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Eylül 2003’de  Viyana’da evi-
nin önünde iþ dönüþü 14 bý-
çak darbesi ile öldürülen Fat-
ma Yýldýrým'ýn, Bulgaristan’-
da yakalanýp bu güne kadar
tutuluklu bulunan  katil zan-
lýsý  kocasý Ýrfan Yýldýrým, 13
ve 15 Eylül 2004 günü, Vi-
yana Aðýr Ceza Mahkeme-
si'ndeki ilk duruþmasýna çýktý
ve olay zamaný "Prater'de i-

dim. Karýmý ben öldürme-
dim" dedi. Avusturyalý Savcý
Hankiewicz, “Ýrfan Yýldýrým
kesin katildir. Çünkü Ýrfan Yýl-
dýrým öldürülen Fatma Yýldý-
rým’ý defalarca cep telefonu
ile arayarak ölümle tehdit et-
miþtir. Ýspatlar ortadadýr. Aile
ve çevredeki birçok insan,
vahþice öldürülen Fatma Yýl-
dýrým’a Ýrfan Yýldýrým’ýn þid-

det uyguladýðýnýn tanýðýdýr.
Polise defalarca giden Fatma
Yýldýrým, Ýrfan Yýldýrým hak-
kýnda tehditlerinden ötürü
suç duyurusu yapmýþtýr. Hat-
ta mahkeme Ýrfan Yýldýrým’ýn
bu yüzden Fatma Yýldýrým’ýn
yakýnýna gelmemesi gerekti-
ðine dair karar almýþtýr” dedi.
Hakimin kararý müebbet ha-
pis.          Devamý  sayfa  8’de

office@yenivatan.com

Cinayet  sanýðýna  müebbet  hapis
Haberin  devamý  sayfa  5‘  de

Türkiye Avrupa Birliði’nin 1963 yýlýndan bu yana ayrýcalýklý üyesidir



Sayfa 2 Sayý 48PPOOLLÝÝTTÝÝKKAA

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Viyana- Kýsa adý  WAFF o-
lan “Viyana Çalýþanlarý
Destekleme Fonu”,  daha
iyi vasýflara sahip olmak is-
teyen çalýþanlara, kendile-
rini geliþtirmek için kurs o-
lanaklarý sunuyor.  45 ya-
þýn üzerindeki  çalýþanlarý
kapsayan “45+ (artý) Va-
sýflandýrma” giriþimi çer-
çevesinde, bilgisiyar kurs-
larý, telefonla görüþme
kurslarý sunulacaðý öðre-
nildi. 

Detaylý  bilgi  için:

waff,  1020  Wien,

Nordbahnstraße  36

tel.:  217  48  /  555

www.waff.at

45  Yaþ
üzerindeki
çalýþanlar
dikkat!

Viyana-  16  Haziran  2004
günü  Simmering'de  bulunan
Herder  Park'ta  18  yaþýndaki
Türk  gencini  “sebepsiz  yere”
kalbinden  býçaklayan  24  ya-
þýndaki  “Dazlak  Kafa”  için
savcý  aðýr  ceza  istemedi  ve  2  yýl
cezaya  çarptýrdý.
Sadece 8 ayýný cezaevinde
geçirecek olan 24 yaþýndaki
“dazlak kafa” savunmasýný
yaparken mahkemeye karþý
duygu sömürüsü yaparak,
“Daha önce 12 Türk beni döv-
müþtü” dedi. Sigara otomatý-

nýn yanýndan geçen 15 yaþýn-
daki Türk gencine küfür eden
saldýrgan, olayý görüp “neden
küfür ediyorsun” diyerek araya
girmek isteyen 18 yaþýndaki
diðer Türk gencinin göðsüne
býçaðýný sapladý. Kalbinin 1,5
cm yakýnýna derin yara alan
genç, helikopterle hastanaye
kaldýrýldý. Savcýlýk tarafýndan
dosyasý çok çabuk olarak ta-
mamlanan 24 yaþýndaki “Daz-
laðýn” yaraladýðý genci “öldür-
me maksatlý” olarak yara-lla-
ma-ddý-ððýna karar verildi.

Bir Türk'ü kalbinden býçaklamanýn
cezasý sadece 8 ay hapis yatmakmýþ!

VViiyyaannaa-  22000066  ssoonnbbaahhaarrýýnnddaa  yyaa-
ppýýllmmaassýý  ggeerreekkeenn,,  VViiyyaannaa  EEyyaalleettii
BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannllýýððýý  sseeççiimmlleerrii,,
ttüümm  ppaarrttiilleerriinn  kkuulliisslleerriinnddee  ""eerr-
kkeenn  sseeççiimm””  oollaarraakk,,    22000055  yyýýllýý
bbaaþþllaarrýýnnddaa  yyaappýýllaaccaakkmmýýþþ  hhaavvaa-
ssýýnnddaa  ggeeççiiyyoorr..

Ýlk olarak PROFIL dergisinin;
"Häupl, seçimleri 2005'e taþý-
mak istiyor" þeklinde verdiði
haber ile, erken seçim sohbetle-
ri hýzlandý. Hemen her parti
lideri "erken seçim"i bekledikleri
þeklinde demeçler vermeye baþ-
ladý. Buna karþýlýk resmi olarak,
Ýcra Kurulu Baþkaný bayan Grete
Laska seçimlerin planlanmýþ
olan normal tarihinde yapýlaca-
ðýný söyledi. Yeþiller’in Yunan
asýllý yeni þefi Vassilakou ise se-
çimlerin 2005'de yapýlacaðýna i-
nandýðýný söyledi. Bu tartýþma-
lara katýlan SPÖ lideri Gussen-
bauer'in süper aday olarak lan-
se ettiði Ferry Maier de olabildi-
ðince çabuk bir erken seçimi
umut ettiðini söyledi. 

EErrkkeenn  SSeeççiimm

Haber  Merkezi
Viyana-  Ýþte Avusturya'nýn en
çok satan gazetesi Kronen Zei-

tung, 12 Eylül 2004 tarihli bas-
kýsýnýn üçüncü sayfasýnda,  Tür-
kiye ve Türkleri bu karikatürle

okuyucularýnýn dikkatine sun-
du. Bir resim bin kelimeye be-
delmiþ derler. "Türkiye'nin Avru-
pa Birliði’ne girme arzusu" iþte
Avusturya'daki Türkleri bazen
böyle aþaðýlayýcý karikatürler ile
bazen de yanlý, alay eden, kü-
çük düþürücü ve adeta düþ-
manlýk kokan haber ve yorum-
lar ile dikkatlere sunuluyor. Bu
resimi gören Türkler kime kýza-
caklarýna þaþýrmýþ durumdalar.
Niye diye soracak olursanýz ce-
vabý basit: Avusturya'daki Türk-
ler Türkiye'yi adeta “Siyaset-BBü-
rokrat-MMedya-TTarikat-HHolding-
Mafya” biçimine sokan, Türki-
ye'nin Hukuk Devletini tanýmaz,
Türk toplumun baþýna bela ol-
muþ, bazý yöneticilerine mi kýz-
sýnlar? 
Yoksa ýrkçýlýk, düþmanlýk ve

Müslümanlarý her þekilde zaval-
lý, dilenci, acýnacak ve canavar
gösterme meraklýsý bu tip A-
vusturya veya Batý basýnýna mý?
Soruyoruz kime kýzsýnlar?  Bu
karikatüre kýzsak adama sor-
mazlar mý? Biz mi Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþýný Türki-
ye'de yaþamaktan býktýrdýk? Biz
mi Türkiye'yi her türlü Hukuk
Devleti normlarýndan uzak-
laþtýrdýk? Biz mi Türkiye Cum-
huriyeti'nin farklý düþünen in-
sanlarýný binbir iþkenceye tabi
tuttuk ve milyonlarca vatandaþý
anasýndan doðduðuna piþman
ettik? Biz mi barýþýn dini Ýslam'ý
siyasete alet ettirdik? Ýþte resim
ortada, tipik terpiyesiz bir resim.
Peki bu resmin oluþmasýný Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin son elli yýllýk
iktidarlarý saðlamadý mý acaba?

Düþmanlýk kokan haberler azýttý!
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Viyana- Cumhurbaþkaný
Heinz Fischer, “Avusturya’da
yaþayan Türk toplumunda A-
vusturya vatandaþý olarak se-
çime gidip kendisine oy ve-
renlere içtenlikle teþekkür et-
ti. Cumhurbaþkaný  Yeni Va-
tan Gazetesi’ne, seçimden
sonra ““Bana  oy  veren  veya  ra-

kibime  Cumhurbaþkanlýðý    se-
çiminde  oy  vererek  Avusturya
demokrasisine  katkýda  bulu-
nan  Türk  kökenli  Avusturya
vatandaþlarýna  selam  ve  sev-
gilerimi  sunarým.  Bundan
sonra  Türk  dostlarýmla  birlik-
te  olmaya  devam  edeceðim.
Türk  ailelerinin  eðitime  daha

çok  önem  vermelerini  rica  e-
derim”  dedi. Cumhurbaþkaný
Heinz Fischer Türkiye’nin AB’-
ye üyeliði konusunda Avus-
turya televizyonu ORF’de,
“Þayet  AB  Komisyon  raporu
olumlu  açýklanýrsa  ona  göre
bizim  de  olumlu  bir  þekilde
yaklaþýmýmýz  olacaktýr” dedi.

Cumhurbaþkaný Heinz Fischer
Türk toplumuna teþekkür etti

CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýý
HHeeiinnzz  FFiisscchheerr

YYeennii  GGaattaann    
GGaazzeetteessii

BBiirrooll  KKýýllýýçç

EEmmeekklliilleerree
mmüüjjddee!!

Viyana-  1  Aðustos  2004
tarihinden  itibaren  AMS`ten
(Ýþçi  Bulma  Kurumu)    "emek-
lilik  avansý"  alan  iþsizlere,  yýl-
da  üç  ay  ücretli  tatil  yapma
hakký  verildi.  Bu  deðiþiklik  A-
vusturya`da  emeklilik  bekle-
yen    binlerce  vatandaþýmýzý
sevindirdi.
Avusturya Sosyal Güvenlik
Yasasý'nda yapýlan deðiþikle,
malulen emeklilik baþvuru-
sunda bulunarak "emeklilik
avansý" alanlar (Pensionver-
schuss),  Avusturya dýþýndaki
süreler içinde de maaþ alabi-
lecekler. Bu uygulama kap-
samýna girenlerin, üç aylýk
süreyi geçirmemeye özen
göstermeleri gerekiyor. Ayrý-
ca yurtdýþýna çýkmadan önce
gerekli doktor ve kontrol ter-
minlerinin de ihmal edilme-
mesi, emeklilik iþlemlerinin
kýsa sürede halledilebilmesi
açýsýndan  önem taþýyor.

Viyana-  1  Mayýs  2004'ten  iti-
baren  geçerli  olmak  üzere
Avusturya'da  "çocuk  porno-
grafisi"  statüsüne  giren
eylemler  için  ceza  verilebile-
cek.  Yeni  ceza  yasasý  ile  14
yaþ  ve  altýndaki  çocuklarýn
cinsel  amaçlý  fotoðraflarýný
çekmek  dahi  suç.
Herhangi bir þekilde 14 yaþ
altýndaki çocuklarýn resimle-
rini, filmlerini cinsel amaçlý
olarak kaydetmek, basmak,
yayýnlamak, çocuk porno-
grafisine teþvik etmek, artýk
çýkartýlan yeni ceza kanunu
maddesi ile  hafifletme ve
erteleme olmaksýzýn en az 2
yýl hapis cezasý ile cezalandý-
rýlabilecekler. Ayný þekilde
cinsel taciz de artýk ceza
hukuku içerisine dahil edildi.

Çocuk Pornografisine
büyük ceza

Türk Festivali iptal edildi 
Viyana- Avusturya'da-
ki Türk kökenli sivil
toplum kuruluþlarý, 2-
4 Ekim tarihleri arasýn-
da Schönbrunn’da
gerçekleþmesi düþü-
nülen ve Türk basýnýn-
da tanýtýmý yapýlan
Türk Festivali  iptal e-
dildi. 
En son 19 Eylül Pazar
günü biraraya gelen

Festival Komitesi tem-
silcileri, “Zamanýn ký-
salýðýndan dolayý or-
ganizasyonu ileri bir
tarihe erteledik” dedi-
ler.  Yeni Vatan Gaze-
tesi’ne bilgi veren de-
ðiþik kesimler, Ankara
Belediye Baþkaný Me-
lih Gökçek’in festivale
verdiði maddi desteði
çektiðini iddia ettiler.

Festival nedeni ile Fes-
tival Komitesindeki ki-
þilerin çevrelerine gön-

derdikleri davetiyelerin
ne olacaðýný bilmedi-
kleri ifade edildi.

Schönbrunn Sarayý
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Geleceðin Hitler'i bu kitaplar ile oluþuyor
Çocuk kitaplarýnda Türk düþmanlýðý

Birol  Kýlýç
Viyana-  Kitabýn adý "Bana onu
ver, yoksa....".  Kitap Ýlkokul ço-
cuklarý için PICUS Verlag (Ya-
yýnevi) tarafýndan yazýlmýþ. Yeni
Vatan Gazetesi bu kitabý ya-
zan yayýnevi olan "PICUS VER-
LAG Ges.m.b.H"nýn Viyana'-
dan tüm Almanca konuþan
ülkelere nasýl ýrkçýlýk ve Türk
düþmanlýðýný yaydýðýný, kitap-
tan örnekler ile sunuyor.  Ýþte
kitabýn arka tarafýndan dört
cümle, çocuklar için kitabýn
kýsa tanýtým yazýsý: “Klemens
adlý  Alman  çocuk,  her  gün
okul  yolunda  kendisine  ko-
caman  çikolatalý  bir  ekmek  ve
iki  çikolata  satýn  alýyor.  Kle-
mens  tenefüslerde  bu  ekme-
ði  yemeyi  çok  seviyor.  Fakir
bir  Türk  çocuðu  olan
Mehmet,  Klemens  yemek
yerken,  ona  hep  bakýyor.
Þayet  Klemens  çikolatalý
ekmeði  vermez  ise  Mehmet-
'in  yumruklarýný  hissedecek.
Bu  arada  þansa  Klemens'in
arkadaþý  Markus  hemen  ora-
da  birþeylerin  ters  olduðunu
anlýyor...”
Ýþte "Bana onu ver, yoksa..
"(Gib das her, sonst...) adlý ki-
tabýn, arka tarafýnda kelime

bulmakta güçlük çektiðimiz ve
her Türk anne-babayý isyan
ettirecek kitabýn tanýtým yazýsý.
Ýþte Viyanalý “PICUS VERLAG”
Almanya'da, Avusturya'da ve
Ýsviçre'de okuma-yazmayý yeni
öðrenen, Almanca konuþan
çocuklara Türk düþmanlýðýný
böyle beyinlerine kazýyor. 29
sayfalýk kocaman harfler ile
resimli þekilde Mehmet adlý
çocuðu kara kafalý ve ka-
bakuvvet kullanan, hýrsýzlýk
yapan, bir þeyi istemesini bil-
meyen, istese bile karþýlýk ola-
rak verecek bir þeyi olmayan ve
bunu düþünemeyen, en sonun-
da da kitapta mutlu son olsun
diye, çaldýklarýna karþýlýk olarak
okula çaydanlýk getirip çaycýlýk
yapan birisi olarak, el ile çizil-

miþ, renkli  resimlerle taný-
tan bu IRKÇI  kitabýn iki
yazarý var. Thierry Lenain
adlý bir bey ve adýný Boiry
diye kitapta veren bir ba-
yan. Kitap aslýnda Fran-
sa'da Fransýzca “donne-
moi ça, sinon..” orjinal adý
ile yazýlmýþ. 

Avusturyalý PICUS VERLAG
GesmbH"’nýn Almanca ko-
nuþan çocuklara ilk  ýrkçý
ve önyargýlý dünyayý tanýt-
ma kitabýný çok takdir (!)
etmiþler ve Almanca'ya
”Gib das her, sonst...”
Türkçe tercüme edecek
olursak "Bana  onu  ver,
yoksa." baþlýðý ile binlerce
basýp piyasaya sunmuþlar. 

Hiçbir Avusturyalý
makam bu kitabý
durdurmamýþ ve þu
anda kitapçýlarda sa-
týlýyor. Okullarda bu
kitap okutuluyor ve
tavsiye ediliyor. Yeni
Vatan Gazetesi A-
vusturya'da  yaþayan
200 binden fazla
Türk (bunlarýn 100
bini Avusturya va-
tandaþý olmuþ du-
rumda) adýna soru-
yor, bu rezaleti, in-
sanlýk dýþý kitaplarý
piyasada daha ne
kadar tutacaksanýz
sayýn Avusturya Milli
Eðitim Bakanlýðý Mü-
fettiþleri? Elçilik baþ-

ta olmak üzere kendini, Türk
toplumunun orada burada
temsilcisi diye ilan eden, ne
idüðü belirsiz kiþi, kurum ve
kuruluþlar, kokteyl ve devlet
adamlarýný ziyaret ederek “ya-
lakalýk yapmaktan” baþka hiç-
bir  iþe yaramadýklarýný iþte bu
kitapla görecekler mi? 
Türk toplumunun bu sýkýntýsý-
na, kim sahip çýkacak. Avustur-
ya'da, Almanya'da iþte Hitler gi-
bi insanlar, bu kitaplar ile ye-
tiþmiyor mu? Kitabýn baþýnda
bir de, kitabýn kime adandýðý
þöyle yazýlýyor: “Benimle çikola-
talý ekmeði paylaþan Ariane,
Josee ve Patrisck için. ”(Für
Ariane, Josee und Patrick, die
mit mir ihr Schokolade geteilt
haben) 

Klemens adlý Alman çocuk her gün okul yolunda kendisine kocaman çikolatalý bir
ekmek ve iki çikolata satýn alýyor. Klemens tenefüslerde bu ekmeði yemeyi çok sevi-
yor. Fakir bir Türk çocuðu olan Mehmet, Klemens yemek yerken, ona hep bakýyor.
Þayet Klemens çikolatalý ekmeði vermez ise Mehmet'in yumruklarýný hissedecek. Bu
arada þansa Klemens'in arkadaþý Markus hemen orada birþeylerin ters olduðunu anlýyor..."

Irkcý kitabýn arka sayfa tanýtým yazýsý
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Birol  Kýlýç  
Türkiye dostu olan gerçekçi bir
insan olarak tanýdýðýmýz ve bil-
diðimiz Avusturya Baþbakaný
sayýn Wolfgang Schüssel'in,
Türkiye'ye ayrýcalýk ve imtiyaz
yapýlmadan yýl sonunda AB ü-
yelik müzakerelerine baþlamasý
için olumlu oy kullanmasý AB'-
nin yararýnadýr. A veya B planla-
rý olarak Türkiye'ye tavsiye edi-
len AB ile ortaklýk planlarý, za-
ten 1963 yýlýndan itibaren or-
taklýk anlaþmalarý ve 1996 yýlýn-
da yapýlan "AB Türkiye Gümrük
Birliði" anlaþmasý yürürlüktedir.
Gümrük Birliði'ne üye olmaktan
dolayý þu anda dýþ ticaretinde
milyarlarca dolar Avrupa Birliði

lehine açýk veren tek ülke
Türkiye'dir. Türkiye, diðer üyeler
Gümrük Birliði için birçok mad-
di yardým alýrken kendi ayaklarý
ile sistemi oturtmuþtur. Tarým
alanýnda AB'nin yýlda Türkiye'ye
yardým edeceði 11 Milyar

EURO tamamen  yanlýþ bir bil-
gidir. Türkiye'nin AB üyeliði
doðrultusundaki perspektivinin
hýzý ne içte ne de dýþta kesilme-
melidir. Öbür taraftan sayýn
Baþbakan Erdoðan da, AB'ye
üye olmak isteyen Türkiye'nin
AB üyesi olmasýnýn, bütün Av-
rupa'nýn kabul ettiði medeni
ortak kanunlara sahip çýkmak
demek olduðunu kabul etmeli-
dir. Bir yandan AB üyesi olmak
için yanýp tutuþmasý ve bir yan-
dan da "Biz Türküz! Ýçiþlerimize
kimse karýþamaz" demesi, keli-
menin en hafif tabiri ile abes ile
iþtikaldir. AB üyesi ülkelerinde,
tüm kanunlar gýda dahil olmak
üzere Brüksel AB kanunlarýna
endekslidir. Kaldý ki konu olan
"Zina yasasý" diðer bir deðiþle
"Uçkura sahip olamama yasasý"
Baþbakan Erdoðan'ýn ifade etti-
ði gibi tüm Türkiye'de yaþayan
toplumun istediði bir kanun
deðildir. Kimse insanlarýn yatak
odasýna girilmesine ve bu yüz-
den tutuklanmasýna Avrupa

Birliði'nde sýcak bakmamakta-
dýr. Nerdeyse Türkiye'nin Kýbrýs
dahil dýþ politikasýna bile karýþ-
an Avrupa Birliði'ne kafa tut-
mayan sayýn Baþbakan Erdo-
ðan acaba neden "Zina yasasý"

yüzünden Türkiye'nin AB
yönünde giden temkinli hýzýný
kesmektedir?  Türkiye Kopen-
hag kriterlerini yerine getirmek
için anayasa ve yasalarýndaki
deðiþiklikleri son hýzla yapmadý
mý? Yaptý. Þimdi Türkiye'de ö-
nemli olan tabii ki bu yasalarýn
uygulanmasýdýr, yani icraattýr.
Kaðýtta kalan yasalarýn hiçbir
anlamý yoktur. Bunu Türkiye
Cumhuriyeti hükümetinden,
muhalefetinden, bürokrasisin-
den, emniyetinden, savcýsýndan
ve muhattap her kesiminden
bekliyoruz. Artýk Türkiye Cum-
huriyeti vatandaþýna en baþta
"Devlet adýna" memur olan kiþi-
ler, "köpek muamelesi" yapma-
sýnlar ve "keyfi davranýþlarda"
bulunmasýnlar. Artýk poposuna
cop sokulduðu için Viyana'ya
gelen ilticacý istemiyoruz. Bu a-
rada ekonomik nedenler ile
Avusturya'ya gelip kendine Tür-
kiye'de kötü davranýldýðýný id-
dia eden birçok ekonomik ilti-
cacýlarý da þiddetle kýnýyoruz.
Aslýnda Kopenhag Kriterleri
"Ankara Kriterleri" olmalýdýr. Ya-
ni baþta insan haklarý, demok-
rasi ve bir hukuk devletinin ol-
mazsa olmaz þartlarý, keþke Av-
rupa Birliði için deðil Aziz Türk
Milletinin sahibi olduðu Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin en baþ-
ta saygýnlýðý için çoktan yapmýþ
olsaydý. Keþke Türkiye bu so-

runlarý  yýllar önce çözmüþ ol-
saydý. Türkiye, baþý dik olarak
Avrupa Birliði ile anlaþma
masasýna otursaydý. Bu anlam-
da Avrupa Birliði'nin; ekonomi,
demokrasi ve hukuk devleti
uygulamalarý güçlenmiþ bir
Türkiye'yi tam üye olarak alma-
larý lehinedir. Baþta Avusturya
Baþbakaný sayýn Wolfgang
Schüssel'e ve AB ülkesi liderleri-
ne, Türkiye'nin ayrýcalýklý bir
üyeliðini tavsiye etmiyor, geç de
olsa tam üyelik müzakelerine
baþlanmasýný tavsiye ediyoruz.

Ayrýcalýk deðil tarih istiyoruz

Baþyazý
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Viyana- RRenate  Brauner`in,
Viyana  Eyaleti  Saðlýk  ve  Sosyal
Ýþlerden  sorumlu  Bakan  görevi-
ne  getirilmesiyle  boþalan  Viya-
na  Eyaleti  Entegrasyon`dan  so-
rumlu  Bakan  görevine,  Sonja
Wehsely  getirildi.  Wehsely,  Ye-
ni  Vatan  Gazetesi`ne  bu  güne
kadar  hiçbir  Eyalet  Bakanýnýn
cesaret  edemediði  açýklamalar-
da  bulundu. 2 Milyon Nüfuslu
Viyana Eyaleti'nin 65.000 (at-
mýþ beþ bin) personelinden ay-
rýca sorumlu Entegrasyon Ba-
kaný, “Özellikle Viyana'da 5 yýl-
dan fazla yaþayan ve hala Türk
vatandaþý olan Anadolu insan-
larýnýn, oy kullanmasýnýn takip-
çisi olacaðým” dedi. Sonja
Wehsely, "Yýllardýr Viyana'da
vergisini vermiþ, emek ve hiz-
met vermiþ Türk vatandaþlarý-
nýn oy kullanmasý için, Viyana
Eyaleti Parlementosunda ka-
nun çýkardýk. Ama ÖVP (Avus-
turya Halk Partisi) ve FPÖ (Saðcý
Özgürlük Partisi) bu yasayý,
Anayasaya götürerek durdur-

du. Türk vatandaþlarýndan ver-
gi al, ama oy kullanma demek
ne demektir? Tüm yabancý ülke
ve Türk vatandaþlarýnýn oy kul-
lanmasýnýn takipçisi olacaðým"
dedi. 
Bakan Wehsely, Eyalet seçimle-
rinde Türk vatandaþlarý dahil
olmak üzere, göçmenlerin de
oy kullanabilmesini saðlayacak
olan yasa deðiþikliðinin, Anaya-
sa mahkemesinin kararý ile kal-
dýrýlmasýnýn iþin sonu olmadýðý-
ný Yeni Vatan Gazetesi'ne açýk-
ladý. Anayasa mahkemesi`nin
bu kararý karþýsýnda üzüntü
duyduðunu, ancak mahkeme-
nin kararlarýna saygý gösterdi-
ðini,  yargý organýnýn demokra-
sinin ana temelini oluþturdu-
ðunu ve bu konuda hiçbir itiraz
olamayacaðýný belirtti. Bakan
Wehsely, "Þu an hedefemiz, bu
kanunun onaylanmasýný sað-
layacak deðiþiklerin Anayasa`-
da yapýlmasý için gerekli çalýþ-
malara baþlamak. Bu amaçla
Viyana Þehir Günü`nde, benim

önderliðimde hazýrlanan bir
dilekçeyi, yasama organýna
(Parlamento) sunduk.  Eðer
Anayasa`da bu kanunun geç-

mesini saðlayacak maddelerde-
ki deðiþikler yapýlýrsa, o zaman
eyalet seçimlerinde göçmenle-
rin de oy hakkýna sahip olabil-
mesinin önü açýlmýþ olacak."
dedi. 34 yaþýnda Hukuk ve siya-
set eðitimini tamamlayarak çift
diploma sahibi olan Viyana E-
yaleti'nin entegrasyon, kadýn
sorunlarý, tüketiciyi koruma ve
personel gibi konularý içeren
bakanlýk görevine getirilmek-
ten büyük onur duyduðunu
söyleyen Sonja Wehsely "Ýkici
Viyana'da (Leopodstadt) doð-
dum, büyüdüm ve çevremde
hep Türkler vardý. Onlarý ve
Viyana'yý çok seviyorum. Çünkü
en baþta insanlarý seviyorum.
Türkler en baþta çalýþkanlýklarý,
yardýmseverlikleri ile Viyana'nýn
baþtan aþaðý yenilenmesinde
büyük rol oynamýþlardýr. Viya-
na'ya 40 yýl önce gelen Türk
vatandaþlarý, þimdi emekli ol-
dular. Onlara Viyana'ya hizmet-

Viyana’nýn uyum ve 60 bin mem
Sonja Wehsely: "Viyana’da herkesin 

Yeni Vatan Gazetesinde yayýnlanan (sayý 46 sayfa 28-29) Türk
toplumunun ev sorunlarý ile ilgili örnek haber, yetkili Bakan

Wehsely’e iletilip, nasýl bir çare üretilecek sorusu dile getirildi.

