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Avusturya’da 25 Nisan’da
baþa baþ geçen Cumhurbaþ-
kanlýðý Seçimlerinin galibi
Dr. Heinz Fischer, kendisine
oy verenlere içtenlikle teþek-
kür ettikten sonra ““HHeeppiinniizzii
sseevvggii  vvee  ssaayyggýý  iillee  kkuuccaakkllaayyaann
CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýýnnýýzz  oollaaccaa-
ððýýmm”” mesajýný verdi.  Yakla-
þýk 100 binden fazla Avus-
turya vatandaþlýðýna geçmiþ
Türk’ün seçimlerde daha

çok Heinz Fischer’e oy ver-
dikleri görüldü. Türkiye’den
göç eden her kesime içten,
sýcak, dosthane bir þekilde
yaklaþan Heinz Fischer 8 
Temmuz 2004 tarihinde A-
vusturya Parlementosu’nda
yemin ederek, beþ yýl devam
edecek olan Cumhurbaþ-
kanlýðý görevine baþlayacak.
Yýllarca Avusturya Parle-
mento Baþkanlýðý ve Baþkan

Yardýmcýlýðý yapan Heinz Fi-
scher’in, Türkiye’nin Avrupa
Birliði ile ilgili düþünceleri
kendi partisi içinde en o-
lumlu olarak tanýmlanýyor.
Her yýl  Türkler arasýnda A-
vusturya vatandaþlýðýna yak-
laþýk 14 bin kiþi geçiyor. Bu
geliþme ister istemez Türk’-
lerin Avusturya siyasetinde-
ki önemini gün geçtikce art-
týrýyor.

office@yenivatan.com

Hepinizin  Cumhurbaþkaný  olacaðým
Haberin  devamý  sayfa  2’de
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Viyana- Haziran ayýnda Ali
Kýrca’nýn yönettiði Siyaset
Meydaný, Frankfurt’ta Avrupa
Birliði Parlementosu Seçimleri
dolayýsý ile önemli konuklarý
aðýrladý. Konuklar arasýnda
AP’ye seçilen Onur Öðer, ünlü
Türk politikacý Ozan Ceyhun,
Yeþillerden Memet Kýlýç, Ye-
þillerden AP’ye seçilen Cem
Özdemir, Hollanda’dan Hris-
tiyan Demokratlardan Nihat
Eski, Belçika’dan Millet vekili
adaylarý katýldý. Konuklar ara-
sýnda Avrupa’nýn çeþitli þehir-
lerinden yayýnevi sahipleri ve

Türk toplumu temsilcileri katý-
larak görüþ ve fikirlerini belirt-
tiler. ATV’den canlý olarak ya-
yýnlanan Siyaset meydaný pro-
gramýna Avusturya’dan Yeni
Vatan Gazetesi adýna Birol
Kýlýç katýldý. Ali Kýrca Özellikle,
Türkiye’nin Avrupa Birliðine
giriþi ile ilgili Avusturya’nýn
tutumunu Birol Kýlýç’a sorduð-
unda, Kýlýç þunlarý ifade etti: “
Avusturya’da 11 Haziran
2004’de sona erecek Avrupa
Birliði Parlemento seçimlerine
kadar hiçbir Avusturya’lý poli-
tikacý Türkiye’nin AB üyeliðini

kesin çizgilerle Avusturya ka-
muoyunun önünde destekle-
memiþtir. Bunlara Avusturya’-

da siyaset yapan bazý Türk
asýllý siyasetcilerde dahildir.
Adeta Türkiye’nin ve Avrupa
Birliði’nin birbirlerine kavuþ-
maya hazýr olmadýðýný ifade
etmek moda olmuþtur ve bu
moda aðýzlarda sakýz edilerek
seçmenlere, bakýn biz Türki-
ye’nin önünü keseceðiz bize
oy verin mesajý verilmiþtir. A-
ma biz inanýyoruz ki Avustur-
ya’nýn kýymetli parti temsilcile-
ri seçimlerden sonra aklýn yolu

bir diyerek Türkiye-AB konu-
sunu duygusallýktan uzak ger-
çekten Avrupa Birliði’ne yaký-

þýr bir düzeye çekeceklerdir.
Sayýn Baþbakan Wolfgang
Schüssel gerçek bir Türkiye
dostu olarak bizlere nasýl
1998 yýlýnda Avusturya’nýn AB
dönem baþkanlýðýnda Dýþ Ýþleri
bakaný iken Türkiye’nin AB
üyeliðini yönelik çok sýcak,
dosttane ve AB üyelðini des-
dekleyici mesajlar verdi ise, þim-
dide  Türkiye’nin bu kadar olumlu
Reformlarýndan ve geliþmelerin-
den sonra vermesini  bekliyoruz”.

Siyaset Meydaný’ndan 
Baþbakan Schüssel’e çaðrý

Sað baþta Baþbakan Schüssel, ortada Yeni Vatan Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç, ve sol tarafta eski
Dýþiþleri ve Baþbakan Yardýmcýsý E. Busek ayaküstü bir soh-
bet esnasýnda.

Yeni Vatan Gazetesi adýna Birol Kýlýç, Ali Kýrca’nýn yönettiði Almanya’dan yayýnlanan Siyaset Meydaný’nda Türkiye’nin gerçek
dostu olarak tanýdýðýmýz sayýn Baþbakan Schüssel’e çaðrýda bulundu. 

1998 yýlýnda 6 ay dönem baþkanýlýðý yapan Avusturya’nýn baþkenti Viyana’da
Avrupa Birliði zirvesi yapýldý. O zaman Dýþ Ýþleri Bakaný olan Schüssel adeta Tür-

kiye’yi AB’ye kazanmak için elinden geleni yapan bir siyaset izliyordu.

Birol  Kýlýç
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Viyana- OORF'de  Claudia  Reiterer
tarafýndan  sunulan  1  Haziran
tarihli  ''Report''  isimli  haber  pro-
gramýnda  partilerinin  vitrininde
Türk  oylarýný  çeken  SPÖ’lü  Vi-
yana  Eyalet  Milletvekili  Yýlmaz
ve  ÖVP’li  Ekici  Türkiye’nin,  Av-
rupa  birliðine  üyeliðini  savun-
madýlar.  

Viyana Eyalet Meclisine Türk
asýllý Avusturya vatandaþlarýnýn
oylarý ile seçilen Nurten Yýlmaz,
Partisi için ORF spikerinin Türki-
ye'nin AB üyeliði konusunda ne
düþünüyorsunuz sorusu karþý-
sýnda þöyle cevap verdi: “Dr.
Gusenbauer'in  izlediði  çizgiyi
paylaþýyorum.  Ancak  Türkiye'ye
eþlik  etmemiz  de  gerekiyor”.
Nurten Yýlmaz'ý anlamak için
SPÖ baþkaný Gusenbauer'in
kamuoyuna mal olmuþ sözleri-
ni burada tekrarlamamýz gere-
kiyor: Ýþte Gusenbaur'in sözleri
“Türkiye  Avrupa  Birliði  üyeliði-
ne  hazýr  olmadýðý  gibi,  Avrupa'-
da  Türkiye'nin  üyeliðine  hazýr
deðil”.

ÖVP Partisi Viyana teþkilatýnda
entegrasyondan sorumlu "me-
mur" olarak çalýþan ve “Vitrin-
de” Türk asýllý Avusturya vatan-
daþlarý ÖVP'ye çekmekle görevli
Þirvan Ekici, ORF spikerinin Tür-
kiye'nin AB üyeliði konusundaki
sorusu karþýsýnda þu cevabý
verdi: “Partimizin  bir  numaralý
adayý  Ursula  Stenzel'in  görüþü-
nü  biliyorum.  Ama  bu  benim
de  ayný  görüþte  olduðum  anla-
mýna  gelmez.  Ben  2004'ün
sonuna  kadar  beklememiz  ge-
rektiðini  düþünüyorum.  Sonra
AB  zaten  bu  konudaki  görüþü-
nü  açýklayacak”. 
Þirvan Ekici ORF Spikerinin
üstüne basarak : “'Türkiye'nin

AB'ne alýnmasýný ister miydi-
niz?” sorusuna cevabý ise, ol-
dukça sorumluluk almaktan
uzak ve kaçamaklýk kokan þu
sözler oldu:  “Dediðim  gibi,  bu
tartýþmayý  duygusal  bir  yüzeye
indirgemek  istemiyorum'”.    

Türkiye’nin  Avrupa  Birliði’ne  
üyeliðini  savunmadýlar

SPÖ’lü
Nurten
Yýlmaz

ÖVP’li
Þirvan
Ekici

Viyana-  AB'nin geniþlemeden
sorumlu Komiseri Günter Ver-
heugen geçtiðiniz hafta, Brük-
sel'deki tanýnmýþ düþünce ku-
ruluþlarýndan biri olan Centre
for European Reform'un seçkin
çevresinde yaptýðý konuþma-
da, "Türkiye ile giriþ müzakere-
lerine baþlanmasýndan yana-

yým" dedi.  Financial Times Al-
man sosyal demokratýn, ''Tür-
kiye'deki reform süreci, Avru-
pa'nýn bütünleþmesi projesin-
den ayrýlmamalý. Aksi takdirde
her ikisine de zarar verilmiþ o-
lur'' þeklindeki Verheu'genin
sözlerine yer verdi. 

AB Komisyonu AB hükümet
baþkanlarýna bu yýlýn (2004)
Ekim baþýnda Türkiye ile giriþ
müzakerelerine baþlanmasý
yolundaki tavsiyesini sunacak.
Komisyon müzakerelere baþla-
ma tavsiyesinin yaný sýra, Tür-
kiye'nin katýlýmýnýn AB üzerin-
de yol açacaðý etkilere iliþkin
bir çalýþmaya da yer verecek.
Türkiye ile müzakerelere baþla-
ma kararý, devlet ve hükümet
baþkanlarýnýn Aralýk'ta vere-
cekleri en önemli karar olacak.

Kurier Gazetesi'nin verdiði ha-
bere göre Brüksel'de sadece
Baþbakan Wolfgang Schüssel
bu konuda þimdiye kadar te-
reddüt gösteren AB içindeki
tek baþbakan. Schüssel geçti-
ðimiz günlerde yabancý basýn
yayýn temsilcileri ile yaptýðý
toplantýda, "Türkiye AB'ye aday
bir ülkedir, kabul ediyorum a-
ma ne AB nede Türkiye üyeliðe
hazýr deðildir. Ýmtiyazlý ortaklýk
en iyisidir" demiþti. Ancak AB
uzmanlarý Schüssel'in  kararý b-
loke edeceðini sanmýyor. Daha
çok Kýbrýs Rum Devlet Baþkaný
Tassos Papadopulos'tan böyle
bir veto bekleniyor. Yunanistan
Baþbakaný geçtiðimiz günlerde
Viyana ziyaretinde Baþbakan
Schüssel'i bile þaþkýna çeviren ,
"Türkiyenin AB'ye üyeliðinin
taraftarlýðýný yapmasý dikkatli

uzmanlarýn aldýðý notlardan
sadece bazýlarý.  Avrupa Parle-
menterlerinin AB Komisyonu-
'nun raporuna ek olarak bir
tavsiyede bulunmalarý gereki-
yor. Avrupa Parlementerlerinin
bir yaptýrtým gücü yok. Ancak
müzakerelerin bitmesinden
sonra veto hakkýna sahipler. 

Verheugen Türkiye’nin AB’ne katýlýmýndan yana
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Viyana-    Grand Hotel'de 09 Ha-
ziran 2004 günü düzenlenen
“AB ve Türkiye” konulu panele,
çok sayýda gazeteci, iþ adamý,
dernekçi, çeþitli ülkelerin Elçi-
leri, siyasetçi ve devlet adamý
katýldý. Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Bakaný Mehmet Aydýn'ýn
konuþmacý olarak katýldýðý pa-
nelde  Türkiye'ye karþý büyük
önyargý” hakimdi.

Konuþmacýlar arasýnda Avus-
turya televizyonu ORF’de dün-
ya haberlerinden sorumlu
Franz Kössler vardý. Avusturya
Dýþ Ýþleri Bakanlýðý eski  Genel
Sekreteri Albert Rohan, Türki-

ye’nin Avrupa Birliðine getirisi-
nin çok olacaðýný ifade ettikten
sonra örnekler ile bu tezlerini
süsledi. Türkiye'nin AB'ye giriþ-
inde Avrupa'lýlarýn "önyargýlarý-
ný" gidermek üzere, Türk tarafý
adýna söz alan Devlet Bakaný
Aydýn   "Türkiye 40 yýldýr zaten
Avrupa'nýn bir parçasýdýr ve
Kopenhag kriterleri, hýzla yeri-
ne getirilmektedir" dedi. 
Buna karþýn, panelin diðer ko-
nuþmacýlarý arasýnda yer alan
ORF'den Dr. Franz Kössler "Tür-
kiye’deki demokratik reformlar
çok olumlu ve saygý ile karþýlýy-
oruz. Türkiye’nin içinde paralel
ve farklý boyutta yaþayan top-

lum kesimleri var. Türkiye’de ö-
nemli olan reformlarýn uygu-
lanmasýdýr” dedi. 

Devlet Bakan Mehmet Aydýn
"Bosna" örneðini verdi ve "Ben
bir  müslümaným,  bir  Türküm  ve
bir  Avrupalýyým,  ülkendeki  çoð-
unluk  ayný  þeyi  düþünüyor" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun geniþ-
lemeden sorumlu üyesi Martin
Harvey "Müzakere baþka, AB
üyesi olmak baþka. Türkiye
müzakerelere katýlmak için
elinden geleni yapýyor. Elbette
eksiklikler var ama þu anki
Hükümet gerekli çalýþmalarý

yapýyor" dedi. Paneli izleyenle-
rin yönelttikleri sorularda yine
ayný konular ekseninde önyar-
gýlý sorulardý.

ORF’nin önemli yöneticilerin-
den Franz Kössler bir ara söz a-
larak, “Türkiye Büyükelçisi (Mit-
hat Balkan’a) bir ara sordum.
Bu Avusturya Türk Dernekleri
Birliði ORF’ye mektuplar yollu-
yor. O Mektuplardan bir tane-
sinde Türkiye’de Kürt sorunu-
nun olmadýðýný ifade ediliyor-
du. Bu mektuplarda Kürtlerden
Dað Türkleri olarak bahis ediliy-
or. Kimsenin Avukatý deðilim a-
ma bir ülkede problemler kabul
edilmez ve tanýmlanamaz ise
çözülemezler. Bu Avusturya i-
çinde var olan problemlerin ka-
bulü ve çözümü içinde geçerli-
dir” dedi.

Avusturya’nýn en çok izlenen
televizyon kanalý  ORF’nin en ö-
nemli habercilerinden Franz
Kössler’in bu sözleri karþýsýnda
bu sözlere muhatap olarak ad-
larý geçen kurumlarýn temsilci-
lerinin söz hakký alýp cevap ver-
medikleri dikkat çekti. 

Türkiye'nin iþi zor!
""AABB  vvee  TTüürrkkiiyyee""  kkoonnuulluu  ppaanneellee  iillggii  bbüüyyüükkttüü

ORF’den Dr. Franz Kössler (solda),Devlet Bakaný  Mehmet Aydýn (soldan ikinci)
Avrupa Komisyonu'nun geniþlemeden sorumlu üyesi Martin Harvey (sað baþta),Eski Avusturya’lý Elçi Albert  Rohan (saðdan ikinci)
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Viyana-  21  Mayýs  2004  Cuma
akþamý  Favoritten  mahallesin-

de,  kafalarýna  toplam  4  kur-
þun  sýkýlan  2  Burdur'lu  hemþe-

riden  biri  olay  yerinde  can
verdi  diðeri  aðýr  yaralý  olarak

kaldýrýldýðý  hastanede,  yaþama
veda  etti.  Olay ile ilgili olarak
bir görgü tanýðýnýn ifaadesi ile
yola çýkan polis, “25 - 35 yaþ-
larýnda, 180 cm boyunda,
siyah pantalon, beyaz t-short'-
lü, iri yapýlý” zanlýyý arýyor. Bu
tanýma uyan ihbarlar için poli-
se yardýmcý olabilecek bilgi
vermek isteyenlerin “31346
yada 36072 no'lu telefonlarla
kriminal daireleri arayabilecek-
leri bildirildi. Avusturya basý-
nýnda geniþ yer tutan bu cina-
yetle ilgili soruþturmalar takip
ederken, olayýn ardýndaki “sýr
perdesi” gizemini hala koru-
makta. Olay Avusturya’da ya-
þayan Türk toplumunda ü-
züntü yarattý. 

Ýki  hemþerinin  öldürülmesindeki  sis  perdesi  henüz  aralanmýþ  deðil



Türkiye'nin  AB'ye  üyeliðine
savaþ  açan  Die  Presse    adlý
Gazeteye  konuþan  Yeþiller
Partisinin  Yunan  asýllý  Avus-
turyalý  Maria  Vassilakou'nun
görüþleri  
Die  Presse'de  Mülakatý  yapan

Rainer  Nowak
Die  Presse: Türkiye'nin Avrupa
Birliðine olasý katýlýmý, Avrupa
Birliði seçim kampanyasýný
belirleyen bir konu. Tüm par-
tiler, bu konuyla ilgili olarak
açýk þekilde Hayýr diyor. Yunan
asýllý bir kiþi olarak, siz bu ko-
nuda ne düþünüyorsunuz?
Maria  Vassilakou: Bizim aldý-
ðýmýz pozisyon “hayýr” deðil.
Yeþiller için, Doðu ve Orta Av-
rupa'da geniþlemenin önceliði

var. Ayrýca, Avrupa Birliðinin,
müteakip geniþlemeden ev-
vel,  anayasa, gerekli demok-
ratikleþme gibi ev ödevlerini
yerine getirmesi gerekiyor.
Türkiye de ev ödevlerini yap-
mak ve Kopenhagn kriterlerini
yerine getirmek zorunda. Bü-
tün bunlardan sonra ise,
Türkiye için bir Avrupa opsi-
yonu olmalýdýr. Bu, yeþillerin
aktüel pozisyonudur.
Die  Presse: Bu açýklama, açýk
bir pozisyon deðil. Sizin þahsi
görüþünüz  nedir?
Vassilakou:  Ben, Türkiye, ev
ödevlerini tamamladýðýnda,
Türkiye ile katýlým müzakere-
lerine baþlanmasýndan yana-
yým.  

Die  Presse: Bu müzakereler ne
zaman sonuçlanýr, yani katý-
lým ne zaman olur?
Vassilakou: Bunun, teorik ola-
rak müteakip 10 yýl içerisinde
olmasý mümkün.
Die  Presse: Bu  düþüncede
olan neredeyse tek kiþisiniz.
Bu görüþünüzün gerekçeleri
nelerdir?

Vassilakou: Avrupa, Türkiye-
'de bulunan ve Avrupa kültür
kesimine mensup güçleri kuv-
vetlendirmelidir. Bunu, Avru-
pa'dan uzaklaþma çabasý için-
deki güçler sebebiyle yapmalý-
dýr. Ben, Türkiye'yi, gayet tabi-
ki bir Avrupa ülkesi olarak gö-
rüyorum ve bu görüþümde de
yalnýz deðilim.
Die  Presse: Ama, insan hakla-
rý durumu, hiç tatmin edici
deðil.
Vassilakou:  Bunun, tabiki,
katýlým müzakerelerinden ev-
vel, “Kopenhagn  kriterlerinde
öngörüldüðü gibi” Avrupa

standardý seviyesine çýkarýl-
masý  gerekiyor. Bu güç bir so-
run, ama, Türkiye, Orta Do-
ðu'da önemli bir köprüdür.
Bunun için siyasi bir vizyona
ihtiyacýmýz var.
Die  Presse: Avrupa, hristiyan
bir kýtadýr.  Nüfusunun çoðu
müslüman olan bir ülke,  pro-
blem olmaz mý?
Vassilakou: Avrupa Birliði, di-
ni bir proje deðildir, siyasi bir
projedir. Türkiye ve Avrupa,
tarihi ve kültürel olarak birbi-
rine aittir. 

Die  Presse: Ama, Antik Çað'-
dan Aydýnlanmaya, ve günü-
müze kadar,  oldukça farklýlar
görülmekte
Vassilakou: Kim, Türkiye'yi,
yabancý ve tehlikeli gösterme-
ye çalýþýrsa, dürüstçe ve kalifi-
ye konuþmuyor demektir. Öte
yandan, Türkiye'de önemli p-
roblemler olduðunu ve bun-
larýn acilen giderilmesi gerek-
tiðini  de inkar etmiyorum.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana-    20  Mayýs  2004  Per-
þembe  günü,  kendi  iþlettiði
lokalinde  hem  býçak  hemde
silah  kullanýlarak  öldürülen
T.D.  (40)  adlý  Türk,  son  nefe-
sini  verirken  Polise  konuþabil-
di.  Polisin  verdiði  bilgiye  göre
“Baba”  lakaplý  32  yaþýndaki
S.K.  ve  kardeþleri  tutuklana-
rak  cezaevine  gönderildiler.
Ýfaadeleri alýnan 4 kiþi “olayýn
gurur meselesi” olduðunu

söylediler. Polisin “haraç me-
selesi” olarak gördüðü cina-
yetin asýl sebebi henüz anla-
þýlabilmiþ deðil.

Olayla ilgili olarak cinayet
suçundan H.S., S.K., F.K., ve
adý açýklanmayan 21 yaþýn-
daki bir kiþi ile birlikte toplam
4 kiþi tutuklandý. Bu olay
Avusturya basýnýnda, günler-
ce çok geniþ yer aldý.

Lokal cinayeti aydýnlatýldý

Darýsý bazý Türk politikacýlarýnýn  baþýna   
Yeþillerden  Yunan  asýllý  Politikacý  Vassilakou  Türkiye'nin  AB'  üyeliðini  korkusuzca  savundu



Viyana-  11 Haziran 2004 tari-
hinde sonuçlanan Avrupa Bir-
liði Parlementosu seçimlerinde
popülist-saðcý Jörg Haider'in
Partisi olarak bilinen FPÖ (Avus-
turya Özgürlük Partisi) 'nün ter-
cihli oyu ile seçilen Anderas
Mölzer'e dikkat! FPÖ Partisi-
nin ideloðu olarak bilinen
Anderas Mölzer, partisi
FPÖ'nün Avusturya'da hazi-
mete uðramasýna raðmen
birinci sýradaki AP adayýný
silerek tercihli oyla seçilmesi
nin sýrrý tamamiyle Avustur-
ya'da ki aþýrý sað oy potensi-
yelinin harekete geçirilme-
sinde saklý. Nazi zamanýnda
kullanýlan kelime, cümle ve
vizyonu kullandýðý için geç-
miþte baþý oldukça belaya
giren Steiermark Eyaletinde
2 Aralýk 1952 yýlýnda doðan
Anderas Mölzer daha sonra
dilini düzeltmiþ ve “ZUR
ZEIT” adlý  aþýrý sað eðilimli
haftalýk bir fikir gazetesi çýk-
armaya baþladý. Haider'in
Eyalet baþkaný olduðu
Kärtner'de ayrýca çeþitli da-
nýþmanlýk iþleri yapan Ande-
ras Mölzer ayrýca Avustur-
ya'nýn en çok satan Gazetesi
Krone'de ayda bir kaç kez
köþe yazýsý yazýyor. Kendi
Haftalýk Gazetesi “Zur Zeit”-
ýn geçtiðimiz haftalarda Av-
rupa Birliði Parlementosu
nedeniyle ekte gördüðünüz
haberlerinde Andreas Möl-
zer’in adeta Türkiye ve Türk
düþmanlýðý yaptýðý dikkat-

lerden kaçmadý. 'Der dritte
Türkenbelagerung” Türkçesi ile
“Üçünçü Türk kuþatmasý” gibi
tamamen insanlarý provake ile
konu dýþýna iten baþlýklar ve
resimler ile Türkiye'nin Avrupa
Birliðine giriþine karþý propa-
ganda yapan Anderas Mölzer
Avrupa Birliði Parlementosu’-
nda baþta olmasada uzun va-
dede adýndan  çok söz ettirece-
ðe benziyor. “Zur Zeit” gazete
Türkiye karþýtý haberler çýkarken
bir ara “Kýbrýs Cumhurbaþkaný
Denktaþ ile son derece tarafsýz
bir repörtajýn çýkmasý ayrýca
olumlu notlarýmýz arasýnda.
Kýsaca kapýlar tam kapalý deðil.

