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YENÝ VATAN GAZETESÝ

Cumhurbaþkaný Dr. Fischer’den
Yeni Vatan Gazetesi okuyucularýna

BBaayyrraamm  MMeessaajjýý

Viyana  - Avusturya Cumhurbaþkaný Dr. Heinz Fischer Rama-

zan Bayramý münasebeti ile Yeni Vatan Gazetesi Genel Yayýn

Yönetmeni Birol Kýlýç’a gönderdiði Bayram Mesajý’nda  bütün

okuyucularýmýza  “Ramazan  Bayramý’nýzý  içtenlikle  ve  sevgi  ile

kutlarým”    dedi. Cumhurbaþkaný’nýn, Yeni Vatan Gazetesi’ne

gönderdiði orijinal mesajý sayfa 2’de (yandaki sayfa) ve

Türkçe’sini bire bir tercüme halinde yanda okuyucularýmýzýn

dikkatine sunuyoruz. Avusturya’da yaþayan Türkiye’den göç

etmiþ tüm insanlara karþý her zaman cana yakýn, olumlu ve

yapýcý mesajlar veren Cumhurbaþkaný Fischer Yeni Vatan Ga-

zetesine gönderdiði mesajýnda Türk çocuklarýnýn eðitimi ko-

nusunda önemli mesajlar verirken þu sözlerle teþekkür etmeyi

ihmal etmedi: 

“Yeni  Vatan  Gazetesi  olarak  size,  Avusturya'da  varo-

lan    deðiþik  kültürlerin  birlikteliði  için  gösterdiðiniz  derin  ça-

ba  ve  hassasiyetten  dolayý  yürekten  teþekkür  eder,  baþarýlarý-

nýzýn  devamýný  dilerim.”

Cumhurbaþkaný Heinz Fischer’in Genel Yayýn Yönetmeni 

Birol Kýlýç’a gönderdiði Bayram mesajýnýn tercümesi

Cumhurbaþkaný Dr. Heinz Fischer

Sayýn Genel Yayýn Yönetmeni!

“Yenivatan Gazetesi” aracýlýðý ile siz Yeni Vatan
Gazetesi çalýþanlarýnýn ve bütün okuyucularýnýn
Ramazan Bayramý'ný içtenlikle ve sevgi ile kut-
luyorum. Devamlý Türk asýllý vatandaþlarýmýzla
görüþüyor olmaktan ve onlarýn ülkemizde ken-
dilerini huzurlu hissetmelerinden mutluluk du-
yuyorum.

Bizler Osmanlý kültür mirasýnýn zenginliðinin
farkýndayýz. Gazetenizin olumlu birlikteliðe o-
lan katkýsýna çok deðer veriyorum, çünkü Cum-
hurbaþkaný olarak benim için, farklý kökenden
gelen yabancýlarýn entegrasyonu önemli bir is-
tektir. 

Dolayýsýyla, “YeniVatan Gazetesi” olarak size,
Avusturya'da varolan  deðiþik kültürlerin birlik-
teliði için gösterdiðiniz derin çaba ve hassasiy-
etten dolayý yürekten teþekkür eder, baþarýlarý-
nýzýn devamýný dilerim.

Cumhurbaþkaný Dr. Heinz Fischer’in imzasý

Viyana, Kasým 2004

Avusturya
Cumhurbaþkaný  
Dr. Heinz  Fischer



YYAAÞÞAAMMSayfa 4 Sayý 50

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Viyana-  Avusturya'nýn  ünlü
gazetelerinden  olan  Der  Stan-
dart  Gazetesi'nin  17  Eylül  2004
günü,  10.  sayfasýndan  yayýnla-
dýðý  habere  göre,  Linz  Eyale-
tinde  faaliyet  gösterdiði  söyle-
nen,  Ýmas  adlý  tanýtým  ve  anket
þirketinin  1303  Avusturyalý  ile

yaptýðý  anketten,  Avusturyalý-
larýn  %  70'inin  çok  kültürlü  yaþ-
antýya  dayanamadýðý  ve  bunlar
içerisinde  de  en  dayanýlmaz
olanýnýn  da  Türk  Kültürü  oldu-
ðu  iddia  edildi.
Son 40 yýldýr yabancýlarla birlik-
te yaþayan Avusturyalýlara ne

hikmetle ve ne tür bir metot-
la soru hazýrlandýðý bilinme-
yen adý duyulmamýþ bir þirket
tarafýndan anket sorularý yö-
neltildi. Alýnan cevaplarýn na-
sýl deðerlendirildiði ve hangi
metotlarla haber konusu
olan sonuca ulaþýldýðý bilin-
meyen bu anketten kibarca
"biz baþka kültürlerle yaþa-
mak istemiyoruz" sonucu
çýkarýlmýþ. Çoðunluk ilkesine
dayandýrýlmýþ olmasý açýsýn-
dan “1303 Avusturyalýdan %
65; çok kültürlülükten yana

deðil” denilmiþ. Bu çoðunlu-
ðun verdiði cevaplara göre ise
"Avusturyalýlar arasýnda en da-
yanýlmaz ve istenilmeyen ya-
bancý kültür olarak da Türk Kül-
türü" belirtilmiþ. Üstelik anketin
en komik yerinde yeni nesil dü-

þünülerek, istenilmeyen kültüre
ait olnalarýn yaþ ortalamasý da
(Sihirli formülle bulunmuþ olsa
gerek) 50 yaþýn üzerindekiler
olarak saptanmýþ. Yani 30 - 40
yýl boyunca Avusturya'nýn en a-
ðýr iþlerini üzerlerine alarak, sa-
kat kalarak, çocuklarýna ilgi
gösterecek fýrsat bulamadan,
memleketlerinde bile öleme-
den, cenazelerine bile saygý du-
yulmayan kiþiler çalýþtýklarý o
dönemlerde "çok kültürlü" ol-
maya kimse karþý çýkmýyordu.
Anket yapýlýrken bunlar, dü-
rüstçe hazýrlatýldý mý acaba? 
Bu anketin sonucu Krone Ga-
zetesi tarafýndan suistimal edi-
lerek Türkiyenin AB’ye giremi-
yeceði, “Ýþte bu anketle ispat-
lanmýþtýr” þeklinde  haber ver
yorum verildi.

Çok kültürlü yaþantýya dayanamýyormuþ

Viyana-  Dýþiþleri Bakaný Ursula
Plassnik, Türkiye'nin AB'ye katý-
lýmý ve yeni Avrupa Anayasasý
konusundaki görüþlerini, ayrý-
ca Avusturya'da Avrupa hak-
kýnda neden böyle karamsar
bir hava  bulunduðunu Kurier'-
de açýkladý. 
Soru:  Devlet ve hükümet baþk-
anlarý 17 Aralýk'ta Türkiye ile
müzakereler konusunda bir
karar verecek.

Plassnik: Burada söz konusu
olan, müzakerelere baþlanýp
baþlanmayacaðý, bu müzake-
relerin ne hedef alýnarak yapý-
lacaðý ve AB Komisyonu'nun
tavsiyelerinin ne kadarýnýn ka-
bul edileceði, ne kadarýnýn ta-
mamlanmasý gerekeceði gibi
sorular. Komisyon'un çeþitli
güvenlik sübaplarý bulunan,
sonu açýk bir süreçten yana ol-
masýný olumlu buluyorum.

Soru: Giriþ mü-
zakereleri sonu-
çlandýktan sonra
bir referandum
yapýlmalý mý?
Plassnik: Biz daha
o raddeye gelme-
dik. Þimdi önemli
olan müzakere-
lerin, sonucu açýk
býrakýlarak sürdü-
rülmesi.

Soru: AB içinde hakim olan
hava müzakerelerden yana mý?
Plassnik: Avusturya, Fransa ve
Hollanda'da bu konuda geniþ
çaplý tartýþmalar yapýlýyor.
Diðer ülkelerde ise böyle bir
tartýþma yok, onlar müzakere-
lerden yana. 

Soru:  AB sýnýrlarýný önceden
belirlemeli miydi?
Plassnik: Þimdiye kadar üyeler
entegrasyon yolunda atýlmýþ
her adým konusunda anlaþ-
maya varabildiler. Denenmiþ
bir yöntem bu….

Yeni Dýþiþleri Bakaný’nýn Türkiye ilgili görüþleri nelerdir?

Avusturya’nýn  1,90‘lýk
yeni  Dýþiþleri  Bakaný
Ursula  Plassnik

Yapýlan  bir  ankete  göre  (!)  Türk kültürü Avusturyalýlar için en dayanýlmaz olanýymýþ
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Avusturya’da, bir Ramazan ayý
daha sona ererken, bayrama
merhaba diyecek tüm okuyu-
cularýmýzýn Ramazan Bayra-
mý’ný þimdiden içtenlikle kutlu-
yoruz.  

Fazilet ayý olarak tanýmlanan
Ramazan ayýnýn, özellikle barý-
þýn dini Ýslam’a mensub olan
insanlarýn dini duyarlýlýklarýnýn
en üst seviyeye çýktýðý, toplu-
mun hemen hemen her kesi-
minin bir ruhaniyet iklimine
girdiði, toplumsal barýþýn, sev-
gi iletiþiminin dorukta olduðu

bir ay olmasý ve sonunda bay-
ramýn olmasý boþuna deðildir.
Bereketi bol, hayrý çok olan Ra-
mazan ayý yardým, baðýþ, rah-
met ve ihsan ayý olarak gö-
nüllerde taht kurmuþtur. Ra-
mazan ayýnýn taçlandýrýlmasý
barýþma zamaný olan bayram
iledir. Ramazan, bizim gökyü-
zü elçimizdir. Elçilik tamamlanýr
ve bayram meyvasý sunulur. 
Avusturya’da yaþayan Türki-
ye’den göç etmiþ Müslüman-
larýn kendi kimliklerinin en be-
lirleyici özelliklerini yaþadýklarý
ortamlardan bir tanesi  Rama-
zan ayýdýr. Gerek Musevilik,
gerek Hýristiyanlýk gerekse de
mensubu olduðumuz Ýslam gi-
bi tüm semavi dinlerin tek bir
ortak mesajý vardýr. Barýþ, hür-
riyet, adalet, insan haklarý ve
bunlara ulaþmak için “nefs”le
mücadele. Ýþte bu bayramda

Yeni Vatan Gazetesi
olarak tüm okuyu-
cularýmýza, çevre-
mizle “kucaklaþalým
barýþalým” diyoruz.
Çevremizde küs ol-
duðumuz ve belki
de incir kabuðunu
doldurmayacak ne-
denlerle görüþme-
diðimiz insanlarýn aranmasý,
kahvelerin içilmesi gerektiðine
inanýyoruz. Geçen senelerde
ifade ettiðimiz þu sözleri tek-
rarlýyoruz: Özür dilenmesi ge-
rekiyorsa ister adýna büyüklük,
ister hatayý kabullenme ve ders
çýkarma diyelim, özür dile-
yelim. Kul hakký yenmiþsek bu-
nu sadece Ramazan bayramýn-
da deðil her zaman ödemeye
veya azaltmaya çalýþalým. Her-
kes, ama istinasýz herkes hata-
larýndan ders çýkararak barýþýn

dini Ýslam’ýn bu çok kýymetli
bayramýnda barýþsýn diyoruz.
Tüm okuyucularýmýzýn bayramý
mübarek olsun. Dostluk, barýþ
ve dayanýþma hep kalplerimizin
baþucunda rehber olsun.
Yeni Vatan Gazetesi ekibi ola-
rak ayrýca, Hýristiyan dinine
mensup okuyucularýmýzý da bu
vesile ile barýþýn dini olan Ýslam
dininin bu önemli bayramýnda
esenlik ve kardeþlik duygularý
ile  içtenlikle kucaklýyor ve  say-
gýlar sunuyoruz...

Birol KILIÇ

BBAAÞÞYYAAZZII

Bayramda barýþa davet

9933  yyaaþþýýnnddaakkii  nniinnee  ggeeççiimmiinnii  11..  VViiyyaannaa’’ddaa  
ssaakkssooffoonn  ççaallaarraakk  ttooppllaaddýýððýý  ppaarraallaarrllaa  ssaaððllýýyyoorr
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Alpbach- Kýsa adý ÖVP olan
Avusturya Halk Partisi Avustur-
ya’da yaþayan yabancýlarýn u-
yumu ve entegrasyonu ile ilgili
yeni projeler düþünüyor. Alp-
bach’da bir araya gelen ÖVP’-
liler  dilin, uyum konusunda en
önemli öðe olduðunu ve Türk
kadýnlarý için daha fazla alman-
ca kursuna ihtiyaç duyulduðu-
nu ifade ettiler. Avusturya’da
2002 yýlýndan bu yana 2500
yabancýnýn almanca kurslarýný
ziyaret ettiði ve bunlarýn 100
saatlik kursu tamamladýklarý
bildirildi. Ancak bu sayýnýn ye-
terli olmadýðý ve en az 150 sa-
atlik kursa ihtiyaç duyulduðu
konusu ÖVP’nin genel kurulu-
na teklif olarak sunuldu. Bu
fikri uygun bulan ÖVP’li Ýçiþleri

bakaný Strasser, uyum kon-
usunda en problemli kitlenin
Türk kadýnlarý olduðunu ifade
etti. ÖVP’nin saðlýk iþlerinden
sorumlu sözcüsü Erwin Rasin-
ger ise, Türk kadýnlarýnda bu
uyum sorunundan dolayý nor-
malin üstünde bir hastalanma
oraný bulunduðunu ve dil bil-
medikleri için tedavilerinin ak-
sadýðýný belirtti ve kýsaca  “Dil
bilmeyen Türk kadýnlarý ruhsal
olarak bunalýma giriyorlar. Dil
bilmedikleri için tedavilerini
yaptýramýyorlar” dedi. 

ÖVP içinde entegrasyon kon-
usu ile ilgili baþka bir teklif de
çocuklarýn dil öðrenimine ö-
nem verilmesi yönünde oldu.
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Zonguldak Müftüsü uyardý:

Camiye giderken þunlara dikkat edelim!

Zonguldak- Zonguldak Müftü-
sü Refik Bulut, Cemaatin kala-
balýk olmasýnýn zaman zaman
beraberinde yeni sorunlarý da
gündeme getirdiðini ifade etti.
Müftü Refik Bulut "Cemaatten

zaman zaman farklý konularda
þikayetler geliyor. Bunlardan en
önemlisi temizlik kurallarýna
dikkat etmeyen vatandaþlar.
Ýnsanlar camiye gelirken en
temiz elbiselerini giymeli. Ya-

nýndaki kiþiyi rahatsýz edecek
boyutta aþýrý kokular sürülme-
meli. Camiye gelmeden önce
sarmýsak, soðan gibi kokulu
yiyecekler yenmemeli, çoraplar
kokmamalý, aþýrý derecede par-

füm sürmemeli, terli terli cami-
ye gelinmemeli. Ýbadet ederken
baþkalarýný rahatsýz etmek hoþ
olmaz. Bu yüzden bu gibi kon-
ulara dikkat etmemiz lazým''
diye konuþtu.

Sarmýsak,  soðan  gibi  kokulu  yiyecekler  yenmemeli
Çoraplar  kokmamalý,  
Aþýrý  derecede  parfüm  sürmemeli
Terli  terli  camiye  gelinmemeli.  

”Avusturya’da uyum konusunda 
en problemli grup Türk kadýnlarý”
Ýçiþleri  Bakaný  Strasser:  “Dil  bilmeyen  Türk  kadýnlarý  ruhsal  olarak  bunalýma  gi-

riyorlar.  Dil  bilmedikleri  için  tedavilerini  yaptýramýyorlar.”
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Utandýran
Maymun
Kafesi

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Maymun kafesine sokup þantaj yaptýlar
Viyana-21 Ekim tarihinde,
Viyana Eyalet Mahkemesi’nde,
dört türkün; soygun ve cinaye-
te teþebbüs, çete oluþturma,
adam kaçýrma ve dolandýrýcýlýk
ile suçlandýklarý bir dava görül-

dü. Ýddinamedeye göre iki
Türk, Yukarý Avusturyalý iki
gençten þantaj yoluyla para
aldý ve 4 Türk tarafýndan Vi-
yana Ottakring’de bulunan bir
seks kulübe götürülüp kapa-

týldý. 4 Türk burada, kendisine
dedesinden 20.000 Euro kalan
Avusturyalý’yý tehdit ettiler, ona
iþkence ve þantaj yaptýlar. Daha
sonra Avusturyalýyý 1 m2’lik
maymun kafesine koyarak þan-

taja devam ettiler. Aldýklarý
parayý paylaþamayan sanýklarýn
daha sonra birbirlerine þantaj
yaptýklarý iddia edildi. 

Dava ertelendi. 

1166..  VViiyyaannaa’’ddaa,,  AAvvuussttuurryyaallýýnnýýnn  MMaayymmuunn  kkaaffeessiinnddeekkii  eecceell  tteerrlleerrii

Sanýk  4  Türk  Mahkemede
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Birol  Kýlýç
Baþbakan Recep Tay-
yip Erdoðan geçtiði-
miz günlerde gittiði
Fransa’nýn baþkenti
Paris’te, Türkiye'nin
Kopenhag kriterlerini
yerine getirdiðini be-
lirterek, ''Avrupa Birli-
ði'nin, Türkiye'ye karþý
ahde vefa duygusuyla
hareket etmesini bek-
liyoruz, ahde vefa bir
uygarlýk göstergesidir''
demiþ. 

Baþbakan Erdoðan, F-
rance 3 televizyon
kanalýnda yayýnlanan
haber programýna
verdiði mülakatta,
Türkiye'nin Kopenhag
kriterlerini yerine ge-
tirmek için gerekli re-
formlarý yaptýðýný ve
uygulama noktasýnda
da önemli adýmlar at-
týðýný ayrýca belirterek,
Kopenhag zirvesinde
Türkiye'ye verilen sö-
zün tutulmasýný bekle-
diklerini söylemiþ. Sa-
yýn Erdoðan’nýn  “Av-
rupa Birliðinden Ahde vefa
bekliyorum“  sözlerinin yerin-
de olduðuna inanmýyoruz?
Dikkat çekmek istediðimiz
konu, Sayýn Baþbakan Erdo-
ðan’ýn Kopenhag kriterlerini
yerine getirdikten sonra bu
sözleri dile getirmesi. Halbuki
Kopenhag Kriterleri olarak
anýlan kanun deðiþiliklerin
çoðu insan haklarý merkezli.
Türkiye aslýnda bu Kopenhag
Kriterlerini, “Ankara Kriterleri“
þeklinde son 50 yýldýr kendisi-

ne Namus meselesi olarak ve-
ya Türk Milletinin daha insan-
cýl yaþamasý için düstur olarak
benimsese idi daha iyi olmaz
mýydý? Yani biz, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaþlarýnýn  bir
Hukuk Devletinde yaþamasýný
Avrupa Birliði’nin baskýsý ile mi
gerçekleþtirreceðiz.  Yani biz
Türkiye’de Ýnsan haklarý, dü-
þünce serbestliði veya hukuk
devleti normlarý için gerekli
kanunlarý Avrupa Birliði’nin
Kopenhag Kriterleri ile mi

deðiþmek zorundayýz. Biz Türk
vatandaþlarýnýn,  baþý dik bir
þekilde yürümesini için gerekli
kanunlarý illa AB’nin baskýsý ile
yapýp daha sonra, “bak biz bu
kanunlarý sana üye olmak için
yaptýk Avrupa Birliði, sen de
gel söz verdiðin gibi ahde vefa
duygusuyla hareket et ve bize
17 Aralýkta Müzakere tarihi
ver” mi demeliyiz. Gelde ke-
derlenme... Gelde üzülme...
Bakýn, yukarýnda bundan tam
iki yýl önce Aralýk 2002’de Yeni

Vatan Gazetesi’nin
manþetini nasýl seçmi-
þiz: ”Türkiye’nin de-
mokrasisi , ekonomisi
ve hukuku Avrupa Bir-
liði için deðil Türk Mil-
leti için yücelsin:
”ARTIK BAÞIMIZ DÝK
Y Ü R Ü M E K Ý S T Ý -
YORUZ”.. Aðlama
gözlerim aðlama... 

Türkiye’de hala ne
kadar temizlense de
var olan “Siyaset-
M e d y a - B ü r o k r a t -
Ticaret-Tarikat” maf-
yasý Türkiye’nin önü-
nü týkýyor. Allah’tan
dileðimiz, ister Erdo-
ðan Hükümeti ister
baþka bir Türk Hükü-
meti olsun, bu rezilli-
ðin üzerine gidilmesi-
dir.. Çünkü biz artýk
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarýnýn daha
güzel bir Türkiye’de
yaþamasý için, biryer-
lere peþkeþ çekilme-
sinden son derece
rahatsýzýz... Avrupa
Birliði’ne kocaman e-

vet, ama baþýmýz dik olarak,
eðik olarak deðil!
Türkiye’yi soyan nitelikli do-
landýrýclar, nüfuz casuslarýnýn,
kokuþmuþ mafyanýn elleri kýrýl-
madýkça  AB’ye girilse ne olur
girilmese ne olur! Avustur-
ya’da bir bakýn çevrenize! Tür-
kiye’de ne kadar rezillik varsa
maþallah tüm temsilcileri et-
rafta süzme olarak cirit atýyor.
Biz Türkiye’yi temizlemek is-
terken bunlar Avusturya’yý kir-
letiyor, hemde adam sýfatýyla! 