Viyana  Eyaleti  Bakaný
Sonja  WehselyBirol  Kýlýç
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lerinden dolayý, caný gönülden
teþekkür ederiz. Türkler çok al-
çak gönüllü insanlardýr biliyo-
rum. Onlarýn þu anda emekli-
likteki sorunlarý, Viyana Eyale-
ti'nin sorunlarýdýr. Ýkinci ve ü-
çüncü kuþak Türklerin eðitimi,
bizim için çok önemlidir.  Vi-
yana Eyaletinde özellikle küçük
bakkal, sebze dükkaný sahibi,
dönerci, kasap, lokanta türü
iþyerlerinin sahiplerinin Türkler
olmasý beni mutlu ediyor. On-
lar sayesinde hemen her köþe
baþýnda ben ve benim gibi on
binlerce Viyanalý, alýþ-veriþ ya-
pýyor. Onlar sayesinde Viyana
nefes alýyor, renkleniyorl. Sa-
bahlarý erkenden kalkýp taze ü-
rünler için uzaklara giden bu
küçük Türk iþverenlerin sorun-
larýna kulaðým, yüreðim ve
kapým açýktýr. Bugün bu zor
ortamda iþyeri ortamý yarat-
mak, bir Avusturyalý ile için bile
zorken, hele Türkler için daha
zordur. Bütün bu iþ sahiplerini
takdir ediyorum. Baþarýlar dili-
yorum." dedi. "Viyana Belediye-
si`nde uzun yýllara dayanan
tecrübemin, bu binada çalýþan
diðer parti gruplarýndaki Viya-

nalýlarla da bütünleyici bir ça-
lýþma ortamý için, bir temel o-
luþturacaðý kanýsýndayým" di-
yen Bakan Sonja Wehsely, gö-
revi devraldýðý Bakan Renata
Brauner`e teþekkürlerini sun-
duktan sonra, pek çok alaný ve
konuyu içeren bu görevi üst-
lendiði için memnuniyetini dile
getirdi.  Viyana`nýn, dayanýþ-
manýn olduðu ve açýk bir þehir
olarak kalmasý için çalýþacaðýný
belirten, bunun saðlanmasý
için, entegrasyonun, önyargý
ve ayrýmcýlýða karþý herkese eþit
muamale edileceðini belirten
Sonja Wehsely, ayrýca " Yerli ve
yabancý ayýrt etmeden tüm
Viyanalýlarýn bakaný olacaðým"
diyerek bu konudaki tutumunu
vurguladý.
Kaliteli bir çocuk destekleme
politikasý, anne baba, iþ yaþamý
ve aile, karar vermede çocuklar
için önemli bir nokta. Viyana,
çocuk yuvalarýnda tüm küçük
ve okul öncesi çocuklar için,
çok çeþitli alternatifler sunulu-
yor. Okul çaðýndaki çocuklar i-
çin de ayrýca, tüm gün okul, a-
çýk okullar, öðrenme klupleri gi-
bi pek çok alternatif sunuluyor.

murundan sorumlu yeni bakaný
eþit þansa sahip olmasýný istiyorum"

Ýþte  “Uyumdan  Sorumlu”  Viyana  Eyalet  Bakaný
Sonja  Wehsely  ile  Yeni  Vatan  Gazetesi'nin  sohbe-

tinden  alýnan  bazý  notlar:  

• Politikadaki amacým, insanlarýn daha fazla adil hakla-
ra, özgürlüklere sahip olmasý  ve ayný zamanda da
dayanýþmayý güçlendirmek.
• Bu amacý gerçekleþtirmek için "sihirli bir deðnek"
yok, tam tersine sürekli olarak pek çok mekanizmanýn
harekete geçirilmesi gerekmektedir.
• Bu nedenle biz SPÖ Viyana teþkilatý olarak, öncelikle
"Gelecekteki Viyana için 100 proje" teþebbüsünü baþlat-
týk. Bu proje ile, adalet ve geliþimi, insancýl merkezli
dayanýþma ile güvenli ve huzurlu, modern, sosyal,
demokratik ve dünyaya açýk bir Viyana`yý oluþturmayý
amaçlýyoruz.
• Ev yardýmlarýna, 5 yýldan beri burada yaþayan Türk
vatandaþlarýnýn dahil edilmesi ve Entegrasyon evlerinin
inþaasý projesi hayata geçirildi, Dzt projesi'nin binalarý,
Simmeringer Hauptstrasse`de inþa ediliyor.
• Belediye`nin çeþitli yönetim birimlerinde düzenleme-
ler, VViiyyaannaa  AAyyrrýýmmccýýllýýkkllaa  MMüüccaaddeellee  YYaassaassýý'nýn, taslaðý
üzerine çalýþmalar tamamlandý. Bu kanun taslaðý saye-
sinde, kimse yabancýlara hakaret edip, kaçamayacak.
Hukuk yakasýna yapýþacak. 
• Sosyal yardýmlarýn icra edilmesi için gerekli reformlar
üzerinde ve sosyal hizmetlerin sürekliliðinin garanti altý-
na alýnmasý, "Viyana Sosyal Fonu`nun" desteðiyle birlik-
te, sosyal hizmetler ile ilgili yeni organizasyonlarýn oluþ-
turulmasý aþamasýndayýz.  
• Acil durum evlerinin hazýr bulundurulmasý, yabancýlar
için de ev yardýmý,  entegrasyon ev yapýmý projeleri,
Örneðin; Entegrasyon Projesi "Waffelfabrik", "In der
Wiesen", projelerinin Simmering`de yapýmýna baþlandý.

• ""VViiyyaannaallýý  GGeennçç  KKýýzzllaarr  ÝÝççiinn  GGeelleecceekk  PPaakkeettii"",,  ""VViiyyaannaa
GGeennçç  KKýýzz  GGüünnüü"", Kadýn ve genç kýzlarýn iþ seçimlerinde-
ki kriterler üzerine anket çalýþmasý, genç kýzlar için iþ
danýþma kampanyalarý.
• Gençler için çifte vatandaþlýk imkanýnýn oluþturulma-
sý.
• Viyana’da Türk vatandaþlarýnýn ve tüm yabancý ülke
vatandaþlarýnýn 5 yýl ikametinden sonra, oy kullanmasý
için, siyasi ve  hukuki mücadelemize devam edeceðiz.

Yeni Vatan Gazetesi uyumdan sorumlu Viyana Eyalet
Bakaný’na Türk çoçuklarýnýn uyumu ile ilgili sorunlar karþýsýn-

da, programýnýn ne olduðunu sordu. 
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Viyana-  Wattgasse'deki  evinin
önünde  iþ  dönüþü  14  býçak
darbesi  ile  öldürülen  Fatma  Yýl-
dýrým'ýn,  katil  zanlýsý  olarak  tu-
tuklu  bulunan  kocasý  Ýrfan  Yýl-
dýrým,  13  Eylül  2004  günü,  Vi-
yana  Aðýr  Ceza  Mahkemesi'-
ndeki  ilk  duruþmasýna  çýktý  ve
olay  zamaný  "Prater'deydim"  de-
di.  Mahkeme  þahitlerin  ifadele-
rine  dayanarak  sanýða  müeb-
bet  hapis  cezasý  verdi.  Sanýk  Ýr-
fan  Yýldýrým  cezayý,  temyiz
mahkemesine  götürdü.

Olay günü, hunharca öldürülen
Fatma Yýlýdýrým'ý býçaklayan

þahsý net olarak kimsenin göre-
memiþ olmasý, davayý zorluyor.
Ancak deðiþik devlet dairelerin-
den mahkemeye sunulan delil-
ler, katil zanlýsý olarak Ýrfan
Yýldýrým'ý gösteriyor. Örneðin
Fatma Yýldýrým öldürülmeden
önce polise gidip, ayrý yaþadýðý
kocasýndan ölüm tehditi aldýðý-
ný söylemiþ ve koca Ýrfan Yýl-
dýrým'a eve gitmeme yasaðý
konmuþtu. Ayrýca Ýç Ýþleri Ba-
kanlýðý'na baðlý, aile içi þiddet
olaylarýný inceleme birimi de
mahkemede Fatma Yýldýrým'ýn
eski kocasý tarafýndan þiddete
maruz kaldýðý yönünde ifade

verdi. Ýleri bir tarihe ertelenen
mahkemenin kararý, hala me-
rak konusu. Avusturyalý Savcý
Hankiewicz, “Ýrfan Yýldýrým ke-
sin katildir. Çünkü Ýrfan Yýldýrým
öldürülen Fatma Yýldýrým’ý de-
falarca cep telefonu ile araya-
rak ölümle tehdit etmiþtir. Ýs-
patlar ortadadýr. Aile ve çevre-
deki birçok insan, Fatma Yýldý-
rým’a Ýrfan Yýldýrým’ýn þiddet
uyguladýðýnýn tanýðýdýr. Polise
defalarca giden Fatma Yýldýrým,
Ýrfan Yýldýrým hakkýnda tehdit-
lerinden ötürü suç duyurusu
yapmýþtýr. Hatta mahkeme Ýr-
fan Yýldýrým’ýn bu yüzden Fat-
ma Yýldýrým’ýn yakýnýna gelme-
mesi gerektiðine dair karar al-
mýþtýr” dedi. Ýrfan Yýldýrým ise
“Katil ben deðilim, olay anýnda
Prater bölgesinde idim” dedi.
Olay Avusturya basýnýnda ba-
þýndan itibaren geniþ haberler
þeklinde kendini gösterdi. Mü-
ebbet hapis cezasý alan Ýrfan
Yýldýrým, kararý temyiz ettirdi. 

Cinayet sanýðýna müebbet
Yeni  Vatan  Viyana’daki  vahþeti  iþte  böyle  duyurmuþtu

Bulgaristan içerisinde yakalanýp
Avusturya’ya teslim edilen Ýrfan
Yýldýrým, 13 ve 15 Eylül tarihlerinde
Viyana Aðýrceza Mahkemesi’nde iþte
böyle hakim karþýsýna çýktý ve hakim
tarafýndan müebbet hapis cezasýna
çarptýrýldý. Yýldýrým kararý temyiz ettirdi.

Hapisaneler
týklým  týklým

Viyana-  Avusturya  Adalalet
Bakanlýðý'ndan  yapýlan  açýk-
lamaya  göre  cezaevleri,  gü-
nün  koþullarýna  uygun  deðil.
Mahkumlar  odalarýnda  23
saat  kapalý  tutuluyorlar  ve
hiç  boþ  yer  kalmadý.

1971 yýlýndan bu yana ilk
kez cezaevleri doluluk oraný-
ný zorladý. Neredeyse Avus-
turya'da yeni olaylarda tu-
tuklanacaklara tahsis edile-
cek boþ bir cezaevi hücresi
bile kalmadý. Yýl sonunda
9.000 sýnýrýný aþmasý bekle-
nen mahkum ve tutuklu sa-
yýsý, Adalet Bakanlýðý'ný yeni
arayýþlara itti. Adalet Bakan-
lýðý acilen yeni ve modern
cezaevi yapýmý ile gerekli
personelin eðitimi ve istihda-
mý için Maliye Bakanlýðý'n-
dan talepte bulundu.

Foto:Peter Schefer



1 kilosu € 1.–

Taze Avusturya 
tavuk Gö¤üs Eti
Kilosu

6.39
Heidi
Österr. Probiotisches 
Joghurt
% 1 oran›nda ya¤l›
250 gram

Rama yada
Rama Good Start
500 gram

1 kilosu € 1.98

Delikatessa
Estragon Hardal
200 gram

1 kilosu € 1.75

1 litresi € 0.90

0.99

0.35 0.25

Royal Greenland
Alaska Göllaks Filetosu
Do¤al
1 kilosu

Potz Blitz
Bulafl›k Suyu

2 litre

Sylvana
Mutfak Havlusu
3-Katl›
4 Rulo

1.69 1.79

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !



Viyana-  Geçen  hafta  134  yolcu
ile  Ýstanbul'dan  Viyana'ya  uçan
Türk  Hava  Yollarý'ný  Viyana'da
kötü  bir  süpriz  bekliyordu.  

Ýstanbul'dan sabah saat 7:35'-
de kalkan ve 9:45'de Viyana'ya
inen THY'nýn TK 1883 sefer sa-
yýlý uçaðýnda bulunan 18 Hintli
ve 1 Malezyalý ayaða kalkarak

pasaportlarýný yýrttýlar ve "Biz
Avusturya'dan iltica istiyoruz"
dediler. Avusturyalý ve Türk-
lerden korkan diðer 116 yolcu
çýðlýk  çýðlýða "Eyvah uçak kaçý-
rýldý ve bizi havaya uçaraklar!"
diye baðýrmaya baþladýlar ve
cep telefonlarýndan ailelerini
aradýlar. Hintli ilticacýlar diðer
yolcularý "Size birþey yapmaya-

caðýz, ne bombasý ne uçak ka-
çýrmasý? Lütfen sakýn olun!"
þeklinde yolcularý sakinleþtirdik-
ten sonra tüm yolcular uçaktan
indirildi. Viyana havalimaný
emniyet yetkililileri, ilticacýlarý
havalimanýnda tutarak Türk
tarafýna "Bu ilticacýlarý derhal Ýs-
tanbul'a geri götürün" dedi.
Türkiye'den Viyana'ya gelen 15

Özel Harekatçý, tüm Hintlileri
ve bir Malazyalýyý kelepçeledi.
Yolcular, THY'nin Ýstanbul'a u-
çan bir uçaðýnýn arkasýnda 45
yolcunun rezervasyonlarýný ip-
tal etmesi nedeni ile sadece 12
yolcu ve 19 ilticacý ile saat
21:00'de Atatük Havalimanýna
getirildi. Ýlticacýlarýn ülkelerine
gönderileceði öðrenildi.  

Fankfurt-  Yeni Vatan Gazetesi'-
nin Almanya Frankfurt temsilci-
sine bilgi veren Mannheim Baþ-
savcýlýðý görevlisi, "Yimpaþ Av-
rupa sorumlusu FAÝK GÜRLER,
birçok Yimpaþzedenin ifadesi
doðrultusunda tutuklanmýþtýr.
Sorgulama sürmektedir. Kimse
bize gelip "Kefalet ödeyelim,
kendisini tutuksuz yargýlayalým"
istediðinde bulunmadý. Bu da-
va baþta Ýsviçre ve Almanya
olmak üzere çok uzun zaman-
dýr devam ediyor" dedi. Gözaltý
hapsinde tutuklu bulunan Faik
Gürler'in ayrýca Yozgat'ta  Yim-
paþ Yönetim Kurulu Baþkaný
Dursun Uyar'ýn bacanaðý oldu-
ðu öðrenildi. Gözaltýna alýnma-
dan önce bu konuda Alman-
ya'nýn WDR televizyon kanalýna
verdiði demeçte Yimpaþzedeler
için, "Bunlar sözleþmeleri oku-
muyorlar mý? Orada kar ve za-
rar ortaklýðý yazýyor" dedi. Mað-
dur Yimpaþzedeler ise ayný
WDR televizyon programýnda,
30 yýllýk emeklerini yatýrdýklarý
eski ve yeni Yimpaþ yöneticileri
hakkýnda þunlarý söylediler:
"Onlar en baþta "kul hakký" ye-
miþlerdir. Onlardan korkmuyo-
ruz. Dünyanýn sonuna gitseler
dahi hesap verecekler". 

YÝMPAÞ  MAKRO  OLDU
Almanya'nýn Köln þehrinde Ve-
loerstr.170-172 caddesindeki
Yimpaþ'ýn iki yýl önce adýný
MAKRO Handels GmbH olarak
deðiþtirdiði öðrenildi. Bir gün-

de adlarý Yimpaþ olan þirketle-
rin ertesi gün iflasa gönderiler-
ek ya da dondurularak adýnýn
MAKRO olarak deðiþtirildiði Ti-
caret Odasý kayýtlarýna geçti.

Almanya'da bir dönemler tö-
renlerle açtýðý maðazalarýný bi-
rer birer kapayan Yimpaþ, önce
mal ve para varlýðýný YMTH
GmbH adlý þirkete devretti.
Sonra bu þirket iflas etti. Bu du-
rumda, maðazalarý güvence sa-
nan ve Yimpaþ'a para vererek

ortak olduklarýný sanan Türkler
maðdur duruma düþtü. 2003
yýlýnda Almanya'nýn Hannover
þehrinde birçok Yimpaþzede,
eski ve yeni birçok Yimpaþ yö-

neticileri hakkýnda, "dolandýrýcý-
lýk, görevi kötüye kullanma ve
sahtekarlýk" iddialarý ile Alman
savcýlýklarýna avukatlarý kanalý
ile suç duyurularýnda bulundu-
lar. Ýþte bu iki yýl önce açýlan
davalarýn sonucunda en baþta
Faik Gürler tutuklandý. Bu

arada Avrupa'da binlerce Müs-
lüman'ýn parasý konusunda
Yimpaþ Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Dursun Uyar'ýn, Türkiye'de
hiçbir þey olmamýþ gibi çeþitli
maðazalar açtýktan sonra þimdi
de oteller zinciri kurduðu öðre-
nildi. Alman Savcýlýðý görevlil-
eri, "Avrupa'daki birçok eski
Yimpaþ yöneticisinin Türki
Cumhuriyetlerle iþ yapmasý, yok
olan paralarýn Azerbeycan,
Türkmenistan, Kýrgistan, Kaza-
kistan veya diðer ülkelere kay-
dýrýlarak aklanma giriþimine
gittiklerini biliyrouz" dedi. Al-
manya'da Yimpaþ GmbH'nýn
iflasý sonrasý iflas masasý baþk-
anlýðýna atanan avukat Hil-
degart Hövel, 15 bin maðdu-
run isim ve adreslerini tespit et-
tiklerini belirtti. Hövel, "Sadece
Frankfurt mahkemelerinde yü-
ze yakýn dava sürüyor. Bizim
Yimpaþ konusunda yapacaðý-
mýz her türlü çalýþma
www.rahuc.de internet sitesin-
den takip edilebilir. Yimpaþ Ýflas
Masasý Avukatý Hövel Yimpaþ
GmbH kurulduðu 1997 yýlýn-
dan bu yana hiç kar etmemiþ.
Bu olamaz çünkü amaç kar
etmektir. Yimpaþ'ýn Avrupa'daki
tüm yöneticileri, þirketleri iflas
ettirmeden önce yüksek mik-
tarda parayý Almanya, Ýsviçre ve
Avusturya dýþýna transfer et-
miþtir. Yimpaþ isim deðiþtirerek
Almanya'da ve Avrupa'da bazý
iþlerine ayrýca devam etmekte-
dir" dedi.

Viyana Ýstanbul uçak hattýnda Hindistan dramý!

Yimpaþ Avrupa Sorumlusu Faik Gürler tutuklandý!

17 Aðustos 2002 tarihinde Hürriyet gazetesi haberi böyle vermiþti.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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WIEN  ENERGIE  Öneri  Günleri:

WIEN  ENERGIE
Öneri  Günleri:
Öneri defterinizi alýn
ve bunun yanýnda doðal-
gaz ile çalýþan bir Opel Zafira
kazanýn.

29  WIEN  ENERGIE  Önerisi  ve
bir  de  muhteþem  hediye  kazan-
ma  þansý

Enerji ile ilgili bir çok öneri E-
kim ayýnýn ana konusu. 1.-
29.10.2004 tarihleri arasýnda
bütün WIEN ENERGIE müþteri-
leri, daha da fazla enerjiyle
yüklenecekler. Bunu da WIEN
ENERGIE´nin öneri günleri sað-

lýyor.
A y n ý

zamanda
bu aksiyon

çerçevesi içerisinde, WIEN
ENERGIE sizlere, enerji ile dolu
Mariahilferstraße 63´de bulu-
nan WIEN ENERGIE evinde bir
çok indirim ve hizmet çeþitleri-
ni de sunuyor. Ama en önemli
noktayý WIEN ENERGIE öneri
defteri kaplýyor. Bu defter sizle-
re, 29 farklý enerji ile ilgi öneri-

lerde bulunurken, hediye
çeki ve büyük ikramiye
olan bir adet doðalgaz ile
çalýþan, Opel Zafira CNG
kazanma þansýný da veri-
yor. Öneri defteri WIEN
ENERGIE evinde ücretsiz-
dir.
Öneri defteri birçok önem-
li enerji kullanýmý hakkýn-
da, önerilerde bulunurken
ayný zamanda da çok çe-
þitli avantajlardan yarar-
lanma imkaný da saðlýyor.
Örneðin  :
SK Rapid Wien´nin evinde
oynadýðý bir maça ücretsiz
girme imkaný. WIEN ENER-
GIE Evinde yeþil beyazlýla-
rýn otogram günü, Ýmax-
Sinemasýna indirim kartý,
doðalgaz ile çalýþan Opel
Zafira CNG´yi 1 Hafta üc-
retsiz test etme imkaný.
Bunun yanýsýra WIEN E-
NERGIE´nin ortaklarý olan
Baumax, Wiener Städ-
tische Versicherung, Arbö
gibi birçok büyük kurulu-
þun avantajlarýndan da ya-
rarlanabilirsiniz. 

Bu  öneri  defteri  WIEN  ENER-
GIE  Evinde  sizleri  bekliyor.

Defterinizi  almayý  unutmayýn.  
Ayrýca, eski ve yöresel müzikle-
rin 1 numaralý radyosunda 10
Ekim´den itibaren üç gün bo-
yunca haftanýn talihlileri belir-
lenecek. Kazanan kiþiler 1 hafta
boyunca uzun koþular yapabi-
lecekleri, iki kiþilik, yarým pansi-
yon tatil hakký kazanacaklar. Bu
tatil, Avusturya´nýn en iyi tatil
düzenleyicileri tarafýndan su-
nuluyor.

WIEN  ENERGIE  Evi,
Mariahilferstraße 63, 1060
Wien. Açýlýþ Saatleri:
Pazartesi´den Çarþamba´ya
kadar, saat 9:00´dan 18:00´a
kadar, 
Perþembe günleri saat
9:00´dan 20:00´a kadar, 
Cuma günleri saat 9:00´dan
15:00´a kadar. 
Rahat Ulaþým: 13A, 14A ve
U3, Neubaugasse duraðý.
Telefon : (01) 58200 Fax: (01)

58200- 9580 
E-Mail: haus@wienenergie.at  
Ýnternet: www.wienenergie.at

Hediye oyunu  

Opel sizlere alýþýlagelmiþ benzinli ve dizel arabalarýnýn yanýsý-
ra, þimdi de doðalgaz ile çalýþan arabasýný sunuyor. Zafira
Opel´in en iyi modellerinden biri olmakla birlikte, Doðal gaz
ile doða dostudur. Bu muhteþem arabayý WIEN ENERGIE öneri
günlerinde, birazcýk þans ile kazanabilirsiniz. WIEN ENERGIE,
enerjinin kullanýmý ile ilgili en iyi önerileri arýyor. Bütün katý-
lýmcýlar arasýnda yapýlacak çekiliþle bir kiþi doðalgaz ile çalýþan
Zafira'ya sahip olacak ve bu talihli kiþi 29 Ekim 2004 günü
Radio Arabella´da açýklanacaktýr. Daha fazla bilgiyi Internet
adresimiz www.wienenergie.at bulabilirsiniz.

Ayrýca, eski ve yöresel müziklerin 1 numaralý radyosunda 10
Ekim´den itibaren üç gün boyunca haftanýn talihlileri belirle-
necek. Kazanan kiþiler 1 hafta boyunca uzun koþular yapabi-
lecekleri, iki kiþilik, yarým pansiyon tatil hakký kazanacaklar. Bu
tatil, Avusturya´nýn en iyi tatil düzenleyicileri tarafýndan sunu-
luyor.
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Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortağıdır.