Yeni Vatan Gazetesi Andreas
Mölzer'in üç seminerine katýldý.
Bu toplantýlarda Andreas Möl-
zer oldukça aðýr baþlý, kendine
güvenen ve yeri geldiðinde
esprileri ile dinleyicileri sýkma-
dan dialog kuran bir çizgi çizer-
ken, aniden duygusallaþan ko-
nuþmalarýnda baþta Türkiye’ye
olmak üzere Avrupa Birliði
zihniyetine ve AB'ye üye yeni
komþu ülkeleri aþaðýlýyarak
sataþmasý dikkat çekti. Diðer
bir deðiþle “Popülizmi” iyi bilen
Anderas Mölzer ile Avusturya,
belkide Avrupa Birliðinin  aþýrý
sað Ýdeolojisini mentörü ola-
cak. Bu arada AP seçimlerinde

FPÖ'ün yüzde yirmilerden
yüzde altýlara düþen hazimete
uðramasý FPÖ'de Mölzer gibi
aþýrý saðcýlarýn iþine yaradý.
Gelecekte FPÖ'de aþýrý sað eði-
limli FPÖ'lülerin borazanlarý ö-
tecektir.  Bu arada FPÖ lideri
Haider’in bundan kýsa bir süre
önceye kadar Türkiye’nin Av-
rupa Birliðine girmesi gerektið-
ini savunduðunu bilmemizde
yarar var. Ýþte burada kafalar
karýþmaya baþlýyor. FPÖ’nün
Türkiye konusunda ki samimi
görüþlerini her halukarda An-
dreas Mölzer aþaðýda ki “Zur
Zeit’de ifade ettiði kesin. 
BK

AP'de FPÖ'lü Anderas Mölzer'e dikkat!

Andreas
Mölzer

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Sezer,  Anayasa  
deðiþikliðini  onayladý.

Ankara- Cumhurbaþkaný Ahmet
Necdet Sezer, AB'ye uyum çerçeve-
sinde hazýrlanan Anayasa deðiþikli-
ðine iliþkin kanunlarý onayladý. Buna
göre, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
kaldýrýlýrken ölüm cezasý da Anaya-
sa'dan tamamen çýkartýlmýþ oldu. 

Türk Silahlý Kuvvetleri de Sayýþtay
denetimine açýldý. Cumhurbaþkanlý-
ðý Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý
açýklamaya göre, Sezer, 5170 sayýlý
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sýnýn
bazý maddelerinin deðiþtirilmesi
hakkýndaki kanun”u onaylayarak,
yayýmlanmak üzere Baþbakan'lýða
gönderdi. Sezer'in onayladýðý 5170
sayýlý Kanun ile Anayasa'nýn 10.
maddesinde yapýlan deðiþiklikler
þöyle:
• Ölüm cezasý, Anayasa'dan tama-
men çýkarýldý.
• Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn YÖK'te
temsilci bulundurmasýna son verildi.
• DGM'lerin kuruluþuna iliþkin 143.
madde yürürlükten kaldýrýldý.
• Sayýþtay'la ilgili 160. maddede de
deðiþiklik yapýlarak, TSK, Sayýþtay
denetimine açýldý.
• 10. maddede yapýlan deðiþiklikle,
kadýn ve erkeðin eþit haklara sahip
olduðuna iliþkin maddeye "Devlet,
kadýnlarýn ve erkeklerin eþitliðinin
yaþama geçmesini saðlamakla yü-
kümlüdür" fýkrasý eklendi.
• Yasaya uygun þekilde basýn iþlet-
mesi olarak kurulan basýmevi ve
eklentileriyle basýn araçlarý, suç aleti
olduðu gerekçesiyle zapt ve müsa-
dere edilemeyecek veya iþletilmekten
alýkonulamayacak.
• Yasalarla farklý hükümler içermesi
nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklar-
da uluslararasý antlaþma hükümleri
esas alýnacak.

Erdoðan: Türkiye, AB kapýsýnda bekliyor

Ankara-  Baþbakan  Recep
Tayyip  Erdoðan,  Türkiye'nin
AB'ye  katýlýmýnýn  medeniyet-
ler  arasýnda  çatýþma  deðil  u-
yum  sinyali  olacaðýný  söyledi.  

ABD'nin saygýn gazetelerin-
den ''The Wall Street Jour-
nal''in Avrupa baskýsýna özel
demeç veren Baþbakan Er-
doðan Türkiye, AB, ABD,
Ýsrail, Irak ve Afganistan'la il-
gili deðerlendirmelerde bu-
lundu. Erdoðan, ''Türkiye ne-
den AB'nin parçasý olmak is-
tiyor?'' sorusunu yanýtlarken,
Türkiye'nin gerçekte coðrafi
açýdan ve son 40 yýldýr takýn-
dýðý Batý yanlýsý tavýrla Avru-
pa'nýn bir parçasý olduðunu
belirterek, ''Türkiye AB'nin
kapýsýnda beklemektedir. Ni-

yetinde samimidir ve AB aile-
sinin parçasý olmak istemek-
tedir. Sanýyorum AB üyeleri

de Türkiye'yi aralarýna almak
gerektiðinin farkýna vardýlar''
dedi. 

AAmmeerriikkaann  ""WWaallll  SSttrreeeett""  ggaazzeetteessiinnee  ddeemmeeçç  vveerreenn  BBaaþþbbaakkaann  EErrddooððaann,,  ""NNeeddeenn
AABB''yyee  ggiirrmmeekk  iissttiiyyoorrssuunnuuzz??""  ssoorruussuunnuu  yyaannýýttllaaddýý..

Türkiye'de Polisin  
uyguladýðý þiddete eleþtiri!

Ankara- Ýnsan Haklarý Ýzleme
Komitesi, Baþbakan Yardým-
cýsý ve Dýþiþleri Bakaný Abdul-

lah Gül'e mektup göndere-
rek, Türkiye'de polisin kullan-
dýðý þiddet yöntemlerinin ve

mülki amirlerin uyguladýðý
kýsýtlamalarýn Türkiye'deki
toplanma özgürlüðünü ve
reform sürecini tehdit ettiði-
ni belirtti. Ýnsan Haklarý Ýzle-
me Komitesi Avrupa ve Orta
Asya Bölümü Direktörü Rac-
hel Denber mektubunda,
göstericilere karþý polis þid-
deti ve toplanma özgürlüðü-
ne getirilen yersiz kýsýtlama-
larýn Türkiye'nin AB hedefiyle
ve insan haklarýyla ilgili he-
defleriyle baðdaþmadýðýný
kaydetti. 

Mektubunu 1 Mayýs öncesi
gönderen Denber, konunun
Türkiye'nin AB üyeliði doð-
rultusundaki ilerlemesine za-
rar vermesini önlemek için,
hükümetin protesto hakkýný
garanti altýna aldýðýný belirt-
mesi gerektiðini ifade etti.
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KISA KISA

11 Yýl sonra Sivas

Viyana- 220  Haziran  2004  Pazar
günü  saat  13.00'dan  itibaren  21.
Viyana'da  bulunan  Mozaik  Düðün
salonunda  kalabalýk  bir  sanaatçý
grubunun  katýlacaðý  Sivas'ý  anma
günü  düzenlenecek. Kýsa adý AABF
olan Avusturya Alevi Birlikleri Fede-
rasyonu'nun düzenlediði anma gü-
nünde, Musa Eroðlu, Güler Duman,
Kývýrcýk Ali, Ali Çaðan, Meral Tunç,
Öner Sözen gibi sanatçýlarýn yanýsý-
ra, Semah grubu da yer alýyor.

Ýki büyük konser

Viyana-  Viyana'da  yaþayan    ünlü  saz
hocalarýndan  Mansur  Bildik,  25  Ha-
ziran  ve  29  Haziran  2004'de  peþ  pe-
þe  iki  konser  vericek.
Konserlerden ilki 25 Haziran'da þair
Ýngeborg Rinner ile birlikte düzenle-
necek. Bu konser 12. Viyana'daki
Ruckergasse 40 numara'da akþam
19.30'da gerçekleþtirilecek. Ýkinci
konser ise 29 Haziran akþamý saat
19.30'da verilecek. Bu konser ise 3.
Viyana'daki Karl Borromaeus Platz 3
numarada gerçekleþtirilecek. 

Viyana-  Moving  Cultures
Favoriten'in  organize  ettiði
"Dünya  Kültürleri  Festivali"
Mayýs  ayýnýn  son  haftasýnda
gerçekleþtirildi.  Uganda,
Mali,  Bolivya,  Avusturya,  U-
ruguay,  Küba,  Mýsýr,  Yuna-
nistan,  Bangladeþ,  Nijerya,
Almanya,  Macaristan,  Sri
Lanka,  Çek  Cumhuriyeti  ve
Bosna'dan  gelen  müzik  g-
ruplarýnýn    farklý  zamanlar-
da  sahne  aldýðý  festivale
olan  geniþ  katýlým  dikkat
çekiciydi

Moving Cultures Favori-
ten'in organize ettiði Dünya
Kültürleri Festivalinde, dün-
yanýn dört bir kýtasýndan

müzik ve dans örnekleri su-
nuldu. Böhmischer Prater'-
de 29 ve 30 Mayýs tarihle-
rinde gerçekleþtirilen festi-
valde, Türk Müziðini Man-
sur Bildik sazýyla ve türkü-
leriyle temsil etti. 29 Mayýs
günü Kafe Tivoli'de sahne
alan Mansur Bildik ve ekibi
bir yandan türküler söyler-
ken, diðer yandan da mev-
levi müziðinden örnekler
sundular. Türk müziði Avus-
turyalý ve diðer ülkelere
mensup bir çok insanýn
beðenisini kazandý. 

Festivalde Iraklý ud ustasý A-
sim Al Chalabi de doðu
müziklerinden örnek parça-

lar çaldý. Ayrýca Asim Al
Chalabi ve Avusturyalý bir
müzik grubunun ortak ça-
lýþmalarýyla ud ve elektro gi-
tarý beraber kullanarak o-
luþturduklarý harmoni, din-
leyenler tarafýndan dakika-
larca alkýþlandý. Ýki gün sü-
ren festivalde, Güney Af-
rikalý Bonisudumo Chores-
ters grubu, davetlilere ken-
di dillerinde þarkýlar söyledi.

Almancanýn kendi dillerin-
den daha zor olduðunu
söyleyen Bonisudumo Cho-
resters grubu, isteyenlerin
Afrika dillerini çok zorlan-
madan öðrenebileceklerini
belirtti.

Dünya kültürleri buluþtu

Mansur
Bildik



1 litresi € 1.20

Woerle
Tilsiter
yaklafl›k 700 gram
1Kilosu

Nöm
Çikolata-Vanilya

yada Muzlusüt
750 gram

1 kilosu € 1.19

Taze Avusturya Hindi
Gö¤üs Eti
1 Kilosu

5.49

Botterbloom
Vanilyal› Dondurma
2 litre

5.29

1 kilosu € 1.–

Heidi
Yo¤urt

3,6% Fett
250 gram

0.250.89
Happy End 

Tuvalet Ka¤›d›
sar›, 3 katl›.

12 Rulo

1 WG € 0.14

Potz Blitz
Çamafl›r tozu

40 y›kamal›k

5.793.79

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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Viyana-  Avrupa Birliði`nin sa-
nayileþmiþ ülkelerinde yaþayan
etnik azýnlýklar,  bilimsel ve tek-
nik konularda kariyer yapmak
istediklerinde birçok sorunla
karþý karþýya kalýyorlar.
Bu durum, uzun vadede gözö-
nünde bulundurulduðunda,
yabancý kökenli gençlerin her
alanda daha alt seviyelerde ça-
lýþmalarý, bu gençler arasýnda
yüksek oranda ruhsal kapasite
kaybýna neden olabilmektedir. 
Eþit bilgiye ulaþma ve eðitim o-
lanaklarýnýn saðlanmasýna rað-
men, yabancý kökenli gençlerin
baþarý oranýnýn yetersizliðinin
araþtýrýlýp iyileþtirilebilmesi için
AB yeni bir proje ortaya koyu-
yor.
Gençlerin önündeki engellerin
ortadan kaldýrýlmasý ve Avrupa-
`da yaþayan etnik azýnlýklarýn
da bilimsel bir toplum çerçeve-
si içinde birleþmelerini saðla-
mak Avrupa Birliði için artýk bir
zorunluluk olmaktadýr..
Bu baðlamda, bundan bir yýl

önce ETHNIC adý altýnda yeni
bir proje baþlatýldý. Bu proje
Viyana`da yaþayan Türk köken-
li gençlerin, bilimsel ve teknik
alanlardaki  konulara karþý ilgi-
lerini artýrmayý ve bilimsel bir
kariyere sahip olmalarýný saðla-
mayý amaçlýyor.
ETHNIC proje, özellikle  tekno-
loji, bioteknoloji, bilgi teknolo-
jisi, çocuklar arasýndaki teknik
bilgi alanlarýnda genç yetiþkin-
leri ve ailelerini bilgilendirmeyi
hedefliyor.

Neler  yapýlabilir?
Bu konuyla ilgili olarak proje-
nin Viyana sorumlusu Dr. Rita
Litauszky, projeye çalýþmalarýy-
la destek veren gazetemiz ya-
zarý Semra Beken'in sorularýný
cevaplandýrdý.
Beken: Dr. Litauszky, bu proje-
den yaralanabilmek için ne ya-
pýlmasý gerekiyor?
Dr.  Litauszyk: Bu konuda alý-
nan önlemler çerçevesinde ye-
rine getirilmesi gereken bir ta-

kým þartlar ortaya çýkmaktadýr.
Þöyle  ki;
Viyana`daki Türk kökenli genç-

lerin Avrupa`daki bilimsel ve
teknik kariyerlere geçiþleri için
aþaðýda belirtilen gerekli ted-
birlerin saðlanmasýna imkan
verilmelidir:
"Büyük bir bilgilendirme kam-
panyasý  içerisinde özel öðle-
den sonra toplantýlarýnýn dü-
zenlenmesi, (Bilgilendirme gü-
nü, Seminerler, Bilimsel Sergi-
ler)
"Etnik kökenden gelen gençle-
rin bilim ve teknolojiye olan il-
gilerini uyandýrmak amacýyla
bu alanlardaki araþtýrmacýlarla
ortak çalýþmalar" yapýlmasý.
Genel ve özel araþtýrma institü-
lerinin ziyaret edilmesi.
Beken:  Bu güne kadar bu ko-
nuda neler yapýldý?
Dr.  Litauszyk: Bu proje çerçeve-
sinde çok çesitli faaliyetler
düzenlendi. 

AABB''nniinn  TTüürrkk  ççooccuukkllaa   
Bir yýl önce baþlatýlan  ETHNIC adý
altýndaki Türk çocuklarýnýn bilime ve
tekniðe olan ilgilerini arttýrmayý amaç-
layan projenin Viyana sorumlusu 
Dr. Rita Litauszky, gazetemizi ziyaret
ederek faliyetleri hakkýnda bilgi verdi

Dr.  Rita  Litauszky’nin  giriþimleri  ile
yapýlan  gezide  Türk  çocuklarý,  Teknik
Müzeye  hayran  kaldýlar.
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Örneðin: BÝOCENTER`deki P-
hönix Ýnstitüsinden çocuklarla
Viyana Teknik Müzesi`ndeki
bilgilendirme turlarýna katýldýk
ve  orada çocuklar Fizik kuralla-
rýný eðlenceli bir þekilde öðren-
me imkanýný bulabildiler.
Beken: Bundan sonra neler
yapmayý düþünüyorsunuz?
Dr.  Litauszyk: 24 Haziran tari-
hinde Viyana Teknik Üniversite-
si`ndeki YO! EINSTEIN diye
adlandýrýlan bir açýk kapý günü
düzenleniyor. Biz buraya Türk
çocuklarý ile katýlacaðýz. Bu
gezide Fizik ve Bilgisayar bilgi-
leri, ilginç deneyler ve aletlerle
eðlenceli bir þekilde tüm okul
tanýtýlacak  ve katýlan her çocuk
bilgisayardan yararlanma im-
kanýna sahip olacak. 
Beken: Bu sadece çocuklarý ilgi-
lendiren bir proje mi? Ailelerin
katkýsý nasýl saðlanacak?
Dr.  Litauszyk: Bizim için ailele-

rin desteði çok önemli. Onlarýn
ilgi ve desteðini yanýmýzda gör-
mek istiyoruz. Özellikle  ailele-
rin de, üniversitelere yaptýðýmýz
bu gezilere ve diðer faaliyetlere
katýlmalarý, çocuklarýný destek-
leme ve onlar için baþarýlý bir
geleceði garantileme açýsýndan
oldukça önem taþýmaktadýr.
Beken: Bu oldukça uzun vadeli
bir proje ve eðer düzenli bir

þekilde yürütülürse hem Türk
gençleri daha kaliteli bir yaþam
seviyesine eriþecek, hem de bu
gençlerin yaþadýklarý ülkelerin
yaþam ve refah kaliteleri yük-
selmiþ olacak. Proje  için bir
tarih veriyormusunuz.?
Dr.  Litauszyk: Proje baþladý
ama daha yoðun bir þekilde
ilerleyebilmesi için sizin gibi
insanlardan ve kuruluþlardan

destek almamýz çok önemli. Þu
sýralarda yaz dönemi baþlýyor,
ama önümüzdeki sonbahar
döneminde aileler için, Viya-
na`da çocuklarýna saðlanacak
eðitim olanaklarý hakkýnda bir
bilgilendirme toplantýsý düzen-
lemeyi planlýyoruz.
Beken: Bu konuda yardýmcý
olabilecek kiþi ve kuruluþlarda
bize baþvurabilirler. 

rrýýnnaa  yyöönneelliikk  pprroojjeessii
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Viyana-  Avusturya´nýn en ünlü
Spor Fotoðrafçýlarý Bisutti ve
Gradwohl'ün  en iyi 200 Fotoð-
rafýndan oluþan resim sergisi 2
Temmuz tarihine kadar WIEN
ENERGIE HAUS´da sergilene-
cektir. 

Baþarý, yenilgi, antremanlarda-
ki zor þartlar ve deðiþik hare-
ketler sporu benzersiz kýlan un-
surlardýr. Sporun bu benzersiz
unsurlarýný ünlü spor fotoðra-
fçýlarý Prof. Kristian Bissuti ve
Gerhard Gradwohl yaklaþýk 2,5
milyon fotoðrafda ölümsüzleþ-
tirdiler. Bu iki spor fotoðrafçýsý
ellerindeki fotoðraf makinala-
rýyla sadece Avusturya'da deðil,
tüm dünyadaki baþarýlý sporcu-

larýn Olimpiyat ve Dünya
Þampiyona'larýndaki resimlerini
çekiyorlar. 
Bu zengin birikimin arasýndan
Bissuti ve Gradwohl´ün seçmiþ
olduðu en iyi 200 fotoðraf, 2
Haziran tarihine kadar WIEN
ENERGIE HAUS'da sergilene-
cektir. Giriþ Ücretsizdir.

WIEN  ENERGIE  
hareketlendiriyor

Sergi WIEN ENERGIE Spor
Haftasý'nýn bir parçasýdýr. Nisan
ve Mayýs ayýnda WIEN ENERGIE
sporu Viyanalý'lara daha da
sevdirmek için bir sürü yarýþ-
malar düzenliyor.
Örneðin WIEN ENERGIE HAUS'-
da,  hiç tanýnmamýþ yetenekler

üstün becerileriyle Masafut-
bolu Dünya Þampiyonasý ele-
melerine hak kazanabiliyorlar. 

Profesyonellerle Masafutbolu
Gücünüzü Dünya Þampiyon-
larýna karþý ölçün. Daha henüz
keþfedilmemiþ yetenekler 
24 Temmuz -1 Aðustos tarih-
leri arasýnda Oberwart´da ya-
pýlacak olan Masafutbolu Dün-
ya Þampiyonasýna katýlma hak-
ký kazanabilirler. Ancak bu klas-
man, liglerde oynayanlar için
geçerli deðildir.
17 Haziran Perþembe günü
saat 10:00 ile 20:00 arasýnda
ücretsizdir. 
Kayýt  þart:  (01)  58200-55806
WIEN ENERGIE ziyaretinizden

mutluluk duyacaktýr!

"Bisutti  ve  Gradwohl'den
Binlerce  Fotoðraf"

21 Nisan´dan 2 Temmuz´a ka-
dar görülebilir.

WIEN  ENERGIE  HAUS
Mariahilfer Str. 63
1060 Wien
Pazartesi´den  Çarþamba´ya
kadar: Saat 9:00 ile 18:00
arasý.
Perþembe:  
Saat 9:00 ile 20:00 arasý
Cuma: Saat 9 ile 15 arasý
WIEN ENERGIE HAUS´a 13 A,
14 A ve U3 (Neubaugasse Ýs-
tasyonu) ulaþým araçlarýyla ula-
þabilirsiniz.

Binlerce - Spor fotoðrafý:
Bisutti ve Gradwohl'den



Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortağıdır.

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

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

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

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



RRÖÖPPÖÖRRTTAAJJSayfa 16 Sayý 46

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Katarina,    Yugoslav
Her gün televizyonda savaþ,
acý, korku, yoksulluk görüyo-
ruz. Sonuç olarak soruyorum,
ne için? Kimin için? Kötülüðün
olmadýðý yer neresi? Ýnsanlar
nerede yaþamalýlar? Bunun ce-
vabý yok. Benim ülkem yakýn
zamanda savaþý yaþadý. Ye-
terince üzüntü ve nefreti gör-
düm. Bu konuda daha fazla
mücadele vermek istemiyorum.

Tamka,  Bosnalý
Terörizm, kelime olarak bile
korkunç. Terörist herþeyi kara
gören bir ruh hastasýdýr.   Ha-
yata, insanlarýn yaþamýna say-
gýsý olmayan, kurbanlarýný kü-
çük çocuklar, yaþlý, çaresiz in-
sanlar arasýndan bile seçebilen
hasta bir kiþidir. O baþkalarýnýn
hayatýný altüst etmekten, ailele-
re acý varmekten hoþlanan bir
canidir. Onun dini olamaz.