Kimden Ahde vefa bekliyorsunuz Sayýn Baþbakan Erdoðan?

Artýk baþýmýz dik yürümek istiyoruz

Sayý  Aralýk  2002  Yeni  Vatan  Gazetesi
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Viyana  Eyalet  Bakaný  
Sonja  Wehsely
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Voralberg- Voralberg’de,
son anda hanýmýný suda bo-
ðarak öldürmeye çalýþan 23
yaþýndaki bir Türk çevredeki-
lerin müdahalesiyle engel-
lendi. Görgü tanýklarýnýn ifa-
delerine göre olay þöyle ger-
çekleþti: 23 yaþýndaki Türk
Wolfurt’taki evinin önüne
arabasýný park etti.

Katil olmaktan son anda
kurtulan Türk yoldan geçen-
lerin verdikleri bilgiye göre
birkaç saniye sonra karýsýný
küfürler savurarak arabadan
dýþarý sürükledi. Karýsýný saç-
larýndan tutarak bir dereye
sürükleyen adam daha sonra
karýsýna zorla diz çöktürdü
ve kafasýný zorla suya soktu.
Bu arada dakikalarca su al-

týnda kalan Türk kadýnýn
ümitsiz bir þekilde çýrpýnma-
sýna þahit olan Jürgen
Mondschein adlý Avustur-
ya’lý görgü tanýðý olaya  mü-
dahale etti ve kadýný kurtar-
dý. Cinayete teþebbüs eden
Voralberde yaþayan Türk,
daha sonra elindeki mutfak
býçaðýyla etrafýndaki birçok
görgü tanýðýný tehdit etmek
suretiyle kendinden uzaklaþ-
týrmak istedi ve evine sýðýndý.
Olaya müdahale eden Vor-
alberg’in Kobra-Polisleri bir-
kaç saniye içinde katil zanlý-
sýný yakalayýp tutukladýlar. A-
vusturya basýnýna haber olan
bu durum bazý Türk kadýnla-
rýnýn  içler acýsý durumunu
gösterirken Türklerin imajýný
yine bozdu.

Karýsýný boðmak istedi!

Viyana  Entegrasyon  Fonu  yerine  kurulan
Belediye  Dairesi  MA17  törenle  uyum  bakaný
Sonya  Wechsely  tarafýndan  açýldý.

Viyana-  Birçok kesimden davetlinin katýldýðý 28
Ekim tarihindeki açýlýþta Uyum Bakaný Wechsely,
"MA17 ile Viyana'da yaþayan tüm göçmenlerin
buranýn tabii bir parçasý ve çeþitliliðin bir göter-
gesi  olduðunu ve bu anlamda onlarýn sorunlarý-
na, vergilerden toplanan paralar ile hizmet et-
mek gerektiðini göstermek istedik. Yerliler ve
göçmenler arasýndaki dialog ve uyuma yönelik
derneklere maddi yardým baþta olmak üzere
Viyana'da ki göçmenlerin tüm sorunlarý MA17
üzerinden özel olarak takip edilip hizmet edile-
cektir" dedi. Yeni Vatan Gazetesi'nin yaptýðý ara-
þtýrmaya göre Viyana'da yaklaþýk 50 bin Türk vat-
andaþý ve 30 bin Avusturya vatandaþlaýðýna
geçmiþ, Türkiye'den göç etmiþ insan yaþýyor.
Viyana'da yabancý düþmanlýðýna ve önyargýya iþ
yerinde, ev ararken, iþ ararken , okulda en fazla
Türk toplumunun muhatap olduðu birçok araþ-
týrmanýn konusu olmuþ durumda. 

MA17 törenle açýldý



Sigara paketlerine savaþ açan Avusturya
hükümeti, otomatlara nasýl  göz yumuyor?

Viyana- Sigara paketlerinin ü-
zerine kocaman harflerle “Si-
gara öldürücü olabilir” yazdýr-
dýðý ve kanunlarýna göre 16
yaþýndan küçüklere sigara sat-
manýn yasak olduðu bir ülke-
de, Tabak Trafiklerin önlerinde
ve bilimum halka açýk yerlere
hizmet veren sigara otomatla-
rýndan 8-9 yaþlarýndaki çocuk-
lar bile kolaylýkla sigara alabili-
yor. Futbol takýmlarýna bile si-
gara markalarýnýn isimlerini
veren Avrupalýlarýn her fýrsatta
sosyal sistemini eleþtirdikleri
Türkiye’de 1995 yýlýndan bu
yana her türlü sigara ve alkol-
lü içecek markasýnýn reklamý-
nýn ve promosyunun yapýlma-
sý yasaklanmýþ durumda. 

8-9 yaþlarýndaki 
Türk çocuklarý 
sigara otomatlarýndan
sigara çekerken...

Türk kökenli çocuklar Avus-
turya toplumunun bir parçasý-
dýr. Yaþamlarý Avusturya Cum-
huriyeti sýnýrlarý içerisinde sü-
recektir. Bu nedenle iyi bir Al-
manca ile okula baþlamalarý
kaçýnýlmazdýr. Bunun için ise
önkoþul, çoðunluðu teþkil e-
den yaþadýklarý toplumun dili-
ni ve kültürünü mümkün ol-
duðu kadar erken ve yakýndan
tanýmalarýdýr. Örneðin; çocuk-
larýn okul öncesi çocuk yuvala-
rýna gitmeleri gibi. Ama bilin-
diði gibi çocuk yuvalarýnýn üc-
retleri çok yüksektir. Birçok ai-
lenin bu parayý verecek maddi
imkaný olmadýðý için, haklý
olarak çocuklarýný bu yuvalara

gönderemiyorlar. Bunun so-
nucu olarak da, çocuklarýmýz
ilkokula baþladýklarýnda ders-
leri takip etmekte ve diðer o-
kul arkadaþlarý ile iletiþim kur-
makta zorlanýyorlar.

Okul  öncesi  dil  egitimi  neden
bu  kadar  önemli?
Viyana'da temel eðitimde olan
çocuklarýn %40'ýný yabancý ço-
cuklar oluþturmakta ve  bu ço-
cuklarýn %19'u yani neredeyse
yarýsý "außerordentlich" olarak
okula devam etmektedir. Bu
çocuklar Almanca bilmedikleri
için not sistemine tabi tutul-
muyor ve  yüksek eðitimleri ile
meslek eðitimleri engelenmiþ
oluyor.
Çocuklarýn dil öðrenmelerine
ne kadar erken destek verilip
dilleri geliþtirilirse, okudaki öð-
renim ve baþarý þanslarý da  o
oranda artacaktýr. Almanca'yý
ne kadar iyi  bilirlerse, okulda
dersleri öðrenmeleri o kadar
kolay olacaktýr. Okuldaki baþa-
rý durumlarý ise, okuma moti-
vasyonlarýný artýracaðýndan,

meslek edinme yada yüksek
öðrenim edinme olanaklarýn-
dan yararlanmak için daha
fazla þansa sahip olacaklardýr.
Ve iyi bir eðitim, iyi bir meslek
sahibi olmanýn da anahtarýdýr.
ÖVP olarak biz, çocuklarýmýzýn
daha iyi bir eðitim almalarýnýn
baþlangýcý olan dil eðitimi so-
rununa çözüm için, okul ön-
cesi bütün çocuklara bir sene
bedava kreþ imkaný saðlanma-
sýný istiyoruz!!! 
Böylelikle çocuklar, okula baþ-
ladýklarýnda  hiçbir þekilde zor-
lanmayacak ve “Sonderschu-
le´ye” gönderilmeyecek  ya da

“außerordentlich”  öðrenci ol-
ma durumuyla  karþý karþýya
kalmayacaktýr. Uzmanlara gö-
re 2 ile 6 yaþ arasý çocuklarýn
uyumu için yapýlan her har-
camanýn en az 4 Euro'su geri
dönecek.

Þimdi  Top  Viyana'daki  SPÖ
Hükümetinde  

Bugüne kadar bu konuya du-
yarsýz kalan SPÖ Hükümeti’n-
den, bu duyarsýzlýðýný bir ke-
nara býrakarak bu talebi yürür-
lüðe geçirmesini istiyoruz .Ýn-
sanýn iþi aynesidir, lafa bakýl-
maz!.

Çocuklarýmýz Almanca'yý okul öncesi öðrenmeli!

Konuk  Yazar  Þirvan  Ekici
ÖVP Viyana  Teþkilatý

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Taze Avusturya
Tavuk Göðüs Eti
1 Kilosu

6.39

Magic Pop
Microdalga Patlamýþ Mýsýr
100 gram

1 kilosu € 1.24

Ferrero
Rocher

200 gram

100 gram € 1.50

Wake up
Eistee
Þeftali veya Limonlu
1,5 litre

1 litresi € 0.50

2.99

0.49

Frozen  Gold
Puszta-KKarýþýk  Sebze
1,2 kilosu

Happy End
Tuvalet Kaðýdý

sarý, 3 katlý.
12 Rulo

Mondo 
Kaðýt Mendil
4- katlý

1.99 3.79

0.75

10 adet30x

Daha  fazla  istiyorum

Daha 

ucuzu olamaz



Eðer biri kapýnýzý çalýp sizden
imza istiyorsa, dikkatli olmanýzý
tavsiye ediyoruz. Elektrik ve gaz
köstebekleri artýk yollarda!
Amaçlarý bir imza alarak yeni
anlaþmalar yapmak olan köste-
bekler, hiç haber vermeksizin
bir anda kapýnýzýn önüne geliy-
orlar. Çeþitli yöntemler kullana-
larak insanlarý  yanýltýyorlar ve
elektrik ve gaz kurumunu deði-
þtirmeyi hiç düþünmeyenleri
bile kendi saflarýna çekmeye
çalýþýyorlar. 
WIEN ENERGIE, sizleri kendinizi
nasýl koruyabileceðiniz kon-
usunda bilgilendiriyor.
Eðer elektrik veya gaz köstebe-
klerinden biri kapýnýzýn önünde
duruyorsa, ilk önce düþünmek
için kendinize bolca zaman
tanýyýn. Eðer köstebek aceleci
ise þunu bilin ki, sadece kendi
çýkarlarý uðruna sizinle iþ yap-
mak istiyordur. Elektrik anlaþ-
masýný WIEN ENERGIE´de
devam ettirmek isteyenler,
daha ýsrarcý kiþilerin sözlerini
sarfetmelerine izin vermeden
kapýlarýný hemen kapatýyorlar.
Köstebekler genellikle takým
elbise ile karþýnýza çýkýyor ve
aþaðýdaki gibi gerçeði yansýt-
mayan sözlerle sizleri korkut-
maya çalýþýyorlar. 

Bunnlar:
Sözde, WIENSTROM veya

WIEN ENERGIE  ile konuþabil-
mek için sizin imzanýza ihtiyaç-
larý  olduðunu söylüyorlar. 

WIENSTROM'un artýk olma-
dýðýný,

WIENSTROM ve WIEN

ENERGIE´nin bütün anlaþmala-
rýný kendilerinin  üstlendiðini,

WIENSTROM tarafýndan bir
imzanýzý almak üzere göneder-
ildiklerini,

Eðer imzalamazsanýz elektri-
ðinizin veya gaz baðlantýnýzýn
kesilebileceklerini söylüyorlar.

Bunlar ve bunlara benzer baþka
açýklamalar tamamýyla yanlýþtýr.
Dikkat! Bir imzanýz ayný zam-
anda WIEN ENERGIE´de bulu-
nan anlaþmanýzýn da iptaline
neden olabilir.
WIENSTROM ve WIEN ENER-
GIE´nin çalýþanlarý her zaman
sizlerin ziyaretine gelmeden
önce haber veriyor ve yanlarýn-
da mutlaka kimliklerini taþýyor-
lar, talep edildiði taktirde de
seve seve gösteriyorlar.
Emin olmadýðýnýz durumlarda,
WIEN ENERGIE´nin Costumer
Care Center´inin 0800 500
800 ücretsiz Hotline numara-
sýndan Pazartesi'den Cuma'ya
kadar, saat 7.30 ile 18.00 ara-
sýnda arayabilirsiniz. Gelen kiþi
kimliðini gösterdiðinde, kimlið-
inin üzerinde bulunan ismin
WIEN ENERGIE'ye göre tanýdýk
olmasý gerekiyor. Aksi taktirde
bu þahýs WIENSTROM veya
WIEN ENERGIE´nin bir çalýþaný
deðildir.
Eðer kapý önünde bir imza atýl-
mýþ ise, bunu yedi gün içinde
iptal etmeniz mümkündür.
Gerçek olmayan yöntemlerle
yapýlan anlaþmalar, anlaþmayý
geri çekme sürenizin uzamasýný
saðlýyor.
WIEN ENERGIE, belediyeye ait
Avusturya´nýn en büyük elek-
trik hizmeti veren kurumudur.
Baþarýlý kurumumuz bugün
olduðu gibi gelecekte de müþt-

erilerine güvenli ve güvenilebilir
elektrik sunmaya devam ede-
cektir. Anlaþýlmayan durumlar-
da ve problemlerinizde sizlere
yardýmcý olabilecek kurumlar
aþaðýdaki gibidir:
Arbeiterkammer  Wien
(www.akwien.at)

Telefon:  01  501  65-2209  
Der  Verein  für
Konsumenteninformation
(www.vki.at)
Telefon:  0810  810  224
Ve  E-  Control  
(www.e-ccontrol.at)
Telefon:  01  24724-00

TTAANNIITTIIMMSayfa 12 Sayý 50
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Elektrik köstebeklerine dikkat!



Wien Energie Online-Hizmetleri:

Enerji ile ilgili bütün iþlerimizi

pijamanýz üzerinizde iken, evden

halledebilirsiniz.

Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortaðýdýr.

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

Enerjie ile ilgili halletmek istediðiniz her þeyi WIEN ENERGIE Online-Hizmetleri ve nakil

hizmeti aracýlýðý ile 24 saat boyunca halledebilirsiniz. Bu sayede açtýrma, nakil iþlemlerini

yapabilir veya  ikamet kayýt kaðýdýna kadar buradan ulaþabilirsiniz .  Daha fazla bilgi için

info@wienenergie.at ve www.wienenergie.at internet adreslerimizden bizi ziyaret edin. 

www.wienenergie.at

Partik 

Nakil servisi 

dahil



Sayfa 14

Viyana-  Avustuya'nýn önde
gelen gazetelerinden Kuri-
er'in 17 Eylül 2004 günü 4.
sayfasýndan yayýnladýðý bir
habere göre, IMAS adlý
anket kuruluþunun çalýþma-
larýndan Avusturya'da yaþ-
ayan yabancýlar, maaþlarýn-
dan ödedikleri oranda sos-
yal yardýmlardan artýk istifa-
de edemikleri ortaya çýktý.
Araþtýrmaya göre "en az ö-
deyip, en çok sosyal yardým
alan yabancýlar" Macarlar-
ken, "en çok ödeyipde en az
sosyal yardýmlardan istifade

edebilenler" Türkler.

Ýlginç sonuçlarýn çýktýðý bu
araþtýrmaya göre genel
olarak yabancýlarýn iþ gü-
cünden doðan ve aldýklarý
maaþlardan kesilerek olu-
þturulan sosyal yardýmlaþ-
ma fonundan yine " en az"
onlarýn istifade ettikleri
ortaya çýktý.  Aþaðý Avus-
turya Eyaleti Baþkaný Er-
win Pröll "tüm eyalet
baþkanlarýný, sýðýnmacý
politikalarý ile ilgili daha
dürüst olmaya" davet etti.

Brüksel- Avrupa Birliði tarafýn-
dan, sigarada uygulanan kýsýt-
lamalara benzer uygulamala-
rýn, alkollü içeceklere de uygu-
lanmasýnýn planlandýðý açýk-
landý. Bu açýklama üzerine içki
endüstirisinin alarma geçtiði
bildirildi.
Sigara paketlerinin üzerlerinde
bulunan uyarý yazýlarýna ben-
zer yazýlarýn, alkollü içecek þi-
þelerinin üzerinde de bulunabi-
leceði, ayrýca Avrupa Birliði sý-
nýrlarý içersinde, alkol alabilme
yaþýnýn 18'e yükseltileceði ifade
edildi. Avusturya'da, alkol satý-
nalabilme yaþý, halen 16 olarak
uygulanýrken, Saðlýk Bakaný
Rauch-Kallat'ýn da, alkol ile ilgi-
li sýnýrlamalarý desteklediði, ve

uyarý yazýlarýnýn uygulabileceð-
ini söylediði aktarýldý. Avrupa
Birliði'nin, alkol konusunda en
geç 2010 yýlýna kadar daha
katý kurallarý uygulamayý plan-
ladýðý  bildirildi. Bu uygulama-
lardan bazýlarý þöyle:

Yaþ sýnýrlamasý : Alkol satýn
alma yaþýnýn tüm üye
ülkelerde 18'e yükseltil-
mesi

AB standartlarý : Reklam ve
sponsorluk alanýn-
da standart uygula-
malar. Gençlere yönelik
yeni bir alkollü içeðin üreti-
mi ya da pazarlamasýna
kýsýtlama

Saðlýk uyarýlarý: Ýçkilerin üze-

rinde, sigara paketlerindekine
benzer uyarý yazýlarý

Kampanyalar: Alkol araba
kullanma konularýnda gerekli
açýklama ve kampanyalar.

AB'de alkole ciddi kýsýtlama geliyor

��
���
��
��
�
��
�

	

�

��
�
��
��
���
��
�

�
��
��
��
��
�
��
��
��
��

��
��

��
��
�
��

��
��
��
 �
��
��
�!

�
�"
�
��
�#
�$
 �
��
%�
&
��
��

����������	
�	��������

������	������������������

��
�����
����������

�	��������� �!�����"

###������$�%�#��	�����

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Yabancýlarýn yaþadýðý kentler-
de görevli polislere, namus
cinayetleriyle ilgili geniþ bilgi-
ler verilecek. Kursun amacý, bu
tarz cinayetlerin önüne geçile-
bilmesi. Hollanda'da, yabancý-
larýn yoðun olarak yaþadýðý
kentlerde görev yapan 300
polis, namus cinayetleri kon-
usunda kursa tabi tutulacak.
Kurs, yabancýlar politikasý ve

uyumdan sorumlu Devlet
Bakanlýðý'nýn istemi üzerine
verilecek. Polisler, namus cina-
yetlerinin daha çok kimler ta-
rafýndan neden iþlendiði, po-
tansiyel kurbanlarýn kimler ol-
duðu konularýnda bilgilendiri-
lecek. Devlet Bakaný Rita Ver-
donk, polislerin edinecekleri
bilgiyle olasý cinayetlere karþý
önceden önlem alabilecekleri-

ni belirtti. Verdonk, namus
cinayetlerinin kayýtlara düzen-
li ve doðru bir þekilde yansýtýl-
madýðýný, daha çok aile içi þid-
det, dayak, cinayete teþebbüs
gibi kavramlarla tanýmlandýðý-
ný, dolayýsýyla namus cinayeti
olarak iþlenen suçlarla müca-
delede bu suçun iyi bilinmesi-
nin büyük önem taþýdýðýný
kaydetti.

Hollanda'da namus cinayeti kursu
YYAAÞÞAAMM Sayý 50

Avusturya'daki yabancýlar, sosyal yardýmdan
ödedikleri miktar kadar istifade edemiyorlar
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Viyana-  Seyithan A. adýndaki,
76 yaþýndaki aile babasý, Dona-
uinsel'de vücundan aldýðý 10
býçak darbesi ile öldürüldü. Ce-
sedi birgün sonra bulunan yaþlý
adamýn, katillerinin akrabalarý
olduðu öðrenildi. Ýki kez evlen-
miþ olan adamýn eski karýsýn-
dan 8 þimdiki evliliðinden ise iki
çocuðunun olduðu bildirildi.
Eþi, 13 yaþýndaki kýzý, ve kýzýnýn
17 yaþýndaki erkek arkadaþý po-
lis merkezindeki sorgulamala-
rýnda, cinayeti birlikte planla-
dýklarýný itiraf ettiler. 

