki tüketim vergileri
Avusturya`da dikkate alýnacaktýr:

•Akaryakýt vergisi (Mineralölsteuer)
•Tütün vergisi (Tabaksteuer)
•Alkol vergisi (Alkoholsteuer)
•Bira vergisi (Biersteuer)
•Köpüklü þarap vergisi
(Schaumweinsteuer)
Bununla birlikte üçüncü ülkeye
ait mal, Avrupa Birliði`nde eskiden olduðu gibi vergi formalitelerine baðlý kalacaktýr.
Yeni üye ülkelerdeki mal fazlalýk oranlarý :
Birliðin geniþlemesi ile birlikte
bazý tarýmsal ürünlerin ticaretinde, birliðe yeni katýlan ülkelerdeki mal fazlalýklarýnýn, eski
üye ülkelerdeki piyasa organizasyonunu bozmamasý ve haksýz rekabet ortamý oluþturmamasý için bazý geçiþ tedbirleri
kararlaþtýrýlmýþtýr. Buna göre
bazý mallar uygulanabilir bir
üçüncü ülke gümrük vergisine
tabi olacaktýr.
Özel belirlemeler:
•Polonya ve Slovenya`nýn katýlým anlaþmalarýnda bu ülkelerle
týp ürünlerinin ticareti geçiþ
süreleri esasýna baðlanmýþtýr.
•AB`nin minimum hijyen standartlarýna uymayan firmalara
ait et, süt, yumurta veya balýk
ihtiva eden belirli gýda ürünleri-

nin ticareti yasaklanmýþtýr.
•Özel seyahatlerde, tütün
ürünlerinin serbest dolaþýmý
üye ülkelerde uygulanan farklý
fiyatlar nedeni ile belirli geçiþ
süresi ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu
ürünlerin serbest dolaþýmý,
belirlenen
geçiþ
süreleri
tamamlanana kadar kýsýtlanmýþtýr.
Örneðin: Avusturya`da yaþayanlar AB`ye yeni katýlan ülkelerden en fazla 25 adet sigarayý
sýnýrdan geçirilebilir.
Yeni ülkelerle mal ticaretinde
formaliteler:
Gümrük formalitelerinin kalkmasý ile birlikte üye ülkelerin,
yeni katýlan ülkelerle mal trafiðinde baþlýca iki temel bölüm
dikkate alýnmalýdýr:
1- Kazanç vergisi (die Erwerbsteuer)
2-Intrastat (Avrupa Birliði ticari
istatistik sistemi)
Bir sonraki sayýmýzda Intrastat
(Avrupa Birliði ticari istatistik
sistemi) ve AB`nin geniþleme
sürecinin Avusturya iþ piyasasýna ne gibi etkileri olacaðý konusunda, özellikle küçük ve
orta ölçekli firmalarý ilgilendiren bazý bilgileri aktarmaya
çalýþacaðým.

Cumhurbaþkaný Adaylarý Türkiye'nin AB üyeliði konusunda

görüþleri:

Ne þiþ yansýn ne kebab
Viyana- Cumhurbaþkaný adaylarý Türkiye'nin Avrupa Birliðine katýlýmý hakkýnda Kurier
Gazetesine verdikleri demeç
dikkat çekti.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde 100.000'e yakýn Avusturya
vatandaþlýðýna geçmiþ Türkler
arasýnda oy kullanacak kiþilerin potensiyeli seçimi etkileyebilecek güçte olabileceði tahmin ediliyor.
Tirajý günde 285 bin olan liberal eðilimli Kurier gazetesinin
21 Mart tarihli hafta sonu sayýsýnda (2,3.sayfa), "Adaylar

düellosu' baþlýðý altýnda yayýmlanan Kurier gazetesinin
Avusturya'daki Cumhurbaþkanlýðý adaylarý Heinz Fischer
(SPÖ) ve Dýþiþleri Bakaný Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) ile
yaptýðý röportajýn Türkiye ile
ilgili bölümünün çevirisini Yeni
Vatan Gazetesi okuyucularýnýn
dikkatine sunuyoruz:
Kurier Gazetesi: Türkiye'nin
AB'ne katýlýmý hakkýnda ne
düþünüyorsunuz?
Benita Ferrero-Waldner: Avru-

pa Komisyonu 2004 yýlý sonunda bir Ýlerleme Raporu
sunacak. Bu baz alýnarak, Türkiye ile AB'ne katýlým ihtimaline iliþkin müzakerlere baþlanýp baþlanmayacaðý konusunda
bir karar verilecek. Bu takvim
gerçekleþmeden önce fikir
yürütmek için hiç bir neden
yok. Benim þahsi görüþüme
göre, böyle bir karar alýnýrken,
AB'nin yalnýz bir ekonomik
deðil siyasi deðerler Birliði de
olduðunun gözönünde bulundurulmasý gerekir.
Heinz Fischer: AB Avusturya

Federal Hükümetinin de onayý
ile, Türkiye'nin öncelikle Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi halinde, AB'ne girebileceðine karar verdi.
Bu Türkiye'nin, Avrupa standartlarýnda, demokratik bir ülke olarak görülebilmesi ve ekonomik açýdan da bir AB üyeliðinin gerektirdiði þartlarý
yerine getirebilmesi halinde,
üye olabileceði anlamýna geliyor. Kopenhag kriterlerinin
yerine getirilip getirilmediði,
zamaný gelince tespit edilecek….
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bunlarý biliyor muydunuz?
Stephans Kilise'deki bu iþa retler, bir zamanlar tarafsýz
ölçü birimleriydi

Viyana'daki "ilk kahve" yi
kuran bir Anadolu’luydu.
Viyana- Avusturya'nýn kalbi
1. Viyana'da bulunan ve
resmi olarak Viyana'da kurulmuþ "ilk" kahvehane ünvanýna sahip olan, þimdiki
ismiyle "Daniel Moser" adlý
Cafe'yi 1685 yýlýnda Viyana'ya gelen bir Türk kurmuþ.
Kahveden içeri girer girmez
sað tarafdaki duvara asýlý
bir bakýr kabartma göze
çarpýyor. Kabartma yazý ile
Cafe'nin Almanca olarak

Birinci bölgedeki Stephans
Kirche'nin kapý duvarýnda
bulunan bu iþaretler önemli bir görev olan "ölçü adaletine" hizmet ediyordu.
tarihçesi yazýlmýþ. Tarihçeyi
tercüme ettiðimizde þu
sözlerle karþýlaþýyoruz; "Bu
kahvehane resmi olarak Viyana'da kurulmuþ "ilk cafe"
dir.
Burayý kurup, açýp iþleten
kiþi Osman'lý Ýmparatorluðunun vatandaþlarýndan olup, 1685 yýlýnda bir Türk
Ýçeceði olan Kahve'nin satýþ
yeri adý altýnda hizmete
açýlmýþtýr."

Resimde görünen kaya üzerindeki daire þeklinde olan

(A. Akcihan)

Otantizmin nefes nefes yudumlandýðý bu tarihi köþeyi, Stephansplatz'a uðrayan
herkes görebilir.

Mahkemedeki Türk kýzý
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Viyana- 3. Bezirk’deki Adliye sarayýnýn danýþma
(information) masasýnda
çalýþan 23 yaþýndaki Türk
kýzý Sündüs Akkuþ, bildiði
4 deðiþik lisanla hizmet
veriyor.
Sündüs Akkuþ henüz 23
yaþýnda olmasýna raðmen,
hem sempatikliðiyle, hemde bildiði Türkçe'nin yanýsýra, Ýngilizce, Almanca ve
gerektiðinde Ýspanyolca
konuþarak müracaatta bulunanlara hizmet veriyor.
“Adliyede iþleri olanlarýn
hepsi Almanca bilmiyor,

iþaret sayesinde, o zamanlar kurulan pazarlardan alýnan "ekmek" götürülüp ölçülüyordu ya da demir
çubuklar sayesinde 1 metrelik kumaþ ve benzeri þeyler ölçülebiliyordu. Böylece
satýcý ile tüketici arasýnda
"adil ticaretin" gerçekleþmesine yardýmcý olunuyordu.

Fax: 01/513 76 15 / 30
Internet:

www.yenivatan.at,

E-M
Mail:

office@yenivatan.at
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Chefredakteur : DI Birol Kýlýç
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Sündüs
Akkuþ, bildiði
4 deðiþik
lisanla hizmet
veriyor.
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Postfach 70, A-1014 Wien
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bakýyorsunuz bir zenci geliyor ve Almanca konuþamýyor, ya da bazen baþka
yabancýlar karþýnýza gelebi-

liyor” diyen Sündüs Akkuþ:
“iþimi severek yapýyorum”
dedi.
A. Akcihan)
(A

Montag bis Freitag : 0800 - 1800 Uhr
Fax:

01 / 513 76 15 - 30

Internet:

www.yenivatan.at,

E-m
mail:

office@yenivatan.at
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Taze Avusturya hindi
Gö¤üs eti
Vitana
Avusturya Patates Salatas›

1 kilosu

1 kg

5.49
Susi
Portakal
Suyu
1 litre

0.65
Happy End
Tuvalet ka¤›d›
Sar› 3 katl›
12 Rulo

3.79

2.39
Delikatessa
Bu¤day unu
T700
Düz veya pütür
1 kilosu

0.39
Sylvana
Mutvak Havlusu
3 katl›
4 Rulo

1.69

Frozen Gold
Puszta-Kar›ﬂ›k Sebze
1 kilosu
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Bilim dünyasýnda kýyamet senaryolarý
var. (Jeodezik hareketler de-

3-)) Avrupa ve Amerikalý bilim

gösterdiði zaman, ellerindeki

mek yeryüzünde kýtalarla kara-

adamlarýna göre çok yakýn bir

GÝZLÝ dökümantasyonlarý ileri-

larýn yer deðiþtirmesi demektir.

zamanda vuku bulacak olan

de yaþayacak olanlarýn bulma-

Sevgili okur; Son zamanlarda

Bilimsel olarak dünyada 6 kez

iklim deðiþikliði ile tüm 'Ýngilte-

sý için þifreli olarak ya maðara-

sayýlarý gittikçe artan bir bilim

jeodezik hareket olmuþ. Dað-

re' Sibirya gibi donacak, Hol-

lara ya da gizli yerlere yazmýþ-

grubu, "yakýn bir gelecekte

lar bir çýrpýlmýþ halý gibi yürür.

landa gibi bir çok Avrupa ülke-

lardýr. Þimdi de son iki yýldýr

dünya insanlýðýný yok edecek

Ege denizi 4. jeodezik zaman-

si sular altýnda kalacak.

büyük bir hýzla bütün gizli sýr-

bir takým olaylarýn artýk baþla-

da meydana gelmiþ ve bugün-

dýðýný ve 2020 yýlýna kadar bu

kü adalar o zamanki daðlar)

4-)) Yapýlan bilimsel hesapla-

ortamýna ya da kitaplara taþý-

felaketler serisi, gücünü sürekli

Ýþin garibi 3.000 yýllýk Babil ve

malarla Dünya'nýn en güvenli

yorlar. Buradan da hep olum-

artýrarak canlý cansýz herþeyi

Sümer

hatta

yeri (çok ilginçtir) ortadoðu

suz anlamlar çýkýyor. Çünkü bu

yok edeceðini" söylüyorlar.

Hattuþaþ kitabelerinde bile bu

denilen ön Asya ve Arap yarým

ezoterik kuruluþlar adý üzerin-

Neredeyse

televizyon

10. gezegenden bahsediliyor.

adasý. (Bilim adamlarý Amerika

de çok gizli ve kapalý bir takým

kanallarýnda bu ve buna ben-

Hem de geliþ zamaný olarakda

ve Ýsrail'in o bölgede koloniler

örgütlerdir. Kolay kolay böyle

zer konular iþleniyor. Özel der-

veirlmiþ yani 2012 yýlýda.

kurmasýnýn

bir tedbir alma yoluna girmez-

A. Akcihan

tüm

giler, kitaplar yayýnlanýyor ve

kitabelerinde

larýný þifreleyerek ya internet

sebebini

buna

baðlýyor.)

ler. Ben bu yüzden anlatýlan

kuruluyor.