Wajdi  Azabi,    Tunus'lu
11 Eylülden beri Terör nerdeyse
Ýslam'la eþ anlamlý imiþ gibi
gösteriliyor. Bu, medya ve pro-
paganda ile körükleniyor. As-
lýnda Ýslam'ýn gerçeði, beraber-
ce kardeþlik, huzur ve dostluk
içinde yaþamaktýr. Oysa Te-
rörizmde bunlarýn hiçbiri yok.
Ne yazýk ki, radikal guruplar ve
teröristler Ýslam'ý kendi hedefle-
rine ulaþmada bir paravan ola-
rak kullanarak kendilerine yan-
daþ toplamayý amaçlýyorlar.

Anna,  Polonya'lý
Televizyonda hergün terörizmle
ilgili yeni bir þey görüyorum.
Haberlerde baþ sýrada hep te-
rörizm var. Örneðin 11 Eylül'de
her an sadece New York'daki
korkunç sahneler ve ölenler
gösterildi. Avrupa'da da terö-
rizm var. Ýspanya'daki trende
bir çok insan hayatýný kaybetti.
Polonya'da da pek çok insan öl-
dü ve bunlarýn hepsi farklý din-
lere sahip insanlardý. Sadece
bir dini ve ona mensup olanla-
rý suçlamak çok yanlýþ. Terö-
rizmin en büyük amacý toplum-
lar da bireylerin birbirine olan
güvenini yok etmektir

Jasmina,  Sýrp
Terörizm bana göre çok defor-
me olmuþ bir mantalite. Benim
için karanlýk, acý ve üzüntüyle
eþ anlamlý. Herkesin yaþamaya
hakký var. Rengi ne olursa
olsun, hangi ülkenin vatandaþý
olursa olsun yada hangi dine
mensup olursa olsun. Ne yazýk
ki, gün geçtikçe daha çok insa-
nýn teröre bulaþtýðýný görüyo-
ruz. Bazý insanlar terörizmi bir
güç olarak görüyor. Bence
böyle düþünenlerin arkasýnda
kompleksli ve geliþmemiþ bir
yaþam yatýyor. Dostluðun yolu
zordur. Hergün yeni bir güç ve
yaþam için doðru yol bulunma-
lýdýr. 
Kim,  Hindli
Bence þu an dünyadaki en
büyük problem terörizm. Buna
kiþisel olarak çözüm bulmak
imkansýz. Önce bütün insanla-
rýn baþkalarýnýn hürriyetine i-
nanmasý ve saygýlý olmasý, di-
ðerleriylede bu konuda hemfi-
kir olmasý ile acýlar ve üzüntüler
son bulabilir. Bütün toplumla-
rýn ve dinlerin beraberce hare-
ket etmesi gerekir. Ýnsanlarýn
içlerinden, korkunun atýlmasý
için bu þart.

Mirjana,  Hýrvat
Benim kesin olarak anlayama-
dýðým, suçlu bazý insanlar saye-
sinde niçin çok sayýda suçsuz
insan ölmek zorunda? Ýntikam
kötü ve yanlýþ bir yol. Ýntikam
ve kin dünya yüzünde sadece
korkuyu doðurur ve insanlarýn
güvenliði tehlikeye düþer.
Günden güne fenalýklar artar.
Eskiden bu yaþadýðýmýz günle-
re nazaran, daha güvenlikte ve
iyi yaþýyorduk. Bizden sonraki
nesiller için geleceði daha
güvensiz ve belirsiz görüyo-
rum. Ama bütün bunlar için
sadece bir dini suçlamak im-
kansýz. Her din özü itibari ile
insanoðlunun haytýný kolaylaþ-
týrmak ve bireyler arasýndaki i-
liþkileri en üst seviyeye çýkarma-
yý amaçlar. Bunu yaparken her
dinin kendine özgü kural ve
yaptýrýmlarý var isede sanýyo-
rum ki hiçbiri býrakýn “Teröriz-
mi”    en ufak bir fenalýðý dahi o-
naylamaz aksine en þiddetli þe-
kilde kýnar. Ýslam dinince de Te-
rörizmin lanetlendiðine inaný-
yorum.

Ýslam ve Terör birlikte anýlýyor mu?
Viyana- Çevremizde yaþayanlara “Ýslam ve Terörü” sorduk. Ýþte Viyana'da yaþayanla-
rýn görüþlerini sizler için geçen sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da sunuyoruz.

Katarina,
Yugoslav

Jasmina,
Sýrp

Mirjana,
Hýrvat

Wajdi  Azabi,
Tunus'lu

Tomka,
Bosnalý
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2004'ün ilk 3 ayýnda 4.000
Türk yeni Avusturya  

vatandaþý  oldu

Viyana- Avusturya Ýstatistik Daire-
si'nin verdiði bilgilere göre bu yýlýn ilk
çeyreðinde 4.000 Türk, yeni Avus-
turya vatandaþý oldu. Buna göre
geçen yýlki rekoru yine Türkler kýrdý.
Vatandaþlýða geçiþlerde Türk'ler
rekor üstüne rekor kýrýyorlar. Verilere
göre en çok yeni vatandaþlýk alan
göçmenler Türkler. Ýstatistiklere göre
en çok vatandaþ alan  Eyalet, % 90'-
lýk artýþla Tirol oldu, bunu  % 69'luk
artýþla Kaernten Eyaleti izledi. Ýlginç
bir veride Burgenland Eyaleti'nden
geldi, Burgenland'da vatandaþlýk
katýlýmý geçen yýla nazaran % 20
geriledi. Ýstatistik Dairesi yetkililerine
göre, Avusturya vatandaþlarý ile ya-
pýlan evlilikler sonucu otomatikman
alýnan vatandaþlýklarýn, oranlarýn
yükselmesine sebep oluyor. 

3 Temmuz tarihinden
itibaren kedi, köpeðe 

"AB pasaportu"

Brüksel-  AB yasalarý çerçevesinde 3
Temmuz 2004 tarihinden itibaren
kedi ve köpekler “mavi pasaport” ile
seyahat edebilecekler. Diðer evcil
hayvanlar için bu zorunluluk yok.
“evcil fare, tavþan, örümcek, kun-
duz, köstebek” ve daha bir çok hay-
van bu uygulamanýn dýþýnda kalýyor.
AB ülkelerinde yaþayan kedi ve
köpekler, 3 Temmuz 2004'ten itiba-
ren “doðum tarihlerini, isimlerini,
cinsiyetlerini ve büyüklük ölçülerini”
gösteren “mavi pasaport” ile turistik
seyahatlerde bulunabilecekler. “Ma-
vi pasaportu” olmayan kedi ve kö-
pekler, sýnýr kapýlarýnda tutulabile-
cekler. Bu uygulama ile 4 ayaklý evcil
hayvanlarý olanlarýn, daha kolay se-
yahat edebilmeleri amaçlanýyor. Baþ-
ka evcil hayvanlarý olanlar ise bu uy-
gulamaya tabi deðiller.

Viyana-  Tüm  Avusturya'yý
kapsayan  bir  yasa  ile  16  ya-
þýndan  küçüklerin  sigara  iç-
mesi  tamamen  yasaklana-
cak.  Vorarlberg  Eyaletinde
baþlatýlan  ve  Salzburg'da  da
uygulamaya  konan  yasaklar,
tüm  Avusturya  geneli  için
yasalaþtýrýlacak.

Okula giden her 4 öðrenci-
den 1'inin sigara içtiði tespit
edilince, 16 yaþýndan küçük-
lerin “yasa” ile sigara içmele-
rini önleme giriþimleri Eyalet
yasalarýndan çýkarýlarak tüm
Avusturya geneline taþýna-
cak. Avusturya'da kýz öðren-
cilerin % 26'sý erkek öðren-
cilerin ise % 20'sinin sigara
içtiðine dikkat çekildi. Saðlýk

Bakaný Maria Rauch Kallat
“Þu anda sigara içen gençli-
ðin saðlýk durumu en yüksek

alarm seviyesindedir” diyerek
çýkarýlmak istenen yasaya
destek istedi.

Gençlerin tümüne Sigara yasaðý

Viyana-    Avusturya  Alevi  Bir-
likleri  Federasyonu'nun  “Tür-
kiye’ye  Evet”  kampanyasý
çerçevesinde,  Schweden-
platz’da  daðýtmak  istediði  b-
roþürler  “izin  alýnmadýðý”  ge-
rekçesi  ile  polis  tarafýndan
engellendi.  
7 Ayrý dilde hazýrlanmýþ olan
“Türkiye'ye Evet Deyin” bro-
þürleri, yoldan geçen yayala-
ra daðýtarak, Türkiye hakkýn-
daki önyargýlarý kaldýrmayý ve

Alevi haklarýnýda “Demok-
ratik ölçülerde güvence altý-
na almayý” hedefleyen AABF'
nin bu giriþimi “izin alýnma-
dýðý” gerekçesi ile polis tara-
fýndan engellendi.
Avusturya Alevi Birlikleri Fe-
derasyonu'nun Baþkaný Meh-
met Ali Çankaya “Temel Alevi
deðerleri ile Avrupa Birliði'-
nin deðerleri üst üste örtüþ-
mektedir” diyerek, hem Av-
rupa Birliðinden hemde Tür-

kiye'den bazý beklentilerinin
olduðuna dikkat çekip “Tür-
kiye'de düþünce ve inanç öz-
gürlüðünün sýnýrsýz olarak
yaþanabilmesini istediklerini"
söyledi. “Avrupa'nýn Türkiye'-
ye evet denmesi sonucunda-
da Avrupa'lýlarýn büyük ka-
zançlar elde edeceklerini ha-
týrlamalarýný” istedi. Olaydan
bir gün sonra SPÖ’lü Swobo-
da AABF’yi kendi binasýnda
ziyaret etti.”

“AB'de Türkiye'ye Evet" Kampanyasý için
hazýrlanan broþürler Polis engeline takýldý.
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Okullarýn son günlerinin
yaklaþtýðý, çocuklarýn içini tatlý
bir tatil heyecaný sardýðý bu
günlerde bazý evlerde buruk
bir yürek dolaþýr. Bütün çocuk-
larýn ayný þekilde baþarýlý olma
imkaný yoktur tabii ki.
Karnelerde zayýf gelme ihti-
malinin olduðu, Eylül dönemi-
ne kalan bazý derslerin getirdi-
ði manevi yükün ve hüzünün
yaþandýðý evler de vardýr ne
yazýk ki. Sevgili veliler, artýk bu

güne gelindi, notlar verildi,
karneler iþlendi, yapýlabilecek
bir þey kalmadý.  Çocuðunuza
ne kadar kýrýlsanýz, kýzýp söy-
lensenizde düzeltebileceðiniz
bir þey yok artýk. Neden daha
çok çalýþmadýðýný, neden kötü
notlar aldýðýnýn sorgulamasýný
yapmak için çok geç.
Geçmiþ günlerin hesabýný ve
sorgulamasýný yapmak bir þey
kazandýrmaz. Eðer Eylül de

yapýlabilecek bir þey varsa,
çocuða tüm tatili zehir etme-
den, ona biraz dinlenip okul
yorgunluðunu üstünden ata-
cak, arkadaþlarýyla hoþça vakit
geçirip moral toplayacak
zaman tanýyýn. En iyisi bir tatil
planý yapýp, çocuðun dinlene-
bileceði ve çalýþabileceði vakit-

leri belirleyerek onu býktýrma-
dan derslerini tekrarlayýp imti-
hana hazýrlanmasýný saðlamak
olabilir. Aksi taktirde hem tati-
li zehir olacak, hemde dinle-
nemediði için verimli çalýþma
imkaný ortadan kalkacaktýr.
Çocuðunuz direk olarak sýnýfta
kalmýþ dahi olsa, bu dünyanýn
sonu deðildir. Aslýnda bunu
hayatlarýnda bir defa yaþayan
çocuklar, sýnýfta kalmanýn ver-

diði ezikliðin ne kadar büyük
ve etkili bir ders olduðunu
bilirler. Bütün arkadaþlarýndan
geride kalmak, ayný sýnýfý
tekrar etmek, ayný dersleri bir
daha okumak, inanýn sizin
söyleyebileceðiniz her þeyden
daha etkili ve çocuðun iç
dünyasý için yeterince yýpratý-

cýdýr. Önce çocuðunuzun
neden baþarýsýz olduðunu
düþünün, bu baþarýsýzlýkta tek
neden sadece onun yeterli
çalýþmamasý mý? Siz ona ge-
rekli ilgiyi gösterdiniz, okulu-
nu, derslerini takip ettiniz,
kýrýk not aldýðýnda öðretme-
niyle irtibata geçip, nasýl
düzeltebileceðini, neler yapýla-
bileceðini konuþtunuz mu?

Evde rahat çalýþabileceði sakin
bir ortam, bilemediklerini so-
rabileceði, zorlandýðýnda yar-
dým edebileceði bir imkan
saðladýnýz mý?
Çocuðun baþarýlý olmasýnda
sadece kendisine deðil, hepi-
mize görev düþmektedir. Bu
sene bir sayfayý kapatýp, gele-
cek sene için neler daha iyi ya-
pýlabilir, çocuðun baþarý sevi-
yesi nasýl yükseltilebilir þimdi-
den düþünmeye baþlayabiliriz.

Semra  Beken  

Viyana-    21.  Viyana'da  görevli
Floridsdorf  Polis  karakolu  me-
murlarý  bir  Türk  bayana  çarpan
Avusturyalý  ile  ilgili  kaza  tuta-
naklarýný  kaybetti.  

32 Yaþýndaki Þükran Uslu adlý
Türk bayan Yeni Vatan Gazete-
sine olayý þöyle anlattý:  “Avus-
turya'lý bir þoför, 21 Mart 2004
tarihinde saat 17.40'da Florids-

dorf'un Winkelecker Tramvay
duraðýnda bana çarptý ve der-
hal kaçtý. Sonra orada duran
diðer araba sürücüleri  benim i-
çin Polis ve Ambulans  çaðýrdý-
lar. Polis bana ve þahitlere çeþit-
li sorular sordu. Bana çarpan
Arabanýn rengi, plaka numara-
sý ve markasý, Polis kayýtlarýna
geçti. Fazla aðrým olmadýðý için
ayakta tedavi edildim ve eve

gittim. Ertesi gün aðrýlarým
arttý ve hastahaneye gittim. Ba-
na 2 hafta  rapor yazdýlar.  Sað-
lýk sigortasý  benden, giderler
için Polisten bir kaza tutanaðý
istedi. Ben Polisten bunu iste-
yince, Polis bu tutanaklarý kay-
bettiðini bana bildirdi.'' dedi.  

Üzerinde 3 büyük “Yaya Geçi-
di” iþareti bulunan Tranvay du-

raðýna, yanýnda bulunan 11
yaþýndaki oðlu ve 4 yaþýndaki
kýzý ile geçmek isteyen, Þükran
Uslu “ayný yönde iki gidiþ þeri-
dindeki ilk araç durup yol ver-
mesine karþýn ikinci þeritten ge-
len araç, 4 yaþýndaki kýzým Öz-
dennur'a çarpmak üzereyken
tutup arkamý dönmeye çalýþtým
ve yalnýzca bana sýrtýmdan çar-
pýp kaçtý” dedi.

Ýnanýlýr gibi deðil
Polis, Türk'ün "kaza tutanaklarýný" kaybetmiþ
Annesi 4 yaþýndaki Özdennur’u
son anda kurtardý fakat kendisi
sýrtýndan darbe aldý

Zebra  çizgilerine  50  m  kala    3  deðiþik  “DÝKKAT”  iþareti
bulunan  yolda  tranvay  duraðýnda  2  si  çocuk  3  kiþiye
“ecel  aný”  yaþatan  Avusturyalý  sürücü  kaçtý.

Anne babalara
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Viyana- Türkiye'nin en büyük
özel havayolu þirketi olan
Onur Air, Avusturya'da yaþa-
yan vatandaþlarýmýz için hiz-
mete baþladý. Onur Air'in
Avusturya Bölge Müdürü
Uçal Dalgýç, kendisi ile yaptý-
ðýmýz görüþmede "Bu  yýlki
hedeflerinin,  toplam  5,5  mil-
yon  yolcu  sayýsýna  ulaþmak"
olduðunu söyledi. 
11 Yýldýr hizmet veren Onur
Air havayollarý  tüm tecrübe-
lerini 62. uçuþ noktasý olan
Viyana'ya taþýyarak, Avustur-
ya'da yaþayan vatandaþlarý-
mýza hizmet vermeye baþla-
dý. Onur Air dikkat çeken u-
cuz fiyatlarý ile  bu yýl toplam
5,5 Milyon yolcu sayýsýna u-
laþmayý hedefliyor. Bir çok
kez "zamanýnda kalkýþ yap-
ma" rekorlarý kýrdýðýný ifade
eden  Uçal Dalgýç "Onur Air’e
ait 26 uçak ile Viyana'dan
Perþembe ve Pazar günleri
Ýstanbul'a, Cumartesi ve Pa-
zar günleri ise Ankara, Ýzmir
ve Antalya'ya direkt uçuyo-
ruz. Ayrýca iç hat baðlantýlý
olarak Türkiye içerisindeki 11
noktaya ucuz uçuþ düzenli-

yoruz" dedi.  Baþka hava yolu
þirketlerinde, Türkiye'den ge-
tirilen yakýnlara uygulanan
"Ek ücret"  tarifesine deðinen 

Dalgýç þunlarý ifade etti:
"Bizde  ek  ücret  yoktur,  herke-
se  eþit  fiyat  uygulayabilen  tek
havayolu  þirketiyiz.  Uçuþlar
sýrasýnda  alkollü  içecekler
haricindeki  ikramlardan  ücret
almýyoruz.  Onurumuzla  bu
piyasada  hizmet  vereceðiz".

Avusturya’da yaþayan her
vatandaþýmýzýn birer "kültür
elçisi" olduðuna inandýðýný
ifade eden Onur Air Avus-
turya Bölge Müdürü Uçal
Dalgýç “Her vatandaþýmýzý,
Türkiye'ye giderken yanýnda
bir yabancýyý alýp, ülkemizi
gezdirmelerini ve böylece ül-
ke tanýtýmýna katkýda bu-
lunmaya” davet   etti. 
3 ve 7 Günlük Ýstanbul turla-
rýnýn olduðunu söyleyen Dal-
gýç, amaçlarýnýn “yolcularýný,
bagajlarý ile birlikte, güvenli
ve ucuz tarifelerle, zamanýn-
da sevdiklerine ulaþtýrmak ol-
duðunu” belirtti. 

Onur Air'den
Hizmet ataðý

Onur  Air'in  Avusturya
Bölge  Müdürü  
Uçal  Dalgýç
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Viyana-  Bisikletin, trafiðin ve
park sorununun yoðun olarak
yaþandýðý þehirlerde gerçek bir
alternatif, hatta çözüm olduðu
tartýþýlmaz bir gerçek. Ýþinize
en çabuk ve kestirme yoldan
giderken, sabah sporunuzu da
yapmýþ oluyorsunuz. Büyük
þehirlerde artýk trafik düzeni
bisikletliler düþünülerek düzen-
lenmekte, insanlarýn bu araç-
tan azami ölçüde yararalana-

bilmesi için müm-
kün olan herþey
yapýlamaya çalýþýl-
maktadýr. Büyük
þehirlerin yanýnda
küçük köy ve kasa-
balar, bisikletin u-
laþým için en çok
kullanýldýðý yerler.
Türkiye'de bisiklet
kullanýmý henüz
hakettiði gerekli il-
giyi ne yazýk ki gö-
remiyor. Özellikle
çocuklar ve genç-
lerin raðbet ettiði
bu araç, ulaþýma

alternatif olma durumuna da-
ha gelemedi. 
Avrupa'da ise özellikle haným-
larýmýz spor olarak bisikleti
uzun zamandýr kullanmakla
beraber günlük hayatýn bir
parçasý þeklinde. Ulaþým amaçlý
olarak kullananlar ise çok az.
Bu az sayýdaki kiþilerden biride
Sadiye haným.
Sadiye haným 30 yýldýr Avus-
turya'da yaþayan, Ýstanbul'dan

gelip Nieder Össterreich'e yer-
leþen örnek hanýmlarýmýzdan
birisi. Her yere bisikletle giden,
tüm iþlerini bisikletle gören 66
yaþýndaki Sadiye haným, bisik-
letin kolaylýðýnýn ve rahatlýðýnýn
ön planda geldiðini söylüyor.

Bisikletle  ilk  tanýþmasýný  þöyle
anlatýyor:

Y.  Vatan: Sadiye haným, bisik-
letle tanýþmanýz nasýl oldu, ne
zamandýr kullanýyorsunuz?
Sadiye  haným:  Uzun yýllar önce
Nieder Österreich'de otururken
eþim  kendisine ve çocuklara
bisiklet aldý. Ama ben sürmeyi
bilmediðimden bana alýnmadý.
Küçük bir köyde oturuyorduk
ve ulaþým bisikletle çok rahattý.
Araba gerekmeyen her yere bi-
sikletle gidiyorduk, ayrýca hafta
sonlarý da bisiklet gezisi yapý-
yorduk. Ben eþimin arkasýna bi-
niyordum. Tabii eþim sürekli
dengeli durmam, ayaklarýmý
hareket ettirmemem, düzgün
oturmam için beni uyarýyordu.
Bu bir süre böyle gitti. Ama bir

süre sonra bu uyarýlar beni
rahatsýz etmeye baþladý. Birgün
eþim evde yokken oðlumun
bisikletini aldým. Akþama kadar
uðraþtým, kendi kendime sür-
meyi öðrendim. O hafta sonu
hazýrlandýk, eþim çýkýlacaðý za-
man benim arkasýna oturmamý
söyleyince, gidip oðlumun bi-
sikletini aldým ve ona artýk ken-
dim süreceðimi, oðlunu oturt-
masýný söyledim. Binip gittim.
Hem þaþýrdý, hem memnun
oldu. O günden beri de her ye-
re bisikletle gidiyorum.

Y.  Vatan:  Türkiye'de de kulla-
nýyor musunuz? Size tepki gös-
teren oldu mu?
Sadiye  haným: Tabii Türkiye'de
de her yere bisikletle gidiyo-
rum. Önceleri kimse farketmi-
yordu ama son yýllarda artýk
yaþlandým, baþýmý kapatmaya
baþladým. Þimdi ilgilerini çeki-
yorum, burada da bazen beni
birbirlerine gösterenler oluyor.
Ama ben halimden ve bisikle-
timden çok memnunum.

BBiissiikklleett  ttuuttkkuussuu

Sadiye  haným    heryere
bisikleti  ile  gidiyor.

Sadiye  hanýmým  bisiklet  turu  arkadaþlarý
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Bir cok insan fana-
tiklerin stadtlarda,
spor müsabakala-
rýnda olduðunu 
zanneder. Halbuki,
fanatiklik her daki-
ka her an yaþama
geçirilmektedir. in-
sanlar fanatiklikleri-
ni iþ, araba, töre,
para v.b konularda

gün ýþýðýna çýkartýrlar.
Bunlarýn içinde en kötüsü ve akla mantýða
sýðmayacak cinsden olaný ise, insanýn sevgi-
liye duyduðu fanatikliktir. 