Cinayetin asýl sebebinin, öldü-
rülen adamýn karýsýnýn ve kýzý-
nýn kendisine yýllarca besledik-
leri nefret olduðu bildirildi. Ai-
lenin son olarak Meidling'te
küçük bir evde birlikte yaþadý-
ðý, o sýrada ailenin çocukla-
rýndan birinin gasp suçun-
dan hapiste olduðu ve
bununda aile içindeki

huzursuzluðun baþka bir sebe-
bi olduðu bildirildi. 
Olay  þöyle  gerçekleþti: Cinayeti
sakin bir yerde iþleyebilmek
için, adam müstakbel damadý
(kýzýnýn arkadaþý) tarafýndan
Donauinsel'e iftara davet edildi.
Daha sonra adam, burada,
D o n a u i n s e l ' d e k i
Gemi -oku lun
bulunduðu
y e r d e
kýzýnýn
erkek

arkadaþý tarafýndan býçaklana-
rak öldürüldü. Ceseti bir gün
sonra, oradan geçemekte olan
bir bisikletli tarafýndan bulun-
du. Ailesi önce kendisinin Cu-
martesi akþamý teravih namazý-
na gittiðini ve geri dönmediðini
açýkladýlar. Yakýnlarý, cinayetin
sebebinin, 13 yaþýndaki kýzýn A-
nadolu'dan biriyle zorla evlen-
dirilmek istenmesi, ancak daha
sonra bunun gerçekleþmemesi
olabileceðini bildirdiler. Dola-

yýsýyla olayýn karþý aile tarafýn-
dan iþlenmiþ bir cinayet

olma ihtimalini ileri sürdü-
ler. Ancak  öldürülen a-

damýn kýzýnýn arkadaþý-
ný kabul ettiði bilini-

yordu. Aile bireyleri-
nin sorgularýndaki

i t i r a f l a r ý ndan
sonra olay açýða
kavuþtu.  

Viyana’da korkunç aile cinayeti!
Sayfa 16
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Polisin  yaptýðý  açýklamaya  göre  aile  bireylerinin  sorgularýndaki  
itiraflarýndan  sonra  korkunç  aile  cinayeti  açýða  çýktý.  

Seyithan  A’nýn., eþi  ve  13  yaþýndaki  kýzý
tarafýndan,  17  yaþýndaki,  kýzýnýn  erkek
arkadaþýna  öldürtüldüðü  iddia  edildi.
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Birol  Kýlýç  
2004 Ekim ayýnýn baþlarýnda
Brüksel yakýnlarýnda toplanan
EVP- Avrupa Muhafazkar Par-
tileri liderlerinin Baþbakan
Schüssel'e kýsaca Türkiye'ye
tam üyelik için müzakere tarihi
verilmesini engelle görevinin
"Türkiye koordinatörü" sýfatý ile
verilmesi üzdü. EVP baþkaný
Martens Wilfried "Sayýn A-
vusturya Baþbakaný Schüssel'i
17 Aralýk'ta, Türkiye ile AB ara-
sýnda yapýlacak tam üyeliði
engellemesi ve müzakere so-
nuçlarýnýn açýk tutulmasýnýn
saðlanmasý için aramýzdan Tür-
kiye koordinatörü olarak seçtik"
dedi. EVP içinde Türkiye konu-
sunda üç farklý görüþ mevcut.
EVP içindeki büyük bir grubun
hedefi, CDU ile CSU'nun da
istediði gibi, Türkiye ile imtiyaz-
lý ortaklýðýn kabul edilmesi. Ýtal-
ya, Yunanistan ve yeni üyeler-
den bazýlarý hiç sýnýrlamasýz
giriþ müzakerelerinden yana
çýkýyor. Schüssel ve diðer Hý-
ristiyan demokrat hükümetle-
rin ise ''opsiyonlarýn açýk býrakýl-
masýndan'' yana olduðu belir-
tiyor.

Düþmanlýða varacak azýlý Tür-
kiye karþýtý siyaset güden  kýsa
adý CDU olan Almanya Hýris-
tiyan Demokratlarý baþkaný  ba-
yan Merkel ile diðer kardeþ Par-
tisi CDU baþkaný Stoiber Baþ-
bakan Schüssel'den çok þey bek-
liyorlar. Baþbakan Erdoðan'a
geçtiðimiz yýl Viyana'yý resmi
olarak ziyaretinde iki defa "Tür-
kiye'de yaptýðýnýz  kanun deði-
þilikleri yüzünden size hayran-
ým, askerleri siyasetten uzaklaþ-
týrmak çok iyi oldu" diyen Avus-
turya Baþbakaný Schüssel'i  Av-
rupa Birliðine üye EVP'li Hý-
ristiyan tendenzli Partiler Bir-
liði'nin  temsil etmek üzere seç-
mesi acaba tesadüf mü?
Schüssel, Avrupa Birliði ülkeleri
arasýnda Türkiye ile AB'nin üye-
liði konusunda sonucun açýk
býrakýlmasý fikrini ortaya atan
ve büyük taktisyen olarak arka-

dan bu iþi indirekt bir þekilde
destekleyen bir siyasetçi olarak
zaten biliniyordu. Yeni Vatan
Gazetesi'nin geçen sayýsýnda ki
manþeti olan "Top, Baþbakan
Schüssel’de" boþu boþuna de-
ðildi. Baþbakan Schüssel'i iyi
tanýyanlar onun büyük bir tak-
tisyen ve kibar bir Politikacý ola-
rak Türkiye'nin AB'ye  tam üye-
liðini özellikle kapalý kapýlar
ardýndan törpüleyeceðine ina-
nýyorlar. Baþbakan Schüssel en
baþta Türkiye'yi, Türkiye'de ki
sorunlarý ve ülkesinde yaþayan
200 binden fazla Türk vatan-
daþýný yakýndan tanýyor.
Schüssel'i Türkiye'de, "dostum
diye" takdim ettiði baþta siyasi-
ler olmak üzere birçok kiþi bilir.
Ýstediði zaman inanýlmaz cana
yakýn bir siyasetci olabilen Baþ-
bakan Schüssel bir anda soðuk
kutuplar kadar size uzak olabi-
lir. Avusturya'da kurnaz, yaþ
tahtaya basmaz ve büyük tak-

disyen olarak bilinen Baþbakan
Schüssel, Türkiye'nin Avrupa
Birliðine tam üyeliðini istemiyor
ama Türkiye'yi AB'den kesin
olarak koparmakda yanlýþ ola-
caðýný çok iyi biliyor. Bu konuda
Avusturya'nýn dýþ Politika konu-
sunda ünlü Gazetecisi Kurt Se-
nitz þunlarý yazdý:

Baþbakan AB'de ne yapmayý p-
lanlýyor? Schüssel Türkiye'nin
AB üyeliðine iliþkin þüpheci bir
tavýr takýnýyor. Stratejisi ise þöy-
le:  Müzakereler hukuki açýdan
güvenceye alýnmalý ve ''hedef
açýk'' býrakýlmalý. Müzakere sü-
recinde ''garanti önlemleri''
alýnmalý. Örneðin AB Komisyo-
nu'nun müzakereleri yeterli ço-
ðunluk kararý ile durdurabilme
önerisi tersine çevrilmeli. Mü-
zakereler süresince bir konu-
dan diðerine geçilirken yeterli
çoðunluk gerekli olmalý. Tam
üyelik sorusu müzakerelerin

sonunda AB kuruluþlarý ile ilgili
konuya sýra geldiðinde masaya
yatýrýlmalý...

Schüssel'in 17 Aralýk'a kadar
Türkiye koordinatörü olarak
kapalý kapýlar ardýndan koordi-
ne edeceði birkaç amaç þöyle:
AB ile müzakelerein sonuçlarý-
nýn açýk tutulmasýný saðlamak.
Türkiye'nin yapýlacak müzake
lerde Avrupa Birliðinin'den
neredeyse sýfýr yardým almasýný
saðlamak ama AB'nin Türkiye'-
den maximum yani en fazla çý-
kar saðlamasý.. Schüssel tabii
sadece AB üyesi Hiristiyan Par-
tilerini Türkiye konusunda da-
ha mesafeli olmaya çaðýrmakla
kalmayacak diðer Sosyal De-
mokrat, Yeþiller, Liberaller ve
her uçtaki Partileri de etkileme-
ye çalýþacak. Ýþin komik tarafý
Baþbakan Erdoðan'ýn Partisi
AKP'nýn uzun zamandýr Baþba-
kan Schüssel'i kýsaca, "Türki-
ye'nin tam üyeliðini engelle-
mekle" görevlendirdiði EVP'ye
üye olmak için sýrada bekleme-
si. EVP, AKP'yi üyeliðine alacaðý
sinyali verdi. Ama þu anda bir
dur hele 17 Aralýk'tan sonra
bakarýz dedi. Tabii birçok kiþi
kendisine þunu soruyor: Avus-
turya Baþbakaný sayýn Baþba-
kan Schüssel bakalým Türkiye'-
nin kibarca altýný nasýl oyacak?
Birçok kiþli ayrýca þu duygular-
da: "Çok uzak deðil 1995-1999
yýllarýnda adeta Türkiye'nin
AB'ye girmesi için baþ lobicisi
olan Baþbakan Schüssel'in þu
anda Türkiye'nin AB'ye tam üye
olmasýný engellemekle diðer bir
deðiþle kibarca altýný oymakla
görevlendirilmesi insaný üzü-
yor"... 
Belki de Baþbakan Schüssel'in
durumu “yukarýsý sakal aþaðýsý
býyýk“ durumu. Avusturya i-
çin... Türkiye için... AB için her-
þeyin hayýrlýsý... Hepsi ya "Va-
tanýmýz" ya da "Yeni Vataný-
mýz"... Hepsini seviyoruz.. Ba-
rýþ, esenlik, kardeþlik ve de-
mokrasi ne dünyada ne de bu
ülkelerde eksik olmasýn...

Schüssel'e tam üyeliði ENGELLEME görevi mi verildi?
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2211..  VViiyyaannaa’’ddaa
EEiinnkkaauuffssppiittzz  aallýýþþ-vveerriiþþ  mmeerrkkeezziinnddeekkii  ddöönneerr  vvee  sscchhnniittzzeell

üüzzeerriinnee  ççaallýýþþaann  ddüükkkkaannýýmmýýzzýý  bbüüttüünn  mmaakkiinnaallaarrýýyyllaa  
((  DDöönneerr  MMaakkiinnaassýý,,  GGrriillllbbllaattttee,,  FFrriittöözz,,  KKaahhvvee

mmaakkiinnaassýý,,VViittrriinn  ddoollaabbýý))  iillee  ssaattýýyyoorruuzz

KKiirraa::  227755  EEuurroo  3355  MM22
DDeeppoo::  2200mm22

TTeell..::  00669999  1100  6699  8877  9977

AA RR AA NN II YY OO RR
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18.  Viyana’da  ferah  bir  ortamda
çalýþmak  üzere  çocuk  bakýcýsý

bayan  aranýyor.
0699  10  375  222
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Kampanya
Onur Air Avusturya Genel
Müdürü Uçal Dalgýç yaptýðý
basýn bildirisinde , “24 haziran
2004 tarihinden itibaren, vat-
andaþlarýmýzýn satýn alma gücü
paralelinde, uygun üçretle,
güvenli ve dakik seyahat ettir-
meyi prensip edinmiþ Onur
Hava Yollarý’nýn 62’nci uçus
noktasý olan Viyana’dan vata-
na gidiþ ve geliþlerindeki sür-
priz  kampanyalarý birbiri ar-
dýna devam etmektedir.” dedi.

Kepenkler
kapanýyor

VViiyyaannaa- Avusturya'nýn önde
gelen gazetelerinden Die
Presse'nin internet sayfasýnda
yayýnlanan bir habere göre,
geçen yýla nazaran, kapanan
ya da iflas eden firmalarýn say-
ýsýnda önemli bir artýþ oldu.
6000 esnaf kepenk kapattý.

Viyana’nýn düþündüren resmiViyana’nýn düþündüren resmi
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Berlin- Almanya’da, Almanya’-
nýn aþýrý saðcý, Milliyetçi De-
mokratik Partisi (NPD) ile Al-
man Halk Birliði (DVU), Türki-
ye’nin AB üyeliðine karþý imza
kampanyasý baþlatacaklarýný
açýkladý. 
Gelecekte seçimlere birlikte gir-
meye karar veren NPD ile DVU
adýna NPD parti merkezinde

yapýlan ortak açýklamada, ‘Hý-
ristiyan Demokrat Birlik Par-
tisi’nin (CDU) seçmenleri bu tür
bir imza kampanyasýyla kandý-
rarak, saðcý oylarý toplama ça-
basýnýn baþarýsýz kaldýðýný ve
kendilerinin, böyle bir kampan-
ya baþlatmaya karar verdikleri-
ni bildirdi. Açýklamada, Türki-
ye’den Almanya’ya yönelik

büyük bir göçten endiþe edildi-
ði ve 2002’de 65.3 milyon olan
nüfusun 2050’de 95 milyon
olmasýnýn beklendiði belirtildi.
Ýstanbul’daki gecekondularda
yaþayan insanlarýn Almanya’ya
gelmek için fýrsat beklediði, bu
nedenle Berlin’deki Dünya
Nüfusu ve Global Geliþme
Enstitüsü’nün de Türkiye’den
göçe karþý uyarýda bulunduðu
öne sürüldü. 

Türkiye’nin üyeliðinin, AB’nin
geniþlemeden sorumlu komis-
yon üyesi Günter Verheugen’in
tahminlerine göre her yýl 17 ila
28 milyar euroya mal olacaðý-
na iþaret edilen açýklamada,
þimdiden yurtdýþýnda yaþayan
Türklerin büyük bölümünü
barýndýran Almanya’nýn, bu
durumda gelecekte “tanýnmaz
hale geleceði” vurgulandý.  

Tokat- Anadolu Ajansýnýn ver-
diði habere göre Tokat'ta oruç
tutmadýðý için karþýt gruptaki-
ler tarafýndan Yeþilýrmak'a atý-
lan üniversite öðrencisi, su sýð
olmasý nedeniyle sað kurtuldu.
Gaziosmanpaþa Üniversitesi
Taþlýçiftlik Kampüsü kantininde
iki grup arasýnda 'oruç tutma''
tartýþmasý yaþandý. Yeþilýrmak
kýyýsýndaki Þehitler Parký'nda
yeniden karþýlaþan 4 kiþilik
gruptan Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü öðrencisi Bayram
Yað, oruç tutmadýðý gerekçe-
siyle 20 kiþilik gruptaki öðrenci-
ler tarafýndan Yeþilýrmak'a atýl-
dý. Suyun sýð bölümüne düþen
Yað, Tokat Dr. Cevdet Aykan
Devlet Hastanesi'nde tedavi
edildikten sonra taburcu edildi.
Gaziosmanpaþa Üniversitesi
(GOP) Rektörü Prof. Dr. Zehra
Seyfikli, olayýn, oruç tutan
öðrencilerin, oruç tutmayanla-
ra kantinde çay ikram etmesi
sonucu çýktýðýný söyledi. Prof.
Dr. Seyfikli, çay ikram eden ve
bunu 'hakaret'' olarak algýlayan

iki grup arasýnda yaþanan olayla
ilgili 10 öðrenciyle oruç tutmay-
anlar için kantini ikiye bölerek
özel yer ayýran ve bunu astýðý
yazýyla ilan eden Ýktisat Fakültesi
sekreteri hakkýnda soruþturma
baþlattýðýný açýkladý.

Tokat Emniyet Müdürü Atilla

Çýnar, gözaltýna alýnan 2
öðrencinin serbest býrakýldýðýný
belirterek, olayýn oruç tutma
yüzünden deðil, bir kýz öðren-
ciye çay ýsmarlanmasý yüzün-
den çýktýðýný öne sürdü. Çýnar,
Yeþilýrmak'a atýldýðýný öne süren
Yað'ýn, sadece diz kapaklarýna
kadar ýslandýðýný bildirdi. (AA)

Dazlaklar Merkel’in izinde

Oruç tutmayan genci Yeþilýrmak'a attýlar

Viyana Teknik’te
iyi haber!

Viyana-  Viyana Teknik Üni-
versitesi Rektörlüðünün ba-
ðýmsýz bir þekilde aldýðý yeni
bir karara göre 2004 kýþ dö-
neminde  önceden kayýt yap-
týranlar ödedikleri harç para-
sýný geri alabilecekler. Harç
konusunda Haziran 2004’de
son kanun çýktýktan sonra
Türk vatandaþý öðrenciler
741 EURO’yu her dönem ö-
demek zorunda kalmýþlardý.
bunlardan sadece Viyana Tek-
nik Üniversitesi’nde okuyan
ve Haziran 2004 tarihinden
önce Avusturya’ya gelip Al-
manca kursu yapmakta olan-
lar 14,86 EURO dönem baþý-
na ödeyecekler.

Avusturya'da
hakim ve savcý-
lar greve gitti

Avusturya'da hakim ve savcý-
lar, "personel yetersizliði" ne-
deniyle fazla mesai yapmak
zorunda kalmalarýný protesto
etmek amacýyla 3 Kasým Çar-
þamba günü  ülke genelinde
2 saatlik uyarý grevi yaptýlar. 

Baþbakan Wolfgang Schüssel,
Maliye Bakaný Karl-Heinz Gras-
ser ve sendika tarafýndan "yal-
nýz býrakýldýklarýný" belirten Ha-
kimler Cemiyeti Baþkaný Peter
Liehl, "hükümetin tasarruf
gerekçesiyle adli kadrolarý kýsýt-
ladýðýný, hakim ve savcýlarýn
fazla mesai yapmak zorunda
kalarak yýlda 12 ay yerine 13
ay çalýþtýklarýný" söyledi. 

Liehl, hakim ve savcýlarýn yasal
çalýþma koþullarýna kavuþabil-
meleri için asgari 150 ila 200
yeni kadroya ihtiyaç duyuldu-
ðunu, hükümetin tasarruf
önlemleri yüzünden adliyenin
az geliþmiþ durumda olduðu-
nu belirtti.

KKýýssaa  kkýýssaa

Yeþilýrmak
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Bregenz’de Denizbank þube
müdürünün kendi þubesini bu-
nalýma girerek soymaya kalkýþ-
masý hüsranla bitti. Avusturya’-
nýn Voralberg  eyaletinin baþk-
enti Bregenz’de  yaþayan Türk
toplumu þokta.

Bregenz-Almanya, Ýsviçre ve
Avusturya üçgeninde yer alan
Avusturya’nýn þirin  Bregenz
þehri, 22 Ekim Cuma günü tüm
Türk toplumunu þoke eden ve
üzüntüye sokan bir banka
soygun giriþimine sahne oldu.
Olayýn kahramý Deniz Bank’ýn
Bregenz þubesi Müdürü.  Ö.K’-
nin  girdiði aðýr sýkýntý ve buna-
lým sonucu kendi bankasýný
soyma giriþimi hüsranla sonu-
çlandý. Bregenz Türk toplumu-
nun en baþarýlý Türklerinden sa-
yýlan, çevresinde sevilen, sayý-

lan ve yardýmseverliði ile bili-
nen 34 yaþýndaki Ö.K Deniz-
bank’tan önce Avusturya’lý
Raiffeisen adlý Banka’da 9 yýl
çalýþmýþtý. Hem soygunu yapan
hemde sonrasýnda polise yar-
dým ederek olayýn derhal çözül-
mesini saðlayan Ö.K’nýn eþin-
den bir yýl önce ayrýlmasýnýn,
kendisini aðýr sýkýntý ve bunalý-
ma sürüklediði ve bunun üstü-
ne uzun zamandýr çektiði ciddi
hastalýðýn tekrar gündeme gel-
mesi nin tuz, biber olduðu tah-
min ediliyor. Ö.K  polise yardým
etti ve zararýn çok olmamasý
nedeni ile tutuksuz yargýlan-
mak üzere serbest býrakýldý. 
Bregenz Polisi, Yeni Vatan Ga-
zetesi’ne yaptýðý açýklamada o-
layýn Ö.K’nýn maðdur olarak
tutuklanmasýndan sonra akþa-
ma doðru kendi istediði ie yap-
týðý açýklamayla açýklýk kazandý-
ðýný ifade ederek þunlarý dile
getirdi : “Ö.K’nin  22 Ekim Cu-
ma günü müdürlüðünü yaptýðý
Deniz Bank Bregenz þubesin-
den Insbruck þubesine gitmesi
gerekiyordu. Banka kasasýnda
var olan 145.000 Euro’nun ka-
sa’da duran sorumlu kiþi tara-
fýndan o gün götürülememesi
Ö.K’nýn o görevi yerine getir-
mesine neden olmuþ. Ö.K De-
nizbank’a ait olan 145 bin EU-
RO ile Bregenz Raiffeisenbank
(Rhein cad.)’ýn önüne geldiðin-
de acý çeker rolünde  soyuldum
diye baðýrmýþ. Raiffesinbank
önünde “soyuldum, soyul-
dum” diyerek bankanýn içerisi-
ne giren Ö.K 145 bin Euro’yý
meçhül bir kiþinin alýp kaçtýðýný
ifade etmiþ”.