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

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

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

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

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

Viyana- TTirajý  günde  25  bin
olan  ve  devlet  tarafýndan  çýka-
rýlan    Wiener  Zeitung  gazetesi-
nin  bugünkü  sayýsýnda  (8.-
sayfa),  yukarýdaki  baþlýk  altýnda
yayýmlanan  haberin  çevirisini
okuyucularýmýzýn  dikkatine
sunuyoruz.
Avusturya'daki partiler çok en-
der olarak ayný görüþte oluyor.
Türkiye'nin Avrýpa Birliðine ka-
týlma ihtimaline iliþkin duygusal
tartýþma iþte böyle ender rast-
lanýlan olaylardan biri. ÖVP,
SPÖ, FPÖ ve Yeþiller böyle bir
giriþime eleþtirici bakma kon-
usunda birleþiyorlar. Ancak
kulaklarýnýzý iyice açtýðýnýzda,
takýnýlan reddedici tavýr ile gös-
terilen argümanlarýn farklý yo-
ðunlukta olduðunu anlýyorsu-
nuz.
Avusturya Parlamento Baþkaný
Andreas Khol, Baþbakan
Schüssel'in Avrupa Birliði Tarým
Komiseri  olan kendi Partisin-
den atanan Avusturya'lý Franz
Fischler tarafýndan da paylaþý-
lan çizgisini ''kararlý'' buluyor.
Khol dün Wiener Zeitung'a,
Türkiye ile müzakerelere baþla-
ma konusundaki bir kararýn,
''Kopenhag kriterlerin gerçek-
ten yerine getirilip getirilmedi-
ðini gösteren, kantýlanabilecek,
somut bir zemin gerektirdiðini''
açýkladý ve ayrýca Fischler'in de
deðindiði gibi katýlým masrafla-
rýnýn da tam tamýna hesaplan-
masý gerektiðini belirtti. Kohl
Türkiye'den hala çok sayýda
sýðýnmacý geldiðini ve bunun

ülkedeki insan haklarý durumu-
nu kötü bir açýdan gösterdiðini
söyledi.

Kohl, AB düzeyinde bir prensip
kararýnýn alýnmýþ olduðunu
sanmýyor. ''AB son on yýl içinde
deðiþti. Bugün sayýlarý 25'e
çýkan üyeler, bir zamanlar ara-
larýnda Avusturya da olmadan,
11 üye tarafýndan alýnmýþ olan
kararlarýn yükümlülüðü altýna
sokulamaz'' þeklinde konuþan
Khol, AB'nin Türkiye ile müza-
kerelere baþlamasý halinde,
müzakerelerin sonunun açýk
býrakýlmasýnýn kendisi açýsýn-
dan önem taþýdýðýný söyledi.

SP Parlamento Grubu Baþkaný
Josef Cap bu konuda bir adým
daha ileri gidiyor. Cap Çarþam-
ba günü giriþ müzakerelerine
baþlanmasýna karþý çýktý. Cap
verdiði basýn konferansýnda
Baþbakan Schüssel'dan, Aralýk'-
taki devlet ve hükümet baþkan-
larý toplantýsýnda müzakereleri
onaylamamasýný istedi. Bunun
yerine Türkiye ile mevcut olan
ortak üyelik anlaþmasýnýn de-
rinleþtirilmesinden yana olan
Cap, týpký Khol gibi, son geniþ-
lemenin ardýndan AB'nin sað-
lamlaþtýrýlmasýna öncelik veril-
mesi gerektiði görüþünde oldu-
ðunu açýkladý.

FPÖ de tamamen katýlýma kar-
þý. Parti kongresinde katýlýma a-
çýk bir þekilde hayýr dendi. 
Yeþiller ise þu anda ne AB'nin
Türkiye'ye, ne deTürkiye'nin
AB'ne yeteri kadar hazýr oldu-
ðunu savunuyor. Cumhurbaþ-
kaný Heinz Fischer'in bu kon-
udaki son beyaný ise dengeliy-
di. Fischer ''makul bir karar'' ve-
rilmesinden yana olduðunu
söyledi. Türkiye'nin geri çevril-

memesi, ama ülkenin sorunla-
rýnýn da küçümsenmemesi ge-
rektiðini belirten Fischer, Tür-

kiye'nin AB üyeliði ''kesinleþene''
kadar, uzun zaman geçmesi
gerektiðini de sözlerine ekledi. 

''AVUSTURYALI PARTÝLER TÜRKÝYE'NÝN AB'YE
KATILIMINA ELEÞTÝRÝCÝ GÖZLE BAKIYOR.

VÝYANA ARAYA KÝBARCA MESAFE KOYUYOR''

Viyana-  Baþkent  Viyana'ya
geçtiðimiz  günlerde  gelen
Finlandiya  eski  Baþbakaný
Ahtisaari,  Viyana'da  Türkiye
raporunu  açýkladý  ve  Anka-
ra'nýn  AB'ne  katýlýmýna  kuþku-
lu  bakan  AB  Komiseri  Avus-
turyalý  Franz  Fischler'i  eleþtir-
di.  Finlandiya  eski  Baþbakaný
Martti  Ahtisaari  16  Eylül'de
Avusturya'nýn  baþkentine  gel-
di  ve  "Baðýmsýz  Türkiye  Ko-
misyonu"nun  Baþkaný  olarak,
Ankara  için  de  olumlu  bir
rapor  sundu.  

Viyana  Haber  Merkezi
Baðýmsýz OGM Kamuoyu a-
raþtýrma þirketinin son yaptýðý
ankete göre, Avusturyalýlarýn
yüzde 61'i "Türkiye'nin AB'ne
katýlýmýna karþý" açýklamasýný
ayný günde yapmasý dikkat
çekti. Ahtisaari özetle: "AB'nin
Türkiye'ye tam üyeliði çok ö-
nemli, böyle bir konuyu yalnýz
tarýmcýlarýn, yani Avrupa Birli-
ði tarým Komiseri Fischlerin e-
line býrakmak, bir felaket o-
lur" dedi. Fischler de dün ifa-
desini biraz yumuþatarak,
"Artýk giriþ müzakerelerine
baþlamamazlýk edemeyiz" de-

di, ancak yakýnlaþmanýn ba-
þarýlý olamamasý halinde baþ-
vurulacak bir B-planý düþü-
nülmesi gerektiðine iþaret
etti. Ahtisaari Boðaz'daki ül-
kenin gerçekleþtirdiði "etkile-
yici reform sürecini" övdü ve
"Ankara'daki hükümet diðer
bütün hükümetlerin son on
yýlda yaptýðýndan fazlasýný
yaptý" dedi. Ekonomi alanýn-
da da büyük ilerleme kayde-
dildiðine iþaret eden Ahtisaa-
ri, "2005'te müzakerelere baþ-
lanmasý halinde dýþ yatýrýmlar
hýz kazanacak, yaþam stan-
dardý yükselecektir" dedi. Fin-
landiyalý politikacý göç kon-
usunun da böylece bir sorun
olmaktan çýkacaðýný söyledi.
Ahtisaari ile Komisyonun Ra-
portörü olan Avusturyalý eski
tanýnmýþ diplomatlardan Al-
bert Rohan, Türkiye ile CDU'-
nun önerdiði gibi imtiyazlý bir
ortaklýk kurulmasýný reddedi-
yorlar: Rohan, "Bunlar boþ laf-
tan ibaret. 1963'ten beri bir
ortak, üyelik anlaþmasý var,
1996'dan beri Gümrük Birliði,
Türkiye 1999'dan beri aday
ülke konumunda. Geriye bir
tek üyelik kalýyor" diyor. 

""TTüürrkkiiyyee''nniinn  AABB  üüyyeelliiððii  
ttaarrýýmmccýýllaarraa  bbýýrraakkýýllaammaazz""
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KKaarrllssrruuhhee//AAllmmaannyyaa-  ÝÝzziinn  ddöö-
nnüüþþüü  yyoollccuullaarrýýnn  bbeerraabbeerriinnddee
ggeettiirrddiikklleerrii  ""ttaakklliitt  mmaarrkkaa""  ggiiyyiimm
eeþþyyaallaarrýý  ssýýnnýýrrllaarrddaakkii  ggöörreevvlliilleerr-
ccee  aallýýnnýýyyoorr  vvee  aaððýýrr  ppaarraa  cceezzaallaa-
rrýý  uuyygguullaannýýyyoorr..  BBuu  uuyygguullaammaa
ssýýrraassýýnnddaa  hhaakkssýýzz  ddaavvrraannýýþþllaarrddaa
cceerreeyyaann  eettttiiððii  iiççiinn  AAvv..  MMeehh-
mmeett  KKýýllýýçç''ýýnn  YYeennii  VVaattaann  GGaazzee-
tteessii’’nnee  yyaappttýýððýý  aaççýýkkllaammaallaarrýýnnýý
öözzeett  hhaalliinnddee  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzýýnn
ddiikkkkaattiinnee  ssuunnuuyyoorruuzz..

Birçok vatandaþýmýz, tatil dö-
nüþü gümrükte çeþitli sorun-
larla karþýlaþmaktadýrlar. Son
zamanlarda vatandaþlarýmýzýn
baþýný aðrýtan diðer bir durum
ise Markalar Kanunu'na iliþkin.
Türkiye'de turistik yerlerdeki
pazarlardan alýnan, bazý mar-
kalý kýyafetler (Lacoste, Camel,
Nike vs.) sahte iseler, büyük
sorun yaratmakta ve vatan-
daþlarýmýzýn önemli derecede

para cezalarýyla karþý karþýya
kalmalarýna sebep olmaktadýr-
lar. Bazý cezalarýn da  haksýz
yere verilmeye çalýþýldýðý da
son zamanlarda görülmekte-
dir. Bir müvekkilimizin baþýn-
dan geçen olaylar, baþkalarýna
da örnek olacaktýr: Almanya'-
da bir fabrikada iþçi olarak
çalýþan Ahmet Bey ve eþi bu
yaz Fethiye'den tatil dönüþün-
de Alman gümrüðünde ara-
mayla karþýlaþýyorlar. Her ikisi-
nin bavullarýnda deðiþik mar-
kalarda beþ fanila, beþ iç ça-
maþýrý, beþ çift çorap, üç tane
deðiþik markalarda pantalon
vs. buluyorlar. Toplam markalý
çamaþýr miktarý 43, ancak hiç
bir tür, beþi geçmiyor. Marka-
larýn sahte olduðunu tesbit e-
dip; mallara el koyuyorlar. Eþ-
yalarý markalarýn ait olduklarý
þirketlere göndererek, bilirkiþi
raporuyla sahteliklerinin sap-
tanmasýný istiyorlar. Ýki hafta
sonra Lacoste firmasýnýn avu-
katý müvekkilimizden, marka-
lar kanuna aykýrý hareket ettiði
savýyla yüklüce bir tazminat ve
kendi avukatlýk masraflarýný
talep ediyor. Ayrýca yazýsýna

dayanak olarak Joop firmasý-
nýn, Almanya'ya sahte Fanila
sokan birine karþý aldýðý mah-
keme kararýný eklemiþ. Mü-
vekkilimize verilen süre dar ol-
duðu için, Lacoste firmasýnýn
avukatýný arayarak, araþtýrma
yapabilmemiz için ek iki hafta
süre tanýnmasýný talep ettim.
Meslekdaþlar arasýnda doðal
olan bu talep, hemen hemen
istisnasýz olarak olumlu karþý-
lanýr; ancak bu avukat arkada-
þýmýz, benimle kelimenin tam
anlamýyla dalga geçerek "ne
araþtýracaksýnýz meslekdaþým,
sizin araþtýracaðýnýz mahkeme
kararlarýný biz zaten size gön-
derdik" dedi. Ben de, üniversi-
te kentinde yaþayan bir hu-
kukçu olarak, kendimiz araþ-
týrma yapmadan böyle bir
konuda karar vermenin bize
yakýþmayacaðýný söyledim. Bi-
raz þaþkýn biraz ukala "size iki
hafta deðil bir hafta ek süre
tanýyorum" dedi. Ben nezaket-
le teþekkür edip telefonu ka-
padýðýmda, kýzgýnlýktan sýrtým
yanýyordu. Araþtýrmamýz þu
sonucu verdi: Sahte markalý
mallar gümrük tarafýndan tu-

tulabilir ve imha edilebilir;
ancak mallar farkýnda olun-
maksýzýn özel kullaným amaçlý
alýnmýþ ise, markalar kanunu-
nu ihlal eden bir durum doð-
maz ve ek ceza verilemez. La-
coste firmasýnýn kýsaltýlmýþ
haliyle gönderdiði mahkeme
kararýný bulduðumuzda, bu
kararýn ayný marka faniladan
(Joop) 23 adet getirildiði için,
bunun kiþisel kullaným amaçlý
olamayacaðý yönünde oldu-
ðunu gördük. Bizimle dalga
geçen avukat arkadaþýmýz bu
durumda dava açmaktan vaz-
geçti, çünkü Lacoste firmasýna
karþý, örnek bir karar çýkma-
sýndan çekindi. Aktardýðýmýz
bilgilerden sonra, ilgili Güm-
rük Müdürlüðü de, müvekkil-
lerimiz hakkýnda vergi kaçak-
çýlýðý suçlamasýyla açmak iste-
diði ceza davasýndan vazgeçti.
Gümrük cezalarýný ve firmala-
rýn gönderdikleri cezalarý öde-
meden önce haklýlýðýný ve da-
yanaðýný araþtýrmakta yarar
var.

Av. Mehmet Kýlýç 
Heidelberg-Almanya

“Taklit Markalar” 
gümrüklerde büyük sorun

Avukat 
Mehmet Kýlýç

Ankara- Fiskobirlik, 2004 ürü-
nü fýndýk alým fiyatýný açýklan-
dý.Fiskobirlik'e ait Entegre Fýn-
dýk Ýþleme Tesisleri EFÝT A.Þ'de,
2004 ürünü fýndýk alým fiyatý-
nýn ve alým esaslarýnýn belir-
lenmesi amacýyla Fiskobirlik
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Salih Can Baþkanlýðýnda 50
kooperatif yönetim kurulu

baþkanýnýn katýlýmýyla toplantý
düzenlendi.    

Toplantýnýn ardýndan FÝSKO-
BÝRLÝK Genel Müdürü Cemal
Öztürk, alýnan kararlarý açýkla-
dý. Alýnan kararlar þöyle:
''2004 ürünü fýndýk alým fiyatý,
Giresun kalite kabuklu tombul
fýndýk için 5 milyon 250 bin,

levant kalite kabuklu tombul
fýndýk için 5 milyon 50 bin,
kabuklu sivri ve kara fýndýk için
ise bürüt 4 ilyon 750 bin lira
olarak belirlendi. 2004 yýlý fýn-
dýk alým kampanyasý 20 A-
ðustos'da FÝSKOBÝRLÝK'e ait 50
kooperatifin alým merkezlerin-
de baþlayacak. Birliðe ortak
olmayan üreticiden fýndýk a-

lýnmayacak. Üreticileri birlik
tarafýndan ürün bedelleri pe-
þin ödenecek. Geçen yýllarda
uygulanan emanet fýndýk a-
lýmlarýna ise devam edilecek.
2004 ürünü fýndýðýn kilogra-
mýnýn maliyeti 3 milyon 698
bin 190 lira, tahmini fýndýk
rekoltesi ise 358 bin ton ola-
rak belirlendi.''

Fýndýk fiyatlarý bu yýl yüksek olacak!
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Haider  eski  lideri  olduðu  FPÖ'-
nün  tersine,    Türkiye'nin  AB'ye
girmesinden  yana  açýklamalarý
ile  Avusturya  kamuoyunda  dik-
kat  çekti!  Haider'in  Türkiye'nin
Birliðe  alýnmasýnýn  onu  kökten-
dincilikten  koruyacak  en  iyi  yol
olduðunu  söyledi.  

Kärnten-  1999  yýlýnda    dünyayý
ayaða  kaldýran  Avusturya'nýn
saðcý  partisi  FPÖ'nün  eski  lideri
ve  þu  anda  Kärnten  eyaleti  vali-
si  Jörg  Haider  ile  Yeni  Vatan
Gazetesi  bundan  dört  yýl  önce
yaptýðý  özel  görüþme  de  oldu-
ðu  gibi,  Türkiye'nin  AB'ye  üye
olmasý  gerektiði  düþüncelerini
tekrarladý.  

Haider Avusturya'daki Türkler,
Türkiye  ve Avrupa Birliði hak-
kýndaki sorularýmýzý cevapladýk-
tan sonra, Yeni Vatan Gazete-
sini eline almýþ, "Türk vatandaþ-
larýný Avusturya'da daha rahat

bir yaþam için Almanca öðren-
meye davet ediyorum. Ben de
Yeni Vatan Gazetesi’ni anlamak
için bundan sonra Türkçe öðre-
neceðim" demiþti. Þu anda
Avusturya'nýn koalisyon hükü-
metinin küçük ortaðý FPÖ, Tür-
kiye'nin AB'ye üye olmamasý
gerektiði politikasýna hýz veri-
yor ve eski lideri Jörg Haider'i
Türkiye konusunda yaptýðý o-
lumlu açýklamalarý sertçe eleþti-
riyor. 

Yeni Vatan Gazetesi'ne özel o-
larak konuþan Jörg Haider’in
Türkiye ve AB konusunda þu
anda da deðiþmeyen fikirleri
þöyle idi.

YENÝ  VATAN:  Avrupa  Birliði  ve
Türkiye'nin  konumunu  nasýl
görüyor  ve  deðerlendiriyorsu-
nuz?

HAÝDER: Sanýrým benim bu ko-

nuda Türkiye taraftarý olduðum
biliniyor. Türkiye genelde Av-
rupa'nýn doðal bir üyesidir. Sü-
reç içinde Türkiye de adým a-
dým Avrupa'ya her yönden da-
ha yaklaþacaktýr. Tartýþýlmasý
gereken, hangi koþullar altýnda
bunun gerçekleþeceðidir.  Ben-
ce önceki Alman baþbakaný
Helmut Kohl'un Türkiye'nin Av-
rupa Birliði ile pazarlýðýna ve ü-
yeliðine karþý olmasý, büyük bir
hataydý. Çünkü stratejik olarak
Türkiye, Avrupa Birliði'ne ö-
nemli bir ortaktýr. Ekonomik
olarakda Türkiye Asya'ya köprü
ve giriþ olmasý açýsýndan önem-
lidir. Türkiye'nin Avrupa Birliði'-
ne yaklaþmasý, 1982 yýlýnda
Türkiye ve Avrupa Birliði arasýn-
da imzalanmýþ ve yürürlükte
olan Avrupa Birlik Anlaþmasýna
göre bir gerçektir. Bu anlaþma
ile insan ve ürün deðiþimi libe-
ralleþtirilmiþtir. Birileri bu anlaþ-
mayla halen hazýr olan koþulla-

rý araþtýrmalýdýr. Birileri  bir ge-
neksel üyenin, geleneksel üye
olarak kalmasýný istiyorsa, bunu
kabul ettiðine dair doðru siny-
aller vermelidir.

YENÝ  VATAN:  Burada  yaþayan
Türkler  için  mesajýnýz  nedir?

HAÝDER: Burada yasal yaþayan
Türkler hoþ gelmiþlerdir ve A-
vusturyalýlar gibi korunma al-
týndadýrlar. Avusturya olarak
tüm yabancýlar için sorumlulu-
ðumuz vardýr. Bu sorumluluðu-
muzu yerine getirirken elbette
kurallarýmýz olduðunu göster-
memiz gerek ve bu kurallara
yabancýlar uyduklarý sürece
tüm yabancýlar hoþ gelmiþler-
dir. Aile Birleþimi konusunda
Avrupa Birliði ile Türkiye arasýn-
da özel bir anlaþma var. Ailesi
3-4 sene devamlý bir ülkede
kalan çiftlerin çocuklarý, kanu-
nen o ülkeye gelebiliyor. Ve bu
1980'lerden beri geçerli. Ama
bu durum  araþtýrýlmalýdýr. Çün-
kü bu Avrupa Birliði anlaþma-
sýnda pek çok özel durum var.

YENÝ  VATAN:  Partinizde  hiç
Türk  üyeniz  var  mý?

HAÝDER: Evet partimizde Türk
üyeler var. Hatta bazý Türk üye-
lerimiz  altý- sekiz senedir Avus-
turya'da olmasýna raðmen yani
otuz yýldýr burada yaþayanlar
ile karþýlaþtýrdýðýmýzda yeni ol-
malarýna raðmen FPÖ'de üye
olup, çalýþmaktadýrlar.

YENÝ  VATAN:  Parlamentoda
partinizi  temsil  eden  bir  Türk
görmek  ister  misiniz?

HAÝDER:  Parlamentoda Avus-
turya vatandaþlarý görmek iste-
rim. Asýllarýnýn Türk olmasý  as-
la bir engel deðildir. Asla.  Bu-
rada uzun süredir yaþayýp, hala
Avusturya vatandaþlýðýný almak

Haider Türkiye'nin AB'ye üye olmasýndan yana!
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istemeyen, Türk vatandaþlarý
var.  Diyorlar ki, Türk vatandaþý
olarak kalmak istiyoruz. Bu as-
lýnda patriatizmin Türkler ara-
sýnda iyi bir örneðidir. Ama A-
vusturya gibi bir ülke vatandaþ-
lýk vermek istiyorsa, neden en-
tegre olup bunu kabul etmi-
yorlar?

YENÝ  VATAN:  Þimdi  bir  kanun
tasarýsý  hazýrlanýyor.  Avusturya
vatandaþlýðý  için  Almanca  bilgi-
si  isteniyor.  Bu  bazý  kesimler  ta-
rafýndan  sevindirici  bir  olay  ola-
rak  yorumlanýrken  bazýlarý  tara-
fýndan  eleþtirildi.  Olumlu  bu-
lanlar,  Türk  toplumunda    özel-
likle  kadýnlar,  Almanca'dan
yoksun  kaldýðýný  ve  bu  sayede
Almanca  öðrenebileceðini  iddi-
a  ediyorlar.

HAÝDER: Almanca konusu Al-
manya'da da büyük bir prob-
lem. Kadýnlar gettolaþmaya yö-
neliyorlar. Dil öðrenmiyorlar.

YENÝ  VATAN:  Çocuklar?

HAÝDER: Çocuklarda bu du-
rumla büyüyorlar. Bunun aslýn-
da Almanca ile  alakasý yok. Ya-
þanýlan ülkenin dilini bilmek
insanlarý daha becerili yapacak-
týr. Kadýnlar, çocuklara dil öð-
retemediklerinde, çocuklar için
bir dil bariyeri, problemi oluþu-
yor.

YENÝ  VATAN:  Bu  poblemin
nasýl  çözülmesi  gerektiðine  ina-
nýyorsunuz?

HAÝDER:  Benim görüþüm va-
tandaþlýk verilmeden önce  gö-
rüþme yapýlmalýdýr.
Viyana'da sistemin detaylarýný
bilmiyorum. Avusturya'da  do-
kuz eyalet arasýnda farklýlýklar
var.
Valisi olduðumuz Kärnten Eya-
letinde yabancý çocuklarýn yo-
ðun olduðu okullara, ek ders
veren, Avusturyalý öðretmenler
var. Burada özel dersler verili-
yor. Hýzlý Almanca eðitimi var. 

YENÝ  VATAN:  Ana  okullarýnda
da  var  mý?

HAÝDER:  Hayýr. Ýlkokulda baþlý-
yor. Çok da baþarýlý. Normal
dersler dýþýnda hergün ek bir
kaç saatde Almanca dersler ve-
riliyor. Bu gruplarda Almanca
bilmeyen çocuklar var ve sis-
tem  çok baþarýlý. Çocuklar bu-
rada çok þey öðreniyor ve
gruba kolaylýkla entegre olu-
yorlar.
Kärnten eyaletinin güneyinde
Slovenyalý bir azýnlýðýmýz ve
mutlu kültürel bir deneyimimiz
var. Buralarda ana okullarýnda
Ýtalyanca, Almanca gibi farklý
diller öðretiyoruz. Bu metod
her geçen gün biraz daha ihti-
yaç haline geliyor.  

YENÝ  VATAN:  Türklerin  enteg-
rasyonu  konusunda  ne  düþü-
nüyorsunuz?

HAÝDER: Ýlk konu Almanca dil
bilgisi ve yeterliliði. Ve bu ko-
nuda, Avusturya'da ister Türki-
ye vatandaþý ister Avusturya va-
tandaþý olsun her iki taraf da
yatýrým yapmalýdýr. Ve bu ko-
nuda  açýk gönüllülükle toplum
içinde rol alýnmalýdýr. Örneðin
çeþitli adlar ile kurulmuþ sivil
toplum örgütleri, kültürel der-
nekler, spor kuruluþlarý, aile
kuruluþlarý ve diðerleri. Pratikte
zaten ciddi Türk dernekleri
bunu yapýyor. 1970'lerde Avus-
turya'ya gelen Türkler'in  “Gas-
tarbeiter”  olarak Vorarlberg'te
oluþturduðu çoðunluklarda ol-
duðu gibi, gettolaþmalar var.
Avusturya toplumuna entegra-
syonda zorlandýklarý için, kendi
içlerinde kalýyorlar ve ne yazýk
ki, hiç de saðlýklý olmayan get-
tolaþmaya doðru gidiyorlar.
Burada, Avusturya devletine de
büyük görevler düþüyor. Ama
en büyük görev Türkler'e düþ-
üyor. Böyle gettolaþmalara, A-
vusturyalýlar þüpheyle bakýyor-
lar. Korkuyorlar. Bazen Türkler
politik olarak aktif olmak isti-
yorlar. 

Haider  Yeni  Vatan  Gazetesi’ni  inceledi



Almanca
Kurslarý 2004

Viyana  Belediyesi  tarafýn-
dan,  halk  eðitim  merkezle-
rinde  (Volkshochschule)
gerçekleþtirilen  okuma
yazma  ve  Almanca  kursla-
rýný  aþaðýda  bulabilirsiniz.
Bu  kurslara  katýlmak  için
baþvurularýn  doðrudan  il-
gili  halk  eðitim  merkezine
yapýlmasý  gerekmektedir.
Viyana Belediyesi tarafýn-
dan düzenlenen kurslara
yoðun ilgi gösterilmesi
nedeniyle 2004 Sonbahar
dönemi için yeni kurslar
düzenlendi. 
1. Almanca bilmeyenler
2. Ön bilgisi olup, yeni

baþlayanlar
3. Biraz ilerlemiþ olanlar
4. Ýlermiþ olanlar 
5.Okuma- yazma kurslarý
þeklinde 5 grupa ayrýlan
bu kurslara öðleden önce,
öðleden sonra ya da ak-
þamlarý katýlmak mümkün.
Kursa katýlým için, baþvuru-
nun doðrudan kursu su-
nan halk eðitim merkezine
yapýlmasý gerekmektedir.
Bazý kurslarda çocuk ba-
kým hizmeti de verildiðin-
den, kayýt sýrasýnda bu ko-
nuda da bilgi alabilirsiniz.