2-)) Kutuplarda araþtýrma yap-

Çünkü bu felaketler zincirini

makla görevli çok uluslu bir

5-)) Son yýllarda Okültik (çok

yorum. Asýl önemli olan ise

bilimsel araþtýrma imkaný olan-

bilim grubu mevcut. Bunlar

gizli) kuruluþlar, Hermestik

felaketler zinciri baþlamadan,

lar önceden takip edebiliyorlar

çok önemli bir keþif yaptýlar.

(Ýnsan

tanrýsallýk

bir takým uyanýklarýn hayatta

ve kendi halklarý için çözümler

Antarktika'da manyetik alan

olduðuna inanan gizli dünya

kalabilme mücadelesine girmiþ

üretmeye baþladýlar.

deðiþimi tespit ettiler. Sonuç

örgütleri) kuruluþlar, dýþa ka-

olmalarýdýr. Zira egemen güç-

olarak Dünya'nýn manyetik

palý Ezoterik kuruluþlar (Ma-

ler, varlýklarýný sürdürebilmek

1-)) 2012 yýlýnda Marduk adlý

merkezi aslýnda olmasý gere-

sonlar, Hildenbergciler, Altýn

için, en uygun ortam olarak

10. gezegenin Dünya'ya teðet

ken yerde deðil ve yapýlan

Þafak cemiyetleri, simyacýlar

gördükleri orta doðuya hakim

geçeceði tespit edildi. Ya-

bilimsel hesaplara göre Dünya

gibi..) Dýþa açýlmaya baþladýlar

olma müceadelesini baþlattý-

pacaðý etkinin jeodezik hare-

yakýn bir gelecekte 'stop' ede-

iþte beni EN ÇOK tedirgin eden

lar. Tüm dünya geliþmelerden

ketlere zol açabileceði ihtima-

cek ve bir günlüðüne ters

bu.. Zira bunlar tarih boyunca

tedirgin. Uzun lafýn kýsasý

linin kaçýnýlmaz olduðunu söy-

dönecek. Buna 'manyetik takla'

KAPALI kalmýþlar ve sadece

"mahþer yeri" nin adresi belli

leyen NASA'lý bilim adamlarý

deniliyor.

bilimsel hesaplar bir felaketi

mi oldu acaba?

internet

siteleri

bilimsel geliþmelere itibar edi-

içersinde

20. Viyana´da

20. Viyana´da

Hannovermarkt içinde iþler durumdaki
dükkanýmýzý devretmek istiyoruz.
Dükkanýmýz Kasap ve gýda maddeleri satmaktadýr.
Bütün malzemeleriyle devredilecektir.

KÝRALIK EV ARANIYOR
ODA, MUTFAK, KABÝNET ve WC BANYONUN

0699 185 61 821

0699 1022 65 02

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

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

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

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

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

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

Daha önce yýl sonu denkleþtirmesi diye bilinen, þimdi ise çalýþanlar için vergilendirme
(Arbeiterveranlagung)
diye
adlandýrýlan bu sistem sayesinde bir önceki takvim yýlý için
vergiden muaf olan ya da
düþürülebilen giderleri ve varsa
eski vergileri geri almak mümkün.
Bu haktan yararlanabilmeniz
için Viyana Entegrasyon Fonu
tarafýndan düzenlenen bilgileri
aþaðýda bulabilirsiniz.
Çalýþanlar için vergilendirmenin
yapýlabilme süresi 5 yýldýr. 1999
takvim yýlý vergilendirmesi için
31.12.2004 tarihi son beyanname verme tarihidir.
Bunun için ise maliye dairelerinden (Finanzämter) veya Ýþçi
Odasý'nýn (Arbeiterkammer)
www.akwien .at web sitesinden L1 formununun temin
edilmesi gerekiyor.
Çalýþanlar için vergi formu
hangi durumlarda doldurulmalýdýr?
-Özel harcamalar,
-Reklam masraflarý,
-Tek baþýna çocuk yetiþtirme
durumu (Alleinerzieher)
-Çocuklar için nafaka ödenmesi-Ücret vergisi ödemeyecek
kadar az kazanç (çýraklar, yarým
gün çalýþanlar)
-Alýnan aylýklarýn deðiþken
olmasý (tam gün çalýþmadan yarým
gün çalýþmaya geçilmesi gibi)
-Tatilde stajyer olarak çalýþýlmasý mevcut ise L1 formu doldurulmalýdýr.
Önemli:
Eðer ilgili takvim yýlýnda
-Ýki ya da daha fazla iþverenle
çalýþýlmýþsa,
-Bölge hastalýk Kasasý'ndan
hasta parasý (Krankengeld)

alýndý ise,
-2003 takvim yýlýnda kaza emekli maaþý alýndý ise,
-Þartlarýn yerine getirilmemesine raðmen tek kazanç sahibi ya
da tek baþýna çocuk yetiþtiren
kiþilere ödenen miktarýn alýnmasý durumlarýnda mutlaka bu
formun doldurulmasý gerekiyor.

Bu formu aþaðýda verilen 10
aþamada doldurabilirsiniz.
1.Kiþisel bilgiler:
(Angaben zur Person)
Formun ilk sayfasýnda yeralan
(Angaben zur Person) bölümüne
-isim, adres,medeni durum ve
banka hesap numarasý bilgilerinizi yazýnýz.
2. Maaþ ve emeklilik maaþý
(Bezugs- pensionsauszahlende
Stellen)
-Ýlgili takvim yýlýnda (örneðin
2003 ) çalýþýlan iþyerinin ve iþyerlerinin sayýsýný yazýnýz.
-Ýlgili yýlda ayrýca hastalýk parasý (Krankenkasse), iþsizlik parasý
(Arbeitslosengeld), mahrumiyet yardýmý (Notstandhilfe) ya
da acizlik fonundan (Insolvenzausfallfonds) para alýnýp alýnmadýðýna dair (Ja) ya da (Nein)
seçeneklerinin iþaretlenmesi
zorunludur.

Bu bölümler doldurulmadýðý
takdirde açýklama gecikmektedir.
3. Tek kazanç sahibi ya da tek
baþýna çocuk yetiþtirenlerin
doldurmasý gereken bölüm
(Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag):
-Tek kazanç sahibi ya da tek
baþýna çocuk yetþtiren kiþiler

2003 yýlý da dahil olmak üzere
yýlda 364.- Euro alýyor.
-2004 yýlýnda itibaren çocuk
sayýsýna göre kademelendirilmiþ olarak daha fazla alýnacak.
Tek kazanç sahibi kapsamýna
kimler girer?
Ýlgili takvim yýlýnda
- 6 aydan fazla, eþle birlikte
ayný evde yaþanmýþsa ve eþin
yýllýk
kazancý
(çocuksuz)
2.200.Euro.(çocuklu)
4.400.- Euro'yu aþmýyorsa
ya da
- resmi nikah olmaksýzýn bir kiþi
ile birlikte yaþarken, en az bir
çocuk için 6 aydan fazla çocuk
yardým parasý (Familienbeihilfe)
alýnmasý durumunda ve birlikte
yaþanýlan kiþinin yýllýk kazancý
4. 400.-Euro'yu aþmýyorsa, bu
kiþiler tek kazanç sahibi (Alleinverdiner) kapsamýna girer.
Tek baþýna çocuk yetiþtirenler

kimler kapsamýna girer?
Ýlgili takvim yýlýnda
- 6 aydan fazla bir süre evli
deðilseniz ya da birisi ile birlikte yaþanmadýysa,
- 6 aydan fazla en az bir çocuk
için çocuk yardým parasý
(Familenbeihilfe) alýndý ise,
bu durumda olan kiþiler, tek
baþýna çocuk yetiþtirenler (Alleinerzieherabsetzbetrag) kapsamýna girer.
Önemli: Bu miktarlar ücret
hesaplamasýnda dikkate alýnmýþ olsa da bu bölümde tekrar
iþaretlemeniz gerekir.
4. Çocuklar ( Anzahl der Kind)
-6 aydan fazla çocuk yardým
parasý alýnan çocuklarýn sayýsý
yazýlýr.
5. Fazla çocuk zammý
( Mehrkindzuschlag)
Bu bölüm sadece, eþlerinin ikisinin yýllýk kazanç toplamýnýn
40.320.- Euro'yu aþmamasý
durumunda doldurulmalýdýr.
- 2'den fazla çocuk için çocuk
baþýna heray 36,40 Euro ödeniyor.
6. Nafaka tutarý
(Unterhaltsabsetzbetrag)
- ayný evde yaþamayan ve
çocuk yardým parasý almadýðýnýz bir ya da daha fazla çocuk
için nafaka ödenmesi durumunda bu bölümün doldurulmasý gerekir. Çocuk baþýna göre
kademelendirilmiþ nafaka düþme tutarýný (ayda 25,50 Euro
veya 38,20 Euro veya 50,90
Euro) alýyorsunuz.
-Burada yasal nafaka ödenen
çocuða ya da çocuklara ait sigorta numrasý, doðum tarihi ve
nafaka ödeme zamanlarý ile
bilgilerin yazýlmasý gerekir.
7.Özel harcamalar
(Sonderausgaben)
Kendiniz, eþiniz ya da çocuk
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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yardým parasý aldýðýnýz çocuðunuz için hastalýk, kaza veya
hayat sigortasý ödüyor iseniz,
bunlarý özel harcama olarak
yazabilir ve paranýzý geri alabilirsiniz. Ancak bu özel harcamalar için bazý üst sýnýrlar
öngörülmüþtür.
-Sigorta primleri: Özel yaptýrýlan hastalýk, kaza ve hayat sigortalarý. Bunlarla ilgili maliye
dairesine ibraz edilecek belgeyi
(Finanzamt) ilgili sigorta þirketi her yýl adresinize göndermektedir.
- Ev alma-ev yenileme masraflarý ve bunun için alýnmýþ kredinin ödeme tutarlarý.
Önemli: Ev yenilemede yetkili
bir þirketin (örneðin malzeme,
montaj) faturalarý yeterlidir.
Özel harcamalarda alt sýnýr
yýlda 240.- Euro'dur. Bunun
altýndaki tutarlar dikkate alýnmaz. Üst sýnýrlar ise yalnýz olup
olmadýðýnýza veya çocuk sahibi
olup olamadýðýnýza baðlýdýr.
Diðer özel harcamalar:
Ýnternet baðlantýsý:
Ýlk
defa
1.5.2003
ve
31.12.2004 tarihleri arasýnda
internet baðlantýsý yaptýrýldýysa,
50.- Euro'ya kadar ilk baðlama
masrafýný ve aylýk 40 Euro ana
ücreti alabilirsiniz.
Bundan yararlanmak için internetin iþ ya da özel amaçlý kullanmanýz önemli deðildir.
Emeklilik sigortasý:
Ýsteðe baðlý sigorta veya okul
zamanlarýnýn satýn alýnmasý.
Özel harcamalarýnýzý kendi en
yüksek tutarlarýnýz çerçevesinde eþiniz ve çocuk yardým parsý
aldýðýnýz çocuklarýnýz için de
ileri sürebilirsiniz.
8. Reklam masraflarý
(Werbungskosten)
Reklam masraflarý ücret hesaplamasýnda (Lohnabrechnung)
dikkate alýnmamýþsa,
-Sendika aidatlarý (formda 717
ile belirtilen bölüm)
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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-Ýþyeri ile evi arasýnda gidip gelenler için götürü tutarlar. Bu
tutarýn miktarý ev ile iþyeri arasýndaki uzaklýða ve toplu taþýmacýlýk araçlarýnýn olup olmadýðýna baðlýdýr. Ýþverininize bu
miktarýn dikkate alýnýp alýnmadýðýný sorunuz. (formda 718 ile
belirtilen bölüm)
- Düþük ücretli olarak çalýþmadan dolayý bölge hastalýk sigotasýna ödenmesi zorunlu olan
primler (formda 724 ile belirtilen bölüm)
Diðer reklam harcamalarý:
Yýllýk harcama toplamý 132.Euro'dan fazla olan:
- Bilgisayar gibi iþ malzemeleri
- Meslekle ilgili literatür
- Ýþ gezileri için yol paralarý
- Mesleki geliþtirme masraflarý
- Eðitim masraflarý
- Yüksek öðrenim harcamalarý
(eðer çalýþýrken üniversiteye
gidiyorsanýz)
9. Ýstisnai giderler:
Toplamý katýlým payýný aþýyorsa,
-hastalýk masraflarý (diþ, doktor ve hastane masraflarý vs.)
- Cenaze ve mezar taþý masraflarý (eðer kalan mirastan bu
masraflar karþýlanamýyorsa)
- Kur masraflarý
Katýlým payý olmadan:
- Afet dolayýsýyla ortaya çýkan
zararlar (sel, toprak kaymasý vs.)
- Yurtdýþýnda yaþayan çocuklar
için ödenen nafakalar (çocuk
baþýna 50 Euro)
Bunun dýþýnda özürlü çocuklar
için yapýlan harcamalar
10. Formun tamamlanmasý ve
ilgili maliye dairesine iletilmesi:
Formu tam olarak doldurup,
imza ve tarih attýktan sonra ikametin bulunduðu yetkili maliye dairesine (Finanzamt) form
verilir ya da iadeli taahhütlü
(Einschreiben) olmak koþulu ile
posta ile gönderilir. Belgelerin
7 yýl boyunca saklanmasý zorunludur.
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42 yýldýr Viyana'dayým
Viyana- Avusturya'da 40 yýlýný doldurmuþ olan Türklerle yaptýðýmýz röportajlarý siz okuyucularýmýz la paylaþmaya devam ediyoruz. Viyana´ya genç bir kýz öðrenci olarak gelip, bu þehre aþýk olan ve
resmi olarak Ýstanbul'dan 1962 yýlýnda Viyana'ya göç edip, birçok ilk'e imza atan Kadriye Özden'le
yaptýðýmýz söyleþide, tam anlamýyla Türk kadýnýnýn azmini ve baþarýsýný görebilmek mümkün.