Olay sebebi ile þok olan
Raiffeisenbank çalýþanlarý Bre-
genz Polisini arayarak maðdur

durumdaki Denizbank Bregenz
Müdürü Ö.K’nýn  soyulduðunu
ifade ettiler. Sonra akþama
doðru Ö.K’nýn dili, verdiði çe-
liþkili ifadelerden sonra çözül-
meye baþladý ve olayý kendisi-
nin yaptýðýný itiraf ettiði öðre-
nildi. Olaydan tam anlamýyla
haberi olmayan diðer Türk ise
suçsuz olduðunu iddia ederek
“ben sadece Ö.K’nýn bana ver-
diði 120 bin Euro’yu aldým ve
eve koydum olayýn bir soygun
olduðunu bilmiyordum” dedi.
Polis Ö.K’nýn evinde yaptýðý
araþtýrmada gerçekten 120 bin
Euro’yý tespit etti. Geri kalan
Para ise Denizbank’ýn Bregenz
þubesinde bulundu ve sonuçta
maddi bir zarar olmadý. 

Bregenz Türk toplumu þokta!
Denizbank’ýn  Bregenz  Müdürü  Ö.K’nin  aðýr  bunalým  geçirerek  kendi  ban-
kasýný  soymaya  kalkýþmasý  þok  yarattý.  

DDeenniizzbbaannkk’’ýýnn  AAvvuussttuurryyaa’’ddaakkii
MMeerrkkeezz  BBüürroossuu  11..  VViiyyaannaa’’ddaa
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Denizbank Genel Müdürü
Ýsmail Ergener Yeni Vatan
Gazetesi’ne Bregenz’den
olayýn vuku bulduðu gü-
nün ertesi iþgünü  (Pazar-
tesi) þunlarý ifade etti:
“Denizbank þube müdürü
Ö.K bizim saydýðýmýz bir
Personelimizdi. Kendisini
sokaktan bulmadýk. De-
nizbank’a gelmeden önce
yýllarca Raiffeisenbank’da
baþarýsýný kanýtlamýþ bir
bankacý idi. Ben ve tüm
Denizbank çalýþanlarý, o-
lay karþýsýnda, kýymetli bir
çalýþanýn aðýr bir sýkýntý-
dan sonra böyle bir olaya
bulaþmasýndan dolayý çok
büyük bir üzüntü içindeyiz”Temsili resim
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Viyana-Tirajý günde 185 bin o-
lan liberal sað eðilimli Die Pres-
se gazetesinin bugünkü sayýsýn-
da (14.sayfa), gazetenin misafir
yorumcu köþesinde yukarýdaki
baþlýk altýnda yayýmlanan,
SPÖ'lü Viyana Eyalet Meclisi
Milletvekili Omar Al Rawi'nin
imzasýný yaþýyan yorumun özet
çevirisi þöyledir:

AB Komisyonu Türkiye ile mü-
zakerelere baþlanmasýna karar
verdi. Buna raðmen çeþitli parti-
lerden katýlýma karþý olan bazý
inatçýlar, olumsuz tutumlarýnýn
AB-Türkiye politikasýný deðiþtir-
meyeceðini bile bile, söz alýyorlar.

Bu tehlikeli aleyhtarlýðýn Avus-
turya'nýn þöhretine ne kadar
zarar verdiðini, gazeteciler ile
basýn toplantýsý yapan Baþba-
kan Erdoðan'ýn tepkisi gösterdi.
Erdoðan Avusturya'nýn kendisi-
ni ''þoke'' ettiðini söyledi. Hal-
buki özellikle de Türkiye ile
uzun bir zamandan beri iyi ve
dostça iliþkiler içerisindeydik. 
Osmanlý Ýmparatorluðu ile
Habsburg monarþisi arasýnda

yoðun kültürel, ekonomik ve
bilimsel bir alýþ veriþ mevcuttu.
Ama demek ki son geniþleme
turunda yapýlan hatalardan bir
ders almamýþýz. Örneðin Çek
Cumhuriyeti konusunda, transit
geçiþler, çevre sorunlarý, sýnýr
bölgelerine yardým, yapýlandýr-
ma sorunlarý ve iþ piyasasý alan-
larýna yönelmek, beraberce
karþýlýklý çýkarlarý araþtýrmak ve
çözümler aramak yerine, ''Te-
melin'' ve ''Benes Kararlarý'' gibi
konular üzerinde duruyoruz.
Bunun sonucu yalnýz komþula-
rýmýzý ve eski dostlarýmýzý incit-
miþ olduk. Soðuk Savaþ'tan bu
yana uzun yýllar süren iyi iliþkile-
rin getirdiði avantajýn yerini
Avusturya'ya karþý duyulan düþ
kýrýklýðý aldý.
Bugün Türkiye ile olan iliþkide
de ayný açýk politikanýn eksikliði
hissediliyor. Ýlerici ve çözüme
yaklaþtýrýcý adýmlar atmak yeri-
ne, hala Türkiye'nin Avrupa'ya
uyum saðlayýp saðlamayacaðý-
nýn tartýþmasýný yapýyoruz. Hal-
buki bunun cevabý daha
1999'da Helsinki'de olumlu ola-
rak verilmiþti. 

“Dostlarý
gücendirmeyelim”

Ankara Ticaret Odasý (ATO)
Baþkaný Sinan Aygün, güm-
rük birliðinin Türkiye'ye mali-
yetinin 79.5 milyar dolara
ulaþtýðýný ve maliyetin her ge-
çen gün aðýrlaþtýðýný bildirdi.
AB Ýlerleme Raporu'nun de-
taylarýnýn incelenmesinde Bir-
liðin Türkiye'yi içeri almayaca-

ðýnýn belli olduðunu belir-
terek, 'Nasýl AB Ýlerleme Ra-
poru'nun ucu açýk ve þarta
baðlýysa, biz de Gümrük Birli-
ði'ni askýya alýp ucunu açalým,
þarta baðlayalým' dedi. 
Türkiye'nin tam üye olmadan
gümrük birliðine giren tek
ülke olduðunu hatýrlatan Ay-
gün, Yunanistan'ýn 1981'de
tam üye olduðu halde, güm-
rük birliðine 1986 yýlýnda, Ýs-
panya ve Portekiz'in ise 1986'-
da tam üye olduklarý halde
gümrük birliðine 7 yýl sonra
1993'te girdiðini kaydetti.  

Gümrük Birliði'nin maliyeti 79.5 milyar dolar
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Soru:  5 Yýllýk iþçiyim. Çalýþtý-
ðým dal ile ilgili eðitim görmek
istiyorum. Hukuki olarak, iþ
anlaþmamý bozmadan, iþime
ara vermek sureti ile eðitim
programlarýna katýlabilir mi-
yim? Bu konudaki haklarým
konusunda beni bilgilendirir
misiniz.
Cevap: Amaçladýðýnýz eðitimi-
nizi "Bildungskarenz" yolu ile
yapabilirsiniz. Bu þekilde iþini-
ze bir süre ara vermek sureti
ile mesleki eðitim görebilirsi-
niz. Peki bu hangi þartlar altýn-
da mümkündür? 
Bildungskarenz, yani eðitim
amaçlý tatil durumu, iþveren
ile çalýþan arasýnda imzalanan
anlaþmaya göre en az 3 ay, en
fazla 1 yýl olmak üzere belirle-
nebilir. Ancak iþverene karþý
olan ücret hakkýnýz, eðitim
süreniz boyunca düþer. Hu-
kuki þartlar yerine geldiðinde,
eðer daha önce gördüðünüz
eðitimi ilerletmek istiyorsanýz,
eðitim ücretiniz iþsizlik sigor-
tasý tarafýndan karþýlanýr. Bil-
dungkarenz hakkýndan yarar-
lanmak ve mesleki eðitim
masrafýnýn iþsizlik sigortasýn-
dan karþýlanabilmesi için aþa-
ðýda sayacaðýmýz þartlarýn ye-
rinde olmasý gerekir:
• Ýþçi ile iþveren arasýnda, Bil-
dungkarenz konusunda yazýlý
bir anlaþma metni
• Ayný iþveren ile var olan en
az 3 yýllýk kesintisiz iþ anlaþmasý

• Ýlgili formun doldurulmasý
• Ve Ýþsizlik sigortasý kurumu
için, Eðitime katýldýðýnýza dair
belge, 

Yalnýz hatýrlatmamýz gereken
bir nokta var ki, Bildungska-
renz sonrasý çalýþan en az 28
hafta ara verdiði iþ yerinde ça-
lýþmak zorunda. Konu ile ilgili
önemli bir uygulama ise Bil-
dungskarenz'e ayrýlanlardan
yaþlarý 45 ve üstü olanlar için.
Bu çalýþanlarýn, eðitim süresin-
ce harcadýklarý zaman emekli-
lik için sayýlabiliyor. Bunun dý-
þýnda bu kategoriye giren çalý-
þanlar iþsizlik parasý miktarýn-
ca eðitim ücreti alýyorlar.
Genel olarak ise ikinci yada bir
sonraki Bildungskarenz hak-
kýndan faydalanabilmek için
en az 3 sene beklemek gere-
kiyor.

Soru:  Kýsa  Zamanlý  (geringfü-
gig)  çalýþanlar  hangi  haklara
sahiptirler.  Sahip  olduklarý
haklar  açýsýndan  onlarý  normal
çalýþanlardan  ayýran  durumlar
var  mýdýr?
Cevap: Geringfügig olarak
çalýþanlarý diðerlerinden ayýran
özellik, onlarýn belirli bir sýnýra
kadar gelir getiren bir iþte çalý-
þýyor olmalarýdýr. Bu gelir sýnýrý
2004 verilerine göre 316,19-
Euro olarak belirlenmiþtir.
Bunun dýþýnda bu kiþiler "teil-
zeit" olarak çalýþanlarla ayný
haklara sahiptirler. "Gering-
fügig" olarak çalýþanlar normal
çalýþanlar gibi tatil, kýdem taz-
minatý, hastalýk durumunda
ücret hakký ve özel ödemeler
gibi haklara sahiptirler.
Soru:  Bir  öðrenci  olarak  aile

yardýmýný  (ailem  yerine)  ken-
dim  talep  edebilir  miyim?  

Cevap: Kural olarak aile yardý-
mýna  (Familienbeihilfe) hakký
olanlar, yanlarýnda olan çocu-
klarýna bakmakla yükümlü
olan anne-babalardýr. Ancak
bunun bir istisnasý vardýr:
ailelerinden ayrý yaþayan öð-
renciler kendileri için aile yar-
dýmýna baþvurabilirler. Ancak
bunun için geçimlerini kendi-
lerinin saðlýyor olmalarý lazým.  

Soru:  Viyana'da yabancýlar
olarak baþvurabileceðimiz da-
nýþma merkezleri konusunda
bizi bilgilendirir misiniz.

Cevap:  Yabancýlara danýþma
hizmeti sunan bazý kurumlar
þunlardýr:

ZARA  
• Luftbadgasse 13-15  1060
Viyana    Tel.: 01 9291399 
e-mai l :of f i ce@zara.or.at
www: www.zara.or.at 

'Helping  Hands'  Derneði
Liechtensteinstraße 13 
1090 Wien 
Tel.: 01 310 88 80-10   
E-mail: info@helpinghand.org 

Caritas  -  Ausländerberatung
Lienfelderg. 75 -79
1160 Wien 
Tel.: 01 310 98 08    
www: www.caritas.at    
email: auslaenderberatung-
@caritas-wien.at 
Sorularýnýz  için:
E-mmail:  office@yenivatan.com
Adres:  Yeni  Vatan  Gazetesi
Postfach  70  A-11014  WIEN

HHUKUK-
FFORUM

Cafer
Eminoðlu

90'lý yýllarda Viyana'da iþlenen suç
oranlarý sabit iken 2002 yýlýndan
itibaren birden büyük bir suç artýþý
meydana geldi. Viyana Hukuk
Sosyolojisi Enstitüsü'nün suç artýþý-
nýn sebebiyle ilgili araþtýrmasý il-
ginç sonuçlar ortaya çýkardý.
Doksanlý yýllar boyunca sabit bir
çizgi takip eden suç oranlarý 2002
yýlýnda 1.170 kiþinin hapis cezasý
almasýyla büyük bir artýþ gösterdi.

Suç oranýnýn en çok yükseldiði yaþ
gurubu gençler. 2000 yýlýna oranla
2002 yýlýnda yargýlanan genç sayý-
sý üçte ikilik bir artýþ gösterdi.
Genelde bütün Avusturya'da
gerçekleþen bu tutuklu artýþýnýn
yarýsý Viyana'da gerçekleþti. Viyana
Hukuk sosyolojisi Enstitüsü'nün
bu artýþýn sebepleri konusunda
araþtýrmasý yaþ ve milliyet unsurla-
rý göz önünde bulundurularak

yapýldý. Suç artýþýnýn en büyük
sebeplerinden biri olarak dýþardan
gelen göç gösterildi. Özellikle uyu-
þturucu madde alýcý-satýcý ve kulla-
nýcýsýnýn artýþ göstermesinin, ora-
nýn yükselmesine katkýda bulun-
duðu açýklandý. Bu araþtýrmayla
tutuklu sayýsýnýn artýþýnda devlet
kurumlarýnýn ve son yýllarda çýkarý-
lan yasalarýn bir payýnýn olup
olmadýðý konusu da incelendi. 

Viyana'da suç oranýnda büyük artýþ
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Ayanlar atakta!

Color's Of  Fish þirketi yaklaþýk
20 aydýr 1. Viyana'da baþarýlý
bir þekilde hizmet veriyor. Ma-
ðaza'da  Fuzyon Cam ve Se-
ramik üzerine çalýþýlmýþ Mutfak
Eþyalarý, Dekoratif objeler, Ban-
yo Aksesuarlarý, cam tablolar,
seramik objeler, hediyelik eþya-

lar ve promosyon malzemeleri
satýþa sunuluyor. Color's of
Fish'in sahibi Tarýk Çanaklý, yap-
týðýmýz söyleþide  gaztemize þu
açýklamada bulundu "Bütün
ürünlerimiz El boyama ve doð-
ayla iç içeliði dýþa vuran ürün-
lerdir. Bunlarý üreten sanatçý-

mýz Engin Dalyancý tamamen
kendi fantazisi ile yola çýkarak
bu sanatý Türkiye'de gerçekleþ-
tiriyor. Kendisi bu iþi 12 senedir
Bodrum'da yapmaktadýr. 

Ürünlerimiz Türkiye'den gel-
mekte olup, yüzde yüz Türk

malýdýr. Restaurantlarýn iç de-
korasyonu yapmak  ise yeni
projelerimizden bir tanesi.  Pek
yakýnda  yine 1. Viyana  Nagler-
gasse'de yeni þubemiz hizmet
vermeye baþlayacak. Özellikle
evlere alýnacak aksesuarlar kon-
usunda bize lütfen danýþýnýz." 
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Ayanlar  Þirketi  satýs  sorumlusu  Özgül  Usluadam  -  Genel  Müdür
Tamer  Ayanlar  -  B.Union  þirketinin  Bölge  sorumlusu  Stefan  Lehninger

"Color's Of Fish"in renkli dünyasý!

3 yýldýr içeçek toptancýlýðý ya-
pan Ayanlar Þirketi yeni açtýðý
toptan ve perakende satýþ ma-
ðazasý aracýlýðý ile halka daha
da yakýnlaþmayý planlýyor. A-
yanlar Þirketi Genel Müdürü
Tamer Ayanlar, þirketinin yeni
geliþmeleri konusunda gazete-
mize þunlarý ifade etti: "3 sene-
dir içecek sektöründe faaliyet
göstermekteyiz. Amacýmýz pro-
fesyonel þekilde hizmet verebil-

mek. Þirketimizin en büyük
özelliði B.Union þirketinin tek
Türk yetkili bayiisi olmasý. Yeni
açmýþ olduðumuz bayiimize
gelen  müþterilerimizi 200'e ya-
kýn  içecek çeþidi bekliyor. Dü-
ðün veya toplu davet yapan va-
tandaþlarýmýz için gerektiðinde
bayiimizden toptan içecek alýþ-
veriþi de mümkün olabilecektir.
Ticari kuruluþlar için ayrýca ser-
vis aracýmýz vardýr."
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Viyana- Ýstanbul Kültür derneði
Viyana'da bir koro kurdu.
Akasyalar Fasýl Korosu adý altýn-
da kurulan topluluk eski Ýstan-
bul þarkýlarýndan Türk sanat
müziðinin nadide eserlerine
kadar uzanan, bize ülkemizin
eþsiz naðmeleri altýnda hoþ an-
lar yaþatan büyük bir koro olu-
þturuyor. 
Ýki yýldan beri çalýþmalarýný ara-
lýksýz olarak sürdüren koro her
Pazar Samet Cafe'de toplana-
rak hem çalýþýyor hem de din-

leyenlere nefis bir müzik ziyafe-
ti veriyor. Koro Yöneticisi Efi
Dönmezoðlu bize koroyla ilgili
þunlarý söyledi.
Y.V:Sayýn  Dönmezoðlu  ne  za-
mandan  beri  müzikle  uðraþý-
yorsunuz?
Dönmezoðlu: Ben müziðin
içinde doðdum denebilir. Ýstan-
bul'da  tüm ailem müzisyendir.
Ben kendimi bildim bileli sanat
müziðiyle iç içeyim. 
Y.V:  koroyla  ne  zamandan  beri
ilgileniyorsunuz.

Dönmezoðlu: Koro iki yýl önce
kurulmuþ, ben geçtiðimiz sene
devraldým, yani bir senedir
beraber çalýþýyoruz. 

Y.V:  Kimlerden  oluþuyor?
Dönmezoðlu: Buradaki insan-
lar aynen benim gibi Türk
sanat müziðine gönül vermiþ
insanlar. Hiç bir karþýlýk bekle-
meden, severek ve isteyerek

koroya katýlýyorlar. Yaklaþýk ola-
rak 36 kiþi katýlýyor. Bunlardan
18 kiþi solist olarak da söylüyor.
Genel olarak seçtiðimiz bir
makam yok hemen her ma-
kamda, her þarkýyý seslendirme-
ye çalýþýyoruz. Katýlanlar arasýn-
da çalýþanlar olduðu gibi ev ha-
nýmlarý da bulunuyor. Solist-
lerimiz arasýnda Saadet Güllü,
Yasemin Göreç, Tuba Aydýn,
Teoman Özkul, Yüksel Kalafat,
Senem Özemre, Ayla Zafer,
Ahmet Serttaþ gibi ses kaliteleri
çok yüksek sanatçýlar var.

Y.V:  Faaliyetleriniz  neler?
Dönmezoðlu: Sene de iki defa
konser veriyoruz. Baharda ve
son baharda. Bu sene ki sonba-
har konserimiz kasým ayýnda.
19 Kasým 2004 Cuma akþamý
Margarethen Gürtel, Konsert
Haus'da saat 20.00 de yapýla-
cak.  Biletler 10 Euro'dur.
Naschmarkt, Anadolu Market
(tel:5877754) ve Cafe Samet’-
en (tel:9843402) bilet temin
edilebilir. Viyana'da yaþayan ve
Türk Sanat Müziði seven bütün
vatandaþlarýmýzý davet ediyo-
ruz. 

Viyana’da Akasyalar Sanat 
Müziði Korosu’ndan mesaj var 

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Ýstanbul  Kültür  derneði  toplu  olarak  

Koro  Yöneticisi  
Efi  Dönmezoðlu

Ottakringerstrasse üzerinde hazýr 
müþterisi olan çalýþýr durumdaki 

Schnitzel, Döner ve Balýk
üzerine çalýþan tam donanýmlý 

dükkanýmýzý devrediyoruz.

16. Viyana’da

Tel: 0 699 10 77 98 04



Viyana- Viyana'da Faaliyetini sürdüren
"Aziziye Camiisi" bugüne kadar bu camii-
den giden Hacýlarý biraraya getirdi. Azizi-
ye Camii Basýn Yayýn sorumlusu Ýlyas Er-
doðan içlerinde Yeni Vatan Gazetesi’nin
de bulunduðu basýn kuruluþlarýna gön-
derdiði mesajda "Þimdiye kadar Aziziye
Camiin'den giden hacýlarý bir araya getir-
meyi amaçlayan "Aziziye Hacýlarý Kaynaþ-
ma Günü" muhteþem geçti. 

Yýllardýr birbirini göremeyen hacý arkada-
þlar hasret giderdiler, hacc fotoðraflarýný
sinevizyondan izleyerek geçmiþ günlere
manevi bir yolculuk yaptýlar. Sohbetin ar-
dýndan çið köfte ikramý ile program sona
erdi "dedi.  
Yeni Vatan Gazetesi'ne ayrýca  Azize Ca-
mii'sinde Hacýlarý kaynaþtýrma gününde
çekilen resimler basýn yayýn sorumlusu
Ýlyas Erdoðan tarafýndan yollandý. 