Yýllarca da duymuþ veya görmüþüzdür, iþ'te
olsun, sokak aralarýnda, evde, radyoda, gaze-
tede veya televizyonda. "Çocuk, kýzý o kadar
seviyormuþ ki kendisini terk edebileceði kor-
kusuyla öldürmüþ". Umarým sizlerde bu saç-
malýklara inanmýyorsunuzdur. Ýnsan sevdiði
insanýn canýný acýtabilir mi? Siz sevdiðiniz bir
kiþinin canýný acýtabilirmisiniz? Hiç zannet-
miyorum. 
Ýnsan sevdiðinin mutlu olmasýný ister. Gülme-
sini ister. 
Ama bazýlarý vardýr ki "o kýz ya benim olmalý,
yada topraðýn" diye düþünürler. Sonunda, kýz
olur topraðýn ve bunu söyleyen de genç ya-
þýnda hapise. Hiç gençliðine yazýk etmeye de-
ðer mi? 
Ama þuna inanýn ki birçok insan "Aaa çocuk
bir an cinnet geçirmiþ kýza duyduðu sevgisi
yüzünden, kýzý on iki yerinden býçaklayarak
öldürmüþ." der.
Hayýr be ablacýðým! Çocuðun onu sevdiðin-
den kýzýn haberi bile yok. Bunun gibi bir çok
olayda ortaya çýkan sonuç þudur ki, merhum
genç kýz, aþýðýný tanýmýyor bile. 
Bu cahillik ve bilgisizlik sadece Türkiye´de
bulunan birþey deðil. Bu Avrupa´nýn göbe-
ðinde hatta tüm dünyada bulunmakta. Bu
tür insanlar ya hasta ruhlulardýr yada artýk
sevgileri fanatikliðe dönüþtürmüþlerdir. Ö-
nemli olan bir tür hastalýk sayýlabilecek bu
duyguyu nasýl bastýrabildiðimizdir.

Sevmek, sevilmek, deðer vermek mutlu
etmek ve mutlu olmak, tabii ki çok güzel
duygulardýr. Ancak birþeyin fanatiði olmak
kendinize olduðu kadar baþkasýna da zarar
vermektedir.

Murat  Metin

Fanatik

Hollanda'da ilkokullarda verilmekte olan
Türkçe anadili derslerinin kaldýrýlmasýna

iliþkin yasa tasarýsý, parlamentonun  se-
nato kanadý tarafýndanda onaylandý. Se-
nato'daki oylamada, yalnýzca ana muha-
lefet partisi olan Ýþçi Partisi ile Yeþil Sol,
aksi yönde oy kullandý. Yasa esas itiba-
rýyla, ilkokullarda yabancýlarýn çocukla-
rýna anadillerinin öðretilmesi amacýyla
verilmekte olan derslerin maliyetinin
bundan böyle karþýlanmamasýna iliþkin
olarak, hükümete yetki veriyor. Yasanýn
kesinleþmesi ile ilkokullarda, "yaþayan a-
zýnlýk dilleri" adý altýnda, Türkçe ve A-
rapça gibi verilmekte olan dersler, bu
eðitim döneminden itibaren kaldýrýla-
cak. Gelecek eðitim döneminden itiba-
ren, ülkedeki yaklaþýk 70 bin yabancý kö-
kenli öðrenci, kendi dillerini öðrenmek
üzere ders alamayacak.

Anadilde  eðitime
Hollanda'dan  darbe
Amsterdam- Anadilde eðitime olanak saðlayan Avrupa
Birliði yasalarýný, Hollanda uygulamama kararý aldý.

Viyana-  Avrupa  Parlamentosu    Millet-
vekili  seçimleri  için  FPÖ'den  1.  sýra  mil-
letvekili  adayý  olarak  SEÇÝLEMEYEN
Hans  Kronberger  “Türkiye  benimle  AB'-
ye  giremez”  sloganý  ile  çok  tepki  top-
layýnca  Avusturya'nýn  Format  Dergisi'-
ne,  Türkiye'ye  22  kez  gittiðini  ifade  etti.
Kronberger  yerine  FPÖ  nün  son  sýrada-
ki  adayý  Andreas  Mölzer’in  tercihli  oy-
larla  seçilmesi  þok  yarattý.

Format Dergisi ile yaptýðý röportajda
Kronberger “Ben Türkiye'ye 22 kez git-
tim ve Ýstanbul'da en az Brüksel'deki
kadar tanýnýyorum. Ayrýca rahatlýkla
Türkiye için seyahat rehberliði yapabili-
rim” dedi.  Buna karþýlýk “Bu kadar Tür-
kiye'yi tanýdýðýnýz için mi, Türkiye'nin
AB'ye girmesine karþýsýnýz” sorusu yö-
neltilince “Türklerin milli gururlarý çok
yüksek, Büyük Avrupa'nýn küçük üyesi
olmayý kabullenemezler” dedi.

Ayrýmcý seçilemedi

Koppenhag  kriterleri  Hollanda
deðirmenlerinde  öðütüldü.
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Viyana  -    Floridsdorf  ve  Bri-
gittenau  mahallelerinde,  son
3  ay  içerisinde  toplam  100'-
den  fazla  cep  telefonunu
çalan,  biri  Türk,  12  ve  15
yaþlarýndaki  iki  kafadardan
15  yaþýndaki  H.B.    “çaldýðý-
mýz  telefonlarý  West-
bahnhof’ta  satarak  kumar
makinelerinde  oyun  oyna-
maya  gidiyorduk”  dedi.

“Kendi yaþlarýna uygun ço-
cuklarýn ellerindeki Handy'-
leri (cep telefonu)  çalmak
için,  planlarý gereði “acaba
saat kaç” diyerek yaklaþtýk-
tan sonra, aniden kurban-
larýnýn ellerindeki telefonu
kaparak, “kay kay” larý ile
(scateboard) süratle kaçý-
yorlardý” diyen Baþ Kommi-
ser Mag. Ewald Ebner “çal-
dýklarý telefonlarý 80 ila 300

Euro arasýnda sattýklarýný iti-
raf ettiklerini” söyledi.

Yüzlerce cep telefonu
çalýp, parasýyla kumar

oynadýlar

Viyana-  17.  Viyana'nýn  Hernals

mahallesindeki  Benzin  istas-

yonlarýný  ve  Wettbüro’larý  so-

yan  7  kiþilk  soyguncu  çetesi

yakalandý.  27  Yaþýndaki  E.  Y.

adlý  bir  Türk'ün  yönettiði  belir-

tilen  soyguncu  çetesi  üyeleri-

nin,  Slovakya'dan  ve  Arnavut-

luk'tan  gelen  iþsizler  olduðu

dikkat  çekti.

Viyana polis teþkila-

týnýn verdiði bilgiye

göre, Hernals ma-

hallesi ve çevresin-

de 10 Mayýs - 04

Haziran 2004 ta-

rihleri arasýnda top-

lam 17 deðiþik

Wettbüro ve Ben-

zin Ýstasyonunu so-

yan 7 kiþilik çete, yaka-

lanýnca suçlarýný itiraf ettiler.

Ýçlerinde Tai Box yapan sporcu-

larýnda bulunduðu iþsiz Slo-

vak'lar, "Patronlarý olan 27 ya-

þýndaki E. Y.'den, iþ baþýna or-

talama 200'er Euro aldýklarýný"

itiraf ettiler.

Slovak soyguncular "soygun

baþýna aldýklarý 80 ila 300 Euro

"iþçilik" parasýný,  "iyi kazanç" o-

larak tanýmladýlar. "Memle-

ketlerine giderek, oradaki ar-

kadaþlarýnýda Viyana'ya gel-

meye ikna ettiklerini ve soy-

gunlara yardýmcý olmalarý için

bir çok arkadaþlarýný buraya

getirip, birlikte soygun yaptýk-

larýný" itiraf ettiler. 

27 Yaþýndaki bir Türk'ün yönettiði
7  kiþilik soyguncu çetesi yakalandý

Resim Krone 

Avusturya basýnýna böyle yansýdý.

Hýrsýzlýktan  elde  ettiði  10.000
Euro’yu  kumarda  harcadý.
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Viyana-  Avusturya Meclis Baþ-
kaný Andreas Khol Yabancýlar
Entegrasyon ve Danýþmanlýk
Derneði (I.B.A.) adýna, idari
Müdür Mustafa Delice ve sek-
reteryadan sorumlu  Sibel Yal-
dýz ile görüþtü. Görüþmede
I.B.A. derneðinin planlanan
projeleri ve faaliyetleri hakkýn-
da bilgi verildi. Yabancýlara yö-
nelik Almanca ve saðlýk konu-
sunda ki projeleri ile dikkat çe-
ken IBA adlý derneðin çalýþma-
larýný Mustafa Delice'den din-
leyen Meclis Baþkaný Andreas
Khol þunlarý ifade etti: "IBA
baðýmsýz bir dernek olarak
Avusturya'da ki yabancýlar için

iyi niyetle projeler geliþtiriyor
elinden geldiði kadar uygula-
maya çalýþýyor. Bizler bu proje-
leri gördükçe mutlu oluyoruz.

“Avusturya'da yaþayan, bizler
için çok önem taþýyan Türk
toplumunun tüm bireylerinin
aktiv bir þekilde yaþama katýla-
rak toplum yararýna projelerde
çalýþmalarýný çok olumlu bu-
luyorum" dedi. Mustafa Delice
ayný gün ÖVP Milletvekili Dr.
Werner Fasslabend ile görüþ-
tükten sonra Saðlýk ve Kadýn-
lardan Sorumlu Bakan Maria
Rauch-Kallat ile görüþmeye
katýldý. 

ÝBA arý gibi çalýþýyor

Avusturya Meclis Baþkaný

Andreas Khol ve  

Mustafa Delice
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Bilirsiniz, bazý kurumlar yada
gazeteler ismini saklý tutmak
istedikleri kiþileri, yalnýzca ken-
dilerinden olanlarýn anlayacaðý
isimlerle anarlar yada yazarlar.
Eskiden Süleyman Demirel he-
nüz “baba” diye anýlmadýðý
zamanlarda, bir yere örneðin
Antalya'ya tatile gittiðinde,
(bazý) gazeteler “Antalya'nýn
Baba bir misafiri var” diye ya-
zarlardý. Böylece sýradan va-
tandaþ onun, Süleyman Demi-
rel olduðunu bilmezdi ama
gerekli daireler hemen tedbir

alýrlardý. 29 Haziran'da büyük
Nato toplantýsý Ýstanbul'da ya-
pýlacak ve Dünya'nýn hem As-
keri hemde Siyasi gidiþat hari-
tasý hazýrlanacak. Tabi her top-
lantýda olduðu gibi birde “giz-
linin gizlisi” konular ele alýna-
cak. Týpký Ýstanbul'da yapýlan
Habitat toplantýlarý gibi siviller
birþey bilemiyecekler. Habitat'-
da da aslýnda gizlinin gizlisi
konular iþlenmiþti. O zamanlar
istenmeyen çocuðun adý “Atil-
la” olarak anýlýyordu. Hani þu
Hun imparatoru, namý diðer
“Allah'ýn kýrbacý Atilla” var ya,
iþte onunla benzeþtiði için olsa
gerek, adý öyle idi. Þimdilerde
birde baktým, Türk Medyasý'-
nda “Selçuk” fýrtýnasý kopuyor.
Gerçi oda baþka bir Türk devle-
tinin adý, isimsel benzeþmeler-
le böyle bir lakap uygun görül-
müþ olabilir. Habitat'da “gizli-
nin gizlisi” olan konununAtilla

olduðu söyleniyordu. Demek
ki Nato toplantýsýnýn arka
maddesi, isim deðiþikliði ile
“Selçuk” olmuþ. Adý “Selçuk
yada Atilla”olmuþ farketmez.

Türk Medyasý, Nato zirvesi
yaklaþýnca birilerinin dikkatini
“Selçuk” un üstüne çekmek is-
tiyor, ama nafile. Zira bana öy-
le geliyor ki “Selçuk yada Atil-
la” o tarihlerde Türkiye'nin dý-
þýnda bir yerlerde belkide mü-
zik dinliyor olacak. Evet sevgili
okur, þu sýralar esmekte olan
“Selçuk” fýrtýnasýnýn arkasýnda-
ki þifreyi çözmüþ olmanýn haz-
zýný, sizlerle paylaþmaktan gu-
rur duyuyorum. Ah birde “Sel-
çuk yada Atilla'nýn kim yada ne
olduðunu çözebilmiþ olsay-
dým. Ne hoþ olurdu deðilmi?
Acaba “Selçuk yada Atilla”dan
bahsedenler onun ne olduðu-
nu çözmüþlermidir?  

MMaavvii  KKööþþee

AAyyhhaann AAkkcciihhaann

Nato gelince, Atilla'da
Selçuk oldu!

Kadýnlarda
göðüs  kanseri
ve  erken  teþhis

Viyana-  2003 Yýlýnda Dünya
Saðlýk Örgütü'nün projesi
olarak baþlatýlan “Göðüs
Kanserinde Erken Teþhis”
programýný FEM-Süd baþarý
ile yürütüyor. Haziran ve
Temmuz aylarý içerisinde
yapýalcak olan toplantýlarla,
kadýnlar “Erken teþhis” üzeri-
ne detaylý olarak bilgilendiri-
lecekler.

Göçmen kadýnlarýn “Göðüs
kanserine” karþý yeteri kadar
ilgi göstermediklerini belir-
ten uzman doktorlar, FEM-
Süd derneði vasýtasý ile ka-
dýnlara kendi anadillerinde
bilgilendirme toplantýlarý dü-
zenliyorlar. 18 Haziran, 25
Haziran ve 02 Temmuz 2004
tarihlerinde Uzman doktor-
larýn vereceði bilgilendirme-
lere herkes katýlabilir. Detaylý
bilgi için 01/  60  191-  5202
no'lu telefonu arayabilirsiniz.

Bazýlarý uzun yýllar önce Türkiye
ile yapýlan anlaþma gereði
buradaki okullara tayin olmuþ,
bazýlarý da Avusturya'ya geldik-
ten sonra öðretmenliðe baþla-
mýþ. Buradaki okullarda eðitim
veren 100'ün üzerindeki Türk
öðretmen, her yýl geleneksel o-
larak düzenledikleri Öðretmen-
ler Günü'nde bir araya ge-
liyorlar. 15 yýldýr yapýlan Öðret-
menler Günü interkültürel ola-
rak da 10 yýldýr kutlanýyor. Türk
Öðretmenler Derneði Baþkaný
Mesut Sakin'den aldýðýmýz bil-
giye göre tüm Avusturya'da
105 Türk öðretmen bulunuyor.

Bunlarýn 70'i Viyana'daki okul-
larda görevli. 50'nin üzerinde
Derneðe üye öðretmenin bu-
lunduðunu ifade eden Baþkan
Sakin, amaçlarýnýn “Türk ço-
cuklarýný korumak, Avusturya
eðitim sistemi içinde geliþtir-
mek, velileri bilinçlendirmek,
özlük haklarýnýn saðlanmasýna
yardýmcý olmak olduðunu”
söylüyor. 
Ayrýca plan ve programlarý ge-
liþtirmenin, reformlarý yayýp
verimli hale getirmenin önemi-
ne deðinen Sakin, çocuklara
hem kendi kültürlerini, hemde
Avusturya kültürünü öðretip,

onlarý zenginleþtirmenin ve en
iyi eðitim düzeyine getirmenin,
“öncelikli amaçlarý olduðunu”
vurguluyor. Burada özellikle ve-
lilere de deðinen Baþkan Sakin,
“en önemli problemin çocuk-
lardan deðil velilerden kaynak-

landýðýný, ne yazýk ki velilerin
çocuklarýnýn eðitimiyle yeterin-
ce ilgilenmediklerini, velilerin
ilgisizliðinin ve bilgisizliðinin,
çocuklarýn geleceðinin önün-
deki en büyük engel olduðu-
nu” ifade ediyor.

ÖÖððrreettmmeennlleerr  ggüünnüü  kkuuttllaannddýý
Viyana- 12.Bezirk'te bulunan Türk Öðretmenler Derneði tarafýndan, 9 Haziran 2004
günü, 50 Türk öðretmenin katýlýmý ile  "Öðretmenler Günü" büyük bir sevinçle kutlandý.
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BBiizz  TTüürrkklleerr,,  nneeddeennssee  bbaaþþkkaa-
llaarrýýnnýýnn  bbiizziimm  hhaakkkkýýmmýýzzddaa  nnee
ddüüþþüünnddüükklleerriinnii  ööððrreennmmeeyyee
ppeekk  mmeerraakkllýýyyýýzzddýýrr..
Türkiye'de bulunmuþ ünlü
bir kiþi varsa, gazetecileri-
miz mikrofonu aðýzlarýna
dayadýklarý gibi sorarlar:
"Türkiye'yi nasýl buldunuz?"
Bekledikleri cevap hep hal-
kýn duymaktan pek mutlu
olacaðýný bekledikleri klasik
þablonlardýr. "Türkler çok
candan!", "Türkler çok ko-
nuksever", "Þiþ kebap hari-
ka!" Riyakar yabancý bunla-
rý söylesin de biz de mutlu
olalým! diye bekleriz.

Ama bakýyorum da yaban-
cýlarýn dürüst olanlarý, bizi

pohpohlayacak boþ övgüler
yerine; sanki söz birliði et-
miþçesine Türkiye'deki trafik
kargaþasýndan, sürücülerin
nasýl kurallara uymaktan
kaçýndýklarýndan bahsedi-
yorlar. 

Geçen gün gazetelerde,
Türkiye'yi ziyaret eden A-
merikalý eski astronotun a-
laycý beyanatýný okuyunca,
bunlar bir kez daha aklýma
geldi. Amerikalý açýkça dal-
ga geçiyordu: Türkler uzaya
giderse, trafikte yaptýklarý
gibi kuralsýz hareket etme-
meleri gerekirmiþ! Yine u-
zay gemisinde klakson ol-
madýðýndan, Türk astronot
klakson çalma alýþkanlýðýný
býrakmalýymýþ!
Adamýn küstah alaycýlýðýný

bir tarafa býrakýrsak; ülke-
mize uygar ülkelerden ge-
len yabancýlarýn ilk dikkatini
çeken þey, trafikteki kural-
sýzlýk ve karmaþa oluyor. Ýn-
sanlarýn, nasýl da trafik ku-
rallarýný yok saymaya gayret
gösterdiklerine; nasýl baþ-
kalarýnýn haklarýna saygý
göstermeden ve sabýrsýzca
araçlarýný kullandýklarýna
hayret ediyorlar. Geliþmiþ ve
zengin ülkeleri ziyaret e-
denlerimiz, oralarda trafi-
ðin ne kadar düzenli olduð-
unu görmüþ ve hayret et-
miþlerdir. Sürücüler, diðer
sürücülere ve yayalara karþý
nasýl da saygýlýdýrlar! Ýnsan-
lar nasýl da sabýrlýdýrlar.
Örneðin gece yarýsý boþ bir
kavþakta, kýrmýzý ýþýkta bek-
leyen bir aracýn yanýndan

diðer araçlar sinirli kornalar
çalarak geçmezler! 
Konunun ana fikrine gelir-
sek: Toplumlarýn trafikteki
ahvali ne ise genel durum-
larý da bundan farklý deðil-
dir. Trafikte kurallara uyma-
yan toplumlar, günlük ya-
þamlarýnda farklý mý davra-
nýrlar zannediyorsunuz?
Doðal olarak kuralsýz birey-
ler ayný zamanda itaatsiz
de olduklarýndan; toplu o-
larak organize bir þeyler or-
taya çýkarmalarý, bir þeyler
üretmeleri geliþmiþ toplum-
lar düzeyinde olamayaca-
ðýndan; bunun sonucu ne
yazýk ki, azgeliþmiþlik olarak
bize yansýyacaktýr. Bu kadar
basit! 
KKaayynnaakk::SSaabbaahh//  
RReeffiikk  DDuurrbbaaþþ''ýýnn  kkööþþeessii  

Konuk  Yazar

Mehmet Özden 

Kurallara uymak uygarlýktýr! 

Brüksel-  Türk  üniversiteleri,
Türkiye'den  önce  Avrupa  Birli-
ði'ne  girdi.  Toplam    65  Türk
üniversitesinde  okuyan  yaklaþýk
bin  300  öðrenci,  AB  eðitim
fonu  kaynaklarýndan  yararlana-
bilecekler.
Avrupa Komisyonu (AB) ile

Türk Hükümeti arasýnda 15
Nisan 2004'te imzalanan
mutabakat zaptý uyarýnca, 65
Türk üniversitesi, Sokrates-
Erasmus, Leonardo da Vinci ve
Youth programlarý çerçevesin-
de AB eðitim fonlarýndan
yararlanma hakkýný elde etti.

65 üniversiteden yaklaþýk bin
300 öðrenci, AB fonlarýndan
saðlanan kaynakla eðitimleri-
nin bir bölümünü Avrupa
Birliði ülkelerinde yapabilecek.

Ayrýca, 300 öðretim elemaný
da AB ülkelerinde ders verebi-

lecek. Ayný þekilde AB ülkelerin-
deki üniversite öðrencileri de
Türkiye'de eðitim görebilecek.
Fonlardaki artýþa paralel olarak
önümüzdeki yýllarda 6-7 bin
üniversite öðrencisinin Avru-
pa'da eðitim görmesi mümkün
olabilecek. 
Bu arada, 2000 yýlýnda eðitim
reformu ve akreditasyon çalýþ-
malarý baþlatan ve Bologna
Reformlarý'nýn uygulanmasý
konusunda Avrupa'nýn genç
üniversitelerine örnek gösteri-
len Uludað Üniversitesi de, AB
eðitim fonlarýndan yararlana-
cak üniversiteler arasýnda yer
aldý.

Türk Üniversiteleri AB'ye kabul edildi
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Viyana-  20.  Bölgedeki  “Milleni-
um  City”  ile  karþý  karþýya  duran
bu  bina,  en  son  1936'da  bakým
görmüþ.  Fare  ve  pislik  yuvasý  o-
lan  binanýn,  her  katýnda  saðlý-
ða  zararlý  “kuþ  pislikleri”  var  ve
ortak  kullanýmlý  tuvaletleri yal-

nýzca  orada  yaþayan  Türkler
temizliyorlar.  Çocuklarý  sürekli
hasta  olan  aileler  “Saðlýk  Ba-
kanlýðý'na”  (Gesunheitsamt)
defalarca  þikayette  bulundukla-
rý  halde,  yetkililer  sessizliklerini
korumaktalar.

