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Avrupa Birliði Parlamentosu Almanya SPD
Milletvekili Vural Öðer, 18 Aralýk 2004 pazar günü,
Avusturya Devlet Televizyonu ORF’de, Avusturyalý
ünlü siyasetçilerin de katýldýðý “Türkiye’nin AB üye-
liðinin oylanmasý?” baþlýklý programda,  adeta
dostça siyaset dersi verdi. Öðer: “Avusturya’yý anla-
makta güçlük çekiyorum. Avusturya’da gerek siya-
siler, gerekse kamuoyunu yönlendirenler,
Avrupa’nýn  sihirli kutusundan sadece demokrasi,
barýþ, hürriyet, insan haklarý ve ekonomik geliþme-
ler gibi pozitif deðerleri çýkarýyorlar ve “Ýþte biz
buyuz” diyerek Türkiye’yi aþaðýlýyorlar. Oysa bu
sihirli kutuda, bundan daha elli yýl önce, 50 milyon
insanýnýn ölümüne ve 6 milyondan fazla insanýn
soykýrýmýna neden olan Ýkinci Dünya Savaþý baþta
olmak üzere, Birinci Dünya Savaþý, Haçlý Seferleri
gibi ülkeler, mezhepler ve ýrklar arasý pek çok savaþ
var. Kimse bunlardan bahsetmek istemiyor. Türkiye,
Avrupa Birliði’ne son elli yýlda baþardýðý insan
haklarý, demokrasi, serbest piyasa gibi güzel deðer-
leri için üye olmak istiyor. “Muhassýr devletler” ola-
rak gördüðü Avrupa Birliði’ne girmek isteyen
Türkiye, bu sayede kendi özünde var olan güzellik-
leri, hem vatandaþlarýna hem de yaþadýðý coðraf-
yadaki diðer ülkelere taþýmak istiyor. Olay bundan
ibarettir. Türkiye’yi iç siyaset malzemesi yapmayýn!”
dedi.  Haberin  devamý  Sayfa  5’de.  

office@yenivatan.com
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ORF’de görülmemiþ siyaset tartýþmasý
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Avusturya Dýþiþleri Bakaný iken, Avrupa Birliði
Dýþiþlerinden sorumlu Bakan olarak Avusturya’ya
atanan ve bakanlýðý onanan Ferore Waldner Yeni
Vatan Gazetesi’ne, “Avusturya  ‘da  Türk  toplumu-
nun  çeþitli  kesimleri    ile  görevim  sýrasýnda  tanýþma
ve  görüþme  olanaðým  oldu.  Bu  vesile  ile  Türk  toplu-
munun  tümüne  esenlik  ve  mutluluklar  dilerim”
dedi.   

Avusturya’daki Türkler arasýnda iþsizlik  artýyor
Viyana-Avusturya`da yaþayan
yabancýlarýn iþsizlik oranýnda,
geçtiðimiz yýla göre büyük  bir
artýþ gözlendiði aktarýldý. 2004
yýlýnda, yabancýlarýn Avustur-
yalý`lara göre yaklaþýk %5 ora-
nýnda daha fazla iþsizlik duru-
mu ile karþý karþýya kaldýðý
belirtildi. 2004 Eylül ayýna
kadar olan süreç içerisinde,

Avusturya vatandaþý olmayan
yabancý kadýnlarýn iþsizlik ora-
nýnýn %10,3 olduðu belirtilir-
ken, yabancý erkeklerde bu ora-
nýn %2,8 lerde olduðu açýk-
landý. Avusturya vatandaþlýðýna
geçen yabancýlarýn, iþ piyasa-
sýnda þanslarý artarken, eþlerin
Avusturya vatandaþý olmasý
durumunda da Avusturya`da

çalýþma haklarýnýn kazanýlaca-
ðýna ve iþsizlik oranlarýnda
azalma görülebileceðine iþaret
edildi. Viyana Ýþ ve Ýþçi Bulma
Kurumu (AMS) Basýn Sözcüsü
Susanne Rauscher, iyi olmayan
eðitim durumlarýndan dolayý
,yabancýlarýn, daha az tercih
edildiðine ve aranan niteiklere
sahip Avusturyalý bulunduðun-

da ise ilk önce yabancýlarýn
iþine son verildiðine dikkat
çekti. Yabancýlar içinde Ýþþizlik-
ten en fazla Türklerin sýkýntý
çektiði ve eðitime ve meslek
okullarýna önem vermezler ise
önümüzde ki yýllarda bu soru-
nun daha büyüyeceði belirtil-
di.Türk aileleri eðiteme önem
vermez ise sonu kötü olacak.

AB Dýþiþleri Bakaný 
Ferero’dan selamlar

Birol Kýlýç

Ferero Waldner

Viyana- Avusturya Parlamen-
tosu’nun ana komisyonunda
(Hauptausschuss), 17 Ara-
lýk’tan iki gün  önce, 15
Aralýk’ta yapýlan toplantýda,
Türkiye'nin AB'ye giriþ baþvu-
rusu hakkýndaki görüþler tar-
týþýldý. Parlamento’daki dört
parti arasýndan bir tek Yeþiller
Partisi, Brüksel'de yapýlacak
olan toplantýda, Türkiye ile
görüþmelerin baþlamasý yö-

nünde oy kullanýlmasýný talep
etti. SPÖ (Avusturya Sosyal
Demokrat Partisi) ve FPÖ
(Avusturya Özgürlük Partisi)
ise, görüþmelerin baþlamama-
sý ve Türkiye'ye tam üyelik per-
spektifi verilmemesi yönünde
önerge verdiler. Diðer üç parti-
nin desteklememesi sonucun-
da Yeþiller’in önergesi,
Avusturya Parlametosu tara-
fýndan  reddedildi. 

Sadece Yeþiller’den destek!

Viyana-Avusturya Baþkbakaný
ÖVP’li  Wolfgang Schüssel’n
adeta Türkiye’nin AB’ye girme-
mesi için teklif ettiði halk oyla-
masýndan bir gün sonra   da
Avusturya Cumhurbaþkaný
Heinz Fischer, Avusturya Haber
Ajansý’na Türkiye'nin tam üyeli-
ði konusunda Avrupa Birliði
ülkelerinde genel bir referan-
dum(halk oylamasý)  yapýlma-
sýnýn ''doðru olacaðýný''  ifade
etti. Þimdiye kadar hiç bir ülke

içinböyle bir uygulama teklif
edilmemiþti.  AB zirvesinde
Türkiye ile müzakerelerin 3
Ekim 2005'te  kararlaþtýrýlma-
sýndan ''memnuniyet duyduðu-
nu'' ifade  eden Fischer, ''Ancak
Türkiye'nin tam üyeliði konu-
sunda AB genelinde bir refe-
randum yapýlmasý, hem
Avusturya hem de tüm AB 
halklarý için çok anlamlý olacak-
týr. Referandum ile AB ülkele-
rindeki tüm insanlara
Türkiye'nin müzakere süreci
sonunda tam üye olup olmaya-
caðýna iliþkin demokratik
görüþlerini bir þekilde belirtme
hakký verilmiþ olacaktýr'' diye
konuþtu. Fischer, ''Eðer AB
genelinde bir referandum
yapýlmasý mümkün olmazsa o
zaman Avusturya'da geniþ siya-
si bir çerçevede konunun tartýþ-
ýlmasý ve referandum yapýlmasý
gerektiðini'' savundu.

Heinz Fischer’den þok açýklama
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Viyana- Avusturya Alevi
Federasyonu geçtiðimiz günler-
de „Kamuoyunun dikkatine!
Ýftiralar bizi sarsmaz’’ baþlýklý
daveti ile düzenlediði basýn
konferansýnda:  „Alevi  toplumu
geçmiþten  günümüze  kadar,
1400  yýllýk  tarihi  boyunca  yaþa-
dýðý  coðrafyada  maruz  kaldýðý
sayýsýz  iftiralar,  katliamlar  ve
baskýlara  raðmen,  inancýný
olduðu  gibi  korumayý  baþar-
mýþtýr  ve  Avrupa’da  bu  çerçeve-
de  bir  baský  görmeyen  Alevi
yurttaþlarýnýn,  inançlarýný  basit
bir  þekilde  terk  ettikleri,  bir
iddia  ve  iftiradan  öteye  gitme-
mektedir“  dedi.    Avusturya
Alevi  Federasyonu’nun  basýn
konferansýnda  daðýttýðý    açýkla-
ma  þöyle:    „Yeni  Hareket
Gazetesi’nin,  8  Aralýk  2004
tarihli  baskýsýnda  ve  5  Aralýk
2004  tarihinden  bu  yana  ayni
adý  taþýyan  internet  sayfasýnda
„Avrupa’da  yaþayan  50.000
Alevi  vatandaþý  Yehova
Þahitleri’ne  geçti.“  baþlýklý
haber  yer  almaktadýr.  Haberin
devamýnda,  Avusturya  Alevi
Birlikleri  Federasyonu  (AABF)
Genel  Baþkaný  Mehmet  Ali
Çankaya’nýn,  Yeni  Hareket
Gazetesi  muhabirlerinin  konuy-
la  ilgili  yorumunu  sormasý  üze-
rine,  bu  durumu  normal  karþý-
ladýðýný  belirttiði  yazmaktadýr.
Öncelikle  Sayýn  Genel
Baþkanýmýzýn  böyle  bir  demeç
verdiði  kesinlikle  asýlsýzdýr  ve  de
doðru  deðildir.  Bu  demeç,  Yeni

Hareket  Gaze-
tesi’nin  muhabir-
lerine  ait  olup,
tamamen  yalan
ve  iftiradan  iba-
rettir.    Avusturya
Alevi  Birlikleri
Federasyonu  ola-
rak,  6  Aralýk
2004  tarihinde
konuyla  ilgili  Yeni
H a r e k e t

Gazetesi’ne  yolladýðýmýz  tekzip
yayýnlanmadýðý  gibi,  ayný  gün
Habertürk  kanalý  akþam  haber-
lerinde,  Sayýn  Genel
Baþkanýmýzýn  canlý  yayýna  bað-
lanarak  yaptýðý  açýklamalar  da,
yine  Yeni  Hareket  Gazetesi  yet-
kilileri  tarafýndan  dikkate  alýn-
mamýþtýr.  Alevi  toplumu  geç-
miþten  günümüze  kadar,  1400
yýllýk  tarihi  boyunca  yaþadýðý
coðrafyada  maruz  kaldýðý  sayý-
sýz  katliamlara  ve  baskýlara  rað-
men,  inancýný  olduðu  gibi
korumayý  baþarmýþtýr  ve
Avrupa’da  bu  çerçevede  bir
baský  görmeyen  Alevi  yurttaþla-
rýnýn,  inançlarýný  basit  bir  þekil-
de  terk  ettikleri,  bir  iddia  ve  ifti-
radan  öteye  gitmemektedir.
Alevi  örgütlenmesi  olarak,  böy-
lesi  çirkin  saldýrýlara  alýþkýn
olduðumuzu  hatýrlatýr;  Yeni
Hareket  Gazetesi’nin  kalemþör-
leri  tarafýndan  baþlatýlan  bu
iftira  kampanyasýnýn  örgütlen-
memizi  sarsamayacaðýný  bu
vesile  ile  bir  kez  daha  belirtmek
isteriz.  Bu  sebeple  yukarýda
belirtilen  uydurma  haberlerin
yayýnýnýn,  Yeni  Hareket
Gazetesi’nin  ilgili  yetkilileri
tarafýndan  derhal  durdurulma-
sýný  beklediðimizi  ve  aksi  takdir-
de  gerekli  bütün  hukuki  iþlem-
leri  baþlatacaðýmýzý  kamuo-
yunun  bilgilerine  sunarýz.
Viyana,  10.12.2004    
Avusturya  Alevi  Federasyonu
Basýn  Basýn  Bürosu“
Yeni Vatan Gazetesi’ne konu-

þan AABF’ye üye olmayan Alevi
bir vatandaþ ise þunlarý söyledi:

“Yeni  Harekett  adlýý
yerel  gazettenin  ttam  kaynaðýýnýý
ve  doðruluðunu  araþttýýrmadan
““iddia””  kelimesini  bile  kullan-
ma  zahmettine  girmeden  direktt
““ÝÝnanç  depremi””  baþlýýðýýnýý  kull-
anmasýý  ne  ÝÝslam  dini  ile  ne  de
ciddi  habercilik  anlayýýþýý  ile  bað-
daþmamakttadýýr..    Aynýý  haberde
Aleviler  hakkýýnda  ‘‘Alevilerin
inanç  boþluðundan    yararlanýý-
lýýyor””    kelimelerinin  kullanýýlma-
sýý  ttam  bir  saldýýrýý  ve  ifttiradýýr
Kur’’an  Kerim’’in  Bakara
Süresi’’nin  256..Ayetti,  ’’’’Dinde
zorlama  ve  baskýý  yokttur””  diyor..
Bunun  dýýþýýnda  Kur’’an-ýý  Kerim
‘‘in  bir  ayettinde  de  ””Senin  dinin
sana  benim  dinim  bana  diyor””  

AABF Kamuoyunun dikkatine iþte þu açýklamayý yaptý:

Yeni Hareket Gazetesi’nin yayýncýlarý ve sahiplerinden farklý bir
mezhepten olan Aleviler hakkýnda www.ce-linz.at adlý
Hristiyan Papazlar tarafýndan  internette  yayýnlanan Web site-
sini, hiç bir habercilik ve gazetecilik araþtýrmasýna gerek duy-
madan sanki yüzde yüz doðru imiþ gibi kullanmasý, özellikle
AABF’ye üye olmayan binlerce Alevi vatandaþý derinden üzdü.

Avusturya Alevi Federasyonu’nun
basýna daðýttýðý açýklama

AABF Basin
Sözcüsü
Kemal Soylu

AABF Baþkaný
Mehmet Ali
Çankaya

Yeni Hareket
Gazetesi’nin
kaynak alarak
haber yaptýðý
katolik-web
sitesi.

“iftiralar bizi sarsmaz”
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Viyana-  Avusturya  Halk  Partisi
(ÖVP)  Viyana  Eyalet  Parlamen-
tosu  Teþkilat  Baþkaný  Dr.
Matthias  Tschirf,    ÖVP'nin    Türk
asýllý  Milletvekili  adayý  Þirvan
Ekici  ile  birlikte  Yeni  Vatan
Gazetesi’ni  ziyaret  etti.    ÖVP'li
Dr.  Tschirf,    Viyana  kentini
yöneten  Sosyalistlerin,  özellikle
yabancýlar  politikasýnda  göz
boyadýðýný  belirtti.  Dr.  Tschirf:
"Türkiye'den  göç  etmiþ  yabancý-
larýn  sorunlarýnýn  çoðunun
sözde  çözüldüðü  söylenmekte-
dir.  Oysa  bu  insanlarýn  eðitim,
ev  ve  iþ  gibi  alanlarda  sorunlarý
daha  dað  gibi  durmaktadýr.
SPÖ'lü  Uyum  Bakaný  Wehsely
ve  Viyana  Eyalet  Baþkaný  Haupl,
üç  hafta  boyunca  resim  çektirip
gazetelerde  boy  göstermek
yerine,  bu  sorunlarýn  çözümü-
ne  yönelik  bir  plan  hazýrlayýp,
bu  planlarý  Viyana  Eyaleti
Parlementosuna  sunsunlar  ve
biz  de  programlarýna  destek
verip  bu    sorunlarý  beraber
çözelim”  dedi.

Viyana'da iþsizlik oranýnýn,
yüzde  on olduðunu ve bunla-
rýn arasýnda en fazla iþsiz oraný-
ný Türkiye'den göç etmiþ, Türk
veya Avusturya vatandaþý göç-
menlerin oluþturduðunu belir-
ten Tschirf, " SPÖ’nün  politika-
larý,  gerek  konut  sorununda,
gerekse  iþsizliðe  çözüm  üret-
mede  iflas  etmiþtir.  Türkleri
kucaklayarak,  öperek  ve  resim
çektirip  gazetelerde  yayýnlata-
rak  sorunlar  çözülmüyor.
Dünyanýn  en  fazla  belediye
evine  sahip  olan  Viyana  Eyaleti,
Türk  vatandaþlarýna  ev  vermek-
te  neden  direnmektedir.  Henüz
Avusturya  vatandaþlýðýna  geç-
memiþ  Türklerin  en  büyük
sorunu  ev  ve  iþtir" dedi. Viyana
Eyaletini  tek baþýna yöneten
SPÖ'nün, eðitim politikasýnýn
da içler acýsý olduðunu ifade

eden ÖVP'li Tschirf  Yeni Vatan
Gazetesine þu dikkat çekici açý-
klamalarda bulundu: "Sonder-
schule  diye  bilinen  ve  zeka
özürlü  çocuklarýn  gönderildiði
okullarýn,  zehir  gibi  akýllý  Türk
çocuklarý  ile  dolu  olmasýnýn
sebebi,  yine  Viyana'nýn  SPÖ
Eðitim  Bakanlýðý’dýr.  Türk
çocuklarý,  ya  Sonderschule  ya
da  Haupschule
(Ortaokul)  dediði-
miz,  bitirdikten
sonra  üniversiteye
gitmenin  mümkün
olmadýðý  okullara
g i t m e k t e d i r .
Soruyoruz  neden?
Cevabý  çok  basit.
Çünkü  Türk  çocuk-
larý,  eðer  anaoku-
luna  gitmeden

ilkokula  baþlamýþlarsa, Alman-
ca’yý  tam  olarak  öðrenene
kadar  derslerine  konsantre  ola-
mamakta  ve  öðretmenler  de
çocuklarý,  direkt  zeka  özürlüler
okulu  olan  Sonder-sschule’ye
göndermektedir.  40  yýldýr
Viyana'yý  yöneten  SPÖ,  neden
bu  sorunu  çözemiyor?  
Çünkü  plan  ve  programlarý  yok

ya  da  uygulamada  samimiyet-
sizler"  dedi  .  ÖVP'li  Tschirf,
Viyana  Eyaleti’ni  tek  baþýna
yöneten  SPÖ'nün  “benim  ada-
mýn  olsun  ne  olursa  olsun“
siyasetini  artýk  býrakmasý,  iþ
yapabilen  insanlarla  yola
devam etmesi  ve  iþi  bilen  ins-
anlarýn  desteklenmesi  gerekir”
dedi.

ÖVP Teþkilat Baþkaný Tschirf’den sert eleþtiri:

"SPÖ iki yüzlü bir siyaset izliyor"

ÖVP Viyana Teþkilat Baþkaný 
Eyalet Milletvekili 
Matthias Tschirf, Yeni Vatan
Gazetesi’ni ziyaret  etti

Viyana Eyaleti Uyum  Bakaný Sonya
Wechsely, 16. Viyana bölgesinde yeni
kurulan MA17'nin  Batý Uyum Hizmet
Bürosu’nun açýlýþýnda, Hollanda'da
vuku bulan çirkin görüntülerin
Avusturya'da teþekkül edemeyeceðini
belirterek, "Ýslam ile terör kelimesinin
yan yan kullanýlmasýna müsaade

etmeyeceklerini söyledi.16.’ýncý
Viyana'nýn MA 17’ye baðlý bürosunda
Kadir Sel Müdür olarak görev yapacak.
Aziz Gülüm ve Kemal Yýldýz,Kadir Sel
ile birlikte Türkçe danýþma hizmetlerin-
de bulunacaklar.MA17'nin 16. Viyana
Danýþma Bürosunun adresi þöyle: 
16, Thaliastrasse 102-104/ Stiege 1/3

16. Viyana’da danýþma bürosu
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AB Parlamentosu Milletvekili Vural Öðer ORF’de:
“Avrupa kutusundaki çirkinlikleri unutamazsýnýz”
Viyana- AB Parlamentosu
Almanya Milletvekili (SPD)
Vural Öðer, geçtiðimiz pazar
günü Avusturya Devlet
Televizyonu ORF’de, “Türkiye
AB üyeliðinin oylanmasý?”
baþlýklý yayýnda, milyonlarca
seyirciye unutulmaz anlar
yaþattý. 25 Avrupa Birliði ülke-
si arasýnda, Türkiye’nin AB’ye
giriþine en çok karþý çýkan
ülkenin Avusturya olmasý
nedeni ile programa yoðun
ilgi vardý. Avrupa Birliði
Parlamentosu Almanya SPD
Milletvekili Vural Öðer,
“Avusturya’yý anlamakta
güçlük çekiyorum.
Avusturya’da gerek siyasiler
gerek ise kamuoyunu yönlen-
direnler Avrupa’nýn  sihirli
kutusunda sadece demokrasi,
barýþ, hürriyet, insan haklarý
ve ekonomik geliþmeler gibi
pozitif deðerlerin var olduðu-
nu ifade ediyorlar ve o kutu-
dan sadece bunlarý çýkarýyor-
lar.” dedi. Bu sihirli kutuda,
bundan daha elli yýl önce, 50
milyon insanýnýn ölümüne ve
6 milyondan fazla insanýn soy-
kýrýmýna neden olan Ýkinci
Dünya Savaþý baþta olmak
üzere, Birinci Dünya Savaþý,
Haçlý Seferleri gibi ülkeler, mez-
hepler ve ýrklar arasý pek çok
savaþýnda olduðunu hatýrlatan
Vural, kimsenin bunlardan
bahsetmek istemediðinin altýný
çizdi. Vural, “Türkiye, Avrupa
Birliði’ne þu anda son elli yýlda
baþardýðý insan haklarý, demok-
rasi, serbest piyasa gibi güzel
deðerleri için üye olmak istiyor.
“Muhassýr devletler” olarak
gördüðü Avrupa Birliði’ne gir-
mek isteyen Türkiye, bu sayede
kendi özünde var olan güzellik-
leri, hem vatandaþlarýna hem
de yaþadýðý coðrafyadaki diðer
ülkelere taþýmak istiyor. Olay
bundan ibarettir. Türkiye’yi iç
siyaset malzemesi yapmayýn!”
dedi.