YVG: Kadriye haným lütfen
okuyucularýmýz için kendinizi
tanýtýr mýsýnýz?
K. Özden : Adliyede Hakim olarak görev yapan bir babanýn
4 kýzýndan birisiyim.
23.01.1933 tarihi ayný zamanda Kadir gecesine tekabül ettiði için doðduðum güne atfen babam tarafýndan
ismim Kadriye konulmuþ.

gezdim. Son duraðým Viyana
oldu. Bu þehre kalben aþýk
oldum beni adeta büyüledi ve
o aþk ile Türkiye'ye geri dön-

YVG: Eðitim durumunuz
hakkýnda kýsaca bilgi verir
misiniz?
K. Özden: Ýlk, orta ve lise
tahsilimi Ýstanbul'da tamamladým. Türkiye'de son olarak 6
sömestir Ýstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde hukuk eðitimi almýþtým, 3 aylýk bir Avrupa seyahati yapmak istedim
ve 1962 yýlýnda bir çok Avrupa
ülkesini öðrenci bir turist olarak

düm.
YVG: Buraya geri döndünüz,
bu nasýl oldu ? Ýmkanlar elveriyor muydu?
K.Özden: Ýstanbul'da Avusturya
Kültür heyeti vardý, oradan
bilgi istedim. Ülkenize gidip o-

rada nasýl yaþayabilirim diye
sordum. O zamanlar kullanmakta olduðum iyi derece Ýngilizce'min yardýmýyla bana Viyana'da bir konfeksiyon
fabrikasýnda iþ buldular
ve 1963 senesinde resmi
olarak tekrar buraya geldim. Ýþ yerinde yöneticiler ile iþçiler arasýnda
koordinasyon
saðlamaya baþladým. Ýngilizce
yardýmcý oluyordu 138
Türk iþçisi ile yöneticiler
arasýnda tercümanlýk
yapmaktan baþka bir iþ
yapamaz oldum. Öyleki
fabrika içerisinde hoparlör vasýtasý ile beni binanýn her katýna
çaðýrýyorlar ve birþeyleri tercüme etmemi istiyorlardý ve bu
koþturmacadan çok yorgun
düþüyordum. Her geçen gün
Almanca bilgim de ilerledi ve
iþyeri müdürüm, arkadaþý olan

bir Türkolog Profesörü arayarak, beni onun öðrencisi yaptý.
Ýki sene içerisinde artýk Almanca üzerine tercümanlýk yapmaya baþladým.
YVG: Biraz da müsaadenizle özel hayatýnýzdan kesitler sunmanýzý istirham edebilir miyim ?
K.Özden: Evet evladým. Ýlk geldiðim yýllarda birlikteliðimin
her saniyesinden aþk ile haz
aldýðým fakat 1998'de kaybettiðim eþim Eugen Kosztandi ile
tanýþmýþtým. O zamanlar kendisi Avusturya Devlet Demir
Yolarý'nýn sendika baþkanlýðý
görevini yürütüyordu. Ben de
sürekli olarak tercümanlýk yapmak için koþturmaca içerisindeydim. Kendisi ile 18 ay çok
seviyeli bir arkadaþlýðýmýz oldu
daha sonra birbirimizi sevdiðimizi anlayýp, hayatýmýzý birleþYENÝ VATAN GAZETESÝ
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tirme kararý aldýk ve inanýlmaz
güzellikte bir hayat arkadaþlýðýný paylaþtýk. Kendisi insanlara
karþý çok þefkatli birisiydi, herkes ona "baba" diye hitap ederdi. Çevresi de çok geniþti, öyleki eski Baþbakanlardan sayýn
Dr. Kreisky ile senli-benli konuþurlardý.
YVG: Kadriye haným, iþ hayatýnýzdaki ilk'lerden bahsedebilir
misiniz?
K.Özden: Ben burada Türk vatandaþý olarak yüksek tahsil yapan ilk bayan öðrenciyim.
Avusturya´da 1967´den itibaren baþladýðým resmi daireler
tercümaný sýfatým da yine ayný

RÖPORTAJ

þekilde ilk Türk bayan þeklinde
yansýdý. Benim Viyana´da aldýðým tüm eðitimlere ait sertifikalarýnýn hepsinde "yüksek baþarý" ibaresi yer alýr. Bu yüzden
her yerde ayrý bir itibar gördüm. Viyana'daki ilk tercümanlýk bürosunu kurdum ve orada
baþka bir ilk var; bana saygý
duyduklarý için iþ yeri ruhsatý
verildi. O zamanki yasaya göre
bir Türk vatandaþý bunu alamazdý. Ayrýca ilk Türk bayan
ehliyet kursu öðretmenliðini
yaptým. 29.000 kiþiye eðitim
verdim ve ilk dersimde hepsine
ayný þeyi söyledim; "Ben sizin
katiliniz olamam, baþarýsýz olanýn ehliyet almasýna mani olurum" dedim. Böylece vicdanen

rahat yaþadým.
YVG: Bize hatýrlamaktan mutlu
olduðunuz bir anýnýzý anlatýr
mýsýnýz?
K.Özden: 1972 yýlýnda Avusturya´nýn en büyük tercümanlýk sýfatý olan, Aðýr Ceza
Mahkemeleri Tercümanlýðý sýfatýný aldým. Bunun için bana
Kur'an'a el bastýrýp yemin ettirdiler ve mahkemelerde yaþadýklarým sadece benimle yaþayacak olan sýrlar olarak kalacaklar. Dolayýsýyla anlatacaðým 2
hatýram ehliyet kursu verdiðim
dönemlerden olacak. Birincisi
þöyle: Bir gün evimizin kapýsý
çaldý, kapýyý açtým iri yarý bir
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adam kapýya yaslanmýþ bir
þekilde beni görür görmez
bozuk bir Türkçe ile "bana bir
ehliyet alacaksýn tamam mý"
dedi. Ben de tabii dedim þuradan 50 metre daha yürüyün
orada bir tabak-trafik var, parasýný ödeyin size versinler deyince, "çok kolaymýþ yav" dedi
koþa koþa gitti.
Ýkincisi ise þu þekilde: Eþimle
Ýstanbul'daki evimizin etrafýnda
yürüyüþ yapýyorduk. Uzaktan
bir ses sanki "hocam, hocam"
diyordu ve eþim bana seni çaðýrýyorlar dedi. Ben de kendisine
olur mu öyle þey biz Ýstanbul'dayýz, Viyana'da deðil dedim.
Çok geçmeden yolun kenarýnda bizim yürüme hýzýmýzla gitmekte olan bir taksiyi fark ettik.
Þoför baðýrýyordu; hocam,
hocam bu tarafa bakýn hocam.
Bir baktim ki öðrencilerimden
birisi beni tanýmýþ ve saygýyla
beni çaðýrýyor. Ben de onu tanýdým, arabasýna bindik."Allah
razý olsun hocam, sayenizde
ekmek parasý kazanýyorum" demesiyle müthiþ mutlu oldum.
YVG: Bizde çok mutlu olduk.
Kadriye haným tanýþtýðýmýza
çok memnun oldum. Sizin gibi
baþarýlarla anýlan birisiyle
röportaj yapmak harikaydý.
Esenlikler temenni ediyoruz.
K.Özden: Ben de sohbetimizden memnun oldum, muvaffakiyetler temenni ederim.

Türkiye'de mahkemelerde
tanýklýða AB düzenlemesi
Brüksel/Ankara- Türkiye'de
vatandaþlýk görevini yerine
getirip suç ihbarýnda bulunan
kiþi, can güvenliði tehlikedeyse tanýklýða zorlanmayacak.
Rýzasý alýnýrsa hakim önüne
çýkacak TBMM' e sevk edilen
Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu (CMUK) tasarýsý, özel
yaþamýn gizliliðini güvence
altýna alacak. Avrupa Birliði
kriterlerine uygun olarak
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hazýrlanan yeni düzenlemeyle
''mahkemelerde tanýklýktan
çekilme hakký'' geniþletilecek.
Tasarý Meclis'te kabul edilirse
polise verdikleri bilgiler nedeniyle kendilerinin ve ailelerinin
can güvenliði tehlikeye giren
kiþiler, tanýk olmaya zorlanamayacak.
Bu kiþilerin kimlikleri gizlenecek. Ancak kendi rýzalarý olursa tanýk olarak hakim karþýsýna

çýkacak. Yeni düzenleme,
''mesleki güvenilirlik'' ilkesine
dayanacak. Meslekleri gereði
kiþilerle ilgili özel bilgilere
sahip olanlar, dava konusu
herhangi bir olayda tanýk
olmaya zorlanamayacak.
Bu kiþilerin tanýklýklarý ancak
sýr sahibinin rýza vermesi
halinde
gerçekleþebilecek.
Edindikleri bilgileri, sýr sahibi-

nin rýzasý olmadan açýklayanlar hakkýnda, ceza davasý açýlacak.
Yürürlükteki yasada tanýklýktan çekilme hakký doktor, ebe
ve avukatlarla sýnýrlýydý. Yeni
düzenlemede ise mali müþavirler, noterler, stajyer avukatlar, diþ hekimleri, eczacýlar ve
hemþireler, ''mesleki sýrrýný''
gerekçe göstererek, tanýklýk
yapmayabilecek.
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Dünya kadýnýnýn türküsü Oberhausen'da söylendi:

Bu türkü dillerden düþmeyecek

Selda Baðcan
Allah Allah içerikli Türkçe deðiþleri
ile salonu inletti.

Oberhausen- Almanya Alevi
Birlikleri Federasyonu ve Almanya Alevi Kadýnlar Birliði`nin 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü'ne atfen hazýrladýklarý,
"Kadýnýn Türküsü" etkinliði 10
bin kiþinin katýlýmýyla 3 Nisan
gecesi Oberhausen Arena'da
gerçekleþtirildi. Festivale Alman
medyasý görülmemiþ ilgi gösterdi. Birçok Alman gazete ve
televizyonu festivale geniþ yer
verdi.
Anadilimiz Türkçenin yüzyýllardýr ayakta kalmasýnýn tek sebebi TÜRKÜLERÝMÝZDÝR. Hacý
Bektaþ-ýý Veli, Yunus Emre, Pir
Sltan Abdal, Karacaoðlu, Köroðlu, Aþýk Veysel, Nesimi, Daimi, Mahsuni, Muhlis Akarsu
gibi binlerce kýymetli aydýn
Anadolu büyükleri HAK, halk
ve sonsuz insan sevgisi ile dile
getirdikleri güzel deyiþ, söz ve
beyitleri güzel Türkçemizin asýl
kaynaðýdýr.
Almanya Alevi Kadýnlar Birliði,
"25 Dilde Kadýnýn Türküsü" adýyla Oberhausen kentinde
festival düzenledi.
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu çatýsý altýnda yer alan
birliðin, hazýrlýklarýna bir yýl önce baþladýðý festivalde, 500 kadýn ayný anda saz çaldý.