Yýllardýr þikayetlerini, Belediye'-
ye, Ýnþaat ruhsat polisine (Bau
Polizei), Saðlýk Bakanlýðý'na
(Gesunheitsamt) ve diðer ilgili
kuruluþlara ilettikleri halde, hiç
bir yerden, bu pisliði düzelte-

cek giriþim göremeyen bina
sakinleri, “artýk saðlýk sorunlarý
ile karþý karþýya kaldýklarýný”
söylediler. “Þikayet ettiðimiz
daireler,, önce  geliyorlar, resim
çekmek için dahi gördüklerine
dayanamayýp, kaçýyorlar” dedi-

Irak'tan savaþ manzarasý deðil, burasý A

Bina  içinde  bulunan  tüm  duvarlar  dökülmekte
ve  koridorlarda  birçok  eþya  býrakýlmýþ  durumda

Bina  da  bulunan  tüm  koridor  ve  merdivenler,
çoðunluðu  kýrýlmýþ  durumda    ki    pencereler-
den  içeri  giren  güvercilerin  pislikleri  ile  kaplý.  

Binanýn  önüde  köpek  pislikle
den  nasibini  almýþ  durumda

Bina  sakinleri,  çocuklarýný
hastane  hastane  
gezdiriyorlar

Tuvaletler
güvercin

pisliðinden
kurtlanmýþ

Milenyum
Tower’dan

böyle
görünüyor.
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yerde kalýn bir dosya olmasýna
raðmen, kimse kýlýný dahi kýpýr-
datmýyor” dediler. 
Apratman sakinleri, “lütfen se-
simizi yetkililere duyurun” diye-
rek çilelerini dile getirdiler. “Biz,
her türlü temizliði kendimiz

yapýyoruz, kiralarýmýzý düzenli
bir þekilde ödüyoruz, Viyana'-
nýn turist çeken görkemli, Mil-
lenium City’si ile kapý komþu-
suyuz, saðlýðýmýzla oynanma-
sýna hangi AVRUPAÝ kuruluþ
dur diyecek” dediler. 

Avrupa ortasý VÝYANA

erin-

Ortak  alanda  bulunan  herþey
kýsa  zamanda  ya  bozuluyor
yada  çalýnýyor.  

Koridorlardaki  fare  yuvalarý

Bu  harabe  medeniyet  abidesi
gibi  yükselen  Millenyum
Toverile  karþý  karþýya.

Medeniyetin  gölgesindeki
“HOF”



Viyana-  Avusturya'da  yaþayan,
Burdur'un  Gölhisar  ilçesi,  Yu-
sufça  kasabasýndan  gelen  va-
tandaþlarýmýzýn  bir  araya  gele-
rek  kurduðu  Yusufçalýlar  Kültür
ve  Spor  Derneði  geçtiðimiz  ay,
31  Mayýs'da  bir  konser  düzenledi.

Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'-
yla baþlayan program Mehmet
Emin Karaca'nýn sunduðu birbi-
rinden güzel Türk halk müziði
þarkýlarýyla devam etti.
29 Mayýs Ýstanbul'un fethi ne-
deniyle kýsa bir programýn su-
nulduðu günde, Ayhan Erkara

þiirler okudu. Türkiye'den gelen
sanatçýlar Sümer Ezgü ve Pýnar
Koç, birbirinden güzel þarkýla-
rýyla programa renk katarak,
izleyicilere güzel anlar yaþattý-
lar. Tombala çekiliþlerinin ya-
pýldýðý ve güzel hediyelerin
daðýtýldýðý etkinliðe Viyana'daki
diðer derneklerden, büyükelçi-
likten, Türk kuruluþlarýndan ve
vatandaþlarýmýzdan oluþan bin
civarýnda davetli katýldý.

Not: Daha  önceki  yazýmýzda
Gölhisar  ilçesi,  Yedikýr  olarak
yanlýþ  yazýlmýþtýr,  düzeltiriz.

Yusufçalýlar Derneði 
etkinliklerini sürüdürüyor
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Ýnsaný günaha, suçluluða
sevk eden gurur ve bencil-
liðine yenilmesi oldu. Ýlk a-
talarýmýz Adem ve Havva
sorumluluklarýný unutmuþ-
lardý. Sýnýrlarýný aþarak þey-
tanýn isteðine uydular ve

Allah gibi olmak istediler.
Yaratýcý önünde gururlu
olan ilk atalar af dilemedi-
ler, cezalandýrýldýlar ve
cennetten kovuldular. 
Adem eðer kendi gururu-
nu ve Havva'yý dinlemesey-
di, onu ve þeytaný azarla-
yýp teklifini reddetseydi
suçlu duruma düþmezdi.
Asýrlar önce gerçekleþen
bu örnek hikaye bu günde
güncelliðini korumaktadýr. 
Bazen görüyoruz ki, bir
baba bile bile oðlunun
haksýz isteklerine uyarak
kötülüðe batýyor.

Yada bir kadýn kocasýnýn
kötü emellerine uyarak
suçluluðuna iþtirak ediyor.
Adem Havva'yý azarlamý-
yor, reddetmiyor, suçlulu-
ðuna ortak oluyor. Bu ör-
nekleri sosyal yaþamda ol-
duðu gibi politik sahada,
cemiyet ve devletler ara-
sýnda da görüyoruz.
Her fýrsatta 'savaþ, savaþ'
diye baðýran, saldýrgan i-
dareci devletlerin bu emel-
lerine 'dur' demeyen ülke-
ler onlarý kötü eylemlerin-
den caydýramazlar. Kötüye

ve kötülüðe 'hayýr' demek
bir erdemliliktir. Ýnsanlýðý
felaketlerden kurtarýr.
Ýnsanlýk bugün halen suç
ve günahýn baþ sebebi
olan bencillik ve kibirden
kurtulamadý. Ýnsanlar bir-
birlerine karþý, tabiata karþý
olan sorumluluklarýný çoðu
kez unutuyor, hatta bilerek
bir kenara atýyor. 

Dolayýsýyla çevre bozulu-
yor, insanlar kavgaya de-
vam ediyor, sorunlar gittik-
çe çoðalýyor.

Bütün bunlarýn nedeni;
insanlarýn yaratýcý önünde
insan olarak sorumlulukla-
rýnýn bilincinde olmamala-
rýdýr. Bu sorumluluklarýn
en baþta geleni, insanlarla
insanca, kardeþçe yaþama-
yý bilmektir.
Doðru yaþamak, aile için-
deki sorumluluklarý yük-
lenmek, saðlýklý bir aile ya-
þamý sürdürebilmek, hoþ-
görülü davranabilmek,
yardým etmeyi bilmek,
baþkalarýnýn fikirlerine de
saygýlý olabilmek Tanrý'nýn
yarattýðý biz insanlarýn gö-
revleridir. Bu sorumlulukla-
rýn bilincinde, kibir ve ben-
cillikten uzak, her insanýn
kendi had ve sýnýrýný aþma-
dan yaþamasý, dünyayý da,
hayatý da insaný da güzel-
leþtirir. Kutsal kitaplarýn
hepsi þöyle buyurur: "Bun-
lar sadece kendi yararýný
deðil, baþka insanlarýn  ya-
rarýný da gözetsin."

Konuk  Yazar

Prof.  Dr.  Emanuel  Aydýn

Gurur ve Bencillik

Cenazeye Avusturya'da 1.000 kiþi
Türkiye Sivas'da 4.000 kiþi katýldý

Deniz  K.  
demir  yýðýnýna
dönüþen  
arabadan  
kurtarýlamamýþtý

Markt  Pisting-    Aþaðý  Avusturya
Eyaleti'nin  Markt  Pisting  kasa-
basýnda  9  Nisan  2004  günü
kendi  kullandýðý  araçla  yaptýðý
kaza  sonucu  hayatýný  gaybe-
den  Deniz  Keleþ  adlý  20  yaþýn-

daki  gencin  cenazesine,
Avusturya'da  yaklaþýk  1000  kiþi
katýldý.    Memleketi  olan  Sivas  ili
Zara  ilçesinin  Pazardelen  kö-
yünde  ise  cenazeye  4.000  kiþi
katýldý.
Kazaya iliþlkin Polis raporlarýna
göre D. Keleþ'in, ani bir  fren
yapma sonucu, aracýn dengesi-
ni kaybettiði öðrenildi. Yine
ilgili raporla 20 yaþýndaki talih-
siz gencin ”Alkollü  olmadýðý”,
vahim kazanýn ani fren sonucu
vuku bulduðu bildirildi. 

Sümer  Ezgü  geceye  renk  kattý.



1 kilosu € 3.19

Taze Avusturya Tavuk
Gö¤üs Eti
1 Kilosu

6.39
Sebzeli
Tonbal›¤›
185 gram

Napoli
Neapolitaner

100 gram € 0.31

Orto Mio
‹çi Beyaz Peynirle doldurulmufl
K›rm›z› yada Yeflil Biber
280 gram

1 kilosu € 7.11

1 litresi € 3.96

0.55

1.99 0.59

Columbia Kaffee
Edelmild
çekilmifl

Red Bull
Enerji içece¤i
250 ml
Kutusu. 1.09

500 g2x

1 litresi € 0.19

Waldquelle
Madensuyu
1,5 litresi
fiiflesi 0.35

60 g
3x

0.29
6 fiiflelik orjinal paket al›mlar›nda
% 17 indirimli

je Fl.per Fl. 0.99
24 kutuluk orjinal paket al›mlar›nda

% 9 indirimli

je Fl.per Ds.

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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Ýzmit  Adý  Nereden  Gelir:
Marmara Denizinde,ayný ismi
taþýyan körfezin sonunda, Ko-
caeli ( Koca - ili ) ilinin merkezi
olan bir þehirdir. Eski adý Niko-
media (nikomedia), Hurdaz-
beh ve Ýdris-i de Nikumidiya
þeklinde geçer. Ýznukumid ve
nihayet Türkçe eserlerde Ýznik-
mid yazýlan bu isim halk tara-
fýndan Ýzmi-d'e çevrilmiþ ve bu-
günkü imlasý ile Ýzmit þeklini
almýþtýr.

Kocaelinin  Tarihçesi:
Tarihsel baþlangýcý paleolitik ça-
ða kadar uzanan Kocaeli söy-
lencelere göre Sit'lerin, Ama-
zon'larýn ve Ast'larýn en eski ka-
vimler olarak yaþadýklarý çok
eski bir yerleþim yeri olmuþtur.
Ýlk köklü yerleþmeler M.Ö. 8.
yy’da batýdan göç eden Mega-
ralýlarda gerçekleþtirilmiþ ve
bugün Baþiskele denilen mevki-
de “Astakos” þehrini kurmuþ-
lardýr. 

1078 yýlýnda Anadolu Selçuklu-
larý tarafýndan alýnan þehir,
1337 yýlýnda da Osmanlý Devle-
ti’ne katýlmýþtýr. “Kocaeli” adý,
Osman ve Orhan Gazi döne-
minde ilimiz topraklarýnýn bü-
yük bölümünü savaþla Osmanlý
Devleti 'ne kazandýran ünlü ku-
mandan Akçakoca Ney'in adýn-
dan kaynaklanmaktadýr. Ýzmit,
Osmanlý Ýmparatorluðu döne-
minde 1888 yýlýndan “Ýzmit
Müstakil Mutasarrýflýðý” adý al-
týnda baðýmsýz bir sancak ol-
muþtur. 1. Dünya Savaþý sonra-
sý 6 Temmuz 1920 'de Ýngilizler
tarafýndan iþgal edilen kent, 27
Ekim 1920 'de Yunan iþgaline
uðramýþtýr. Kurtuluþ Savaþý'yla
28 Haziran 1921 'de iþgalden
kurtarýlan Ýzmit, 11 Þubat
1922 'de “Ýzmit Sancaðý” iken
“Kocaeli Sancaðý” olmuþtur. 16
Ocak 1923 'te Mustafa Kemal

Atatürk 'Ýlk basýn toplantýsý 'ný
Ýzmit 'te yapmýþtýr. Ayný yýl 29
Ekim 'de Türkiye Cumhuriyeti
kurulmuþ ve 20 Nisan 1924 'te
Kocaeli il, Ýzmit ise Ýl Merkezi
olmuþtur.
Konum: Marmara bölgesinin
doðusunda yer alýr. Ýlimizin do-
ðusunda Sakarya, batýsýnda
Ýstanbul, Güneyinde Bursa Ýliyle
komþudur. Ýlimizin kuzeyi Kara-
deniz'e açýlýr, Kocaeli ili; iki de-
nize (Karadeniz ve Marmara)
kýyýsý olan illerimizdendir. 
Bitki  Örtüsü: Kocaeli ilinin do-
ðal bitki örtüsünde Karadeniz
ve Akdeniz bitki topluluklarýnýn
iç içe geçtiði görülür. 
Ýklim: Kocaeli'nin Karadeniz'e
açýk kesimlerinde kýþlar daha
soðuk geçer. Ama Ýzmit Körfezi
kýyýlarýný kuzeyden sýnýrlayan
daðlarýn koruduðu kýyý kesi-
minde, daha yumuþak bir iklim
görülür.  
Yüzölçümü: 3.505 Km2
Nüfusu: 1.206.085
Nüfusa  göre  Sýrasý:  13.Kocaeli
ili, bünyesinde barýndýrdýðý yak-
laþýk 400 adet 1. Sýnýf, 6.800 a-
det 2. Sýnýf ve 3. Sýnýf Gayri Sýh-
hi Müessesesi (GSM) ile bir
Sanayi Kenti konumunda olup,
Ýl GSYÝH içinde Sanayi Sektörü-
nün payý ise yaklaþýk %75 civa-
rýndadýr. Kocaeli, Türk Ýmalat
Sanayi üretimine yapmýþ oldu-

ðu yaklaþýk %13'lük üretim kat-
kýsý ile Ýstanbul'dan sonra gelen
ikinci Sanayi Metropolü olup,
bu özelliðini son 20 yýldýr koru-
maktadýr.

Kocaeli  Ýmalat  Sanayi'nin
• Türkiye Ara Mallar Üretimi
içindeki payý: %  23,62
• Türkiye Yatýrým Mallarý Üreti-
mi içindeki payý: %  10,43
• Türkiye Tüketim Mallarý Üre-
timi içindeki payý: %  1,77
Kocaeli Ýmalat Sanayi içinde
%33'lük pay ile Kimya Sanayi 1.
Sýrada yer almaktadýr. 
Kocaeli'nde Yabancý Sermayeli
Kuruluþ sayýsý her geçen yýl art-
maktadýr. Bugün, Ýl'de 80 adet
Yabancý Sermayeli Kuruluþ bu-
lunmaktadýr.
Dünya devi Otomotiv Firmalarý-
nýn üretim için birbiri ardýna
bu Ýlimizi tercih etmeleri Koca-
eli'ye Türkiye'nin Detroit'i olma
yolunda önemli avantajlar
saðlayacaktýr.

Ülkemizin dýþa açýlan bir pen-
ceresi konumunda bulunan
Kocaeli ili, 2002 yýlý11 aylýk
dönemde 6,6 Milyar USD'lýk
ÝTHALAT ve 1.3 Milyar USD'lýk
ÝHRACAT ile Türk Dýþ Ticaret
Hacmi içerisinde %10.8'lik bir
paya sahip bulunmaktadýr.
Kocaeli'nde Ticaret yeterince

geliþememiþ olup, Ýstanbul'un
mutlak baskýsý altýndadýr. Sana-
yideki geliþmiþliðine karþýn tica-
rette geri planda kalmasý, Ýl'de
faaliyet gösteren Sanayi Kuru-
luþlarýnýn merkezlerinin Ýstan-
bul'da oluþu ve üretim pazarla-
rýnýn bu ilde yapýlmasýyla doð-
rudan ilgilidir.
Kocaeli Ýli, ayný zamanda bir
Fuar kentidir. Her yýl 28 Hazi-
ran’da kapýlarýný açan ve 15
Temmuza kadar faaliyet göste-
ren Kocaeli Fuarý'nda yaklaþýk
650 firma ürünlerini sergile-
mektedir. Ýnterteks Uluslararasý
Kapalý Fuar Merkezi ise belirli
dönemlerde sergilediði ürün-
lerle Kocaeli'ne ayrý bir canlýlýk
kazandýrmaktadýr. Kocaeli ilin-
de spor da yeterince ilerlemiþ
durumda olup toplam 28.198
lisanslý sporcu bulunmaktadýr.
Ýl içerisinde çeþitli sportif faali-
yet alanlarý bol olmakla bera-
ber, halkýn spor ilgisini karþýla-
maya yetmiyor. Kocaeli ilinin
önemli gezilecek parklarý; Beþ-
kayalar tabiat parký, Ballý Ka-
yalar Vadisi, Maþukiye, Eski Vali
Konaðý ve saat kulesidir. Bunlar
dýþýnda turistik olarak Kefken,
Kayzer Wilhelm köþkü, Akça-
koca Anýt Mezarlýðý, Pembe
kayalar ve Kerpe gezilmeye
deðer doða güzellikleri ile
doludur.

Türkiye’deki illerimizi tanýyalým
Marmara’nýn incisi “Ýzmit”

1882  yýlýnda  Alman  Ýmparatoru  Kaiser  Wilhelm’in  ziyareti  þerefine  Aldülhamit  tarafýndan  inþa
ettirilen  köþk  Kocaeli  sýnýrlarý  içerisinde  bulunuyor
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Viyana- Yeni Vatan Gazete'si,

Tatilde "Karayolu" ile Türkiye'ye

gidecekler  için bu yýlki güzer-

gah durumunu ve yollarda la-

zým olabilecek bilgieri sizler için

derledi. Avusturya-Türkiye gü-

zergahýnda en yavaþ iþleyen sý-

nýr kapýsý Sýrbistan.

Bu yýl karayolu üzerinde "Vize"

istemeyen ülkeler, Hýrvatistan,

Sýrbistan, Makedonya ve Yuna-

nistan. Vize isteyenler ise Bul-

garistan ve Macaristan. Bulga-

ristan'da tek yön vize bedeli

25.- Euro. Gidiþ - Dönüþ vize

bedeli 50.- Euro, Bulgaristan'da

Avrupa Birliði vatandaþlarýna

vize uygulanmýyor.

Yola çýkarken evraklarýnýzý gü-

venli bir þekilde bir arada bu-

lundurun ancak para ve deðer-

li eþyalarýnýzý aracýnýz içerisinde

4-5 yere daðýtýn. Evraklarýnýzýn

tamamýný yola çýkmadan iyice

kontrol edin. Pasaportunuzda

Türk vizesi bitmek üzere olabi-

lir.

Aracýnýzýn kontrollerini gözden

geçirin ve yol haritanýzý muhak-

kak yanýnýzda bulundurun. Bu

yýl yapýlacak olan olimpiyatlar

sebebi ile Bulgaristan, Yunanis-

tan ve Makedonya' da 13 - 29

Aðustos arasý artacak olan tra-

fik yoðunluðu ve sýnýr kapýlarýn-

daki oluþacak yýðýlmalara dik-

kat çeken yetkililer, gurbetçileri

bu tarihler arasýnda daha dik-

katli olmaya davet ettiler.

Macaristan Türk vatandaþlarýna

gidiþ-dönüþ olmak üzere vize

uyguluyor. Eþi AB vatandaþý o-

lanlar kendileride herhangi bir

AB ülkesinden "süresiz" oturum

hakkýna sahiplerse "vize" öde-

miyorlar. Ancak Maciristan ka-

pýsýna gelmeden herhangi bir

"Macar konsolosluðunda" iþ-

lemlerini yaptýrmalarý gerekiyor.

Yollar ve gümrük kapýlarý ihtiya-

cý karþýlayacak kadar geniþ. Tra-

fik kurallarý AB standartlarýnda-

ki þekli ile uygulanýyor. Bu ülke-

yi geçerken "hýz limit tahditleri-

ne" dikkat edilmesi gerekiyor.

Otoban "hýz limiti" saatte 120

km. Þehir içinde saatte 50 km.

Hýrvatistan'da sýnýr iþlemleri ve

yollar gayet rahat. Bu ülkeyi ge-

çerken 24 saat'i aþmayýn, þayet

24 saati geçerseniz “polise” bil-

diriniz. Gereksiz yere yollarda

durmayýnýz zira az da olsa soy-

gunculuk Hýrvatistan'da karþýla-

þabileceðiniz bir durum. Oto-

ban giþelerinde "mutlaka" fiþ is-

teyin. Hýrvatistan para birimi, 1

Euro = 7 Kuna

Sýrbistan'dan geçerken sizden

vize isteyebilirler. Siz kibarca vi-

ze'nin kalktýðýný söyleyin

Sýnýrda iþlemler çok yavaþ. Ne-

deni ise sýnýrda giþe sayýsýnýn

azlýðý ancak yeni giþe inþaasýna

baþlanýldý. Sýrbistan'dan geçer-

ken sadece hýz limitine dikkat

etmeniz yeterli olacaktýr. Zira

hýz limiti otobanlarda 120, Þe-

hir içinde 60 km/h. Ve cezalar

hayli yüksek

Ayrýca hýz limitini +50 Km/h a-

þanlar mahkemeye çýkartýlýyor-

lar. Sýrbistan'dan geçerken üze-

rinizde 2.000 Euro' dan fazla

para varsa kapýlarda bildirme-

niz gerekiyor. Aksi halde yapý-

lan kontrollerde fazla para bu-

lunulduðunda el konuluyor.

Sýrbistan para birimi

1 Euro = 70 Dinar. Aracýnýz arý-

za yaparsa Sýrbistan'da ADAC

aramayýn, olanlarda sahtesi.

Güzergahýn en güvenli ve en u-

cuz kýsmý "Makedonya ve Yuna-

nistan" dan geçiþler gayet ra-

hat. Bu iki ülke Türklerden Vize

istemiyor. Ancak Sýrbistan  -

Makedonya sýnýrýnýn Sýrbistan

kýsmý "en yavaþ" iþleyen sýnýr ka-

pýsý. Bazen 25 km. Kuyruk olu-

þabiliyor.

Buna raðmen yolculuðun en

rahat olduðu bölüm burasý.

2.000 Euro'nun üzerindeki pa-

ranýzý giriþte bildirmeniz gere-

kiyor. 200 km. lik Makedonya

yolunun 150 km. si otoban.

Hýz limiti 120 Km/h ve otoban-

lara ücret ödeniyor.

Yunanistan'dan gönül rahatlý-

ðýyla gerebilirsiniz. Polisler ke-

sinlikle gereksiz yere durdur-

muyorlar. Ayrýca normal kon-

trollerini yaptýklarýndada rahat-

sýz etmeden gidiyorlar. Sýnýr ka-

pýlarý buradada rahat. Ancak

Olimpiyat süresince oluþabile-

cek yýðýlmalara dikkat çekiyor-

lar.

Yol boyunca "tek" problemli ül-

ke Bulgaristan. Bu ülkeyi geçer-

ken "Gündüz" geçmeye çalýþýn

ve mümkünse "Grup" halinde

geçin. Trafik kurallarýna harfi-

yen uyun ve hýz limiti temditle-

rine kesinlikle uyun. Hýz deðiþi-

kliliðinin olduðu noktalarda ra-

darlarýn beklediðini unutmayýn

ve polisle gereksiz tartýþmalara

girmeyin. Bulgaristan'da sade-

ce üzerinde "Polýce ve seri nu-

marasý yazýlý olan Beyaz renkli

Opel Astra" marka otomobiller

sahte polis deðiller. Bunlarý

gördüðünüzde onlara uyun.