Kurs  düzenleyen  yerler:
Volkshochschule  10,
Favoriten   
Arthaberplatz. 18
1100 Wien
Tel. No.: 603 40 30-0

Volkshochschule  12,  Meidling
Längenfeldg. 13-15 1120
Wien
Tel. No.:749 53 73

Volkshochschule

Rudolfsheim 
Scwendergasse 41, 1150
Wien
Tel. No.: 893 60 85
Volkshochschule  Ottakring
Ludo-Hartmann-Platz 1160
Wien
Tel.No.: 492 08 83-0
Kaynak:  Viyana
Entegasyon  Fonu

Soru:  Avusturya  ile  Türkiye  a-
rasýnda,  öðrenci  harçlarý  konu-
sundaki  "karþýlýklýlýk  anlaþmasý"
ile  ilgili  bizi  bilgilendirir  misi-
niz?  
Cevap: Avusturya ile Türkiye
arasýnda öðrenci harçlarý ko-
nusunda var olduðu sanýlan
böyle bir anlaþma yoktur ve
hiçbir zaman da olmadý. Olay
sadece Avusturya Devleti’nin
uluslararasý iliþkilerde benim-
sediði "karþýlýklýlýk ilkesinden" i-
barettir. Buna göre Avusturya
devleti Avusturyalý öðrenciler-
den harç parasý almayan ülke-
lerin Avusturya'da okuyan öð-
rencilerinden de para alma-
masý gerekiyor. Bu bir uluslar
arasý anlaþma deðil, Avustur-
ya'ya ait bir prensiptir. Dolayý-
sýyla bu prensibin ihlali sebe-
biyle Avusturya hükümetine
karþý, uluslararasý  herhangi bir
hukuki mücadele baþarý vaat
etmiyor. Avusturya isterse
meclisten çýkaracaðý bir yasa
ile tek taraflý olarak bu prensi-
bin uygulamasýndan vazgeçe-
bilir.

Soru:    Ben  bir  Ýþletme  öðrenci-
siyim.  Öðrenci  yardýmý  (Studi-
enbeihilfe)    alýyorum,  ancak
maddi  olarak  sýkýntý  yaþýyorum
ve  bunun  için  çalýþmam  gere-
kiyor.  Para  kazanmam  Studi-
enbehilfe  hakkýmýn  sona  er-
mesine  yol  açar  mý?
Cevap: Studienbeihilfe Avus-
turya vatandaþlarýndan ya da
Avusturya'da en az beþ yýl ika-
met edip, yeterli bir süre bo-
yunca çalýþmýþ olan ailelerin
çocuklarýndan, ihtiyaçlarý o-
lanlara verilmek üzere oluþtu-
rulmuþ bir yardým kurumudur.
Buna göre bir öðrencinin Stu-
dienbeihilfe alabilmesi için

gelirinin belli bir seviyenin
altýnda olmasý gerekir. Bu gelir
ayný zamanda kiþinin çalýþarak
elde ettiði miktarý da içerir. Bu
durumda bir öðrencinin Fa-
milienbeihilfe almaya devam
edebilmesi için, baþarý prensi-

binin yanýnda çalýþarak elde
ettiði yýllýk gelirinin de 8.720
Euro'yu geçmemesi gerekiyor.
Bu miktara öðrencinin tatiller-
de kazandýðý miktar da dahil-
dir,

Soru:  Studienbeihilfe  alabil-
mek  için  yaþ  sýnýrý  kaçtýr,  bu  sý-
nýr  aþýldýðý  takdirde  de  Studi-
enbeihilfe  almak  mümkün  ola-
bilir  mi?  
Cevap:  Studienbehilfe 30. ya-
þa kadar alýnabilir. Ancak eðer
öðrenci, kendi geçimini kendi-
si saðlýyorsa, belirli þartlarda
bu sýnýr en fazla  35. yaþa
kadar çýkarýlabilir.

Soru:  Yeni  kýdem  tazminatýn-
dan  (Abfertigung  neu)  biraz
bahseder  misiniz?  
Cevap: 2003 yýlýndan sonra
yapýlan iþ anlaþmalarý için ge-
çerli olan yeni kýdem tazmina-
tý, iþveren ile çalýþanýn anlaþ-
masý halinde 2003'ten önceki
anlaþmalar için de geçerli kýlý-
nabilir.  Bu yeni düzenlemenin
genel özellikleri þöyle açýklana-

bilir:
Yeni tazminat düzenlemesi,
çalýþan herkes için tazminat
hakký getiriyor. Bu uygulamaya
göre, iþveren her ay, oluþturul-
muþ özel bir fona (Abferti-
gungskasse) her çalýþan için

aylýk tazminat bedeli ödüyor.
Böylelikle çalýþanlarýn alacaðý
tazminat miktarý, kendileri için
iþverenleri tarafýndan bu fona
yatýrýlmýþ miktarýn toplamýn-
dan oluþuyor. Ýþ anlaþmalarý-
nýn sona ermesine sebep olan
her durumda tazminat hakký
saklý kalýyor ve çalýþan istediði
taktirde yeni iþ iliþkisine eski
tazminat hakkýný taþýyabiliyor.
Yeni sistemle birlikte dönemlik
iþçiler ve turizm alanýndaki ça-
lýþanlar ilk kez tazminat hakký
elde ediyorlar. Ayrýca kýdem
tazminatý konusunda, bundan
sonra çýraklýk dönemi de göz
önünde bulundurulacak. Çalý-
þanlarýn “karenz” haklarýný
kullandýklarý zaman diliminde,
aylýk Abfertigung katký payý
“Aile giderlerini karþýlama fo-
nu” (Familienlastenausgleichs-
fonds) tarafýndan ödenir.  

Sorularýnýz  için:
E-mmail:  
office@yenivatan.com
Adres:  Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN.

HHUKUK-
FFORUM
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Almanya  Sosyal  Demokrat
Partisin'den  Avrupa  Birliði  Par-
lementosuna  seçilen  ünlü  iþa-
damý  Vural  Öðer,  Türkiye'deki
zina  ile  ilgili  tartýþmalara  istina-
den  yaptýðý  açýklamada  "Men-
subu  bulunduðum  Avrupa  Par-
lamentosu  bünyesinde  Türk
Ceza  Yasasý  çerçevesinde  baþ-
layan  zina  konusundaki  tartýþ-
malarýnýn,  tam  üyelik  müzaker-
elerine  baþlama  tarihinin  ilaný
öncesine  rastlamasýný,  Türkiye  -
Avrupa  Birliði  iliþkileri  adýna
büyük  bir  talihsizlik  olarak  gör-
mekteyim.  Zina  tartýþmalarý
Türkiye'ye  büyük  zarar  veriyor"
dedi.  
Brüksel/Viyana- Avrupa Birliði'-
ne üyeliði, kendi arzusu ile ter-
cih etmiþ bir ülkenin 'Bizim özel
koþullarýmýz ve deðerlerimiz
var' tezi ile Birlik genelinden ay-
rý ölçüler talep etmesi, her yeni
üyeye ayný ve eþit þartlar koþan
Avrupa Birliði nezdinde olum-
suz karþýlanmýþtýr diyen Vural
Öðer,  "Bu durum, Avrupa Birli-
ði'ne girme sürecinde olan Tür-
kiye'nin bugüne kadar göster-

diði çabalarý gölgelediði gibi,
Türkiye karþýtý olan çevrelerin
eline yeniden, gereksiz bir mal-
zeme vermektedir. Almanya
ana muhalefet partisi Genel
Baþkaný Angela Merkel'in Tür-
kiye'nin tam üyeliðine karþý baþ-
lattýðý aktif kampanya da bu
çerçevede deðerlendirilebilir"
diye bu konuda Almanya'da var
olan sýkýntýlarý dile getirdi. 

Almanya SPD AP Milletvekili
Vural Öðer özellikle bu konuda
Türkiye'nin Avrupa Birliðine
üyeliði konusunda "tarafsýz"
olan kesimlerin Türkiye karþýtý
yöne gittiklerinin altýný çizdik-
ten sonra þunlarý ifade etti:
"Avrupa gündeminde bulun-
mayan bir konuyu tartýþmaya
açmanýn Türkiye'nin Avrupa
Birliðine üyeliði konusunda
"tarafsýz" olan kesimleri bile
Türkiye'ye karþý olumsuz bir
konuma itmiþtir. Son tartýþma-
lar Türkiye yandaþý çevreleri de
büyük bir sýkýntý içine sokmuþ-
tur. Bu tip yaklaþýmlar bütün
Avrupa Birliði ülkelerinin payla-
þtýðý deðerler bütününe Tür-
kiye'nin uyamayacaðý düþünce-
sine yol açmaktadýr. Bu neden-
le, Kopenhag kriterlerine uyum
sürecinde olan bir aday ülkenin
kendi kültürel, sosyal ve anaevi
deðerlerinin bu kriterlerle ne
derece baðdaþýk olduðunu
baþvuruda bulunmadan önce
ve vaktinde deðerlendirmesi
gerekliydi."
Öðer, "AK Parti Hükümeti,
2002 senesinde Kopenhag'da
Avrupa'nýn 15 devlet ve hükü-
met baþkaný ile imzaladýðý an-
laþma ile Türkiye'nin müzakere-
lerin baþlamasý için Kopenhag
Kriteriterlerine uyacaðýný taa-

hüt etmedi mi?" diye sorduktan
sonra, "Þu anda tartýþma konu-
su olan zina mevzuatýnýn  ka-
nunlaþmasý durumunda bile,
Kopenhag kriterleri temel alýn-
dýðýnda, bu kanunun tekrar yü-
rürlükten  kaldýrýlmasý gereke-
cektir. Dolayýsýyla, Avrupa Ko-
misyonu Türkiye raporunun a-
çýklamasýna üç hafta kala, Av-

rupa'daki Türkiye'ye yönelik or-
tamýn, tarihte görülmemiþ bi-
çimde olumlu olduðu bir dö-
nemde böylesi zamansýz ve
uygunsuz tartýþmalarla Türki-
ye'ye çok büyük zarar verecek
yönde deðiþtiðini üzüntü ile
gözlemlemekteyim" diyerek bu
konuda üzüntü ve korkusunu
dile getirdi. 

SPD’nin AP Milletvekili Vural Öðer:
"Zina tartýþmalarý Türkiye'ye büyük  zarar veriyor"

Viyana/Brüksel- Verheugen,
Avusturya Televizyonu (ORF)
verdiði demeçte, Türk Ceza
Kanunu'ndaki (TCK) refor-
mun ''Türkiye'nin AB'nin
deðerlerine uymaya hazýr
olup olmadýðýný belirlemek
için merkezi bir nokta olduð-
unu'' belirtti.  Verheugen,
Baþbakan Erdoðan'ýn ''AB iç
iþlerimize karýþýyor''  þeklinde-
ki açýklamasýna iliþkin bir
soruya ise þu yanýtý verdi:
''Erdoðan'ýn bu reaksiyonu
alýþýlmamýþ bir tepki. Eðer bir
ülke AB'ye üye olmak istiyor-
sa, 'Ýç iþlerimize karýþýyorlar'
suçlamasý çok  aðýr bir suçla-
ma. AB Türkiye'ye deðil,
Türkiye AB'ye üye olmak

istiyor. Buradaki önemli soru,
bizim Türkiye'nin standartla-
rýna uyup uymadýðýmýz deðil,
Türkiye'nin bizim deðerleri-
mize sahip olup olmadýðýdýr.''
AB'nin gerçekte TCK reformu
konusunda hep geri planda
kaldýðýný belirten Verheugen,
''sadece zina konusundaki
endiþelerini dile getirdiklerini
ve bunun, Ýslam'ýn konserva-
tif kesimlerinin AB'nin deðer-
leriyle uyum saðlamakta
sorunlarý olduðu þeklinde
bazý endiþelere neden olaca-
ðý uyarýsýnda bulunduklarýný''
söyledi.  Günther Verheugen,
''Raporumuz hazýrdý. Artýk
yeniden gözden geçirmek
zorundayýz'' dedi. 

"AB Türkiye'ye deðil, Türkiye 
AB'ye üye olmak  istiyor"

AP Milletvekili
Vural  Öðer





HABER  -YYORUM-AANALÝZ
Resimde, Hürriyet'teki haberin
baþlýðýnda resmen yalan ve o-
kuyuculara karþý büyük güven-
ve prestij kaybý anlamýna gelen
ilk hata “Baþbakan” sýfatý. Ýþte
açýklamasý: Avusturya 9 Eyalet'-
ten oluþuyor. Eyalet baþkanlarý
seçimle iþ baþýna geliyor ve seç-
ilen kiþi bayan ise Almanca'da
“Landeshauptfrau” erkek ise
“Landeshauptmann” ünvanýný
kullanabiliyor. Türkçe tercüme
edecek olursak “Eyalet Baþka-
ný” sýfatýný taþýyorlar. Avustur-
ya'da “Baþbakan” sýfatýný sade-
ce Avusturya Palemento seçim-
lerinde en yüksek oyu alan Par-
tinin kurduðu hükümetin baþ-
kaný “kullanabiliyor”. Hürriyet
Avrupa'nýn haberinde geçen
“ETU” (European Turkish U-
nion), Hürriyet Avrupa'nýn da
içinde olduðu bir sürü kavga,
iftiralardan sonra (bakýnýz yan
sayfa) ATP adlý “Avrupa Türk

Platformu” adlý organizasyona
rakip olarak kurulmuþ ve Türk-
çesi “Avrupa Türkleri Birliði”
adlý organizasyonunun kýsaltýl-
mýþ adý. Böyle bir birliðin gücü-
nün, halktan gelmediðini Av-
rupa'da herkes biliyor. Daha
çok “tabela” dernek ve Birlikle-
rinin güya 'halký destekliyoruz'
diye masa baþýnda Hürriyet Av-
rupa'nýn çevresinde kurulmuþ
dernek olduðu iddialarý Avru-
pa'da  dernekçilik yapan camia-
da konuþuluyor. 
Yeni Vatan Gazetesi'nin araþtýr-
malarýnýn sonucu olan bu ha-
ber, Avusturya'daki hiçbir ciddi
dernek tarafýndan desteklen-
mediði “Baðdat'taki saðýr Sul-
tanýn” bile duyduðu ve ona
raðmen Avusturya'nýn önemli
siyasi ve Bürokratik makamlarý-
na kendilerini sanki “Avustur-
ya'daki Türk Derneklerinin Birli-
ði” imiþ gibi lanse eden “ATDB
adlý Avusturya Türk Dernekleri

Birliði ile ilgili. Yeni Vatan Gaze-
tesi'nin 24 Aðustos 2004 tari-
hinde saat 17:15'de konuþtuðu
Salzburg Eyaleti Baþkaný Gabi
Burgstallar'ýn kabinesinde gö-
revli Dr. Micahel STECKER  “E-
yalet Baþkaný'nýn, ETU (Euro-
pen Turkish Union) adlý bir ku-
ruluþu desteklediðini ifade e-
den bir söz veya cümle kullan-
dýðýný hatýrlamýyorum. Ben Ti-
rol, Salzburg ve çevresindeki
Türk derneklerinin temsilcileri
ile yapýlan bu 45 dakikalýk gö-
rüþmede oradaydým. Bu top-
lantýda Eyalet baþkaný tarafýn-
dan, “ETU'yu  destekliyorum”
diye bir söz veya okuduðunuz
haberdeki gibi “ETU'ya caný
gönülden destek” sözleri hiç
söylenmedi” dedi. Bu da Hür-
riyet Avrupa'nýn “Baþbakan'dan
ETU'ya destek” baþlýklý haberi-
nin resmen yalan olan ikinci ya-
lan kýsmý. Hürriyet Avrupa'nýn
ayný haberinde, resimde görü-

leceði gibi, “Avusturya'nýn Salz-
burg Eyaleti Baþkaný Gabi
Burgstalerr, Türkiye'yi de Av-
rupa Birliði ailesi içinde görmek
istediðini belirtti.” sözünün çok
abartýlý bir habercilik anlayýþý i-
çinde verildiði öðrenildi. Yeni
Vatan Gazetesi bu toplantýnýn
protokolüne Salzburg Eyaleti
Baþkaný Burgstaller'in Basýn
Sözcüsü Michel Wimmer üze-
rinden yazýlý olarak ulaþtý: Pro-
tokelde aynen þu cümleler ge-
çiyor: “Eyalet Baþkaný, “Sazl-
burg, Tirol, Oberösterreich ve
Kärnten Türk Dernekleri Birliði
ile 9 Temmuz 2004 tarihinde
yapýlan görüþmede, esas olarak
Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne ü-
yeliðine yaklaþýmýný ve bu üye-
liði uzun vadede ve en iyiþekil-
de hazýrlanýlmasý durumunda
“pozitif olarak” deðerlendir-
mektedir.” Yeni Vatan Gazete-
si'ne 9 Eylül'de yazýlý olarak ula-
þan, 23 Aðustos 2004 tarihine

Lütfen ufak atýn civcivler yesin
VViiyyaannaa-  HHüürrrriiyyeett  AAvvrruuppaa  GGaazzeetteessii  1133  AAððuussttooss  22000044
ttaarriihhiinnddee  ssaayyffaa  1199''ddaa  ““BBaaþþbbaakkaann''ddaann  EETTUU''yyaa  ddeesstteekk””
bbaaþþllýýkkllýý  hhaabbeerrddee    ““ookkuuyyuuccuullaarrýýnnaa””  ddooððrruu  oollmmaayyaann  bbiill-
ggiilleerree  yyeerr  vveerrddii..  TTüürrkk  MMeeddyyaassýýnnýýnn  AAmmiirraall  GGeemmiissii  oollaarraakk
aannýýllmmaakk  iisstteeyyeenn,,  HHüürrrriiyyeett''iinn  bbuu  hhaabbeerriinnddee,,  ddüüzzeellttiillmmee-
ssii  ggeerreekkeenn  nnookkttaallaarr  ““BBaaþþbbaakkaann””  ddeeððiill  SSaallzzbbuurrgg  EEyyaalleett
BBaaþþkkaannýý””  vvee  ““BBaaþþbbaakkaann''ddaann    EETTUU''yyaa  ddeesstteekk""  yyeerriinnee
““ZZiiyyaarreettttee  EETTUU''yyaa  ddeesstteekk  ssöözzüü  bbiillee  ggeeççmmeeddii””  bbaaþþllýýððýý..
YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii''nnee  kkoonnuuþþaann  SSaallzzbbuurrgg  EEyyaalleett
BBaaþþkkaannýý  GGaabbii  BBuurrggssttaalllleerr''iinn  kkaabbiinneessiinnddee  ggöörreevvllii  DDrr..
MMiicchhaaeell  SStteecckkeerr,,  ““EEyyaalleett  BBaaþþkkaannýý''nnýýnn,,  EETTUU  ((EEuurrooppeenn
TTuurrkkiisshh  UUnniioonn))  aaddllýý  bbiirr  kkuurruulluuþþuu  ddeesstteelleekkddiiððiinnii  iiffaaddee
eeddeenn  bbiirr  ssöözz  vveeyyaa  ccüümmllee  kkuullllaannddýýððýýnnýý  hhaattýýrrllaammýýyyoorruumm..
BBeenn  TTiirrooll,,  SSaallzzbbuurrgg  vvee  ççeevvrreessiinnddeekkii  TTüürrkk  ddeerrnneekklleerriinniinn
tteemmssiillcciilleerrii  iillee  yyaappýýllaann  4455  ddaakkiikkaallýýkk  bbuu  ggöörrüüþþmmeeddee  oorraa-
ddaayyddýýmm..  BBuu  ttooppllaannttýýddaa  EEyyaalleett  bbaaþþkkaannýý  ttaarraaffýýnnddaann
““EETTUU''yyuu  ddeesstteekklliiyyoorruumm''  vveeyyaa  ookkuudduuððuunnuuzz  hhaabbeerrddeekkii
““EETTUU''yyaa  ccaannýý  ggöönnüüllddeenn  ddeesstteekk""  ccüümmlleelleerrii  hhiiçç  ssööyylleenn-
mmeeddii""  ddeeddii..  
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Yavuz Kuþcu

Özden Çelik

Salzburg Eyalet
Baþkaný

Gabi Burgstaller



ait Protokol bilgisinde, ne A-
vusturya  Türk  Dernekleri  Birliði
(ATDB), ne de Avrupa Türkleri
Birliði (ETU) sözleri geçiyor.
Hürriyet'in haberinde verdiði
gibi “ETU'ya  destek” ve Türki-
ye`nin Avrupa Birliði`ne geçti-
ði gibi açýk “destek” sözleri de,
bize ulaþan protokol yazýsýnda
yeralmýyor.
Tam tersine Türkiye'nin AB'ye ü-
yeliðine olumlu ancak mesafeli
bir tutumu ortaya koyan ifade-
ler kullanýlýyor. Peki þimdi Yeni
Vatan Gazetesi soruyor: Sayýn
Yavuz Kuþçu, haberde bir mu-
habirin imzasý yok. Acaba bu
haber sizin tarafýnýzdan mý

Hürriyet Avrupa'ya böyle duyu-
ruldu? Bundan kýsa bir süre ön-
ce, Türk derneklerinin ve bu
dernek temsilcilerinden biri o-
lan Yavuz Kuþçu'nun da  katýldý-
ðý SPÖ Baþkaný ziyaretinden
sonra, Hürriyet Avrupa'nýn ha-
berinde SPÖ Baþkaný tarafýn-
dan söylendiði iddia edilen
sözler haberden sonra resmen

Avusturya Haber Basýn Ajansý
tarafýndan yalanlanmýþtý. Peki
Hürriyet Avrupa neden böyle
ciddiyetsiz habercilik örneði
sunuyor? Hürriyet Avrupa'nýn,
Avrupa'da net satýþ rakamlarý
on yýl önce 100 binlerle ifade
edilirken þimdi neden yaklaþýk
Almanya dahil tüm Avrupa'da
30 ile 45 bin civarlarýndadýr?
Avusturya'da, Hürriyet Avrupa'-
nýn net satýþlarýnýn günde 2000
(iki bin) adet civarýna düþtüðü
(kaynaklar kesin demesine rað-
men) doðru mudur? Ýþte böyle
ciddiyetsiz “yalan” ve “kara-
lama” haberlerinin yanýnda ce-
vap haklarýna saygýsýzlýktan ö-

türü Hürriyet Avrupa'nýn net
satýþý düþmektemidir caba? Av-
rupa'da ZAMAN Gazetesi beþ
kiþilik ekibi ile günde aboneleri
ile 25 bin net satýþa ulaþmýþsa
Hürriyet Avrupa'nýn Avrupa'da
net satýþlarýnýn neden 30 ile 45
bin civarýnda olduðunun ceva-
bý acaba bu ciddiyetsiz haber-
cilik ürününün bir sonucu

mudur? Yeni Vatan Gazetesi iþ-
te karalama yapmadan eldeki
belgeleri konuþturarak dürüst-
çe kamuoyunu bu konuda ay-
dýnlatmaktadýr. Dedikodu, ifti-
ra, fitne-fesat karalama, dayý-
lýk, küfürbazlýk ve mafyacýlýða
özenerek“gazetecilik, haberci-
lik, dernekcilik yapmaya öze-
nen bazý  kiþilerin neden bu

“Yanlýþ” tutumlardan vazgeç-
mezler? Vatan,  Millet  Sakarya
veya  Birlik,  Beraberlik sözlerini
kullanarak güya Türk toplumu-
nu kurtarmak isteyenlerin ilk
önce “kendi  ayaklarý  üzerinde
durmayý” ve Türk toplumun
baþýna “baþkan” olma sevdala-
rýndan vaçgeçmelerini özellikle
arz ederiz (!). 
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Hürriyet Gazetesi ETU’dan (Avrupa Türk Birliði) önce ayný
görevi yapan ATP, Avrupa Türk Platformu’nun yöneticileri-
ni adeta çete üyesi gibi yu günlerce haber etti kten sonra

cevap haklarýný kullandýrmadýðý görüldü.
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VViiyyaannaa-  11  TTeemmmmuuzz  22000044
ttaarriihhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  VViiyyaannaa
KKoonnuutt  SSeerrvviissii  ((WWoohhsseerrvviiccee
WWiieenn))  EEnn  aazz  bbeeþþ  yyýýllddaann  bbeerrii
VViiyyaannaa''ddaa  iikkaammeett  eeddeenn  vvee
aacciill  kkoonnuutt  iihhttiiyyaaccýý  oollaannllaarr  ii-
ççiinn  bbiirr  bbiirriimm  kkuurrdduu..  AAcciill  kkoo-
nnuutt  iihhttiiyyaaccýý  tteessppiitt  eeddiilleenn  yyaa-
bbaannccýýllaarraa  eevv  ttaahhssiiss  eeddiilleecceekk..

En az beþ yýldan beri Avus-
turya`da ve en az iki yýldan
beri Viyana`da ikamet eden
ve zor durumda bulunan ki-
þiler bu evlerden yararlana-
bilecek. Oturulan evin sade-
ce dar ya da küçük olmasý
bu evlerden yaralanabilmek
için yeterli deðildir.

Ev vurguncularýnýn tuza-
ðýna düþenler,

Saðlýða zararlý ya da
çocuklarýn geliþimi açýsýn-
dan ciddi tehlikeler oluþtu-
ran evlerde yaþayanlar,

Zor durumda sýðýnýlan
evlerde yaþayanlar (Örn.:
anne-çocuk yurtlarý vb.)

Sosyal açýdan özel mað-
duriyeti olan insanlar, bu
evlerden yararlanabilecek.
Baþvurularýn yapýlacaðý yer-
ler,  kiþilerin  yukarýda sayý-
lan durumlarýna göre deði-
þiklik göstermektedir. Buna
göre; 

Ev vurguncularýnýn tuza-
ðýna düþen ve saðlýða
zararlý evlerde yaþayanlar;
Bölge  temsilciliklerine,
(Gebietsbetreuung)

Sosyal açýdan özel mað-
duriyeti olanlar;
Rathausstraße 2, 1010
Viyana adresinin giriþ katýn-
da bulunan Wohnservice
Wien`e, baþvuruda buluna-

bilirler.
Zor durumlarda sýðýnýlan

evlerde yaþayanlar ise ken-
dileri ile ilgilenen sosyal ku-
rum üzerinden baþvurularý-
ný yapabilirler.
MA 50`ye iletilen baþvurular
incelendikten sonra, 4 ile 6
hafta arasýnda ilgili komis-
yon kararý baþvuru sahibine
yazýlý olarak bildirilir. Karar
olumlu ise çoðunlukla C ka-
tegorisinde (banyosuz, ýsýt-
masýz) bir ev teklif edilir. Evle
ilgili özel talepler dikkate
alýnmaz.