Viyana Aziziye Camii'sinden mesaj var!
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Viyana Aziziye Camii’nde toplu halde yemek yerken

Viyana Aziziye Camii
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Viyana- 8 Ekim 2004 tarihinde
saat  dört civarýnda Yeni Vatan
Gazetesi muhabiri bir iftar da-
vetine yetiþmek isterken bindiði
taksicinin feryadýna þayit olu-
yor. Türk olduðumuzu anlayan
OSEGHALE FIDELIS EHIMA adlý

Afrika asýllý ama Avusturya va-
tandaþý üzüntü ile "biliyor mu-
sunuz biraz evvel ne oldu? Sizi
taksiye almasaydým polise ih-
barda bulunacaktým" dedi. Tak-
sici daha sonra korkunç bir ýrk-
çýlýk saldýrýsýna maruz kaldýðýný

ifade ettikten sonra þunlarý söy-
ledi: "Ben Avusturya vatandaþý
Afrika asýllý bir taksici olarak
temiz bir þekilde iþimi yapmaya
çalýþýyorum. Tüm Afrikalýlarý
ayný kefeye nasýl koyarlar. Biraz
evvel sizin de belki bildiðiniz
Otobüs yolunda (Busspur) gi-
derken yolumu bir Toyata ara-
basý yandan kesti. Avusturya'lý
olduðu ve vucudunda çeþitli
iþaretlerin bulunduðu bu insan
bana “domuz zenci derhal Af-
rika'ya defol” dedikten sonra
aðza alýnmayacak küfür ve teh-
ditlerde bulundu.  Elinde keskin
bi demir ile þayet cevap verir-
sem beni orada param, parça
edeceðini söyleyen bu ýrkçý
Avusturya'lýnýn bana yolumda
Taksim ile devam ederken ne-

den böyle davrandýðýný anla-
makta güçlük çekiyorum. Bana
siyah renkli olduðum için böyle
davranan kiþiyi polise þikayet e-
deceðim ama çözüm olacak-
mý? Acaba daha nerelere gidip
bu arabasýnýn Plakasýný aldýðým
insaný þikayet edebilirim".  

Üzüntülü ve her an aðlamaklý
Afrika asýllý Avusturya vatandaþý-
ný sakinleþtirmeye çalýþan Yeni
Vatan Gazetesi muhabiri kendi-
sinin telefon numarasýný aldýktan
sonra olay yerinden ayrýlýrken
olaydan son derece sarsýlmýþ ve
“Allah'tan tüm Avusturya'lýlar
böyle deðil. Bu olaya hukuk
yoluyla tepki gösterilmesi gere-
kiyor” diye derinden düþün-
celere üzüntü ile dalmýþtý bile... 

Brüksel-  Avrupa Parlamentosu
Dýþiþleri Komisyonu üyesi Cem
Özdemir Avrupa Birliði Komis-

yonuna Türkiye`deki (Tunceli)
orman yangýnlarýna dair yazýlý
bir soru önergesi verdi. 

Cem Özdemir buna ek ola-
rak aþaðýdaki açýklamayý
yaptý. "Elimize Türkiye´den
orman yangýnlarýna dair
bilgiler geçmektedir. Bu
bilgilere göre Tunceli`de
Türkiye`nin en güzel Milli
Parklarýndan biri olan
Munzur Milli Parkýnda
ormanlar yanmaktadýr.
Yörede oturan insanlar,
güvenlik güçleri tarafýndan
yangýný söndürme faaliyet-
lerinden alýkoyulmaktadýr-
lar. Þu ana kadar bu sorun
hakkýnda hiç bir þey yapýl-
madý. Bugün Komisyon`a
verilen yazýlý soru önergesi
sayesinde AB-Komisyonu
bu sorunu daha fazla gör-
mezlikten gelemiyecektir.
AB-Komisyonu üyelik iþbir-
liði çerçevesinde kendi
üzerine düþen sorumlulu-

ðu almak zorundadýr ve Tür-
kiye`yi bu konuda harekete
geçmeye zorlamalýdýr. Görgü

tanýklarýnýn verdikleri bilgilere
göre Munzur Milli Parký’ndaki
orman yangýnlarý militan grup-
lar ve Türk silahlý kuvvetleri ara-
sýndaki silahlý çatýþmalar sonu-
cunda ortaya çýkmýþtýr. Fakat
yanan ormanlarýn silahlý militan
gruplara saklanma ve barýnma
imkaný verdiði için, yangýnlarýn
güvenlik güçleri tarafýndan ta-
ammüden çýkarýldýðý yönünde
iddialar vardýr. Keza bize ulaþan
bilgilere göre yörede yaþayan
insanlarýn yangýný söndürme
istek ve gayretleri güvenlik güç-
leri tarafýndan engellenmiþtir.
Eþi bulunmaz bir tabiat güzelli-
ði, bitki örtüsü ve canlýlarýn ya-
þam alaný tehlike içindedir. Ço-
ðunlukla Alevi kökenli vatan-
daþlarýn yaþadýðý bölge son ola-
rak kapsamlý bir baraj projesi
nedeniyle kamuoyunda tartýþ-
ma konusu olmuþtu. Baraj pro-
jesi yerel halk ve sivil toplum ve
çevre örgütleri tarafýndan rede-
diliyor." 

Tunceli Milli Parký’ndaki Ormanlar neden yanýyor?
AP Milletvekili Cem Özdemir’den Türkiye ile ilgili soru önergesi:

Avrupa
Parlamentosu
Dýþiþleri  Komisyonu
üyesi  Cem  Özdemir  

Afrikalý taksicinin derin üzüntüsü!

Irkçý  saldýrýya  maruz  kaldýðýný  söyleyen  
taksi  sürücüsü  OSEGHALE  FIDELIS  EHIMA



'Güler yüzümüz sizi bekliyor..
TÜRKÝYE' sloganýyla dünya
güzeli Azra Akýn'ýn güler yüzlü
portrelerinin yer aldýðý billbo-
ardlar Almanya'da en çok be-
ðenilen reklam afiþi seçildi. Kül-
tür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma
Genel Müdürü Selami Karaib-
rahimgil, tanýtým kampanyala-
rýnýn çok büyük ilgi uyandýrdý-
ðýný belirterek, tanýtým kampa-
nyalarý sayesinde Antalya'nýn
almanlarýn en çok tercih ettiði
destinasyon olduðunu söyledi.
Karaibrahimgil þunlarý söyledi:
"Dünya televizyonlarýnda yýlýn
ilk yarýsýnda Azra'lý 21 bin 433
TV spotumuz yayýnlandý. 'Güler
yüzümüz sizi bekliyor.. .
TÜRKÝYE' sloganýyla dünya gü-
zelimiz Azra Akýn'ýn güler yüzlü
portrelerinin yer aldýðý billbo-
ardlarýmýz Almanya'da en çok
beðenilen reklam afiþi seçildi.

Ýlk altý ay içinde Almanya'nýn
her köþesine toplam 7 bin 784
billboard yerleþtirildi. Ayrýca,
2004 yýlýnda Almanlar'ýn en çok
tercih ettiði 10 tatil destinasyo-

nu arasýnda Antalya ilk defa bi-
rinci oldu." 

Halen büyük bir yoðunlukla
2005 yýlý tanýtým hazýrlýklarýnýn
sürdüðünü belirten Karaibra-

himgil, Tanýtma Genel Müdür-
lüðü'nce 2005 yýlý kampanyala-
rýnda Japonya, Ýran, Suriye ve
Doðu Avrupa ülkeleri gibi geliþ-
mekte olan pazar ülkeler üze-

rinde yoðunlaþýldýðýný bildirdi. 
'Türk turizmi çok büyüyecek' 
Bu arada merkezi Antalya'da
bulunan THY ve Lufthansa
Havayollarý'nýn ortaklýðý ile ku-
rulan Sun Express Havayolla-

rý'nýn Genel Müdürü Paul
Schwaiger, Türkiye'nin turizm-
de iyi yolda olduðunu söyledi.
Sun Express'in Avrupalý büyük
tur operatörleri ile çalýþtýðýna
iþaret eden Schwaiger, büyük
tur operatörlerinin, Türkiye'de
çok güzel otellerin bulunduðu-
nu, hizmet kalitesinin iyileþtiði-
ni, fiyatlarýnýn da baþta Ýspanya
olmak üzere diðer turizmde
rakip ülkelere göre daha ucuz
olduðunu, bu nedenle Türk
turizminin çok büyüyeceðini
söylediklerini kaydetti. 

Antalya'da kýþ turizminin geliþ-
mesine Sun Express Havayol-
larý'nýn destek verdiðini ifade e-
den Schwaiger, Almanya'da da-
ðýtýlmak üzere, "Kýþýn An-
talya'da ne yapabilirsiniz?" ko-
nulu 1 milyon adet broþür bas-
týrdýklarýný bildirdi. 

Turizm, güler yüzlü reklamla 12'den vurdu
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HMD KOMMUNÝKATÝONSELEKTRONIK
wwwwww..aanntteenn..aatt

TTüümm  mmüüþþtteerriilleerriimmiizziinn  MMüübbaarreekk  

Ramazan  Bayramý’ný
eenn  iiççtteenn  ddiilleekklleerriimmiizzllee  kkuuttllaarrýýzz..
DDIIGGIITTUURRKK OObbeerröösstteerrrreeiicchh  BBaayyiiii

HHeerr  ttüürrllüü  kkaarrttllýý-kkaarrttssýýzz,,  þþiiffrreellii-þþiiffrreessiizz  kkaannaall  MMooddüülllleerrii
RReecceeiivveerr  BBiilliimmuumm  YYeeddeekk  PPaarrççaa  MMoonnttaajj

BBiillaarrddoo  SSaalloonnuu  CCaaffee

AAddrreess  11::  RRiillkkee  SSttrr..  1188  44002200  LLiinnzz  
TTeell..::  00773322  //  6666  5566  9988-1111  FFaaxx::  00773322//  6666  5566  9988-3300

MMoobbiill::  00667766  //  662266  7755  0044

TTüümm  mmüüþþtteerriilleerriimmiizziinn  MMüübbaarreekk  

Ramazan  Bayramý’ný  
eenn  iiççtteenn  ddiilleekklleerriimmiizzllee  kkuuttllaarrýýzz..

AAddrreess  11::  FFlluugghhaaffeennssttrr..11    AA    44006633  HHöörrsscchhiinngg
TTeell..::  0077222211  //  660000  3388  8811  ••  FFaaxx::  0077222211  //  660000  3388  8899

MMoobbiill::  00667766  //  993311  6688  0099  
AAddrreess  22::  SSttaaddttppllaattzz  2299  AA  44660000  wweellss

TTeell::  0077224422  //  2200  6688  1199  ••  FFaaxx::  0077224422  //  220077  006699  
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Avusturya'da yaþayan Türklerin
ve diðer yabancýlarýn Almanca'yý
nasýl öðrendikleriyle ilgili bir a-
raþtýrma yapan Reva Akkuþ ile
bir söyleþi yaptýk. Bu konuda ol-
dukça ilginç açýklamalarda bulu-
nan Akkuþ'un görüþlerini size
sunuyoruz.
YVG:  Sayýn  Akkuþ,  önce  kendini-
zi  tanýtýr  mýsýnýz?
Akkuþ: 1989'da Viyana'ya gel-
dim. Gazi Ünv. Almanca bölü-
münü bitirdim. Geldikten bir yýl
sonra öðretmenliðe baþladým.
Psikagog eðitimi aldým. Bu psi-
koloji ve pedagojik çalýþmanýn
birleþimi. Ýlkokul çocuklarýnýn
okula nasýl bir dil bilgisiyle geldi-
klerini araþtýrmak için bir çalýþma
baþlattým. Hem kendi dilleri
hemde Almanca hakkýnda ne
kadar bilgileri olduðunun sap-
tanmasý için altý okulda dört yýl
süren bir araþtýrma yapýldý.
YVG:  Bunda  amaç  neydi?
Akkuþ: Amaç, nasýl bir dil bilgi-
siyle okula geliyorlar, anadilleri
ne kadar, Almanca'larý ne kadar,
nasýl bir geliþim gösteriyorlar ve
onlarý desteklemek için neler
yapabiliriz.
YVG:  Tüm  çocuklar  arasýnda

Türk  çocuklarýnýn  durumu
neydi?
Akkuþ: Ne yazýk ki, diðer ülkeler-
den gelen çocuklara nazaran
Türk çocuklarýn daha az Alman-
ca bilgisine sahip olduklarýný
biliyorduk ama aradaki fark o
kadar büyük çýktý ki bu bizi þaþ-
kýnlýða uðrattý. Üstelik Türkçeleri
de çok yetersizdi. Son yýl, araþtýr-
maya katýlan Katharina Brizic
sadece bunun nedenlerinin araþ-
týrmasýný yaptý.
YVG:  Araþtýrma  nasýl  yapýldý?
Akkuþ:  Okul baþlangýcýnda, orta-
sýnda ve bitiminde çocuklara
birer serbest konu yada resim
verdik. Yazdýklarý metinlerde kur-
duklarý cümle yapýsý, yaptýklarý
hatalar, anlatým þekilleri, kelime
tamlamalarý gibi veriler incelen-
di. Diðerlerine nazaran Türk
çocuklarý çok eksikti. Ýkinci sýnýf-
ta Türkiye'den bir kontrol guru-
bu aldýk. Benzer sosyal çevreden
gelen çocuklarýn gittiði bir okul
seçtik. Ayný þeyler onlara uygu-
landý. Burada amaç oradaki
çocuklarýn Türkçesinin daha iyi
olduðunu göstermek, çevre fak-
törünü belirtmekti. Bunda da
ayný seviyede buradaki Avustur-

yalý çocuklarýn durumunun daha
iyi olduðu görüldü.
Genel olarak okul öncesinde
çocuklar kelime hazinelerini
geniþletip basit cümlelerle ken-
dilerini ifade etmeyi öðrenirler.
Aileleri, arkadaþlarý, akrabalarý,
kitaplar ve medya bunda etkili-
dir. Türk çocuklarýnda sadece
aile ve arkadaþ faktörü geçerli,
diðer iki önemli unsur, kitap ve
medya eksik. Çocuk okula baþla-
dýðýnda bu öðrendikleri soyut-
laþmaya baþlar, yani yazýya dö-
külür. Ama bizim çocuklarýmýz
ana dillerinde bu geçiþi yapamý-
yorlar çünkü dil ve kavram eksik-
liði yaþýyorlar. Oysa ana dili tam
ve geliþmiþ bir çocuðun ikinci dili
kavramasý çok çabuk oluyor. Te-
melin saðlam olmasý çok önem
taþýyor.
YVG:  Bizim  çocuklarýmýzýn
büyük  kýsmý  liseye  gidemiyor,
bununla  baðlantýsý  olabilir  mi?
Akkuþ: Okula baþlayan çocuk sa-
dece günlük konuþmalarý yapa-
biliyor. Hatta bazý evlerde çocuk
bir an önce Almanca öðrensin
diye evde Türkçe bile konuþul-
muyor. Bu çok sakýncalý. Her dil
önemlidir. Aileler Türkçenin de

dünya yüzünde konuþulan diller-
den biri olduðunu, kendi dilini
konuþmanýn utanýlacak bir þey
olmadýðýný, anadilini iyi konuþ-
manýn da bir meziyet olduðunu
bilmeleri gerek. Ýnsanýn kendini,
kendi dilinde ifade edebilmesi de
önemlidir. Bunun eksikliði ileriki
yýllarda ortaya çýkabilir.
YVG:  Sizin  bu  konudaki  amacý-
nýz  ne?
Akkuþ: Benim amacým öncelikle
çocuklardaki özgüven ve kor-
kuyu ortadan kaldýrmaya çalýþ-
mak. Ayrýca çocuklarýn kendi dil-
lerinin önemini kavrayarak Al-
manca seviyelerini, buna baðlý
olarak da baþarý seviyelerini yük-
seltmek. Bu çalýþma bittiðinde
elimizde bilimsel bir araþtýrma
olacak. 

Türkler Almancayý nasýl  öðreniyor? 

Yeni Türk
Pasaportlarý

2005'de
Ankara- Türkiye Cumhuri-
yeti Ýçiþleri Bakanlýðý, yeni
yip pasaportlara iliþkin tüm
hazýrlýklarý tamamladýðýný
açýkladý. 2005 tarhinden
itibaren deðiþecek 10 yýl
süreyle verilecek pasaporta
fotoðraf yapýþtýrýlmayacak.
Çakýcý olayýndaki gibi pasa-
portu bir baþkasýnýn kullan-
masýný önlemek amacýyla
fotoðraflar, renkli yazýcýlar-
la püskürtülerek sayfaya
basýlacak. Yeni uygulama-
da da pasaportlar mavi, ye-
þil, gri ve kýrmýzý renklerde
sýnýflandýrýlacak. Türk Pasa-
portlarý AB standardýnda
olacak. Pasaport sayfalarýn-
da özellikle hologramlar ve
güvenlik katmanlarý bulu-
nacak olmasý ve  Pasaportu
yalnýzca optik okuyucular
ýn okuyabilecek olmasý dik-
kat çekti.  

Reva  Akkuþ,    Türklerin  ve  diðer
yabancýlarýn  Almanca'yý  nasýl
öðrendikleriyle  ilgili  bir  araþtýrma
yapýyor.
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GAZI  evinden  size  özel  ürünler  
GGAAZZÝÝ´nin yeni ürünlerinden biri olan ve eski tarife-
lere göre üretilmiþ, geleneksel ve tanýnmýþ Örgü
Peyniri, þu anda piyasada bir çok yerde bulunmak-
ta. GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii  bugün hala titiz el iþçiliði ile
mayalanýp, örülüyor ve iki basamaklý (Pasta filata)
bir üretim þekli ile en iyi kalitede üretiliyor. Bununla
birlikte GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii  kýsa bir süre tuzlu suda
kaynatýldýktan sonra, olgunlaþmasý için bir günlü-
ðüne tuzlusu havuzunda býrakýlýyor. Bu özenli üre-
tim süreci ayný zamanda bu özel ürünün gizemli
baharatýnýn ve tuzunun tadýný da ortaya çýkartýyor.
Buna tabii ki yüksek deðerlerde biyolojik ham
maddeler de ekleniliyor. Bu da peyniri, tadýna
doyum olmayan bir ziyafete dönüþtürüyor.
GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii, vakumlanmýþ 300 gram paket-
ler halinde marketlerinizde bulunuyor. Ýnce, tel tel
ve elastik oluþu Türk mutfaðýnýn leziz yiyeceklerine
de mükemmel uyum saðlýyor. Tel þeklindeki örgü
görüntüsü ile de þüphesiz sadece damak tadlarýna
deðil ayný zamanda gözlere de ilginç görünüyor.

GGAAZZÝÝ´nin diðer bir leziz ürünü ise, GGAAZZÝÝ  KKeeççii
PPeeyynniirrii’dir. % 100 keçi sütünden üretilen bu ürün,
ayný zamanda inek veya koyun peynirine de bir
alternatif oluþturmaktadýr. 

Bu tabii ki inek sütüne karþý alerjisi bulunan kiþiler
için ideal.
GGAAZZÝÝ  KKeeççii  PPeeyynniirrii, keçi sütü tadýný korumasýna rað-
men çok hafiftir. GGAAZZÝÝ  KKeeççii  PPeeyynniirrii, 500 gram ve
1000 gramlýk tuzlandýrýlmýþ sulu teneke kutular içe-
risinde bulunmaktadýr. Sade yenilebilmesinin yaný
sýra, karýþýk baharat, sarýmsak, fýndýk, soðancýk,
domates veya zeytin ile yenildiðinde de eþsiz bir
lezzete bürünüyor.

GGAAZZÝÝ´nin bu iki özel ürünü, masanýzý sadece özel
eðlence günlerinizde veya misafiriniz geldiðinde
süslemekle kalmayacak, özellikle GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii
sizleri etkileyecektir. 
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14 senedir Avusturya'da yaþ-
ayan ve 2 yýldan bu yana Cep
Telefonu Sektöründe bir iþlet-

mesi olan Satýlmýþ Yýldýz ikinci
þubemizi açmaya karar verdik
dedikten sonra þunlarý ifade

ettti: 
“Ýþe baþlarken her zaman
doðruluktan yanayýz. Amacý-

mýz, müþterilerimize doðru
bilgiyi, kaliteli hizmeti ve uy-
gun fiyatý verebilmektir. Hiz-
met alanýmýz cep telefonu ü-
zerine alým, satým, tamir,
yedek parça ve abonelik üzeri-
ne olmakla birlikte “Call
Shop” yani telefon edilebile-
cek bölümümüzünde  mevcut
olmasýdýr. Burada bütün ülke-
lere uygun telefon görüþmesi
yapma imkaný var. Bu hizmet-
leri 11.Viyana'daki Simmerin-
gerhauptstr.109 adresinde ye-
ni açmýþ olduðumuz ikinci þu-
bemizde de  bulabilirsiniz.”

"Handy Simmering"den  ikinci þube!