Programa katýlan Avusturya
Sosyalist Partisi (SPÖ) Teþkilat
Baþkaný Dr. Josef Cap, “Türkiye,
Avrupa Birliðine giriþ müzake-
releri için bile hazýr deðil.
Baþbakan Schüssel, 17
Aralýk’ta ne hakla “evet” oyu
kullandý. Ayrýca Cumhurbaþ-
kaný Fischer’in, tüm Avrupa
Birliði’nde bir halk oylamasýna
gidilmesi fikrini destekliyoruz.
Zaten Krone Gazetesi, sami-
miyetle ifade ediyorum ki,  bu
konuda çok doðru yazýyor.”
dedi. Cap’ýn, “Bizim baþkaný-
mýz Gusenbauer, þayet
Avusturya Baþbakaný olsa idi,
Avusturya’nýn kararý veto
etmesini saðlardýk” sözlerine,
programa katýlan Avrupa Birliði
Milletvekili ve ayrýca Hükümet
olan  Avusturya Halk Partisi
(ÖVP) Milletvekili Ursula
Stenzel gülerek, “SPÖ Teþkilat
Baþkaný Cap, muhalefette

olduðu için Türkiye konusunu
istismar ediyor. Türkiye, Avrupa
Birliði’nin ciddi bir partneridir.
Ama tam üye olmak zorunda
deðil. Biz, Baþbakan
Schüssel’in amacýna ulaþtýðýna
ve ucu açýk ve sonu mutlaka
tam üyelik olmasý gerekmeyen
bir perspektifin açýlmasýna vesi-
le olduðuna inanýyoruz.Tam
üyelik istemiyoruz” þeklinde
cevap verdi. Programa, Yeþiller
adýna katýlan Baþkan Alexander
van der Bellen, Türkiye üzerin-
den Avusturya’da iç siyasete
yönelik ucuz politika yapýldýðý-
ný, Avusturya’da yaþayan Türk
toplumunun resmi ve enteg-
rasyon sorunlarý yüzünden
Türk toplumuna ve Türkiye’ye
karþý büyük bir önyargý olduðu-
nu belirtti. Türkiye’de, Boðaziçi
ve Ortadoðu gibi üniversitelerle
öðretim üyesi olarak kurduðu
iliþkilerde, bu üniversitelerin

dünya çapýnda iyi ve kaliteli
eðitim verdiðini gördüðünü-
nün de altýný çizen van der
Bellen, Türkiye’nin AB’yle olan
yakýn iliþkisinin kösteklenme-
mesi, aksine desteklenmesi
gerektiðini vurguladý.Bellen,
sadece Avusturya’da yapýlacak
bir referandumu destekleme-
diklerini, þayet bir halk oylama-
sý yapýlacaksa, bunun Avrupa
Birliði’nin tüm ülkelerinde
yapýlmasý gerektiðini belirtti.
Avrupa Birliði eski
Komiserlerinden Alman
Michaele Schreyer ise, konuþ-
masýnda þu sözlere yer verdi:
“Türkiye’ye, Avusturya’da hak-
sýzlýk yapýlýyor. Türkiye’nin son
on yýlda gösterdiði demokratik
ve ekonomik geliþmeler, çok
umut. Türkiye þayet bu tempo
ile devam ederse, müzakeler
sonucunda Avrupa Birliði’ne
üye olacaktýr.” 

ÖVP
Ursula Stenzl

FPÖ
Heinz Strache

Yeþiller 
Alexander

van der
Bellen

Vural öger



GGÜÜNNDDEEMMSayfa 6 Sayý 51

YENÝ VATAN GAZETESÝ

YYAAÞÞAAMM

Feldkirch’de vurdu, Brüksel’de yakalandý
Feldkirch - Geçtiðimiz günler-
de, Feldkirch þehrinde vahþi
batý filmlerini aratmayacak bir
olay gerçekleþti. Olayýn katil
zanlýsý M.Yeþilyurt,Türkiye’ye
kaçmak isterken Brüksel
Havalimaný’nda yakalandý.
Felkirch’de olay gecesi, 55
yaþýndaki inþaat iþçisi  Mustafa
Yeþilyurt  ve bir Türk`ün (50),
yanlarýndaki iki kiþiyle birlikte

Feldkirch merkezinde bulunan
„Orkide“ adlý bara gittiði ve
aldýklarý alkolünde etkisiyle iki
Türk arasýnda kumardan dolayý
kavga çýktýðý belirtildi. „81“
adlý oyunu kaybeden Türk’ün,
55 yaþýndaki M.Yeþilyurt’u
oyunda hile yapmakla suçladý-
ðý ve bunun üzerine çýkan tar-
týþmada, silah taþýma yasaðý
bulunan M.Yesilyurt’un,  6,35

kalibrelik silahý ile Türk arkada-
þýna iki el ateþ ettiði bildirildi.
Olay yerinde yapýlan inceleme-
de, kime ait olduðu araþtýrma-
lar sonucunda belirlenecek
olan bir de býçak bulundu.
Olay yerinden,  kýrmýzý, Toyota
Corolla markalý otomobiline
binerek hýzla uzaklaþan
M.Yeþilyurt`un kurþunlarýyla
aðýr yaralanan ve hastanede

komada bulunan üç çocuk
babasý Türk kýsa bir süre sonra
hayata veda etti. M.Yeþilyurt ,
Brüksel Havalimaný’nda olay-
dan yaklaþýk dört hafta sonra
Antalya’ya uçmak üzere iken
üzerinde Ýtalyan Pasaportu ile
yakalandý. Katil zanlýsý M.
Yeþilyurt, Avusturya polisine
yakýn bir zamanda teslim edi-
lecek. Avusturya’da son iki
yýlda Türk toplumu arasýnda
canice cinayetler artýyor.

M. Yeþilyurt

MM..YYeeþþiillyyuurrtt  ,,  BBrreeggeennzz  ppoolliissiinniinn  vveerrddiiððii  bbiillggiiyyee
ggöörree,,  OOrrkkiiddee  KKaahhvveessii’’nniinn  öönnüünnddee  ooyyuunn  aarrkkaaddaaþþýýnnýý
vvuurrdduukkttaann  ssoonnrraa  kkaaççmmýýþþttýý..

HHangi ihtiyacýnýz için 
baþvuruda bulunursanýz bulu-
nun, kredi görüþmelerinize ne
kadar iyi hazýrlanýrsanýz,  kredi
talebinde bulunduðunuz
kuruluþ tarafýndan 
(çoðunlukla banka), o kadar
profesyonel bir müþteri olarak
deðerlendirilirsiniz. Kredi 
almanýz gerektiðinde, 
öncelikle ihtiyaç duyduðunuz
finansal kaynak için, hangi
kredi formunun sizin 
ihtiyacýnýza  uygun olduðunu
tespit etmelisiniz. Kredi talebi
görüþmelerinizde aþaðýda 
belirtilen genel evraklarý 
bulundurmanýz, size zaman
kazandýracaðý gibi iyi bir etki
býrakmanýza da yardýmcý ola-
caktýr:
-Kimlik fotokopisi
-Ýkametgah belgesi  
(Melde-zettel)
- Son üç aylýk gelir 
durumunuzu gösteren ilgili

belgeler (Maaþ bordrosu vb.)

-Ev giderleri bütçesi
(Haushaltcheckliste )
Ayrýca bankadaki müþteri 
temsilcinizle;
-Kredinin miktarý ve kaç 

taksitte ödeneceði,  
(aylýk/ üç aylýk / 6 aylýk/ yýllýk)
-Kredi ile ilgili ek giderlerin
tutarý (Örneðin noter 
masraflarý, baþvuru masraflarý,

Hayat/Ölüm sigortalarý
vb.). Bu bilgiler kredi sözleþ-
melerinde standart olarak yer
almadýðýndan, bunlarla ilgili
ayrýntýlar hakkýnda ayrýca bilgi
alýnmasý gerekmektedir.
-Genel vergilerin miktarý ve
vergilerin kredi sözleþmesine
dahil olup olmadýðý, 
-Ýþlem harcýnýn kredi 
sözleþmesine dahil edilip edil-
mediði, 
-Faiz oranlarý, 
-Hangi zaman aralýklarýnda
kredinin artýrýlacaðý ya da 
azaltýlacaðý,
-Kredi oranlarýndaki azalma ya
da artýþ hemen ya da ilk vade-
den itibaren ekstra 
hesaplanacaðý,
-Kredi sözleþmesini sonlandýr-
ma olanaklarý ve sözleþmenin
hangi þartlarda kredi veren
kuruluþ tarafýndan feshedile
bileceði konularýný mutlaka
açýklýða kavuþturmalýsýnýz.

Avusturya’da  kredi  
görüþmeleri  için  

öneriler
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Viyana-Kasým ayýnda,
Entegrasyondan Sorumlu
Bakan Sonja Wehsely,
Leopoldstädter  GR  Karl Heinz
Hora ile birlikte yaptýklarý ziya-
rette entegrasyon projesinin en
güzel örneklerinden birini
sundu. Bakan Sonja Wehsely,
"Birlikte yaþam çocuk yuvalarýn-

da baþlýyor. Þahsi  çabalarýmla
ve Viyana Belediyesi`nin katký-
larý ile gerçekleþtirilen bu
mükemmel projenin,oluþma-
sýndan son derece memnu-
num" diyerek düþüncelerini
ifade etti.  Wehsely ayrýca,
"Wiener Leopoldstad þehrinde-
ki çocuk yuvasý ""Gökkuþaðý" ve

"Bayanlar için Eðitim ve Genel
Kültür Derneði"  entegrasyon
projesinin yerel örneklerini
oluþturuyor. Dernek,
Grätzl`den gelen bayanlar için
Almanca kursu imkaný sunuyor
ve 23 kiþilik gruplarda Türkçe
ve Almanca anadiline sahip
çocuklarýn olusturduðu çocuk

yuvasý bulunuyor. Bu sayede
Almanca kursuna gelen anne-
ler için, profesyonel bir çocuk
bakýmý hizmeti sunuluyor.
Bayanlar için Almanca kursu
sýrasýnda çocuklarýna iyi bakýl-
dýðýný bilmek oldukça önemli"
dedi.

Yeni entegrasyon çocuk yuvasýna ilgi büyük

SSeevvggiillii  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessýý
OOkkuuyyuuccuullaarrýý!!
Viyana Belediyesi, Viyana´da
360 çocuk yuvasýný  75.000
çocuðun hizmetine sunuyor.
Çocuklarýmýz, bu yuvalar
sayesinde okula en iyi þekilde
hazýrlanma imkaný buluyor
ve  uyum içerisinde oyun
oynamayý öðrenmenin yaný-
sýra  ayný zamanda dillerini
de geliþtirip eðleniyorlar.
Belediye´ye ait yuvalarda

ana dili Almanca olan ve
olmayan çocuklar, ayný grup
içerisinde ana dili Almanca
olan  çocuk pedagogu ve
yardýmcýsý eþliðinde  yer alý-
yorlar.  Çocuklarýmýz birlikte
büyüsün. Anaokulunda
Almanca öðrenen çocuklarý-
nýz ilkokula baþlarken zorluk
çekmeyecekler.  Hedefimizde
mutlu ve huzurlu çocuklar
yetiþtirmek olmalýdýr. 
Birlikte yaþam yuvada baþlar! 

Not:  277  55  55
no´lu  telefon
numaras ýndan
0 8 : 0 0 - 11 8 : 0 0
saatleri    arasýn-
da,  yuva  ile  ilgili
merak  ettiðiniz
tüm  konularda
bilgi  edinebilirsi-
niz.

Birlikte yaþam yuvada baþlar
KKoonnuukk  YYaazzaarr  ::SSoonnjjaa  WWeehhsseellyy-VViiyyaannaa  EEyyaalleettii  BBaakkaannýý  

AAnnaaookkuulluunnuunn  KKuurruuccuussuu
ÖÖkkþþaamm  CCiihhaanneerr

Yeni entegrasyon çocuk yuvasýna ilgi büyük
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Kýsa adý SPÖ olan Avusturya
Sosyal Demokrat Partisi men-
subu Viyana Eyaleti Belediye
Baþkaný Haupl, baþkanlýðýnýn
10.’uncu yýlýna istinaden Falter
Dergisi’ne konuþtu. Çeþitli
konularda ki sorulara açýk ve
net cevap verdiði dikkat çeken
Belediye Baþkaný, Almanca ter-
cümesi “Graue Wölfe” olan
Bozkurtlar’a karþý sýfýr tolerans
ile savaþýlmasý gerektiðini ifade
etti. (*Bakýnýz ekte Falter adlý
Dergi’deki ilgili yer)  Falter
Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni
Armin Thurnherr’in
“Viyana’da, entegre olmak
istemeyen ve kapalý bir dünya-
da yaþayan Türkler var; burada
gericilik ve irtica kaynýyor. Siz
bu dünyayý “Avrupa”laþtýrmak
için ne yapýyorsunuz?” sorusu-
na istinaden, Viyana Belediye
Baþkaný Haupl þu cevabý verdi:
“Dini  yerleri  siyasete  alet  eden-
lere  karþý,  Müslüman  Cemiyeti
ile  birlikte,  iþbirliði  içinde  ça-
lýþýyoruz  ve  bu  suistimallere
müsaade  etmiyoruz.  Özellikle
ülkücülerin  yani  faþiþt    organi-
zasyonlarýn  suistimallerine
karþý  savaþýyoruz.  Faþistliðe
karþý  nereden  geldiðine    bakýl-
maksýzýn  savaþýlmasý    gereki-
yor.  Hem  de  sýfýr  tolerans  ile”.  

Micheil Haupl’un Falter Gaze-
tesi’ne verdiði demece istina-
den Avusturya Türk
Federasyonu Baþkaný Satýlmýþ
Yalçýn’ýn, Yeni Vatan
Gazetesi’ne gönderdiði basýn
açýklamasý ise birebir þöyle: 

„Viyana  Büyükþehir
Belediye  Baþkaný  Sayýn  Michael
Haupl,  baþkanlýðýnýn  10.’uncu
yýlý  nedeniyle  Falter
Gazetesi’yle  yaptýðý  röportajýn-
da,  Avusturya’da  yaþayan
Müslümanlar  hakkýnda  güzel
þeyler  söylüyor.  Ve  daha  sonra
konuþmasýna  þöyle  devam
ediyor:  “Burada  dini  siyasete
alet  ediyorlar,  faþistler  var,

Bozkurtlar.  Bunlara  sýfýr  tole-
rans  tanýmak  gerekir.  Bunlara
karþý  savaþmalýyýz.“    Avusturya
Kültür  Dernekleri,  1976  yýlýnda
kurulmuþ  olup  halen
Avusrturya’nýn  her  bölgesinde
faaliyet  göstermektedir.  1994
yýlýnda,  bir  “Çatý“  kuruluþu
haline  dönüþtürülmüþtür.
Avusturya  Türk  Federasyonu,
Avusturya  kanun  ve  yasalarýna
göre  kurulmuþ,  kanun  ve  yasa-
lara  saygý  duyan,  hiçbir  yýkýcý  ve
bölücü  faaliyete  karýþmamýþ,
Avusturyalý  komþularýyla  iyi  iliþ-
kileri  olan,  yani  Avusturyalý
dostlarýnýn  dinlerine,  dillerine,
örf,  adet  ve  kültürlerine  daima
saygý  duyan  ve  yine  Avustur-
ya’da  faaliyet  gösteren  en  iyi
entegre  olmuþ  sivil  toplum
örgütüdür.  Biz  faþistliði  kabul
etmiyoruz.  Faþistte  deðiliz.
Sayýn  Haupl,  ne  kadar  faþistlere
karþýysa,  biz  de  o  kadar  kar-
þýyýz.  Hiçbir  zaman  da,  dini
siyasete  alet  etmedik  ve
etmeyeceðiz.    Avusturya  Türk
Federasyonu  ve  bize  baðlý  olan
bütün  dernekler,  buradaki
diðer  sivil  toplum  örgütleriyle
iyi  iliþkiler  içerisindedir.  Bu  siya-
si  partilerden  birisi  de,
SPÖ’dür.    Bizler  Sayýn  Haupl’un
açýklamalarýný  kabul  etmiyoruz.
Bizi  ve  bütün  üyelerimizi
üzmüþtür.  Ýnanýyorum  ki,  Sayýn
Haupl  bizleri  yakinen  tanýma-
maktadýr.  Hakkýmýzdaki  bilgile-
ri  güvenilir  kaynaklardan  alma-
dýðýný  düþünüyoruz.  Sayýn  Be-
lediye  Baþkanýmýzý  en  kýsa
zamanda  ziyaret  edeceðiz  ve
ayrýca  kendilerini  de  bizim  mer-
kezimize  davet  ediyoruz.  Çalýþ-
malarýný  takdir  ediyor,  kendile-
rine  çalýþma  hayatýnda  baþarý-
lar  diliyoruz.Açýklamamýza  yer
veren,  Yeni  Vatan  Gazetesi
çalýþanlarýna  da  teþekkür  ediyo-
ruz.  
Satýlmýþ  YALÇIN  
Avusturya  Türk  Federasyonu
Genel  Baþkaný“

Belediye Baþkaný Haupl  
neden böyle bir demeç verdi?

*Falter 45/04 Sayfa 9/Seite 9/5.11.2004

Viyana-Belediye Baþkaný Michael Haupl Falter
Dergisi’nde (5.Kasým.2004 sayý 45/04 sayý) þu
ifadeleri kullandý:  
“Dini  yerleri  siyasete  alet  ederek  suistimal
edenl ere  Müslüman  Cemiyeti  ile  birlikte
müsaade  etmiyoruz.  Özellikle  Bozkurtlar’ýn
(Falter’de  geçen  kelime  Graue  Wölfe)  yani
faþiþt  organizasyonlarýn  suistimallerine  izin
vermeyeceðiz.  Faþiþliðe  karþý  nereden  geldiði-
ne  bakýlmaksýzýn  savaþýlmasý  gerekiyor.
Hemde  sýfýr  tolerans  ile”.  Avusturya Türk

Federasyonlarý Baþ-
kaný Satýlmýþ Yalçýn,
konu ile ilgili soru-
muz üzerine bir basýn
açýklamasý yolladý.
Kamuoyunun dikkati-
ne ekte sunulmuþtur.

Viyana Eyaleti Belediye
Baþkaný Haupl’ýn Falter’in
45/04 sayýsýnda sayfa 9’da
yayýnlanan Almanca haberin
orjinali aþaðýda görülmekte-
dir.
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Viyana- “Islamische Glaubens-
gemeinschaft„ olarak bilinen
Avusturya Ýslam Cemaati’nin,
25.’inci kuruluþ yýldönümünde
konuþan Avusturya Cumhur-
baþkaný Heinz Fischer, Avustur-
ya’da,  Avusturya Ýslam Cema-
ati (ÝGG) gibi bir kurumun
olmasýnýn kendileri için büyük
bir þans olduðunu belirterek,
“Yaþasýn Avusturya Ýslam
Cemaati (IGG), Yaþasýn Avus-
turya Cumhuriyeti! Yaþasýn
Avusturya topraklarýnda barýþ
içerisindeki birlikteliðimiz!”
dedi. 
ÝGG Baþkaný Anas Schakfeh’in
konuþmasýyla baþlayan törene,
Avusturya Cumhurbaþkaný Dr.
Heinz Fischer, Avusturya Meclis
Baþkaný Dr. Andreas Kohl,
Avusturya Milli Eðitim Bakaný
Elisabeth Gehrer, Viyana
Belediye Baþkaný Dr. Michael
Haeupl, Avrupa Birliði Sosyalist
Parti Grubu Baþkan Yardýmcýsý
Dr.Hannes Swoboda, Viyana
Eyaleti Entegrasyon Bakaný
Sonja Wehsely, Ýþçi Odasý
Baþkaný Herbert Tumpel,
Avusturya Müftüsü Mag.

Ramazan Yýldýz, Prof. Susanne
Heine, kýsa adý Milli Görüþ ola-
rak bilinen Milli Görüþ Ýslam
Cemaati Baþkaný Yavuz
Karahan, Süleymancýlar olarak

bilinen Almanya Ýslam Kültür
Merkezleri Birliði Temsilcisi,
Avusturya Saraybosna Büyük-
elçisi, Viyana Askeri Kýþlasý’nda
mescit açan Komutan General
Karl Semlitsch, Avusturya
Anayasa Mahkemesi Baþkaný,
Yüksek Mahkeme Baþkaný, mil-
letvekilleri, parti temsilcileri,
Almanya’daki diðer dernek
temsilcileri, Avusturya’daki
Ýslami teþkilat temsilcileri,
çeþitli ülkelerin diplomatik
temsilcileri, Hýristiyan ve
Yahudi cemaat temsilcileri
katýldý. Viyana Eyaleti Belediye
Baþkaný Dr. Michael Haeupl,
Avusturya’da yaþayan Müslü-
manlara seslenerek: “Sizler bu
ülkede misafir deðil, bilakis

Avusturya toplumunun bir
parçasýsýnýz. Viyana, yeniden
þekillenen Avrupa’da, dinlerin
ve kültürlerin bir arada, barýþ
içerisinde yaþadýklarý baþkent
olmaya devam edecektir” dedi.
Haeupl, Viyana’nýn, birçok mil-
letten ve dinden insaný, kendi
bünyesinde barýndýrdýðýný vur-
gulayarak konuþmasýný sona
erdirdi. Eðitim Bakaný
Gehrer’den müjde: 
Avusturya Eðitim Bakaný
Elisabeth Gehrer de, yaptýðý
konuþmada, Avusturya’da eði-
tim veren 350 Ýslam dersi
öðretmenini teftiþ eden
müfettiþ sayýsýnýn artýrýlarak,
halen bir olan sayýnýn,
2005’ten itibaren sekize çýkarý-
lacaðýný açýkladý. Bugüne kadar
Avusturya’da Ýslam derslerine
giren din öðretmenlerini,
Suriye asýllý IGG Baþkaný Anas
Schakfeh teftiþ ediyordu.

