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ÖVP Milletvekili adayý Þirvan Ekici’den önemli çaðrý:

23  Ekim’de
secime  katýlalým

Haberin devamý
sayfa 2’de

Þirvan
Ekici

Viyana’da yeni bir kampan-
ya baþlatýlýyor: Konu  “Zorla
Evlilik”. Viyana Eyaleti  Baka-
ný Sonja  Wehsely’nin tama-
mýyla desteklediði ve
“Orient  Express” derneði
tarafýndan düzenlenen

kampanya ile ailelerin
zorla evlilik konusun-

da bilgili ve duyarlý
hale getirilmesi

hedefleniyor.
Haberin  devamý
sayfa  10,  12  ve

13’de

••  SSýýffýýrr  kkoommiissyyoonn
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Viyana-  Kýsa  adý  ÖVP  olan  A-
vusturya  Halk  Partisi’nin,  23
Ekim  2005  tarihindeki  Viyana
Eyaleti  milletvekili  seçimlerinde
ÖVP  adayý  olan  Þirvan  Ekici,  Ye-
ni  Vatan  Gazetesi’ne  verdiði
demeçte  23  Ekim’de  Avusturya
vatandaþý  olmuþ  tüm  vatandaþ-
larýmýzý  mutlaka  oylarýný  kullan-
maya  davet  etti.  “Eðer  sesimi-
zin  duyulmasýný  istiyorsak,  bu-
nu  ancak  oy  gücü  ile  baþarabi-
liriz”  dedikten  sonra    diðer  par-
tileri  eleþtirerek  “Entegrasyon
güzel  sözlerle  ayakta  duramaz.
Entegrasyon  tek  yönlü  yol  ol-
mamalýdýr.  Sizlerden  ve  sizin  i-
çin  çalýþan  biriyim  ve  hizmet  i-
çin  oylarýnýza  talibim”  dedi.    

Viyana Eyaleti ÖVP milletvekili
adayý Þirvan Ekici, Yeni Vatan
Gazetesi ile yaptýðý söyleþide ö-
zellikle seçme hakký olan vatan-
daþlarýmýza “Oyunuzu mutlaka
kullanýn” mesajýný verdi. Aþaðý-
da, Þirvan Ekici’nin seçim önce-
si verdiði mesajlarý sizler için to-
parladýk. 
Þirvan Ekici’nin seçilirse gerçek-
leþtirmek için mücadele edece-
ði noktalar þunlar: 
• Kapým sizlere sonuna kadar
gece ve gündüz açýktýr. Sizin
dertleriniz benim dertlerim ola-
caktýr.
• Anaokullarýndaki son yýl bü-
tün çocuklar için ücretsiz olma-
lýdýr.

Çocukluk çaðýnda yeterli lisan
bilgisi, ilerideki okul ve meslek
eðitimi baþarýsýný etkiler, yaþam
ve entegrasyon olanaklarýný be-
lirler.
• Gettolaþmayý önlemek için
belediye evleri Avusturya vatan-
daþý olmayanlara da açýlmalýdýr.
SPÖ buna müsade etmemekte-
dir.
• Uyuþturucu baðýmlýlýðýna kar-
þý uyarýcý bilgiler anadilde Türk-
çe verilmelidir. Ailelerin yanýnda
olacaðým. Bu konuda bir masa
kurduracaðým.
• Vatandaþlýða kabul süreleri
kýsaltýlmalý. (Süre on/altý yýldan
beþ yýla indirilmelidir)
• Çalýþma ve oturum haklarý a-
rasýnda uyum saðlanmalýdýr Vi-
yana’da yasal olarak oturan
herkesin çalýþma hakký olmalý-
dýr
• Saðlýk alanýnda anadilimizi
bilen uzmanlarýn sayýsý (psiko-
loglar, tercümanlar) artýrýlmalý-
dýr
• Zorunlu eðitim alanýnda ana-
dilimizi bilen yetkililer olmalýdýr
(Yetenekli çocuklarýn yüksek e-
ðitime girmelerini kolaylaþtýr-
mak amacýyla)

• Anaokullarýnda dil öðrenme
desteði zorunlu olmalýdýr
• Kadýnlar için amaca yönelik
entegrasyon projeleri uygulan-
malýdýr
Giriþim: “Biz oy kullanacaðýz!”
Avusturya Halk Partisi ÖVP’nin
anaokullarýndaki son yýlýn bü-
tün çocuklar için ücretsiz olma-
sý talebini, 5000 göçmen imza-
larýyla desteklemiþ bulunmak-
tadýr. Bu kiþilerden bazýlarý þim-
di “Biz oy kullanacaðýz” giriþi-
mini baþlatmýþtýr. Amaçlarý; sa-
yýlarý 180.000’i bulan göçmen-
leri harekete geçirip, 23 Ekim
seçimlerinde demokratik hakla-
rýndan yararlanarak oy kullan-
malarýný saðlamaktýr. Bu giri-
þimle kentin yaþamýna aktif ola-
rak katkýda bulunma isteðini
vurgulamýþ olacaklar.