Baþvuru için gerekli belge-
ler:

Pasaport,
Avusturya`da 5 yýl ika-

met edildiðine dair belge
(Örn.: Vize)

Evlenme cüzdaný,
Sosyal sigorta kartý,
Mahkeme kararlarý

(Boþanma ya da vasilik gibi
durumlarýn bulunmasýnda)

Hastalýk durumunda , üç
aydan eski olmamak þartý
ile uzman doktor (Facharzt)
tarafýndan verilen raporlar.

Evde yaþayan bütün aile
bireylerinin ikametgah bel-
geleri (meldezettel)

Anne-çocuk defteri
(Mutter-Kind Pass)

Gelir belgesi 
Oturulan evin hukuki

durumunu gösterir belge,
(kira kontratý, kullanma
sözleþmesi) 

Birlikte yaþayacak tüm ai-
le bireylerininki de dahil ol-
mak üzere, doldurulmuþ
konut talep formu ve ge-
rekli bütün belgelerin foto-

kopisi.
1 Temmuz 2004 tarihinden
itibaren, Viyana Konut Ser-
visi "Wohnservice Wien" ta-
rafýndan yeni kurulan danýþ-
ma ve baþvuru yerinde Türk-
çe konuþan bir danýþman da
bulunuyor. Bu serviste, mað-
dur durumda olanlar için
verilen evlerle (Notfallswoh-
nungen) ilgili bilgi alýnabilir.
Pazartesi, Çarþamba ve
Cuma günleri saat 8.00-

12.00 arsýnda þahsen görüþ-
me mümkündür. Cuma gü-
nü hariç, haftanýn diðer
günleri 8:00-17:00, Cuma
günü ise 8:00-12:00 saatleri
arasýnda telefonla bilgi alý-
nabilir. 

TTeell..::  224455  0033  330000
WWoohhnnsseerrvviiccee  wwiieenn
11001100  WWiieenn,,  
RRaatthhaauussssttrraaßßee  22
wwwwww..wwoohhnn-sseerrvviiccee..aatt    

Maðdur durumda 
olanlara ev imkaný
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Ýnnsbruck-    Avusturya'nýn Tirol
eyaletinde, Avusturyalý kadýn ile
Türk kocanýn boþanmasý sonu-
cu, çocuklarýnýn velayeti Türk
kocaya verildi. Mahkeme, gere-
kçe olarak “çocuðun, Ýstanbul'-
da babasýnýn yanýnda kalmasý-
nýn daha saðlýklý olacaðýna”
kanaat getirdi. Bu haberi haz-
medemeyen Avusturya medya'-
sý, çocuðun Ýstanbul'da daha iyi
bir yaþam fýrsatý bulabileceði
kýsmýný deðiþtirerek “Ýstanbul'-
un içinde küçük Tahran diye bi-
linen, islamcýlarýn yaþadýðý yeri
mahkeme daha þanslý yer ola-

rak buldu” diye haber yaptýlar..

Türkiye'ye, Türklere ve Ýslam'a
her fýrsatta çamur atmaya de-
vam eden bazý Avusturya basý-
ný, bu kez 6 yaþýndaki bir kýz
çocuðunun, Avusturya mahke-
mesince Ýstanbul'da bulunan
babasýna verilmesini “çamur
atma malzemesi olarak” kullan-
dý. Üstelik dünya þehri  ve “Kül-
tür Metropolü” olarak bilinen,
Ýstanbul'un bir semtine de  atýf-
ta bulunarak ”Ýslamcýlarýn Kü-
çük Tahran'ý” diye adlandýrmak
cehaletini gösterdiler.

Böyle haber olur mu?
Türkiye'ye çamur atmak için, çocuk velayeti davasýnýn ge-
rekçesini bile "yanlý" haber malzemesi olarak kullandýlar

Niederösterreich-  St.Pölten`de
hasta  bakýcýsý  olarak  çalýþan
Derviþ  B,  ailesinin  gözleri  önün-
de  boðularak  can  verdi.  Nie-
derösterreich`teki  Pielachmün-
dung`ta  suya  atlayan  Derviþ  B,
soðuktan  dolayý  þok  geçirerek
boðuldu.  Dalgýçlar  saatler  son-
ra,  talihsiz  Türk'ün  cesedini  bu-
labildiler.

42 yaþýndaki Derviþ B.`nin
arkadaþlarýnýn, itfayeye olayý
bildirmelerinden sonra, büyük
bir arama operasyonunun baþ-
latýldýðý, ancak olaydan 4 saat
sonra Derviþ B.`nin cesedinin
bulunduðu belirtildi. Yetkili
doktorun, talihsiz Türk`ün ö-
lüm sebebinin, “soðuk þoku”
olduðunu doðruladýðý aktarýldý.

Türk, ailesinin gözleri önünde boguldu!

Salzburg-  Salzburg  TIR  parkýn-
da  sahipsiz  duran  bir  TIR'ý  kal-
dýrmak  isteyen  yetkililer,  15
Temmuz  2004  günü,  aracýn
dorsesinde  25  yaþlarýndaki  bir
Türk  gencini  ölü  olarak  buldu-
lar.  Aracýn  þoförü  ise  tüm  ara-
malara  raðmen  henüz  buluna-
madý.

17 Temmuz 2004 Cumartesi
günü Salzburg TIR parkýnda
"durma süresini" aþan bir TIR'ý
çekmek isteyen yetkililer, TIR'ýn
dorsesinde Fransa'ya kaçak git-

meye çalýþtýðý ileri sürülen 25
yaþlarýndaki bir Türk gencinin
cesedi ile karþýlaþtýlar. TIR þofö-
rünü her yerde arayan polis
henüz bir þey bulabilmiþ deðil.
Olayý soruþturan yetkili birisi
"25 yaþýndaki Türk genci kaçak
olarak TIR'ýn dorsesinde sakla-
narak Fransa'ya çalýþmaya gidi-
yordu. Ayrýca þoför onun bir
þekilde öldüðünün farkýna va-
rýnca aracý terk ederek kaçtý"
dedi. TIR'ýn plakasý ve þoförün
uyruðu hakkýnda bilgi verilme-
di.

TIR dorsesinde 25 yaþlarýndaki
Türk gencinin cesedi bulundu

Bosna- Bosna Hersek'teki
tarihi Mostar köprüsü
onarým gördükten sonra
23 Temmuz 2004 tarihin-
de törenle açýldý. Bosna
savaþý sýrasýnda 9 yýl önce
Hýrvat topçularýnýn açtýðý
ateþ sonucu yýkýlan 438 yýl-
lýk cami, Türk ustalarýn ça-
lýþmasýyla ayaða kaldýrýldý. 

Osmanlý mimarisinin þah-
eserlerinden biri olan
Mostar Köprüsü, Boþnak-
lar ile Bosnalý Hýrvatlar a-
rasýnda 1993-1994'de
meydana gelen ve kenti
ikiye bölen savaþta, 9 Ka-
sým 1993'te Hýrvatlarýn at-
týðý bir havan topu mermi-
siyle yýkýlmýþtý. 11 yýl önce
yýkýlan Neretva Nehri üze-
rindeki köprü, Türk taþ us-
talarýnýn bir yýllýk çalýþma-
sýyla yeniden ayaða kalktý.
Köprü ve köprünün bu-
lunduðu kompleksin ye-
niden inþasý için, UNESCO
tarafýndan baþlatýlan pro-
je, Dünya Bankasý, Avrupa
Bankasý ve baþta Türkiye
olmak üzere Ýtalya, Hol-
landa, Hýrvatistan gibi ül-
kelerin baðýþlarýyla yürü-
tülmüþtü.
Toplam maliyetinin 20
milyon dolar olduðu belir-
tilen proje için Türkiye 1
milyon dolar baðýþta bu-
lunmuþtu. 

Mostar
köprüsü

açýldý
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Viyana-  Samsun'dan  Viyana'ya
iþçi  ailesi  olarak  gelen  Adem
Þahin,  çýrak  olarak  girdiði  fir-
ma'nýn,  önce  yönetici  kadro-
suna  girdi,  ardýndan  firmanýn
ortaðý  oldu,  daha  sonra  da
memleketi  olan  Samsun'a,
firma  bünyesinde  bir  fabrika
kurdurdu.

Samsun'dan 1985 yýlýnda ilko-
kul öðrencisiyken Avusturya'ya
gelen Adem Þahin adlý vatan-
daþýmýz, zor olaný baþardý.
Avusturya'da 17 yaþýnda sürü-
cü koltuklarý üreten bir firma-
da çalýþmaya baþlayan Þahin,
iyi performansýndan dolayý
önce bölüm sorumluluðu

daha sonralarý ise üretimden
sorumlu müdür görevine geti-
rildi. Çalýþtýðý firmanýn yurtdý-
þýna açýlma kararý almasý fýrsa-
týný deðerlendirip, firma yetki-
lilerini ikna ederek, kendisinin
de ortak olduðu bir fabrikanýn
Samsun`da kurulmasýný sað-
ladý. 

Yoðun uðraþlarý neticesinde
2002 yýlýnda Samsun'da kuru-
lan fabrikaya %25 ortak oldu-
ðunu belirten Þahin, firmanýn
%60 civarýndaki sipariþlerini
kendilerinin karþýladýðýný, bu
fabrikayý memleketine kazan-
dýrdýðý için, memnun olduðu-
nu belirttiði bildirildi.

Viyana’dan Samsun’a fabrika

Viyana-  Türkiye  Cumhuriyeti
Viyana    Büyükelçiliði  Ticaret
Müþaviri  Hilal  Aðacýkoðlu'nun
verdiði  bilgiye  göre,  30  Eylül  -
1  Ekim  2004  tarihleri  arasýnda
Ankara'da  Baþbakan  Erdo-
ðan'ýn  himayesinde  beþinci
Dünya  Ýþadamlarý  Kurultayý
düzenlenecek.  

T.C Viyana Büyükelçiliði Ticaret
Müþaviri Hilal Aðacýkoðlu'nun,
Yeni Vatan Gazetesi’ne geçtiði
haberde  "Bilindiði üzere yurt
dýþýnda faaliyette bulunan iþa-
damlarýmýz ile ülkemizde faa-
liyet gösteren iþadamlarýmýzý
bir araya getiren, bu suretle iþ
dünyamýzda bir iþbirliði-güç-
birliði oluþturulmasýný ve siner-
ji yaratýlmasýný amaçlayan
Dünya Türk Ýþadamlarý Kurul-
tayý 1996 yýlýndan beri iki yýlda
bir düzenlenmektedir. Dünya
Türk Ýþadamlarý Kurultayý'nýn

beþincisi Sayýn Baþbakanýmýzýn
himayelerinde 30 Eylül-1 Ekim
2004 tarihlerinde Ankara'da
yapýlacaktýr. Dünya Türk Ýþa-
damlarý, Ankara'daki Kurulta-
yýna Avusturya'da faaliyette
bulunan Türk iþadamlarýnýn
yaygýn ve etkin biçimde katýl-

masýný arzu ederiz" denildi. 
Kurultaya ait genel bilgiler ve

katýlým þartlarý ile gerekli form-
larýn temin edilebileceði ayrýca
baþvurularýn yapýlabileceði
Dünya Türk Ýþadamlarý Vakfý'-
nýn iletiþim adresi ile web site-
si þöyle: 

Dünya Türk Ýþadamlarý Vakfý
Ankaralýlar  Caddesi No: 5
Çayyolu /Ankara

Tel:  00  90  /  312    235  65  10
Faks:  00  90  /  312  235  65  15
E-mmail:  info@dutiv.org.tr
web:  http://  www.dutiv.org.tr  

Dünya Türk Ýþadamlarý Kurultayý için
30 Eylül - 1 Ekim 2004 tarihlerinde 

Haydi Ankara'ya 



GAZÛ Halloumi – Erimeyen Izgara peyniri!
Yaz mevsimi, Izgara zaman›. Etin yan›na lezzetli bir
alternatif ne olabilir? Izgara peyniri
içinde bulundu¤umuz bu yaz döneminde, Izgara
keyfine hofl bir de¤isiklik getiriyor. Asl›nda bu peynir
sadece Izgara için de¤il, ayn› zamanda tavada
k›zartma ve piflirme için de ortaya  ç›kar›ld›.Orta
k›vaml› olan peynir yaklafl›k %43 oran›nda ya¤ ve
yaklafl›k %2 oran›nda tuz içeriyor. Koyun, ‹nek ve
Keçi sütü kar›fl›m›ndan ve küçük nane parçac›klar›ndan
olufluyor. Küçük nane parçac›klar› ve geleneksel
katlanm›fl form, bu K›br›sl› peynirin tipik özellikleri..

Gazi Halloumi`nin sizlere sonsuz piflirme olanaklar›
sundu¤unu göreceksiniz. Hemen deneyebilmeniz için
y›l›n bu zaman›na uygun, özel ve lezzetli bir tarifi
sizin seçtik.

Bitki soslu Halloumi fiifl

4 kiflilik

Malzemeler: 2 Adet, 250 graml›k Halloumi, 1 Adet
orta büyüklükte Biber, 1 Adet orta büyüklükte so¤an,
4 Adet orta büyüklükte mantar, Extra Virgin
Zeytinya¤i, 1 difl sar›msak, birer adet do¤ranm›fl taze
kekik, biberiye, nane, ve maydonoz, 1 Adet  Limonun
suyu, ve taze çekilmifl karabiber.

Haz›rlama:

Önce Haloumi,biber ve so¤ani 2,5 santimetre
büyüklü¤ünde küpler fleklinde do¤ray›n. Daha sonra
sos için baharatlar› ve sar›msa¤› ince ince do¤ray›n
veYa¤, Limon suyu ve biraz kararbiber ile kar›flt›r›n.

Do¤ranm›fl olan peynir ve sebzeleri bu sosla birlikte
kar›flt›r›n ve 1 gün (24 saat) buzdolab›nda bekletin.
Daha sonra peynir ve etleri s›ra ile flifl çubu¤una dizin
–bafla ve sonuna bir adet mantar gelecek flekilde
olmal›-. Daha sonra fliflleri ›zgaraya yerlefltirin ve 10
dakika ara ile döndürün, bu esnada da arta kalan
sosu, fl ifl ler in üzerine efli t  miktarda sürün.

Haz›rlama süresi: 30 dakika.

Gazi Halloumi Peyniri`ni sizin kendi tasar›m›n›zla
kul lan›n ve yeni bir tari f  oluflturun ya da
Halloumi uzmanlar›m›z tarfindan oluflturulan
birbirinden lezzetli tarif önerilerine   inter adresimizden
ulafl›n.

Afiyet Olsun!
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Zülfikar
Doðan
Akþam  Gazetesi

Rýza Zelyut'un yazdýðý gibi, yüz
yýllar önce Moðollar Baðdat'ý
istila ettiklerinde bile bu
zulmü, bu yýkýmý yapmadý.
Þehri yakýp yýktýlar, ama kutsal
yerlere dokunmadýlar. O yüz-
den Hazreti Ali Türbesi ve
Mezarý Necef'te oðlu Hazreti
Hüseyin'in Türbesi - Mezarý da
Kerbela'da bugüne geldi.
Bizim medyanýn büyük bölü-
müne bakarsanýz 'Amerikan
askerleri Necef mezarlýðýndaki
Ýmam Ali türbesini kuþatmýþ'
durumda! Ýþte olan biteni,
Amerikan medyasýnýn, Ameri-
kan haber ajanslarýnýn gözüy-
le, görüntüsüyle, yazdýðýyla
izlerseniz, haberlerinizi Ýngiliz-
ce’den, Fransýzca’dan 'tercü-
me' yoluyla hazýrlarsanýz,
Hazreti Ali deðil, 'Muhamme-
d'in damadý, Ýmam Ali' diye
yazarsýnýz, söylersiniz nüfus
cüzdanýna göre yüzde 90'ý
Müslüman, Sünni ve Alevi'ler-
den mürekkep Türk Milletine!
Bir medya kendi ulusuna böy-
lesine yabancýlaþýr mý? Yaban-
cý ajanslardan tercüme yoluyla
Ýmam Ali diye yazdýðýnýz Ýsla-
miyet'in dört halifesinden so-
nuncusu, Hazreti Ali'dir. Irak'-
ta, Amerikan iþgaline karþý di-
reniþ baþlatan Mukteda El
Sadr'la ilgili medyamýzdaki ta-
nýmlama da yine yabancý a-
jans ve gazetecilerin haberle-
rinden tercüme yoluyla 'Ra-
dikal  Þii  Lider' ünvanýdýr. Oysa
Sadr ve beraberindeki Milisler
ülkelerini, topraklarýný, yurtla-
rýný, dinlerini, dinlerinin kutsal
mabetlerini 'iþgalcilere' karþý
savunan 'yurtseverler'dir. Mo-

ðollar'ýn tarihte kendilerine
mal edilen onca barbarlýða
raðmen, kutsal yerlere, ma-
bedlere, camilere, türbelere
gösterdiði uygarlýðýn zerresini
göstermeyen Amerikan Ordu-
su, bomba yaðdýran uçaklarý,
tanklarý, toplarý, roket atarlarý
þu çeliþkiye bakýn ki 'uygarlýðýn
sembolü' insan haklarýnýn,
demokrasinin, mümessili ol-
ma iddiasýndadýr. ABD'nin 'a-
tadýðý' Amerika'dan gelme,
CIA'den devþirme, 'kukla' Baþ-
bakan Ýyad Allavi ve yine
'kukla' muvakkat devlet Baþ-
kaný Gazi El Yaver, kendi halký-
na ihanet eden, iþgalcilerle
iþbirliði yapýp ülkesinin anah-
tarýný teslim eden Sultan
Vahdettin'den farksýz deðil
mi? Daha iki hafta önce
Türkiye 'özel uçak' gönderip,
kukla El Yaver'i kýrmýzý halýlarla
Ankara'da aðýrladý. Adam
yedi, içti, geðirdi bir de Irak'ýn
Türklere 'vize' koyduðunu
beyan edip gitti. Türkiye, en
azýndan “dost  ve  müttefiki”
ABD'yi Necef ve Kerbela'da, si-
villere, kadýn ve çocuklara,
kent üzerine yaðdýrýlan bom-
balý saldýrýlar ve katliamlar
konusunda uyarabilir, Hazreti
Ali türbesinin bombalanmasý-
ný kýnayabilir. Türkiye Diyaneti,
Türkiye'deki Alevi, Bektaþi Der-
nekleri, Federasyonlarý da sü-

kunetlerini bozabilir. En azýn-
dan dünkü MGK toplantýsý
sonrasýnda, Irak'taki geliþme-
ler konusunda ABD ve mütte-
fiklerini uyaran, giderek bir
katliama dönüþmesi olasýlýðý
görünen çatýþmalara ve ”iþga-
le-ddireniþe” yönelik 'bir cüm-
leye' yer verilebilirdi. Büyük A-
yetullah Sistani, bugün Necef-
'e gideceðini açýkladý ve tüm
Þiileri, tüm Iraklýlarý Necef'e
“büyük  yürüyüþe” çaðýrdý.
ABD Irak nüfusunun yüzde
60-70'ini oluþturan 20 milyon
Þii'yi karþýsýna alarak, 'Irak'a
demokrasi,  istikrar  getirmek'
gibi bir düþüncesinin olmadý-
ðýný, sular-seller gibi kan dök-
meye hazýr olduðunu, hatta
'buna  susadýðýný' gösterdi.
Müslüman ülkelerin suskunlu-
ðu, sessizliði ABD'nin cüretini
iyice arttýrdý. Yarýn öbür gün
Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin
türbeleri dümdüz edilirse, hat-
ta Ýsrail Kudüs'te Mescid-i Ak-

sa'yý yok ederse ve kitlesel sa-
vaþ yayýlýrsa, þaþýrmayýn. Suudi
Arabistan'da 'terör eylemi' kis-
vesiyle Kabe'ye de bir bomba
atýlýp, tüm Ýslam dünyasý ayak-
landýrýlýrsa ve nihayet Irak'taki
savaþ dünya çapýnda bir çatýþ-
maya, 'dinler savaþýna', Müs-
lüman-Hýristiyan 'hesaplaþma-
sýna' dönüþürse? Yoksa zaten
istenilen bu muydu? Bölgeyi
iyice 'istikrarsýzlaþtýrýp' tümüyle
yerleþip, kalmak? Aylardýr yaz-
dýðýmýz, Türkiye'yi de kapsay-
an, yeni bölgesel planlarý ve
senaryolarý adým adým hayata
geçirmek? Baþkan Bush'un
Irak'a harekatý baþlatýrken söy-
lediði, sonradan 'dil sürçmesi'
diye düzeltilen “Haçlý  Seferi”
ifadesinin hakikat olduðunu
daha o zaman yazdým. Tür-
kiye olanlar karþýsýnda niye bu
kadar sessiz? Þah-ý Merdan'ýn
türbesi, anadan üryan, derde
çileye giryan, yok mu, sesini
çýkaran?

Þah-ý merdan, anadan üryan, derde-çileye
giryan! Yok mu sesini çýkaran?
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Viyana-  Türk  kadýnlarý  Avru-
pa’nýn  heryerinde  olduðu  gibi
Viyana'da  da  iþ  hayatýnýn  vaz
geçilmez  bir  parçasý  olarak  ti-
caret  hayatýna  katký  saðlýyorlar.
Bu  baþarýlý  hanýmlardan  birisi
de  10.  Viyana'da  geçtiðimiz  yýl
büyük  bir  market  açarak  iþ  hay-
atýna  atýlan  Yýldýz  haným.  Daha
önce  bir  Avusturya  þirketinde
uzun  yýllar  çalýþan  Yýldýz  Güneþ,
geçtiðimiz  yýl  kendi  iþ  yerini  aç-
maya  karar  vermiþ  ve  iþte  haya-
týndan  kesitler  sunduðumuz,
Yýldýz  Güneþ'le  yaptýðýmýz  rö-
portaj.

Y.  Vatan:  Yýldýz  haným  ne  za-
mandan  beri  Avusturya'dasýnýz?
Güneþ:  Ben Erzincanlýyým.
1986 yýlýnda eþim ve çocukla-
rýmla beraber Viyana'ya geldik.
Buraya gelmemizde çocuklarýn
okulu etkili oldu. Ben geldikten
sonra, Grundig firmasýnda ça-
lýþmaya baþladým.
Y.  Vatan:  Ýþ  yeri  kurma  fikri
nasýl  oluþtu?
Güneþ: Grundig kapandýktan
sonra saðlýðýmýn aðýr bir iþte
çalýþmaya elvermediðini gör-
düm. Hobi olarak dekorasyon

ile ilgileniyordum. Düðünler ve
özel günler için dekor yapmaya
baþladým. Bu çok beðenildi,
böylece iþe atýldým. Sonra bir
yer aradýk, burayý bulduk, oldu-
kça geniþti. Baþka nasýl bir
þekilde burayý deðerlendiririz
diye düþündük ve market fikri
doðdu. Geçen yýl 12. ayda
marketi açtýk. 
Y.Vatan:  Daha  önce  ticaret
tecrübeniz  var  mýydý?
Güneþ: Hayýr, ilk aylarda tabiki
bir acemilik yaþadýk ama ben
insanlarý ve onlarla diyalog kur-
mayý çok seviyorum. Buraya

gelenlere sadece bir müþteri
deðil, bir misafir gözüyle baký-
yoruz. Elimizden geldiðince il-
gilenip, talepleri doðrultusun-
da iþimizi geliþtirmeye, her gün
daha iyi hizmet vermeye çalýþý-
yoruz.

Y.  Vatan:  10.  bölge  yabancýla-
rýn  yoðun  olduðu  bir  bölge,  siz
ürün  olarak  daha  çok    hangi
tür  müþteriye  hitap  ediyorsu-
nuz?
Güneþ:  Genel olarak ürünleri-
miz Türk firmalarýndan geliyor

ama Avusturyalýlar hemen hep-
sini tanýyor ve alýyorlar.
Marketimizin adý Schilling. Bu
para Avusturya'da 70 yýl geçer-
liliðini korudu. Ve ben inanýyo-
rum ki, Schilling zamanýnda, fi-
yatlar daha ucuzdu. Biz halen
hesaplý fiyatlarý koruduðumuzu
belirtmek için, bu ismi seçtim.
Müþterilerimiz her ülkeden, biz
uluslararasý çalýþýyoruz. Ürün-
lerimiz herkese hitap ediyor.
Dikkat ettiðimiz en önemli ko-
nu hijyen, yani temizlik. Burada
etten süte, sebzeden þarküteri
ürünlerine çok geniþ bir ürün

yelpazesi var. Temizliðin bizim
için en önemli faktör olmasý
kaçýnýlmaz. Mesela etin daðýtý-
mýný yapan firmalar arasýnda
sadece bir iki tanesi ambalaj
veya folyo yaparak veriyor, biz
daha masraflý olmasýna rað-
men mutlaka onlarý tercih edi-
yoruz. Ayrýca kesim yerlerini,
beslenme koþullarýný kontrol
ediyoruz. En iyi, en temiz ve ta-
ze eti müþteriye sunuyoruz.

Y.  Vatan:  Sorun  olarak  gördü-
ðünüz  bir  faktör  var  mý?

Y.  Güneþ: Müþteri ve satýþ ko-
nusunda bir sorunumuz yok
sadece dediðim gibi ürünlerin
büyük çoðunluðu Türk firmala-
rýndan geliyor, burada muhte-
viyatla ilgili her türlü bilginin
paketin üstünde olmasý zorun-
lu. Oluyor da. Ama bazý ürün-
lerin nasýl yapýlacaðý, piþirilece-
ði zorunlu olmadýðýndan ya ya-
zýlmýyor ya da Türkçe yazýlýyor.
Bu Avusturyalý müþteriler için
sorun oluyor. Ýnanýn her gün
pek çok piþirme tarifi yapmak
durumunda kalýyoruz. 
Y.Vatan:  Hangi  saatler  arasý

açýksýnýz?
Güneþ: Marketin yanýnda bura-
da birde gelen müþterilerimizin
dinlenebileceði bir cafemiz var.
Her gün 24'e kadar açýðýz.
Dolayýsýyla bu saate kadar alþ-
veriþ yapma imkaný da var. Tabii
hafta sonlarý da cafe ve market
açýk. Bunun yanýnda Türk ev
mamullerinden oluþan kurab-
iye çeþitlerini, kendi ürettiði-
miz, en kaliteli undan imal edi-
len ekmek çeþitlerimizi de
müþterilerimizin beðenisine
sunuyoruz.