Etkinlik, Necati Þahin yönetiminde, 10 bin kiþilik Oberhausen Arena'da sahneye kondu. Metin yazarlýðýný sendikacýyazar Yaþar Seyman'ýn yaptýðý
"25 Dilde Kadýnýn Türküsü"
festivalinde, 500 kadýn, Zafer
Gündoðdu yönetiminde ayný
anda saz çalarken, 300 kadýn
þarký söyledi.
Festivali, bazý CHP milletvekilleri ile Türkiye ve Almanya'dan
sanatçý, yazar, politikacý ve
kadýn haklarý savunucularý izledi.
Almanya Alevi Kadýnlar Birliði
Baþkaný Kelime Özdemir etkinlikte yaptýðý konuþmasýnda,
"Yaþamýn en anlamlý ama, en
zor rolünü" üstlenen kadýnlarýn
sorunlarýnýn, ülkelere ve kültürlere göre farklýlýk taþýsa da özünün ayný olduðu görüþünü dile
getirerek; "Dünya kadýnýyla
omuz omuza yürümek istiyoruz. Sesimizi daha gür çýkarmalýyýz. Bu kutlu türkümüzün
baskýya karþý barýþýn, ýrkçýlýða
karþý sevginin ve hoþgörünün
simgesi olmasýný diliyoruz" þeklinde konuþtu.
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Almanya Alevi
Kadýnlar Birliði`nin 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü'ne atfen
hazýrladýklarý, "Kadýnýn Türküsü" etkinliði 10 bin kiþinin katýlýmýyla 3 Nisan gecesi Oberhausen Arena'da gerçekleþtirilYENÝ VATAN GAZETESÝ
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ON BÝN KÝÞÝ FESTÝVAL SALONUNU DOLDURDU

di. 25 ülkeden gelen yüzlerce
kadýn sanatçý, sazlarýyla ve seslendirdikleri parçalarla geceyi
festivale dönüþtürdüler. Gecenin sunuculuðunu TRT`nin
emektar spikeri Mehpare Çelik

man`ýn yazdýðý gecede, orkestrayý Zafer Gündoðdu yaptý.
500`den fazla kadýnýn oluþturduðu koro yaklaþýk altý saat
sahnede kalarak baðlama
çaldý. 25 ülkeden katýlan kadýn

Þah Turna, Güler Duman, Melike Demirað, Nilüfer Akbað,
Aysun Yýldýz, Yeninur Ada,
Aynur Doðan, Beser Þahin,
Sema, Zohreh Jooya - Afganistan, Frauen Hochdal - Al-

Maryam Athondy ve Band Ýran, Behroukh Hosseinbabay Azerbaycan, Antonella Sellorio
- Ýtalya, Carmen Cortes - Ýspanya, Sakura Chor ve Koto
Gruppe - Japonya, Havanna

ile tiyatro sanatçýsý Ute Maria
Lerner'nin Türkçe ve Almanca
olarak yaptýlar.

sanatçýlarýn türküleriyle soluklarýný kattýðý gecenin finalinde,
kareografisini Mesut Gülþen`in
hazýrladýðý 300 kadýn danscýdan oluþan modern halk danslarý topluluðunun gösterisi izleyenlerin ilgisini topladý.
Selda Baðcan, Belkýs Akkale,

manya, Silvia Barges - Arjantin,
Angelina Akpovo - Benin,
Yawumbu - Batý Afrika, Ývanka
Ývana - Bulgaristan, Francoise
Demir ve Martine Sarri - Fransa, Lebo Mosemola feat Shemotion - Güney Afrika, Vasiliki
Papagerigiou - Yunanistan,

Show - Küba, Urna - Moðolistan, Felicia Lapes - Portekiz,
Raumjai - Tayland, Danetalla
Schiavone - Uruguay, Maria
Virginia Gonzales Romero Venezuela

Bin Yýlýn Türküsü`nün de yaratýcýsý olan Necati Þahin`in
sanat yönetmenliðini yaptýðý ve
akýþ senaryosunu Yaþar Sey-
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Aktif Türk Kadýnlarý

Viyana- Kadýnlarýmýz her alanda olduðu gibi bir araya gelerek dernek kurup, faaliyetler
sergileyerekde baþarýlarýný sýk
sýk ortaya koyuyorlar.
10. Viyana'da ziyaret ettiðimiz
Aktif Türk Kadýnlarý Derneði'de
çalýþmalarýyla, sosyal faaliyetleriyle ve Türk kadýnlarýna verdiði
hizmetleriyle gerçekten baþarý
düzeyini yakalamýþ derneklerimizden birisi. Derneði daha
yakýndan tanýtmak ve faaliyetleri hakkýnda bilgi almak amacýyla oradaydýk. Dernek baþkaný
Figen Ýbrahimoðlu ile yazarýmýz
Semra Beken'in yaptýðý söyleþiyi
aþaðýda sizlere aktarýyoruz.

YVG: Sayýn Ýbrahimoðlu bize
biraz kendinizi tanýtýrmýsýnýz?
Ýbrahimoðlu: 32 yýl önce 3
yaþýnda iken ailemle birlikte
Viyana'ya geldim. Burada okudum. Evlendim. Genellikle
sosyal konularda çalýþmayý sevdiðim için ilerde bu konuda
eðitime devam etmek istiyorum. Þimdi bir huzurevinde
çalýþýyorum.
YVG: Bu dernek kurma fikri sizde nasýl oluþtu?
Ýbrahimoðlu: Ýlk önce altý arkadaþ bir araya gelip kurmayý
düþündük ama sonra bazýlarý
diðer iþler bulup ayrýldýlar. Biz
üç arkadaþ devam ettirmeye

karar verdik. Ve bu derneði
kurduk.
YVG: Dernek kurmaktaki amacýnýz neydi?
Ýbrahimoðlu: Burada bizim kadýnlarýmýzýn pek çoðu evlerinde
çevreye kapalý bir þekilde yaþýyorlardý. Biz özellikle onlarý bu
durumdan uzaklaþtýrmak, yani
izolasyondan kurtarmak istedik. Sosyal ortama, yani Avusturya'da yaþayan topluma dahil
olsunlar istedik. Evde oturarak
strese giriyorlar, burada hep bir
arada hem konuþup sohbet
etme imkaný buluyorlar, hemde
birþeyler öðreniyorlar. Evde kalmasýnlar istedik.

YVG : Derneði nasýl kurdunuz?
Ýbrahimoðlu: Burasý bir partiye
ait, onlar bize çok yardýmcý
oldular, yer gösterdiler, desteklediler. Aksi takdirde belki baþaramayabilirdik.
YVG: Peki biraz da faaliyetlerinizden bahsedelim, neler yapýyorsunuz?
Ýbrahimoðlu: Hergün sabahtan
öðlene kadar sürekli Almanca
kursu var. Hanýmlarý sýk sýk bir
araya getirip bilgi alýþveriþinde
bulunuyoruz. Cuma günleri
deðiþken olarak her hafta bir

doktor davet ediyoruz. Burada
hanýmlarý saðlýk konusunda bilgilendirip sorularýný cevaplýyorlar. FEM-SÜD ile beraber programlar yapýyoruz. Þimdi spor
programý baþlatýyoruz. Haftada
bir gün de spor yaptýracaðýz.
Özel günlerde de kutlamalar
yapýyoruz. Bayramlar, kadýnlar
günü, anneler günü gibi özel
günler için, özel kutlama programlarý düzenliyoruz.
YVG: Bunlarýn dýþýnda neler
yapýyorsunuz?
Ýbrahimoðlu: Mesela yýllardýr
burada yaþadýðý halde metro
kullanmamýþ, ya da yalnýz sokaða çýkmamýþ hanýmlar var.
Bunlar için þehri tanýtýcý bir
gezi düzenledik. Bütün hanýmlar beraberce tüm þehri gezdik.
Tarihi binalarý, operayý, belediye binasýný, parlamentoyu ve
daha pek çok binayý dolaþtýk.
Metroya nasýl binilir, tramvay
ve otobüsler, yol geçiþleri, kýsaca tüm þehirin geliþ gidiþleriyle
ilgili bilgi verdik. Çok faydalý bir
gezi oldu. Bütün birinci bölgeyi
dolaþtýk. Bütün hanýmlar çok
memnun kaldýlar.
YVG : Faaliyetlerinizin devamýný
diliyoruz.

Viyana'da geçmiþ Ýmparatorluklar karþýlaþtýrýldý

Viyana- Geçmiþte Avrupa kýtasýnda hakim olan Ýmparatorluklarýn karþýlaþtýrýlmasý adlý
konferans Türkiye'den katýlan
Prof. Ýlber Ortaylý ve Prof. Akþýn
Somel ile renkli geçti.

18-19
Mart
tarihlerinde
Avusturya Bilim Akademisi'nde
gerçekleþen uluslararasý konferansa Almanya ve Türkiye'den
üç Türk profesör, konuþmacý
olarak katýldý. Avusturya Tarih-

çiler Komisyonunun 1. Viyana'da düzenlediði konferansta
"Geçmiþte Avrupa kýtasýnda
hakim olan Ýmparatorluklarýn
karþýlaþtýrýlmasý" yapýldý. Sunumlarda özellikle Habsburg
Ýmparatorluðu ve Osmanlý Ýmparatorluðu ele alýndý. 18 Mart
Perþembe ve 19 Mart Cuma
günleri sabah 9.00'dan akþam
18.00'e kadar süren oturumlara Türkiye'den Osmanlý tarihi
Profesörü Ýlber Ortaylý ve Sabancý Üniversitesi'nden Akþýn
Somel katýldý.
Profesör Ýlber Ortaylý sunumunda Osmanlý ve Habsburg
Ýmparatorluklarýnýn karþýlaþtýrmasýný yaparken, Akþýn Somel
"Osmanlý Ýmparatorluðu'nda
Elitler" konulu bir konuþma

yaptý.
Konferansýn bir diðer Türk
katýlýmcýsý da Almanya Bochum
Üniversitesi'nden Fikret Adanýr
oldu. Fikret Adanýr Osmanlý
Ýmparatorluðu ve AvusturyaMacaristan arasýnda kalan
Bosna Hersek'in durumunu
anlattý. Yaklaþýk 20 üniversite
hocasýnýn konuþmacý olarak
katýldýðý toplantýya olan genel
katýlýmýn da akademik çevrelerden olduðu dikkat çekti.
Stanford, Moskova, Budapeþte, Prag, Leipzig, Londra, Warschau, Mainz, Paris, Zagreb ve
Ýnnsbruck Üniversitelerinden
hocalarýn katýldýðý konferans
sonunda katýlýmcýlara sunumlarýn bir özeti de daðýtýldý.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

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

>

Yeterli enerji ile hayat daha da eğlenceli. Bu aslında her yerde ve her zaman geçer- W I E N S T R O M
lidir. Örneğin evinizde, işte veya lunaparkdaki hız treninde olduğu gibi. Bunun için W I E N G A S
WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. F E R N W Ä R M E W I E N
Çünkü birlikte sadece yeterli enerjiye biz değil, özellikte sizlerde sahipsiniz. Bundan
emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi www.wienenergie.at veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.
D A B I N I C H M I R S I C H E R.
Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

Sayfa 36

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

Sayý 44

Acýlar onu þair yaptý
Bizim kadýnlar
Çoðu geldi köyden þehirden
Yaþayamaz evdeki kahýrdan
Gözünü açamaz ihanetten küfürden
Ezilip büzülür bizim kadýnlar
Ýnce elekten süzülür bizim kadýnlar

Cevriye Yeþilyurt Yeni
Vatan Gazetesini ziyaret ederek Türkçe yazdýðý baþarýlý þiirleri
hakkýnda bilgi verdi.