“23 Ekim’de seçime mutlaka katýlarak gücümüzü
ispatlamamýz gerekmektedir. 23 Ekim’de oylarýnýza
talibim. Sorunlarýnýzýn, çilelerinizin, isteklerinizin
takipcisi ve sesi olacaðým. Çünkü sizlerden  ve sizin
için çalýþan biriyim.”  ÖÖVVPP  aaddaayyýý  ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii  

• 1973 yýlýnda Kýrþehir/ Türkiye’-
de doðdu • Evli, 2,5 yaþýnda bir
kýz çocuðu annesi  • Siyasal
Bilimler ve Gazetecilik Yüksek
Eðitimi mezunu • Avusturya
Halk Partisi ÖVP’nin Entegrasyon
Uzmaný • ÖVP Margarethen
Þubesi Kadýnlar Kolu Baþkaný

VViiyyaannaa  EEyyaalleettii  sseeççiimmlleerriinnddee  ÖÖVVPP  aaddaayyýý  ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii::

“23 Ekim’de mutlaka oyunuzu kullanýn”

Þirvan  Ekici  kimdir?

Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret eden ÖÖVVPP
aaddaayyýý  ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii Yeni Vatan Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç’a, 23
Ekim seçim programý ile ilgili bilgi verip,
sorularý cevaplandýrdýktan sonra, ““SSeeççmmee

hhaakkkkýý  oollaann  hheerrkkeessiinn  mmuuttllaa-
kkaa  sseeççiimmee  ggiiddeerreekk  ooyy  kkuull-
llaannmmaassýý  ddeemmookkrraattiikk  ggüü-
ccüümmüüzzüü  ggöösstteerrmmeekk
iicciinn  þþaarrttttýýrr’’  dedi.



Viyana-  Avusturya Baþbakaný
Wolfgang Schüssel 3 Ekim
2005 tarihinde Avrupa Birliði
ile Türkiye arasýnda kesin mü-
zakerelerin baþlamasý nedeni
ile yaptýðý açýklamada “Türkiye
konusunda güvenli, öncelikle
dürüst taraftarýz” dedi. Kurier
Gazetesi’nin özellikle geniþ yer
verdiði bu konuþmanýn soru ve
cevaplarý þöyle: 
Soru:  Türkiye’nin üyelik baþvu-
rusunu geri çekmesi hoþunuza
gider miydi?
Schüssel:  Böyle birþey yapacak-
larýný sanmýyorum. Müzakere-
ler Avrupa’dan çok Türkiye’nin
çýkarýna.
Soru:  Avusturya Türkiye’nin
AB’ye katýlýmýna baþka bir se-
çenek getirme konusunda ne-
den yandaþ bulamadý?
Schüssel: Ben kötümser deði-
lim. Sonunda nasýl bir sonuca
ulaþýlacaðýný ilk formüle eden

biz olduk. Olaylarýn bizim gö-
rüþümüz doðrultusunda geli-
þeceðini þimdiden söyleyebili-
rim.
Soru:  Ýmtiyazlý ortaklýk,
Avusturya’nýn görüþü dahilin-
de mi?
Schüssel:  Bütün þartlarýn yerine
getirilmesi halinde katýlým op-
siyonu ihtimal dýþý býrakýlma-
malý. Ama bu gerçekleþemezse
bir seçeneðe ihtiyaç olacaktýr.
Baþka seçenekler üzerine kafa
yormak akýllýca bir tutum olur.
Soru:  Türkiye’ye iliþkin konsey
düzeyindeki hiçbir kararý veto
etmemiþ olmaktan piþmanlýk
duyuyor musunuz?
Schüssel:  Herhangi bir fýrsatý
kaçýrmýþ olduðumuz konusun-
daki suçlamayý kesinlikle red-
dediyorum. Türkiye’ye bu iþin
zor olacaðýný söyledik. Yýllar-
dan beri reformlar konusunda
ýsrar ediyoruz....
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Avusturya Baþbakaný Schüssel: 
“Türkiye konusunda güvenli, öncelikle dürüst taraftarýz”

Avusturya Baþbakaný
Schüssel Yeni Vatan
Gazetesi’ni incelerken.

Viyana- AAvusturya  vatandaþlý-
ðýna  geçmemiþ  Türk  vatandaþ-
larýna  “acilen  geçin  uyarýsý”,
Yeni  Vatan  Gazetesi  hukuk  da-
nýþmanlarýndan  geldi. Vatan-
daþlýk hakký uygulamasýnda e-
yaletler arasýndaki farklar orta-
dan kaldýrýlýyor. Ýltica hakký tar-
týþmalarý henüz sona ermiþken
hükümet, bir sonraki yabancý
konusunu ele alýyor. Ýç Ýþleri ve
Dýþ Ýþleri Bakanlýklarý bu yýl için-
de vatandaþlýk hakký yasasýný
yeniden düzenleyecek. Görüþ
farklýlýklarý þimdiden belli olu-
yor. Eylül ayý içinde yapýlacak
Bakanlar Kurulu toplantýsýnda,
Ýç Ýþleri Bakaný Liese Prokop
(ÖVP) ve Adalet Bakaný Karin
Gastinger (BZÖ) deðiþiklik öne-
rilerini açýklayacaklar. Avustur-
ya’da 230 bine yakýn Türki-