Þayet bu tanýma uymayan bir

araçla durdurmak isteyen olur-

sa "Durmayýn ve en yakýn polis

karakoluna" gitmeye çalýþýn.

Bulgaristan'a girerken 4.000

Euro üzerindeki paranýzý bildir-

meniz gerekiyor. Aksi halde

paranýza el koyabilirler. Bulgar

para birimi, 1 Euro = 2 Leva  

Karayolu ile tatile gidiyorsanýz 
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ÖNEMLÝ    TELEFONLAR

Macaristan
T.C Budapeþte Büyükelçiliði : 00
36 1 344 50 25
Adresi      : Andrassy Ut. 123
1062 Budapeþte
ADAC  :  212 51 67
Ambulans :  104
Polis         : 107 
Ýtfaiye       : 105

Hýrvatistan
T.C  Zagreb Büyükelçiliði : 00

385 1 485 52 00
Adresi     :  Masarykova 3
Kat:2   Zagreb
Polis  :   92
Ýtfaiye :   93
Ýlkyardým :   94
ADAC  :    00 385 1 363 666

Sýrbistan
T.C Belgrad Büyükelçiliði : (381)
11 32 35 431
Adresi :  Krunska No. 1,
11000 Belgrad
Polis   :   92

ADAC  :  (381) 11 422 707
yada  801

Makedonya
T.C Üsküp Baþkonsolosluðu :
(00389) 231 13 270
Adresi : Slavey Planina - B,
1000 Üsküp
Polis  : 92 yada 94 
Makedon Otomobil Clup
(AMCM) : 196 yada 9801

Yunanistan
T.C Selanik Baþkonsolosluðu :

0030- 2310248452
Adresi            :  Aghiou
Dimitriou 151,  54634 Selanik
Polis :  100
Ýtfaiye :  100
Cankurtaran :  100
Oto Servis    :  154
Bulgaristan
T.C Sofya Büyükelçiliði      : 00
359 2935 5500
T.C Filibe Baþkonsolosluðu: 00
359 3263 2309
Polis :  166
ADAC  :  00 359 2980 3308

aþaðýdaki hususlara dikkat edin
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Yýldýz
Tilbe 

Viyana’daydý

Viyana- 22 Mayýs tarihinde
Viyana Stadthalle´de
Mehmet Ali Eryýlmaz
Organizatörlüðünde dü-
zenlenen Yýldýz Tilbe Kon-
serine 3.000 kiþi katýldý.
Yaklaþýk bir buçuk saat
sahnede kalan Yýldýz Tilbe,
hayranlarýna unutulmaz
bir gün yaþattý.

Yýldýz Tilbe, konser boyun-
ca þarkýlarýný, izleyicilerle
birlikte söyledi. Týklým týk-
lým dolu olan salonda,
izleyicilerce bir çok kez Til-
be'ye tezahurat yapýldý. Or-
ganizatör Mehmet Ali Er-
yýlmaz "Konsere izleyici o-
larak gelen ve bizi onore e-
den herkese teþekkür ede-
rim. Ayrýca desteklerini e-
sirgemeyen sponsorlarýmý-
za ayrý ayrý teþekkürlerimi
sunarým" dedi. 

Soru:  Merhaba,  ben  yakýnda
evlenmeyi  düþünen  bir  baya-
ným.  Evlilikle  birlikte  soyadý
deðiþikliði  ile  ilgili  haklarým  ko-
nusunda  beni  bilgilendirirse-
niz  sevinirim.
Cevap: Sevgili okur, öncelikle
þimdiden mutluluklar diliyo-
rum. Avusturya hukuku evlilik
durumunda, soyadýnýzla ilgili
size geniþ bir  tercih imkaný
sunmaktadýr. Mesela isterseniz
sizin ve eþinizin soyadlarýnýzýn
hiç deðiþmeden ayný kalmasýný
tercih edebilirsiniz. Ancak bu
durumda resmi nikah sýrasýn-
da, ilerde evlilikten doðacak
çocuklarýnýzýn soy isimleri ko-
nusunda müstakbel eþinizle
bir karara varmak durumun-
dasýnýz. Ýstediðiniz taktirde
eþinizin soyadýný alabilirsiniz
yada o sizin soyadýnýzý alabilir.
Sahip olduðunuz diðer önem-
li bir seçenek ise çift soyadý
alma hakkýdýr. Yani istediðiniz
takdirde, eþinizin soyadýnýn,
kendi soyadýnýzýn önüne veya
arkasýna eklenmesini talep
edebilirsiniz. Ancak yine bu
durumda da ileride çocuklarý-
nýz için yine ikinizin soyadla-
rýndan birini tercih etmek du-
rumundasýnýz. Unutmayýn so-
yadý konusundaki her anlaþ-
mazlýk durumunda erkeðin-
soyadý geçerli olur.

Soru:    Notstandhilfe  (acil
durum  yardýmý)    alabilmenin
þartlarý  ve  bu  yardýmýn  miktarý
ile  süresi  hakkýnda  bizi  bilgi-
lendirir  misiniz.
Cevap:  Eðer iþsizlik ve Karenz
parasý hakký sona erdiðinde

iþsizlik durumu hala devam e-
diyorsa, Notstandhilfe alma
hakký doðar. Ancak bunun için
zaruret halinin, yani bu yardý-
ma ihtiyaç durumunun var
olmasý ve kiþinin çalýþmak iste-
diði halde iþ bulamýyor olmasý
gerekir. Notstandhilfe (Zaruri-
yet yardýmý) dilekçesinin iþsiz-
lik parasý hakký bitmeden
hemen önce, AMS (Arbeits-
marktservis)'ye verilmesi gere-
kir. Normal þartlarda Not-
standhilfe'nin miktarý Ýþsizlik
parasýnýn %92'si kadardýr. 
Altý aylýk bir dönemden sonra
Notstandhilfe için, iþsizlik pa-
rasý aldýðý süre göz önünde
bulundurulmak suretiyle, üst
sýnýrlar konulur. 20 haftalýk
Ýþsizlik parasý için, 643-, 30
haftalýk için 750- Euro üst sýnýr
konulur. Bundan daha fazla
bir süre (39-52 hafta) iþsizlik
parasý alanlar için üst sýnýr þartý
yoktur. 

Aylýk 316 Euroya kadar gelir
getirecek bir iþte çalýþmak,

Notstandhilfe'nin kesilmesine
sebep olmaz. Notstandhilfe
normal þartlarda 52 hafta bo-
yunca devam eder. Eðer ihti-
yaç durumu devam ediyorsa,
bu süre dolmadan hemen ön-
ce yeniden talep edilebilir. 

Soru:  Taþýnma  durumlarýnda
yetkili  makama  adres  deðiþikli-
ði  ne  kadar  bir  süre  zarfýnda
iletilmelidir?
Cevap: Avusturya'ya taþýnma
yada Avusturya içinde asýl ika-
metgahýný (Hauptwohnsitz)
deðiþtirme durumunda yetkili
makama "Meldezettel" ile bir-
likte, en geç 3 gün içersinde
baþvurma zorunluluðu vardýr.
Ayný þekilde eski ikametgahýn
silinme iþlemi (Abmeldung),
bu süreden 3 gün önce yada
sonra yapýlmalýdýr. Yeni ika-
metgah kaydý sýrasýnda eskisi
otomatik olarak silineceðin-
den ayrý bir iþlem yapmaya
lüzum yoktur. Zamanýnda
yapýlmayan bildirimler, tespiti
durumunda para cezalarýna
yol açabilir.

Sorularýnýz  için:
Cafer  EMÝNOÐLU
E-mmail:  
office@yenivatan.com
Adres:  Yeni  Vatan  Gazetesi
Postfach  70  A-11014  WIEN.

HHUKUK-
FFORUM

Ýþ Ýliþkisi Süresi     Tam ücret Yarým Ücret

0-5 yýl 6 Hafta 4 Hafta

6-15 yýl arasý 8 Hafta 4 Hafta

16-25 yýl arasý  10 Hafta 4 Hafta

26 yýldan itibaren  12 Hafta 4 Hafta

Ana dilde hukuk broþürleri
Viyana- Ýþçi Odalarý, Avusturya-
'da yaþayan göçmenlerin ana
dillerinde broþürler hazýrlattý.
Burada yaþayan göçmenler,
“Çalýþma ve Vergi Hukuku”
alanlarýnda kendi ana dilleri ile
bilgilendirilmiþ olacaklar.
Çalýþma ve Vergi Hukuku alan-
larýnda yürürlükte olan yasa

metinleri, ana dilleri Almanca
olanlar için bile zor anlaþýlýr ol-
duðundan dolayý, AK bu bilgi-
lendirme broþürlerini, Türkçe,
Sýrpça, Hýrvatça, ve Kürtçe dil-
lerinde hazýrlattý. Bu bilgilen-
dirme broþürlerini, dileyen her-
kes aþaðýdaki e-posta adresin-
den yada telefon numaralarýn-

dan ücretsiz olarak isteyebilirler.
Tel:  310  00  10  -  435  (Türkçe)
Tel:  310  00  10  -  427  (Kürtçe)
bestelservice@akwien.at

Kendi ana dilinizde AK'dan da-
nýþma hizmeti almak için  501
65 / 341 no'lu telefonu araya-
rak,önceden randevu alýnýz.



Viyana-  Viyana Belediyesi tarafýn-
dan düzenlenen gençlere yönelik
meslek kurslarý sayesinde gençler,
nitelikli ve geleceðe dönük mesleki
eðitim alma imkanýna sahip oluyor.
Bu kurslara katýlan gençler ilk gün-
den itibaren profesyonelce ve
hedeflerine yönelik yeni görevleri
ve iþ dünyasý hakkýnda bilgilendiri-
liyor. Çýraklýk eðitimi alan gençler
en yeni ve modern bilgilerle eðitili-
yorlar. Viyana Belediyesi okul ve iþ-
yerindeki eðitimin dýþýnda, birçok
ek kurs imkaný da sunuyor ve bu
kurslara deðiþik kültürlerden gelen
gençlerin de katýlmasýný istiyor.

Baþvuru  için  gerekli  þartlar:    
- Yaþ sýnýrý
- Yapýlacak sýnavda baþarýlý olmak
ve pozitif not almak
- Zorunlu eðitimi tamamlamak
(Pflichtsculabscluß)
Bunun dýþýnda 
- Almanca'yý iyi bilmek

- Ýnsanlarla iliþki kurabilmek
- Ekiple birlikte çalýþma yeteneði
- Bedensel ve zihinsel uygunluk gibi
bazý özellikler aranýyor.
Ayrýca bilgisayar ve ikinci bir yaban-
ci dil bilgilerinin olmasý da avantaj
saðlýyor.

Eðitim  verilen  meslekler:
- Fotoðrafçýlýk
- Bahçývanlýk
- Büro elemaný
- Kimya laboratuvar teknisyenliði
- Aþçýlýk
- Marangozluk
- Duvar boyacýlýðý
- Elektrik tesisatçýlýðý
- Arýtým ve Recyling
- Motorlu araç teknisyenliði
- Motorlu araç elektrikçilik
- Camcýlýk
- Sýhhi tesisat ve klima teknisyenliði
Bunlarýn yanýsýra bir çok meslek
dalýnda da eðitim verilmektedir.
4000-82284 veya 82887 no'lu

telefonlardan daha detaylý bilgi
edinebilirsiniz.

Baþvuru  için  gerekli  belgeler:
- Baþvuru yazýsý
- Özgeçmiþ (Lebenslauf)
- 8. sýnýf karnesi (fotokopisi)
- 9. sýnýf ara karnesi (fotokopisi)
- Çýraklar için baþvuru formu
Bu belgeleri hazýrladýktan sonra
aþaðýdaki adrese göndermeniz
gerekiyor.

Magistratsabteilung 2-
Bewerbungsreferat
Rathausstrasße 4, 1082 Wien
Pazartesi`den Cuma`ya kadar saat
8:30.-14:00 arasýnda þahsen gö-
rüþmek de mümkündür. 
Tel.: 4000-83230

Kaynak: Viyana Entegrasyon Fonu 

Tel.:  665  09  19
e-mmail:  halnwirth@sunwork  .at

Viyana Belediyesi'nden meslek eðitim kurslarý
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Avusturya'da Türk toplumu-
nun en büyük sorunu, kendi-
lerini, "Türk toplumunun" ba-
zen hepsini, bazende belirli
kesmini “temsil ettiðini iddia
eden, her türlü bilgi, tecrübe
ve seviyeden yoksun, bazý
Türklerin ortalýkta "akýllý tem-
silci" sýfatý  ile turlamalarýdýr.
Hadi babalarýmýz, dedeleri-
miz 1960, 1970, 1980 yýlla-
rýnda Avusturya'ya geldiler,
Almanca öðrenemediler. Peki
2004 yýlýnda Cumhurbaþkaný,
Meclis Baþkaný, Milletvekil-
lerine gidip, ben Avusturya'da
yaþayan Türk toplumunu
temsil ediliyorum diyen kra-
vatlý  Apartman çocuðu tipli
ve  Almanca konuþtuðunda
karþýsýndaki muhatap kiþiye,
"AAllllaahh  sseenniinn  iiyylliiððiinnii  vveerrssiinn..  BBuu
nnee  AAllmmaannccaa??  NNee  sseenn  aannllýýyyoorr-
ssuunn,,  nnee  bbeenn  aannllýýyyoorruumm" de-
dirtip, çatlatan ve sonra hiç
bir þey olmamýþ gibi renk ver-

meden birde utanmadan
muhatap olunulan Avustur-
ya'lý ile fotoðraf çektirip basý-
na verenler artýk Türk toplu-
munun yakasýndan düþmeli-
dirler. Sorun sadece Almanca
mý? Hayýr! Keþke Almanca

olsa. Bunlarýn dýþýnda bu söz-
de dernekçilerin  “Hasetçilik-
leri” vardýr. Almanca bilse bile
iþi gücü þercilik, musubetçilik,
gýybet, dedikodu, fitne ve
fesat olan bu sözde dernekçi-
lerin ortak  özelliði kendilerini
bilgilerine, geçmiþine, çapýna,
boyuna, posuna bakmadan
“önemli adam” pozlarý ver-
meleridir. Avusturya'lýlar bu
sözde dernek, Birlikçileri gör-
düðünde “adam yerine” ko-
yup masaya oturttuklarý kiþi-
lerin “zihniyetini, ahlakýný, se-
viyelerini, bilgilerini” bir bilse,

zaten býrakýn kapýdan atmayý,
içeri bile almazlar. Avusturya
Türk toplumunu býrakýn tem-
silcisi olmayý adeta “belasý”
olanlara kimler destek veriy-
or?  Hiç bir ciddi Gazete bu
konularý mercek altýna alýp

ttaarraaffssýýzzccaa yazamadýðý için,
olay devam ediyor. Yazanlar
ise çeþitli “iftira” içerikli terör
metotlarý ile sindiriliyor. Tam
bir ahlaksýzca habercilik anla-
yýþý anlayacaðýnýz. Kýsaca ka-
muoyunu güya aydýnlatmakla
görevli sözde gazeteciler or-
talýkta “laf taþýma, iftira ve
dedikodu” yaparak, kendi
iþlerini takip ediyorlar! Haklý-
nýn yanýnda deðil, hasetçinin,
iftiracýnýn yanýnda yer alýyor-
lar. Kýskanç Haset'ci, Þer'ci ve
musubet'ci insanlar her yerde
var. Ama özellikle Viyana'da

sözde “dernekçi” ve “muha-
bir”kimlikleri ile gezen bu kiþ-
ilere  bizler sadece Kuran- ý
Kerim'in Felak Süresi'nin mea-
lini hatýrlatmak istiyoruz:  

Rahman ve Rahim olan
Allah'ýn adýyla...  
De ki: “Yarýlan karanlýktan çý-
kan sabahýn Rabbine / yarýlýþ-
lardan fýþkýran oluþun Rab-
bine sýðýnýrým. Yarattýklarýnýn
þerrinden. Çöktüðü zaman
karanlýðýn gelip çattýðý zaman
göz perdelenmesinin / tutul-
duðu zaman Ayýn/battýðý za-
man Güneþin / taþtýðý zaman
þehvetin / soktuðu zaman
yýlanýn / ümit kýrdýðý zaman
musibetin þerrinden. Düðüm-
leyip üfleyip tüküren üfürük-
çülerin þerrinden. Kýskandýðý
zaman hasetçinin þerrinden.”
Allah’a sýðýnýrým.

YVG/ Mustafa Saðlam 

Sözümüz Meclisden dýþarý !
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VViiyyaannaa-  BBuu  ggüünn  aarrttýýkk  ggeerreekk  yyaannllýýþþ
bbeesslleennmmee,,  ggeerreekkssee  ççeevvrreesseell  ffaakk-
ttöörrlleerriinn  eettkkiissiiyyllee  bbaazzýý  yyeennii  hhaassttaa-
llýýkkllaarrýýnn  ttüürreeddiiððii,,  iinnssaannllaarrýýnn  ssaaððllýýkk
ssoorruunnllaarrýýnnýýnn,,  hheerr  ggeeççeenn  ggüünn  aallýýnn-
mmaayyaa  ççaallýýþþýýllaann  oonnccaa  öönnlleemmee  rraaðð-
mmeenn,,  ggiittttiikkççee  aarrttttýýððýý  aaççýýkkççaa  ggöö-
rrüüllmmeekktteeddiirr..  ÇÇeevvrreesseell  ffaakkttöörrlleerriinn
ttüümm  ttoopplluummuu  iillggiilleennddiirreenn  bbiirr  ssoo-
rruunn  oollmmaassýýnnaa  kkaarrþþýýnn,,  iinnssaannllaarr
ddooððrruu  bbeesslleennmmee  kkuurraallllaarrýýnnaa  ddiikk-
kkaatt  eeddiipp,,  kkeennddii  ssaaððllýýkkllaarrýý  iiççiinn  ggee-
rreekkeenn  tteeddbbiirrlleerrii  aallaarraakk  ddaahhaa  uuzzuunn
vvee  ssaaððllýýkkllýý  yyaaþþaammaayyýý  aammaaççllaayyaabbii-
lliirrlleerr..  BBuuggüünn  aarrttýýkk  ppeekkççookk  iinnssaannýýnn
uuyygguullaammaayyaa  ççaallýýþþttýýððýý  ssaaððllýýkkllýý  bbeess-
lleennmmeeyyllee  iillggiillii  oollaarraakk  VViiyyaannaa''ddaa
yyaaþþaayyaann  ddookkttoorrllaarrýýmmýýzzddaann  bbeess-
lleennmmee  vvee  ddiiyyeett  uuzzmmaannýý  ssaayyýýnn  AAttaa
KKaayynnaarr''ýý  ssiizzlleerr  iiççiinn  ggaazzeetteemmiizzee
kkoonnuukk  eettttiikk  vvee  yyaazzaarrýýmmýýzz  SSeemmrraa
BBeekkeenn  ssiizzlleerr  iiççiinn  kkeennddiissiiyyllee  bbiirr
ssööyylleeþþii  yyaappttýý..  

BBeekkeenn::  SSaayyýýnn  KKaayynnaarr  bbiizzee  kkeennddii-
nniizzii  ttaannýýttýýrrmmýýssýýnnýýzz??  
DDrr..  KKaayynnaarr:: 1980 yýlýnda Avus-
turya'ya geldim. Burada týp fa-
kültesini bitirdikten sonra aka-
punktur ve lazer eðitimi aldým.
Daha sonra saðlýklý beslenme ü-
zerine uzmanlýk yaptým. Bir süre
AKH ve Kaiser Spital'de çalýþtýk-
tan sonra muayenehane açtým.

BBeekkeenn::  BBuurraaddaa  nneelleerr  yyaappýýyyoorrssuu-
nnuuzz??

DDrr..  KKaayynnaarr::  Buradaki derneklerde
ve hastanelerde, saðlýklý beslen-
meyle ilgili toplantýlar, bilgilen-
dirme çalýþmalarý, konferanslar
veriyoruz. Özellikle hanýmlarýn
yoðun olarak katýldýðý jimnastik,
beslenme yanýsýra morallerini
düzeltici, güvenlerini artýrýcý  p-
rogramlarý düzenliyoruz.

BBeekkeenn::  SSiizzccee  ssaaððllýýkkllýý  bbeesslleennmmee
nneeddiirr??
DDrr..  KKaayynnaarr: Herþeyden yiyerek
dengeli beslenme. Yani yasaklar
ve diyetler hastalýk haricinde yok.
Tabiatýn bize verdiði tüm besin-
lerden ölçülü olarak faydalan-
mak. Bunun yanýnda tabii hare-
ket. Herkesin kendi ölçüsü içinde
kendine uygulayabileceði bes-
lenme tarzý vardýr. Özellikle be-
sinler seçilirken gerekli miktarlar-
da karbonhidrat, sebze, meyve,
baklagiller, az miktarda yað kul-
lanýmý gerekli. Bizim geleneksel
mutfaðýmýzda her þey var, bunu
saðlýklý ölçülere adapte edersek
zaten sorun kalmýyor. 

BBeekkeenn::  TTüürrkk  iinnssaannýýnnýýnn  bbeesslleennmmee
aallýýþþkkaannllýýððýý  nnaassýýll??
DDrr..  KKaayynnaarr:: Burda önemli bir ayý-
rým yapabiliriz. Burada yaþayan-
lar ve Türkiyede yaþayanlar. Bu-
rada yaþayan hanýmlar Türkiye'-
dekilere göre daha kilolu. Bunun
baþlýca nedeni, eve kapalý kal-

mak yani sosyal izolasyon, ayrýca
ev iþleri çocuklar derken dýþarý
çýkmaya vakit kalmýyor. Hareket
kýsýtlýlýðý var. Ayrýca burada refah
düzeyi daha yüksek, yani ekono-
mik rahatlýk var. Tatlýlar, çikolata,
þekerlemeler burada daha rahat
alýnabiliyor. Bunlarý yemek rahat-
lýk ve mutluluk veriyor. Aile ve
çevrelerinden kopup buraya
geliyorlar, lisan sorunu yaþýyorlar.
Arka arkaya doðurulan çocuklar-
da onlarý iyice eve baðlýyor. Kendi
kendilerine bir yere gidemiyorlar.
Evler küçük. 

BBeekkeenn::  BBaazzýý  iinnssaannllaarr  ddaahhaa  hhýýzzllýý
kkiilloo  aallddýýkkllaarrýýnnýý  vvee  vveerreemmeeddiikklleerriinnii
ssööyyllüüyyoorrllaarr..  BBuu  ddooððrruummuu??
DDrr..  KKaayynnaarr:: Evet herkes farklý bir
metabolizmaya sahiptir. Vücut-
taki bazý hormonlar, kilo almada
etkilidir. Örneðin tiroid hormo-
nunun düzenli çalýþmamasý kilo
almaya neden olabilir. Ayrýca ge-
netik faktörler de rol oynar.
Ayrýca hareket azlýðý kilo almada
çok önemli faktör. TV karþýsýnda
atýþtýrmalar, uzun zaman PC kar-
þýsýnda oturmak, asansörler, spo-
ra zaman ayýrmama, hepsi ö-
nemli etkenler.