AAvvuussttuurryyaa’’ddaakkii  MMüüssllüümmaannllaarrýý  tteemmssiill  eeddeenn  ““IIssllaammiisscchhee  GGllaauubbeennggeemmeeiinnsscchhaafftt„„  2255  yyaaþþýýnnaa  ggiirrddii..    CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýý  FFiisscchheerr,,  kkuuttllaammaaddaa
‘‘YYaaþþaassýýnn  ÝÝssllaamm    CCeemmaaaattii’’  ddeeddii..  DDiiððeerr  ttaarraaffttaann,,  77  AArraallýýkk  22000044’’ddee  ddeevvlleettee  yyaakkýýnnllýýððýý  iillee  bbiilliinneenn  ggüünnllüükk  ggaazzeettee  DDiiee  PPrreessssee’’ddee,,    ““AAvvuussttuurryyaa
ppoolliissii,,  mmiillllii  ggöörrüüþþüünn  hhiimmaayyeessiinnddee  oollaann  ÝÝssllaamm  ookkuullllaarrýýnnýý  ttaakkiipp  eeddiiyyoorr””  hhaabbeerrii  yyaayyýýnnllaannddýý..  YYiinnee  hhaaffttaallýýkk  FFaalltteerr  DDeerrggiissii,,  55  KKaassýýmm    4455//0044  ssaayyýý-
llýý  yyaayyýýnnýýnnddaa,,  BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannýý’’nnýýnn  þþuu  ccüümmlleelleerriinnee  aayynneenn  yyeerr  vveerrddii::  ““DDiinnii  yyeerrlleerrii  ssiiyyaasseettee  aalleett  eeddeennlleerree  kkaarrþþýý,,  MMüüssllüümmaann  CCeemmiiyyeettii  iillee  bbiirr-
lliikkttee  ssaavvaaþþýýyyoorruuzz  vvee  ssuuiissttiimmaalllleerriinnee  mmüüssaaaaddee  eettmmiiyyoorruuzz;;  öözzeelllliikkllee  BBoozzkkuurrttllaarrýýnn  ((FFaalltteerr’’ddee  ggeeççeenn  kkeelliimmee  GGrraauuee  WWööllffee))  yyaannii  ffaaþþiiþþtt  oorrggaannii-
zzaassyyoonnllaarrýýnn  ssuuiissttiimmaalllleerriinnii  öönnlleemmeeyyee  ççaallýýþþýýyyoorruuzz..  FFaaþþiissttlliiððee  kkaarrþþýý,,  nneerreeddeenn  ggeellddiiððiinnee  bbaakkýýllmmaakkssýýzzýýnn  ssaavvaaþþýýllmmaassýý  ggeerreekkiiyyoorr..  HHeemm  ddee  ssýýffýýrr
ttoolleerraannss  iillee””..  

Kafalar karýþtý

Falter dergisinde ‘Dini yerleri
siyasete alet ederek suistimal
edenleri Müslüman Cemiyeti
ile birlikte müsade etmiyo-
ruz’ diyen Belediye Baþkaný
Haup Islam Cemiyeti baþkaný
Schakfeh ile 25 yýl kutlamala-
rýnda yukarýda fotograf
pozunu verdi. 

Haeupl          Schakfeh

Die Presse’de 7 Aralýk 2004 tarihinde Devlet Polisi’nin Milli
Görüþ’ün himayesindeki Ýslam Okulunu gözetlediðini yazdý.



Viyana-  Her  yýl  Kasým  ayý  son
haftasýnda  yapýlan,  Birleþmiþ
Milletler  Kermes`i  bu  sene  de,
27  Kasým  Cumartesi  günü
yapýldý.    Hristiyan  dünyasýnýn
en  büyük  bayramý  kabul  edi-
len  ’Weihnachten’dan  hemen
önce  yapýlan  ’Bazar’a  (ker-
mes),    Birleþmiþ  Milletler’e
mensup  bütün  ülkeler  
katýlýyor.  Her  ülkenin,  kendine
has  el  iþi  ve  hediyelik  eþyalarý-
nýn  sergilendiði  kermeste,
Türkiye  de  her  yýl  stand  açýyor.
Ýki bölümden oluþan etkinlik-
te, alt katta katýlan ülkelerin
mutfaklarýndan deðiþik
yemeklerin sunulduðu yemek
bölümü ve üst katta hediyelik
eþyalarýn sunulduðu bölüm
yer alýyor.  Genellikle Birleþmiþ
Milletler Daimi Temsilciliði
Sefiresi tarafýndan organize
edilen “Türk Köþesi”, bu yýl

Büyükelçi Aydýn Þahinbaþ ve
eþinin Türkiye`ye tayiniyle tek
masa halinde gerçekleþtirildi.
Çocuklardan oluþan Kara-
deniz Folklar Ekibi’nin hare-
ketli bir gösterisiyle açýlan
Türk masasý, büyük ilgi topla-
dý.  Yapýlan satýþlardan elde
edilen gelirin her yýl muhtaç
çocuklara yardým amacýyla
kullanýldýðý kermes, bu açýdan
büyük öneme sahip. Hem
Avusturyalý hem de deðiþik
ülkelerden gelen binlerce
konuðun katýldýðý kermeste,
Türk iþlemeleri, gümüþleri,
takýlarý, kuruyemiþ ve baklava-
larý yoðun talep aldý. Önü-
müzdeki yýldan itibaren mut-
fak köþesininde yer almaya
devam edeceði etkinlik, her yýl
Kasým ayýnýn son Cumartesi
günü Avusturya Center`da
gerçekleþtiriliyor.
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Özellikle teknik ve el sanatlarý,
ticari ve hizmet sektörüne
yönelik alanlarda, vasýflandýr-
ma konularýna aðýrlýk veren
Matadita, mesleðe hazýrlama,
vasýflandýrma ve iþ bulma
konularýnda genç kýzlara yar-
dýmcý olmaktadýr. Kurslara katý-

lým þartlarý þunlardýr:
-15 ile 25 yaþ arasýnda olmak,
-Ortaokulu baþarý ile tamamla-
mýþ olmak,
-Viyana Ýþ ve Ýþçi Bulma kuru-
muna (AMS) kayýtlý olmak,
-Teknik, el sanatlarý ve IT mes-
leklerine ilgi duymak,

-Göçmen bir aileden gelmek
Þartlarý taþýyanlan  bu kurslar-
dan yararlanabilir

Kurs  saatleri  ve  süresi:
8, 5 ay süresince hafta içi her
gün toplam 30 saat

Bilgilendirme  günleri:
01 / 665 0919 telefon numara-
sý aracýlýðý ile önceden baþvuru 
yapýlmasý gerekmektedir.
KKuurrss  YYeerriinniinn  aaddrreessii::
Triester Straße 114/2, 1100
Wien  Tel.: 01/ 665 099 

Satýlýk CAFEHAUS
16 Viyana’da satýlýk Cafe

Gablenzgasse Yatýrým 
parasý Ýnvestitionsablöse:

2222..000000,,-  €
Tel.: 0664 / 9157754

Viyana’da Birleþmiþ Milletler Kermesinde:

Türkiye rüzgarý

Matadita meslek kurslarý
VViiyyaannaa-  MMeesslleekk  ssaahhiibbii  oollmmaakk  iisstteeyyeenn  aammaa  hhaannggii  kkoonnuuyyuu  sseeççeecceeððiinnee  kkaarraarr  vveerreemmeeyyeenn  ggeennçç

kkýýzzllaarr  vvee  bbaayyaannllaarr,,  MMaattaaddiittaa’’nnýýnn  kkeennddiilleerriinnee  ssuunndduuððuu  iimmkkaannllaarrddaann  yyaarraarrllaannaabbiilleecceekklleerr..  



Daha  fazla  istiyorum

1 kilosu �0.90

Taze Avusturya
Tavuk Göðüseti
1 kilosu

6.39

Bäcker
Toast
500 gram

Frozen Gold
Karýþýk 
Sebze

1 kilosu

Daha ucuzu

olamaz

Kinder
Friends
200 gram

100 gram �1.50

1.29

0.45

Merido
Mocca
Tane veya Çekilmiþ
1 kilosu

Delikatessa
Buðday unu T700

Düz veya 
Pütür

1 kilosu

1 litre �0.80

Friola
Kýzartmalýk 

yað
10 litre

7.99 0.39

2.99
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Alev Korun: “Yabancýlara yapýlan  genel
suçlu muammelesi  hepimizi karalýyor“

ALEV KORUN
Ýçiþleri Bakaný, yabancýlarýn en
çok suç iþleyen grup olduðunu
açýkladý! Ýçiþleri Bakaný Strasser,
24 Kasým’da yaptýðý basýn açý-
klamasýnda, 2004 yýlýnda polise
veya mahkemeye yapýlan suç
duyurusu sayýlarýný belirtti ve
Avusturya’da iþlenen suçlarýn
oldukça büyük bir bölümünün
yabancýlar, özellikle de ilticacý-
lar tarafýndan iþlendiðini iddia
etti. Strasser’in sayýlarýna göre,
2004 yýlýnýn ilk 10 ayýnda iþle-
nen 200.000 suçun, 56.000'i
yabancýlar tarafýndan iþlenmiþ!
Oysa bu rakamlar, yalnýzca
yapýlan þikayetlere (Anzeige)
dair sayýlardýr; bir vatandaþýn,
herhangi bir eþyasýna zarar ver-
diði gerekçesiyle, yabancý bir
komþusundan þikayetçi olmasý
gibi. Bu bir “Anzeige“ yani
ihbardýr. Hukuk devletlerinde,
hakkýnda ihbar bulunan her
sanýk, mahkeme tarafýndan
cezasý kesinleþene kadar suçsuz
sayýlýr. Oysa Ýçiþleri Bakaný tara-
fýndan, suçlu bir yabancý olarak
deðerlendiriliyor! Avusturya’da
yaþayan, artýk buraya kök sal-
makta olan göçmenler ve göç-
menlerin çocuklarý olarak,
Avusturyalý politikacýlarýn
yabancýlar hakkýnda verdiði

yanlýþ bilgiler, hepimizi ilgilen-
dirir. Çünkü, bu negatif propa-
gandalar, hepimizin günlük
hayatýnda birebir iz býrakýyor.
Suç(kriminell) oranýnýn büyük
bir bölümünü yabancýlarýn
oluþturduðuna dair çýkarýlan bu
tartýþmalardan sonraki günler-
de, sokakta, otobüste, oturdu-
ðu apartmanda "pis yabancý"
sözleriyle karþýlaþan göçmenler,
bunun en güzel örneðidir. 
Bu nedenle, suç ve suçlu istati-
stiklerinden bahsederken dik-
katli davranýlmalý, suçu kanýt-
lanmýþ, cezasý onaylanmýþ kiþi-
ler “suçlu“ olarak belirtilmelidir.
Yanýltýcý bilgilerle, yabancýlarý
suçlu olarak göstermek, ýrkçýlýðý
körüklemek ve ucuz politika
yapmaktan baþka birþey deðil-
dir. 
Ýlticacýlara karþý genel suçlama
Ýlticacýlar Kanunu’nu da yeni-
den sertleþtirmeye hazýrlanan
Strasser,  cezasý kesinleþmiþ kaç
ilticacý bulunduðu hakkýnda
kesin sayýlar vermemesine rað-
men, ilticacýlarýn da suç oraný-
nýn çok yüksek olduðunu iddia
ediyor. Ýlticacýlar Kanunu,
geçen yýl Ekim ayýnda,
Avusturya Anayasasý’na ve
Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi’ne aykýrý olduðu

gerekçesiyle, Avusturya Ana-
yasa Mahkemesi tarafýndan
iptal edilmiþti.Ýlticacýlarý olabil-
diðince çabuk sýnýrdýþý etmek
için, tutuklamayý kolaylaþtýr-
mayý, uzun süre cezaevinde
tutmayý ve yüksek mahkemeye
itiraz yolunu kesmeyi amaçlay-
an Hükümet ve Ýçiþleri
Bakaný’nýn, buna ek olarak
basýna yaptýklarý "Yabancýlar
cok fazla suç iþliyor", "Ýlticacýlar
uyuþturucu satýyor" gibi genel-
leyici beyanlar, toplumda
yabancý ve göçmenlere karþý
olan havayý da gittikçe kötüleþ-
tiriyor. 
Yeþillerin bu suclamalara ceva-
bý:
Oysa ülkenin sorunlarýna
çözüm aramak, insanlar arasýn-
da önyargýlarý körüklemek
deðil, yapýcý bir diyalog kurul-
masýný desteklemektir. Biz,
Yesiller Grubu olarak, siyaseti
ve siyasetçiliði böyle anlýyor ve
böyle yaþamaya çalýþýyoruz.
Bizim icin suç oraný ve toplum-
da iþlenen suçlarýn artmasý
ciddi bir sorundur ve ciddi ve
güvenilir rakamlarla konuþul-
masý gereken bir konudur.
Evet, yabancýlar ve ilticacýlar
içinde de, Avusturya kanunlarý-
na uymayan, suç iþleyen kiþiler

olabilir ve vardýr. Ama suç iþley-
enlerden yola çýkýp bütün bir
grubu genel suçlamalarla kara-
lamak insanlar arasýndaki
güven ortamýný sarsacak, top-
lumdaki huzuru tehdit edecek
bir tutumdur ve sorumluluk
sahibi siyasetçilerin yapmamasý
gereken bir þeydir.
Hükümetten ve ÖVP’li politika-
cilardan talebimiz; yabancilara
karþý yürüttükleri genel karala-
ma kampanyalarýný býrakmalarý
ve güvenliði saðlamak için ger-
çek ve ciddi önlemler almalarý-
dýr. Alev  Korun/YeþillerPartisi

Alev Korun, Yesiller Partisi
Viyana Sözcü Vekili

Frankfurt  -Alman televizyon
kanalý ZDF`de yayýnlanan „
Türkiye ve Avrupa“ adlý tartýþ-
ma programýna katýlan Lale
Akgün`ün (SPD),  program
sonrasýnda Viyana eski belediye
baþkaný Zilk`in, nezaket sýnýrla-
rýný aþan sözleriyle karþý karþýya
kaldýðý bildirildi. Lale Akgün`e
„Siz çok agresifsiniz. Sizinle

hiçbir Türk erkeði evlenmez“
diyen Zilk` e, Akgün’ün “20 yýl-
dýr bir Türk`le evliyim ve çok
mutluyum” þeklinde cevap ver-
diði ifade edildi. Tartýþma pro-
gramýna katýlan diðer Türk siya-
setçisi Mehmet Daimagüler`in
de  tepki göstermesi üzerine
Zilk`in sessizce yanlarýndan
ayrýldýðý aktarýldý.  Türkiye`nin

AB üyeliginin tartýþýlacaðý pro-
gramda, El Kaide ve Usame Bin
Ladin`e ait görüntülere yer ver-
ilmesi de Türk siyasetçilerin
tepkisine neden olurken, Lale
Akgün ve Mehmet Daima-
güler`in (FDP) program içeri-
ðinde bu konularýn olacaðýný
bilmeleri durumunda, progra-
ma katýlmayacaklarýný belirttik-
leri aktarýldý. Yeþiller Parti-
si`nden Cem Özdemir`in, “AB
Türkiye için hazýr deðil, özel
statü tanýnmalý” diyen CDU
partisi üyesi Pöttering`e Tür-
kiye`nin Avrupa Birliði sürecini-
nin 40 yýla dayandýðýný hatýrla-

tarak, Türkiye verilen sözlerin
yerine getirilmesi gerektiðini
vurguladýðý belirtildi.

Zilk`ten Türk kadýn
Milletvekiline  büyük

KABALIK!



Hamza Uður & Ýbrahim ATEÞ
Davidgasse 17 1100 WÝEN (Ecke Colombusgasse 72) Tel.: 01/96 109 17

Öðlen Menüsü  Hamsi Tava          Full Kahvaltý 

23 Saat sýnýrsýz hizmetinizdeyiz

OOdduunn  KKöömmüürrddee::  IIzzggaarraa,,  PPiiddee,,  PPiizzzzaa
ÇÇoorrbbaa,,  KKaahhvvaallttýý,,  DDöönneerr,,  SSuulluu  YYeemmeekklleerr,,  SSooððuukk  vvee  SSýýccaakk  MMeezzeelleerr,,  TTaattllýýllaarr

Çorba
Yemek
Tatlý
Çay

5,50 € 5,50 € 3,90 €

Kaliteyi kendiniz keþfedin AAççýýllýýþþ  ssaaaattlleerriimmiizz  0055..0000’’ddeenn  0044..0000’’ddee  kkaaddaarr

Yeni yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlarýz

Firma Yemekleri, Toplantýlar ve Özel Günleriniz için 
200 kiþilik yerimiz vardýr
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Viyana- Kýsa adý AABF olan
Avusturya Alevi Birlikleri
Federasyonu heyeti Avusturya
Cumhurbaþkaný Heinz Fischer
tarafýndan kabul edildi.
Cumhurbaþkaný Fischer ile
Cumhurbaþkanlýðýnýn ünlü
Hofrburg sarayýnýn Maria
Terasia salonunda heyetin ken-
disini için Türk kültürüne has
yiyecek ve içecek içeren bir
Paketi yaklaþana Noel Bayramý
nedeni içtenlikle teþekkür ede-
rek kabul etti. Daha sonra top-
lantý odasýna geçilen görüþ-
melerde kýsa bir hal hatýr sor-
madan sonra Avusturya’da
yaþayan yaklaþýk 60 binden
fazla Müslüman Alevi asýllý
vatandaþýn sorunlarýný dile
getirdikleri toplantýnýn heyet
adýna açýlýþ konuþmasýný  AABF
Genel Sekreteri ve Basýn sor-
umlusu Kemal Soylu yaptýktan
sonra sözü Almancasý oldukça
güçlü  Avusturya Alevi Gençlik
Toplulugu Genel Baskaný
Deniz Karabulut heyet adýna
konuþarak þunlarý ifade etti:
„Avusturya`da Islam`ýn yasal
temsilcisi olan „Islamische

Glaubensgemein-schaft“ ola-
rak biline Islam Cemiyeti Alevi
vatandaþlara hizmet etmedigi
gibi, Müslüman Alevi gençleri-
ne ve cocuklarýna okullarda
Islam dersi adý altýnda saygý
duyduðumuz ama Mezhep
olarak ait olamdýðýmýz Sünni
Ýslam yorumunu öðretmekte-
dir. Bu durum Aleviliðin yok
sayýlmasýnin bir örnegidir.
Avusturya Alevi Birlikleri
Federasyonun temel amacý
Aleviliðin yaþatýlmasý, korun-
masý ve gelecek nesillere akta-
rýlmasýdýr.” Bu sözler üzerine
söz alan Cumhurbaþkaný
Fischer isteklerini saygýyla kar-
þýladýðýný ifade ettikten sonra,
“Makamýn en son sözün 
söyleneceði yerdir. Ben tüm
dinlere ve meheplere eþit
mesafede olmak zorundayým.
Avusturya’da Katolikler,
Protestanlar gibi Hiristiyan
olan farklý mezhepler gibi ayrý
dinde olan Yahudiler ve Ýslam
dinine mensup 14, 15 din ve
mezhep vardýr. Alevilerin kendi
haklarýný istemeleri Avusturya
kanunlarýn “özgürlükleri” ile

garanti altýna alýnmýþtýr.
Sizden ricamýz bu sorunlarýnýzý
Avusturya Eðitim Bakanlýðý
baþta olmak Parlemento ve
diðer ilgili yerler ile  cözerek
olayý bana getirmenizdir.
Bundan ben size menuniyetle
özgürlükler ve haklar adýna
destek veririm. Yalnýz bu konu-
da Cumhurbaþkanlýðý son  yet-
kili mercidir”dedi.  Alevi
Federasyonu heyeti ayrýca
Cumhurbaþlanlýðýna sunduðu
yazýlý raporda þu notlarýn oldu-
ðu dikkat çekti:  „Alevi toplu-
muna yönelik haksýzlýklarýn ve
eþitsizliklerin sona erdirilmesi
icin AABF`nin istem ve taleple-
ri þunlardýr: Aleviliðin yasal
olarak tanýnmasý ve korunma-
sý, Cem evlerinin Alevilerin
inanç merkezleri oldugunun
kabul edilmesi vede Aleviliðin
okullarda seçmeli ders olarak
öðretilmesi.  Gerek Birleþmis
Milletler`in “Insan Haklari
Evrensel Beyannamesi” gerek-
se AB`nin Temel Haklar ve
Özgürlükler Beyannamesi“
dini inancýn özgürce yaþana-
bilmesini açikca ifade etmek-

tedir. Avrupa AleviBirlikleri
Konfederasyonu`nun ve
Türkiye Alevi Bektaþi
Federasyonu`nun baþlattýklarý
ortak Ýmza Kampanyasýnýn
sonuçlarý þöyledir: Türkiye`de
450 bin, Avrupa`da 115 bin
imza sayýsýný bulmuþtur ve bu
kampanya AB Diþiliþkiler
Komisyonu Raporuna Alevi
Örgütlenmesinin tarif ettigi
taleplerin yer almasýný saðla-
mýþtýr.” AABF adýna t oplantýya
heyet adýna katýlanlar þu isim-
lerden oluþtu: 

AABF Genel Baskan Yrd. Musa
Yilmaz Genel Sekreteri Kemal
Soylu, AABF Genel Sekreter
Yrd. Kazim Sinirtas Genel
Sayman Gülistan Efe Halkla 
Iliskiler Sorumlusu Serdar
Altun Avusturya Alevi Genclik
Toplulugu Genel Baskani
Deniz Karabulut Viyana Alevi
Kültür Birligi: Ertürk Maral ve
Özgür Turak St. Pölten AKB:
Hüsnü Kiranli Wels AKB:
Dursun Dinler ve Mustafa
Kaya, AABF Genel Baskani
Mehmet Ali Cankaya.

Cumhurbaþkaný, Alevi Federasyonu’nu sýcak karþýladý

Cumhurbaþkaný 
Heinz Fischer

AABF Genel Sekreteri 
Kemal Soylu





Hürriyet Köþe Yazarlarýndan
Yalçýn Doðan „Üçüncü
Viyana Kuþatmasý“
(23.11.2004) baþlýklý  ya-
zýsýnda  çeþitli iddilarda bu-
lundu. Yalçýn Doðan  Türkiye
Cumhuriyet Viyana Elçi-
liði’nin dinci derneklere açýl-
masý için Ankara’dan emir
geldiðini, Avusturya’da din-
cilerin Fransa, Almanya ‚da
türban yasaklanýrken en ra-
hat hareket ettiði ülke ol-
duðunu, Avus-turya’da yasa-
larýnýn esnekliðinin suistimal
edildiðini ifade ettiði yazýsýna
Yeni Hareket Gazetesi
Yazarlarrýn-dan Abdullah De-
mirci Viyana Terör-istleri baþlýðý
ile bu yazýyý cevap verdi
(Bakýnýz ekte).
Hürriyet köþe yazarý Yalçýn
Doðan’ýn 23 Kasým 2004 tari-
hine yayýnlanan köþe yazýsý
þöyle: 

Üçünçü  Viyana  Kuþatmasý  
‘Kapýnýzý  bütün  derneklere
açýn!..’Emir  gereði  kapýlar  açý-
lýyor,  kapýlardan  içeri  çoðunlu-
kla  dinci  dernekler  giriyor!..