Digi Türk Þirketi, Türkiye'den 'ev
paketi' kartý alýp, yurtdýþýnda
ticari amaçla maç yayýnlayan
Cafe, Restaurant ve buna ben-
zer kuruluþlarý uyardý. Þirket
yetkilisi gazetemize þunlarý
ifade etti:  ''Denetleme görevlil-
erimiz her hafta denetimlerini

ciddi bir þekilde sürdürüyor.
Türkiye'den alýnan kartlar tespit
edildikten sonra iptal ediliyor ve
ardýndan da hukuki iþlemlere
baþlanýyor. Deðerli müþterileri-
mizin maðdur duruma düþme-
meleri ve sorun yaþamamalarý
için Avusturya'da satýlan ve tica-
ri amaçla kullanýlabilen kartlarý
almalarýný öneriyoruz. Türki-
ye'den alýnarak buraya getirilen
“ev paketi” haksýz rekabettir ve
kanunlara ters bir harekettir"

Digi Türk vatandaþlarý UYARDI!

Türkiye'nin gözde turizm mer-
kezlerinde 11 yýllýk turizmcilik
tecrübesi olan Erdal Kasko, 3.
Viyana`da kendine ait seyahat
acentasýný 'ARCADE' adý ile hiz-
mete  açtý. Kendisi ile yaptýðmýz
söyleþide Erdal Kasko þunlarý
ifade etti:  "Viyana'da 3 sene
boyunca acentacýlýk yaptým.
Vatandaþlarýmýzýn beklentilerini
tespit ettim. Þirket olarak ana
hedefimiz grup organizasyon-
larý yapmak. Ancak bunun yaný

sýra vatandaþlarýmýza özel kam-
panyalarla ucuz seyahat
imkanlarý sunabilmeyi de ama-
çlýyoruz. Örneðin Antalya'ya þu
an gidiþ dönüþ 79 Euro'dan
baþlayan fiyatlarla haftalýk bilet
gibi uygun imkanlarýmýz var.
Þirketimiz Avusturya'dan düny-
anýn dört bir yanýna turist yol-
luyor. Müþterilerimizin sorun-
suz bir tatil geçirmeleri için eli-
mizden gelen her detayý düþü-
nüyoruz " 

Arcade seyahat acentasý hizmette
Arcade  Müdürü
Erdal  KASKO
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Viyana Ermeni Türk Platformu toplanýyor!
Viyana-  Yeni  Vatan  Gazetesi
geçtiðimiz  günlerde  Türk  basý-
nýndaki,  "Viyana'da  Türk  ve
Ermeni  Bilim  adamlarý  buluþtu"
þeklindeki  haberlere  istinaden,
konuya  tam  olarak    ýþýk  tutacak
bir  araþtýrma  içerisine  girdi.  Ýþte
Yeni  Vatan  Gazetesi'nin  çeþitli
yüzde  yüz  saðlam  kaynaklar-
dan  aldýðý  notlar.

Kýsa adý olan VAT  olan
"Viennese Armenian-Turkish
Platform" bilimsel platform,
Avusturyalý dört tarihçi tarafýn-
dan kurulmuþ olup "Ermeni-
Türk meselesi ile ilgili" sadece
bilimsel yöntemlerin kullanýldý-
ðý, tarafsýz bir Avusturya bilim
platformu olarak hizmet verme
hedefini gütmektedir. Kurucu
üyelerinden biri Türk, bir diðeri
ise Ermeni asýllýdýr. 

VAT, 2004 yýlýndaki Ermenistan
ve Türkiye ile iþbirliðinde diya-
loða baz teþkil edecek bilimsel

malzemeleri deðerlendirme sü-
recinden sonra, 2005 baharýn-
da Viyana'da "First Viennese Ar-
menian Turkish Round Table"
baþlýklý bir kapalý toplantý dü-
zenleyecektir. Toplantýda, o-
laylarýn doruk noktaya ulaþtýðý
1915 senesi deðerlendirecektir.

VAT, özel ve bilimsel bir giriþim-
dir. Özelliði, uygulayacaðý yön-
temin bahis konusu olan mese-
lenin "çözümü" dahilinde, ge-
çen hemen hemen 90 yýl içeri-
sindeki sonuç getirmeyen diya-
loglardan çok farklý olmasý,
baþlangýcýndan itibaren her iki
tarafa da ayný þartlarý sunmasý-
dýr. Bu þartlar madde baþlýlarý
olarak þöyle sýralanabilir:

VAT, ne Ermenistan ne de
Türkiye'nin konuyla ilgili siyasi
bir sorumluluk üstlenmesi doð-
rultusunda bir hedef gütme-
mektedir. Bu giriþim, sadece ve
sadece tarih bilimi malzemesi

ve yöntemlerinin kullanýlacaðý
bir diyalog ortamý hazýrlamak-
tadýr.

Katýlýmcýlar konusundaki
temel hedef, her iki ülkenin
tanýnmýþ ve kabul görmüþ
kuruluþlarýndan ikiþer bilimada-
mýnýn aþaðýda sýralanan VAT
þartlarýný kabul ederek diyaloða
geçmesidir. Bu kuruluþlar, Tür-
kiye'den Türk Tarih Kurumu
(TTK) ve Ermenistan'dan ise Er-
menistan Bilimler Akademisi'-
dir. Platforma katýlacak bilima-
damlarý þunlardýr: 

Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu 
(TTK Baþkaný)

Prof. Dr. Hikmet Özedemir
(TTK Ermeni Masasý 
Baþkaný)

Prof. Dr. Lavrenti 
Barseghian (Erivan Soykýrým 
Müzesi Müdürü)

Prof. Dr. Ashot 

Melkonian (Ermenistan 
Bilimler Akademisi Tarih 
Enst.)

Her iki taraf, 2004 yaz biti-
mine kadar VAT'a yüzer arþiv
belgesi gönderecektir. Bu bel-
geler VAT tarafýndan karþýlýklý
olarak deðiþ tokuþ edilecektir,
yani Türklerin sunduðu belge-
ler Erivan'a Ermenilerin belgel-
eri ise Ankara'ya gönderilecek-
tir. Sonbahar ortasýna kadar
her iki taraf ta ilave, henüz
belirlenmemiþ sayýda cevab
mahiyette belge gönderecek,
bunlar da diðerleri gibi Viyana
üzerinden karþý taraflara iletile-
cektir. Bu tarihten sonra tartýþ-
maya malzeme edecek baþka
belgeler gönderilemeyecektir.

2005 baharýnda sadece bu
belgeler üzerine olmak üzere
kapalý bir toplantý düzenlene-
cektir. Toplantýda moderasyon
Prof. Bihl tarafýndan üstlenile-
cektir. Ermeni ile Türk taraflarý-
nýn diyaloðu sonuda tarihci Dr.
Ohandjanian ve tarihci Dr.
Atýlgan birer deðerledirmede
bulunacaklardýr.

Toplantý esnasýnda söylenen-
ler kaydedilecek olup, bütün
sonuçlar kitap halinde birarada
yayýnlanacaktýr. 

Böylece ortaya her iki tarafýn
da konuyla ilgili görüþ ve eþit
haklara sahip olarak bilimsel
yöntemlerle  ispat etmek istedi-
kleri ve birbirine tezat olan tez-
lerini ortaklaþa yayýnladýklarý bir
kitap çýkacaktýr. Konuya ilgi
duyan herkese bir "elkitabý" ola-
rak hizmet eden bir bilimsel
çalýþma oluþturulmuþ olacaktýr.
Ýþte Yeni Vatan Gazetesi farký.
Ýþte doðru bilgi ve doðru haber. 

Bu haber sadece Yeni Vatan Gazetesi'nde
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Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu 
(TTK Baþkaný)

Prof. Dr. Hikmet Özedemir 
(TTK Ermeni Masasý Baþkaný)

Prof. Dr. Lavrenti Barseghian 
(Erivan Soykýrým Müzesi Müdürü)

Prof. Dr. Ashot Melkonian 
(Ermenistan Bilimler Akademis Tarih Enst.)
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Viyana-  Avusturya  Üniversite
Öðrencileri  Birliði'nin  (ÖH),
Avusturya`da  üniversite öðre-
nimi  gören  yabancý  öðrenciler
için  iki  katýna  çýkarýlan  öðrenci
harçlarýnýn,  yurtdýþýndan  gelen
öðrencilerin  kayýt  dýþý  çalýþma-
larýna  ve  iþyerinde  sömürülme-
lerine  sebep  olacaðýný belirttiði
aktarýldý.
Önümüzdeki dönemden itiba-
ren uygulanacak yeni harç mik-
tarlarý, AB üyesi ülkelerden
olmayan ve Avusturya`da üni-
versite öðrenimi gören öðrenci-
lere büyük mali sorunlar getire-
cek. Yabancý öðrenciler, Avus-
turya vatandaþý ve AB üyesi ül-
ke vatandaþý olan öðrenciler-
den alýnan 363,36 Euro olan
dönem harcýna karþýlýk, bu mik-
tarýn tam iki katý olan 726,72
Euro`yu ödemek zorundalar.

Üniversitelerin, yaklaþýk 13.000
yabancý öðrenciyi kapsayan bu
yeni harç miktarýný iade etmek
gibi bir zorunluluklarý da bu-
lunmuyor.
Geçtiðimiz Mart ayýndan itiba-
ren, karþýlýk ilkesi esasý olarak
adlandýrýlan kural kademeli ola-
rak feshedildi. Bu ilke bugüne
kadar, bir ülkede üniversite
öðrenimi gören Avusturyalý
öðrencilerden harç alýnmýyorsa,
Avusturya`da bulunan o ülke
vatandaþý öðrencilere de ayný
kuralýn uygulanabilmesine izin
veriyordu. Eðitim Bakaný Eli-
zabeth Gehrer'ìn sözcüsü  Ro-
nald Zecha'nýn konuyla ilgili o-
larak "Eskiden bu kuraldan do-
layý muafiyet uygulanabili-
yordu. Ancak Avusturya'daki
üniversitelere özerklik kararýnýn
verilmesinden sonra, bu kural

geçer-liliðini yitirdi" açý-
klamasýnda bulunduðu
aktarýldý. Pek çok
yabancý öðrenci þu an,
bu duruma karþý pek
de centilmence olmay-
an bir tavýr almýþ dur-
umdalar.Üniversitelere
özerklik verilme-sinden
sonra, üniversiteler,
öðrenci harçlarý kon-
usunda nasýl bir uygu-
lama yapacaðýna ken-
disi karar verecek.

ÖH'nýn bildirdiðine göre,
Viyana Üniversitesi (Haupt
Uni), harçlarý geri ödeme kararý
alýrken, Graz ve Salzburg üni-
versitelerinin harcýn sadece bir
kýsmýný ve baþarý durumunu
gösterir belge karþýlýðýnda geri
ödeme kararý aldýklarý,
Ekonomi Üniversitesi'nin
(Wirtschaft Üniversität) ise,
harç miktarýnýn yarýsýný iade
edeceði kararýný aldýklarý belir-
tildi. Viyana Müzik Üniversitesi,
harçlarýn azaltýlmasýný durdu-
rurken, öðrenciler için sosyal
bir fon oluþturdu. Viyana Tek-
nik Üniversitesi gibi diðer üni-
versiteler ise halen nasýl bir uy-
gulama yapacaklarýna karar
vermiþ durumda deðiller. A-
vusturya Üniversite ögrencileri
Derneðinin üniversitelerin bu
konuda alacaklarý ayrý kararla-

rýn etkilerine karþý uyarýda bu-
lunduðu açýklandý. ÖH'nýn sos-
yal danýþmaný Angelika Friedl
tarafýndan yapýlan açýklamada
"örneðin eðer Linz üniversitesi
harçlarý aþaðý çekme kararý
almaz, ancak buna karþýlýk
Viyana Üniversitesi farklý bir
karar alýrsa, Linz'deki öðrencile-
rin Viyana`ya gidecekleri gibi
sonuçlarýn oluþabileceðine dik-
kat çektiði belirtildi. Bu kon-
unun, AB üyesi ülke vatandaþý
olmayan öðrencilerin yanýsýra
AB'ye yeni katýlan,  Malta ve
Kýbrýs haricindeki ülkelerden
gelen öðrencilere de Avustur-
ya'da çalýþma izni hakký olma-
masýndan dolayý, bu ülkelerden
gelen öðrenciler için de sorun
yaratacaðý aktarýldý. ÖH'nin
yabancý öðrenciler temsilcilið-
inden Basma Abu-Naim'in, bu
durumun pek çok öðrenciyi
kayýt dýþý çalýþmaya zorladýðýný
ve harçlar hakkýnda alýnan
kararýn, yabancý öðrenciler için
iyi niyet taþýmayan bir karar
olduðunu ifade ettiði bildirildi.
Afrika'da bulunan pek çok ülke
gibi, az geliþmiþ ülkelerden
gelen öðrencilerin, harçlardan
muaf tutulacaðý açýklandý.
Ancak buna raðmen, yine de
pek çok Afrika'lý öðrencinin,
öðrenim masraflarýný karþýlaya-
madýðý bildirildi.

Yabancý öðrencilere zorluk

Sivas  Madýmak  katliamaný  saný-
klarýndan  Ali  Teke  de  tahliye
edildi.  Ali  Teke  Basýn  mensup-
larýna  yaptýðý  açýklamada,  "Ýlk
iþim  Madýmak  Oteli  Lokan-
tasýnda  afiyetle  bir  þeyler  yemek
olacaktýr"  dediði  öðrenildi.  
Sivas- Yeni Türk Ceza Kanu-
nu'nda (TCK) lehlerine düzen-
leme bulunan ve ''infazýn dur-
durulmasý'' istemiyle Cumhuri-
yet Savcýlýðý'na baþvuran hü-
kümlülerden, Sivas'ta Madý-
mak Oteli  katlimaný sanýkla-

rýndan Ali Teke'nin tahliye
edildiði bildirildi. Bu arada
Sivas Madýmak Otelin'de  37
insanýn yanarak vahþiye haya-
týna son verilmesine raðmen
Madýmak Oteli'nin hala oetel
ve lokanta olarak kullanýlmasý
tepki topladýðý öðrenildi. Ma-
dýmak Oteli aslýnda bir anma
Müzesi yapýlmadýlýr diye birç-
ok vatandaþ, "Solingende Al-
man Nazi ruhlular tarafýndan
yakýnlan Türklerin evi þu anda
Müze yapýlmýþtýr ve orada

insanlar o katlimandan ders
almak üzere ziyaeret edilmek-
tedir" dedi. Türkiye'de Resmi
Gazete'de yayýmlanan ve 1
Nisan 2005 tarihinde yürürlü-
ðe girecek olan Yeni TCK'da
lehlerine düzenleme olan
hükümlülerin, ''infazýn durdu-
rulmasý'' istemiyle ilgili baþvu-
rularý üzerine incelenen dosy-
alarla ilgili tahliyeler sürüyor. 
Sivas olaylarý hükümlüsü Ali
Teke'nin de infazýnýn durdurul-
masý istemiyle baþvurduðu,

dosyasýný inceleyen mahkeme
tarafýndan da tahliyesine karar
verildiði bildirildi. Teke'nin,
tutulduðu Sivas E Tipi Kapalý
Cezaevi'nden tahliye edildiði
belirtildi. 
E Tipi Cezaevi'nden, bugüne
kadar infazýn durdurulmasý
istemiyle baþvuran yaklaþýk 50
kiþinin tahliye edildiði öðrenil-
di. Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te
meydana gelen Madýmak
Oteli yangýnýnda 37 kiþi haya-
týný kaybetmiþti.

Solingen "Müze" Madýmak ise hala "Lokanta"
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Hayat beklenmedik olaylar ile
doludur. Doða bazen sanýldý-
ðýndan daha acýmasýz olabilir.
Depremler, seller, yangýnlar, fýr-
týnalar ve benzeri afetler, hiç
ummadýðýmýz anlarda karþýmý-
za çýkabilir, malýmýza ve Allah
korusun belki canýmýza zarar
verebilir. Buna 2002 yýlýnda
Avusturya'da meydana gelen
sel felaketi iyi bir örnektir.
Artýk, mevsimlerdeki deðiþiklik-
ler ve insan davranýþlarýndaki
ihmalkarlýk sebebiyle hayatta
daha çok karþýlaþtýðýmýz afetler
ve afet sonunda yapýlabilecek-
ler konusunda bilgi edinmek
büyük önem arz etmektedir.
Bu sebeple, konuyla ilgili okur-
larýmýzý bilgilendirmenin
önemli olduðunu düþündük ve
bir araþtýrma yaptýk.
Afet yardýmý, afetlerin olumsuz
etkilerini geçici yada  kalýcý ola-
rak ortadan kaldýrmak ve mað-
duriyetleri önlemek için alýnan
tedbirlerin tümüne denir. 

Günlük hayatta insanlarýn baþý-
na gelebilecek afetler þunlar
olabilir:

Doðal afetler: Deprem, Sel,
Fýrtýna 

Çevre felaketleri: Radyoaktif
felaket, hava kirliliði, su kirliliði
ve ozon tabakasýnýn delinmesi
sebebiyle meydana gelen za-
rarlar

Yangýn ve patlama olaylarý 
Trafik Felaketleri
Teknik felaketler: örneðin;

binalarýn, köprülerin çökmesi,
elektrik kazalarýndan kaynakla-
nan durumlar  

Belirli bir bölgeyi mecburen
boþaltma durumundan kay-
naklanan maðduriyetler.

Olasý  bir  afet  durumunda  ilk
yapýlacaklar
Ýlk olarak kurtarma ve yardým
konularýna önem verilmelidir.

Bundan sonra herhangi bir
maddi-manevi zarar durumun-
da sýrasý ile yapýlmasý gereken-
ler þunlardýr:

Ýlk olarak belediye ve ilgili
sigorta þirketleri oluþan zararýn
çeþidi ve miktarý hakkýnda
zaman geçirilmeden haberdar
edilmeli.

Bu adýmdan sonra size bir
zarar komisyonu gönderilecek-
tir. Bu komisyon ile zarar pro-
tokolü yapýlmak zorundadýr.
Bu protokol, zarýnýzý ayrýntýla-
rýyla içermelidir.

Daha sonra bu zarar proto-
kolü eyalet hükümetine gön-
derilir ve afet yardýmýnýn öden-
mesi saðlanýr.
Zararýn karþýlanmasý için zarar
protokolünün eksiksiz ve anla-
þýlýr bir þekilde doldurulmasý,
zarar gören kiþi ile zarar komi-
syonu üyelerinin imzalarýný
içermesi gerekir. 
Yardýmlar  ve  zararlarý  tanzim
imkanlarý
Olasý bir afet durumunda
Avusturya'da dört türlü zarar
tanzim imkaný bulunmaktadýr:
1. Zararýn devlet tarafýndan
karþýlanmasý
2. Kamu imkanlarýnýn kullanýl-
masý yoluyla saðlanacak yar-
dýmlar ve çeþitli kurumlarýn
yardýmlarý
3. Kanuni yollarla tazminat
davalarý açmak suretiyle  
4. Sigorta þirketlerinin zararlarý
karþýlamasý

Avusturya  çapýnda  yardým  ve
destek  saðlayabilecek  kurumlar

Avusturya'da baþta Devlet kur-
umlarý olmak üzere olasý bir
afet durumunda ve öncesinde
yardým ve destek saðlayabile-
cek birçok kurum ve kuruluþ
mevcuttur. Avusturya çapýnda
faaliyet alanýna sahip bu kur-
umlardan bazýlarý ve saðlayabi-
lecekleri destek þunlardýr:

Maliye bakanlýðý maddi yar-
dým ve vergi önlemleri ile ilgili
konularda bilgi verir.

Ýçiþleri bakanlýðý uluslararasý
yardým kuruluþlarý hakkýnda
bilgi verir.

Sosyal güvenlik ve jeneras-
yon bakanlýðý afet yardýmý sað-
lar.

Arbeiter-Samariter-Bund adlý
kuruluþ Sel felaketlerinde kur-
tarma imkaný sunar.

Die Johanniter adlý kuruluþ
her türlü afet durumunda ve
beklenmedik olaylarda kaza
yardýmý saðlar.

Avusturya Kýzýl Haçý her
türlü maddi ve manevi zarar
durumlarý ve saðlýk yardýmý için
afet yardým hizmeti sunar.

Avusturya Sivil Kurtarma
Ekipleri afet durumlarýnda her
türlü kurtarma hizmetlerinde
bulunur.
Bunun dýþýnda faaliyet alaný A-
vusturyanýn belirli eyaletleri olan
birçok kuruluþ da mevcuttur.  