BBeekkeenn::  KKaaddýýnnllaarr  vvee  eerrkkeekklleerr  aarraa-
ssýýnnddaa  bbeesslleennmmee  aallýýþþkkaannllýýððýý  aaççýýssýýnn-
ddaann  ffaarrkk  vvaarrmmýý??
DDrr..  KKaayynnaarr:: Hanýmlar beslenme
ve saðlýk konusunda çok daha
duyarlýlar. Merak ettiklerini soru-
yorlar, söylenilenleri uyguluyor-
lar. Ayrýca evi çekip çeviren onlar
olduðu için onlarý bilinçlendire-
rek tüm ailenin saðlýðýnda iyileþ-

me saðlamak mümkün. 
BBeekkeenn::  ÇÇooccuukkllaarrýýnn  bbeesslleennmmeessii
kkoonnuussuunnddaa  ddaavvrraannýýþþllaarrýýnnýý  nnaassýýll
bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??
DDrr..  KKaayynnaarr::  Bizim mutfaðýmýzda
unlu ve þekerli, yaðlý gýdalar ço-
ðunlukta. Buraya gelince peynir,
et, salam, sosis gibi çabuk yeni-
len ama kalori deðeri yüksek gý-
dalar aðýrlýk kazanýyor. Hambur-
ger, sandviç gibi gýdalar çok sa-
kýncalý. Ama son zamanlarda ha-
nýmlar saðlýk programlarýna bü-
yük ilgi gösteriyor ve bunun so-
nucu ellerinden geldiðince ye-
mek düzenini olumlu yönde de-
ðiþtirmeye çalýþýyorlar. 

BBeekkeenn::  SSiizzccee  eenn  bbüüyyüükk  yyaannllýýþþ  nnee??
DDrr..  KKaayynnaarr::  Burada çok önemli
bir konuya deðinmek istiyorum.
Sigara alýþkanlýðý eskiden erkek-
ler arasýnda çok yüksekti. Oysa
artýk hanýmlar erkeklere oranla
daha fazla sigara tüketmeye baþ-
ladýlar. Bunu bir anlamda avun-
ma aracý olarak da görüyorlar.
Ýçlerinde bulunduklarý boþluk,
çoðunda sigara alýþkanlýðý ortaya
çýkarýyor. Ayrýca çalýþan hanýmlar
arasýnda sigara bir sembol olarak
da görülebiliyor. Bunun sonucu
olarak hanýmlarda görülmeyen
akciðer kanseri gibi hastalýklar
artýk sýk olarak görülmeye baþla-
dý. Bence sigara bir insanýn ken-
dine yapabileceði en büyük kö-
tülüktür. Baðýþýklýk sistemini yok
eden baþlýca etkenlerden biri
sigaradýr.

BBeekkeenn::  SSiizziinn  kkýýssaaccaa  ttaavvssiiyyee  eeddeebbii-
lleecceeððiinniizz  bbeesslleennmmee  þþeekkllii  nnaassýýll??
DDrr..  KKaayynnaarr:: Herþeyden ölçülü ve
düzenli olarak yemek. Ayrýca so-
ðan, sarýmsak, zencefil, soya, ye-
þil çay gibi bazý gýdalarýn koruyu-
cu ve vücut direncini artýrýcý etki-
si kesin. Balýk ve yeþil yapraklý
sebzeler çok faydalý. Yulaf ve
keten tohumu biyolojik deðeri
çok yüksek gýdalar arasýnda. Süt
ürünleri ve bol meyve tüketilme-
li. Tabii hareket þart.
BBeekkeenn::  TTeeþþeekkkküürr  eeddeerriizz  ssaayyýýnn
KKaayynnaarr..  

Çaðýn Sorunu: Saðlýklý beslenme

BBeesslleennmmee  vvee  ddiiyyeett  uuzzmmaannýý
ssaayyýýnn  DDrr..  AAttaa  KKaayynnaarr



YENÝ VATAN GAZETESÝ

AAVVRRUUPPAASayý 46 Sayfa 39

Avrupa Birligi geniþledi
1 Mayýs 2004 tarihinden itiba-
ren 10 yeni ülke daha AB`ye
katýldý. Bu ülkelerin katýlýmý ile
birlikte birçok yeni düzenleme
de gündeme geldi. Bu düzen-
lemelerin ve deðiþikliklerin ge-
nel olarak ne olduðu ile ilgili
Viyana Entegrasyon Fonu`nun
düzenlemiþ olduðu bilgileri
aþaðýda bulabilirsiniz.

Yeni  AB  üyeleri
Avrupa Birliði`ne yeni katýlan
üye ülkeler Estonya, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Slo-
vakya, Slovenya, Çek Cumhu-
riyeti, Macaristan ve Kýbrýs`tan
oluþmaktadýr. Yeni üye ülkele-
rin en küçügü 400.000 nüfusu
ile Malta, en büyüðü ise 30
milyonu aþan nüfusu ile  Po-
lonya. 10 yeni üye ülkenin katý-
lýmý ile 35 üye ülkeden oluþan
AB`de yaþayan insanlarýn sayýsý
450 milyon oluyor. 

Para  ve  kurlar
1 Mayýs 2004 tarihi itibari ile
Avrupa Birliði`ne yeni üye
ülkelerin kurlari ilk aþamada
deðiþmiyor. Maastricht þartlarý-
ný yerine getiren ülke iki yýl son-
ra otomatik olarak Euro sahasý-
na dahil olacak. Uzmanlara
göre, yeni üye ülkelerin bu
þartlarý yerine getirmesi ancak
2008 yýlýndan itibaren müm-
kün olabilecek.

Seyahat  ve  vize  hükümleri
Avrupa Birliði bir Schengen
ülkesidir. Schengen üye devlet-
leri (örneðin Avusturya, Al-
manya, Ýtalya) arasýndaki seya-
hat özgürlüðü yeni üye ülkeler
için geçerli deðildir. Sýnýrlardan
kontrolsüz geçme bu ülkelerin
Schengen Sözleþmesi`ne katýl-
malarý ile mümkün olacaktýr.
Dolayýsýyla 1 Mayýs 2004 tari-
hinden sonra sýnýrlarda bu yeni
üye ülkeler için kontroller de-
vam edecek. Bu ülkelelerin
Schengen Sözleþmesi`ne ne
zaman katilacaðý konusunda

ise herhangi bir belirleme söz
konusu deðil.
Alýþveriþ  ve  gümrük  hükümleri
1 Mayýs 2004 itibari ile sýnýr
kontrolleri azalmakla birlikte
sigara, alkol gibi bazý mallarda
kýsýtlamalar mevcuttur. Kýbrýs
ve Malta`nýn dýþýnda, sigara i-
çin mevcut olan sýký kurallar
geçerliliðini koruyacak. 17 ya-
þýndan itibaren kiþi baþýna en
fazla 200 sigaraya izin var.

Macaristan, Çek Cumhuri-
yeti, Slovenya ve Slovakya`dan
kara yolu ile giriþ yapýldýðýnda
sadece 25 adet sigara izni var.
Bu düzenlemeler her ülkeye
göre 31.12.06 ile 31.12.09
tarihleri arasýnda kaldýrýlacak.
Malta ve Kýbrýs haricindeki ül-
kelerden uçak ile giriþ yapýldý-
ðýnda da bugüne kadar geçerli
olan kural uygulanmaya de-
vam ettiði için 200 adet sigara
getirilebilecek. Malta ve Kýbrýs-
`tan giriþ yapýlýrken ise yeni
üye ülkelerin dýþýndaki Avrupa
Birliði üye devletleri için uy-
gulanan 800 adet sigara iz-
ni uygulanacak.
Alkollü içecekler (bira ve
þarap dahil) için 1 Mayýs
2004 tarihinden itibaren
diðer tüm AB üye devletle-
ri için uygulanan sýnýrlamalar
geçerli olacak. Örneðin:
-100 litre bira
-90 litre þarap ya da köpüklü
þarap
Avusturya`ya ilaç getirilmesi
esas olarak izne tabi olmakla
birlikte yurtdýþýnda þahsi kulla-
ným amacý ile alýnmýþ 3 paket
ilaç Avusturya`ya getirilebilir.
Bu miktarýn üstündeki ilaçlarýn
Avusturya`ya sokulabilmesi i-
çin Federal Sosyal Ýþler ve Sað-
lýk Bakanlýðý`nýn onayý gerek-
mektedir.
Yeni üye ülkelerden araç ithali
ise kolaylaþacak. Bu konudaki
iþlemler ile ilgili detaylý bilgileri

ÖAMTC ya da ARBÖ`den edi-
nebilirsiniz.

Yeni  üye  ülkelerde  çalýþmak
Avrupa Birliði`ne üye olmakla
bütün yeni üye ülkelerde ücret-
li bir iþte çalýþmak esas itibariy-
le mümkün. Ancak Avusturya
ve Almanya`nýn talebi ile, yeni
üye ülkelere yedi yýllýk bir geçiþ
süresi uygulanacak.
Bu düzenleme çok sayýda çalý-

þanýn ayný anda batý-
daki iþ piyasasýna hü-
cum etmesini önlemek

amacýný taþýyor. Bu kýsýtlama-
ya karþýlýk olarak yeni üye
ülkelerin bazýlarý
da 

AB eski üyesi
olan 25 ülke için ge-

çiþ süreleri kararlaþtýrdýlar. Bu
nedenle 1 Mayýs 2004 tarihin-
den itibaren yeni AB üyesi olan
ülkelerde çalýþmayý düþünenle-
rin ilgili ülkelerin elçiliklerine
baþvurmalarý gerekmektedir.
Kýbrýs ve Malta ise bu geçici sý-
nýrlamalarýn dýþýnda yeralýyor.
Bu ülkelerin vatandaþlarý katý-
lým tarihinin baþýndan itibaren
Avusturya`da çalýþma ve otur-
ma hakkýný elde ediyorlar. Ayný
þekilde Avusturya vatandaþlarý
da Kýbrýs ve Malta`da serbest-
çe mesleklerini yapabilirler. An-
cak Kýbrýs`ýn kuzey ve güney
kesimleri için deðiþik düzenle-

meler söz konusu olduðu için
bu hususa dikkat edilmesi ge-
rekmektedir.

Geçiþ  süresi
Yeni AB üye ülkelerinde çalý-
þanlar için Avrupa Birliði`ne
girdikten sonra ilk iki yýl içersin-
de, ulusal 

düzenleme-
lerin geçerli ol-

masý öngörülüyor. Bu kýsýtla-
malar daha sonra en fazla yedi
yýl olmak üzere uzatýlabilir. Bu
düzenleme ile iþ piyasýsýnda o-
luþabilecek fazla yüklenmenin
engellenmesi amaçlanýyor.

Ayrýca baþta inþaat sektörü,
bahçývanlýk, metal üretimi, sos-
yal ve güvenlik hizmetleri ile il-
gili alanlarda da hizmet özgür-
lüðü sýnýrlandýrýlmýþtýr. AB`ye
yeni üye olan ülkelerin firmala-
rý ilk yýllarda özellikle bu alan-
larda hizmetlerini serbestçe
sunamayacaklardýr.
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Viyana- Avusturya'da meydana
gelebilecek bir ölüm olayýnda,
ölen kiþinin organlarýnýn, ailesi
rýza göstermese bile ihtiyaç
duyan bir hastaya nakledilebi-
leceðini biliyor muydunuz? E-
vet Avusturya'da kanuni olarak
organ nakli konusunda "itiraz
kuralý” (Widerspruchsrege-
lung) geçerlidir. 

Bu þu anlama gelir; eðer Avus-
turya'da yaþayan bir kiþi yaþar-
ken  devletin yetkili dairesine

açýk olarak ölümünden sonra
organlarýnýn baþka birisine
aktarýlmasýný istemediðini be-
lirten imzalý bir belge vermez-
se, ölümünden sonra ihtiyaç
duyulduðu takdirde organlarý
baþkasýna aktarýlabilir. Üstelik
bunu ölen kiþinin ailesi bile en-
gelleyemez. Bu durum ayný þe-
kilde Avusturya'da yaþayan ya-
bancýlar için de geçerli. Yani
vatandaþlýk ayýrýmý yapýlmadan
herkes "potansiyel organ ba-
ðýþlayýcýsý" konumundadýr.

Konuyla ilgili kanuni dayanak
Avusturya Hastaneler Kanunu-
'nun (Krankenanstaltengesetz)
62. maddesinde yer alýyor. Bu
madde 1982 yýlýndan bu yana
yürürlükte olmasýna raðmen
þu ana kadar sadece 4000 kiþi
ölümü halinde organlarýnýn
baþkasýna nakil edilmemesini i-
çeren belge vermiþ. Bunun se-
bebi insanlarýn bu uygulama-
dan haberdar olmamasý.
Organ nakli konusunda önem-
li bir ayrýntý ise, saðlýklý bir or-
gan naklinin yapýlabilmesi için
organýn taze ve kanýyor olma
özelliðine sahip olmasý. Bunun
için de, kiþi ölmeden hemen
önce, yani "beyin ölümü" sýra-
sýnda organlarýnýn alýnmasý
gerekir. Yani gerçekte hayatta,
ancak hukuki olarak ölü (beyin
ölümü) olunan bir durumda
organlar nakil edilmek zorun-
dadýr.

Peki itiraz iþlemi nasýl yapýlabi-
lir? Konuyla ilgili devlet kuru-
mu Avusturya Saðlýk Ýþleri E-
nistitüsü'dür.
(Österreichisches Bundesinsti-
tut für Gesundheitswesen)
(ÖBIG)
Ýtiraz iþlemi bu kurumun
yürüttüðü "Organ nakli itiraz
kayýt defteri'ne" kayýt edilmeli-
dir. Bunun için öncelikle bu ku-
rumundan alýnacak itiraz di-
lekçe belgesi  (Antragsformu-
lar für widerspruch gegen eine
Organentnahme) yetiþkinler ve
çocuklar için ayrý olmak üzere
doldurulup bu kurumun yü-
rüttüðü kayýt defterine iþlen-
melidir. Kurumun adresi ve
telefonu  ise þöyle: 
Österreichisches
Bundesinstitut für
Gesundheitswesen  / A-1010
Wien, Stubenring 6, / Telefon
(01) 51561-0  

Dikkat! “Organlarýnýz nakledilebilir.

Viyana-  Son 10 senedir 15.
Viyana'da hizmet veren Ünsal
Market (Feinkost) müþterileri-
ne daha iyi hizmet verebil-
mek için market içerisinde
kurduðu fýrýn ile hakiki Türk
simiti yapýyor.
Müþterilirine daha kaliteli
hizmet ve daha geniþ çeþit

yelpazesi sunmak için yakla-
þýk olarak 2 ay önce kurduk-
larý fýrýn ile Ünsal ve Ali Yýldýz
kardeþler, Türklerin damak
tadýna göre Pide, Kýymalý Pi-
de, Ankara simiti, Tahinli Pi-
de, Peynirli ve Kýymalý Pide,
Açma ve Poðça imal ediyor-
lar.

Viyana'da hakiki

Türk simiti

Viyana- Avusturya'da yaþayan
Malatya kökenli yurttaþlarýmýz
tanýþma günü adý altýnda 3.
kez biraraya geldiler. Tuna
adasýnda (Donauinsel) ailele-
riyle birlikte sýcak bir atmos-
ferde biraraya gelen Malatya-
'lýlar, organize edilen piknik p-
rogramýndan, birlikteliklerini
sosyal çalýþmalarý kendine a-
maç edinecek bir dernek çalýþ-
masýnýn kararýný alarak ayrýldý-
lar. 
Malatyalýlar Birliðinin tanýþma
gününde geçici yönetim
kurulunu olþturarak, Avus-

turyanýn çeþitli eyaletlerinde
yaþayan Malatyalý yurttaþlarý-
mýza ulaþmak ve hemþehirlile-
rin güçlerini birleþtirerek sos-
yal faaliyetlerle yurttaþlarýmý-
zýn sorunlarýna daha yakýn-
dan çözümler üretmek ama-
cýnda olduklarýný ve bunu en
kýsa zamanda dernekleþerek
gerçekleþtirme çabasýnda ol-
duklarýný duyurdu. Geçici yö-
netim kurulunda Mehmet Bü-
yük, Hüseyin Aþkýn, Mehmet
Emin Kahraman, Ali Öksüz,
Ýlhan Kayan, Haydar Þahin ve
Orhan Orhanoðlu bulunuyor.

Malatyalýlar Tanýþma Günü 
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Fýndýðýn kanser hastalýðýnýn
azalmasýnda etkin olduðunun
belirlendiðini söyleyen Ahmet
Þahin, faydalarýný þöyle sýraladý:

Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Giresun Meslek Yüksek
Okulu Müdürü ve Fýndýk
Eksperliði Bölümü Öðretim
Görevlisi Ahmet Þahin, yapýlan
araþtýrmalarda fýndýðýn iç kabu-
ðunun kanser hastalýðýnýn azal-
masýnda etkin olduðunun
belirlendiðini söyledi. 

Ahmet Þahin, enerji deposu

olan fýndýðýn insan saðlýðý açý-
sýndan çok önemli olduðunu
belirterek, "Fýndýkta bulunan B2
ve B6 gibi iki önemli vitamin,
özellikle geliþim çaðýndaki
çocuklarda ruhsal saðlýðý geliþ-
tiriyor ve kan yapýmýnda gerekli
olan maddeleri saðlýyor" dedi. 

Ýnsan geliþimi için çok önemli
olan bazý vitaminlerin en yük-
sek oranla fýndýkta bulunduðu-
nu vurgulayan Þahin, þöyle
devam etti: "Fýndýðýn içinde
yüksek oranda bulunan kalsi-
yum, kemik geliþiminde ve kuv-
vetli diþ oluþumunda oldukça
etkilidir. Fýndýkta bulunan E
vitamini kas hastalýklarýný
engelleme açýsýndan oldukça
önemlidir. Fýndýðýn yaný sýra fýn-
dýk yaðý da insan saðlýðý açýsýn-
dan oldukça önem taþýmakta-
dýr. Fýndýk yaðý kandaki kötü
kolesterolü yok ediyor, iyi
kolesterol oranýný da artýrýyor.
Yapýlan araþtýrmalara göre bu
durum hiçbir tarým ürününde

bulunmayan bir özelliktir.
Bunun yaný sýra fýndýk yiyen
insanlarda, yemeyen insanlara
göre daha az oranda kalp
hastalýðý riski görülmektedir." 

“Kanser  hastalýðý  riskinin
azalmasýnda  etkili”

Þahin, fýndýkta bulunan besin
elementlerinin hepsinin insan
saðlýðý açýsýndan ayrý bir önem
taþýdýðýný kaydederek, þunlarý
söyledi: "Yapýlan araþtýrmalarda
fýndýðýn iç kabuðunun kanser
hastalýðýnýn azalmasýnda etkin
olduðu tespit edilmiþtir.
TÜBÝTAK'ýn yap-
týðý araþtýrma-
lara göre
T r a k y a ' d a
kanser olma
oraný binde 2
iken, bu dur-
umun Karadeniz
Bölgesi'nde 10 binde 2
olduðu gözlenmiþtir.
Bunun sebebi ise fýndýk tüke-

timinin Karadeniz'de fazla
olmasýdýr." 
Fýndýðýn bu kadar faydalý olma-
sýna raðmen halkýn tam olarak
bunun farkýnda olmadýðýný
belirten Þahin, "Saðlýklý beslen-
mek için insanlarýn her gün bir
avuç fýndýk tüketmesi gerek-
mektedir. Fýndýk tüketiminin
artýrýlmasý için fýndýðýn saðlýk
açýsýndan tanýtýmýnýn iyi yapýl-
masý gerekmektedir. Fýndýk
tüketimi yapýlamýyorsa, fýndý-
ðýn verdiði etkiyi saðlayan fýn-
dýk yaðýnýn tüketimi artýrýlmalý-
dýr" diye konuþtu.

Her gün bir avuç fýndýk

SSaattýýllýýkk  VViillllaa
Korneuburg Merkezinde 

489 m2 bahçe içerisinde 3 katlý,
225 m2 kullaným alanýna sahip

7 oda, 2 banyo, kaloriferli,
mobilyalý,çok kullanýþlý villa 

kelepir fiyatýna satýlýktýr.

Tel: 0226273506
Handy : 069911843962

Wr.  Neustadt
Devren  Kiralýk

DDüükkkkaann
Bütün malzemeleri ile iþler durumdaki 
75 m2 dükkanýmýzý devren kiralýyoruz. 

Ýçinde Pizza Fýrýný, Pizza Masasý, Döner
Makinasý, Dolap, ve bütün tesisatlarý ile

devrediyoruz.

TEL: 026 22 20 113
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Bugün artýk doðal  ve sað-
lýklý beslenme insan haya-
týndaki en önemli öðeler-
den birisi. Bunu saðlaya-
bilmek için bize en faydalý
gýdalarý yeterli ölçüde al-
mamýz gerekir.

Çeþitli gýdalar arasýnda
bazýlarý içerikleri bakýmýn-
dan yüksek deðere sahip-
ler. Bunlardan birisi de, ya-
vaþ karbonhidratlar olarak
adlandýrdýðýmýz, niþasta i-
çeren ve enerji deposu o-
lan yulaftýr. Yulaf uzun sü-
re tok tutmasý ve yað hüc-
relerinde depo edilmeme-
sinden dolayý zayýflama p-
rogramlarýnýn vazgeçilmez
ürünlerindendir. 

Protein açýsýndan zengin,
ayrýca çocuklarýn zeka ve
vücut geliþiminde etkilidir.
Ayrýca içerdiði proteinlerin
yaðlarý eritme özelliði ol-
masýndan dolayý kilo soru-
nu olanlar yada güzel bir
vücuda sahip olmak iste-
yenler için idealdir. Ýçinde
bulunan yüksek oranlarda-
ki kalsiyum, demir, silis-
yum, çinko, mangan, B1,
ve E vitaminleri bu tahýlýn
beslenme deðerini olduk-
ça yükseltir.

Hazýr olarak satýn alabile-
ceðiniz yulaf ezmesi yo-
ðurt, meyva suyu yada
çorbalara katýlarak lezzetli
bir þekilde tüketilebilir. Sa-
dece yenmeden önce 15
dakika kadar bekletilip yu-
muþamasý saðlanmalýdýr.
Çocuklar için hazýrlayabile-
ceðiniz yulaf muhallebisi
de oldukça faydalýdýr.
Bunlarýn dýþýnda yulaf içe-
rikli güzellik malzemelerini
kendiniz de yapabilirsiniz.
Örneði yulaf ile yapacaðý-
nýz yüz maskesi yulafýn
bað dokusunu sýkýlaþtýrýcý

özelliði ile hem yüzünüzde
hemde selülit olan bölge-
lerde cildi gerginleþtirecek,
kuru bölgeleri de yumu-
þatacaktýr. Bunun için 1
çorba kaþýðý yulaf, 3 kaþýk
sýcak sütle karýþtýrýlýp yu-
muþatýlýr ve ýlýk olarak cilde
sürülüp 5 dakika beklen-
dikten sonra yýkanýr. 