Avrupa'daki büyükelçiliklere 
emir Ankara'dan gidiyor. Ýlk
bakýþta, demokratik bir tavýr.
Öyle ya, dernekler arasýnda
fark gözetip, birilerini dýþla-
mak, birilerini baðrýna basmak
devletin adaleti ile baðdaþýyor
mu?.. Hayýr, olmaz öyle þey!..
Görünüþteki bu adil davranýþ
takkeyi düþürüyor!.. Dinci der-
nekler bir anda ortalýða saçýlýy-
or. Özellikle Avusturya'da.

ÝSLAMIN  KABULÜ  
Neden  Avusturya'da?..  

Çünkü, þu anda Avusturya,
diðer Avrupa ülkelerine göre,
dincilerin en rahat at oynata-
bildikleri ülke. Bir çok Avrupa
ülkesi sadece Ýslama deðil,
ama daha çok Ýslamcýlara uzak
duruyor. Hatta, Fransa ve
Almanya türbanla ilgili arka

arkaya yasaklama kararlarý alýy-
or. Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi kararý çerçevesin-
de, türbaný siyasal simge ve
dayatma olarak görüyor. Buna
karþýlýk, Avusturya'da Ýslamiyet
resmen kabul görüyor.
Avusturya yasalarý bu açýdan
son derece esnek. Esneklik
Avusturya Basýný'na da yansýy-
or. AKP'nin, AB yolunda attýðý
adýmlarý, Avusturya Basýný ses-
siz devrim olarak tanýmlýyor.

ÇADIRLAR,  BROÞÜRLER

Sessiz devrim yurt dýþýnda far-
klý algýlanýyor. Açýlan kapýlar-
dan içeri giren dinci örgütler,
sessiz devrimin ürünlerini
veriyor!.. Örneðin, Ramazan
ayý boyunca, Viyana'nýn dört
bir yanýnda iftar çadýrlarý kuru-
luyor. Avusturyalýlar þaþkýn!..
Ama, yasalar esnek!..Ramazan
öncesi ve sonrasýnda, bir de
broþür dönemi baþlýyor. Çeþitli
tarikatlar, kendi propaganda-
larýný yapýyor, saðda solda bro-
þürler daðýtýyor. Hatta, birileri
çýkýyor, herkesin ortasýnda,
elinde Kuran-ý Kerim, ‘þeriatý
elimizden almayýn’ diyerek,
nutuklar atýyor.  Viyana mer-
kez olmak üzere, Avusturya
dinci, hemen yaný baþýnda
ülkücü derneklerin iþgaline

uðruyor. 

KISA  BÝR  LÝSTE
Avusturya'daki
Türk toplumu,
kendine göre,
sanatçýsý, iþ
adamý, öðren-
cisi, bilim
adamý, doktoru
ile yoðun
ö r g ü t l e n m e
içinde. Ama,
asýl örgütlen-
me, bunlarýn
dýþýnda ideolo-
jik nitelikte.
Ýþte, bunlarýn

bir bölümü:
Avusturya Ýslam Kültür
Merkezleri Birliði, Avusturya
Türk Ýslam Kültür ve Sosyal
Yardýmlaþma Birliði, Müs-
lüman Akademisyenler Birliði,
Nizamý Alem Ocaklarý, Viyana
Ýslam Federasyonu, Wonder.
Bu Ýslamcý derneklerin yaný
sýra, ülkücü dernekler de eksik
deðil. Örneðin, Avusturya Türk
Federasyonu ile Avusturya

Türk Akademisyenler Merkezi.
Böyle bir örgütlenme aðýnda,
sosyal demokratlar ve Aleviler
de, ister istemez kendi örgüt-
lerini kuruyor. Ne var ki, günü-
müzde etkin olan dinci örgüt-
ler.

AKIN  AKIN  VÝYANA

Türkler Viyana'yý askeri açýdan
iki kez kuþatýyor. Birinci Viyana
Kuþatmasý 1529 Kanuni Sultan
Süleyman. Ýkinci Viyana
Kuþatmasý 1683 IV. Mehmet.
Günümüzde Üçüncü Viyana
Kuþatmasý var. Bunun askeri
yönü yok. Hatta, ekonomik ve
sosyal yönü de yok. Bu kuþat-
ma, Avrupa'nýn baþka ülkele-
rinde pek yüz bulamayan dinci
örgütlerin ideolojik kuþatmasý.
Kendilerini rahat hissettikleri
bir ortama, akýn akýn Viyana'ya
geliyorlar. 
Belki, bu nedenle AKP'nin bak-
anlarý en çok Viyana seferine
çýkýyor!.. Her seferde, bu der-
neklerle halvet oluyor!
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Abdullah  Demirci/
Yeni  Hareket  Gazetesi

23 Kasým tarihli Hürriyette Yalçýn
Doðan, açýkça bazý dernekleri
radikal uçlara hedef gösterdi. Bu
Yalçýn Doðan “Üçüncü Viyana
Kuþatmasý” yazýsýyla Avusturyalý
Nazilere nereleri bombalamalarý
gerektiði mesajý verircesine bir
yazý kaleme almýþ. Maþallah bu
yazý Baþtan sona kadar kýþkýrtýcý...
Merak ediyorum adý geçen der-
nek ve yöneticileri bu yazý sonrasý
neler yaptýlar? Y. Doðan “akýn
akýn”, “kuþatma”, ve kendilerini
rahat hissetme” gibi karþý tarafý
kamçýlayan bu yazý tehlike kok-
maktadýr. Yine yazar, sosyal

demokratlar ve Alevilerde ister
istemez kendi örgütlerini kuruy-
orlar. Yahu be kardeþim senin
derdin ne? Yeni sataþmalar için uç
noktalar oluþturma adýna birile-
rinden görev mi aldýn? Viyana’da
terör estirme adýna birileri size
özel görevler mi yüklediler?
Umarým öyle deðildir. Umarým
kimseler sizin yazýnýzdan dolayý
maðdurluk yaþamaz. O zaman
sizin yazdýðýnýz gibi kuþatma
deðil, Türk katliamý yaþanýr, saný-
rým istemezsiniz?  Viyana, doðru-
dur kuþatýlmýþtýr. Ama senin dar
çerçeveli gözlüklerin ile gördüðün
gibi deðil, Viyana’daki belediye
afiþlerinin dediði gibi “WIEN IST
ANDERS”. Uluslararasý kültür
mozaiðiyle kuþatýlmýþtýr.
Hýristiyanlýðýn ve Ýslam’ýn yaný sýra
diðer dini mezheplere de her
türlü dernekler de kapýsý açýktýr.
Aslýna bakarsak Viyana’nýn kapýsý
“terörist” yazýlara kapalýdýr. 

Üçüncü Viyana kuþatmasý mý? 
Yoksa Viyana Teröristleri mi? 
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Avusturyalýlar Türkiye’yi  AB’de neden istemiyor?

Kemal  Baykal,  Ýþ  adamý
Benim düþünceme göre, AB`ye
girmesek daha iyi olacak zaten.
Gümrük Birliði’yle, Avrupa`da
yaþayan bu kadar insanýmýzla
ve AB vatandaþýyla evli sayýsýz
Türk`le girdik bile denebilir.
Onlarýn açýsýndan bakýldýðýnda,
biz din ve dil olarak onlardan
çok farklýyýz. Kendilerine göre,
bunlar haklý sebepler olabilir. 

Oktay  Aydýn,  Eðitimci
Ben AB`ye karþýyým.Türkiye
herhangi bir ülke deðil. Büyük
bir tarihe sahip, tüm kültürleri
barýndýrýyor. AB ile bunu yitire-
bilir. Avusturyalýlar bizi istemiy-
or, çünkü çok dar bir çerçeve-
den bakýyorlar. Bir dünya ülkesi
deðiller; dünyaya açýk olmadý-
klarýndan ve kafa yapýlarý dar
olduðundan kaynaklanýyor bu.
Almanya, Ýngiltere, Fransa gibi
dýþa açýk ülkelerin tepkilerinin
daha farklý olduðunu görüyo-
ruz. Ama Avusturya, kendi için-
de kapalý kalmýþ bir ülke, karþý
çýkmalarý bundan kaynaklanýyor.

Tuba  Aydýn,  Öðrenci
Bize karþý olmalarýnýn haklý
sebepleri de var. Duygusal
yaklaþmadan bakarsak,
Türkiye’nin ekonomik geliþme
süreci, kanunlarýn ve hukukun
AB standartlarýna ulaþamamasý
negatif yönlerimiz olarak
ortaya çýkar. Bir Ýstanbullu ola-
rak onlarý haksýz buluyorum
ama köylerimizi düþününce
daha çok eksiðimiz olduðunu
görüyorum. Son yýllarda iþ
gücümüz, büyüme hýzýmýz
oldukça yükseldi. Bir süre sonra
AB`ye girmesekte, o seviyeyi
yakalayacaðýz diye düþünüyo-
rum. Burada iþsizlik sorunu da
var. Bu da bizden korkmalarýna
neden oluyor.

Cenk  Gökþin,  Serbest  Meslek
Bizi istememekle haklýlar ama
onlar da neden istemediklerini
tam olarak bilmiyorlar. Aslýnda
tüm ülkeyi birkaç þehrin
düzeyine çýkarabilsek hemen
alýrlar. Yani tüm Türkiye,
Antalya, Bodrum, Ýstanbul`un
lüks semtleri ayarýna gelirse,
hemen alýrlar. Tabii burada da
her yer eþit deðil. Bence, önce
Avusturya tam olarak AB`ye
uysun, sonra baþka ülkeler ve
Türkiye için beklenti içine girsin. 

Belma  Üregen,  Kimya  Müh.
Avusturyalýlar Türk dendiðinde
sokaktaki insanlarý düþünüyor
ve büyük bir kültür farký görüy-
orlar. Bu insanlar Avusturya-
lýlarla sosyal iliþkilerinde çok
zayýflar. Bizi yeterince tanýmýy-
orlar, tanýdýklarýnda fikirleri
deðiþiyor. Aslýnda biz kendimizi
yeterince tanýtamýyoruz.
Gençlerimizde yeterli eðitimi
almýyorlar. Ýstatistiklere bakýnca
sokak çetelerinin çoðu Türk, bu
da negatif etki yaratýyor.

Aliye  Aybar,  Ev  Hanýmý
Bizi istemiyorlar çünkü korkuy-
orlar. Müslüman oluþumuz da
onlarý korkutuyor. Aslýnda
Türkiye`nin bu kadar ýsrarcý
olmasýný da anlamýyorum.
Bana göre Türkiye, pek çok açý-
dan Avusturya`dan daha iler-
de. On yýl sonra belki onlar
Türkiye`ye yaklaþmaya çalýþa-
cak. Biz kendimizi yeterince
tanýtabilsek zaten sorun çözü-
lecek.

Murat  Üregen,  
Sosyal  Danýþman
Ben AB`ye girmemize karþýyým.
Bence onlarýn bizi istememesi-
nin en geçerli nedeni, AB
Parlamentosu’nda çoðunluðu
saðlayacak olmamýzdan kork-
malarý. 70 milyon Almanya, 25
sene sonra 86 milyon olacak
ama 70 milyon Türkiye 100
milyon olacak. Bizim büyük söz
hakkýmýz doðacak. Avrupa
ülkelerinde nüfus artmýyor, en
hýzlý artan ülke ise Türkiye. Bu
onlarý korkutuyor.

Buket  Düzgen,  Psikolog
Bizi istememelerinin nedenini,
geçmiþten gelen bir takým
sýkýntýlarýnýn ve korkularýnýn bu
güne yansýmasý olarak görüyo-
rum. Bence tüm toplum deðil,
ama önyargýlardan etkilenen
bir bölüm bize karþý.
Siyasetçilerinde geçmiþten
gelen korku ve önyargýlarý
körüklediðini düþünüyorum.
Kültür ve deðerlerimizi daha iyi
tanýtarak, bu düþünceleri
deðiþtirebiliriz.
Saadet  Kurþun,  Emekli
Türkiye`nin de eksikleri var. AB
için, yüzde yüz herþey yapýlmýþ
deðil. Ama tepkilerini çok fazla
buluyorum. Biz müslüman
ülkeler arasýnda en geliþmiþ
ülkeyiz. Oysa müslüman olma-
mýz onlarý korkutuyor. Bence
kültürel deðerlerimizden fay-
dalanmalýlar. 

Aliye Aybar, Ev Haným

Murat Üregen
Sosyal danýþman

Oktay
Aydin,
Eðitimci

Kemal
Baykal, 
Ýþ adamý

Tuba Aydýn
WU-Öðrencisi

Berna Üregen
Kimya Mühendisi

Buket
Düzgen,
Psikolog
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Mart 2005 Ticaret Odasý seçimlerinde
oyunuzu mutlaka kullanýn!

Viyana’da,  SPÖ’ye  yakýn  bir
ticari  dernekte  yýllarca  aktif  ola-
rak  çalýþan  Arif  Görgeç’in,  Yeni
Vatan  Gazetesi’nin  “Ticaret
Odalarý  seçimleri  için  ne  düþü-
nüyorsunuz?”  sorusuna  cevabý,
“Esnaf  ve  Ýþadamlarýna  açýk
mektup”  þeklinde  oldu.  Ticaret
Odalarý,  baþta  Hükümet  olmak
üzere,  Avusturya’da  her  kesime
etkili  lobi  yapan  bir  kurum.
Avusturya’da  7000’den  fazla
Türk  esnaf  ve  iþadamý  bulunu-
yor.

Ýþte açýk mektuptan bazý
bölümler:
Deðerli Arkadaþlarým, Sizlere,
2005 yýlý Viyana Ticaret Odalarý
seçimlerinin hayýrlý olmasýný
diliyor ve Türkiye kökenli
Viyana  Esnaf ve Ýþve-renleri
olarak, seçimlerden sonra
güçlenerek, daha çok meslek-
taþýnýzla temsil edilebilir bir
konuma gelmenizi temenni
ediyorum. Bu yazýmla, bana
sizlere ulaþabilme ve sizleri
uyarabilme imkaný veren Yeni
Vatan Gazetesi’ne þükranlarýmý
sunuyor, onlarýn da baþarýlý
yayýncýlýklarýnýn devamýný
diliyorum. 
Ticaret Odalarýnýn yeni seçimle-
rinde, Viyana’da aðýrlýkta oldu-
ðumuz ticari branþlarda, o sek-
törü yönetecek ve yönlendire-
cek çoðunluðu elde etmemiz
gerekmektedir.Geçtiðimiz beþ
sene içinde gördük ki seçilmiþ
olmak yeterli deðildir. 
Bunun nedenlerini söyle sýra-
layabiliriz:

• 2000 yýlý seçimlerinde, sabit
pazarcýlar branþýnda görev yap-
týðýmýz siyasi kuruluþu, 25
seneden sonra seçimi kazanmýþ
ve Viyana Ticaret Odalarýnda
birinci siyasi kurum durumuna
getirmiþ olmamýza raðmen,

yolumuz kesilmiþtir. Aldýðýmýz
oy toplamý en az 3 Encümen
azasý çýkarabilecek potansiyel-
de iken, sadece bir üye çýkara-
bildik. Ýçerde daha güçlü ola-
madýðýmýzdan sektör baþkaný
olmasý gereken arkadaþýmýza
da bu görev verilmedi. 

• Sizden oy isteyen siyasi kuru-
mun kendi içinde, sizin branþý-
nýzda faaliyet gösteren bir
çalýþma grubu olmayabilir. Ve
nitekim 2000 seçimlerinde,
bizler “Kasaplar ve Fýrýncýlar”
branþýnda oldukça yüksek oy
aldýðýmýz halde, sizlerin verdiði
bu oylar, o siyasi kurumun oyla-
rýný yükseltmekten baþka bir iþe
yaramamýþtýr. Çünkü o kurulu-
þun içinde, bu branþlara dönük
bir sektör faaliyeti yoktu. Bu
gruplarý yönlendirmeyi ve aktif
hale getirmeyi önerdiðinizde,
radikal yapýlarý ortaya çýktý ve
bu önerimizi reddettiler.

• Siyasi partilerin, Ticaret
Odalarýnda, kendi içinde çalýþ-
ma grubu olmayan veya fonk-
siyon göstermeyen branþ-larda,
sizi veya o branþý temsil hakký
ya yoktur ya da en asgaride
olup söz sahibi deðildir. Hatta
baþka gruplarla koalisyon yapa-
cak gücü dahi yoktur. 
Bu misalleri çoðaltabiliriz, bun-
lar yaþanmýþ ispatlý olaylardýr.
Deðerli Arkadaþlarým, bugün

için Avusturya siyasi platfor-
munda þu gerçek vardýr.
Radikalliklerini elden býrakma-
yan tüm siyasi partilerin, her
türlü seçimde yabancýlarýn
oyuna ihtiyacý vardýr. Bugün
onlar bu konuda bilinçli iken,
bizlerin gaflet içinde olmamasý
gerekir. Bu nedenle, geçmiþte
bu ülkede ticari ve siyasi yapýsý
ile ilklere imzasýný atmýþ bir
aðabeyiniz, bir kardeþiniz ola-
rak sizlere öneriyorum.:

• Oylarýnýzý kullanmayý ihmal

etmeyin. Kendiniz gidemiyorsa-
niz eþinizi, yetiþkin çocuðunuzu
veya varsa vekalet vererek resmi
ortaðýnýzý oy kul-lanmaya yol-
layýn veya mektupla oyunuzu
kullanýn. 

• Oyunuzu, kapýnýza gelen
herhangi bir siyasi grubun,
‘Sizin oraya kadar gitmenize
gerek yok ‘ diyerek size uzata-
caðý herhangi bir formu imza-
layarak kullanmayýn. Bu sistem
bazý yanlýþlýklara yol açabilir
veya sizin tasvip etmeyeceðiniz
bir kiþinin seçilmesi için kullaný-
labilir. 

• Oyunuzu vereceðiniz kiþi
Türkiye kökenli arkadaþýnýz da
olsa, mensubu olduðu siyasi
kökenli kuruluþun, Ticaret
Odalarýndaki konumunu ve
aþaðýdaki noktalarý kendisine
sorun: 

a) Ticaret Odalarý, sizin mesleki
branþýnýzda, genelde kac encü-
men azasýna sahip ?
b) Sizden oy isteyen veya sizin
oy vereceðiniz siyasi kuruluþun
o branþta kaç üyesi ve diðer
siyasi kurumlarýn kaç üyesi
bulunuyor? Sizin vereceðiniz
oyla rakiplerini altedip, sizin
lehinize olabilecek ticari politi-
kalar üretebilecekler mi? Yoksa
2000 seçimlerinde bizlerin kar-
þýlaþtýðý durum gibi , Viyana
Ticaret Odasýnda senelerdir 3.
konumda olan bir kurum veya
kuruluþ,  bizlerin saðladýðý
baþarý ile daha üst sýralara çýktý-
ðý halde, bizleri yani sizleri
sadece bayram ve özel günler-
de ya da seçimler arifesinde
hatýrlayarak  duygusal portreler
mi çizecek? 
c) Bir önceki seçimde, ayný siya-
si kuruluþa oy vermiþseniz, bu
kuruluþ kendilerine müracaat
ettiðinizde, sizin ticaretle iþtigal
ettiðiniz branþa veya bir sorun-
unuz oldu ise þahsen size nasýl
davrandý, sorunuzla ilgilenip
çözdü mü? Eðer memnun kal-
dýysanýz, diðer arkadaþlarýnýza
da o kuruluþu tavsiye edin ve
onlarý yönlendirin. 

Esenlikler  diler  ve  saygýlarýmý
sunarým.  
Viyana,  Aralýk    2004  
Ali  Arif  GÖREC



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

������


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

������������
�������	


����������	
�

������

�%&��'���
��(�����	����(�������)��� �!"���(�*��+��


��,�����
�-��	��


����	�-�.���

�����#��-�,��� �!"��

��*+��

�����������	
	��������	�����	�	�����������
��������	�		�	
	����	����
��� 		!"#	�	$%&	��	&"	�
'�( 	!"#	�	$%&	��	&"	#"
�))�*�+�,�����
-��./0*�1

���������������	��
�

�����
������������

��������


����������
����	���
������)������
#/�0���

&�-����������
����	���
���������� �!"��
#��$���

1�������
/�2�34
#��5�.
+�)*��

,�����
������
*�2�34
#��5�.
#���$��

� !�

"�#$��
�%�"��&�
�������	


����������	
�

�������



GGÜÜNNDDEEMMSayfa 24 Sayý 51

YENÝ VATAN GAZETESÝ

YYAAÞÞAAMM

Uzmanlar  uyardý  –  Çocuklarý-
mýz  “Avusturya  Almancasýný”
unutuyorTelevizyon  dizilerinin
bu  konudaki  etkileri  nelerdir?
Viyana-Avusturyalý germanist-
ler endiþeli ve televizyonlarda
konuþulan almancanýn çocuk-
larýmýzýn dilini bozduðu düþün-
cesinde. “Tüte”, “Eimer” veya
“Rührei” gibi kelimeler,
Almanya’ya özgü ifadelerdir.
Acaba komþu ülkenin film ve
pembe dizileri mi bunun nede-
ni?“Gute Zeiten, schlechte
Zeiten” gibi Alman dizileri veya 
Ýngilizce’den çevrilen “ Tele-
tubbies” ya da öðleden sonra
yayýnlanan “Ey Mensch”, “Hilft
allet nix”, “Da schnallste ab,

wa” veya “Quark” gibi
Almanya’nýn özel kanallarýnda-
ki tartýþma programlarýnýn
baþlýklarý deyimlerden oluþ-
maktadýr. Bu deyimler gençleri-
miz ve çocuklarýmýz tarafýndan
sýklýkla kullanýlmaya baþlandý.
Yerli germanistlere göre, bu
durum dil kültürümüzü tehdit
etmekte ve sinsice “düzgün
Avusturya Almancasý”ndaki
ifade biçimini bozmaktadýr.
Peki ama neden Avusturya’daki
çocuklarýmýz Almanya’nýn
çeþitli lehçelerini kapmaktadýr-
lar? Sözlük yazarý Jakob Ebner
bu durumu þu þekilde açýklýyor:
“Çocuklarýn birçoðu film kah-
ramanlarýyla kendilerini özde-

þleþtirmektedir. Bazýlarý ise tele-
vizyondan kelimeleri kapmakta
ve Avusturya’daki karþýlýðýný 
bilmediðinden bu kelimeyi 
iþittiði þekilde kullanmaktadýr”.
Yerli dil kültürümüzü endiþe-
lendirecek diðer bir durum ise,
çocuklarýmýzýn Ýngilizce ifadele-
ri kullanmalarýdýr. Ebner þöyle
devam ediyor: ” Bazý çocuklar
ise birçok lisaný birbirine karýþtý-
rarak kullanmaktadýr. Mesela
Avusturya Almancasý ve Viyana
lehçesi gibi. Çoðu çocuk bunu
Avusturya’lý politikacýlarýmýz-
dan alýyor. Baþbakan bile
“Workgroups” ve “Hydrogen-
power” gibi ifadeleri kullanýrsa, 
þaþmamak lazým.” 