Avusturya’da afet yardýmý
KKýýrrýýkk  ddiiþþee  2244
mmiillyyaarr  ttaazzmmiinnaatt
Brüksel- Avrupa Ýnsan Hakla-
rý Mahkemesi'nden (AÝHM)
Türkiye'ye kýrýk diþ tazminatý.
Türkiye, gözaltýndayken yara-
landýðýný raporla kanýtlayan
gence 13 bin Euro (yaklaþýk
24 milyar) tazminat ödeye-
cek.
AÝHM, yasadýþý Kürt örgütle-
rinden YEKBUN üyesi olduðu
gerekçesiyle 1997'de Diyar-
bakýr'da gözaltýna alýnan
Mehmet Emin Yüksel'in 'kötü
muameleye uðradýðý' iddia-
sýyla açtýðý davayý Türkiye a-
leyhinde sonuçlandýrdý. Tür-
kiye'nin, gözaltýna alýnan kiþ-
ilerden sorumlu olduðunu
belirten AÝHM, o dönemde
üniversite öðrencisi olan
Yüksel'e, uðradýðý manevi
zarar için 10 bin Euro, yaptý-
ðý harcamalar için ise 3 bin
Euro'nun ödenmesini karar-
laþtýrdý. Gözaltýna alýnan
Mehmet Emin Yüksel, Di-
yarbakýr DGM'de yargýlanmýþ
ve beraat etmiþti. Yüksel,
serbest kaldýktan sonra Tür-
kiye aleyhine AÝHM'e dava
açmýþtý. (ANKA)

TTaamm  2288  yyýýllddýýrr
eevviinnee  tteelleeffoonn
bbaaððllaannmmaassýýnnýý
bbeekklliiyyoorr
Bükreþ- Romanya'nýn kuze-
yindeki Suceava'da, 1976 yý-
lýnda evine telefon baðlat-
mak için baþvuran kiþiye 28
yýl sonra telefon þirketinden
gelen yanýt, ''Kullanýlabilir
hattýmýz yok'' oldu. Ghe-
orghe Titianu adlý maðdur
Romanyalý, Romtelecom þir-
ketinden kendisine gelen
mektupta, ''Þu anda kullaný-
labilir hattýmýz yok, ancak ili-
þikteki formu doldurursanýz,
isteðinizi iþlemde tutmaya
devam edeceðiz'' dendiðini
belirtti. 

KKýýssaa  kkýýssaa
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Bu sefer içmek zor olacak

Avrupa Birliði, sigara paketleri-
nin üzerindeki "saðlýða zararlý-
dýr" yazýsýnýn üzerine caydýrýcý
fotoðraflar koymaya karar
verdi .Yeni resimli uyarýlarýn
sigara içenleri zararlar kon-
usunda çok daha etkili olmasý
bekleniyor. 
AB Komisyonu, hükümetlerden
sigara paketlerine görüntülü
uyarý koyulmasý için gerekli

düzenlemeleri yapmasýný istedi.

Avrupa Birliði Komisyonu, 22
Ekim'de AB üyesi ülkelerden
sigara üreticilerine paketlerin
üzerine "sigara öldürür", "sigara
yavaþ ve acýlý ölüme yol açar"
uyarýlarý ile birlikte çeþitli
görüntüler de koymalarý için
gerekli düzenlemeleri yapma
çaðrýsýnda bulundu

Sigara içen           S igara Ýçmeyen

SSýýggaarraa  iiççeennlleerr  bbuu  rreessiimmlleerree  ddaayyaannaabbiilleecckkmmii??

Yeþilay Kayseri Þubesi'nin, ha-
zýrlattýðý afiþte, sigarada bulu-
nan boya çözücü, böcek öldü-
rücü, roket yakýtý, çakmak gazý
gibi insan saðlýðýna zararlý
maddelere dikkat çekiliyor.
Kayseri'deki bazý binalarýn
koridorlarýna asýlan afiþte,
endüstride kullanýlan boya
sökücü (aseton), roket yakýtý
(metanol), çakmak gazý (bü-
tan), akümülatör metali (kad-
miyum), endüstriyel çözücü
(toluen) gibi maddelerin, siga-
ra içilirken açýða çýktýðý belirti-
liyor. Afiþte ayrýca fare zehiri
(arsenik), temizlik maddesi
(amonyak), böcek öldürücü
(nikotin), egzoz gazý (karbon-
monoksit), haþarat öldürücü-
nün (DDT) yaný sýra gaz odala-
rýnda insan öldürmede kulla-

nýlan hidrojen siyanürün de
sigarada yer aldýðý vurgulanýyor. 
Sigarada ayrýca toluidin, üre-
tan, polonyum-210, piren ve
diben zakridin gibi kansere yol
açan maddelere ek olarak 4
bine yakýn zararlý maddenin
bulunduðu da hatýrlatýlýyor. 

Sigarayý  Býrakma  Yöntemleri  
Uzmanlar, sigara içen anneler
yüzünden dünyada her yýl 350
bin bebeðin ölümüne, 84
milyar dolar maddi kayba
sebep olan sigaradan kurtu-
lunmasý için pratik yöntemler
öneriyor. 
Uzmanlarýn önerdiði yöntem-
lerden bazýlarý þöyle: 
• Saðlýðýnýzý “1” rakamýyla ta-
nýmlayýn. Hayat boyunca elde
edeceðiniz kazanýmlarý, 1'in

yanýna "0" olarak ekleyin. Yýllar
sonra elde edeceðiniz rakam-
dan saðlýðýnýzý, yani "1"i çýkar-
dýðýnýzda, geriye sadece an-
lamsýz sýfýrlar kalýr. 
• Canýnýz sigara içmek istediði
zaman duþ alýn, sakýz çiðney-
in, kuruyemiþ yiyin. 
• Karþý konulmaz þekilde siga-
ra içmek istiyorsanýz, 10 kere
derin nefes alýn. Son nefesini-
zi tutun ve yaktýðýnýz bir kibri-
ti üfleyerek söndürün. Ardýn-
dan sönen kibriti, kül tablasý-
na sigara söndürür gibi basýn. 
• Rutin sigara içme zamanla-
rýnýzý bir sonraki zamana erte-
leyerek bir günde içtiðiniz
ortalama sigara sayýsýný yarýya
indirmiþ olursunuz. 
• Sigara içmediðiniz için ken-
dinizi gergin ve sinirli hissetti-

ðiniz zamanlarda gözlerinizi
kapatýp 10'dan geriye doðru
sayýn. 

Sigarasýz  Hayatýn  Kazanýmlarý
Uzmanlar, sigarayý býrakan kiþ-
ilerin, önceki hayatlarýna kýy-
asla elde edecekleri kazaným-
larý ise þu þekilde sýralýyorlar: 
•  Hayatýnýz rahatlar 
• Akciðer kanseri, anfizem,
bronþit ve kalp krizi riskini
azaltýr. 
• Körelen koku alma duyusu
yeniden geliþir, yiyeceklerden
daha fazla lezzet ve tat alýnýr. 
• Aðzýnýz sigara kokmaz, diþ-
leriniz ve parmaklarýnýz sarar-
maz. 
• Ýradenizin gücünü ispatlaya-
rak, çevrenize iyi örnek olursu-
nuz.

Sigara zehir deposu
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Viyana'nýn en modern alýþveriþ
merkezinin nerdeyse içinde,
insanlarýn her türlü yaþam
standartýnýn altýnda, belki son
elli yýldýr bir çivi bile çakýlma-
mýþ, duvarlarý dökülen, rutubet
kokularý içinde, farelerin yuva-
landýðý bir binada insanlar ha-
yatlarýný sürdürmeye çalýþýyor-
lar. Burasý Dünya'nýn yaþam
standartlarýnýn en iyi olduðu
ülkelerden birisinin baþkenti Vi-
yana. Ayrýca politikacýlarýnýn
özellikle Türkiye'deki insan
haklarý konusunda en titiz dav-
randýklarý, Türkiye'deki insanla-
rýn haklarýný buradan sýký bir
þekilde takip ettikleri bir ülke.
Ama kendi ülkelerinde, Viya-
na'nýn ortasýndaki Türkler'in en
kötü þartlarda yaþamalarý onla-
rý hiç rahatsýz etmiyor. Burada
yaþayan Türklerden birisiyle,
Fatma haným ile görüþtük.

Y.  Vatan:  Ne  zamandan  beri
burada  oturuyorsunuz?
Fatma  haným: Otuz yýldýr bu
binada oturuyorum.
Y.  Vatan:  Bina  en  son  ne
zaman  bakým  ve  tamir  gördü?
Fatma  haným: Ben geldiðim-
dem beri hiç bir þey yapýlmadý.
Y.  Vatan:  Binada  baþka  yaban-
cý  var  mý?
Fatma  haným  : On dokuz Türk
aile daha var, diðerleri de
genellikle yabancý.
Y.  Vatan:  Bina  sahibi  kim?

Fatma  haným: Bina sahibi yaþlý
bir Avusturyalý. Bizim defalarca
bildirmemize raðmen binaya
hiç bir þey yapmýyor. Merdiven-
ler, duvarlar, alt katlar çok kötü
durumda. Rutubet, pislik, koku
çok rahatsýz edici. Pencereler-
den kýþýn çok soðuk geliyor. Ben
kendi evimin pencerelerini deði-
þtirmek zorunda kaldým ama ev
sahibi parasýný ödememek için
beni mahkemeye verdi. Kendi
evimdeki her þeyi ben ödedim,
yoksa oturulacak halde deðildi.
Y.  Vatan:  Kiranýzý  düzenli
ödüyor  musunuz?
Fatma  haným: Tabii, ev sahibi
bize, 'Ayýn 8'inde bilgisayara
baktýðýmda herkes kirayý öde-
miþ olacak, ödemeyen 14 gün
içinde evi boþaltsýn' diyor. 
Y.  Vatan:  Bu  kadar  bakýmsýz  bir
bina  da  güven  içinde  yaþadýðý-
nýz  söylenebilir  mi?
Fatma  haným: Güvenlik asla
söz konusu deðil. Herþeyden
önce bina giriþ kapýsý devamlý
açýk olduðu için sýk sýk hýrsýzlýk
hadiseleri oluyor. Benim evim
de soyuldu kýsa zaman önce.
Ev sahibine önlem almasýný,
kapýyý yaptýrmasýný söylediði-
mizde, 'önlemi kendiniz alýn
hýrsýzý ben mi gönderdim size'
diyor. Ayrýca yabancý gençler

gelip geceleri burada eroin
yapýyorlar kendilerine. Yatýp
kalýyorlar, kellerleri yatmak için
kullanýyorlar, içiyorlar, oraya
buraya pisliyorlar, bütün bina
koku içinde kalýyor, korkuyo-
ruz. Burasý büyük bir bina bir
sürü çocuklu aile var, herkes
korku içinde. Ben burada beþ
çocuk büyüttüm, ilk geldiðim-
de evde su bile yoktu. 11 yýl
boyunca suyu dýþardan çekip
getirdim. Ama o zamanlar bile
bu kadar kötü deðildi þimdi
torunlarým için korkuyorum. 
Y.  Vatan:  Buraya  ne  kadar  kira
ödüyorsunuz?
Fatma  haným: Ben buraya otuz
yýl önce taþýndým. O zaman
kiralar çok düþüktü, zamanla
arttý tabii, bu ev 73 metrekare,
285 Euro ödüyorum. 
Y.  Vatan:  Siz  burada  Viyana'nýn
en  modern  binalarýndan  birinin
neredeyse  içinde  oturuyorsu-
nuz,  bunun  yaþantýnýza  olumlu
bir  etkisi  var  mý?
Fatma  haným: Biz az gelirli
insanlarýz, oraya gidip alýþveriþ
yapmamýz zor. Ama gençleri-
miz özeniyorlar tabii. Birde
orada toplanan yabancý genç-
ler dediðim gibi kapýsý açýk
evlere girip eroin kullanýyorlar. 
Y.  Vatan:  Çocuklar  okula  git-

miyor  mu?
Fatma  haným: Bu ayrý bir yara.
Burada yakýnda bir okul var.
Çocuklarýn hemen hepsi ya-
bancý. Avusturyalý'larýn çoðu da
çocuklarýný aldý. Bu okulun eði-
timi çok düþük. Çýkan çocuklarý
Sonderschule'ye gönderiyorlar.
Ama aslýnda çocuklar aptal
yada çok baþarýsýz olduklarýn-
dan deðil,  okulda çocuklarla
hiç ilgilenilmiyor. Çocuklardan
biri bunu gelip evde söylediðin-
de okul müdürü okulda çocu-
ðu dövmüþ. Çocuklar korkuyor
bir þey diyemiyor. O okuldan
çýkan hiç bir çocuk adam
olmuyor. 

Viyana’da Türklerin çilesi

ÇÇiiiieellii  FFaattmmaa  KKooçç  iiççiinnii  
YYeennii  VVaattaannaa  ddöökkttüü
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Nikotin hiperaktivite, þizofreni,
alzheimer, parkinson gibi
hastalýklarda kullanýlabilecek 
LONDRA - Dikkat! Nikotin sað-
lýða yararlýdýr! ABD'li bilim
adamlarý milyonlarca kiþinin
sigara tiryakisi olmasýna neden
olan nikotinin, yakýnda
hiperaktivite, þizofreni, alzhei-
mer ve parkinson gibi hastalý-
klarýn tedavisinde kullanýlabi-
leceðini açýkladý. Yale ve
Chicago Üniversiteleri araþtýr-
malarý, nikotinin psikiyatrik
bozukluða sahip kiþilerin beyin
aktivitesi üzerinde güçlü etkisi
olduðunu ortaya koydu. 
Araþtýrmalar, nikotinin parkin-
son semptomlarýnýn baþlama-
sýný geciktirdiðini gösterirken,
bazýlarý da þizofren hastalarda

halüsinasyonlarý önleme etkisini
ortaya çýkardý. Chicago Üniversitesi-
'nden Dr. Dan McGehee "Birçok psi-
kiyatrik vak'a da nikotinin iþe yaradý-
ðý gerçek. Nikotin yan ürünleri týbbi
olarak iþlenirse çok sayýda psikiyatrik
sorunu hafifletebiliyor" dedi.
Nikotinin parkinson samptomlarýný
da hafifletebildiði açýklandý. Mc
Gehee, nikotinin parkinson yüzün-
den ölen hücrelerin yerini alacak bey-
nin diðer bölgelerindeki hücreleri
uyarabileceði gibi, kalan saðlýklý
hücrelerin korunmasýný saðlýyor da
olabileceðini söyledi. Nikotinin bey-
nin bazý bölgelerindeki hücrelerin
yüzeyinde bulunan reseptörleri hare-
kete geçirdiði, böylece sinirlerin haz
duygusuyla iliþkili dopamin adlý
kimyasalýn salgýlanmasýna sebep
olduðu biliniyor. (The Guardian) .

Nikotin beyinde her derde deva!

Doðanýn insanoðluna armaðan
ettiði en deðerli besinlerden biridir
zeytinyaðý. Bu mucizevi yaðýn, sað-
lýk açýsýndan sunduðu nimetler
saymakla bitmez. Çocukluktan
yaþlýlýða yaþamýmýzýn her döne-
minde zeytinyaðý, saðlýðýmýzý bir-
çok açýdan olumlu yönde etkiler.

Zeytinyaðý  ve  kalp  saðlýðý  
Birçok araþtýrma, kalp saðlýðý açý-
sýndan yararlý besinlerin baþýnda
zeytinyaðýnýn geldiðini gösteriyor.
Dünyada kalp hastalýklarýnýn en az
görüldüðü ülkeler, zeytinyaðýnýn
yoðun olarak tüketildiði Akdeniz
ülkeleri. Zeytinyaðýnýn kalp saðlýðý
üstündeki en önemli etkisi, kanda-
ki "kötü kolesterol" miktarýný dü-
þürmesi. Kalbimizin en büyük düþ-
manlarýndan biri olan kolesterol,
damarlarda birikerek kalp ve da-
mar hastalýklarýna yol açar. Zeytin-
yaðý, kandaki kolesterol miktarýný
kontrol ederek damar týkanýklýðýný
önlemede yardýmcý olur. Ayrýca ko-
lestterolden diþ çürüðüne, cilt ba-
kýmýna kadar birçok rahatsýzlýðýn

doðal çözümü olarak nitelendiriliyor 

Vitamin  deposu
Zeytinyaðýnýn içeriðinde bulunan E
vitamini kansere karþý koruyucu et-
ki yapýyor ve saç dökülmelerine

karþý da iyi geliyor. A, D, E ve K
vitaminleri ile kalsiyum, fosfor,
potasyum, kükürt, magnezyum,
az miktarda demir, bakýr, mangan-
ez gibi mineraller, kemik geliþimini
saðlýyor. 

Zeytinyaðý  ve  sindirim  
Yaðlar, midede deðil baðýrsaklarda
sindirilirler. Zeytinyaðý, yaðlarýn i-
çinde en kolay hazmedilenidir.
Çünkü zeytinyaðý, diðer yaðlardan
farklý olarak, midede bulunduðu
sürede sindirim için gereken mide
asitlerini azaltmaz. 

Zeytinyaðý  ve  çocuk  saðlýðý  
Çocuklar için beslenme, yetiþkinler
için olduðundan çok daha önemli-
dir. Çünkü, çocukluktaki beslenme,
tüm yaþamý etkiler. Çocuk beslen-
mesinde yaðlar, yaþamsal bir rol
oynar. Zeytinyaðý, bu açýdan da
vazgeçilmez bir besindir. Yaþýn iler-
lemesiyle birlikte ortaya çýkan bir
baþka sorun da, kireçlenmedir. A-
ralarýnda kalsiyumun da bulundu-
ðu bazý mineraller, kireçlenmeyi
önler. Zeytinyaðý, bu minerallerin
vücuttaki etkisini artýrarak kireçlen-
meye karþý
Zeytinyaðý  ve  þeker  hastalýðý 
Zeytinyaðý , kolesterolü kontrol al-
týnda tutarak, kalp ve damar saðlý-
ðýný korumaya yardýmcý olur.

Zeytinyaðý kalbinizin dostu
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Mabetsiz din olmaz. Ve iba-
detsiz kulluk olmaz. Ama
Kur'an penceresinden baktýðý-
nýzda bunun kadar önemli bir
gerçek daha var: Ressmima-
bedi  olann  bir  dinn  Allah'ýnn  dinni
olmaz..  Ve  tüm  hayatý  bir
büyük  ibadete  dönnüþtüremey-
ennler  de  Allah'ýnn  gerçek  kulu
olamaz..  

MMaabbeett  bbaaþþkkaaddýýrr,,  rreess-
mmiimmaabbeett  bbaaþþkkaaddýýrr..  

Ne demek resmimabet? O bir
yafta ve tescil iþi deðil, bir iþlev
meselesidir. 
Bir dinde resmimabet varsa o
dinin mensuplarýn ibadetlerini
yalnýz o mabette veya mabet-
lerde yapabilirler. Mabetlerin
varlýðý resmimabedin varlýðýna
kanýt deðildir. Resmimabedin
varlýðýna kanýt, dindarýn Allah
ile diyalogunun belirli duvarlar
arasýnda gerçekleþeceðinin
açýk veya örtülü bir biçimde
kabul ettirilmiþ olmasýdýr. Bu
kabule göre, ibadet (en azýn-
dan iyi ve mükemmel ibadet),
mabet adý verilmiþ belirli bina-
larda yapýlýr. O binalarýn dýþýn-
da yapýlan ibadetler ya hiç iba-

det sayýlmaz yahut da tam
ibadet sayýlmaz. Bu kabulün
oluþtuðunun en büyük göster-
gesi ise bu belirli duvarlara
(cami, kilise, havra vs.) 'Tanrý'ýn
evi' denmesidir. 

'Tannrý'ýnn  evi  mi  olur,,  be  hey
gafil?' diye sorduðunuzda biri-
lerinin rahatsýz olmasý ise res-
mimabedin varlýðýnýn ikinci
kanýtýdýr. 
Ýslam'ýn büyük vicdanlarýndan
Bistamlý  Bayezid (ölm. 261/-
875)e sordular: 'Kabe'yi  ziyare-
te  neden  gitmiyorsun?'  Elini
kalbinin üstüne koyarak cevap
verdi Bayezid: 'Tannrý,,  o  ssizinn
dediðinniz  eve,,  yapýldýðý  günn-
denn  beri  hiç  girmedi;  ama
benndeki  þu  evdenn,,  yapýldýðý

günndenn  beri  hiç  çýkmadý..  Siz
essass  bu  evi  kutssal  tutunn!'  
Allah ile aldatan zihniyet,
mabet duvarlarý dýþýnda kulluk
olamayacaðýný kitleye sürekli
telkin eder. Çünkü  Allah  ile
aldatma  oyununun  sonuç  ver-
mesi  için,  aldatýlmak  istenen-
lerin  organize  bir  biçimde
belirli  mekanlarda  toplanýp
telkin  ve  denetim  altýna  alýn-
malarý  gerekir.  Bu  iþ  için  en
ideal  yer  ise  duvar-mmabettir.  
Ýslam, bütün yeryüzünü
mabet kabul etmiþtir. 'Doðu
da  batý  da  Allah'ýnndýr;  Yüzü-
nnüzü  nnereye  dönnerssenniz  Allah
oradadýr..'  (Kur'an, Bakara,
115) Bu Kur'ansal ilkeye daya-
narak Hz. Peygamber, 'Bütünn
yeryüzü  bennim  ümmetim  içinn
messccit  ve  temiz  kýlýnnmýþtýr'
diyor. 
Kur'an  bir  büyük  mabet  tanýt-
mýþtýr  insanlýða.  Bir  mabet  ki
tavaný  gök  kubbe,  seccadesi
tüm  daðlar,  ovalar,  çöller  ve
denizler..  Bu  büyük  mabette
toprak  post,  Allah  dosttur.  Bu
büyük  mabette  aracýsýz,  lider-
siz,  haraçsýz  ve  huruçsuz  iba-
det  edilir.  