Ayrýca 1 çorba kaþýðý yulaf
ezmesini biraz üzümle e-
zip krem kývamýna gelene
kadar karýþtýrýn. Yüz, bo-
yun ve dekolte kýsýmlara
sürün 5 dakika bekletip yý-
kayýn. Cildinize uyguladý-
ðýnýz bu peeling iþlemi ile
kýsa sürede daha yumuþak
ve genç görünüþlü bir cil-
de sahip olacaksýnýz. 30
gr. yulaf ezmesini bir bar-
dak suyla ýslatýp püre kýva-
mýna  getirerek bu karýþýmý
sýcak olarak elinize sürün,
yarým saat bekletip yýka-
yýn. Buda el bakýmýnýz için
çok faydalý olacaktýr.

Konuk  Yazar:  Dr.  Ata  KAYNAR

DDooððaall  ggüüzzeelllliiððiinn  aaddýý::  YYuullaaff

Saðlýklý yaþam için verilen 10
öðüt tutulduðunda ne doktora
gerek var ne de haplara... 
Uzmanlar bu yöntemler saye-
sinde erkeklerin saðlýklarýný ko-
ruyacaðýný ve saðlýk problemle-
rini erkenden fark edip önlem a-
labileceðini belirtiyor. 

1- Aðýrlýk  : Eðer bel çevreniz 93
santimetrenin üstündeyse kalp
hastalýklarý ve aþýrý kiloya baðlý
sorunlarla karþý karþýyasýnýz de-
mektir. Alkol tüketimini azalt-
manýz ve her gün 100 kalori
kadar daha az almanýz, kýsa sü-
rede fazla kilolarýnýzdan kurtul-
manýza yardýmcý olacaktýr. 

2- Baðýrsaklar: Baðýrsak sorun-
larý, baðýrsak kanserinin en ö-
nemli uyarýlarýndan biridir. Eðer
tuvalete gitme alýþkanlýklarýnýz-
da ani bir deðiþiklik olduysa, bu
tehlike grubuna giriyorsunuz
demektir. Yapmanýz gereken en
akýllýca þey doktorunuza konuyu
açýp, bu deðiþimin sebebini öð-
renmektir. 

3- Cinsel  Yaþam: Sürekli olarak
ereksiyon problemi yaþýyorsa-
nýz, bunun sebebi ya psikoljik ya
da fizikseldir. Kolay yoldan se-
bebini öðrenmek için uyurken
ereksiyon olup olmadýðýnýzý
kontrol etmeniz yeterli. Eðer u-
yurken ereksiyon oluyorsanýz,
sorununuzun kaynaðý psikolo-
jik. Büyük ihtimalle stres, aþýrý
sinirlilik ya da kötü giden cinsel
yaþam bunun sebebidir. Dikkatli
olun, iktidarsýzlýk yaklaþan daha
tehlikeli saðlýk sorunlarýnýn ha-
bercisi olabilir. Bu yüzden dok-
torunuza danýþmaktan çekin-
meyin. 

4- Benler: Benlerin büyümesi ya

da renk deðiþtirmesi tehlike
sinyalidir. Melanom yani cilt
kanserleri içinde en tehlikelisiyle
karþý karþýya kalabilirsiniz. Ýki
haftada bir benlerinizi kontrol
edin. 

5- Huylar: Huylarýnýz Saman
alevi gibi mi? Çabuk sinirlenip,
çabuk mu yatýþýyorsunuz? Ne
yazýk ki klinik depresyonla karþý
karþýya olma riskiniz çok yüksek.
Antidepresanlarla bu durum-
dan çabuk þekilde kurtulabilirsi-
niz. Ama ilk önce bir doktorla
görüþmeniz gerekiyor. 

6- Testisler: Banyo yaparken
testislerinizi kontrol edin. Büyü-
me veya deformasyon tehlike
sinyali olabilir. Böyle bir durum-
la karþýlaþýrsanýz mutlaka dokto-
runuza baþvurun. 

7- Susuzluk: Sürekli susama di-
yabet tehlikesini akla getiriyor.
Basit bir testle diyabet olup ol-
madýðýnýzý öðrenebilirsiniz.

8- Egzersiz: Her gün 30 dakika
düzenli egzersiz yapmak saðlý-
ðýnýzý korumanýza yardýmcý ola-
caktýr. Yakýn yerlere yürüyerek
gidin ve asansörü deðil merdi-
venleri kullanmaya özen göste-
rin. 

9- Mesane: Bir gece içinde 2 ya
da 3 kez tuvalete gidiyorsanýz,
50 yaþýn da üstündeyseniz pro-
stat sorunuyla karþý karþýya ola-
bilirsiniz. 

10- Kalp: Merdiven çýkarken
zorlanýyorsanýz ve ortayaþý geç-
tiyseniz kalp sorunlarýyla karþý
karþýya olabilirsiniz. Hemen
doktorunuza baþvurun. 

Bu Haber
erkekler için
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Yeni Vatan Gazetesi
Yayýn Yönetmeninin dikkatine

VViiyyaannaa,,  0044..0066..22000044

ÇÇookk  DDeeððeerrllii    YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii  YYaayyýýnn  YYöönneettmmeennii!!

Arbeiterkammer (Ýþçi Odasý) olarak üyelerimizin geldikleri ülkelere bakmadan onlarýn haklarýna sahip çýkmalarýna ve o
haklarýný elde etmeyi gözetiyoruz. Gazetenizde sizinle görüþme yapan meslektaþlarýmýzý bizimle görüþmeye davet edi-
yorum, lütfen bu davetimi kendilerine iletin.

Bunun dýþýnda bazý noktalarýn düzeltilmesi beni fazlasý ile memnun edecektir:
• Arbeiterkammer' de üyelerimizin hepsi kökenlerine bakýlmaksýzýn hizmetlerimizden eþit olarak yararlanmaktadýr.
Geçtiðimiz sene içerisinde üyelerimiz için 75 milyon Euro elde etmiþ bulunmaktayýz, bu paralar firmalarýn üyelerimize
ücretlerinin ödenmemesinden, firmalarýn iflaslarýndan veya emeklilik ile ilgili durumlardan elde edilmiþtir. Kendileri için
75 milyon Euro elde etmiþ olduðumuz üyelerimizin yarýsýndan fazlasýnýn göçmen iþçiler olduðunu belirtmek isterim.
Bunun dýþýnda geçtiðimiz sene üyelerimize 380.000 defa yardým ve danýþmanlýk yapmýþýz. Bu yardým ve danýþmanlýk
hizmetimizin önemli oranýný göçmen iþçiler oluþturmaktadýr.

• Arbeiterkammer'de üyelerine hem Almanca, hem de Türkçe, Kürtçe, Sýrpça, Hýrvatça ve Bosnakça danýþma hizmeti
eþit bir þekilde verilmektedir. Üyelerimiz hangi dilde danýþma hizmetimizden yararlanmak istiyorlarsa, o dilde danýþma
hizmetinden yararlanabilirler. Üyelerimiz geldikleri ülke diline göre danýþmaya sevkedilmemekteler, kaldý ki danýþma
hizmetimiz hangi dilde yapýlýrsa yapýlsýn, ister Türkçe isterse Almanca olsun, kalite ayný derecede iyidir.

• Her üyemiz hukuki korumaya sahiptirler. Mahkeme masraflarýnýn oldukça yüksek olduðunu da belirtelim. AK iþ
hukuku ile ilgili konuda mahkemeye giderken , davanýn kazanma þansýnýn durumuna göre karar vermektedir. Sadece
bazý durumlarda, mahkeme aleyhde sonuçlandýðý taktirde, mahkeme masrafý üyelerimiz tarafýndan karþýlanmasý talep
edilmektedir. Okuyucularýnýzý en hýzlý bir þekilde nasýl yeni  iþ bulacaklarý konusunda aydýnlatmanýz gerekir:
Avusturya'da tek resmi iþ bulma kurumu "Arbeitsmarktservice" dir. Avusturya'da çalýþan herkes iþsizlik sigortasýna para
ödemektedir, onun için de Arbeitsmarktservice' in hizmetlerinnden yararlanma haklarý vardýr.

Biz Arbeiterkammer olarak, üyelerimizin Arbeitsmarktservice ile olan sorunlarýnda yetkiliyiz. Örnegin: Ýþsizlik parasý
hakký yanlýþ hesaplanmýþsa. Ayrýca Arbeitsmarktservice'de iyileþmelerin yapýlmasýnda sürekli çalýþmalar yapmaktayýz.
Avusturya vatandaþlýðýna bakýlmaksýzýn, iþ arayan herkesin maðduriyet yardýmýna (Notstandshilfe) hakký olmasýný ha-
yata geçirdik. Son olarak  Arbeitsmarktservice Arbeiterkammer'e göçmenlerin aðýrlýklý olarak dil kurslarýna gönderile-
ceklerine dair söz vermiþ olduklarýný da belirtelim. Bu bilgilerin okuyucularýnýz için önemli bilgiler olduðuna inanmak-
tayým. Arbeiterkammer'in gelmiþ olduklarý ülkelere bakýlmaksýzýn üyeleri için  vermiþ olduðu hizmetlerine yönelik haber
beni memnun edecektir.

Dostça selamlarýmla,
Alice Kundtner
Bereichsleiterin Beratung
Arbeiterkammer Wien
(Viyana Ýþçi Odasý Danýþmanlar Müdürü)

Viyana Ýþçi Odasý’nýn (AK) 
cevap hakkýný yayýnlýyoruz!

Vatandaþlarýn hizmetlerinden memnun olmadýklarýný açýkladýklarý  

VViiyyaannaa-  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii''nniinn  ssoonn  ssaayyýýssýýnnddaa  ""ÝÝþþççii  OOddaallaarrýý  ((AAKK))  hhiizzmmeettlleerriinnddeenn  vvaattaannddaaþþllaarr  mmeemmnnuunn  ddeeððiilllleerr""  mmaannþþeettiinnee
iissttiinnaaddeenn  AAKK''nnýýnn  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii''nnee  ggöönnddeerrddiiððii  cceevvaapp  hhaakkkkýýnnaa  ddookkuunnmmaaddaann  ""ddüürrüüsstt,,  ssöözz  hhaakkkkýý  vveerrmmee  vvee  ttaarraaffssýýzz
hhaabbeerrcciilliikk""  ggeerreeððii  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzýýnn  ddiikkkkaattiinnee    oolldduuððuu  ggiibbii  ssuunnuuyyoorruuzz..
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Viyana  AK  Meclisine  seçilen
Bündnis  Mozaik  Derneði  baþkaný
Levent  Öztürk  geçen  sayýmýzda
AK’nýn  hizmetleri  konusunda
þunlarý  söylemiþti.  

Halkýmýzdan þikayetler geliyor
tabii. Ama 2000 yýlýndaki seçim-
lerden sonra AK Baþkaný ile yaptý-
ðýmýz görüþmelerde sorunlarý
dile getirdik. Burada da en büyük
sorun kendilerine danýþma ile
ilgili olarak önyargýlý davranýlmasý
ve yeterli ilginin gösterilmemesi
idi. Ama son zamanlarda bazý
yanlýþ anlaþýlmalar dýþýnda fazla
þikayet gelmiyor. Vatandaþ bir
sýkýntýsý olduðunda kendisine yar-
dým edilmesini, yol gösterilmesini
bekliyor. Beratung dediðimiz da-
nýþma hizmetleri halkýmýzý ilgilen-
diren en önemli unsur ve en
büyük sorun. Danýþma hizmetle-
rindeki en büyük engel de bek-
leme süresinin çok uzun olmasý.
Ýþten çýkarýlan birini düþünün,
haklarýyla ilgili olarak bilgi alabil-
mek için müracaat ettiðinde iki
hafta sonrasýna termin verilebili-
yor. Bu çok uzun bir süre. Acil
danýþma denilen hizmetin iþlerli-
ðini korumasý gerek. Zaten çok
kiþinin bundan haberi bile yok.
Halbuki bazý durumlarda zaman
çok önemlidir. Biz bu konuda 5 iþ
günü bekleme süresi için söz
aldýk. Ama isteðimiz bunun iki
güne indirilmesi.

Kýsa adý AK (Arbeiterkammer) olan Viyana Ýþçi
Odalarý’ndan Vatandaþ memnun deðil

AK hizmetleri hakkýnda ne demiþlerdi?

Levent
Öztürk

Yaþar  YILDIZ  :
"AK  hala  cevap  vermedi"

Yaþar YILDIZ(39): Ben inþaat
yardýmcýsý (Bauhilfe) olarak ça-
lýþýyordum, þu an iþsiz kaldým.
Arbeiterkammer'in bize iþ bul-
ma konusunda yardým etmesi-
ni istiyorum. Ýþ bulma imkaným
çok kýsýtlý. Sadece eþe dosta so-
ruyoruz, bildiðiniz bir yerlerde
iþ var mý diye. Bize yardým ede-
cek kimse yok. Ýþ bulma husu-
sunda kurumsal bir destek ver-
melerini istiyorum. Daha önce
bir defa Arbeiterkammer'e iþim
düþtü. Çalýþtýðým firma iki üç
ay maaþýmý vermedi. Arbeiter-
kammer'e gittim. Yazýp çizdiler
ama 2 yýl geçmesine raðmen
hala bir cevap alamadým. Hala
bekliyorum.

Durak  ERBEK:  
"Arbeiterkammer'e  bir  defa
iþim  düþtü.  Onu  da  halletmedi-
ler.  Orada  bulunan  Türk  me-
murlar  iþi  zora  sokuyorlar."

Arbeiterkammer'e bir defa iþim
düþtü. Onu da halletmediler.
Orada görevli Türkler var diye
önce onlara danýþmaya gidiyo-
ruz, ama hemþericilik yaptýklarý
için bir yardým alamýyoruz.
Çalýþtýðým firma aylýðýmý ver-
mediðinde Arbeiterkammer'e
gittim. Türk bir memur vardý.
O ilgilenmeyince Avusturyalý
memura gittim. Onunla da dil
yetersizliði yüzünden çok anla-
þamadýk. Orada bulunan Türk
memurlar iþi zora sokuyorlar.
Belge eksik, sizin iþiniz olmaz
diyorlar. Ama daha sonra ayný
belgelerle Gewerkschaft'a gi-
dince iþim hemen halloldu. 

Mehtap  KORKMAZ:
"AK'nýn  bize  faydasý  yok"

Mehtap KORKMAZ(42): 2 yýl-
dan beri iþsizim. Üç çocuðum
var. Çalýþmak istiyorum ama is-
tediðim gibi bir iþ bulamýyo-
rum. Daha önce çalýþtýðým
þampanya firmasý hep mesaiyi
uzatmak istiyordu, bu  da ço-
cuklarým olduðu için bana uy-
muyordu. Þimdi de bir çok yere
çalýþma baþvurusu yapmama
raðmen hala bir sonuç alama-
dým. 
Arbeiterkammer iþçilerin hakký-
ný arýyor ama bize bir faydasý
yok. Ýlla ki çalýþtýðýnýz iþte bir
problem olup da ona baþvur-
manýz lazým. Mesela ben iþ a-
rýyorum ama bir yardýmýný
göremiyorum. Bugüne kadar
da bir faydasýný görmedim.
Ben yanlýz baþýna üç çocuðuna
bakmaya çalýþan bir bayaným.
Türkiye'den kuaför diplomam
var. Bu mesleðimi icra edeme-
diðim gibi baþka bir iþ de bula-
mýyorum. Baþlangýçta iki aylýk
bir Almanca kursuna gönder-
miþti bizi Arbeitskammer, ama
o kurs  yetersiz oldu. Yani þu an
lisan yetersizliði de çekiyorum.

Yaþar  YILDIZ  
Durak
Erbek

Mehtap
Korkmaz



Viyana-  Yaz  ile  birlikte  birçok
insaný  tatil  heyecaný  sardý.  Ö-
zellikle  tatil  hakkýný  yaz  mevsi-
minde  kullanacak  olan  binlerce
gurbetçimiz  þimdiden  hazýrlýk-
lara  baþladý.  Peki  tatil  hakkýmý-
zýn  hukuki  boyutunu  ne  kadar
biliyoruz?  Tatil  hakký  ile  ilgili  bi-
linmesi  gereken  birçok  önemli
ayrýntý  var.  Bilinçli  bir  þekilde
kullanýlacak  tatil  hakký  sonra-
dan  karþýlaþabileceðiniz  bazý
tatsýz  süprizleri  engellemekle
kalmayacak  size  ayný  zamanda
daha  avantajlý  bir  tatil  hakký  da
sunacaktýr.  Ýþte  tatil  hakký  ile
ilgili  bilmemiz  gerekenler:

Kimin  ne  kadar  tatil  hakký  var

Tatil süresi hakký, iþ iliþkisinin u-
zunluðuna baðlý olarak deði-
þiklik gösterir. Yeni baþlanmýþ
bir iþte ilk altý ay için Tatil hakký
orantýsal olarak hesaplanýr. Ýlk
6 aydan sonra, yani ilk çalýþma
yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren
yýllýk tatil hakkýnýn tamamý kul-
lanýlabilir. Ýkinci yýl ile birlikte
yýllýk tatil hakkýnýn tamamý her
çalýþma yýlýnýn baþýndan itiba-
ren kullanýlabilir.  
Çalýþma süresinin uzunluðuna
göre tatil hakký þöyledir:
" 25 yýla kadar çalýþmýþ olanla-
rýn 25 iþ günü (30 normal gün)
" 25 yýldan fazla çalýþmýþ olan-

larýn ise 30 iþ günü (36 normal
gün) tatil haklarý vardýr.
Dikkat! Tatil hakkýnýn ne zaman
kullanýlacaðý iþveren ile anlaþý-
larak belirlenir. Ýþ verenden
habersiz bir þekilde tatil hakký-
nýzý kullanmanýz, sizi iþinizden
edebilir. Ancak patronunuz da
size uygun olan tarihi kabul et-
mek için çaba göstermek ile
yükümlüdür.

TTaattiill  ppaarraassýý  vvee  zzaammaann  aaþþýýmmýý

Dikkat edilmesi gereken diðer
önemli bir konu da zaman aþý-
mýna uðratmadan tatil hakkýný
kullanmaktýr. Tatil hakký en faz-
la üç yýl toplanabilir. Yani tatile
çýkmadýðýnýz dördüncü yýl ile
birlikte ilk yýlýn tatil hakkýný kay-
bedersiniz.
Tatil ücreti (Urlaubsentgelt)  ça-
lýþanýn aylýk maaþýna göre belir-
lenir. Bu durumda bir aylýk tatil
hakkýný kullanan bir çalýþan bir
aylýk maaþ miktarýnca tatil pa-
rasý alýr.

Eðer  tatil  sýrasýnda  hastalýk
durumu  ortaya  çýkarsa  

Eðer bu hastalýk durumu 3
günden daha uzun sürerse, bu
süre tatil hakkýna dahil edil-
mez. 
Ancak  dikkat!: Bunun için üç
gün içersinde iþverenin durum-

dan haberdar edilmesi ve iþe
tekrar baþlandýðýnda hastalýk
ile ilgili iþverene bir doktor ra-
porunun sunulmasý gerekir. E-
ðer rapor Avusturya dýþýndan
alýnmýþ ise, bu rapor ile birlikte
raporun yetkili bir doktordan
verilmiþ olduðunu kanýtlayan
resmi bir belgenin (ilgili ülkenin
yetkili bir merciinden) de iþve-
rene sunulmasý gerekir. 

EEððeerr  iiþþ  iilliiþþkkiinniizz  ssiizz  ttaattiill  
hhaakkkkýýnnýýzzýý  kkuullllaannmmaaddaann  

ssoonnaa  eerreerrssee……  
Bu durumda tatil hakkýnýzý kul-
lanmadýðýnýz süreye orantýsal
olarak eþit gelecek þekilde taz-
minat alýrsýnýz. Örneðin; 25 yýl-
dan daha az bir süredir çalýþtý-
ðýnýz bir iþte, devam eden son
çalýþma yýlýnda 8 aylýk bir çalýþ-
ma süreniz mevcut, bu yýl için-
de tatile çýkmadýnýz ve aylýk
1500 Euro maaþ alýyorsunuz. Ýþ
iliþkinizi bitirmeniz durumunda
kullanmadýðýnýz tatil hakkýnýz
için (8 ay) iþverene karþý 1000
Euroluk tazminat hakkýnýz var
demektir. (Yýllýk tatil hakkýnýn
2/3 ü) Bu hak, çalýþanýn önem-
li bir sebep olmadan iþten çýk-
masý durumunda elde edilmez.
Ancak; yetkisiz iþi terk etme ve
suçlu bir þekilde iþten atýlma
durumlarý hariç, eðer devam
eden iþ yýlýnýn tatil hakký kulla-

nýldýysa ve iþ yýlý bitmeden iþ i-
liþkisi sona ererse kullanýlmýþ o-
lan tatil hakký için iþverene geri
ödeme yapýlmaz.  

Þimdiden  iyi tatiller diliyoruz...

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana- VViyana-  Avusturya'-
daki  Alevi  dernekleri  arasý  fut-
bol  turnuvasýna  6  deðiþik
þehirden  toplam  8  takým  katýl-
dý.  29  Mayýs  2004  günü  yapý-
lan  final  karþýlaþmasýnda
Wiener  Neustadt  derneðinin
takýmý  Berndorf  derneðini
yenmeyi  baþardý  ve  AABF
kupasýný  baþkan  Mehmet  Ali
Çankaya'dan  aldý.

Düzenlenen turnuvada gol
krallýðýný 8 gol ile Graz derne-
ðinin oyuncusu Zafer Yakut
kazandý. Final karþýlaþmasýný
Graz'dan profesyonel hakem
Serdar Altun yönetti. Centil-
menlik kupasýna ise Wells der-
neðinin takýmý layýk görüldü.

AABF Kupasý turnuvasýný 
Wiener Neustadt kazandý

Viyana-  20.  Viyana  Melis
Kuaför'de  Çalýþan,  Kuaför
Halit  Türkmen  ile  Aysel  Bin-
göl,  dünya  evine  girdi.  Dün-
ya  evine  girerken,  heyecanlý
hali  yüzünden  okunan  Türk-
men,  mutluluktan  coþarken
dans  pistinden  hiç  inmedi.
28 Mayýs 2004´te 20. böl-

gedeki Cafe Kýsmet'te yapý-
lan düðüne, 200'e yakýn
davetli katýldý. 
Piyanistlerden Þeref Üçüncü-
oðlu ve Ahmet Sertaþ ile
solistlerden Nurcan Ersoy ve
Ünsal davetlilere keyifli anlar
yaþattýklarý dikkatlerden kaç-
madý. 

DDüünnyyaa  eevviinnee  ggiirrddiilleerr



‚Herþey Güvende'
hizmet paketi elektrikle
ilgili her türlü problemi
çözüyor.
Hayali saatlerde bile. 

24
saat

Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortaðýdýr.

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

Artýk elektrik arýzalarý hiç problem deðil.'Herþey Güvende' hizmet paketi, arýza online hat-

týyla yýlýn 365 günü ve günün 24 saati sizlere hizmet saðlýyor. Probleminiz bir teknisyen

tarafýndan en kýsa zamanda kesin çözüme ulaþtýrýlýyor. Daha fazla bilgiyi 0800 510 800

No´lu telefon hattýmýzda ve www.wienenergie.at internet adresimizde bulabilirsiniz.

www.wienenergie.at
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