“Televizyon-Almancasý” dilimizi bozuyor!

Gelmedi! Ben þimdi ne yapacaðým ?

Antalya Devlet Hastane-
si'nde görevli 16 doktor
hasta haklarý arasýnda
yeralan 'doktorun hasta-
sýný güleryüzle karþýlamasý'
maddesine uymadýklarý,
hastalarýna asýk suratlý ve
asabi bir þekilde yaklaþtý-
klarý için uyarýldý. Doktor-
larla beraber aralarýnda
hemþire ve hasta bakýcýla-
rýn da bulunduðu 12
hastane personelin de
ayný nedenle dikkatleri
çekildi. Uyarýyý Valilik Ýl
Ýnsan Haklarý Kurumu'nun
alt birimi olarak faaliyet
gösteren Hasta Haklarý
Antalya Hasta ve Hasta
Birimi yaptý. Yakýný Haklarý
Derneði Baþkaný Eczacý
Nuri Özkul, þikayetlerin
genellikle acil ve cerrahi
servislerde çalýþan doktor-
lar hakkýnda yapýldýðýný
söyledi. Özkul, 'Eðer dok-
tor hastasýný daha kapý-
dan giriþte güleryüzle kar-
þýlarsa, karþýsýndakini de
moral olarak iyileþtirmiþ
olur. 

Asýk surata ceza!
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Daha  fazla  istiyorum

Delikatessa
Domates Ketçap

1,4 kilosu

1 kilosu �1.06

Daha ucuzu

olamaz

Orto Mio
Ýçi Beyaz Peynirli doldurulmuþ 
Kýrmýzý yada Yeþil Biber
280 gram

1 kilosu �7.11

Taze Avusturya 
Hindi göðüs Eti
Bütün
1 kilosu

5.49

Royal  Greenland
Alaska  Göllaks  Filetosu
Doðal
1 kilosu

1 l �0.33

1.49

1 kilosu �7.16

Lindenhof
Schnittkäse
Dilimlenmiþ
250 gram

1.791.99

Wake up
Cola, Portakal 
veya Limon
Limonata
1,5 litre

sortenrein

0.99

6 þiþelik orijinal Paket
alanlara %17 indirim

je Fl.þiþesi.
0.49

Römerquelle
Emotion
Limonlu, 
Armut,  
veya Guarana
1 litre
1 þiþesi 1.19
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Askerlik vazifesi için “Son Yoklama”ya dikkat
Türk vatnadþlarý için son yokla-
ma askerlik vazifesine hazýrlýðýn
son aþamasýný oluþturur. Son
yoklama için saðlýk muayenele-
rini Türkiye’de yada bulundu-
klarý ülkelerde mesela
Avusturya’da yapmak isteyen-
ler, sevkten en az 7 gün önce
kayýtlý olduklarý askerlik þubele-
rine baþvurabilirler. 

Eðer bu baþvuru yurt içindeki
ikamet adresinin bulunduðu
askerlik þubesine yapýlacaksa
sevkten en az 15 gün önce
yapýlmalýdýr. Döviz ile askerlik
yapmak isteyen kiþiler, saðlýk
durumlarýnýn askerliðe engel
teþkil ettiðini düþünseler bile,
saðlýk durumlarý açýklýða kavuþ-
madýðý taktirde, 38. yaþýn son

gününe kadar ödemekle
yükümlü olduklarý dövizi ilgili
hesaba yatýrmak zorundadýrlar.
Daha sonra verilecek karar bu
kiþilerin durumunu netleþecek.
Sevke tabi olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn,  “döviz ile asker-
lik hizmeti” kapsamýnda
bulunanlar askerlik þubelerine
baþvurduklarý taktirde iþlemleri
sonuçlandýrýlýr.  39 yaþýný
tamamlamýþ olup, sevke tabi
olan yükümlüler, konsoloslu-
klardan imza karþýlýðý “döviz ile
askerliðe sevk için çaðrý pusula-
larýný” alabilirler. Daha genç
olanlar için bu pusulalar hazýrl-
anmaz. Askerlik þubeleri tarafýn-
dan hazýrlanan yazý doðrudan
adreslerine gönderilir. Dövizle
askerlik kapsamýnda bulunan-

lar konsolosluklardan kendileri
ile ilgili düzenlemeleri (listeler
aracýlýðý ile) takip edebilirler.
Ýlgili listelerde ismini bulamay-

anlar Türkiye Asker Alma
Dairesinin Baþkanlýðý’nýn 0090
312 402 34 17  numaralý tele-
fonundan bilgi alabilirler.
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Küçük yatýrýcýmlarda Hisse
Senedi almadan önce dikkat
edcekleri noktalarýný  Yeni
Vatan Gazetesi için kýsa olarak
toparlamaya çalýþtým. Hisse
Senedi  almadan  önce,  düny-
adaki  geliþmelere,  yaþadýðýnýz
ülke ve dünyada ki  Ekonomik
ve  Siyasal  geliþmelere  ilave-
ten,  düþündüðünüz  hisse
senedine  ait  teknik  bilgileri
incelemeniz,  hatta  bu  konu-
da  uzman  bir  kuruluþa
danýþmanýz  gerektiði  haklý
olarak  sýkça  dile  getirilmekte-
dir.
Ancak,  bunlara  ilaveten  bor-
sada  yatýrým  yapmak  isteyen-
lere  dikkat  etmesi  gereken
bazý  hususlara  deðinmek
istiyorum.
-Borsada  yatýrým  yaparken,
týpký  arazi  ve  arsa alýyormuþ
gibi  uzun  vadeli  düþünülerek
yatýrým  yapýlmalý.
-Kestirmeden,  çok  para  kaz-
anma  düþüncesine  kapýlmay-
ýn  ve  fazla  hýrslý  olmayýn.

-Borsada  günlük  iþlem  yapa-
rak  para  kazanmaktan  kaçý-
nýn.  Günlük  olarak  oynayan
kiþi  1  kazanýyorsa,  ilerde
bunun  5  Katýný  kaybetme

tehlikesiyle  karþý  karþýya  oldu-
ðunu  unutmayýn.

-Kesinlikle,  herkesin  aðzýnda
konuþulan  kaðýtlardan  uzak
durun.
-Borsada  yatýrým  yaparken,
þirketin  tamamýnýn  mülkiyeti-
ni  alýyormuþunuz  gibi  düþü-
nerek  yaklaþmaktan  kaçýnýn.
Þirketin  mali  yapýsý  çok  güçlü
olmasýna  karþýn,  uzun  süre
pirim  yapmayan  hisseler
olduðunu  unutmayýn.

-Fiyatý  küçük  olan,  hisse
senetlerini  tercih  etmeye çalý-
þýn.

-Koyundan  bir  Post  çýkar
misali,  daha  önce  yatýrýmcýsý-
na  olaðanüstü  getiriler  sað-
layan  kaðýtlara  yönelmekten
kaçýnýn.

-Ticarette  mal  alýrken  para
kazanýldýðýný  hiç  unutmayýn.
Yani,  borsanýn  düþtüðü
dönemlerde  alým  yaparak,
kazancýnýzý  baþtan  garantiley-
in.-Borsada  büyük  paralý  spe-
kilatörlerin  borsayý  yükseltip
yada  düþürecekleri,  hangi
kaðýtlara  yönelecekleri  önce-

den  kestirilmelidir.  Bunu
anlamak  içinde,  bizim  gibi
küçük  yatýrýmcýlar  nasýl  düþü-
nüyorlarsa  bunun  tersine
yöneldiklerini  hiç  unutmayýn.
Yani,  küçük  yatýrýmcýlarýn
borsadan  köþe  bucak  kaçtýðý
zamanlarda  girin,  küçük
yatýrýmcýlarýn  herkes  borsada
para  kazanýyor,  birazda  ben
kazanayým  dedikleri  zamanda
borsadan  hemen  çýkýn.

-Halka  arz  edilen hisse  senet-
lerini  almadan  önce,  daha
önce  halka  arz  edilen  hisse
senetlerinin  akýbetini  iyice
araþtýrýn  ve  temkinli  olun.

-Borsada  ortaya  çýkacak  yeni
beklentilerden  uzak  durun.

-Hiçbir  þeyin  %  100  tahmini
yoktur.  Þayet  böyle  olsa,
borsa  uzmanlarýnýn  ve  eko-
nomistlerin  çoðunun,  þimdiye
kadar  borsadan  çok  para
kazanmalarý  gerekiyordu.

-Borsada  yatýrým  yaptýktan
sonra,  borsayý  takip  etmek-
ten  sakýnýn  ve  uzak  durun.

HHaassaann  ÖÖzzffiiddaann      

Küçük yatýrýmcýlarýnýn dikkatine:
Hisse senedi almadan önce!



1.) Taksit tutarý nedir?
Taksit tutarý, taksitle
ödeme için esas alýnan
miktardýr.  Müþterilerin,
ödeme çeki (Zahlschein)
ile ödedikleri faturalar,
gelecek dönem için öngö-
rülen muhtemel enerji
kullanýmý dikkate alýnarak
4 taksit tutarýna bölünür
(eskiden 5 taksitti). Banka
hesabýndan çekilmek
suretiyle yapýlan otomatik
ödemelerde ise, öngörü-
len toplam miktar 10 tak-
side bölünür.

Ödenecek ilk taksit mikta-
rý, yýllýk fatura olarak da
bilinen faturanýn içine
dahil edilmiþtir. Geri kalan
taksit miktarlarý ise ek bir
belgede hesaplanarak
beyan edilir. Bu belgede
ayrýca, taksit miktarlarýnýn
nasýl düzenlendiðini de
görebilirsiniz.

2.)Yýllýk fatura nedir?
Yýlda bir kereye mahsus
olmak üzere, sene sonun-
da müþterilere gönderilen
faturadýr. Bu fatura ayný
zamanda, tüm yýl boyun-
ca kullanýlan enerji mikta-
rýný belirterek, aylýk sabit
ödemelerden arta kalan

artý veya eksileri gösterir.
Müþteri buna göre, fazla
ödeme yapmýþ ise, para-
sýný geri alýr; eksik ödeme
yapmýþ ise, aradaki farký
öder. 

3.) Taksit miktarlarý hangi
aralýklarla ödenmek
zorundadýr?
Banka üzerinden ödeme
yetkisine sahip müþteriler,
taksitlerini aylýk olarak;
ödeme çeki (Zahlschein)
ile ödeme yapan müþteri-
ler ise üç ayda bir öderler.
Bu süre, fatura üzerinde

müþterilere ayrýca bildirilir.

4.) Ödeme çeki
(Zahlschein) ile ödeme
yapan bir müþteri olarak
bir önceki seneye göre
neden daha yüksek taksit
miktarýna sahibim?
Sistemde yapýlan deðiþi-
klik kapsamýnda, ödeme
çeki ile ödeme yapan
müþterilerin taksit miktar-
larý 5 taksitten 4`e indiril-
miþtir. Bu deðiþiklik nede-
niyle, taksit miktarlarý art-
masýna raðmen, ödeme
çeki ücretinden

(Zahlscheingebühr) tasar-
ruf edilebilmektedir. 
Ödenecek ilk taksit mikta-
rý, yýllýk fatura olarak da
bilinen faturanýn içine
dahil edilmiþtir. Geri kalan
taksit miktarlarý ise ek bir
belgede beyan edilir.

5.) Banka hesabýndan
çekilmek suretiyle ödeme
yapan bir müþteri olarak,
bir önceki seneye göre
neden daha düþük taksit
miktarýna sahibim?
Banka hesabýndan çekil-
mek suretiyle yapýlan oto-
matik ödemelerde taksit
miktarlarý, 10´a paylaþtýrý-
lýr. Bu nedenle aylýk mik-
tarlar , bu paylaþtýrmaya
uygun olarak azalýr.

Ýlk yeni fatura ile birlikte
bütün müþteriler, bilgilen-
dirme ekine sahip olaca-
klardýr. Bu ekte yýllýk fatu-
ralara iliþkin detaylý bilgi-
ler yer almaktadýr.
www.wienenergie.at web
sitesinin ana sayfasýnda
yer alan "Alle infos zur
neuen WIEN-ENERGIE-
Rechnung" linkini týkladý-
ðýnýzda, yeni fatura siste-
mi ile ilgili tüm bilgilere
ulaþabilirsiniz.

Fatura ile ilgili sorulara cevaplar
VViiyyaannaa-Energie müþterileri Elektrik ve Gaz ile ilgili yeni bir fatura sistemine sahipler. Yeni Vatan
Gazetesi olarak  bu fatura sistemi ile ilgili en çok merak edilen sorularýn cevaplarýný aþaðýda siz-
lerin dikkatinize sunuyoruz.
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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

Wien Energie Online-Hizmetleri:

Enerji ile ilgili bütün iþlerimizi pija-

manýz üzerinizde iken, evden halle-

debilirsiniz.
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Dört yýldýr, 21. Viyana Schloss-
hoferstrasse'de market iþleten
Ýbrahim Gencer, 400m2'lik ikin-
ci þubesini Brünnerstrasse'de
faaliyete geçirdi. Sultan Market,
ana ve kuru gýda, þarküteri,
manav bölümü ve fýrýnýyla
Avusturyalý müþterilerinden
övgüler alýyor.  Gencer kendisiy-
le yaptýðýmýz söyleþide: "Hepi-
miz burada birer elçiyiz. Yap-
týðýmýz her iþin, Türk halkýný en
iyi þekilde temsil etmesini ve
yeni vatanýmýz olan Avusturya'-
da hizmet verdiðimiz müþterile-
rimize yakýþýr olmasýný arzuluyo-

ruz. Marketimizde en hassas
olduðumuz þeylerin baþýnda
temizlik geliyor. Ayrýca ürünlerin
taze ve bütçeye uygun olmasý
da özen gösterdiðimiz konular-
dan birisi. Kaliteli hizmet anlayý-
þýmýzla, müþterilerimizin huzur-
lu alýþveriþ yapma imkaný buldu-
ðu bir ortam yaratmayý hedefle-
dik. Viyana'nýn her noktasýn-
dan, U-bahn ve tramvaylarla
bize ulaþan birçok müþterimiz
var; bu da bizim doðru yolda
olduðumuzu ve bu yolda daha
da ilerlememiz gerektiðini
gösteriyor." dedi

Latif Doðan
Yýlbaþýnda Viyana'da

"Küstüm" þarkýsýyla hayranlarý-
nýn gönlüne taht kuran Latif
Doðan, yýlbaþýnda Dilan
Düðün Sarayý'nda. Dilan
Düðün Sarayý Ýþletmecisi
Hasan Mecit : "Halkýmýza her
zaman olduðu gibi bu yýlba-
þýnda da mükemmel bir pro-
gram sunmak istiyoruz.
Organizasyonumuzda, süpriz
sanatçýlar, tombala çekiliþi gibi
birçok aktivite bulunacak"
dedi.

Of Of Gülþen
Viyana'ya geliyor.

Uzun bir aradan sonra "Of  Of"
þarkýsýyla bir anda müzik liste-
lerinin zirvesinde yer alan
Gülþen, 25 Aralýk'ta Viyana'da.
Organizatör Mehmet Ali
Eryýlmaz: "Amacým her zaman-
ki gibi harika bir organizasyon
sunabilmek. Konser,
Kongresshaus'da olacak. Tüm
konuklarýmýza mükemmel bir
müzik ziyafeti çekeceðiz."
dedi.

Hayýrlý Olsun

Diyarbakýr- Türkiye-  Diyarbakýr'-
ýn Sinanlý köyü ahalisi, aðalýk
düzenine karþý baþ kaldýrýp
gösteri yaptý. Dövizler taþýndý,
aðanýn kapýsýna siyah çelenk
konuldu. Milliyet Gazetesi'nin
verdiði habere göre Güney-
doðu'nun feodal yaþantýnýn

irdelendiði, baþrollerini Þener
Þen, Kemal Sunal, Ýlyas Salman
ve Müjde Ar'ýn paylaþtýðý 'Kibar
Feyzo' filminin konusu, Diyar-
bakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý
Sinanlý köyünde gerçek oldu.

'Cebren  ve  hile  ile  aldý'
Toplam 20 bin dönüm arazisi
bulunan 200 haneli köyün mey-
danýnda toplanan yaklaþýk 400
kiþi, 'Kahrolsun aðalýk',
'Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz
Milletindir', 'Modern Cumhuri-
yet'te aðalýk olur mu?', 'Baþba-
kanýmýz bize sahip çýkýn', 'Oku-
mak istedik ama aða bizi cahil
býraktý', 'Devletin adaletine sýðý-
nýyoruz, aðanýn zulmüne deðil'
yazýlý dövizler taþýdý. 

Aðalýða isyan
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Viyana’da iki dilli eðitim 20.
Bölge’deki Avrupa okulunda
(Europaschule) iki öðretmen
tarafýndan baþlatýlan ve dersle-
rin hem Türkçe hemde
Almanca olarak gösterildiði iki
dilli eðitim baþarýyla devam
ediyor. Bu konuda projeyi yürü-
ten öðretmenlerden Ercan
Özcan ve Dr. Gabi Lener’den

bilgi aldýk. Y.Vatan: Önce ken-
dinizi tanýtýr mýsýnýz? Özcan:
18 yýldýr Viyana’da yaþýyorum.
15 yýldan beri de öðretmenim.
TIP adý verilen Türkçe-Almanca
iki dilli eðitim projesini üç yýl-
dan beri sürdürüyoruz. Bu pro-
jenin kuruluþ aþamasýnda Gabi
öðretmen büyük bir görev üst-
lendi. Dr. Lener: Ben ilk okul

öðretmeniyim. Ercan öðret-
menle ayný sýnýfý okutuyoruz.
Almanca ve Türkçe dersleri bir-
likte veriyoruz. Y.Vatan: Bu
proje nasýl ortaya çýktý?
Özcan: Bu zaten öðretmenler
arasýnda uzun zamandýr konu-
þuluyordu. Genelde yapýlan
eðitimin iki dilli olmasýný pek
çok öðretmen istiyordu. Öðret-
menler derneðinde de dile
getirildi. Gabi öðretmen altý yýl
önce düþünmüþtü, bu okulun
müdürü Ýlse Hammer’in de
bize olanak saðlamasýyla ilk
uygulamaya bu okulda baþla-
dýk. 
Y.Vatan: Ne zamandan beri
uyguluyorsunuz?
Dr.Lener: Ýki yýldan beri, bu
sene üçüncü sýnýfa baþladýk.
Dördüncü sýnýfa kadar getirip
mezun edeceðiz. Ama sadece
bir sýnýfla kalmayýp her yýl yani
bir sýnýf açmayý istiyoruz.
Böylece proje devamlýlýk kaza-
nabilir. Ayrýca sadece bu bölge-
de ve bu okulda deðil diðer
okullarda da iki dilli egitim
veren sýnýflarýn açýlmasýný hede-
fliyoruz. 
Y.Vatan: Okul mevcudu ne
kadar? Ne kadarý yabancý? Dr.
Lener: Yaklaþýk olarak 375 kadar
öðrenci var bunlarýn hemen
hemen üçte ikisi yabancý. 
Y.Vatan: Türk öðrencilerin
oraný nasýl?
Özcan:  Tüm mevcudun üçte
biri Türk, üçte biri Avusturyalý,
üçte biri de diðer ülkelerden
diyebiliriz. 
Y.Vatan: Sýnýfýnýzýn baþarý
durumu nasýl? Türk öðrenciler
ne durumda?

Dr.  Lener: Sýnýf ta  27 öðrenci
var. 17’si Türk, altýsý Avus-
turyalý diðerleri baþka ülkeler-
den. Derslerde iki dil eþit aðýrlý-
klý olarak kullanýlýyor. Bazý
konular Almanca, bazýlarý
Türkçe iþleniyor. Bütün öðrenci-
ler hevesle çalýþýyor. Çocuklarýn
ilgisi büyük. Anne babalarda
memnunlar. Bazý öðrenciler
baþlangýçta biraz zorlandýlar
ama þimdi ailelerde bu projeye
çok sýcak bakýyor, onlarýn da
desteðiyle daha iyi olacaðýný
düþünüyoruz. Tabii bütün aile-
ler çocuklarýna ayný desteði ver-
emiyor, ama uygulamadan
memnunlar. 
Y.Vatan: Bu projenin geleceði-
ni nasýl görüyorsunuz?
Özcan: Çocuklarýn yeterince
desteklenmesi halinde çok
baþarýlý olacaðýný düþünüyoruz. 
Dr.  Lener:  Avusturya’da çok
göçmen çocuk var. Çocuklar
birbirlerinin dilini anlarlarsa
uyumun daha baþarýlý olacaðý-
na inanýyorum. Sadece dil deðil
kültürü de ön plana çýkarma-
lýyýz. Deðiþik ülkelerin kültürleri
bizim kültürümüze zenginlik
katiyor. 
Özcan: Bu projenin geniþletilip
diðer okullara da yayýlmasý en
büyük dileðimiz. AB’ye girdiði-
mizde bu tür projelerin daha
kolay yaygýnlaþacaðýnýný düþü-
nüyorum. Buradaki yabancý
kökenli öðrencilerin iyi eðitim
alýp iyi yerlere gelmeleri
Avusturya’nýn da kazancýdýr. 21
Ocak’ta saat 9 dan 12 ye kadar
açýk kapý günümüz var herkesi
okulumuza davet ediyoruz.
Projeyle ilgili de bilgi alabilirler.

EEÐÐÝÝTTÝÝMM

Viyana’da iki dilli eðitime örnek



DDÜÜNNYYAASayý 51 Sayfa 33

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Avrupa Birliði'nin (AB)
yeni üyesi Avusturya'nýn
komþu ülkesi Macaris-
tan yýllar süren tartýþ-
malarýn ardýndan zo-
runlu askerliði kaldýrdý.
AB'ye yeni katýlan diðer
Doðu Avrupa ülkeleri
de profesyonel askerli-
ðe geçiþ eðiliminde.