Tüm  yeryüzü  mabetse  tüm
meþru  fiiller  de  ibadettir.  
Hayatýn  tümü  ibadettir.  Elverir
ki  o  hayat,  insana  yaraþýr
temizlik  ve  güzellikte  yaþan-
sýn...  
Büyük  mabedin  büyük  ibadet-
leri,  evren  ve  insan  kitabý  oku-
narak  yapýlacaktýr.  Minber
köþesinde  tarîkat  zübürü  mýrýl-
danan  sözde  derviþin  nefes
tüketmesi  ibadet  oluyor  da
yerin  üç  kat  altýnda  oksijen  tü-
püyle  nefes  alarak  kalp  ame-
liyatý  yapan  doktorun  ter  dök-
mesi  baþka  bir  þey  mi  oluyor?!  
Girdiðimiz  milenyumda,  in-
sanlýðýn  en  büyük  eriþi,  tüm
yeryüzünün  mabet,  tüm  meþ-
ru  fiillerin  ibadet  olduðunu
kavramak  olacaktýr.  Bu,  Allah
ile  aldatanlarýn  din  dedikleri-
nin  bitmesi  ve  Allah'ýn  din  de-
diðinin  hayata  geçmesi  de-
mektir.  
Yeni milenyumda insanlýk,
Yaratýcý'sýyla kucaklaþmak için
Allah ile aldatan haraç ve
huruç odaklarýna komisyon
vermek zorunda kalmayacak-
lardýr. 
(Kaynak  Star  Gazetesi  Nö)

Büyük ve küçük mabet

Uyuþturucudan  ölen  oðlunun
arkasýndan  gözyaþý  döken
Leyla  Genç  "Tüm  çabamýza
raðmen  uyuþturucu  bataðýn-
dan  kurtaramadýk"  dedi.  

Sabah Gazetesi’nin geniþ ver-
diði haber göre aþýrý dozda
uyuþturucudan hayatýný kaybe-
den Cem Devrim Akdoðan'ýn
ölümünün ardýnda bir aþk
hikayesi ve yanlýþ arkadaþ seçi-

mi yatýyor. Anne Leyla Genç,
tüm çabalarýna raðmen Akdo-
ðan'ý uyuþturucu bataðýndan
kurtaramadýklarýný belirterek.
"Cem öldü. Baþka Cemler öl-
mesin" diye feryat ediyor. Aþ-
kýna karþýlýk bulamadýðý için
bunalýma girdiði ve arkadaþý
tarafýndan zehire alýþtýrýldýðý
belirtilen Cem önceki gün
annesi tarafýndan ölü olarak
bulundu.

Peþini  
býrakmadýlar

"Çocuklar tek
baþýna uyuþ-
turucuya bu-
laþmýyorlar.
Uyuþturucu
kullanan ya

da satan yanlýþ bir arkadaþ seç-
imi onlarý bu yola sürüklüyor"
diyen anne Leyla Genç,
"Uyuþturucuya baþladýðýný ilk
baþlarda anlayamadýk. Evde
sarhoþ gibi dolaþýyordu. Acý
haberi birkaç ay sonra öðren-
dik. Doktora götürmek istedik.

Cem, býrakacaðým dedi ve
sözünü tuttu. Dört yýl uyuþtu-
rucu kullanmadý" diyor. Oð-
lunun 1996'da eski satýcýsýyla
karþýlaþtýðýný ve uyuþturucuya
tekrar baþladýðýný belirten
Genç, bu olaydan sonra oðlu-
nu kurtarmak için ciddi bir
çaba sarf ettiklerini anlatýyor:
"Cem'e para vermiyorduk.
Sürekli odasýný kontrol ediyor-

duk. Eski arkadaþlarýyla görüþ-
türmüyorduk, tedavi de gördü.
Ancak bir þekilde telefonunu
buluyor ve sürekli rahatsýz ediy-
orlardý. Bu insanlar çocuðumu-
zun peþini býrakmadý.

Acýlý anne: “Cem uyuþturucudan
öldü, baþka Cem'ler ölmesin”



YYaallaann  ddüünnyyaa  bbiizziimm  oollssaa  nnee  ffaayyddaa

Pir  Sultan    Abdal

Gafil  gezme  þaþkýn,  bir  gün  ölürsün

Yalan  dünya  senin  olsa,  ne  fayda

Akýbet  alýrlar  tatlý  canýný

Bülbül  gibi  dilin  olsa  ne  fayda

Söylersin  de  söz  içinde  þaþmazsýn

Helali,  haramý  yersin,  seçmezsin

Nasibin  kesilir  de  sular  içmezsin

Akar  çaylar  senin  olsa  ne  fayda

Bir  gün  alýp  götürürler  evinden

Hakkýn  kelamýný  koyma  dilinden

Kurtulman  ki  azrailin  elinden

Dünya  dolu  malýn  olsa  ne  fayda

Pir  Sultan  Abdal`ým,  çýktýk  oturduk

Kaza  lokmasýný  burda  yitirdik

Dünya  bizim  diye  çektik  getirdik

Yalan  dünya  bizim  olsa  ne  fayda
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Cep telefonu kanser yapar mý?
Vatan Gaztesi’nin verdiði
habere göre Dünyada "cep
telefonunun saðlýða zararlarý"
konusundaki tartýþmalar sürer-
ken, ilk kez bir araþtýrma cep
telefonuyla beyin tümörü ara-
sýndaki baðlantýyý kanýtladý.
Araþtýrmayý yapan, týp ve fizyo-
loji dallarýndaki Nobel ödülünü
veren saygýn bir kurum, Ýsveç'-
teki Karolinska Enstitüsü'ydü.
Ýþin ilginç yaný, araþtýrmanýn
kapsamýna, Ýsveç denince akla
ilk gelen markalardan birinin,
Ericsson'un da gir-
mesiydi. Dünya
d e v i
Ericsson'u zor
d u r u m d a
b ý r a -

k a c a k
araþtýrma,
bilim çevrele-
rinde de ciddiye
alýnan veriler orta-
ya koydu. 
Ýsveçli uzmanlar, en az 10 yýl
cep telefonu kullanananlarýn
ender görülen bir beyin tümö-
rüne yakalanma riskinin en az
2 kat artýðýný açýkladý. Ýþte araþ-
týrmalarýyla gündem yaratan
enstitünün, 600 saðlýklý denek
ve 150 akustik nöroma hastasý
üzerinde yaptýðý araþtýrmanýn
sonucu:
"En az 10 yýl kullananlarda aku-
stik nöroma tümörü riski 2 kat
fazla. Daha çok kullanýldýðý
tarafta, örneðin sað kulaðýyla

konuþanlarýn sað tarafýnda bu
risk artýþý 4 kata çýktý. Ancak
deneklerin çoðu 1990'larýn
baþýndan itibaren cep telefonu
sahibiydi. Bu dönemde aðýr ve
büyük olan 'analog' tipi cepler
piyasaya hakimdi. Bu sebeple
riske eski tip telefonlarýn mý
yoksa dijitalin
(GSM) mi daha

çok

y o l
açtýðýný

b e l i r l e -
mek müm-

kün deðildi."
Uzmanlar, yaydýðý

radyasyon oraný düþük
olan cep telefonu modelleri-

nin tercih edilmesini ve kulaklýk
kullanýlmasýný tavsiye ediyor.
Akustik  nöroma  nedir?
Ender görülen ve iyi huylu bir
beyin tümörüdür. Ýçkulak böl-
gesinde oluþan tümör tedavi
edilmezse ölümcül olabilir.
Bu  tümör  nelere  yol  açar?
"Denge siniri tümörü" iþitme
kaybýna ve denge bozukluklarý-
na yol açar. Yüz sinirlerine sýç-
rarsa kýsmi felçlere neden olur.
Beyinde yarattýðý basýnç ise
ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Önceki  araþtýrmalar  ne  diyor-
du?
- Amerikan Saðlýk Vakfý ve Me-
morial Sloan-Ketterin Kanser
Merkezi tarafýndan 2000 yýlýn-
da 891 cep telefonu kullanýcýsý
üzerinde yapýlan araþtýrmada

beyin tümörü ile
cep telefonu kullanýmý ara-

sýnda "istatistiksel olarak belir-
gin" bir baðlantý saptanmadý.
Ancak "Ýleride yeni araþtýrmalar
yapýlmalý. Çünkü cep telefonla-
rý yeni bir fenomen ve bizim
deneklerimiz sadece 2-3 yýldýr
telefon kullanýyordu" denildi.
- Washington Üniversitesi Týp
Fakültesi uzmanlarýnýn 2002
yýlýnda yaptýðý araþtýrmada da
cep telefonu radyasyonunun
beyinde, akciðerde, karaciðer-
de ya da böbrekte herhangi bir
tümör oluþumuna yol açmadý-
ðý belirlendi. Fareleri 2 yýl boy-
unca günde 4 saat cep telefo-
nu radyasyonuna maruz býra-
kan uzmanlar 25 farklý bölgede
tümör oluþumuna rastlamadý.
Farelerin ömür süresinde de
deðiþiklik olmadý. Üreticiler
radyasyon oranlarýný açýklýyor
Cep telefonu üreticileri yýllardýr,

kullanýmda olan tüm telefon
modellerinin yaydýðý radyasyo-
nu açýklamaktan çekiniyordu.
Ancak saðlýk kurumlarýnýn ve
hükümetlerin gösterdiði ilginin
ardýndan üreticiler ortak bir
forum kurarak, radyasyon

oranlarýný açýklamaya
baþladý. 

Sað l ý k
politika-

larýna ver-
diði önemle tanýnan Ýngiltere
hükümeti en yoðun baskýyý
yapanlarýn baþýndaydý.
Avrupalý üreticileri temsil eden
The Mobile Manufacturers
Forum internet sitelerinde,
300'den fazla modelin yaydýðý
radyasyonu yayýnlamaya baþla-
dý. SAR deðerleri 
www.sarvalues.com'dan öðre-
nilebilir.
SAR  nedir?
Cep telefonu kullanýlýrken
vücudun emdiði radyoyasyon
miktarýnýn bir ölçüsü (Spesifik
Absorpsiyon-Emilim Oraný).
Avrupa Birliði maksimum SAR
seviyesini 2.0 olarak belirlemiþ,
bu seviyenin üzerindekilerin
saðlýða zararlý olduðunu vur-
gulamýþtýr. ABD ve Avustral-
ya'da ise bu oran 1.6.

YYýýllllaarrddýýrr  hhaallkk  aarraassýýnnddaa  ttaarrttýýþþýýllaann  bbuu  kkoonnuuddaakkii  eenn  cciiddddii  rraappoorruu,,  cceepp  tteelleeffoonnuu-
nnuunn  ddooððdduuððuu  üüllkkee  ÝÝssvveeçç  yyaayyýýnnllaaddýý..  CCeepp,,  bbeeyyiinn  ttüümmöörrüü  rriisskkiinnii  22  kkaatt  aarrttýýrrýýyyoorr
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kutlarýz.

Yeni Vatan Gazetesi

Tel.: 01/ 513 76 15 -0

CNN Türk'ün verdiði habere
göre Türk halkýný bilgilendir-
mek için kurulan AB Bilgi
Merkezi, 'ilginç' sorular nede-
niyle yorgun düþtü.
"Avrupa'da elimde bitkiyle
seyahat edebilir miyim?",
"dolmuþlar kalkacak mý?" ya
da "AB'de bir hamal en fazla
ne kadar yük taþýr?" gibi
sorularý yanýtlamaktan yor-
gun düþen uzmanlar, yine de
kimseyi geri çevirmemeye
gayret ediyor.
Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu'na baðlý AB
Bilgi Merkezi, AB ile ilgili tüm
bilgileri meraklýlara aktarmak
amacýyla 10 ay önce Ýstan-
bul'da kuruldu.
Ayda ortalama 600'e yakýn
soru gelen merkezde, dört
uzman telefon, e-posta ve
yüzyüze görüþme yoluyla
günde ortalama 30'a yakýn
soruyu cevaplandýrýyor.
Uzmanlar, bilgi merkezi
kurulduðundan bu yana 5
bin 800 soruya yanýt verdi.
AB kurumlarý, tarihi, politika-
larý ile ilgili genel sorularý
yanýtlayarak halký bilgilendi-
ren merkeze, hayli ilginç
sorular da geliyor. Ýþte mer-
keze gelen sorulardan bazý-
larý:
• AB ülkelerine elimde bitki

ile seyahat edebilir miyim?
• AB'de bir hamalýn taþýyabi-
leceði maksimum yük ne
kadar?
• Ýstanbul'da þehir içi dolmu-
þlarý kalkacak mý?

AB'ye  girdikten  sonra
hemþirelerin  durumu

ne  olacak?

Uzmanlar ise, soru ne olursa
olsun doðru bilgi vermeye ya
da arayanlarý doðru adrese
yönlendirmeye çalýþýyor.

En çok öðrencilerin ziyaret
ettiði bilgi merkezi, zaman
zaman AB karþýtlarýnýn da
eleþtirilerinin adresi oluyor.
Merkeze iþ baþvurularý, þaþýr-
týcý sorular ve ilginç talepler
de ulaþýyor.

Yazýlý  kaynaklar  ve
internet  eriþimi  mevcut

Merkezde Avrupa Birliði'nin
politikalarýný tanýtan yazýlý
kaynaklar ve ziyaretçilere AB
sitelerine on-line eriþim sað-
layan 10 bilgisayar bulunuy-
or.
AB Bilgi Merkezi'ne 0212
244 89 29 no'lu telefondan
ya da info@abinfoturk.net
adresinden ulaþýlabilir.

Bir 'garip' AB ilgisi!
Sorular uzmanlarý yordu 



Uluslararasý Af Örgütü'nün
Türkiye'de aile içi þiddetle ilgili
raporu açýklandý. 
Raporda, kadýna yönelik þidde-
tin sorumlularý olarak "koca,
baba, erkek kardeþ ve oðullar"
gösterildi, "gelenekler de þidde-
tin bahanesi haline geldi"
dendi.

Yasalar  uygulansýn  
baþbakan  kýnasýn

Örgütün Türkiye araþtýrmacýsý
Curry, "Bu þiddet en üst düzey-
de kýnanmalý, yasalar uygulan-
malý. Baþbakan töre cinayetleri-
ni kýnamalý" dedi. Raporu a-
janslar dünyaya duyurdu, BBC
televizyonu önemli haber ola-
rak yayýnladý.

Evde  þiddet  var...  
Kadýnýn  hali  periþan  

Türkiye'de kadýnlarýn üçte biri
aile içi þiddete maruz kalýyor. 
Ailenin seçtiði eþ adayýný red-
deden kadýn, dayak yiyor hatta
öldürülüyor.

Töre cinayetlerine intihar süsü
veriliyor ve aileler bunu gizliyor.
Küçük yaþtaki kýzlar reþit olma-
dan evlendiriliyor, fahiþeliðe
zorlanýyor.

Mallarýn ve arsalarýn yüzde
92'si erkeklerin üstünde.

Kadýnlar erkekten yüzde 20-50
daha düþük ücret alýyor.

Ayrýmcýlýk doðumda baþlýyor,
yetkililer kadýn haklarýný destek-
lemiyor.

Meclis'teki 550 sandalyeden
sadece 24'ü kadýnlara ait. 

***

Kadýnýn sýrtýndan sopa eksik
olmuyor 
Uluslararasý Af Örgütü'nün

kadýnlara yönelik þiddetle ilgili
raporunda korkutucu rakamlar
var. Rapora göre, Türk kadýnla-
rýnýn neredeyse üçte biri þiddet
görüyor. 

Uluslararasý Af Örgütü, "Tür-
kiye: Aile içi þiddete karþý mü-
cadelede kadýnlar" adlý çalýþma-
sýnýn sonucunda hazýrladýðý
raporu yayýnladý. Rapora göre
Türk kadýnlarýnýn üçte biri aile
içi þiddete maruz kalýyor.
Sabancý Üniversitesi Ýletiþim
Merkezi'nde dün düzenlenen
toplantýda açýklanan rapor
örgütün Haziran ve Temmuz
2003 tarihlerinde Türkiye'ye
yaptýðý ziyaretler de dahil
olmak üzere kendi inceleme-
leri, akademik araþtýrmalar, sivil
toplum kuruluþlarý ile avukat-
lardan alýnan bilgilerin analiz

edilmesiyle oluþturuldu. Rapor-
da, "Gelenek, hemen her za-
man hayatlarýný nasýl sürdüre-
ceklerine karar verme cüretinde
bulunan kadýnlara yönelik vah-
þetin bir bahanesi haline gel-
mektedir. Þiddetin önde gelen
nedeni, kadýnlarýn hayatýn her
alanýnda erkeklerle eþit olmasý-
ný yadsýyacak ayrýmcýlýktýr'' de-
niliyor. Örgütün Türkiye Araþ-
týrmacýsý Chiristina Curry, Tür-
kiye'deki kadýnlarýn yaklaþýk üç-
te birinin aile içi þiddete maruz
kaldýðýný belirterek, þöyle dedi:
"Güldünya, Þemse, Pýnar... Bu
liste devam ediyor. Kadýnlar aile
içinde dövülüyor, öldürülüyor,
tecavüze uðruyorlar. Ülkede
kadýna karþý þiddet en üst seviy-
ede kýnanmalýdýr. Ýnsanlar
kanunlardan haberdar edilmeli
ve kanunlar uygulanmalýdýr.

Baþbakan töre cinayetlerini
tekrar tekrar kýnamalýdýr. Ha-
zýrlanan reformlar ümit verici.
Ancak yasalarýn uygulanmasý
için polisin eðitimden geçmesi
gerekir."

Türü  deðiþiyor
Uluslararasý Af Örgütü Avrupa
ve Orta Asya Program yönetici-
si Halya Gowan da, dünyanýn
her yanýnda kadýnlarýn þiddete
maruz kaldýklarýný belirterek
þunlarý söyledi: "Bölgeden böl-
geye þiddetin türü deðiþiyor.
Örneðin Ýsveç'te aile içi tecavüz
yaygýnken Türkiye'de töre
cinayetleri öne çýkýyor. Þiddetin
altýnda yatan neden kadýnlara
hayatýn her alanýnda erkeklerle
eþit olmalarýný engelleyen
ayrýmcýlýktýr." 
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1 kilosu € 2.98

Bäcker
American 
Sandwich
750 gram

1 kg e 1.05

Pigino
Az Haþlanmýþ Pirinç
1 kilosu

Taze Avusturya 
Hindi Göðüs Eti
Bütün
1 Kilosu

5.49

Jacobs  Kaffee
Goldene  Auslese
çekilmiþ
500 gram

1 litresi € 0.19

0.79

Net 1 kg € 3.28

Delikatessa
Turþucuk
340 gram

0.590.89

0.29

6 þiþelik orjinal paket alýmlarýnda
17% indirim

je Fl.Þiþesi

Waldquelle
Mineralwasser
1,5 litresi
Þiþesi 0.35

sortenrein

0.99

6 þiþelik orjinal paket alýmlarýnda
17% indirim

je Fl.Þiþesi

Daha 

ucuzu olamaz
Daha  fazla  istiyorum

Römerquelle
Emotion
Limon, Mürver
Armut veya 
Guarana
1 litresi
Þiþesi 1.19



YENÝ  CHRYSLER VOYAGER
2,5 CRD € 31.890,-  DAN

BAÞLAYAN F ÝYATLARLA

2,5 CRD Turbodiesel veya 2,8 CRD Otomatik Her yolcuya ait Havayastýðý, 

ABS ve Kontrollü Çekiþgücü Ýki kademeli otomatik klima Avusturya üretimi ve 

kalitesinde Ýki sürgülü kapý  Tempomat CD çalarlý ses sistemi www.chrysler.at 

Abbildung Symbolfoto. Chrysler Voyager 2,5 CRD: CO2-Emission ab 203 g/km; Kraftstoffverbrauch gesamt ab 7,7 l / 100 km.

Hangi Minivan, disayný ile bütün bakýþlarý üzerine çekebilir?

Yedi yolcuya kadar konfor ve güven saðlayabilir?

Seyahatleri daha da keyifli hale getirebilir?

Orijinal’in Yenisi
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