Avrupa diye çoðu ateþe yandý
Buraya gelmeyi kurtuluþ sandý
Ýtilen kakýlan yine bir candý
Ezilip büzülür bizin kadýnlar
Ýnce elekten süzülür bizim kadýnlar
Çocuðu doðurur kahrýný çeker
Kadýn sanki bir hiç erin sözü geçer
Üstünde taþlar yeri bir diken
Ezilip büzülür bizim kadýnlar
Ýnce elekten süzülür bizim kadýnlar
Cevriye Yeþilyurt

Acýlar onu þair yaptý
Yürekleri sevgi dolu, sabýr dolu, fedakarlýk yüklü
kadýnlarýmýz alýþtýklarý
ortamlardan, eþ, dost ve
ailelerinden kopartýlýp
büyük hayallerin ve bir
eþin peþine düþüp buralara geldiklerinde, kendilerini bekleyen onca
sorunun içine düþüveriyorlar.

müþ onu. Her
þeye raðmen onu
memnun edebilmek,
evliliðini kurtarabilmek
Kimsenin yuvasýný istemedim ben yýkmak
için kimseye birþey söyOlur mu yaptýðýnýz iyiliði baþýma kakmak
lemeden
dayanmýþ.
Her gelen vuruyor devamlý tokmak
Hatta
çileyle
dolu
yýllarHiç tokmak yediniz mi iyi gün dostlarý
da belki herþey iyi olur
Çektim devamlý mutlu yuva hasreti
diye iki de çocuk doÜst tarafta Allah yapamam gaybeti
ðurmuþ. Ama nafile.
Ýnsan sarrafýydýnýz bilirdiniz kýymeti
Dayaklara dayanamaNe çabuk deðer kaybettik iyi gün dostlarý
yarak kadýnlar evine
sýðýnan genç kadýn
Kalemle kaðýttan baþka dost bulamadým
Yalnýzlýk bir yandan,
sonunda ayrýlmaktan
Onlardan doðru eþ bulamadým
yabancýlýk bir yandan,
baþka çaresi olmadýðýÝnsanlarý hiç de elemedim
üstüne birde hasret ekleSizler beni elediniz iyi gün dostlarý
ný, eþinin asla düzelnince herþey katmerlemeyeceðini, hiç deðilse
Cevriye
Yeþilyurt
niyor. Ama daha da zor
çocuklarýnýn daha huve acý vereni ise peþine
zurlu ortamda büyüdüþülüp, ardýndan gelinilen temizlik iþlerinde, kafelerin mesinin gerektiðini düþünerek
mutfaklarýnda çalýþýp para ka- boþanmýþ.
eþin vefasýz çýkmasý.
Ýþte 'Cevriye Yeþilyurt' da bu zanmýþ. Daha sonra her genç
çileli kadýnlarýmýzdan birisi. 16 kýz gibi mutluluk hayalleri kura- Bu seferde binlerce kilometre
yýl önce Tokat'tan kalkýp burala- rak evlenen Cevriye, ne yazýk ki öteden töreler gelip yapýþmýþ
ra gelmiþ. Okumayý sevmesine evliliðinde acýdan, üzüntüden, yakasýna. Dul bir kadýn olduðu
raðmen, ancak ilkokulu bitirin- dertten baþka bir þey bulama- ve yalnýz baþýna oturduðu için
ceye kadar okumasýna izin ve- mýþ. Eþi içip içip her gün herþe- eþi dostu uzaklaþmýþ çevresinrilmiþ. Yýllarca çeþitli yerlerde yi bahane ederek vahþice döv- den. En iyi arkadaþlarýnýn, on-

Ýyi gün dostlarý

larla dertleþerek biraz teselli
bulmaya çalýþtýðý dostlarýnýn
kocalarý eþlerine, dul olduðu için onunla konuþmasýný, bir araya gelmesini yasaklamýþlar.
Bu daha da acý vermiþ Cevriye'ye.
Bu sýralarda duyduðu acýlarý,
üzüntüleri kaðýtlara dökmeye
baþlamýþ. Bulduðu kaðýtlara,
defterlere þiirler karalayýp baþýna gelenleri kendince, içinden
geldiðince dökmüþ.
Daha sonra memlekete gittiðinde ailesi aracýlýðýyla tanýþtýðý
birisiyle ikinci defa evlenmiþ.
Ama ne yazýk ki bu seferde
buraya gelebilmek için Cevriye'yle evlenen bu adam da
mutlu edememiþ onu. Bu ikinci
kocasý da ona ve çocuklarýna
kötü davranmaya baþlamýþ. Kaderine küsen Cevriye, baþýna
gelenleri kaðýtlara dökerek
teselli bulmaya baþlamýþ.
Cevriye Yeþilyurt'tan aldýðýmýz
þiirlerinden bazýlarýný sizlere
sunuyoruz.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Konak Restaurant'tan 92 Yemek çeþiti
Viyana- Özcan Küçük ve Fikret
Berkmen'in ortaklaþa açtýklarý
Konak Restaurant birinci ayýný
baþarýyla doldurdu. Özcan Küçük, kendisiyle yaptýðýmýz söyleyiþide, "Mutfaðýmýzda, kebap
çeþitleri, pizza, sulu yemek ve
balýk çeþitlerinin yaný sýra toplam 92 yemek çeþidimiz mevcuttur" dedi. Kemal Küçük ustamýzýn hamaratlý ellerinden çýkan lezzetli yemekler, Avusturyalý müþterilerin de beðenisini kazanýyor. Tavþan kaný çayýmýzý ferah atmosferde yudumlarken söylemine devam eden
Özcan Küçük usta, "23. bölgede bulunan büfemizde edindiðimiz tecrübeleri, Konak Restaurant'a taþýyoruz.
Dükkanýmýzýn ana cadde üzerinde ve içerisinin ferah olmasý
tabiiki ilk baþta müþterilerimizin çok hoþuna gidiyor. Sýcaklarýn baþlamasýyla, bahçemizide yavaþ yavaþ artýk hizmete açýyoruz" dedi.

Kemal Küçük Usta ve Konak Restaurant’ýn profesyonel ekibi

Bündnis Mosaik`ten tanýtým ataðý
Bundnis Mosaik ekibi toplu olarak kameralarýmýza bu þekilde yansýdý

Viyana- 16. Bölgede hizmet
veren Etap Restaurant´ta 9 Nisan akþamý basýn toplantýsý düzenleyen Bündnis Mosaik, kendisini ve projelerini tanýttý.
3 Mayýs - 14 Mayýs arasý yapýlacak olan, AK seçimlerine aday
olan Bündnis Mosaik ekibi verdikleri basýn toplantýsý ile hem
seçim calýþmalarýný sürdürdüler
hem de kendilerini daha geniþkitlelere duyurarak, projelerini
anlattýlar. 3. kuþak nesilin daha
güvenli iþ ortamlarýnda yaþayabilmeleri için özel çalýþmalar
sarf edeceklerini belirten Bündnis Mosaik üyeleri sempatik
tutumlarýyla dikkat çektiler.
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Çalýþanlarýn öðrenimi için burs olanaðý

Viyana-Günümüzde meslek
sahibi olabilmek için, kiþinin
kendisini mesleki açýdan geliþtirmesinin ve uzmanlaþmasýnýn
yanýsýra kiþisel olarak da geliþtirmesi gerekmektedir. Çalýþan
kiþilerin bu amaçla üniversiteye, akademiye veya meslek
yüksek okullarýna giderek
hedeflerine
ulaþmalarýnda
kolaylýk saðlanýyor. Kendi geçimini
saðlayanlar
(SelbsterhalterInnenstipendium) için öngörülen burs, öðrenim süresince meslek hayatýna
ara verme veya daha az çalýþma
imkaný veriyor. Bu olanaktan
yararlanabilmek için Viyana
Entegrasyon Fonu'nun düzenlediði bilgileri sizlere aktarmak
istedik
Devlet tarfýndan verilen yüksek
öðrenim parasýnýn (Studienbeihilfe) özel bir çeþidi olan

kendi geçimini saðlayanlara
verilen burstan yararlanabilmek
için gerekli þartlarý taþýyor
olmak ve bazý þartlarý yerine
getirmek gerekiyor.
Kendi geçimini saðlayan öðrenci kimdir?
Yüksek öðrenim parasýnýn verilmesinden önce en az dört yýl
boyunca kendi kazancý ile geçimini saðlayan öðrencileri kapsamaktadýr. Her takvim yýlý için
mümkün olan en yüksek öðrenim parasýndan daha yüksek
olan en az 48 aylýk kazancýn
kanýtlanmasý gerekir. Askerlik
ve sivil hizmet süreleri de dört
yýllýk süreye sayýlýr.
Gerekli olan diðer þartlar
1) Avusturya'daki bir üniversitede, akademide veya meslek
yüksek okulunda düzenli

öðrenci (ordentlichehörerIn)
olarak kayýtlý olmak.
2) Bu öðrenim birimlerindeki
eðitimin
tamamlanmamýþ
olmasý.
3) Daha önce yüksek öðrenim
yardým parasý almamýþ olmak
4) Avusturya vatandaþý veya
eþit olan yabancý olmak
5) Baþarýlý olmak
6) Yüksek öðrenim teþvik yasasý'nda ilgili öðrenim için öngörülen eðitim süresine uyulmasý
gerekmektedir.
Burs tutarý
En yüksek yýllýk burs tutarý
7.272.- Euro'dur. Bu tutar her
ay 606.- Euro olarak ödenmektedir. Çocuk sahibi olan öðrenciler için bu miktar yýlda 720.Euro, ayda ise 60.- Euro daha
fazla ödenmektedir.
Yaþlarýndan dolayý hala çocuk

yardým parasý alma hakký olan
öðrencilerde aldýklarý bu tutar
burs parasýnda düþülür.
Bursun süresi
Genel olarak öðrenim için
öngörülen süre ile tolerans
sömestiri olarak verilen bir
sömestiri
kapsamaktadýr.
Ancak bu süre
-Hastalýk
-Hamilelik
-Yurtdýþýnda öðrenim
-Diploma tezinin zor olmasý
-Çocuk büyütme ve bakma gibi
nedenlerden dolayý uzatýlabilir.
Burs için baþvuru tarihleri
Kýþ sömestiri için:
20 Eylül- 15 Aralýk arasý
Yaz sömestiri için:
20 Þubat- 15 Mayýs tarihleri
arasýnda baþvuruda bulunulmalýdýr.
Baþvuru formlarý www.stipenium.at adresinden temin edilebilir.
Aþaðýdaki adreslerden detaylý
bilgi alýnabilir:
Studienbeihilfenbehörde
Stipendienstelle Wien
1110 Gudrunstrasse 179A
Çarþamba hariç diðer günler:9.00 - 12.00 arasý
Tel.: 01/601 73
e-mail :stip.wien@stbh.gov.at
Bildungberatung der AK Wien
Tel.: 501 65-2576
Hafta içi hergün: 8.00-15.45
Kaynak:
Viyana Entegrasyon Fonu

Partiler üstü Türk Komiteleri iþbaþýnda
Viyana- Avusturya Halk Partili Þirvan Ekici
yaklaþýk bir ay önce Cumhurbaþkanlýðý
seçimi vesile nedeni ile kurduðu “Benita
için Partiler Üstü Türk Komitesi” adýna
“Benita Ferrero Waldner için Türkler için en
uygun adaydýr” dedi. Avusturya Sosyalist
Partisinde ki birçok Türk yine kendi adaylarý, “Heinz Fischer Türk toplumu için en iyi
aday olduðunu” ifade ettikleri görüldü.
Kýsaca yarýþ tüm hýzýyla devam ediyor.
Avusturya Türk toplumunun yavaþ yavaþ
Yeni Vatan Gazetesi gibi yayýnlarýnda etkisi
sayesinde Avusturya iç siyaseti ile ilgilenmesinin doðru olduðu konusunda herkes
hemfikir.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bel saðlýmýzý koruyalým

Toplumun çeþitli kesimlerinde
bel rahatsýzlýðý o kadar yaygýndýr ki, birçok ülkede yapýlan istatistiklere göre doktora müracaat nedeni olarak bel aðrýlarý
ikinci sýrada yeralmaktadýr.Ýnsanlarýn yaklaþýk %80` i hayatlarý boyunca en az bir defa bel
aðrýsý ile karþýlaþmaktadýrlar.
Bel rahatsýzlýðýna her yaþ grubunda rastlamak mümkündür
fakat bel fýtýðý orta yaþlarda
görülür. Hareketsiz bir iþ ve hayat tarzý, daha çok oturarak çalýþmak, þiþmanlýk, aðýr þeyler
kaldýrmak, mücadele sporlarý,
bilinçsiz spor yapmak, yanlýþ
oturuþ ve duruþ alýþkanlýðý,
mesleðini sevmeme, huzursuz
bir ortamda ve stres içinde yaþama, sigara ve alkol kullanma,
uzun süre otomobil sürme,
bedensel faaliyetlere ýsýnmadan
baþlamak birer risk faktörüdür.
Bu risk faktörleri bir insanýn
günlük yaþantýsýnda ne kadar
çoksa o kiþinin bel fýtýðýna
yakalanma riski de o kadar yüksektir. Ayrýca bir de genetik yatkýnlýk varsa bel fýtýðý ile tanýþmak süpriz sayýlmamalýdýr. Uygun olmayan sandelyelerin üzerinde hergün saatlerce süren
bir ofis hayatýna mahkum olan
insanlar bel fýtýðýnýn müstakbel
adaylarýdýrlar.