1 Mayýs 2004'te AB'ye
katýlan Doðu Avrupa
ülkeleri arasýnda zorun-
lu askerliði kaldýran ilk
ülke Macaristan oldu.
Macaristan'dan 'küçük
ordu' kurma kararý
Macaristan küçük ama
vurucu gücü yüksek bir
ordu kurma kararý aldý.
Yeni Macar ordusunda
artýk sadece askerlik
mesleðini seçenler
görev yapacak.
Slovenya da profesyo-

nel orduya geçebilir.

AB'nin yeni üyeleri arasýn-
da zorunlu askerliði kaldýr-
ma eðilimindeki tek ülke
Macaristan deðil. Slovenya
da önümüzdeki aylarda
profesyonel orduya geç-
meyi planlýyor. Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya
da konuyu tartýþmaya aldý.
Polonya ise zorunlu asker-
liðe devam etme eðilimin-
de. Profesyonel orduya
geçiþ artan bir
e ð i l i m P r o f e s y o n e l
orduya geçiþ soðuk savaþ
sonrasý dünyada artan bir
eðilim. Günümüzde ordu-
su olan 141 ülkenin
68'inde profesyonel asker-
lik var. Profesyonel orduyu
benimseyen NATO ülkeleri
NATO ülkeleri arasýn-
da ABD, Ýngiltere,
Kanada, Fransa,

Belçika, Hollanda,
Lüksemburg'da profesyo-
nel ordular görev yapýyor.
Ýtalya, Portekiz ve Ýspa-
nya'da da zorunlu askerliði
kaldýrma çalýþmalarý son
aþamasýnda.

Komþu Macaristan zorunlu askerliði kaldýrdý 
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Viyana- 3 yýldýr Viyana'nýn
5.bölgesinde faaliyet göster-
mekte olan Toros Reisen, eski
ofisinden 30 metre ileride
daha ferah ve rahat bir
ortamda müþterilerine hizmet
verebileceði yeni bir ofis açtý.
Toros Reisen'in baþarýlý iþlet-
mecisi Ayhan Yýlmaz, amaçla-
rýnýn "daha iyi ve kaliteli hiz-
met" olduðunu,  anýnda
rezervasyon ve otomatik bilet
sistemi sayesinde müþterileri-

nin  ihtiyaçlarýný daha hýzlý bir
þekilde karþýladýklarýný vurgu-
ladý. Aðýrlýklý olarak Türk Hava
Yollarý'nýn biletlerini  sataca-
klarýný ve telefon ve fax numa-
ralarýnýn  deðiþmediðini belir-
ten Yýlmaz: "Yeni ofisimizde
Türk Hava Yollarý'na yakýþýr ve
tüm müþterilerimizin istekleri-
ni giderebilecek bir ortam
yarattýk. Tüm halkýmýzý ofisi-
mize davet ediyoruz." dedi.

Toros reisen yenilendi
AAyyhhaann  YYýýllmmaazz  
GGeenneell  MMüüddüürr

FFeerrddaa  BBaayyrraamm
MMüüþþtteerrii  TTeemmssiillcciissii

Düðün organizasyonlarýndan
tanýdýðýmýz ve son yýllarda
konser organizasyonlarýyla da
ön plana çýkan Veli Turan, yýl-
baþý gecesi iki salonuyla müþ-
terilerine hizmet verecek.

Grillgasse'deki Star Düðün
Sarayý'nda, Oðuz Yýlmaz
sevenlerini "Çekirge" þarkýsýyla
coþtururken, Pýnar Düðün
Sarayý'nda da, Kývýrcýk Ali tür-
küleriyle mest edecek. 

Veli Turan yýlbaþýnda coþturacak

Veli  Turan

5 senedir mobilyacýlýk sektö-
ründe hizmet veren Hane
Mobilya, Avrupa'daki Türk
mobilyacýlarý arasýnda katolog
üzerinden sipariþ sistemiyle bir
ilke imza attý. 48 sayfadan olu-
þan katoloðun içeriði, genelli-
kle oturma grubu üzerine.
Modellerin çoðunun kendi
tasarýmlarý olduðunu belirten
Hasan Aþkar: "Bu katoloðu
çýkartýrken amacýmýz ulaþama-
dýðýmýz veya maðazamýza
gelemeyen müþterilerimize de
hizmet verebilmekti. Çalýþtýðý-

mýz firmalar güvenilir ve kalite-
li üretim yaptýklarý için, müþte-
rilerimiz mobilyalarýmýzdan
memnun. Müþterilerimiz kato-
loðumuzdan beðendiði ürünü
bize sipariþ ettikten sonra, 4
hafta içinde Avusturya'nýn
neresi olursa olsun ürününü
servis ekibimizle birlikte teslim
ediyoruz. Ürünlerimiz, üretici
firma garantisi altýndadýr ve
taksitli satýþ imkanýmýz vardýr.
Bize www.hanemobilya.at
adresinden ulaþabilirsiniz."
dedi. 

Hane Mobilya Avrupa'da
bir ilke imza attý

Viyana'nýn 2.bölgesinde hizmet
vermekte olan Öztürk Mobilya,
kuruluþunun birinci yýlýný kut-
luyor. Öztürk Mobilya'nýn iþlet-
mecisi ve 20 yýllýk marangoz
olan Ali Öztürk son bir yýldýr
iþveren olduðunu ve baþka yer-
lerde edindiði 19 yýllýk tecrübeyi
kendi þirketinde kullandýðýný
belirtti. Ev ve büro mobilyasýn-

da, her türlü ürünü yaptýklarýný
söyleyen Öztürk, özellikle mut-
fak mobilyasý, yatak odasý,
çocuk odasý ve banyo takýmý
üzerinde yoðun çalýþtýklarýný ve
aldýklarý sipariþleri, profesyonel
bir hizmet anlayýþýyla çalýþan
deneyimli personelleri sayesin-
de, 10 iþ gününde teslim ettik-
lerini vurguladý. 

Öztürk Mobilya 1 yaþýnda



Ýþte Atakan'ýn mesajý!
MERHABALAR.
Bu zamana kadar ne zorluklar-
la bu mücadeleyi verdiðimizi
bilen arkadaþlarýmýz vardýr
mutlaka.Koca bir 6 yýlý geride
býraktýk hayýrlýsý ile ,boyumuzu
aþan harcamalar yaptýk gözü-
müzü kýrpmadan. Þimdi bir
zaman tünelinden geçmiþcesi-
ne en baþa döndük hastalýk
seyrimizle, yepyeni bir müca-
dele bizi bekliyor artýk, istesek
de istemesek de.Baþarmaktan
baþka seçeneðimiz elbette yok.
Uzun zaman hep bir kuruluþ
tarafýndan desteklenmeyi
bekledik ancak bir çok giriþime
karþýn ve bir çok alýnmýþ söze
raðmen tek bir adým atýlmadý
bu yönde maalesef.Þimdi yeni
bir 6 yýl kazanmak için büyük
bir savaþa giriyoruz.Ýlk defa
ben gururu bir yana býrakýp
destek arayýþýmý böylesine dil-
lendiriyorum.Ýnanýn ,insanýn
evladý için yapmayacaðý þey
yok, baþa gelince her þeyi
sineye çekebiliyorsunuz.
Umutsuz deðiliz, yapýlacak çok
þey var, önce kemoterapi baþla-
nacak ardýndan Gama Knife ile
tümör çýkartýmý yapýlacak ve en
sonda Radyoaktif bir tüp yer-
leþtirilecek Tümörlü bölgeye.
Bu bize çok uzun bir zaman
kazandýracak ve her zaman
olduðu gibi kulaðýmýz eþikte
yeni çýkacak bir geliþmeyi takip
edeceðiz. Þimdi uzun bir araþ-

týrmaya baþlanýyor. Sürec belli
ve zaman kaybetmeden
baþlanmasý gerek.Sizlerden
ricam, çevrenizdeki firmalara,
yardým edebileceðinizi düþün-
düðünüz kurum ve kuruluþla-
ra, eþinize, dostunuza bu
konuyu iletmenizdir. Zira
cephane olmadan savaþ kaza-
nýlmaz takdir edersiniz ki.Ýnan-
çýmýza ortak olmalarýný söyley-
in lütfen, biz bir an bile inançý-
mýzý kaybetmiyoruz, baþaraca-
ðýz.Nasýl ki 6 yýl önce bize hiç
þans vermemiþlerdi, buna rað-
men bu günlere geldik,inanç
ve oðlumuzun gülen yüzü ile.
Küçük, büyük, az, çok deme-
den ortak olun inançýmýza lüt-
fen, iletin, sesimiz olun.
Bizlerin ulaþamayacaðý yerlere.
Þu anki durum tamamen
maddi dayanaða baðlý devam
ediyor zira. Hastalýða yenilmez-
ken, maddiyattan ötürü bir
kayýp yaþamak adil gelmiyor
bana.Hayatýmýzda maddiyatýn
yeri Atakan'ýn tedavisinden iba-
rettir.Gerisi boþ.Bu arsýzlýðýmý
mazur görün lütfen ama
desteðe þiddetle ihtiyaçýmýz
var, bu kadar yol gelmiþken
hiçbir þey beni geriletmemeli.
Atakan'ý çok sevdiði okulu
bekliyor, aþklarý bekliyor, ve en
önemlisi büyük bir gayretle
sürüdürmeye çalýþtýðý hayatýnýn
mükaafatlarý bekliyor. Atakan
yaþamayý hakediyor.Affýnýza

sýðýnarak desteðinizi bekliyoruz
artýk.Saðlýcakla kalýn. Saygý-
larýmla. HASAN ÞAHÝN
Dýþbank  :  Atakan  Kurtuluþ
Þahin  Þube  kodu  (merkez
Þube)  049  Hesap  no  :9387  

AKBANK  :  Hasan  Þahin
Þehremini  Þubesi  Þube  kodu  :
169  Hesap  no  :  0069697
GARANTÝ  BANKASI  :  Hasan
Þahin  :Þube  Kodu  752  Hesap
no  :6679219
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Atakan  sizlerin  yardýmýný  bekliyor:

Satýlýk FýrýnSatýlýk Fýrýn
2. Viyanada çalýþýr durumda hazýr müþterisi
olan, yaklaþýk 350m2 üzerine oturmuþ fýrýn
ve dükhan. Satýþ alaný 80m2. 2 arabasi ve

tüm malzemeleriyle Devren satyoruz. 

0699/12809746
01/2197466
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Y.Vatan: Türkiye`deki insan
haklarýyla ilgili olarak ne düþü-
nüyorsunuz ve burada yansýt-
mak istedikleriniz neler?
Keskin: Türkiye`de esas sorgul-
anmasý gereken, askeriyenin
sivil toplum üzerindeki etkisidir.
Ülke siyaseti ordu tarafýndan
belirleniyor. Bu hiçbir demokra-
tik ülkede yoktur. AB, bir
devletler birliði. Ben insan
haklarýný savunuyorum, her
yerdeki insanlarýn haklarýný
savunuyorum.  Ben Türkiye`de
iþkencenin devam ettiðini,
sadece þeklinin deðiþtiðini
anlatacaðým. Herþey aslýnda
aynen devam ediyor, sadece
þekli deðiþti. Adam kaçýrma
yöntemiyle, her türlü iþkence
sürüyor. Bu gün “ Ýþkenceye
sýfýr tolerans“ diyen
Baþbakan’ýn en yakýn korumasý
bir iþkencecidir. Cezaevlerinde
çok büyük hak ihlalleri yaþanýy-
or. Azýnlýk haklarýyla ilgili geliþ-
meler açýk deðil. Mardin`de,
12 yaþýnda bir çocuk yakýndan
ateþ edilerek öldürüldü.
Hakkari`de bir çoban öldürül-
dü, kadýn haklarýyla ilgili geliþ-
meler halen yetersiz, ölüm
cezasý kaldýrýldý ama aðýr
müebbet var. Bunlarýn hepsini
Avusturya’da anlatacaðým.
Sokak infazlarý sürüyor.
Militarizmin baskýsý devam etti-
ði sürece, Türkiye`de demokra-
tikleþme olacaðýna inanmýyo-
rum.

Y.Vatan: Kadýn haklarýyla ilgili
ne düþünüyorsunuz?
Keskin: Kadýnlarý hem ikinci
sýnýf görmeye, hem de þiddet

uygulamaya yönelik davranýþlar
tüm dünyada var. Ama feodal
deðer yargýlarýnýn yoðun oldu-
ðu ülkelerde, kadýnlar çok daha
fazla baský görüyor. Kadýnlarýn,
siyasete katýlmalarýný zorunlu
görüyorum. Þimdi son kanun
deðiþiklikleriyle bazý iyileþtirme-
ler yapýldý. Mesela, cinsel taci-
zin tanýmýnýn deðiþmesi büyük
bir geliþmedir. Eþ tarafýndan
yapýlan tacizin tanýnmasý da
baþarýdýr.

Y.Vatan: Ýnsan haklarýyla, kadýn
haklarý arasýnda bir fark görüy-
or musunuz?
Keskin: Sekiz yýldýr, gözaltýnda
cinsel þiddete maruz kalan
kadýnlara  hukuki destek veren
bir projenin baþýndayým. Ayrýca
Türkiye`de kadýnlar sadece
göz altýnda deðil, dýþarda ve
evde de þiddete maruz kalýyor-
lar.

Y.Vatan: Bu dünyanýn her
yerinde olmuyor mu sizce?
Keskin: Tabii, zaten ben AB`yi
bu konuda örnek almýyorum.
Avrupa’da da erkek egemen bir
yapý var. Avrupa Birliði’nde  de,
çok yoðun insan haklarý ihlalle-
ri iþleniyor. Zaten Türkiye`yi,
AB’ye tam üye kapsamýnda ala-
caklarýný da düþünmüyorum.
Özel statülü bir ortaklýkta anla-
þacaklarýný tahmin ediyorum.

Y.Vatan: Türkiye`nin AB`ye
girmesine nasýl bakýyorsunuz?
Keskin: Kiþisel olarak AB`ye gir-
menin yararlý olacaðýný düþü-
nüyorum. Ama AB`ye hazýr
olduðumuz için deðil, iç dina-
mikler Türkiye`deki militarist
yapýyý deðiþtirmeye yetecek
güçte olmadýðý için. Bu yapýyý
deðiþtirmede, AB`nin etkili ola-
caðýný düþünüyorum. En belir-
gin nedenim bu. 

Y.Vatan: Dünyanýn pek çok
yerinde insan haklarý ihlalleri
yapýlýyor. Gözaltý sýrasýnda
baþka ülkelerde de insanlara
çok nazik davranýlmadýðýný,
iþkence yapýldýðýný ve hatta
öldürüldüðünü biliyoruz. Ama
pek çok insan, bugüne kadar
hiçbir ülkeden “Benim ülkemde
bunlar yapýlýyor!„ diye, ülkesi-
nin negatif yönlerini anlatmak
için birileri gelmedi diye düþü-
nüyor. Gelip “Benim ülkemde
bunlar yapýlýyor„ derken, siz ne
düþünüyorsunuz, ne hissediy-
orsunuz? Sizin yönteminizle
Türkiye’de  ne düzelebilir?
Avrupa Birliði, insan haklarýnýn
Türkiye’ye getirilmesi konusun-
da doðru adres midir? 
Keskin: Avrupa Birliðini bir
standart olarak görmüyorum.
Küçük bir örnek verecek olur-
sak; “Hücre Tipi Cezaevi„ bir

Avrupa Birliði projesidir.
Avrupa’da insanlar bu hücre-
lerde çürütülüyor. Ama
Türkiye`de,  özellikle Doðu’da
onbine yakýn faili meçhul
cinayet var. Ýki bin kiþi, devletin
gözaltýnda kaybolmuþ.  Ýþte
bunlar, Avrupa Birliði’nde yok.
Ýnsanlar, devletine ve hukuk
sistemine az veya çok güvene-
biliyor. Hukuk Devleti normlarý
saðlam.  Ben, “Avrupa Birliði
çok iyi„ demiyorum, onlar da
kötü ama Türkiye insan haklarý
konusunda  daha da kötü. Ben,
demokratik bir ülkede yaþamak
istiyorum.  Avusturya’da ve
Avrupa Birliði’nde, insan hakla-
rý ihlalleri dile getiriliyor ve
bunu o ülkeden insanlar dile
getiriyor. Açýn bakýn Amnesti
International raporlarýna, bura-
da, Avusturya’da da insan
haklarý ihlalleri var. Ben de,
Türkiye`dekileri dile getiriyo-
rum. Türkiye kimsenin tekelin-
de deðil, herkesin fikrini istedi-
ði gibi söylemesi gerek; hangi
kesimden ve fikirden olursa
olsun! Kanunlar çerçevesinde,
insanlarýn fikir özgürlüðünü
savunuyoruz. Ýnsanlarýn fikir ve
düþünceleri yüzünden zindan-
lara atýlmasýný ve gözaltýna
alýnmasýný, kaybedilmesini,
iþkence yapýlmasýný istemiyo-
ruz. Tek hedefimiz, tüm vatan-
daþlarýn ortalama bir mutlulu-
ðu yakaladýðý, çok güçlü bir
Hukuk Devleti olan Türkiye’dir

“ Hukuk Devleti olan, güçlü bir Türkiye istiyoruz”
Türkiye Ýnsan Haklarý Derneði Temsilcisi Eren Keskin: 

Türkiye  Ýnsan  Haklarý  Derneði
Ýstanbul  Þube  Baþkaný  Avukat
Eren  Keskin,  Avusturya’dan  bir-
çok  sivil  toplum  örgütünün
davetlisi  olarak  Viyana’ya  geldi.
Ziyaretiyle  ilgili  olarak,  Yeni
Vatan  Gazetesi  ile  6  Aralýk’ta
bir  söyleþi  yapan  Keskin,  sorula-
rýmýza  þöyle  cevap  verdi:

Avukat Eren Keskin

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAA



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

24
saat

Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortaðýdýr.

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

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

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

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

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

www.wienenergie.at



ISV(Kültürler Arasý Öðrenci
Derneði)  tarafýndan düzenle-
nen Bayramlaþma ve Sinema
gecesi Programý 19 Kasým
tarihinde çok sayýda öðrenci-
nin katýlýmýyla gerçekleþti.
Ýlk olarak gelen konuklara
ikramlar sunulurken, daha
sonra ISV Baþkaný Ümit
Vural’ýn konuþmasýyla pro-
gram baþladý. Vural, konuþ-
masýnda bu tür özel günlerin
önemine deðinerek, ISV ola-
rak öðrenci arkadaþlarý özel
günlerde yalnýz býrakmamaya
çalýþtýklarýný belirtti.

ISV ‘de 
güzel buluþma!

AB’de birileri düðmeye mi bastý?

Anadolu Federasyonu’nun
düþündürücü mesajý þöyle: 
Önce Hollanda, sonra yavaþ
yavaþ bütün Avrupa’ya yayýlan,
Müslümanlara karþý saldýrý ve
kýþkýrtmalar günlerdir manþet-
lerden düþmüyor. Herkes bir
þeyler yapýyor,  çoðu emperya-
list medyanýn kýþkýrtmalarýna
kanarak olayý ýrkçýlýða vardýran
tepkiler gösteriyor. Bir taraftan
liberal demokrat görünen kiþi
ve kurumlar, “Tahriklere kapýl-
mayýn” çaðrýlarý yaparken,
diðer taraftan Ýslamcý çevreler,
olayýn özünü kavramaktan
uzak “Müslümanlýðýn terörle
baðdaþmadýðýný”,  “Ýslam’ýn
hoþgörü dini olduðunu” söy-
leyerek, zevahiri kurtarmak
adýna “teröre hayýr” mitingle-
rinde boy gösteriyorlar.  Özelli-
kle Film Yönetmeni Teo Van
Gogh’un, Amsterdam’da bir
Fas’lý tarafýndan öldürülmesiyle
alevlenen olaylar, yeni ve þaþýla-
cak þeyler deðildir. Görülmesi
gereken gerçek, yýllardýr sürdü-
rülen ýrkçýlýk ve yabancý düþ-

manlýðýdýr. Sorunlarýn asýl kay-
naðýnýn “Müslümanlar” olduðu
provokasyonuyla, halklarý birbi-
rine karþý kýþkýrtarak, milliyetçi-
lik ve ýrkçýlýk körüklenmeye çalý-
þýlmakta, baþta göçmenlere
karþý yeni hak gasplarýnýn,  eko-
nomik ve siyasi saldýrýlarýn önü
açýlmaktadýr. Nasýl olmuþ da
düðmeye basýlmýþ gibi, birçok
Avrupa ülkesinde ayný zaman-
da, saldýrýlar yaygýn ve organize
bir þekilde yapýlmýþtýr? Avrupa
ülkelerinde, yýllardýr beslenip el
altýnda bulunan ýrkçýlar, iþte bu
gibi durumlarda görevlerini
yaparlar. Bulduklarý bu malze-
meyle saldýrýya geçip, yabancý
düþmanlýðýný kýþkýrtýrlar. Bir
yanda resmi aðýzlar,  bir yanda
sahibinin sesini yansýtan tekelci
medya, gerçek yüzlerini daha
açýk göstermiþtir. Avrupa’nýn
demokrasisi yýllardýr faþist, ýrkçý
örgütlenmeler karþýsýnda hiçbir
ciddi yaptýrýmda bulunmamýþ,
saldýraný deðil maðdur olaný
suçlu duruma düþürecek açý-
klamalar yapmýþ, saldýrganlarý

c e s a r e t l e n d i r m i þ t i r .
Müslümanlarý ve esas olarak
tüm göçmenleri hedef alan
provokasyonlar yeni deðildir ve
son olmayacaktýr. Resmi
aðýzlardan çýkan açýklamalar ve
medya yayýnlarýndaki haberler,
programlar sorunlarý çözmek-
ten uzak, göçmenleri daha da
kaygýlandýracak niteliktedir.
Hiçkimsenin yabancýlar ve göç-
menler üzerine politika yapma-
sýna izin vermemeliyiz.
Avrupa’da, on yýllardýr milyon-
larca farklý milliyetten, farklý
inançtan insan bir arada yaþa-
maktadýr.
Ha l k l a r ý n
aralarýnda-
ki evrensel
dayanýþma
ve insani
deðe r l e r,
ne kadar
yozlaþtýrýl-
mýþ olsa
da, birbiri-
ne düþman
e d i l e m e -

miþtir. Gerici, saðcý partilerin ve
örgütlerin kýþkýrtmalarý ve tep-
kileri karþýsýnda kimse susma-
malý, olan bitenler karþýnda
tavýrsýz kalmamalýdýr. Kim olur-
sa olsun, bu politikalarý yürüten
anlayýþlara karþý, halklar daya-
nýþma geleneðini yükseltmeli,
ýrkçýlýðýn geliþmesine karþý bir-
likte hareket etmelidir.
Halkýmýzýn inançlarýnýn, politika
malzemesi haline getirilmesine
izin vermeyeceðiz. Halklarý ve
inançlarý birbirine karþý kýþkýr-
tan bu politikalara karþý duyarlý
olalým, tepkilerimizi gösterelim.