Ýçimizden bir hanýmýn büyük azmi

Yýldýz  Güneþ  pýrýl  pýrýl  marketinde  
iþte  böyle  gururla  poz  verdi
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Viyana-  AB  önderliðinde
gerçekleþtirilmekte  olan,
önem  deðeri  çok  yüksek
“Avrupa  bilimsel  iþbirliði
alaný”nda,  Türkiye  2003
yýlý  baþýndan  itibaren  tam
katýlýmcý  statüsüne  sahip.
Bu  da,  Türkiye'ye  AB  ile
iliþkilerinde  ilk  defa  eþit
haklara  sahip  bir  ortak
olma  özelliði  kazandýrdý-
ðý  anlamýndadýr.  Yeni  Va-
tan  Gazetesi'ni  ziyaret    e-
den,  Türk  asýllý  Avusturya
vatandaþý  Dr.  Ýnanç  Atýl-
gan,  bu  konudaki  fikir-
lerini  ve  geliþmeleri  aktar-
dý.  
Haber  Merkezi
"Avusturya-Türkiye iliþkileri,
özellikle Avusturya'da ikamet
eden Türklerin basýn organla-
rýnda ayrýntýlarýyla irdelenmek-
tedir" diyen Dr. Atýlgan, "Ýki
devlet arasýndaki doðrudan
ikili iliþkilerin yanýnda, bu iliþki-
lerin bir de AB çatýsý altýndaki
boyutu vardýr. AB üyesi Avus-
turya, AB üyeliði için çalýþan
Türkiye baðlantýlý kararlarýnda
AB'nin genel tablosunu dikka-
te alýr ve bu boyuttaki iþbirliði
olanaklarýný da göz önünde
bulundurmaktadýr" dedi. Bu
kýsa bilgilendirme yorumunda,
geniþ kitle tarafýndan pek bi-
linmeyen, daha çok eðitimdeki
iþbirliðinin bir parçasýymýþ gibi
deðerlendirilen "bilimsel ve
teknolojik iþbirliðine" de deði-
nen Dr. Atýlgan: "2000'de Liz-
bon doruðu hedeflerine göre
AB, 2010 senesinde ABD ve
Japonya'nýn önünde bilimin ilk
adresi olmak iddiasýndadýr. Bu-
nun için katýlýmcý ülkeler bilim-
sel araþtýrmalara kiþi baþýna
düþen milli hasýladan ayýrdýkla-

rý bütçe payýný, bu on se-
nelik süre içerisinde %
3'e çýkarmayý hedefle-
miþlerdir" diyerek, bu ko-
nuda yetkili kiþi, kurum
ve kuruluþlarý uyardý. Dr
Atýlgan, "Avusturya, bu
payý son iki senede %
1,85'ten %2'nin üzerine
çýkarmayý baþarmýþtýr. En
sade açýklamasýyla bu
hedef, Avusturya'nýn ö-
nümüzdeki yýllarda bi-
limsel araþtýrma için ayýr-
dýðý finansman desteðini
hemen hemen ikiye kat-
lamasý anlamýna gel-
mektedir. Türkiye'nin kiþi
baþýna düþen milli hasý-
ladan bilim ve araþtýr-
maya ayýrdýðý pay ise %
0,9'dur" sözlerinden
sonra "Ýþte bu ön koþul
olarak, her iki ülkenin
bilimsel kurumlarýnýn AB
kapsamlý projelerde iþbirliði
yapmasýna ortam saðlamakta-
dýr" dedi. Yeni Vatan Gazetesi'-
nin araþtýrmasýna göre AB, bu
hedefine ulaþmak için milli re-
formlara paralel olarak, üyesi
olan ve tam adaylýk statüsü
kazanmýþ ülkelerle bilimsel a-
raþtýrmalarda iþbirliðini koordi-
ne eden "çerçeve  programlarý"
geliþtirmiþ durumda. Þimdiye
kadar 5 çerçeve programý yü-
rütülmüþ olup, þu anda 6. çer-
çeve programý sürdürülmekte,
2007-2010 yýllarýný kapsaya-
cak olan 7. çerçeve programý
ise þimdiden þekillenmektedir.
Yeni  Vatan  Gazetesi'nin,  "AB,
bir  bütün  olma"  hedefine  en
saðlam  þekilde  bilimsel  iþbirliði
üzerinden  ulaþmaya  mý  çalýþ-
maktadýr?" sorusu karþýsýnda
Dr. Ýnanç Atýlgan þu cevabý
verdi:  "Bir bütünün temelinde
yatan prensiplere bakýlýrsa, AB'

yi birleþtirmesi düþünülen
unsurlarda birçok farklýlýðýn
olduðu görülür: bunlar din,
kültür, dil, coðrafya vb. alan-
larda kendisini gösterir. Bu
bütünleþme sürecinde AB'nin
karþýsýna bir engel çýkartma-
yan, ayný zamanda birleþtirici
bir araç olarak da farklý kültür-
leri birbirlerine yaklaþtýran ve
bu kapsamda bilimsel alanda-
ki uçurumlarý ortadan kaldýran
unsur, bilimsel iþbirliði olmuþ-
tur. "Türkiye'de durum nasýl
sorusunun cevabý, Dr. Atýlgan
tarafýndan þöyle verildi: "Türki-
ye, 6. çerçeve programýna
2002 Ekim ayýnda ilk defa ta-
mamiyle katýlma kararý almýþ
ve 2003 baþýndan beri de or-
tak projelere katýlmaktadýr. AB
ile tam adaylýk statüsünü almýþ
ülkeler arasýnda hiçbir fark
gözetmeksizin, ilk defa ayný
muamelenin uygulandýðý iþbir-
liði alaný 6. çerçeve programý

olmuþtur. Bu programýnýn ö-
nemi ve ciddiyeti, 17,5 milyar
Euro'luk bütçesinin AB bütçe-
lerinin en üst sýralarýnda yeral-
mýþ olmasýndan belli olur. Bu
olanak, Türkiye'nin eline AB i-
liþkilerinde eþsiz bir fýrsat ver-
mektedir. 7. çerçeve programý-
nýn bütçesi ise 40 milyar Euro
olarak hedeflenmektedir. 

Avustruya-TTürkiye  
baðlantýsý  vardýr

Peki bu AB baðlantýlý geliþme,
Avusturya ile Türkiye'nin bilim-
sel kurumlarýnýn iþbirliði olanak-
larý çerçevesinde nasýl algýlana-
bilir sorusu karþýsýnda Dr. Atýl-
gan, “Örneðin bilim ve kültür
politikasýnýn da ayrý bir madde
olarak deðerlendirildiði 40
sayfalýk son Avusturya Hükü-
met Programý'nýn alt bölümle-
rinin birçoðunda doðal olarak
Türkiye baðlantýsý kurulabilir.”
þeklinde deðerlendirdi.

Avusturya-Türkiye Bilimsel Ýþbirliðinde
ciddi ve önemli projeler ne durumda?

Dr Ýnanç Atýlgan, Yeni Vatan Gazetesini ziyaret ederek
“Avustuya-Türkiye Bilimsel Ýþbirliði” alanýnda bilgi verdi.
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Viyana-  Yeni vatanýmýz Avus-
turya'da askerlik yükümlülü-
ðünden, 12 aylýk resmi hizmet
(Zivildienst) ifa etmek sureti ile
de muaf olunabilir. Zivildienst
tercih edilmediðinde normal
askerlik yükümlülüðü iki þekilde
ifa edilebilir:
• 8 aylýk askerlik hizmeti ya da
•7 aylýk askerlik hizmeti ve
askeri birlik eðitimi. Normal as-
kerlik süresi olan 8 aylýk süre-
den arta kalan hizmet süresi ise
her iki yýlda bir yapýlan askerlik
eðitimine (Truppenübungen)

katýlmak suretiyle kademeli bir
þekilde ifa edilir. 
Hangi þekilde askerlik görevinin
yapýlacaðý askeri yetkililerce, ih-
tiyaç durumuna göre belirlenir. 

Askerlik  Maaþý  
Normal askerlik görevini yerine
getirenler için:
• 164 Euro aylýk maaþ
• artý 85 Euro ek prim
Görevdeki askerler için:
•378 Euro arttýrýlmýþ maaþ
Acemilik eðitimi tamamlandý-
ðýnda:

• Bir seferlik, baþarý primi
olarak 192 Euro ödenir.
Onbaþýlýk rütbesinden iti-
baren aylýk olarak 44, 55
ya da 66 euro olarak deði-
þen miktarlarda aylýk ek
para ödenir.

Yol  Masraflarý  
Askerlik görevi yapanlar,
yurt içinde oturduklarý yer
ile görev yaptýklarý yer
(kýþla) arasýndaki toplu taþý-
ma araçlarýndan ücretsiz
yararlanma hakkýna sahip-
tirler. Bunun dýþýnda deði-
þik yerlere olan yolculuklar
için aylýk 4 adet bilet hakký
mevcuttur. Ücretsiz yapýla-

cak yolculuklar en az iki kilo-
metre için  geçerlidir ve uçak
hariç bütün kamu ve özel toplu
taþýma araçlarýný kapsar.

Aile  Nafakasý
Eðer askerlik görevini ifa eden
kiþi baþkalarýnýn geçimini saðla-
makla yükümlü ise (aile birey-
leri), kendisine bu kiþilerin geçi-
mi için gerekli olan miktar aylýk
olarak ödenir. Kiþinin geçimi ile
yükümlü olduðu kiþiler þunlar
olabilir: eþ, çocuklar, evlilik dýþý
çocuklar, ebeveynler, büyükan-

ne, büyükbaba.  Aile nafakasý
yardýmý için ilgili form dolduru-
larak gelir belgesi, çocuklarýn
doðum belgeleri ve  evlilik cüz-
daný ile birlikte askeri personel
þubesine (Heerespersonalamt)
teslim edilmelidir.

Ýkamet  Yardýmý
Askerlik görevi boyunca asker-
lerin evleri ile ilgili masraflarý
(kira, tamir vb.) da karþýlanýr.
Bu yardým için baþvuru; kira an-
laþmasý ikametgah belgesi,
masraflarla ilgili belgeler (kira,
gaz, elektrik..) ve gelir belgeleri
ile birlikte yapýlýr. Aile nafakasý
ve konut yardýmýnýn miktarý ki-
þinin askerden önceki son gelir
durumuna göre belirlenir. Bu
yardýmlardan faydalanabilmek
için gereken baþvurular görev
emri alýnýr alýnmaz yapýlabilir.
Ancak en geç, askerlik görevine
baþladýktan üç ay sonra baþvu-
rular yapýlmak zorundadýr. 

Son  Deðiþiklikler
Yapýlan son deðiþikliklerle as-
kerlik süresi kýsaltýldý. Þu anda 8
ay olan temel askerlik görevi
2006’dan itibaren 6 ay oluyor.
Ýlgili deðiþiklikler resmi hizmet
(Zivildienst) için de orantýsal
olarak geçerli olacak.

Avusturya’da askerlik görevi

Ankara-  Hükümet,  yeni  yasa-
ma  döneminde,  yurtdý-

þýnda  yaþayan  Türk  va-
tandaþlarýný  kapsayan
“dövizli  askerlik”  süre-

sini  düþürmeye  hazýrla-
nýyor.  Yapýlan  deðiþikle  te-

mel  eðitim  süresinin  31
günden  21  güne,  yokla-
ma  süresinin  ise  2  yýldan
5  yýla  çýkmasý  planlaný-
yor.

Askerlik süresinin uzun oldu-
ðu ve bu yüzden iþlerini kay-
bedebilen yurtdýþýndaki vatan-
daþlardan gelen talepler üzeri-
ne, yeni yasama döneminde
öncelikli olarak Dövizle Asker-
lik yasasý`nda deðisiklik öngö-
ren yasayý çýkaracaklarýný ifade
eden,  Milli Savunma Bakaný
Vecdi Gönül`ün, Burdur`da
31 gün yapýlan askerlik süresi-
nin 21 güne düþürüldüðünü

söylediði belirtildi. Ýþyerlerin-
den alýnan izin süresinin, 31
günlük askerlik süresi ile denk-
leþmediðini ve bu nedenle iþ
kayýplarýnýn olabildiðini söy-
leyen Bakan Gönül`ün ayrýca,
1111 sayýlý Askerlik Kanunu`-
nda yapýlan deðiþikle, 2 yýl o-
lan yoklama süresinin de 5 yýla
çýkarýlacaðýný yaptýðý açýkla-
mada belirttiði aktarýldý.

Dövizli askerlik süresi kýsalacak mý?
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Viyana- 22004  Þubat  ayýndaki
baskýmýzda  kapak  haberi  ola-
rak  verdiðimiz  ve  hiçbir  basýn
kuruluþunun  yayýnlamadýðý,  A-
vusturya'ya  Dünya  Satranç
Þampiyonluðunu  getiren,  Türk
kökenli  Fizikçi,  Tunç  Hamarat'ýn
geçtiðimiz  ay  Avusturya  Posta

idaresi  tarafýndan  "postada  kul-
lanýlmak  üzere"  pulu  basýldý.  55
Cent'ten  satýlan  pul,  bir  anda
tükenince,  þimdiden  karaborsa
fiyatý  11  Euro'ya  yükseldi.  Tunç
Hamarat'ýn  ýsrarlara  dayanama-
yarak  imzaladýðý  30  kadar  pula
ise  þimdiden  paha  biçilemiyor.

Dünya Satranç Þampiyon'luðu
gibi önemli bir ünvaný elinde
bulunduran Türk asýllý Avus-
turyalý Fizikçi Tunç Hamarat'ýn,
gurur verici baþarýsý, geçtiðimiz
Þubat ayýnda "sadece" Yeni
Vatan Gazetesi'nde haber ola-
rak verilmiþti. Kapak sayfasýnda
"manþetten" verdiðimiz haber-
de geçen Tunç Hamarat'ý o
günlerde tebrik etmeyenleri de
Yeni Vatan Gazete'si eleþtirmiþ-

ti. Avusturya Devlet Posta Ýþlet-
meleri, Tunç Hamarat'ýn pulunu
basýnca, tüm gazeteler onunla
röportaj yapmak için adeta
sýraya girdiler. Zira basýlan pul-
lar aniden tükendi ve karabor-
sada deðeri bir ayda 22 kat
arttý. Ayrýca Tunç Hamarat'a
Avusturya Satranç Federasyonu
da bugüne dek sadece 2 kiþiye
verdiði "Altýn Hizmet Ödülü"nü
verdi.

Sadece Yeni Vatan Gazete'sinin haber yaptýðý Dünya Satranç Þampiyonu
Avusturya'lý Türk Fizikçisi  Tunç Hamarat için

Avusturya Postanesi pul bastýrdý

Viyana-  Avusturya
Devlet  Darphanesinde
"oyun  kaðýdý"  olarak
basýldýðý  söylenen  ve
gerçeðine  çok  yakýn
olan  sahte  paralar,
Azerbaycan  ve  A-
vusturya  hükümetleri
arasýnda  Diplomatik
krize  neden  oldu.  Ba-
sýlan  sahte  paralar  ü-
zerindeki  "Baðýmsýz
Daðlýk  Karabað"  böl-
gesinin  "Ermenistan"

tarafýnda  gösteriliyor  olmasý
ise  ikinci  büyük  sebep  olarak
gösterildi.  Öte  yandan  A-
vusturya  Hükümeti,  oyun
paralarý  diye,  Devlet  Darpha-
nesinde  pasýlan  paralarý  bas-
ma  emrini  kimin  verdiðini  de
bulamadý.

Azerbaycan ile Ermenistan
arasýnda uzun yýllar süren
savaþlar sonunda baðýmsýzlý-
ðýný ilan eden "Daðlýk Ka-
rabað Bölgesi" için 20.000

den fazla sivil yaþamýný yitir-
miþti. Bu bölgenin "Sahte
Para" olarak basýlan paralar
üzerinde ve Ermenistan
sýnýrlarý içerisinde gösterilmiþ
olmasý sebebiyle Azerbay-
can, Avusturya hükümetin-
den sorumlularýn bulunma-
sýný istedi. Ancak sorumlular
henüz bulunamadý. Devlet
Darphanesinin baþkaný, sa-
dece iþi verenin bir Amerikan
firmasý olduðunu söylemekle
yetindi.

Viyana matbaasýnda basýlan sahte paralar
Azerbaycan ile diplomatik krize neden oldu
Avusturya Darphanesine basma emrini veren bilinmiyor
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Viyana-  Sigorta  sektöründe,
10  bin  aileye  danýþmanlýk
yaparak,  önemli  bir  yere  sahip
olan,  Lifetime'ýn  iþletmecisi  Yýl-
maz  Orhan  ile,  sigorta  sektö-
ründeki  yeniliklerden  ve  im-
kanlardan  konuþtuk.  

Yaklaþýk 8 senedir, 10.000 ai-
leye, sigorta danýþmanlýðý yap-
makta olan Lifetime'ýn iþlet-
mecisi Yýlmaz Orhan "20’den
fazla sigorta þirketi ile anlaþ-
mamýz var, böylelikle müþteri-
miz bize geldiðinde, Avustur-
ya piyasasýndaki en uygun ve
kaliteli hizmeti  sunabiliyoruz.
Ayný kalitedeki peketleri baþka
sigorta þirketlerinde pahalýya
alýrken, bizim anlaþmalý oldu-
ðumuz bir diðer sigorta þirke-
tinden daha ucuza temin et-
me imkanýmýz oluyor" dedi.
Ayrýca sigortacýlýðýn gerekliliði
hususunda örneklemede bu-
lunan Yýlmaz Orhan "Bir insa-

nýn, Doktora nasýl ihtiyacý var-
sa, ayný þekilde bir sigorta da-
nýþmanýnada ihtiyacý var. Müþ-
terimizin çýkarý bizim için her
zaman ön plandadýr" dedi. Si-
gortacýlýk ürünleri konusunda
kaliteli ve geniþ kapsamlý pa-
ketler hakkýnda örnekleme-
lerde bulunan Yýlmaz Orhan
“Örnegin araba sigortasýnda,

yeni çýkan bir kampanya varki
bu hepimizin hoþuna gidecek
bir ürün. Ýlk kazada sigorta p-
rim basamaðý yükselmiyor.
(Freischadenbonus) Bu pake-
tin içinde, yolda kaldýðýnýz za-
man, sigorta þirketini arayýp,
sizin aracýnýzý bir sonraki ta-
mirhaneye kadar ücretsiz t-
ransfer yaptýrma imkaný var

(Yurt dýþý dahil), Aracýn trafiðe
çýkabilmesi için yýllýk kontrolle-
ri bedava ( Pickel Kontrolu) ve
Bir sene bedava ARBÖ üyeliði
sunuluyor” dedi. 

Ev sigortasýndaki yeni bir pa-
kete de deðinen Yýlmaz Orhan
“Sigorta kapsamýna Türkiye de
dahil edildi.  Buradan yanýnýz-
da götürmüþ olduðunuz eþya-
larýn hepsi sigorta kapsamý
içerisine alýnabiliyor” dedi. 
Özel emeklilik sigortasý için de
“Son zamanlarda emeklilik
sisteminde çýkarýlan yeni ka-
nunlarla Avusturya devleti her
vatandaþýný özel ememklilik
sigortasýna teþvik ediyor. Bu,
gelecekteki emeklilik sistemini
iþletemiyeceðinden kaynakla-
nýyor. Bu alanda da yeni kam-
panyalarýmýzdan faydalana bi-
lirsiniz. Bu kampanyalarla va-
tandaþlarýmýzýn eksikliklerini
gidermeye çalýþacaðýz” dedi.

Lifetime 10.000 aileye hizmet veriyor

Viyana'da  5  senedir  2.  þubesiyle
hizmet  vermekte  olan,    Antalya
Kuyumcusu,  bu  sezonda  da  yeni
modelleriyle  vazgeçilmezliðini  sür-
düreceðe  benziyor.
Antalya Kuyumcusunun 2. Bölge
sorumlusu Þuayip Çatak "Müþtte
rilerimize  herzaman  en  iyi  hizmetti
sunduk..  Bu  senede  yaz  dönemini
çok  iyi  deðerlendik..  Geçen  sene
içerisinde  müþtterilerimizden  gelen

ttalepler  doðrulttusunda,  güzel  ve
birbirinden  þýýk  modelleride  kollek-
siyonumuza  dahil  ederek  vittrinle-
rimizi  zenginleþttirdik..  Müþtteri-
lerimize  elimizden  geldiðince  çok
seçenek  sunmaya  çalýýþýýyoruz..  Ö-
zellikle,  yeni  evlenecek  çifttler  için,
çok  yeni  Alyans,  yüzük  ve  ttakýý  sett-
leri  gettirdik..  Bu  senede  kalitte  ve
hizmetttte  her  zamanki  gibi  iddia-
lýýyýýz" dedi.

Antalya Kuyumcusu

Viyana-    10.  Bölgede  6  aydýr
hizmet  vermekte  olan,  Tay-
fun  Glaserei,  cam  sektörün-
de  vatandaþlarýmýzýn  eksikli-
ðini  hissettiði  ve  yüksek  fi-
yatlar  ödeyerek  aldýklarý
camlarý,  hem  ayný  kalitede
hemde  daha  ucuza  mal
ediyor.

Tayfun Glaserei'ýn sahibi Se-
zai Dað  "23  senedir  bu  sek-
ttördeyim,  6  aydýýr  da  kendi

yerimi  iþlettiyorum..  Ayna,
Vittirin,  Masa,  Kapýý  -  Pencere
Camlarýý,  Çerçeve,  Sehpa,
Banyo  raflarýý  ve  camla  ilgili,
iç  dekor  üzerine  çalýýþýýyoruz"
dedi.
Farklýlýklarýný dile getiren iþ-
letmeci Sezai Dað "Acil  du-
rumlar  için,  24  saatt  hizmett
veriyoruz,  özelikle  "ev  sigor-
ttasýý"  olan  vattandaþlarýýmýýz  i-
çin  þunu  belirttmek  isttiyo-
rum..  Ev  Sigorttasýý  olan  evle-

rin  kaza  sonucu  camlarýýnýý
deðiþttirdiðimiz  zaman,  üc-
rettlerini  müþtterimize  hizmett
olsun  diye,  biz  direktt  sigortta
þirkettlerinden  ttahsil  ediyo-
ruz..  Dükkanýýmýýzýý  yeni  açttýýðýý-
mýýz  için,  bizden  kapýý  camýý,
pencere  camýý  vs..  gibi  iþleri
yapttýýran  müþtterilerimize  he-
diyede  veriyoruz" dedi.

Camcý Tayfun ucuz ve kaliteli

Hazýrlayan:Ergün  Sert

Yýlmaz Orhan

Þuayip Çatak

Sezai Dað



Avusturya'da ehliyet almak
Ortadoðu'daki ülkelere göre çok
daha zor ve pahalýdýr. Ehliyet
almak çok zor bir sýnav sürecin-
den geçen sürücü adaylarýna

yaklaþýk 1500 ile 2000 Euro arasý
bir miktara mal olmaktadýr. Bu
sebeple birçok kiþi baþka ülkeler-
den aldýklarý ehliyetleri Avusturya
ehliyetine çevirmeyi tercih et-
mektedir. Avrupa Birliði ülkele-
rinden ya da Avrupa ticaret sa-
hasý ülkelerinden alýnan ehliyet-
ler süresiz olarak geçerlidir. Bu
ehliyetler herhangi bir sýnava ta-

bi olmadan çevrilebilir.
Bunlarýn dýþýnda kalan

ülkelerden alýnan
ehliyetler Avustur-

ya'daki ikametin
baþlangýcýndan
itibaren 6 aydýr. 
Türkiye ehliyeti

de dolayýsýyla
Avusturya'da sadece 6 ay

geçerlidir. Bu süreden sonra
Türkiye ehliyeti Avusturya ehliye-

tine çevrilmek zorundadýr. Çevir-
me iþlemi için herhangi bir yazýlý
sýnava ihtiyaç yoktur.Ancak
direksiyon sýnavý tekrar yapýlýr. Bu
sýnavda sürücü adayýnýn trafik
kurallarýný bilip bilmediði ve bu
kurallara uyup uymadýðý ayrýntý-
larýyla kontrol edilir. 
Ehliyet deðiþtirme iþlemleri her
bölgenin emniyet müdürlükleri-
ne (Bundespolizeidirektion) baþ-
vurularak yapýlýr. 
Viyana’da yetkili merci trafik
dairesidir (Verkehrsamt). 

Baþvuru için gerekli belgeler
þunlardýr: 
(fotokopileri  ile  birlikte)
• Baþvuru formu
(Führerscheinantrag) 
• Doðum belgesi
(Geburtsurkunde) 

• Ýkametgah belgesi
(Meldezettel) 
• Resimli bir kimlik (amtlicher
Lichtbildausweis) 
• Eski ehliyet 
• Ýki adet vesikalýk fotoðraf 
• Doktor raporu (30 Euro karþý-
lýðýnda, resmi olarak yetkili dok-
torlardan alýnabilir.)
Masraflar
• 30 Euro doktor raporu
• 60 Euro sýnav ücreti
• 55 Euro ehliyet teslim alýnýr-
ken ödenir.

Dikkat!!  Eðer Türkiye ehliyetinizi
Avusturya'ya yerleþtikten sonra
aldýysanýz, ehliyetinizi aldýðýnýz
dönem için Türkiye'deki ilgili
muhtarlýktan Türkiye'de 6 aylýk
ikametin mevcut olduðuna dair
bir belge almak zorunludur. 