Saðlýklý bele ancak belli kurallara uyarak sahip olabiliriz.
• Sýrtýnýzý ve belinizi düz tutun.
• Kötü duruþ; sýrttaki kamburluðu, beldeki içe çöküklüðü
artýrýr.
• Sýk pozisyon deðiþtirin.
• Özellikle belin normal eðriliðini korumaya özen gösterin.
• Taþýyacaðýnýz yükleri eþit olarak her iki elinize bölün.
• Hareketlerinizi önceden planlayý
• Ucuz kahramanlýk yapmayýn
yardým isteyin.
• Asla aðýr cisimleri kaldýrmayýn.
• Yerden bir þey alýrken eðilmeyin, dizlerinizi büküp çömelin.
• Belinizle deðil bacaklarýnýzla
yükü kaldýrýn.
• Aðýrlýðý mümkün olduðu
kadar belinizden yukarý ve
vücudunuza yakýn tutun.
• Dönmeniz gerekiyorsa belinizle
deðil,
vücudunuzla
dönün.
• Aðýr cisimleri çekmeyin,
itmeyin ve yukarý doðru kaldýrmayýn.
• Koltuða düzgün oturun.
• Gerekirse bel kývrýmýnýza uyan yastýkla belinizi takviye
edin.
• Otururken sýrtý düz tutun ve
yaslanýn.

• Yatarken sert ve ortopedik
yataklarý tercih edin.
• Salt yer ve tahta üzerine yatmak doðru deðildir.
• Yatarken bacaklarýnýzý gergin
tutmayýn.
• Sýrt üstü yatarken baldýrlarýnýzýn altýna koyulacak küçük bir
yastýk sizi rahat ettirecektir.
• Kilonuza dikkat edin, dengeli beslenin.
• Sigara içmeyin.
• Günlük gerilim ve streslerinizi azaltýn
• Düzenli ve günlük egzersiz
yapýn.
• Tempolu yürümek, yüzmek
ve koþu sizin için ideal sporlardýr
Risk Faktörleri
• Hareketsiz iþ ve yaþam düzeni olanlar. (Büro iþi vb.)
• Aðýr kaldýranlar, eðilmebükülme hareketini yanlýþ
yapanlar.
• Uzun süreli araç kullananlar.
(Þoförler vb.)
• Doðuþtan belinde kayma
olanlar.
• Fazla kilolular, oburlar.
• Zayýf bel ve karýn kaslarý olanlar.
• Vücut mekaniði ve duruþu
bozuk olanlar.
-Ortasý çukurlaþmýþ yataklarda
uyuyanlar.
• Hamileliðin son aylarýnda

olanlar.
• Yüksek riskli sporlarla uðraþanlar. (Halter, kürek vb.)
Kötü duruþ, beli kötü
kullanma:
Uzun süre ayný pozisyonda
durmak belinizin en büyük
düþmanýdýr. Günlük hayatta bel
mekaniðine uygun olmayan
her yanlýþ hareket veya kötü
duruþ belinizde yýpranmaya
neden olacaktýr.
Bel Tutulmasý, Kas Spazmý:
Genellikle beli destekleyen kaslarýn veya baðlarýn aþýrý gerilmesi veya kopmasýyla oluþur.
Aðýr bir þey kaldýrmak, atlamak, düþmek ve spor aktivitesi
bel tutulmasýna neden olabilir.
Vücudun buna cevabý aðrýlý kas
spazmýdýr. Mevsimsel ýsý deðiþimleri, rüzgar ve hava akýmý
kas spazmýný arttýrýr.
Bel Fýtýðý, Disk Kaymasý:
Her iki bel omuru arasýnda
yastýk görevi yapan jölemsi
kýkýrdak dokunun kaymasý veya
taþmasýdýr.
Bu kýkýrdak parçasý belden çýkarak bacaðýmýza, ayaðýmýza giden sinire baský yaparak aðrýya
ve SÝYATÝK þikayetlerine sebep
olur.
Öksürmekle, ýkýnmakla, hapþýrYENÝ VATAN GAZETESÝ
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makla bel ve bacak aðrýsý artar.
Hastalarýn çoðu yatak istirahatý, ilaç tedavisi ile þikayetlerinden kurtulur.

daha geç olur.
Fazla Kilo:
Belimizin taþýdýðý yük miktarýný
artýrdýðý için sakýncalýdýr.

Sinir ve omuriliðe basý devam
ederse; bacak kaslarýnda kuvvet kaybý, his kusuru, reflekslerde azalma, idrar tutamama
gibi þikayetler oluþabilir.
O zaman tedavi cerrahidir.

Kireçlenme-O
Osteoartirit:
Yaþýn ilerlemesi ile kemik yapýda, baðlarda ve disklerde
yýpranma baþlar.

Omurga Kanalýnda Daralma
(Darkanal-Omurga Stenozu):
Omurilik ve sinirlerinin geçtiði
kanallarýn daralmasý, sinirleri
sýkýþtýrmasý ile oluþur.
Ýleri yaþlarda özellikle belli bir
mesafe yüründüðünde bacaklarda aðrý, uyuþma ve topallama ile kendini gösterir.
Omurlarda Kayma (Spondilolistezis) ve Biçim Bozukluklarý:
Bel omurlarýnýn birbirlerinin
üzerinden kaymasýyla karakterize "Spondilolistezis" de bel
aðrýsý sebebidir. Hareketle aðrý
artar.
Ayrýca beldeki eðrilikler (skolyoz), düzleþmeler (lordoz), beldeki açýklýklar (spina bifida),
fazla veya eksik bel omuru
(lumbalizasyon- sakralizasyon)
bel aðrýsý nedeni olabilir
Gerilim, Stres, Sigara:
Bel aðrýsýný arttýran ve kronikleþtiren en önemli sebeptir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik
sorunlarýnýz bel aðrýsýný attýrýr.
Gülmek, çalýþmak, sosyal uðraþýlar ve hayata baðlýlýk bel aðrýsýna karþý en önemli silahýmýzdýr.
Sigara içenlerde bel bölgesine
giden damarlarda týkanýklýklar
oluþtuðundan diskte harabiyet
daha hýzlý, kemikte iyileþme
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Kültürler arasý ödül
7.000 Euro

Kemik kalsiyum içeriðini kaybeder ve daha kolay kýrýlýr.
Bunu engellemek için vücut
doðal tepkisi olarak bu yýpranmýþ dokularý kireçlendirir ve
buralarý hareketsiz kýlmak ister.
Oluþan yeni kemikçikler,
taþlaþmýþ baðlar ve daralmýþ
disk mesafeleri sinirlere basý yaparak sýrt, bel, bacak ve genel
vücut aðrýsýna sebep olabilir.
Osteoporoz, Kemik Erimesi:
Osteoporoz temel olarak kadýn
hastalýðýdýr.Kemiklerde kofluða
ve yumuþamaya yol açarak kolay kýrýlmaya ve dolayýsýyla aðrýya sebebiyet verir.
Beslenmede kalsiyum ve D vitamini eksikliði, hareketsiz yaþam, erken menopoz, aþýrý alkol tüketimi, sigara, kortikosteroidler osteoporoz riskini arttýrýr.
Romatizma:
Vücudun baðýþýklýk sisteminin
kendi öz hücrelerine savaþ açmasý sonucu geliþir. Omurgadaki normal kemik ve kýkýrdak dokularý hasara uðrar.
Romatoid Artrit, Ankilozan
Spondilit gibi hastalýklar eklemlerde aðrý ve þiþmeye sebebiyet verir ve günlük hareketi
kýsýtlar.
Sabahlarý görülen eklem sertliði ve tutulmalar romatizmal
hastalýklar için uyarýcýdýr.

Linz- Merkezi Linz'de bulunan ''Kültürpolitik'' kuruluþunun bu yýl 9. sunu gerçekleþtirdiði ''kültürler arasý ödül''
yarýþmasý 15 Mayýs 2004 tarihinde son buluyor.
7.000 Euro ödüllü yarýþmaya
''kültürler arasý hoþgörü alanýnda geliþtirilmiþ projeler''
katýlacak. Kültürler arasý hoþgörü alanýnda ve entegrasyon alanýnda bilimsel, sosyolojik yada medyatik projeleri
olanlar en son 15 Mayýs 2004
tarihine kadar aþaðýdaki
adrese baþ vurabilirler.
1996 Yýlýndan bu yana 8 kez
ödül daðýtan (Gesellschaft für

Kulturpolýtýk) Kültürler arasý
Ödül etnik, sýnýfsal, cinsiyet
veya cinsel yönelimden kaynaklanan her türlü ayrýmcýlýða karþý çýkar. Proje sahiplerinin bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Katýlmak isteyenler öncelikle bir form doldurmak zorundalar, bu
formu www.gfk-ooe.at/ikp04
adresli internet sitesinden
temin edebilirler ya da Gesellschaft für kulturpolitik,
Landstr. 36 / 3, 4020 Linz adresine mektupla ulaþabilirler.
Her türlü sorularýnýz için; 70
77 52 14 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

Þiþman Çocuðu kanser bekliyor
Amerik a- Amerikan ulusal

Obezite Forumu, aþýrý þiþman çocuklarýn ileride
kansere yakalanma risklerinin daha yüksek olduðunu
bildirdi.
Yaptýklarý
araþtýrmanýn
sonucunu açýklayan forum

baþkaný Dr. Colin Waine,
"Aþýrý þiþman çocuklarýn ileriki yaþlarda normal kilolulara nazaran kansere yakalanma risklerinin % 20 daha fazla olduðunu" söyledi. Dr. Waine, aþýrý yemek
yemeyi (obezite'yi) saatli
bombaya benzetti.

Sayfa 42

KÜLTÜR

Sayý 44

Vindobona nasýl Viyana oldu?
WONDER öðrencileri
“Viyana'nýn Geliþme
Tarihi" konulu semineri dikkatle
dinlediler.

Viyana- 19. Viyana Müze
Müdürü Kurt Apfel WONDER
öðrencilerine "Viyana'nýn Geliþme Tarihi" konulu bir seminer verdi. 6 Nisan tarihinde 19.
Viyana Meldeamt'ta gerçekleþen seminere çok sayýda öðrenci ve WONDER Genel Baþkaný Yusuf Kara katýldý.
Apfel Viyana'da gerçek Viyanalý
olmadýðýný, burada yaþayanlarýn farklý kültür ve milletlerin
karýþmasýndan oluþtuðunu söyledi.
2000 yýldan beri var olan ve
çok köklü bir geçmiþe sahip
olan þehrin Vindobona'dan
Viyana oluþunun hikayesini

fotoðraflar eþliðinde anlatan
Kurt Apfel, anlatýmýna Eski
Viyana resimlerinden baþladý.
Viyana etrafýnda köylerin oluþmasý, þehir duvarlarýnýn yapýlmasý, Stephansdom etrafýnda
geniþleyen þehir, Viyana'nýn en
eski Kilisesi, þimdi Hofburg
olan Alte Burg'un yüzyýllar
önceki hali, evlerin zamanla
çok katlý bir hale gelmesi, Tuna
kenarýndaki mesire yerleri ve
köþkler,
Viyana'nýn Türkler
tarafýndan kuþatýlmasý, Fransýz
savaþlarý, Napolyon'un çekilmesinin ardýndan þehrin yeniden
inþa edilmesi ve Viyana'da
gerçekleþen büyük sel baskýnýný
tarihi sýrasýna göre anlatan 19.