Almanya’da,  “Anadolu  Federasyonu”  adlý  sivil  toplum  örgütü,  yayýnladýðý  basýn  bülteninde;    “Nasýl  oluyor  da  düðmeye  basýlmýþ  gibi,
birçok  Avrupa  ülkesinde  ayný  zamanda,  yaygýn  ve  organize  bir  þekilde  saldýrýlar  gerçekleþiyor?  Saldýrýlar  sadece  Müslümanlara  deðil,
tüm  halklaradýr.  Hiç  kimsenin  yabancýlar  ve  göçmenler  üzerine  politika  yapmasýna  izin  vermemeliyiz”  mesajýný  verdi.
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Viyana-Avusturya Halk
Partisi’nin Kadýn Kollarý Bölge
Baþkanlýðý’na Türk asýllý bir
bayan seçildi. ÖVP'nin
Milletvekili Þirvan Ekici'nin
baþkanlýðýnda seçilen
Yönetim Kurulu’nda, yazar ve
ressam Semra Beken gibi
çalýþkan ve  tecrübeli bayanla-
rýn olmasý dikkat çekti. Bu
seçimin bir özelliði de
Avusturya siyasi tarýhinde ilk
defa Türk asýllý bir bayanýn
bölge baþkanlýðýna,  yüzde
yüze yakýn bir oy oraný ile
seçilmiþ olmasý. Þirvan Ekici,
bu seçimin, Türkiye'den göç
etmiþ vatandaþlara ÖVP'nin
kapýsýnýn sonuna kadar açýk
olduðu nun bir ispatý olduðu-
nu ifade etti.

ÖVP Milletvekili adayý Þirvan Ekici ile:
Avusturya siyasi tarihinde bir ilk!

Þirvan Ekici 

Irak  Felluce'de El Raþid
Camii. Fotoðraf Los
Angeles Times'tan Luis
Simco imzalý. ABD
askerleri, direniþçileri
camiden çýkarmýþ, cami
içinde dinleniyorlar.
Postallarýyla caminin
içindeler, yatýyorlar, a-
yaklarýný uzatýyorlar,
yemeklerini yiyorlar ve
hangi dinin olursa olsun
bir mabedin içinde yaký-
þýksýz görüntülere imza
atýyorlar. Batý bir yandan
vahþice görülmemiþ bir
þekilde barýþýn dini
Ýslam’ýn bir avuç terö-
ristin yaptýðý çirkinlikler-
le anarken öbür taraf-
tan bizzat Hristiyan
devletlerce yapýlan
zalimliklere  göz yumuy-
or. Mabed’e saygý nere-
de kaldý?

ABD askerleri dinleniyor
ama nerede?

Felluce'de  El  Raþid  camiiFelluce'de  El  Raþid  Camii

Mabed’e saygý
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Ümit Otan/Dördüncü Kuvvet Medya

Ne zaman ki ticaret erbabý gazeteci oldu, mertlik bozuldu. Ýþin en vahimi de kendine
gazeteci diyenlerin ticaret erbabý patronlarýný sollayýp bayaðý iyi tüccar olmalarýydý.

Ne zaman sendikalarýn nasýl
kurtulacaðýyla ilgili bir yazý oku-
sam, alýr beni bir gülmek.
“Asiye nasýl kurtulur?” gibisin-
den bu sorularý soranlar ve yaz-
anlar da bu konuyu en iyi bilen-
lerdir aslýna bakarsanýz.
Sendikalar, bir oda, birkaç
masa ve bir-kaç isimden oluþur.
Eh gel de bu sendikalarý kurtar.
Gerisi nerede? Yok. Meral
Tamer, geçen gün Milliyet’teki
köþesinde (4 Aralýk 2004) sor-
muþ, “Sendikalar nasýl kurtu-
lur?” diye. Nasýl mý kurtulur?
Meral Tamer sendikalý olduðu
zaman... 

Benimkisi hayal, ama yine de
paylaþmak istiyorum:

Yarýn sabah, baþta anlý, þanlý
köþe yazarlarý, genel yayýn, yazý
iþleri, haber müdürleri olmak
üzere tüm muhabirler, kame-
ramanlar, matbaa çalýþanlarý
velhasýl tüm gazete ve televizy-
onlarýn çalýþanlarý örgütlenme-
leri gereken sendikalarýnýn
önünde kuyruk oluþtursalar.
Türkiye Gazeteciler
Sendikasý’na üye olup öyle iþe
gitseler, ne olur? Ne güzel olur
da...

Meral Tamer’in köþesine konuk
ettiði Prof. Ayþe Buðra diyor ki,
“...Bugünün çalýþma koþullarýn-

da çalýþanlarýn büyük bölümü,
artýk sendikalarýn doðal tabaný-
ný oluþturmuyor. Demek ki
baþka bir çözüm düþünmek
lazým. Sadece örgütlenme
meselesi de deðil bu”.

Tabii öncelikle beni TGS ilgilen-
dirdiði için yine gülme krizine
girdim. Bizim sendikanýn,
doðal, olmasý gereken tabaný
da yok ki kardeþim. Sayýn pro-
fesör, sadece örgütlenme
meselesi olmadýðýný söylüyor.
Güzel hoþ da biz iþin o “sade-
ce” bölümünün bile çok uza-
ðýndayýz.

Nasýl gülmezsin. Bir sendika
binamýz var. Orada sendika yet-
kilileri var. Ama üye yok.
Kimseler uðramýyor kapýsýna.
Milletin ödü patlýyor. Ýþi kaybet-
me korkusu, sürünme korkusu,
gazeteci olmadan yaþama kor-
kusu. Korkusu, korkusu, korku-
su...

Ama görüyoruz ki korkunun
ecele bir faydasý olmuyor, ola-
mýyor.

Gazetelerin hemen hemen
tümünün gazetecilikten gelme
patronlarýn elinde olduðu zam-
anlarý anýmsayalým. Tabii Meral
Tamer de anýmsasýn. Toplu söz-
leþmelerin yapýldýðý, ikramiyele-
rin hatta primlerin týkýr týkýr
ödendiði günlere gidelim.
Sayýn Tamer’in Cumhuriyet’teki
sendikalý günlerinden söz
etmesini isterim. Ah neydi o
günler. Hani üç ayda bir ikra-
miye, dört ayda bir prim. Ne
günlerdi deðil mi?

Ne zaman ki ticaret erbabý
gazeteci oldu, mertlik bozul-
du. Ýþin en vahimi de kendine
gazeteci diyenlerin ticaret
erbabý patronlarýný sollayýp
bayaðý iyi tüccar olmalarýydý. 
Devletin Anadolu Ajansý’nýn
tüm çalýþanlarý sendikalýyken
“büyük medya”nýn tüm çalýþ-
anlarý neden sokakta bekliy-
or? Neyi bekliyor?
Ýþ, iþçi, sendika konularýnda
ahkâm kesen kýymetli yazarla-
rýmýzdan bir ricam olacak:
Sendikalarýn nasýl kurtulacaðý
konusu artýk baydý; onun yeri-
ne “Biz nasýl kurtulacaðýz”ý
yazsýnlar. Sendikasýz, örgüt-
süz gazetecilerin sendika
haberlerini yazarken hangi
psikoloji için olduklarý konu-
sunda bizi aydýnlatsýnlar. Ya

gidip sendikalarýna üye olsun-
lar, taban olsunlar, ya da bir
daha sendika yazýsý yazmasýn-
lar. Lütfen...(Son)
Yeni  Vatan  Gazetesi  Not:
Avrupa  Birliði’nin  Türkiye’de
Ýþçi  ve  çalýþanlarý  haklarýnýn
Sendikalar  yolu  ile  korunmasý
konusunda  hiç  bir  baský  yap-
mamasý  dikkat  çekicidir.  Acaba
Avrupa  Birliði’nin  Holdingleri
Türkiye’deki  Hodingleri  yut-
maya  baþladýklarýna  KÖLE
yapýlmýþ  Ýþçi,  çalýþan  ve  gerçek
gazetecilerin  uslu  koyun  olma-
sýnýn  devamýný  mý  diliyor.  
Birol  Kýlýç

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAA

WIN EMLAK
Kiralýk Ev, Müstakil Ev,

Satýlýk Apartman Dairesi

SSaattýýllýýkk::
11, Kaiserebersdorferstr.

Müstakil EV: 95m² oturum
alaný + Balkon + Veranda,
3 oda, 2 WC, Banyo, 80 m²
Bahçe, 1996 yýlýnda yapýlým

tarihi Euro 115588..000000..-

Satýlýk:
12, Altmannsdorferstr.

Apartment Daire: 140 m²
oturum alaný, 250 m²

Bahçe, 4 oda ( ayrý giriþli) 
Euro 116655..000000..--

Kiralýk:
16, 17 kiralýk Ev: 2 oda, 
55- 70 m², Euro 447700  -

555500,,-  arasý

Emlak Bürosu 
Firma WIN-FINANZ GmbH

0676 841 22 717

Türkiye’de Sendikalaþma Sýfýr! Neden?
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Anaokullarý ücretsiz  olsun
Viyana-  Anaokuluna gitmeyen
tüm yabancý çocuklar, ilkokula
baþlarken Almanca öðreneme-
den baþlýyor. Ýþte çocuðun
geleceðini etkileyen, entegrasy-
on, uyum gibi problemler o
andan itibaren baþlýyor. Özelli-
kle Türk çocuklarý, Almanca’larý
yeterli olmadýðý için dersleri
anlayamýyor ve  öðretmenler
tarafýndan ilkokul sýrasýnda
veya daha sonra  “Sonder-
schule” dediðimiz  “Zihinsel
Özürlüler Okulu”na gönderiliy-
or. Yeni Vatan Gazetesi, son
beþ yýlda bu sorunu defalarca
gündeme getirip kamuoyunu
bilgilendirdi.  
Birçok aile, Yeni Vatan
Gazetesi’ni arayarak; “Sonder-
schule’yi “ÖZEL OKUL” yani
Kolej okulu sanýyorduk. Soru-
nun üzerine gitmiyorduk. Çün-
kü “Sonder” kelimesinin Türkçe
tercümesi, bize “Özel” diye
yapýldý. “Schule” kelimesi de
“Okul” olunca, ikisi birden
“Özel Okul” oluyordu; biz öyle
biliyorduk. Þimdi, Yeni Vatan

Gazetesi sayesinde aydýn-
landýk” demiþti. Bu soruna,
Avusturya genelinde kökten bir
çare bulabilmek için,  halen
ücretli olarak çocuklarýn devam
edebildiði anaokullarýnýn,
ücretsiz olmasý için bir çalýþma
baþlatýldý. Anaokullarýnýn her-
kes için ücretsiz olmasý konu-
sunda baþlatýlan kampanyayý
tanýtmak amacýyla, geçtiðimiz
günlerde Kafe Englander’de bir
basýn toplantýsý yapýldý.  Türk-
Avusturya Veliler Derneði
Baþkaný Emine Feyzioðlu,
Viyana Eyaleti Eðitim Sözcüsü
Walter Strobl ve ÖVP Parti
Baþkaný Johannes Hahn’ýn
katýldýðý basýn toplantýsýna,Türk
ve yerel basýn kuruluþlarý büyük
ilgi gösterdi. Anaokullarýnýn
ücretsiz olmasýnýn vurgulandýðý
basýn toplantýsýnda, özellikle
ilkokula baþlamadan önceki
son senesinin ücretsiz olmasý,
böylece çocuðun lisan geliþimi-
ne katkýda bulunulmasý ve
çocuðun ilkokula hazýrlanmasý
gerektiðinin altý çizildi. Avus-

turya’da ilkokul kayýtlarý okul
açýlmadan altý ay önce yapýlýy-
or. Bu kayýt süresinin, altý aydan
bir yýl önceye çekilmesi, kayýt
sýrasýnda çocuðun kýsa bir teste
tabii tutularak lisan eksikliðinin
saptanmasý gerektiði vurgu-
landý.  Bu eksikliðin, o okul yýlý
içinde çocuðun ücretsiz olarak
anaokuluna kaydýnýn yaptýrýla-
rak giderilebileceði ve hem
okul, hem kurs kapsamýnda

Almanca eksikliðinin giderilme-
siyle çocuðun eðitiminde daha
yüksek baþarý elde edilebileceði
öne sürüldü.  Bugüne kadar
Türk, Hýrvat ve Polonyalý göç-
menler arasýnda 5 bin imza
toplandý. Bu imza kampanya-
sýný, Entegrasyondan Sorumlu
Devlet Bakaný Sonya Wesehly
ve Eðitim ve Çocuktan Sorumlu
Devlet Bakaný Greta Laska’da
desteklediler.

Mýsýr Din ve Vakýf Ýþlerinden
sorumlu Bakan Mahmud
Hamdi Zagsu Pro Orient’in
davetlisi olarak Viyana’ya gele-
rek Müslüman ve Hiristiyan
dünyasýnýn ortak noktalarý
üzerinde bir toplantýya katýldý.
Mýsýrda özellikle Müslüman ve
Hiristiyanlarýn tolerans ve
anlayýþ içinde bir arada yaþa-
masý için elinden geleni yaptý-
klarýný ifade eden Bakan
Mahmud ile Mýsýr Kopt
Kilisesine baðlý Cemiyetin baþ-
kaný Gabriel(soldan üçüncü),
Avusturya Kopt  Toplumu baþ-
kaný ve Mýsýr elçilðinden bir
Memur ayrýca görüþtüler.
Türkiye’den ve çeversinden
göç etmiþ yaklaþýk beþ bin
Süryani asýllý vatandaþlarýn dini
lideri Prof. Dr. Emmanuel
Aydýn (soldan birinci) ayrýca
görüþen Bakan Mahmud
çeþitli konularda bazý ülkeler-
de var olan eksiklikleri dile
getirdi. 
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Ankara-  Baþbakanlýk  Aile  Araþ-
týrma  Kurumu,  Doðu  Anado-
lu'daki,  "aþiret,  feodal  yapý  ve
töre  üçgenine  dayalý"  yapýnýn
çözülmemesi  halinde  bir  çok
sorunun  devam  edeceðini  ve
"namus  merkezli  töre  suçlarýnýn
sürekliliðinin  kaçýnýlmaz  olaca-
ðýný"  bildirdi.
Baþbakanlýk Aile Araþtýrma
Kurumu, "Bitlis'te yaþayan aile-
lerin sosyo-demografik, sosya-
ekonomik, sosyo-kültürel özel-
likleri ile toplumsal hayatta tö-
renin gücü" konusunda gözle-
me dayalý bir rapor hazýrladý.
Bitlis'te, yoðun olarak kýrsal a-
landa aðýrlýðý olan, ancak il
merkezinde de gücünü göste-
ren bir aþiret sistemi ve töre an-
layýþýna dayanan, feodal yapý-
nýn hakim olduðu vurgulanan
raporda, "Seçimlerde oy kullan-
mada, aile iliþkilerinde, (evlen-
me, kýz kaçýrma, aile planlama-
sý eðitim gibi) töre anlayýþý
geçerliliðini korumaktadýr"
denildi.

Aþiret,  feodal  yapý  ve  töre
üçgeni  çözülmeli

Raporda, bölgedeki üretim iliþ-
kileri, iþsizlik, yoksulluk, eðitim-
sizlik ve doðurganlýk hýzýnýn
yüksekliðinin büyük ölçüde
aileyi etkilediðine, bu yapýnýn
da töreyi ve geleneksel anlayýþý
beslediðine dikkat çekilirken,
"Yörede aþiret, feodal yapý ve
töre üçgenine dayalý yapý çözül-
medikçe bir çok sorun devam
edecektir. Namus merkezli töre
suçlarýnýn sürekliliði kaçýnýlmaz
olacaktýr" denildi.
Aþirete dayalý töre anlayýþýnýn
namus olgusuna "töre suçu"na
yol açacak kadar katý baktýðýnýn
da altý çizilen raporda, bir çok
olayýn adliyeye dahi taþýnma-
dan aþiret içinde çözümlendiði
kaydedildi.

Kadýnlar  erkeklerden  daha  çok
töreci!

Raporda, bölgede namus olgu-
suna bakýþ açýsýndan "kadýnlarýn

çoðu kez erkeklere göre daha
katý davrandýklarý ve erkeði yön-
lendirdiklerinin bir gerçek oldu-
ðunun" altý çizilirken, þöyle
denildi:

"Kadýnlar namus eksenli töre
cinayetini meþru görmektedir-
ler. Bunun sebepleri arasýnda
kadýnýn eðitimsizliði ön planda-
dýr. Ayrýca psikolojik olarak
hemcinsinin namusunu sahip-
lenmesi de söz konusudur.
Kadýnýn eðitim yoluyla dýþ dün-
yaya açýlmasý, kadýnýn varlýðýný
devam ettirebilmesi için gelen-
eksel tutunma zorunluluðunu
azaltmakta, hatta ortadan kal-
dýrabilmektedir. Töre cinayetle-
ri, kumalýk, kan davasý gibi feo-
dal uygulamalarýn genelde bu
sistem içinde yaþayan kadýnla-
rýn aktif desteði ile gerçekleþti-
rildiði göz önüne alýndýðýnda,
alternatif imkanlar sunulan
kadýnlarýn toplumun geliþmesi-
ne de katkýda bulunacaðý kuþ-
kusuzdur."

Türkiye Aile Araþtýrma Kurumu: 
“Aþiretler çözülmezse töre cinayetleri sürer “

Tunceli'nin  
ÖSS  baþarýsý...
Tunceli-TTunceli  Milli  Eðitim
Müdürü  Yaþar  Sarýyar,  Tun-
celi'nin  2004  Öðrenci  Seçme
Sýnavý'nda  (ÖSS)  iller  sýrala-
masýnda  29'uncu  olmasýnýn
sevindirici  olduðunu  söyledi.  

Sarýyar, Anadolu Ajansý
muhabirine yaptýðý açýkla-
mada, geçen yýlki ÖSS so-
nuçlarýna göre arkada olan
Tunceli'nin, bu yýl 29'uncu
sýraya yükseldiðini belirte-
rek, ''Tunceli neden ilk 10 il
içinde olmasýn. Bu hayal
deðil'' dedi. Sözel ve eþit a-
ðýrlýk türü puanlarda isteni-
len baþarýyý yakaladýklarýný,
fakat sayýsalda bekledikleri
baþarýya ulaþamadýklarýný
anlatan Sarýyar, þunlarý kay-
detti: ''Sayýsalda geçen yýl
71. sýradayken bu yýl 65.
sýraya yükseldik. Fakat bu
bizim için baþarý deðil.
Bunun nedenini araþtýraca-
ðýz. Önümüzdeki yýl sý-
navlarda Tuncelili öðrenciler
daha baþarýlý olacaktýr. Ýller
arasýnda ilk 10'na girme
hayalini gerçekleþtireceðiz.''
dedi.

Ýnsan tacirleri
yakalandý

Türkiye`den AB ülkelerine,
yasadýþý yollardan insan
kaçýran bir þebeke, Avus-
turya`nýn Innviertel kentin-
de yakalandý. Avusturya´nýn
kuzeyindeki Güvenlik
Bürosu`ndan yapýlan açýkla-
mada, insan ticareti yapan
30 kiþilik þebeke hakkýnda,
mart ayýndan bu yana araþ-
týrma yapýldýðý belirtildi.
Türkiye, Avusturya, Belçika,
Fransa, Almanya, Hollanda
ve Ýngiltere`de faaliyet
gösteren þebekenin, çalýþma
amacýyla AB üyesi ülkelere
gelmek isteyenleri, yasadýþý
yollardan bu ülkelere kaçýr-
dýðý ifade edildi.