Sivas'ta 45 yýldýr gazetecilik
yapan Yücel Yönal, ünlü halk
ozaný Aþýk Veysel Þatýroðlu'yla
ilgili 31 yýllýk çalýþmasýný 'Uzun
Ýnce Bir Yolda Fotoðraflarla Aþýk
Veysel' adlý kitapta topladý.      
Aþýk Veysel Þatýroðlu ile son
röportajý yapan ve ölümünü ilk
duyuran gazeteci olan Yönal'ýn,
ozanýn yaþamýndan kesitlerin yer
aldýðý ve daha önce hiç yayýnlan-
mamýþ fotoðraflarýn yaný sýra
ölümünden sonraki 31 yýl içinde
yapýlan tören ve etkinliklerin
fotoðraflarýnýn da yer aldýðý
kitap, 224 sayfadan oluþuyor.      
Yönal, ölümünden 10 yýl önce
tanýþtýðý Aþýk Veysel ile birçok
hatýrasý olduðunu belirterek,
"Yaþarken Veysel'e duyduðum
sevgi, ölümünden sonra hiç
eksilmedi" dedi. 

“'Onu  anlatmaya  ciltlerle  
kitaplar  yetmez”

Veysel ile ilgili arþivinde bulunan

fotoðraf ve bilgileri bir kitapta
toplamaya karar verdiðini,
bugün ise bu kitabý çýkarmanýn
mutluluðunu yaþadýðýný belirten
Yönal, þöyle konuþtu:      
"Aþýk Veysel'in Türk halk þiirinde-
ki yeri ve özgünlüðü üzerine söy-
lenecek daha çok söz vardýr kuþ-
kusuz. Onun ustalýðýný, insan ve
doða sevgisini söylemek gerekir-
se, yaþam felsefesini, derinliðine
incelemek, ortaya koymak için
deðil sayfalar, ciltlerle kitaplar
yetmez diye düþünüyorum...      
Bu nedenle onun çok önemli
yönünün deðerlendirilmesini
erbabýna býrakarak, bir belgesel
niteliði taþýyan bu kitabý kamu-
oyunun takdirine sunuyorum". 

Ölmeden  12  saat  önce  
fotoðrafýný  çekti    

Meslek hayatýnda Aþýk Veysel'i
ölmeden önce köyde, kentte,
saðlýðýnda ve hastalýðýnda dost-
larý, sevenleri ile birlikte görüntü-

lemeyi kendine görev saydýðýný
belirten Yönal, "Ölümünden 12
saat önce Veysel'i köyündeki
hasta yataðýnda dönemin Valisi
Celal Kayacan'la konuþurken,
fotoðrafýný çekmek ve ölümünü
dünyaya duyurmak bana nasip
oldu" diye konuþtu. 

1,000  adet  basýldý  
Kitabýnda tamamýný kendisinin
çektiði Aþýk Veysel ile ilgili 354
fotoðrafýn yer aldýðýna dikkat
çeken Yönal, daha önce de Aþýk
Veysel ile ilgili birçok fotoðraf
sergisi açtýðýný belirterek, konuþ-
masýný þöyle tamamladý: 
"Kültür Bakanlýðý'nýn bir yýldýr ki-

tabýmý çýkarmasýný bekledim,
oradan bir ses çýkmayýnca Sivaslý
iþadamý Hüseyin Yýldýrým'ýn
desteðiyle bugün kitabýmý çýkar-
dým. Yaklaþýk bin adet basýlan
kitabýn, Aþýk Veysel'in anýlacaðý
törenler öncesinde çýkmasý da
beni mutlu etti... 

Çoðu Aþýk Veysel ile ilgili yayýn-
larda yer almayan fotoðraflardan
oluþan bu kitabýn ilgiyle karþýla-
nacaðýný umuyorum. Çünkü bu
resimler uzun ince bir yolda
amansýz bir yolculuðu tamam-
layan büyük ozanýn yaþamýndan
özgün kesitler içeriyor".

Ehliyetinizi çevirtmek mi istiyorsunuz?
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Aþýk Veysel fotoðraflarý kitap oldu
GGaazzeetteeccii  YYüücceell  YYöönnaall,,  üünnllüü  hhaallkk  oozzaannýý  AAþþýýkk  VVeeyysseell  ÞÞaattýýrrooððlluu''yyllaa  iillggiillii  3311  yyýýllllýýkk  ççaallýýþþmmaassýýnnýý  ''UUzzuunn  ÝÝnnccee  BBiirr  YYoollddaa  FFoottooððrraaffllaarrllaa  AAþþýýkk  VVeeyysseell''  aaddllýý  kkiittaappttaa  ttooppllaaddýý..
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Viyana-  Seçme hakký modern
devlet anlayýþýnda "milletin haki-
miyeti" prensibinin temelini teþkil
eder. Halk bu gücüyle yasama ve
yürütme organlarýný kontrol
eder, baþarýlý bulmadýðý hüküme-
ti alaþaðý eder. Yani demokrasi-
nin çarký durumundaki seçimler
ayný zamanda cezalandýrma
fonksiyonuna da sahiptir. Peki
yeni vatanýmýz Avusturya'da yaþ-
ayan bir birey olarak seçme ve
seçilme haklarýmýzdan ne kadar
haberdarýz? 
Araþtýrmalar gösteriyor ki insan-
larýmýzýn çok küçük bir kýsmý
seçme hakkýný kullanýyor. Bu da
Türk asýllýlarýn Avusturya siyaseti
üzerinde, varolan büyük potan-
siyele raðmen, çok etkisiz kalma-
larýna neden oluyor.
Avusturya'da anayasal olarak
"orantýsal seçim sistemi" belirlen-
miþtir.  Buna göre temsil kurum-
larý (Federal devlet, eyalet, bele-
diye) Avusturya'da genel, eþit,
direkt, kiþisel, serbest ve gizli
seçimler yoluyla iþbaþýna gelir.
18. yaþýný doldurmuþ ve özel bir
sebepten dolayý seçme hakký e-
linden alýnmamýþ olan her Avus-
turya vatandaþý seçme hakkýna
sahiptir. Oy kullanabilmek için
her seçim öncesi seçim kütükle-
rine isimler kaydedilmek zorun-
dadýr. Yurtdýþýndaki Avusturya
vatandaþlarý seçim kartý yoluyla
oy kullanabilirler.

Avusturya  vatandaþý  olmayanlar
seçme  ve  seçilme  hakkýna  sahip

midir?
13 Aralýk 2002 tarihinde Viyana
Eyalet parlamentosunun çýkardý-
ðý demokrasi paketinde yabancý-
lara Avusturya'da seçme ve seçil-
me hakkýný tanýyan çok önemli
bir karar vardý. SPÖ ve Yeþillerin
oylarýyla alýnan karara göre, Vi-
yana'da  en az beþ yýl ikamet et-
miþ olan yabancýlar da bezirk se-
çimlerinde seçme ve seçilme
hakkýna sahip olacaklardý. Bu ya-

sa Anayasa'ya aykýrý olduðu ge-
rekçesiyle ÖVP ve FPÖ tarafýndan
Anayasa Mahkemesi’ne götürül-
dü. Anayasa Mahkemesi 30 Ha-
ziran 2004 tarihli kararýyla ÖVP
ve ÖFP'nin  baþvurusunu yerinde
buldu ve ilgili yasayý anayasanýn
"seçimlerin federal devlet içinde
homejenliði" ilkesine aykýrý oldu-
ðu gerekçesiyle iptal etti. Böylece
Viyana'da yaþayan 200.000
yabancý  kendilerine tanýnan ye-
gane seçme haklarýndan, bu
haklarýný hiç kullanamadan
mahrum kaldýlar. 
Ancak bu kýsýtlama Avrupa Birliði
vatandaþlarý için geçerli deðil.
Avrupa Birliði vatandaþlarý seçme
ve seçilme hakký konusunda A-
vusturya vatandaþlarý ile eþit hak-
lara sahiptirler. 

Genel  Seçimler
Avusturya'nýn bir federal devlet
olmasý ve buna baðlý olarak tem-
sil sisteminin iki þekilde (federal
devlet ve eyalet) ortaya çýkmasý
sebebiyle yerel seçim kavramý
Avusturya'da karþýmýza daha
güçlü olarak çýkmaktadýr. Cum-
hurbaþkaný ve Parlamento (Na-
tionalrat) olmak üzere federal
devlet seviyesinde iki  türlü seçim
vardýr.  
Cumhurbaþkaný altý yýlda bir se-
çilir. Cumhurbaþkaný olarak en
fazla iki kez üst üste seçilme hak-
ký mevcuttur. 18. yaþýný doldur-
muþ her Avusturya vatandaþý
Cumhurbaþkanýný seçme hakký-
na sahiptir. Cumhurbaþkaný ola-
rak seçilme hakkýna, Avusturya
vatandaþý olup 35. yaþýný doldur-
muþ olan ve seçilme hakký mah-
keme tarafýndan elinden alýnma-
mýþ olan herkes sahiptir.
Federal Devlet Parlamento  Þe-
çimleri (Nationalratswahlen) çer-
çevesinde her dört yýlda bir 183
milletvekili seçilir. Ancak Parla-
mento 4 yýl dolmadan da kendi-
ni fes edebilir. Bu durumda yeni
bir seçim yapýlýr.  Bu seçimlerde
federal devlet 9 eyalet seçim böl-

gesi ve 43 yerel seçim bölgesine
ayrýlýr. 19. yaþýný doldurmuþ olan
her Avusturya vatandaþý Parla-
menter olarak seçilme hakkýna
sahiptir.

Yerel  Seçimler
Avusturya'da yerel  seviyede se-
çimler belediye ve eyalet parla-
mentosu olarak ayrýlýr.  
Hangi eyalet için kaç parlamen-
ter seçileceði, her eyaletin nüfu-
suna göre ayrý belirlenir.  Eyalet
parlamentosu  seçimleri her eya-
lete göre farklýlýk gösterip beþ
yada altý yýlda bir tekrarlanýr.  Bu
seçimlerde 19. yaþýný doldurmuþ
olan ve ilgili eyalette ikameti
bulunan her Avusturya vatanda-
þý seçilme hakkýna sahiptir. 
Belediye seçimleri dahilinde be-
lediye baþkaný, belediye meclisi
(Gemeinderat) ve belediye yöne-
tim kurulu seçilir.  Belediye baþ-
kaný seçimi eyalete göre deðiþik-
lik gösterir; bazý bölgelerde eya-
let meclisi tarafýndan seçile bele-
diye baþkaný bazý bölgelerde di-
rekt halk tarafýndan seçilir. Eyalet
ve belediye seçimleri Viyana'da

diðer eyaletlere göre deðiþiklik
gösterir. Viyana hem eyalet hem
de belediye olduðu için, belediye
baþkaný ayný zamanda eyalet
baþkaný; belediye meclisi de ayný
zamanda eyalet meclisidir. Bu
seçimlerde Viyana'da 16. yaþýný
doldurmuþ olan her vatandaþ
seçme, 18. yaþýný doldurmuþ o-
lan her vatandaþ da seçilme hak-
kýna sahiptir. Viyana'da 23 bölge
meclisi vardýr ve baþkaný beþ yýl-
da bir seçilir.
Avrupa  Parlamentosu  Seçimleri  

Bütün AB ülkelerinde olduðu
gibi Avusturya'da da her beþ yýl-
da bir AB parlamentosu seçimle-
ri yapýlýr. Avusturya AB Parla-
mentosunda son seçimlerde 18
kiþi ile temsil edilmektedir. 18.
yaþýný doldurmuþ olan her AB va-
tandaþý seçme hakkýna sahiptir.
Her seçmen kayýtlý olduðu yer-
den oy kullanabilir. Belirli durum-
larda yurtdýþýndan seçim kartla-
rýyla da oy kullanma imkaný var-
dýr.
Kaynak: 
Viyana Entegrasyon Fonu (WIF)

Avusturya’da seçme seçilme hakký
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Pembe Kart sahiplerine müjde!

Ankara- Bu kanundan dünyada
özellikle "Avusturya'da yaþayan
Türkler en fazla yararlanacak.
Bilinidði gibi Avusturya çifte
vatndaþlýðý kabul etmiyor. Türk
vatandaþlýðýndan çýkmýþ ve Pem-
be Kart almamýþlar daha sonra
Avusturya'da Pempe Kart sahibi
olamýyordu. Bu kanunla þimdi
Avusturya vatandaþlýðýna geçmiþ
ve Pembe Kart sahibi olmayan
Türkler Pembe Kartlarýný konso-
losluklardan alabilecekler. 

Türkiye`de noter, tapu daireleri
ve muhtarlýklar gibi resmi ma-
kamlarda tanýnmayan Pembe
Kart`ýn haklarý, Türk Vatandaþlýk
Kanunu`nun 29. Maddesi deðiþ-
tirilerek geniþletildi. Haziran 
2004'de Resmi Gazete`de yayýn-
lanarak yürürlüðe giren 5203
sayýlý kanunla Türkiye`de Pembe
Kart’ý tanýnmadýðý için zorluk ya-
þayan özellikle Avusturya vatan-

daþlýðýna geçmiþ kart sahipleri
biraz olsun rahatlayacak.
Türk Vatandaþlýk Kanunu`nun
29. Maddesi`nin deðiþen yeni
þekli ile "kullanýlamayacak"  hak-
lar da ayrýca belirlendi. Buna gö-
re  Pembe Kart sahipleri 

• askerlik hizmeti, 
• seçme-seçilme, 
• kamu görevlerine girme, 
• muafen araç veya ev eþyasý
ithal etme haklarýndan yararla-
namayacak.  
Bunun dýþýnda kalan Avusturya

vatandaþlýðýna geçmiþ Türkler,
“Türk vatandaþlarýnýn”  yararlan-
dýðý tüm haklardan yararlanabi-
leceði, deðiþtirilen 29. Madde ile
belirlendi. Madde'nin önceki
halinde ise sadece ikamet, çalýþ-
ma, miras, taþýnýr ve taþýnmaz
mal alýmý-satýmý haklarýndan
yararlanýlabileceði belirtiliyordu.
Diðer bir önemli deðiþiklik ise,
yabancý ülke vatandaþlýðýna
geçen herkes geçmeden önce ya
da sonra, Türk vatandaþlýðýndan
çýkma izni istediði takdirde,
Pembe Kart hakkýndan yaralana-
bilecek. Daha önce Türkiye`den
çýkýþ iznini beklemeden yabanci
ülke vatandaþlýðýna geçen kiþiler,
Pembe kart hakkýndan yaralana-
mýyordu. Bu deðiþiklik özellikle
Avusturya'da yaþayan Türkler'in,
askerlik nedeniyle kaçak duruma
düþmekten çekinmesine neden
oluyordu. 

Avrupa`da  çifte  vatandaþlýk  hakkýnýn  olmadýðý  ülkelerde  yaþayan  ve  yaþadýðý  ülke  vatandaþlýðýna  geçen  Pembe
Kart  sahibi  kiþilerin,  daha  önce  Türkiye`deki    kýsýtlý  olan  haklarý,  ilgili  kanun  maddesi  deðiþikliði  ile  geniþletildi.

Ýþ yerinizin bilgisayarlarýný kiþisel
kullanmanýz iþinizi kaybettirebilir
Frankfurt-  Almanya Frankfurt Eyalet
Mahkemesi, “bölüm þefi” olarak çalýþan
bir elemanýný,  iþ yerindeki bilgisayarlar-
dan, kiþisel e-mail yolladýðý için süresiz
iþten atan firma yetkililerini haklý buldu.
Konuyla ilgili olarak Viyana Ýþçi
Odalarý’nda (Arbeiterkammer) çalýþan
bir yetkili “Bu olay Avusturya'da olsaydý
büyük bir ihtimalle ayný mahkemeden
ayný karar çýkardý” dedi.

Almanya'da alýnan bu mahkeme kararý-
na göre, çalýþtýðýnýz iþ yerinizdeki bilgi-
sayarlardan kendi adýnýza kiþisel e-mai-
l'ler atarsanýz, tazminatsýz olarak iþten
çýkarýlabilirsiniz. Ayrýca bu yüzden iþten
çýkarýlmanýz, hukuki alanlarda da aley-
hinize dönük olarak iþleyebilecek.
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Ankara-  Geçtiðimiz  günlerde
Ankara'da  Hacý  Bayram-VVeli
Türbesi,    "kefenim"  diye  üzerine
giydiði  beyaz  renkli  çarþaf  ile
bir  gurbetçinin  Kombassan
Holding'i  protestosuna  sahne
oldu.  54  yaþýndaki  Hanefi
Doðan,  Avusturya'da  birçok
vatandaþýn  yaptýðý  gibi  1996'da
Kombassan'a  550  bin  Mark
kaptýrdýðýný  ifade  ettikten
sonra  dua  ederek  Kombassan'ý
protesto  etti.  

Milliyet Gazetesi baþta olmak
üzere gazete ve birçok haber
ajansýnýn geçtiði aþaðýdaki ha-
beri okuyucularýmýzýn dikkatine
üzüntü ile veriyoruz. Hanefi
Doðan adlý 54 yaþýndaki gur-

betçi vatandaþ elinde beyez
renkli kartonlara yazýlmýþ,
"Gurbetçi vatandaþlarý camiler-
de vurdunuz. 170 sülalenize
kul hakkým haram olsun.
Kombassan hortumcu Haþim
Bayram. Türkiye Cumhuriyeti'-
nin 550 milletvekilinin dikkati-
ne, Kombassan, yuh! Haþim
Bayram" cümleleri  Ankara'da
Hacý Bayram Veli Türbesinin ö-
nünden geçen vatandaþlarýn
dikkatini çekti. 
30 yýldýr tüm ailesi ile birlikte
biriktirdiði 550 bin Mark (225
bin Euro) birikimini Kombas-
san'ýn geri vermediðini ifade
eden Hanefi Doðan'ýn, Alman-
ya Baþbakaný Gerhard Schrö-
der'e de mesaj veren diðer kar-

tonunda þu sözlere yer verdiði
görüldü: "Sayýn Almanya Baþ-
bakanýmýz Schröder, misafir iþ-
çilerinize yardým elinizi uzatý-
nýz. Yuh Haþim Bayram".  4 ço-
cuk babasý olduðunu ifade e-
den Hanefi Doðan, 2002 yýlýn-
da merkezi Konya'da olan
Kombassan Holding merkezin-
den parasýný isteyince, mak-
buzlarý elinden alýnýp gözü
önünde yýrtýlarak, tekme tokat
kapý dýþarý edildiðini iddia etti.
Çevrede belli ki partizan olduk-
larý görülen bazý vatandaþlarýn
Hanefi Doðan'ýn üzerine yürü-
yerek, "Baþbakan Erdoðan veya
AB ile senin sorunun ne alakasý
var? Baþbakan Erdoðan gibi bir
kimse bir daha bu ülkeye gel-

mez. Sen kendi elinle parayý
kaptýrmýþsýn, Baþbakan Erdo-
ðan mý ödeyecek senin para-
ný?" þeklinde baðýrdýklarý görül-
dü. Bu sýrada çýkan tartýþmaya
güvenlik güçleri müdahale
ederek 550 bin Markýný Kom-
bassan'a kaptýran 54 yaþýndaki
Hanefi Doðan'ý uzaklaþtýrdýlar.
Dertli  Hanefi Doðan adlý va-
tandaþ geçen yýl da Türkiye
Cumhuriyeti Adalet Bakanlýðý
önünde Kombassan Holding'e
karþýlýk yaptýðý eylem sýrasýnda
polis tarafýndan  göz altýna a-
lýnmýþ ve savcýlýk talimatýyla
"Toplantý ve gösteri yürüyüþü
yasasýna muhalefet" suçundan
151 Milyon Türk lirasý para ce-
zasýna çarptýrýlmýþtý

Kombassan'ý Kefenli Protesto

KombassanZADE Hanefi Doðan: 
"Kul hakkým 170 sülalenize haram olsun"



YENÝ VATAN GAZETESÝ

SSAAÐÐLLIIKKSayý 48 Sayfa 41

Viyana-  Avusturya`da 20 yýl-
dan beri emniyet kemeri takma
zorunluluðu bulunmasýna rað-
men trafik kazalarýnda yýlda
yaklaþýk 240 kiþinin kemer tak-
mamasýndan dolayý hayatýný
kaybettiði açýklandý. KfV (Trafik
Güvenliði Ýdaresi) uzmaný Ar-
min Kaltenegger, Avusturya`da
trafik kazalarýnýn, her dört kiþi-
den birinin kemer takmamak-
tan dolayý ölümle sonuçlandý-
ðýný, bunun alarma geçilmesi
gereken bir durum olduðunu
belirtti.

Avusturya, uluslararasý karþýlaþ-
týrmalarda % 75 kemer takma
oraný ile oldukça kötü denebi-
lecek bir orana sahip. Yuna-
nistan ve Portekiz ise Avus-
turya`dan daha düþük kemer
takma oraný ile sýralamada yer-
alýyor. Almanya % 97 ve Ýsviçre
% 98 kemer takma oraný ile
Avusturya için  þu an hayal ola-
bilecek oranlara sahip. Kfv`den
Kaltenegger ayrýca, Avustur-
ya`da her dört þoförden biri-
nin, arka koltukta oturanlarýn
ise her iki kiþiden birinin kemer
takmadýðýný ifade etti. Ancak

emniyet kemeri hayat kurtara-
biliyor. Bir trafik kazasýnda ke-
mer takmayan birinin ölüm ris-
ki, takan bir kiþiye göre 7 kat
daha fazla.  Buna göre  yaþam
ihtimali son derece azalýyor. Bu
güne kadar yaþanan kazalarýn
gösterdiði gibi yaþam ya da
ölüm bir saniye içerisinde ger-
çekleþiyor. Kemer takmayan ki-
þi, ön cephedeki cama çarpma
aný uzunluðundaki bir sürede
ölümle karþýlaþýyor. 80 km hýzla
giden bir otomobildeki  sürü-
cünün vücudunun aðýrlýðý
çarpma esnasýnda, inanýlmaz
derecede artýyor. Normal kilo-
daki bir insanýn aðýrlýðý  yaklaþýk
3 tona çýkýyor ve 20 kat daha
fazla aðýr bir kuvvetle sürücü
oturduðu yerden öne doðru
çarpýyor. Ölüm saniyelerinde
eklemler çatlýyor, dirsek kemik-
leri saman sapý gibi oluyor. Baþ,
arabanýn ön camýna çarpýyor,
þoktan dolayý kalp duruyor ve
ölüm gerçekleþiyor. Uzman Kal-
tenegger`in, insanlarýn % 10
daha fazla bir oranla kemer
takma kuralýna uymalarý duru-
munda, trafik kazalarýndaki ö-
lüm sayýsýnýn  her yýl 100 kiþi

daha azalacaðýný ifade ediyor.
Ancak yakýn gelecekteki durum
için  karamsar düþünüyor. “Þu
an uygulanmakta olan komik
miktardaki (21 Euro) para ceza-
sý etki edecek bir þekilde yüksel-
tilmediði takdirde, birþeyin
deðiþeceðine inanmadýðýný" be-
lirten uzman, üç kat daha fazla

para cezasý ve yoðunlaþtýrýlmýþ
kontrollerin uygulanmasý halin-
de ilk 25 yýl içersinde kemer
takma oranýnýn  AB seviyesinde
% 90`a ulaþacaðýný ancak çok
geç olacaðýný belirtti. Araba
kullananlarý tehlikeye karþý bi-
linçlendirmek amacýyla kam-
panyalar düzenleniyor.

Emniyet kemeri hayat kurtarýyor!

Nürnberg  Araþtýrma  Enstitü-
sü'nden  yapýlan  açýklamada,
anne  sütünde  ve  anne  karnýn-
daki  ceninde  akrilamid  mad-
desine  rastlandýðý  bildirildi.

Akrilamid zehrinin anneden
sütüne ve cenine geçtiðini
belirten Prof. Fritz Sörgel,
patatesin hamile ya da emzi-
ren kadýnlar için çok saðlýklý
olduðunu, ancak patates ký-

zartmasý, cipsi ya da fýrýnda
patates yenilmemesi gerekti-
ðini söyledi. Hamilelerin gün-
de en fazla 20 nanogram akri-
lamid maddesi tüketebileceði-
ni belirten Sörgel, 10 gram
patates cipsinde 20 nano-
gram akrilamid bulunduðuna
dikkati çekti. 
Emziren kadýnlarýn, doðum-
dan sonraki birkaç ayda bu
maddeyi içeren gýdalardan

uzak durmasý gerektiðini vur-
gulayan Sörgel, bebeðin anne
sütünden günde 10 nano-
gram akrilamid alabileceðinin
altýný çizdi. Akrilamid madde-
si, karbonhidrat ve aminoasit-
lerin yüksek ýsýda kimyasal
reaksiyona girmesinden olu-
þuyor. Bu zehrin, sinirlere za-
rar verdiði ve hayvanlarda
kansere neden olduðu kanýt-
landý.

Hamileyken cipsten uzak durun!  
Alman  bilim  adamlarý,  patates  kýzartmasý,  patates  cipsi  gibi  kansere  neden  olduðu  tespit  edilen  akri-
lamid  maddesini  içeren  gýdalarýn  hamile  ya  da  emziren  kadýnlar  tarafýndan  yenmemesini  önerdi.
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Viyana- Avusturya Türk toplu-
mu arasýnda “Aile içi þiddet”
haberleri neredeyse her hafta
Avusturya basýnýnda artarak
yer alýyor.  Haberler “Bir Türk
karýsýný delik deþik etti” baþlýðý
veya  “Bir Türk karýsýný arabasý
ile canlý, canlý ezdi” gibi kendi-
sini gösteriyor. Býrakalým Avus-
turya  ve dünaya rezil olmamý-
zý bir kenara, Yeni Vatan
Gazetesi bu haberlere yer vere-
rek sorunun þiddet ile çözül-
mesinin sonuçlarýný dile getir-
meye çalýþýyor. Þu anda artýk
Avusturya Türk toplumun en
önmeli çekirdeði olan “Aileleri”
için kýrmýzý alarm çalmaktadýr.
Yeni Vatan Gazetesi bu konuda
özellikle gerek mahkemelerde
gerek danýþmanlýklarda tecrü-
beli bir  Aile Ýçi Þiddete Karþý
Müdahale Merkezi yöneticile-
rinden Tamar Çýdak ile görüþtü. 
Yeni  Vatan:  Sayýn  Çýdak  önce
kýsaca  kendinizi  tanýtýr  mýsýnýz?
Çýdak: Ben Ýstanbul'dan 1991
yýlýnda Viyana'ya geldim.
Gençlik merkezlerinde çalýþtým.