Viyana Müze Müdürü Kurt
Apfel, Viyana'ya tekniðin geliþi,
ilk tren, Tuna'daki yüzme yerleri
ve þu an turistlerin en çok ziyaret ettiði saray ve müzeler hakkýnda bilgi vererek seminerini
bitirdi.

süregelen bir adet olan insanlarýn yaþadýklarý bölgeye göre
isimlendirilmesi hadisesini de
anlattý. Buna göre Döblinger'de
yaþayan "Döblingerli", Simmering'de yaþayan "Simmeringli"
olarak
adlandýrýlýyor
ve
Kahlenberg ve
Tuna’dan eski bir
görünüm

Wonder Baþkaný Yusuf Kara (resimde sol baþta), 19. Viyana Müze
Müdürü Kurt Apfel’e (ortada) seminer için teþekkür ederek el yapýmý bir
Türk tabaðý hediye etti.

Hiç kimse Viyana'ya Unocity'yi
görmeye gelmez
Viyana'nýn çok eski bir kültür
þehri olduðunu söyleyen Kurt
Apfel : "Viyana'ya hiç kimse
Unocity'yi görmeye gelmez.
Ýnsanlar buraya Schönbrunn'u,
Belveder'i veya Ringstrasse'yi
görmeye gelir" dedi. Apfel,
Viyana'da çok eskiden beri

Viyana'da yaþayanlar memleket
olarak Viyana'yý deðil de yaþadýklarý bölgeleri algýlýyor. Kurt
Apfel seminer sonunda Türk
öðrencilerin Viyana tarihine
gösterdikleri ilgiden duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
WONDER öðrencileri de kendisine çini iþlemeli bir tabak ve
Türk lokumu hediye ettiler.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Belediye evleri Türk vatandaþlarýna kapalý
Viyana-Belediye evlerine kimler
nasýl baþvurabilir?Avusturya'da
baþta Viyana olmak üzere birçok þehir ve bölge belediyesi
çok uygun fiyatlarla ihtiyacý
olanlara ev kiralama imkaný
sunuyor. Belediyelerin mülkiyetinde bulunan bu evler
(Gemeinde Evleri) 100 yýllýk bir
sosyal konut politikasýnýn bir
ürünü. Bu konutlarýn sayýsý
Avusturya çapýnda 10 binleri
geçiyor. Avusturya'da oturma
iznine sahip herkesin BAÞVURMA HAKKINNIN OL-MA-DI-ÐI
gemeinde evlerine(Belediye
evlerine) hak kazanmak için
bazý þartlarýn mevcut olmasý
gerekiyor. Burada Türk vatandaþlarý Belediye evlerine baþvururken Avusturya’da çalýþan
her bireyden BELEDÝYE EVLERÝ
FONU ÝÇÝN maaþýnýn yüzde
birinin kesilmesi tepki toplamaya devam ediyor. Kýsaca
Türk vatandaþlarý maaþlarýnýn
yüzde birini her ay Belediye
evleri Fonuna ödüyor ama o
evleri ALMA hakký YOK. Ancak
Avusturya vatandaþlýðýna geçerse bu hak doðuyor.
Baþvuru Þartlarý:
Baþvuran kiþinin;
•Avusturya Vatandaþý, Avrupa
Birliði'nin diðer ülkelerinden
herhangi birinin vatandaþý,

Avrupa ticaret sahasýna (EWR)
taraftar herhangi bir ülke vatandaþý yada mülteci olmasý
gerekiyor.
•7 yaþýný doldurmuþ olmasý
gerekiyor.
•Avusturya'da yeterli bir süre
kalmýþ olmasý gerekiyor. Bu
kural bölgeden bölgeye deðiþiyor. Viyana Belediyesi en az 1
yýllýk Viyana'da yerleþim süresi
istiyor.
•Aylýk gelirinin belirli bir miktarý geçmemesi gerekiyor. Bu þart
gemeinde evlerinin ihtiyacý
olanlara verilmesini saðlamaya
yönelik bir uygulama. Belirlenen gelir sýnýrlarý yine bölgelere göre deðiþiklik gösteriyor.
•Baþvuru sýrasýnda bu evlerde
oturma talebinin sebebi belir-

tilmek zorunda. Belirtilecek
sebepler örneðin aþaðýdaki gibi
olabilir;
* Þu ana kadar oturulan evin
saðlýðý tehdit eden bir durumda olmasý
* Yaþlýlýk ya da sakatlýlýk durumundan dolayý taþýnma mecburiyeti
* Þu ana kadarki evin çok
küçük yada çok masraflý olmasý
* Genç birinin ev ihtiyacý
Baþvuru Belgeleri:
•Vatandaþlýk belgesi yada
Pasaport / iltica kimliði
"Doðum belgesi (Geburtsurkunde)
• Evlilik Cüzdaný
•Sigorta kartý
•Gelir belgesi (Aktuelle Einkommensnachweis)

•Ýkametgah belgesi
(Meldezettel)
•Kira sözleþmesi (Hauptmietvertrag oder Untermietvetrag)
•Ve diðer baþvuru sebepleri
için kanýt olabilecek belgeler.
(Örneðin boþanma kararý)
Baþvuru sýrasýnda diðer aile
bireylerine ait belgelerin de
gösterilmesi gerekiyor. Baþvuru
sýrasýnda talep edilen evin taþýdýðý özellikleri (A,B,C yada D
kategori) ve aranan bölgeye
göre deðiþen süre zarflarýnda
ilgili makamlar uygun özellikteki evi bulana kadar beklemek
gerekiyor.
Ýlgili makamlar istenen ev
bulunca baþvuran kiþiye bildiriyor.

Yabancý öðrenciler için çalýþma müsaadesi
Viyana- Geçtiðimiz yýla kadar
Avusturya'da yabancý uyruklu
öðrencilerin resmi olarak çalýþma imkaný yoktu. Ancak
Avusturya'da çok yüksek olan
eðitim masraflarýný karþýlamak
için yabancý öðrencilerin yasadýþý da olsa çalýþtýklarý herkes
tarafýndan biliniyordu. Bu durumundan faydalanan iþ sahipleri öðrencileri piyasa fiyatlarýnýn çok altýnda kaçak olarak
çalýþtýrýyorlardý. Yabancýlarý Çalýþtýrma Yasasýn'da yapýlan son
deðiþikliklerle bu problem kýsmen de olsa çözüldü ve
YENÝ VATAN GAZETESÝ

yabancý öðrencilere kýsmi de
olsa çalýþma izni tanýndý.
01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulamaya göre yabancý öðrenciler
dönemlik iþgücü olarak yýlda
en fazla 3 ay, gelir sýnýrý olmayan bir iþte çalýþabilirler.
Bunun dýþýnda bütün yýl boyunca gelir sýnýrlý olmak üzere
(Geringfügigkeitsgrenz) herhangi bir iþte çalýþabilirler. Bu
gelir sýnýrý 2004 yýlý hesaplamasýna göre aylýk 316,19 Euro
olarak belirlenmiþtir. Ancak
yabancý öðrenciler sadece

"çalýþtýrma müsaadesi" (Beschaeftigungsbewilligung) ile
çalýþabileceklerdir.
Beschäftigungsbewilligung
iþverenin talebi üzerine en
fazla 1 yýl geçerli olmak üzere
verilir.
Beschäftigungsbewilligung
sadece belirli bir çalýþma yeri
için geçerlidir. Bunun için çalýþýlacak firma ve çalýþma alaný
belirtilmek zorundadýr.
Beschäftigungsbewilligung ile
çalýþma zorunluluðu yabancý
öðrenciler için olumsuz bir
durum teþkil etmektedir. Ýþve-

renler çalýþtýrma müsaadesi ile
ilgili formalitelerle uðraþmak
istemediklerinden genelde yabancý öðrencileri tercih etmemektedirler.
Bunun dýþýnda yabancý öðrenciler eðitimlerinin gerektirdiði
ve okul programlarýnda yeralan alanlarda staj çalýþtýrma
müsaadesine gerek kalmadan
çalýþabilirler. Ancak bu durumda çalýþtýrýlmak istenen kiþi için
iþveren tarafýndan bildiri belgesi
(Anzeigebestätigung)
talep edilmek zorundadýr.
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Yayýn hayatýna 5 yýldan beri devam eden Yeni Vatan Gazetesi hakkýnda okuyucularý ne düþünüyor?

Yeni Vatan ve okuyucularý

Halil Çolak
Halil Çolak (35)
Kaðýt fabrikasýnda iþçi
Ben, 22. Viyana'da oturuyorum. Burada Yeni Vatan'ý
çýktýktan kýsa bir süre sonra
tükeniyor, ama gazete çýktýðý zaman Viyana merkezine
gidip, tanýdýðým Türk iþ yerlerinden temin ediyorum.
Her konuda haber yapýyorsunuz bende severek okuyorum. Bizimle ilgili olarak çýkan
bir çok yeni yasa ve yasa deðiþikliðini sizin gazeteniz aracýlýðý
ile öðreniyorum

Mehmet Yalçýn
Mehmet Yalçýn (25)
Esnaf
Bende zevkle okuyorum.
Ayrýca Türk'ler için çok faydalý haberler yaptýðýnýza
inanýyorum. Ben her sayýnýzý
okurum ve her defasýnda bir
þeyler öðreniyorum, sayenizde etrafýmýzda olup bitenlerden haberdar oluyoruz.
Sizden ricam lütfen yeni AB
ülkelerinin vatandaþlarý serbest dolaþýma çýkýnca olabilecek ekonomik krizi iyi etütleyerek bir haber yapýnýz.

Erol
Aydemir

Özgül
Cansever

Erol Aydemir (29)
Muhasebeci

Özgül Cansever (25)
Ev hanýmý

Bilmediðimiz bazý iþ yasalarýný ve haklarýmýzý anlaþýlýr bir
Türkçe ile gazeteniz vasýtasýyla öðrenme fýrsatý buluyoruz. Seviyeli bir gazete, bu
yüzdende piyasada okunan
bir gazete. Baþka yerlerde
olmayan kendine özgü özel
haberleri ile ayrýca dikkat
çekiyor. Tarafsýz ve baðýmsýz
olmasý nedeni ile olduðu
için inandýrýcýlýðý daha fazla.

Avusturya'da çýkan Türkçe
gazeteler içerisinde en anlaþýlýr olaný þüphesiz ki Yeni
Vatan Gazetesi. Toplumumuzun her kesiminden haberler yapýlýyor. Türkler hakkýnda Avusturya'nýn yerli
gazetelerinin yapmadýðý haberleri yazarak, sesimizi duyuruyor. Bu sebele gazetenizin sürekliliðini ve baþarýsýnýn devamýný dilerim.