YYAAÞÞAAMM
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''Milletimiz din gibi kuvvetli bir
fazilete sahiptir. Bu fazileti hiç-
bir kuvvet, milletimizin kalp ve
vicdanýndan çekip alamamýþtýr
ve alamaz'' (M. Kemal Atatürk) 
Atatürk, Osmanlý'nýn çöküþü-
nü hazýrlayan sebeblerden
birinin de Ýslamiyet'ten uza-
klaþmak olduðunu söylemiþti.
Ýmedya, Atatürk'ün Ýslamiyet'e
bakýþ açýsýný okuyucu yorum-
larýna açýyor. CHP'nin kurucu-
su Atatürk, birçok Türk'e bu
dizelerle cevap veriyor.
Geçmiþten geleceðe Ata'nýn
aðzýndan tokat gibi sözler.
Ýþte, Atatürk ve Ýslam. Yorum
sizlerin!
'Türkler' diyor Atatürk, 'Ýslam
olduklarý halde, bozulmaya,
yoksulluða, gerilemeye maruz
kaldýlar; geçmiþin batýl alýþ-
kanlýk ve inançlarýyla Ýslamiy-
et'i karýþtýrdýklarý ve bu suretle
gerçek Ýslamiyet'ten uzaklaþ-
týrdýklarý için, kendilerini düþ-
manlarýnýn esiri yaptýlar.
Gerçek Ýslam'ýn çok yüce, çok
kýymetli gerçeklerini olduðu

gibi almamakta inatçý bulun-
dular. Ýþte gerilememizin belli
baþlý sebeplerini bu noktada
teþkil ediyor..
Batýl inançlar üzerine kurulu
dini yaþayan Türkler, Türkiye'yi
karanlýða götürüyorlardý.
Atatürk bu amaçla, Kur-an'ý
Kerim'in Türkçe olmasýný iste-
di. Atatürk'e göre böylece
Türkler,  arkasýnda koþtuðu
kitapta neler olduðunu
anlayacaktý.
Dolmabahçe Sarayý ve Çan-
kaya Köþkü'ne hafýzlarý çaðýra-
rak sýk sýk Kur-an okutturan
Atatürk, farkýnda olduðu için
din eðitimin okullarda veril-
mesi gerektiðini þu sözleriyle
ifade etmiþtir:
" Her fert din ve diyanetinini,
imaný öðrenmek için bir yere
muhtaçtýr. Orasý mekteptir.
Fakat nasýl ki her hususta yük-
sek mektep ve ihtisas sahipleri
yetiþtirmek lazýmsa, dinimizin
hakikatini tetkik, tetebbu ilmi
ve fenni kudretine sahip ola-
cak güzide ve hakiki ulema

yetiþtirecek yüksek müessese-
lere sahip olmalýyýz.
Ýslam dininin son ve mükem-
mel din, Peygamberimiz
(s.a.v)'in de son peygamber
oduðunu her fýrsatta vurgu-
layan Atatürk, ulusuna da din-
dar olmayý, dinini öðrenmeyi
öðütlemiþtir. 
Atatürk, Peygamber
Efendimizi (s.a.v.) çok iyi taný-
mýþ, onun üstün özelliklerini
çeþitli vesilelerle anlatmýþtýr:
"O, Allah'ýn birinci ve en büyük
kuludur. O'nun izinde bugün
milyonlarca insan yürüyor.
Benim, senin adýn silinir; fakat
sonuca kadar O, ölümsüzdür.
Tarih, hakikatleri tahrif eden
bir sanat deðil, belirten bir
ilim olmalýdýr. Bu küçük harb-
te bile askeri dehasý kadar
siyasi görüþüyle de yükselen
bir insaný, cezbeli derviþ gibi
tasvire yeltenen cahil serseri-
ler, bizim tarih çalýþmamýza
katýlamazlar. Hz. Muhammed
(s.a.v) bu harb sonunda çevre-
sindekilerin direnmelerini

yenerek ve kendisinin yaralý
olmasýna bakmayarak, galip
düþmaný takibe kalkýþmamýþ
olsaydý, bugün yeryüzünde
Müslümanlýk diye bir varlýk
görülümezdi. 
'O'nun hak peygamber oldu-
ðundan þüphe edenler, þu
haritaya baksýnlar ve Bedir
destanýný okusunlar. Hz.
Muhammed (s.a.v)'in bir avuç
imanlý Müslümanla mahþer
gibi kalabalýk ve alabildiðine
zengin Kureyþ ordusuna karþý
Bedir'de kazandýðý zafer, fani
insanlarýn karý deðildir.; O'nun
peygamber olduðunun en
kuvvetli iþareti iþte bu savaþtýr.
Atatürk'ün Hz. Muhammed
(s.a.v)'e duyulacak sevgiyi tarif
ettiði sözleri ise þöyle;
"Büyük bir inkýlap yapan Hz.
Muhammed (s.a.v)'e karþý bes-
lenen sevgi, ancak onun
ortaya koyduðu fikirleri, esas-
larý korumakla tecelli edebilir"

Kaynak:  Kerem  Yýlmaz'ýn
'Dindar  Atatürk'  adlý  kitabý....

Türkiye çöküyor mu?
''''MMiilllleettiimmiizz  ddiinn  ggiibbii  kkuuvvvveettllii  bbiirr  ffaazziilleettee  ssaahhiippttiirr..  BBuu  ffaazziilleettii  hhiiççbbiirr  kkuuvvvveett,,  mmiilllleettii-

mmiizziinn  kkaallpp  vvee  vviiccddaannýýnnddaann  ççeekkiipp  aallaammaammýýþþttýýrr  vvee  aallaammaazz''''  ((MM..  KKeemmaall  AAttaattüürrkk))  



GGÜÜNNDDEEMMSayfa 44 Sayý 51

YENÝ VATAN GAZETESÝ

GGÜÜNNDDEEMM

Yaþlýlýk, erken ölmediði taktirde
herkesin baþýna gelecek bir
durumdur. Takatten düþülen ve
baþkalarýnýn yardýmýna ihtiyaç
duyulan yaþamýn bu son baha-
rýnda insanlar genelde kendi
bakýmlarýný kendileri yapmakta
ve ihtiyaçlarýný kendileri karþýla-
makta güçlük çekerler. Nihayet
Avusturya'da 300 bin kiþi kendi
bakýmý için baþkasýna ihtiyaç
duymaktadýr. Yaþlýlýk durumun-
da bakýma ihtiyaç duyanlar için
gerek devlet tarafýndan gerek
yardým kuruluþlarý tarafýndan
çeþitli hak ve imkanlar sunul-
maktadýr. Yeni Vatan Gazetesi
olarak bu haklarý sizin için araþ-
týrdýk. 

Bakým Parasý
Avusturya, muhtaç olanlar için
bakým-tedbir sistemi kuran ilk
ülkelerden biridir.  Çýkarýlan
kanunlarla ihtiyacý olanlar için

bakým ücreti hakký getirilmiþtir.
Böylelikle kiþilerin maddi olarak
baþkalarýna muhtaç olmadan
yaþama imkanýna kavuþmalarý
ve kendi evlerinde daha uzun
kalmalarý saðlanmýþtýr. Bakým
parasý þu þartlara baðlýdýr:
• Bedensel, zihinsel yada fizik-
sel bir özürlülüðe dayanan ve
sürekli devam eden yardým ve
bakým ihtiyacý
• Aylýk en az 50 saatlik bakým
ihtiyacý
• Avusturya'da oturum

Bakým Ücreti; günlük ihtiyaçla-
rýn karþýlanmasý, evin ve kiþisel
bakým eþyalarýnýn temizlenme-
si, çamaþýrlarýn temizlenmesi,
evin ýsýtýlmasý ve yer deðiþtir-
mek için gereken yardým dur-
umlarý için talep edilebilir.
Bakým parasý talebi kiþinin ken-
disi tarafýndan sözlü olarak da

ilgili merciye bildirilebilir.
Bundan sonra doktor tarafýn-
dan belirlenen ihtiyaç durumu-
na göre ödenecek miktar belir-
lenir. Bakým parasý emeklilik
maaþýný ödemekle yükümlü
kurum tarafýndan karþýlanýr.
Kiþinin bakýmýnýn yakýnlarý tara-
fýndan yapýlmasý durumunda
da bakým parasý talep edilebilir.

Sosyal Hizmetler
Bakým parasýnýn dýþýnda gerek
devlet kurumlarý gerekse de
sosyal ve yardýmlaþma kurum-
larý tarafýndan yaþlý-muhtaçlara
çeþitli sosyal hizmetlr sunul-
maktadýr. Taxi ile taþýma, ev
temizliði, huzur evleri ve acil
telefon hattý hizmetleri gibi bu
hizmetler kiþinin ihtiyaç seviye-
sine göre sunulur. Bu hizmetle-
rin ücreti kiþilerin gelirine göre
ilgili sosyal kurumlar tarafýndan
belirlenir. Bu durumda bakým

parasý da göz önünde tutulur.
Huzur Evleri

Kiþi sadece kendi isteðiyle
huzur evine konulabilir. Huzur
evinde kalabilmek için yazýlý bir
dilekçe gereklidir. Masraflar
kiþinin gelirinden ve bakým
parasýndan karþýlanýr. Eðer
bunlar yetmezse ilgili eyalatin
sosyal fonu devreye sokulur.

„Betriebskosten” nedir? Neleri kapsar?

Avusturya’da yaþlýlar
için bakým hakký

“Betriebskosten” adý altýnda
yaþadýðýmýz binalarýn masra-
flarý için devamlý para ederiz.
Peki hiç merak ettiniz mi
Betriebskosten parasý nereye
gider ve hangi masraflar için
talep edilebilir? Yeni Vatan
Gazetesi olarak bu konuyu,
hukuki yönlerini de göz önün-
de bulundurarak sizin için
araþtýrdýk. Betriebskosten,
Türkçesi ile faaliyet masraflarý,
bir binanýn yada yaþama alaný-
nýn düzenli bir þekilde iþleye-
bilmesi ve devamý için gerekli
ödemelerin tümüdür.
Avusturya Kira hukukuna göre
kiracýlar sadece (kira dýþýnda)
“Betriebskosten” ve ýsýnma
parasý öder. Peki
“Betriebskosten” hangi alan-
larda kullanmak üzere ödenir,
Avusturya Kira Hukuku gere-
ðince þu harcamalar için
Betriebskosten talep edilebilir:
•  Devam etmekte olan su
saðlama harcamalarý
•  Kanal temizliði, Baca temiz-
liði, haþere ile mücadele mas-
raflarý, çöplerin kaldýrýlmasý
•  Binanýn genel kullaným yer-
lerinin aydýnlatýlmasý

•  Yangýn, su baskýný vb. sigor-
talama iþlemleri
•  Kiracýlarýn onaylamasý halin-
de kasýrgaya ve cam kýrýlmasý-
na karþý sigorta maliyeti (kira-
cýlarýn en az yarýsýnýn onayla-
masý halinde)
•  Bina yönetim masraflarý
•  Ev yöneticisi ücreti
•  Vergi giderleri

Bunun dýþýndaki harcamalar
için kiracýlardan para talep
edilemez. Tamir ücretleri
Betriebskosten olarak geçmez.
Betriebskosten herkes tarafýn-
dan eþit olarak mý ödenir?
Kiracýlar, ev sahibi ile bu kural
ile çeliþen herhangi bir anlaþ-
ma yapmadýklarý sürece, evle-
rinin binanýn içindeki orantýsal
büyüklüðüne göre Betriebs-
kosten öder. Buna göre evi
büyük olan daha fazla ödeme
yapar. Bütün kiracýlara istedik-
leri zaman bina ile ilgili masraf
kayýtlarýna bakma hakkýna
sahiptirler. Üzerinden bir yýl-
dan fazla zaman geçmiþ öde-
meler için Betriebskosten talep
edilemez.
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Viyana- Viyana 10. bölgede iki aydýr faa-
liyet göstermekte olan Derya Restaurant,
23 saat sýnýrsýz hizmet veriyor. 1990 yýlla-
rýnda Avusturya'ya gelen iþletmeci
Hamza Ateþ: "Uzun zaman bu proje üze-
rinde çalýþtýk ve emeklerimizin sonucun-
da iki aydýr restorantýmýz faaliyette.
Restorantýmýzda hizmet, kalite ve lezzet-
te iddialýyýz. Amacýmýz, Türk mutfaðýnýn
nefis yemeklerini  en güzel þekilde sun-
mak. Müþterilerimiz restorantýmýza gel-
diklerinde, Türkiye'den özledikleri o mü-
kemmel ve lezzetli yemeklerin bir çoðunu
bizde bulabilecekler. Müessesemiz gece
saat 4 ile 5 arasý temizlik için kapanýyor,
onun dýþýnda hep hizmetinizdeyiz." dedi.

Viyana - Viyana'nýn 5. bölgesi
Siebenbrunnengasse'de faa-
liyete geçen Wonne Mobilya,
zevkli tasarýmlarýyla bayanlarýn
takdirini kazanýyor. Mobilyala-
rýn Türkiye'den üretilip getirildi-
ðini belirten Wonne Möbel'in
Avusturya Sorumlusu Gürbüz
Gürbüz: "Ürünlerimiz Türk ma-
lýdýr ve çoðu Samsun'daki fabri-
kamýzda üretilmektedir. Birçok
modelimiz, kendi tasarýmý-
mýzdýr. Müþterilerimiz maðaza-
mýzda oturma, misafir, yemek,
çocuk ve yatak odasý takýmlarý-
ný bulabilir. Ev tekstili, üzerine
de yorgan, yastýk, nevresim

takýmý, uyku seti, battaniye,
yatak süngeri, yastýk ve sehpa
örtüleri satýyoruz" dedi.
Gürbüz, sehpa örtülerinin,
yöresel dokuma olarak üretil-
miþ ürünler arasýndan özenle
seçildiðini, aðaç mobilyalarýnýn
ise, el iþçiliði olduðunu vurgu-
ladý.Ayrýca ürünleri arasýnda,
metrekare olarak dar olan oda-
lar için tasarlanmýþ özel ürünler
de bulunduðunu belirten
Gürbüz, arzu eden müþterile-
rin, mobilyalarý banka baðlantý-
lý  kredi sistemiyle alabilecekle-
rini, fiyatta ve kalitede iddalý
olduklarýný söyledi. 

Wonne mobilya hizmette

Viyana - Viyana 21.bölgede, 10 Aralýk'ta
görkemli açýlýþýna katýlan seçkin davetlile-
riyle birlikte hizmete giren Troja Mobil,
hem iç dekoruyla hem de güleryüzlü per-
soneliyle ferah bir alýþveriþ atmosferi
yaratmýþ. Ýþletmeci Yahya Karakuþ:
"Yaklaþýk 3 senedir Telekomünikasyon sek-
töründe çalýþýyorum. Müþterilerin ne iste-
diðini ve zevklerini çok iyi biliyorum; ama-
cým bu tecrübeyi Troja Mobil'e
taþýmak."dedi. Cep telefonu alým, satým,
yedek parça ve tamirat, hat aboneliði,
internet ve dünyanýn her ülkesiyle ucuz
tarifeli telefonla görüþme olanaðý gibi
hizmetler sunan Troja Mobil, ayrýca müþ-
terilerine, istedikleri ürünün kalitelisini ve
ucuzunu bulma imkaný da veriyor. 

Hayýrlý olsun Troja Mobil

23 saat sýnýrsýz hizmet

WWoonnnnee  MMoobbiillyyaa
AAvvuussttuurryyaa  ssoorruummlluussuu

GGüürrbbüüzz  GGüürrbbüüzz



Yeni Vatan

Gazetesi,

Kurumunuzu

50.000 

baskýsý ile

Avusturyanýn

her yerine

taþýyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz.

Ergün Sert 0699 11 64 03 22

Essen-  Almanya'nýn Essen þeh-
rinde faaliyet gösteren Türkiye
Araþtýrmalar Merkezi (TAM)
Vakfý'nýn açýkladýðý rapora
göre, Avrupa'da yaþayan
Türkler, AB üyesi 8 devletten
daha büyük bir ekonomik güce
sahipler. 

Baþka bir deðiþle Avrupa'daki
Türk giriþimcilerin ekonomik
gücü Malta'nýn 16 katý,
Estonya'nýn 10 katý, Letonya'nýn
ise 8 katý daha büyük bir güce

sahip. Avrupa Türklerinin yýllýk
cirosu 10 Milyar Euro'ya yaklaþ-
tý. Ayrýca Avrupa'dakiþ yaklaþýk
3.8 Milyon Türk, bulunduklarý
ülkelerin Gayri Safi Milli
Hasýla'larýna geçen yýl 70.2
milyar Euro ödediler.
Araþtýrma Vakfýnýn raporuna
göre, "Bugünün küçük ve orta
ölçekli aile iþletmelerinden
bazýlarý, gelecekte Türkiye-AB
arasýnda önemli ticari iþlevler
üstlenen, önemli iþletmeler,
hýzla ortaya çýkacaktýr" denildi.

Avrupa Birliði'ndeki Türk iþ adamlarý-
nýn ekonomik gücü her gün artýyor 

Yukarýdaki tablo, Avrupa Birliði'ndeki Türk giriþimcilerin 
ekonomik gücünü gösteriyor

VERÝLER 1996 1998 2000 2002

Sayý 56.500 67.400 60.600 82.300

Ýþletme baþýna ortalama yatýrým (Euro) 99.500 104.800 110.400 112.000

Toplam Yatýrým (Milyar Euro) 5.6 7.0 8.9 9.2

Ýþletme baþýna ortalama ciro (Euro) 386.500 425.400 432.000 425.00

Toplam Yýllýk Ciro (Milyar Euro) 21.8 28.7 34.8 35.0

Ýþletme baþýna ortalama çalýþan iþçi sayýsý 4.1 4.8 5.2 5.0

Toplam çalýþan sayýsý 232.000 323.000 419.000 411.000

KAYNAK : Türkiye Araþtýrmalar Merkezi

Türkiye'de  gayri  menkul  alan
yabancýlarýn  sayýsýndaki  artýþ

Ankara- Türkiye Cumhuriyeti
Ýçiþleri Bakanlýðý, Tapu Kadastro
Genel Müdürlüðü, Yabancý Ýþler
Daire Baþkanlýðý'nýn son 12 aylýk
faaliyet raporuna göre
Türkiye'nin muhtelif bölgelerin-
den taþýnmaz mal alan yabancý-
larýn sayýsýnda büyük artýþ oldu.
Buna göre son 12 ay içerisinde
en çok gayri menkul alanlar,
3.066 kiþi ile Ýngilizler.
Avusturyalýlar 127 taþýnmaz

arazi ile 6. sýradalar. En geniþ
metre kareye ise Almanlar ulaþ-
týlar, 1 Milyon 200 Bin metre
kare toplam taþýnmaz mal Alan
Almanlardaki kiþi sayýsýnýn azlýðý
ise Firma bazýnda çok sayýda
alýþ-veriþ yapmalarýndan kayna-
klanýyor.
Elde edilen son bilgilere göre
sadece Alanya'da yabancýlara
aylýk daire satýþý ortalama 160
daireye yükseldi. 
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Hastalýk ve Kaza iþ hayatýnda
sýkça karþýlaþýlan durumlar birey-
lerin kendi ihtiyaçlarýný ve tedavi
masraflarýný kendilerinin karþýla-
masý genellikle mümkün deðildir.
Bireylerin bu zor durumda ihtiya-
çlarýný karþýlamak amacýyla sosyal
güvenlik sistemi oluþturulmuþtur.
Sosyal Güvenlik kavramý; hasta-
lýkta, yaþlýlýkta, kötü günde,
kazada, iþsizlikte ve kiþinin kendi
kendine yetemediði birçok
durumda devletin maddi olarak
ferdin yanýnda olduðunu ve
onun ihtiyaçlarýný giderdiðini
ifade eder.  Sistem genel olarak
çalýþanlarýn birçok yönden gele-
ceðe yönelik sigortasý konumun-
dadýr. Primler çalýþanlar ve iþver-
enler tarafýndan ortak ödenir.
Sosyal Güvenlik sistemini taný-
mak bu sistemden doðan hakla-
rýmýzý kullanabilmek açýsýndan
çok önemlidir. Bu amaçla Sosyal
Güvenlik sisteminin en çnemli
öðelerinden olan hastalýk ve kaza
sigortalarýný sizin için iþledik.

Hastalýk Sigortasý diðer sigorta
türlerine nazaran içersinde en
fazla kiþiyi barýndýran sigorta
türüdür. Mecburi Sigorta; tercih-
li Sigorta ve Sigortalýnýn aile fert-
lerinin de bu sigortaya dahil
olmasýyla neredeyse Avustur-
ya’da herkes saðlýk sigortasýna
sahiptir. Hastalýk Sigortasý,
hastalýk, hamilelik ya da hastalýk
sebebiyle çalýþamama durumla-
rýnda sigortalýlarýn saðlýk masra-
flarýný üstlenir ve kazanç kayýpla-
rýný karþýlar. Bu haklar, sonu-
cun(hastalýk, çalýþamama) mey-
dana gelmesinde kiþinin kendis-
inin suçlu olup olmadýðýna bakýl-
maksýzýn tanýnýr. Hastalýk sonu-
cunda sigortalýnýn Saðlýk sigor-
tasýna karþý haklarý þunlardýr:
1- Hasta Bakýmý: Doktor ve ilaç
giderleri ile saðlýk malzemesi
(gözlük,koltuk deðneði vb.)
giderlerini kapsar.
2- Evde saðlýk bakýmý: Hastanýn
hastanede yatýrýlmasýna gerek
duyulmadýðý ancak yinede týbbi
gözetim altýnda tutulmasý

gerekli durumlarda evde yapýl-
masý gerekli düzenli týbbi
bakým.(en fazla 4 hafta)
3- Hastanede Bakýmý: Gerekli
durumlarda sigortalýnýn Hasta-
nede gözetim altýnda bulundu-
rulmasýný öngörür. 
4- Hastalýk durumu Parasý
(Krankengeld):  Hastalýktan
kaynaklanan çalýþamama duru-
munda iþverenin ücret ödeme
yükümlülüðü bittikten sonra iþ
ücretinin %50’si olmak üzere
sigortalýya ödenir. Sigortalý için
ödenmiþ olan prim sayýsýna
göre 26 ile 78 haftaya kadar
ödenir. 
5- Hamilelik Durumu Ýhtiyaçla-
rý: Hamilelik durumunda saðlýk
giderlerini ve kazanç kayýplarýný
karþýlamayý öngörür. 
Çalýþanlarýn iþ kazasý ya da iþ
hastalýklarý sebebiyle ortaya
çýkan saðlýk masraflarýný giderir
ve kazanç kayýplarýný karþýlar.
Bu haklardan faydalanabilmek
için  kazanýn iþ sýrasýnda hasta-
lýðýn iþten dolayý meydana gel-

miþ olmasý gerekir.  Bu kapsa-
ma iþten eve/evden iþe direk
yolda meydana gelen kazalar
da dahildir. Saðlýk Sigortasý
duruma göre sigortalýnýn saðlýk
masraflarý (iyileþme ve doktor
ücretleri;Rehabilitasyon ücret-
leri;saðlýk malzemesi ücretleri)
ile kazanç kayýplarýný (Aile pa-
rasý;günlük para;sakatlýk parasý
[Verzehrtenrente]; manevi za-
rar parasý [Integritatsabgel-
tung]) karþýlamakla yükümlü-
dür. Ayrýca sigortalýnýn ölümü
halinde çocuklarýna ve eþine
aylýk maaþ baðlanýr (Waisens-
rente; Witwenrente). Ýþ kazasý
yada iþten kaynaklanan bir
hastalýk durumunda, eðer en
az 3 günlük iþ görememe
durumu mevcut ise 5 gün içeri-
sinde durumu ilgili sigorta
kuruluþuna bildirme yükümlü-
lüðü vardýr. Kaza yada hastalýk
durumunun gec bildirilmesi
durumunda sigorta haklarýnýn
bir kýsmý kýsýtlanabilir.

Avusturya’da hastalýk ve kaza sigortasý



Uyumak için en iyi yardim
sizin sevgi dolu sýcaklýðýnýz

Ve Fisher-Price´in Traumbärchen Mobileíi dir. Traumbärchen Mobil,
oda içerisine loþ bir ýþýk saðlarken hafif müzik eþliðinde sevimli
Ayýcýklarý dans ettiriyor. Bundan böyle çocuðunuz daha kýsa bir
sürede rüyalar alemine dalarsa, hiç þaþýrmayýn. 

Fisher-Price´in bu oyuncaðý ebeveyin ve çocuklar tarafýndan
test edilmiþ, örnek kalitede olup, çocuðunuzun her geçen gün
içersinde deðiþen geliþmesine uygun olarak üretilmiþtir.
www.fisher-price.at

spielen. lachen.wach-
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