Çocuklar ve gençlerin sorunla-
rýyla ilgilendim. Son altý yýldýr
da burada çalýþýyorum.
Yeni  Vatan:  Kurumdan  bahse-
der  misiniz,  fonksiyonu  nedir?
Çýdak: Burasý devletin bir kuru-
luþu. 1998 yýlýnda Viyana'da
kuruldu, her eyalette bir mer-
kez var. Sosyal danýþmanlar ve
hukukçulardan oluþuyor. 
Avusturya'da 1 Mayýs 1997'de
yürürlüðe giren bir yasa var. Bu
yasa aile içi þiddete karþý oluþ-
turulan bir yasa. Þiddete uðra-
yan kiþinin evden uzaklaþtýrýl-
masýný, þiddet olaylarýnýn
önlenmesini öngörüyor. Bu
yasa kapsamýnda biz de þidde-
te uðrayan kiþilerden sorum-
luyuz. Ayrýca bir de 18 yaþýnýn
altýndakilerden sorumlu olan
gençlik daireleri var. Bu kurum-
lar Saðlýk ve Ýçiþleri Bakanlýklarý
tarafýndan finanse edilmekte-
dir. Biz Ýçiþleri Bakanlýðý'na
baðlý çalýþýyoruz. 
Yeni  Vatan:  Kurumunuzun  tam
olarak  görevi  nedir?
Çýdak:  Önce þunu belirtmeli-

yim, biz kesinlikle danýþma
merkezi deðiliz. Görevimizi
þöyle özetleyebilirim. Aile içi
þiddet olayý gerçekleþip polise
yansýdýðýnda polis bu olayý 24
saat içinde kurumumuza bildir-
mek zorundadýr. Bizim görevi-
miz þiddete uðrayan kiþilere
ulaþýp onlara bilgi vermek,
korunmasýyla ilgili tedbirler
almak. En kýsa süre içinde soru-
nun çözümünü saðlamak. Ýn-
sanlara haklarýný gösteriyoruz.
Ayrýca Erkek danýþma merke-
ziyle de çalýþýyoruz. Þiddet uy-
gulayan erkeklerin bu sorunla-
rýyla nasýl baþa çýkabilecekleri
onlara öðretiliyor. 
Gençlik merkezleriyle çalýþýyo-
ruz. Çünkü aile içinde þiddet
meydana gelirken bundan
büyük ölçüde çocuklar da etki-
leniyor. Bölge mahkemeleriyle
her yýl düzenli olarak toplantý-
lar düzenleyerek evden uzakla-
þtýrna ve uygulanan cezalar
hakkýnda bilgi alýþveriþinde
bulunuyoruz.
Yeni  Vatan:  Siz  ne  zaman  dev-
reye  giriyorsunuz?
B Polisten bize þikayet yada
duyuru geldiðinde bizim göre-
vimiz baþlar. Ve ancak þiddet
sona erdiðinde biter. Çiftlerin
barýþmasý, bir araya gelmesi
deðil þiddetin sona ermesidir
bizim için önemli olan. Çünkü
insanlar bir kaç gün sonra bir-
birini affedebiliyor, ama bu þid-
detin tekrarlanmayacaðý anla-
mýna gelmiyor. Bu yasanýn ve
kurumumuzun amacý þiddetin
sonlanmasýdýr.
Yeni  Vatan:  Peki  bunda,  yani
þiddetin  sonlanmasýnda  baþarý
oraný  ne  kadar?
Çýdak: Yaklaþýk olarak yarýdan
fazlasýnda amaca ulaþýlýyor.

Ama kiþi yardýmý kabul ederse.
Bazýlarý yardýmý reddediyor. 
Yeni  Vatan:  Yabancýlarla  Avus-
turyalýlar  arasýnda  þiddet  oraný
nasýl?
Çýdak: Aþaðý yukarý üçte bir
denebilir. Yani gelenlerin üçte
biri yabancý, üçte ikisi Avus-
turyalý. 
Yeni  Vatan:  Þiddet  uygulayan
yada  maruz  kalan  insanlarýn
kültür  ve  eðitim  düzeyi  hakkýn-
da  ne  diyebilirsiniz?
Çýdak: Burada çok enterasandýr
þiddet uygulayan yada maruz
kalan insanýn psikolojisi kültür
tanýmýyor. Her basamakta þid-
dete rastlanabiliyor. Mesela
bakanlýkta çalýþan bir üst düzey
memurunda eþiyle þiddet soru-
nu olabiliyor. Eðitim ve kültür
seviyesi asla bir ayýraç deðil.
Ama bir seviyenin üstündekiler
bize deðil özel avukatlarýna
baþvuruyorlar, fark burada.
Yeni  Vatan:  Göçmenler,  yada
yabancýlar    size  müracaat  edi-
yorlar  mý?
Çýdak:  Evet, burada Almanca
dýþýnda Ýngilizce, Türkçe,
Sýrpça, Boþnakça, Ermenice,
Hýrvatça dillerinde danýþma-bil-
gilendirme hizmeti sunuyoruz. 
Beken: Baþka hangi merkezler-
le ortak çalýþmanýz var. 
Çýdak: Kadýn sýðýnma evleri,
gençlik daireleri, tabii baþta
polis olmak üzere pek çok yerle
ortak çalýþmamýz var. Biz bir
bakýma da özerk çalýþýyoruz
denebilir, bize gelen bilgileri
direk olarak deðerlendirip mü-
dahele etme hakkýmýz bulu-
nuyor. Yani kiþi kendisi þikayetçi
olmasa bile þiddet tespit edildi-
ðinde müdahele ediyoruz.
Yeni  Vatan:  Son  yýllarda  durum
nedir  eskiye  oranla  þiddette

Aile içi þiddet gittikçe artýyor
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Viyana-  Evim Genel Müdürü
Ceyhun Pusmaz, sezona yeni
girerken gönderdiði basýn bil-
dirisinde "2,5 yýl önce Viya-
na'da kurduðumuz Türk mo-
bilya maðazýsý  ile bu güne
kadar 27 bin müþteriye hiz-
met vererek Avusturya mobil-
ya sektöründe ilk ona girdik.
Türk toplumunu çok seviyo-
ruz bunun için yetiþmiþ per-
sonellerimizle üstün hizmet
çýtasýný yükseltiyoruz" dedi. 

Viyana'da bundan yaklaþýk
2,5 yýl önce özellikle Türk
toplumuna yönelik mobilya
satan  EVÝM adlý mobilya ma-
ðazasý, sezona iddialý girdi.
EVÝM Genel Müdürü Ceyhan
Pusmaz "Mobilya sektöründe
herkesin tanýdýðý bir marka
haline gelen EVÝM ürünleri-
nin farklýlýðý, kalitesi ve uygun
fiyatlarý ile Avusturya'da ya-
þayan yabancýlarýn çok büyük
ilgi ve beðenisini kazandý"

dedi.  Müþteri kitlesinin ihti-
yacýna göre hareket ettiklerini
ifade eden Pusmaz, "Yaklaþýk
8 aydýr þirket organizasyonu
ve alt yapýsýný geliþtirmek için
çalýþmalar yapmaktayýz. 2,5
yýldýr edindiðimiz tecrübeleri
kurumsallaþan bir þirket ol-
mak amacý ile  müþterilerimi-
ze çok daha profesyonel hiz-
met vermek amacýndayýz. Bu
anlamda yeni bir döneme gir-
dik" dedi. 

En önemli sermayelerinin
EVÝM þirketinde çalýþan per-
sonelleri olduðunu ifade
eden Pusmaz  "Biz Türk top-
lumunu çok seviyoruz. Çok
sevdiðimiz içinde en iyi hiz-
meti vermek istiyoruz. Bu hiz-
meti verirken deðerli perso-
nelerimizi en iyi þekilde iþbirli-
ði ile olumlu bir þekilde eðit-
mek ve hizmetlerde baþarýyý
yükseltmek tek amacýmýzdýr"
dedi. 

EVÝM mobilya 
sektöründe iddialý!

azalma  var  mý?
Çýdak: Tam aksine durum kor-
kunç, büyük artýþ var .Örneðin:
1998'de polisten bize 298 olay
yansýmýþ. Ama bu rakam
2003'de bu rakam 2178'dir. 
Yeni  Vatan:  Bu  artýþý  neye  bað-
lýyorsunuz?
Çýdak: Yasanýn çok iyi olmasý ve
polisin yasayý çok iyi kullanabil-
mesi. Polis çok rahatladý bu
yasayla. Toplumda þiddetin
konuþulabilir hale gelmesi,
özellikle göçmenlerin yasayý
öðrenmeleri, kullanmalarý.
Eskiye nazaran insanlar koru-
nacaklarýný bildiklerinden daha
çok yardým isteyebiliyorlar.
Þahýslarýn talebi þart deðil,
komþu yada bir baþkasý da
þikayetçi olduðunda müdahele
ediliyor. 
Yeni  Vatan:  Çocuklarýn  duru-
mu  nasýl,  onlar  nasýl  etkileni-
yor?
Çýdak: Ailelerin yüzde 70’inde
18 yaþýndan küçük çocuk var.
Çocuðun direk dayak yemesi
gerekmez, annesinin dövüldü-
ðünü görmesi bizim için çocu-
ða uygulanan bire bir þiddet
kapsamýndadýr. Kriz dönemin-
de çocuklar ikinci planda kalý-

yor ama þiddetli bir olay söz
konusuysa onlarla da ilk gün-
den gençlik merkezleri bire bir
ilgileniyor.
Yeni  Vatan:  Þiddet  sadece
erkekten  mi  geliyor?
Çýdak: % 95 erkek kadýna
uyguluyor, % 3 erkekler arasýn-
da, ancak % 2 kadar kadýn
tarafýnda erkeðe uygulanýyor.
Yeni  Vatan: Bunlarýn psikoloji-
leri nasýl; neden þiddet uygu-
luyorlar?
Çýdak: Sebepler çeþitli, çocuk-
luðunda þiddet görenlerin
çoðu bunun ne kadar kötü
olduðunu görüp bir daha yap-
mýyor. Bazýlarý da taklit ediyor. 

Yeni  Vatan:  Son  olarak  þidette
maruz  kalanlara  ne  tavsiye
edersiniz?
Çýdak: Öncelikle kendilerini bil-
gilendirsinler. Evde oturup
kendi kendilerine kalmasýnlar,
birþeyler öðrensinler. Ne kadar
çok bilirlerse o kadar kendi
hayatlarý hakkýnda karar verme
kolaylýklarý olur. Bu ülkede her
konuda danýþabilecekleri pek
çok merkez var. Kadýnlar için
yardým merkezi telefonu:
00880000  222222555555 tir..

Aile  Ýçi  Þiddete  Karþý
Müdahele  Merkezi
yöneticilerinden  sayýn
Tamar  Çýdak,  Yeni
Vatan  Gazetesi’ne
açýklama  yaptý.

Ceyhan  Pusmaz
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New  York-  Aspirinle  ilgili  çalýþ-
malarýn  devam  ettiðini  belirten
uzmanlar,  son  bulunan  12  fay-
dayý  da  þöyle  sýraladý:  Dünyaca
ünlü  saðlýk  dergisi  Men's  He-
alth'in,  uzman  görüþlerine  baþ-
vurarak  yaptýðý  bir  derlemede
faydalarý  saymakla  bitirileme-
yen  Aspirin'in  iyileþtirici  etki
yaptýðý  belirlenen  12  yeni  has-
talýk  daha  masaya  yatýrýldý.  A-
merikan  Kalp  Vakfý'nýn  sözcüsü
olan  ve  Mayo  Clinic'te  ilaç  uz-
maný  olarak  görev  yapan  Dr.
Gerald  Fletcher,  "Bu  kadar  farklý
amaçlarla  kullanýlabilecek  baþ-
ka  bir  ilaç  yok.  Hala  Aspirin'in
yeni  faydalarýný  bulmaya  de-
vam  ediyoruz"  diyor.  Ýþte  muci-
ze  ilacýn  12  yeni  marifetleri.

Prostatý  önlüyor: Ünlü saðlýk
merkezi Mayo Clinic'in uzman-
larý tarafýndan 1400 erkek üze-
rinde 5.5 yýl boyunca yapýlan
bir araþtýrma, prostat riskinin
her gün Aspirin içen erkeklerde
iki kat azaldýðýný gösterdi. 
Kaþýntýyý  kesiyor: Birkaç tablet
Aspirin'i ezip toz haline getirin.
Elde ettiðiniz tozu bir miktar
nemlendiriciyle karýþtýrýp kaþý-
nan bölgeye sürün. Bu losyon
Aspirin'in cilde nüfuz etmesini
saðlayacak ve kaþýntýyý durdu-

racaktýr. 
Tansiyonu  düþürüyor: Ýs-
panyol bilimadamlarýnýn
yaptýðý bir araþtýrma, Aspi-
rin'in yüksek tansiyona iyi
geldiðini ortaya koydu. Her
gün alýnan 100 miligram
Aspirin büyük ve küçük tan-
siyonu belirgin oranda dü-
þürüyor. Ancak uzmanlar u-
yarýyor: Aspirin’i sabah de-
ðil, geceleri içmelisiniz. 
Güneþ  yanýðýna  karþý: Yazýn
bir anda korunmasýz olarak
güneþin altýnda kalmaktan
kaynaklanan yanýklar bir
hayli can yakýcýdýr ve ardýn-
dan cildin kabarcýklar þek-
linde su toplamasýna neden

olur. Ancak çok fazla güneþ al-
týnda kaldýktan en az bir-iki sa-
at sonra alýnacak iki adet Aspi-
rin hem yanmayý hem de cildin
su toplamasýný azaltýr. 
Kalp  dostu: Günde en az 75
miligram Aspirin almak kaný in-
celtip damar iltihaplanmasýný
önleyerek kalp hastalýklarý riski-
ni yüzde 30 oranýnda düþürebi-
liyor. Göðüs aðrýsý hissedildi-
ðinde bir Aspirin çiðnemek, o-
lasý kalp krizini baþtan önleme-
ye yardýmcý oluyor ve kriz geçi-
rilmiþse bile bunun yarattýðý
tahribatý azaltýyor. 
Nasýra  iyi  geliyor:  5-6 adet
Aspirin'i toz haline getirip ya-
rýmþar çay kaþýðý su ve limon
suyuyla karýþtýrýn. Nasýrlý böl-
geye bu karýþýmý sürdükten
sonra üzerini sýcak ve nemli bir
bezle 10 dakika örtün. Aspi-
rin'in içindeki asit nasýrý yumuþ-
atacak ve süngertaþýyla biraz
ovduktan sonra nasýrýnýz düze-
lecektir. 
Kolon  kanserini  önlü-
yor: Aile birey-
lerinizden biri
kolon kanseriy-
se her gün Aspi-
rin içmenizde bü-
yük fayda var. Zira

araþtýrmalara göre günde 81
miligram Aspirin alan erkekler-
de kolon kanseri riski, almayan-
lara göre yüzde 50 oranýnda
düþebiliyor. 
Uçuklarý  geçiriyor: Macar uz-
manlar tarafýndan yapýlan bir
araþtýrmaya göre, her gün
alýnacak 125 miligram Aspirin
uçuklarýn cilt üzerindeki ömrü-
nü ortalama 8 günden 5 güne
düþürerek, neredeyse yarý ya-
rýya azaltabiliyor. Aspirin, uçu-
ða neden olan iltihabý da azal-
tarak, etkilenmiþ bölgenin da-
ha çabuk iyileþmesini saðlýyor. 

Alzheimer'dan  koruyor:  
Hollanda'daki Erasmus Týp
Merkezi'nde görevli bilim a-
damlarý tarafýndan yapýlan bir
araþtýrmaya göre birkaç yýl bo-
yunca düzenli Aspirin kullanan-
larda Alzheimer hastalýðýna
yakalanma riski, bu ilacý düzen-
siz kullananlara göre yaklaþýk
yüzde 80 oranýnda daha az
ortaya çýkýyor. 

Kadýnda  kýsýrlýða  iyi  geliyor:
Arjantinli uzmanlar, çocuk
sahibi olamayan bir grup
kadýn üzerinde testler yaptý.
Kadýnlardan bir bölümüne
sadece kýsýrlýk ilacý, diðer
gruba ise kýsýrlýk ilacýyla birlikte
100 miligram Aspirin verildi.
Aspirin, yumurtalýkta kan dola-
þýmýný artýrdýðý için, ilacý
Aspirinle alanlarýn hamile
kalma þansý yüzde 40 arttý.
Sadece kýsýrlýk ilacý alanlarda
ise yüzde 20
artýþ

görüldü. 
Siðilleri  söküp

atýyor:  Bir parça bant
alýn, ortasýna yuvarlak bir delik

açýn ve bu delik tam siðilin üze-
rine gelecek þekilde bantý cildi-
nize yapýþtýrýn. Ucu banttan
dýþarý çakan siðilin üzerine,
daha önce toz haline getirdiði-
niz Aspirin'i sürün ancak cildini-
zin diðer taraflarýna bulaþtýr-
mayýn. Sonra bunun üzerini
baþka bir bantla kapatýp ayný
iþlemi üç gece üst üste uygu-
layýn. Siðiliniz iyileþecektir. 
Felçten  koruyor:  Felcin nedeni
kan pýhtýlaþmasý. Aspirin'in en
önemli özelliði de pýhtýlaþmayý
önlemesi. Her gün alýnacak bir
Aspirin'in, felç geçirmiþ erkek-
lerde yeni bir felç riskini yüzde
25 oranýnda önlediði biliniyor-
du. Bundan yola çýkan uzman-
lar, genel olarak felç riski taþý-
yanlarda da ayný oranda etkili
olacaðýný düþünüyor. Hatta ba-
zý araþtýrmalar, bu oranýn daha
da yüksek olabileceðini göste-
riyor. 

Uzmanlardan  önemli  uyarý  
Midenizi  delebilir!  

Bu yeni faydalarýyla Aspirin'in
gerçekten mucize ilaç olduðu
bir kez daha kanýtlandý. Ancak
her ilaç gibi Aspirin'in de zarar-
lý etkileri olabiliyor. Uzmanlar
özellikle mide hastalarýný uya-
rýyor: Dikkat, Aspirin mideyi
delebilir. Çünkü mide asit salgý-
layan bir organ. Aspirin veya
romatizma ilaçlarý midenin
koruyucu örtüsünü ortadan
kaldýrýyor. Böylece iç örtü asitle
doðrudan tema-
sa geçiyor.
Kaynak  :  Vatan  

Aspirin'in 12 yeni faydasý daha bulundu
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Vorarlberg-  Avusturya'nýn  Vor-
arlberg  Eyaleti'nde  geçtiðimiz
Pazar  günü  (18  Eylül)  yapýlan  E-
yalet  Meclisi  seçimlerinde  Yeþil-
ler,  Sosyal  Demokrat  Parti  ve
VAU  listesinden  olmak    üzere  8
Türk  asýllý,  36  sandalyeli  Vor-
alberg  Eyalet  Meclisine  girmek
üzere  aday  oldular.  372  bin  nü-
fuslu  Voralberg  Eyaletinde  8  bi-
ni  Türk  kökenli  olmak  üzere,
toplam  242  bin  seçmen  sandýk
baþýna  gitti.  Türk  siyesetçiler
meclise  giremediler.

36 sandalyeli Vorarlberg Eyaleti
Meclisine aday olan ve hiçbiri
seçilemeyen, 8 Türk asýllý Avus-
turyalý siyasetçinin isimleri ve
partileri þöyle: Arzu Bakaralý
(SPÖ), Levent Tekin (Yeþiller),
Gül Özcan (Yeþiller), Fatma
Keskin (Yeþiller), Ayhan Levent
(VAU Listesi), Haydar Aydemir
(Yeþiller), Ýshak Yýlmaz (SPÖ).
Partilere verilen oylarýn daðýlýmý
ise resmi olmayan verilere göre,
Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP)
% 54.9 ile 36 sandalyeli meclise
21 vekil gönderdi. Sosyal De-
mokrat Partisi (SPÖ) % 16.9 ile
ikinci sýrada yer alarak 6 sandal-
ye alabildi. Özgürlükçü Parti
(FPÖ) % 13.'lük oy oraný ile
mecliste 5 sandalye alýrken, en
çok oy kaybýna uðrayan parti ol-
du. Yeþiller Partisi ise  % 10.2 ile
geçen sen 2 olan sandalye sa-
yýsýný bu oy oraný ile 4'e çýkardý. 
Geri kalan % 5'lik oy dilimini
paylaþan VAU ve Frizz seçimler-
de barajý aþamadýlar.

VVoorraarrllbbeerrgg    MMeecclliissiinnee    ggiirreemmeesseelleerr  ddaahhii
TTüürrkklleerriinn  sseeççiimmlleerree    iillggiissii    bbüüyyüükk    oolldduu
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Viyana-  Avrupada yetiþen ya da
doðup büyüyen Türk kökenli
gençler sadece meslek seçimin-
de ve iþ hayatýnda deðil sporda
da artýk en ön saflarda yer al-
maya baþladýlar. Bunlardan bi-
risi de Sakaryalý bir ailenin en
büyük çocuðu olan 16 yaþýnda-
ki Tufan Öztürk. 

Türkiye'de Fenerbahçe kulü-
bünden görüþmeye çaðrýlan
genç futbolcu, orada da kendi-
ni göstererek önümüzdeki yýl i-
çin söz almýþ. Burada size onu
tanýtýyoruz. 
Y.  Vatan:  Bize  kendinizi  tanýtýr
mýsýnýz?  Futbola  ne  zaman
baþladýnýz,  ne  zamandan  beri
oynuyorsunuz?
T.  Öztürk:  Ben Viyana'da do-
ðup büyüdüm. Lise birinci sýný-
fa gidiyorum. Ýlk okuldan beri,
yaklaþýk altý yaþýndan beri fut-
bol oynuyorum. Oynamaya
baþladýðýmda burada bir taký-
mýn elemelerini kazanýp kabul
edildim. Bu Vienna kulübüydü.

Babamýn beni götürdüðü bu
kulüp U-7 gurubundan beni
futbola baþlattý. Yaklaþýk beþ yýl
kadar orada oynadým. 
Y.  Vatan:  Þu  anda  hangi  takým-
dasýnýz?
T.  Öztürk: Orada beþ yýl oyna-
dýktan sonra Hellas Kagran'a
geçtim. Son beþ yýldýr da orada
oynuyorum.
Y.  Vatan:  Fenerbahçe  ile
tanýþmanýz  nasýl  oldu?
T.  Öztürk:  Burada kulübüm ve
çalýþtýrýcýlarým çok baþarýlý oldu-
ðumu söylüyorlardý. Babam
gazetede Fenerbahçe kulübü-
nün yeni genç fotbolcular ara-
dýðý ilanýný görmüþ, arayýp kon-
uþtu. Yaz sezonunda beni gör-
mek istediklerini söylediler.
Okullar kapandýktan sonra bir
ay kadar hazýrlandým, sonra
Ýstanbul'a gittim. Beni bir hafta
antrenmana aldýlar. Ama bü-
yük bir þanssýzlýk eseri gitme-
den önce burada antrenman
sýrasýnda düþerek dizimden sa-
katlandým. Buna raðmen oyun

stilimden memnun kaldýlar.
Önümüzdeki sene tamamen
iyileþip, forma girdiðimde beni
tekrar görmek istediklerini bil-
dirdiler. 
Y.  Vatan:  Bu  arada  öðrenci  ol-
duðunuz  için  dersleri  de  takip
etmeniz  gerek,  ileriye  dönük  p-
lanlarýnýz  nasýl?
T.  Öztürk: Bu seneye kadar
notlarým daima iyiydi ama bu
sene Fenerbahçeye gitme fikri
doðunca antrenmanlara aðýrlýk
verdim. Ama þimdi biliyorum ki
derslerime de düzenli çalýþýp
baþarýlý olmalýyým.
Y.Vatan:  Bundan  sonraki  haya-
týnýzý  bir  futbolcu  olarak  mý
geçirmeyi  düþünüyorsunuz,
düþündüðünüz  baþka  bir  mes-
lek  var  mý?
T.Öztürk: Futbol artýk benim
hayatýmda aðýrlýklý olarak yer
tutuyor. Ama ben her zaman
iyi bir polis olmayý istedim. Ba-
þarabilirsem polis akademisine
gitmek istiyorum. Bunun ya-
nýnda futbolu da götüreceðim.

Y.  Vatan:  Bu  arada  küçük  kar-
deþinizin  de  sporla  ilgilendiðini
görüyorum.  Ailede  baþka  spor
yapan  var  mý?
T.  Öztürk: Evet biz üç kardeþiz
ve üçümüz de fotbol oynuyo-
ruz. Küçük kýz kardeþim 11
yaþýnda bu sene Gymnasium'a
baþlýyor. Ama o da üç senedir
aktif olarak futbol oynuyor.
Okul takýmýnda kýzlar ve erkek-
ler takýmýnda oynadý. Þimdi bir
spor derneðinde kayýtlý olarak
oynuyor. 
Y.  Vatan:  Peki  o  ilerde  meslek
olarak  ne  yapmayý  düþünüyor,
futbolu  bayanlar  takýmýnda
sürdürmeyi  mi  yoksa  yan  bir
uðraþ  olarak  sürdürmeyi  mi
istiyor?
T.  Öztürk:  Hayýr o okumayý çok
istiyor, psikolog ya da hakim
olmak onun ideali ama futbolu
çok seviyor, önce okul, sonra
spor geliyor onun için. 
Y.  Vatan:  Bu  gençlerimizin
diðer  gençlerimize  de  örnek
olabilmesini  diliyoruz.  S.B.

Futbolda baþarýlý gencimiz

Ýkisi  de  futbolcu  olan
Öztürk  kardeþler  

Tufan  öztürk



1 kilosu € 2.98

Fini’s Feinstes
Bu¤day Unu

Çok yönlü yada pürüzsüz
T700

1 Kilosu

Mautner Markhof
Hesperiden Sirke

1 litresi

Taze Avusturya Hindi
Bütün Gö¤üs eti

1 Kilosu

5.49

Jacobs Kaffee
Goldene Auslese
Çekilmifl
500 gram

1 litresi € 1.32

0.99

1 adet. € 0.08

Delikatessa
Avusturya Yumurtas›
Sinif 1, Büyüklü M
10 Adet

0.791.39
Potz Blitz

Tuvalet Temizleyici
750 ml

Mondo
Tuvalet Ka¤›d›
pembe, 3-Katl›
10 Rulo

1.990.99

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !



‚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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