Türk çiftçisinden AB'ye sitem
Ankara- Türkiye Ziraat Odalarý
Birliði'ni (TZOB) ziyaret eden
Avrupa Tarým Konfederasyonu
(CEA) Baþkaný Sir Ben Gill,
Türk çiftçisinin sitemi ile karþýlaþtý. CEA Baþkaný Gill ve Genel Sekreter Chirtophe Hemmard, 30 Mart 2003 tarihinde
TZOB ile Türkiye Tarým Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliði'ni
ziyaret etti. Gill'in, ziyareti sýrasýnda konuþan TZOB Baþkaný
Bayraktar, ABD ve AB'nin,

tarým ve hayvancýlýk sektörüne
verdiði aþýrý desteðin haksýz
rekabete neden olduðunu
vurguladý. Mayýs ayýnda AB'ye
üye olacak ülkelere, Türkiye'den daha fazla destek verildiðine iþaret eden Bayraktar, bunun bir haksýzlýk olduðunu ve
giderilmesini umduklarýný kaydetti. Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði Genel Müdürü Bedrettin Yýldýrým
da Avrupa Tarým Konfederas-

yonu'ndan Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi için destek
istedi.
CEA Baþkaný Gill de tarýmda
büyük uluslararasý þirketlerin
gücü ile karþý karþýya bulunduklarýný belirterek, sermayeleriyle bazý AB üyelerini dahi
geride býrakan bu þirketlerin
potansiyel tarýmý engellediðini
kaydetti. Gill, bazý hükümetlerin ticari faaliyetlere dönük

politikalarýnýn da kendilerine
zarar verdiðini ifade etti. Türkiye'nin de bundan zarar gördüðünü bildiren Gill, dolardaki geliþmenin de bazý olumsuzluklara neden olduðu söyledi.
Gill, bu sorunlarýn çözümü
için sadece ürün deðil, finansman ve sigorta alanýnda da
çiftçileri destekleyecek birliklere gerek duyulduðunu dile
getirdi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Muhabir kimlikli MUHBÝRLERE dikkat!
Dünyanýn en þerefli mesleklerinden bir taneside muhabirlik
veya gazeteciliktir. Muhabir
veya gazeteci haber yaptýðý
herhangi bir konuda “Kamuyu” (Halký, Milleti) tarafsýz bir
þekilde "Ne, nerede, nasýl,
niçin, ne zaman (5N) ve kimler
(1K)” sorularýnýn cevabýný haberinde vermek zorundadýr.
Bunun adýna muhabirlikte
5N+1K kuralý denir. Bu sorularýnýn cevabýný muhabir
YORUM katmadan açýk, sade
bir þekilde vererek kamuya
büyük hizmet eder. Bu sayede
kamu vuku bulan olayý “tarafsýz” bir þekilde öðrenir ve
kendi “yorumunu” yapar, kararlarýný verir. Burada “muhabire” çok büyük bir görev
ve kamu aþký düþmektedir. O
yüzden habercilikte altýn bir
atasözü vardýr: “Haber kutsal,
yorum hürdür”…
Yorumlar daha çok “köþe yazýlarý” olarak bilinir. Yorumlar o
yorumu yapan “yazarýn” tamamen KÝÞÝSEL görüþleridir.
Hakaret, iftira (ispatlanamayacak iddialar, eðer iddialar
ispatlanýyorsa ÝFTÝRA deðildir)
olamadýkça “yorumlar” bazý
kiþilerce beðenilir, bazý kiþilerce eleþtirilir. Ama haber öyle
deðildir. Haberde “muhabir”
kiþiþel hiç bir görüþünü habere katamaz, haberi yönlendiremez, kendi siyasi,dünya ve
dini görüþünü habere katamaz. Haberde sadece kamuyu
ilgilendiren önemli bilgileri
olmasý gerekir. Ýþte burada
“Muhabir” ile “Muhbirlik” farký baþlýyor. Burada gerçek
muhabir ile SAHTEKAR ,RUHU
muhbirlik, ispiyonculuk, kýþkýrtýcýlýk ile dolu olan “MUHABÝR” kimliði ile ortalýkta dolaþanlara dikkat etmemiz gerekmektedir...Eline her kalem
veya fotoðraf alan karþýmýza
“muhabir” veya “gazeteci”
YENÝ VATAN GAZETESÝ

diye geçerse bunun sonu felakettir...
Burada dikkatinizi çekmek
isteyeceðimiz iki nokta vardýr:
Muhabirlik çok büyük özveri,
ciddiyet, “halk sevgisi” ve
kamu sorumluluðu gerektiren
bir meslektir. Çünkü yapacaklarý “gerçek dýþý” , “keyfi”,

MUHABÝRLÝÐÝN bu SAYGINLIÐINDAN dolayý ne kadar
“ahlaksýz, iþe yaramaz, ispiyoncu veya MUHBÝR” ruhlu
adam varsa bu mesleðe dadanýr. Ve problemler burada baþlar. Ýnsan haklarý beyannamesinde “Hür fikri” açýklama
olmasýndan, eline “fotoðraf”

“yönlendirme” veya haberde
yukarýda ifade ettiðimiz “Ne,
nerede, nasýl, niçin, ne zaman
ve kim” sorularýndan ÞAYET
birinde kendi veya çevresinde
ki bir kiþi, kurum ve kuruluþun” çýkarý doðrultusunda yanlýþ veya deðiþtirilmiþ, doðru
olmayan BÝLGÝYE yer verirse o
muhabir veya gazeteci deðildir.
Burada muhabirliði ÞEREFLÝ
meslekler içeresine sokan iþte
bu detayda yatmaktadýr. Muhabir kamuya hizmet eder.
Kamuya haberlerinde doðru
bilgi ile insanlýk hizmeti yapar.
Ýþte bu kutsal meslek olan

makinesi ve “teyp” alan karþýnýza bir bakarsýnýz muhabirim
diye çýkar veya yýllardýr çýkmýþtýr topluma büyük zararlar
vermiþtir. Siz bir kamu hizmeti yapan muhabirliðe saygý
duyduðunuz için, bu tanýmadýðýnýz kiþiye “MUTEBER”
insan muamelesi yaparsýnýz.
Gerçek muhabir haberi için
topladýðý bilgileri sýr gibi saklar
sadece okuyucularý için kullanýr. Gidip oraya buraya satýp
ortalýðý karýþtýrmaz. Ýþte
MUHBÝR, KIÞKIRTICI, ÝSPÝYONCU gerçek kimlikli ama
muhabir sýfatý ile önünüze
gelmiþ adam bunu yapmaz.

Bu MUHBÝRLERÝN ortak özelliði sizden aldýðý bilgiyi ya size
karþý ya da dostlarýnýza karþý
kullanmaktýr. Viyana'da ortalýkta BAZI MUHABÝR kýlýklý
MUHBÝR,
ÝSPÝYONCULAR
karþýsýnda
YENÝ
VATAN
GAZETESÝ olarak kamuoyunun
tüm kesimlerini uyarýyoruz. Bu
muhbirlerin en büyük özelliði
çoðunun baþta gönüllü,
önemli ve sözü geçen insan
sýfatýný
kazanmak
için
GÖNÜLLÜ MUHBÝRLÝK yapmasýdýr. Bir toplantýda veya bir
yerde ki bilgi bazen RESMÝ
bazen dernekler arasý, þirketler
veya kiþiler arasý düþmanlýklarýn çýkmasý için kullanýrlar.
Kendi siyasi, çýkar ve dünya
görüþünü kamuoyuna sanki
en doðrusuymuþ gibi lanse
etmek muhabirlik deðildir.
Kamuoyunu bu sahtekar,
ispiyoncu, muhbirler konusunda uyarýyoruz. Muhabir
veya gazeteci (journalist)
“kimliði” ile ortalýkta dolaþan
ahlaksýz MUHBÝRLERÝ ve
ÝSPÝYONCULARI kutsal bir
meslek olan MUHABÝRLÝK ve
gazetecilikten ellerini çekmeye
davet ediyoruz.
Eline her fotoðraf makinesini
almýþ, gazete çýkarmýþ kiþi istediði gibi Avusturya’da ki Türk
toplumuna güya “Hizmet”
parolasý ile aslýnda düþmanlýk
yapmamalý. Din, dil, ýrk, mezhep gibi hele bölücülük yapmaya kalkýþmamalý. Þu küçücük Avusturya’ya Türkiye’de ki
var olan “Siyaset-Medya-bürokrat-ticaret” mafya ruhunu
getirmenin anlamý yoktur.
Dernekler, þirketler , kiþiler ve
resmi daireler arasýnda ‘muhbirlik’ ve ’ispiyonculuk’ yapanlar þu anda ne yazýk ki “MUHABÝR” ve “GAZETECÝ” kimliðini kullanýyor. Yeni Vatan Gazetesi olarak ciddiyetle uyarýyoruz..
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BULMACA

Resimdeki
sanatçý

.... Delon

Bir tembih
sözü

Soru

Filoksera

Bilinç

Bir tahil
ölçegi
Ünlü bir
sunucu

Ay
(Eski dil)
Brom
(Simge)
Sinirli

Katký

Yabancý
Endüstri
Saný
Kayak

Dudak
(eski dil)
Anadolu
Ajansi
(kýsaca)
Küçük çan

Takým
(Kýsaca)

Kýrþehirin
bir ilcesi

Ýlkel bir su
taþýtý

Valide

Klorometre

Model

Þarkýda
yinelenen
bölüm

Kavþak
Bir çiçek
Ziynet
eþyasý
Kehle

Yaðý az

Rusça da
evet

Baryum
(Simge)

Bir renk
Masal
kusu

Agabey
Leþle
beslenen
kuþ

Gözyaþý

Ezgi

Fiyaka,
çalým
Gevþek
karýþtý

Dahi

Tunus´un
Plakasý

Tanzanya
´nýn
Plakasý

Kum falý
Kahvaltýda
yenen tatlý

Uzak

Bir nota
Meþgul
etme

Dejenere

Gözdeki
canlýlýk
Lantan
(Simge)

Kapalý
karþýtý
Vücüt
ifrazati

Fransiyum
(Simge)

Köpek
Göcerlerin
konak yeri

Kayinbirader

Sergen

Üye

Mesaj

Kripton
(Simge)
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EÐÝTÝM

Viyana kütüphanelerinde Türkçe yayýnlar
Özellikle yurtdýþýnda yaþayan
vatandaþlarýmýz anavatandan
uzakta yaþadýklarý için Türkçe
yazma ve okuma konularýnda
sýkýntý yaþayabilmektedirler.
Hem bu sýkýntýlarý aþmak hem
de boþ zamanlarý deðerlendirme açýsýndan, kitaplarýn dünyasý sayýsýz olanak sunmaktadýr.
Kitap okuma alýþkanlýðý, bilgi
edinmenin yanýsýra, düþüncelerimizi ifade etme ve güzel
konuþma yeteneðinin geliþtirilmesinde de önemli rol oynamaktadýr. Ýþ yaþamýndan özel
iliþkilere kadar, insanlarýn düþüncelerini doðru olarak aktarmasý, iliþkilerin saðlýklý olmasýný saðlamaktadýr. Hayata

I.B.A

bakýþ açýsýnýn geniþlemesi ve
olaylarý deðisik yönlerden deðerlendirebilme özelliðinin kazanýlmasýnda da kitaplarýn önemi inkar edilemez.
Anadilde okunan kitaplar ise
anadilimizi korumaya ve geliþtirmeye de yardýmcý olmaktadýr.

Viyana Belediyesi kütüphaneleri sayesinde Türkçe ve diðer
dillerdeki kitaplar, cd`ler ve
kasetler uygun ödünç alma
fiyatlarý ile temin edilebiliyor.
Viyana Entegrasyon Fonu'nun
düzenlediði bilgilere göre aþaðýdaki þehir kütüphanelerinde

Türkçe yayýnlara rahatlýkla ulaþabilirsiniz:
• 1020 Wien, Zirkusgasse 3
• 1020 Wien, Engerthstr. 197
• 1030 Wien, Fasangasse 35-37
• 1030 Wien, Erdbergstr. 5-7
• 1050 Wien, Pannaschgasse 6
• 1060 Wien, Mollardgasse 87
• 1070 Wien, Urban-Loritz- Platz 2
• 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20
• 1100 Wien Hasengasse 3
• 1120 Wien, Längelfeldgasse 13-15
• 1140 Wien, Hütteldorfer Str.
130
• 1150 Wien, Schwendergasse
39-43
- 1160 Wien, Rosa-Luxenburgg. 4
- 1170 Wien, Hormayrgasse 2
- 1200 Wien, Pappenheimg. 10-16

YABANCILAR ENTEGRASYON ve DANIÞMA DERNEÐÝ
INTEGRATIONS UND BERATUNSVEREIN FÜR AUSLÄNDER

2340 Mödling
Neusidlerstr. 11

:::UNSER ANGEBOT IM ÜBERBLICK

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

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

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