ye’den göç etmiþ insan yaþýyor.
Bu sayýdan 110.000 den fazla-
sý Avusturya vatandaþlýðýný al-
mýþ durumda. Yeni Vatan Ga-
zetesi hukuk danýþmanlarý,
Avusturya’da þu anda geri ka-
lan 120.000 Türk vatandaþýna,
acilen Avusturya vatandaþlýðý-
na baþvuru yapmalarýný tavsiye
etti. 

Temel olarak her iki bakan da
vatandaþlýk hakký uygulama-
sýnýn bütün eyaletlerde ayný
þekilde uygulanmasýný istiyor.
Adalet Bakaný Gastinger ayrý-
ca, partisinin görüþüne uygun
olarak, koþullarýn aðýrlaþtýrýl-
masýný talep ediyor. Bakanlýk
sözcüsünün, Yeni Vatan Gaze-
tesi’ne yaptýðý açýklamasýnda,
olaðanüstü durumlarda bekle-

me süresinden önce vatandaþ-
lýk tanýnmasý olanaklarýnýn ký-
sýtlanacaðýný özellikle vurgula-
dý:

• Bugünkü uygulamaya göre
Avusturya’da en az on yýl otur-
muþ olan yabancýlar vatandaþ-
lýða baþvurabiliyor. Bu süre on
iki yýla çýkarýlabilir.
• Toplumla bütünleþmiþ, dola-
yýsýyla vatandaþlýk hakkýný elde
edecek yabancýlarýn aile geçim-
lerini devletten yardým almak-
sýzýn saðlayabilmeleri talep edi-
lecek. Böylece iþsizler yasa kap-
samýnýn dýþýnda býrakýlýyor.
• Avusturya vatandaþlarýnýn
yabancý eþleri için bekleme sü-
resi mevcut uygulamada eya-
letlere göre deðiþmekteydi. Bu
sürenin yedi yýl olarak belirlen-

mesi bekleniyor.
• Ýltica baþvurusu kabul edilen
yabancýlarýn vatandaþlýða er-
ken alýnmasý süresi bugüne ka-
dar dört yýl olarak belirlenmiþ-
ken, yasa deðiþikliðinde bu sü-
renin uzatýlmasý talep ediliyor. 
• Yabancýlardan daha iyi Al-
manca bilgisi istenecek

Avusturya vatandaþlýðýna  kabul zorlaþýyor
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Yeþiller  Partisi’nin  yabancýlar/-
göçmenler  için  hak  ta-

lepleri  konusunda  Alev
Korun  þunlarý  dile  ge-
tirdi:

•Belediye evlerinin
vatandaþlýða ba-
kýlmadan ihtiyacý
olan herkese ve-
rilmesi. Bu talebe

SPÖ yýllardýr karþý
çýkýyor ve uygulan-

masýný engelliyor.

•Anaokuldan baþlaya-
rak iki dilli (Almanca ve

Türkçe) eðitim veril-
meli, böylece bu-

rada doðup
büyüyen

ç o -

cuklarýn da anadillerini unut-
mamalarý ve hem Almanca
hem de Türkçeyi iyi öðrenmele-
ri desteklenmelidir.

•Türkiye’nin AT’ye girmesi ko-
nusunda ýrkçýlýk ve ucuz propa-
gandalarla oy toplamaya çalý-
þan, Türkiye’nin ve Türklerin ye-
rinin Avrupa olmadýðýný iddia
eden, saðdan sola bütün parti-
leri bu hareketlerine son verme-
ye çaðýrýyoruz. SPÖ olsun, ÖVP
olsun Türkiye ve AT konusunda
görüþmelerin baþlamasýný red-

detmekten, tam üyeliðe alter-
natif getirmeye kadar birçok
olumsuz tavýr aldýlar ve alma-
ya devam ediyorlar. Seçim za-
maný tersini söyleyip, oy top-
lamaya çalýþanlara kanmayýn.
Yeþiller Partisi Türkiye’nin ön-

görülen þartlarda AT’ye tam
üye olmasýný destekleyen
tek parti.

•Vatandaþlýk için bekleme
süresinin 10 yýldan 5 yýla in-
dirilmesini istiyoruz. Çifte
vatandaþlýk ve burada do-
ðan çocuklarýn otomatik-

man Avusturya vatandaþý olma
hakký da mutlaka getirilmelidir.

•Sosyal yardým gibi sosyal hak-
larýn, Viyana’da sürekli yaþayan
bütün insanlara vatandaþlýða
bakýlmadan verilmesi. Yoksullu-
ðu engellemek için “Wiener
Grundsicherung” adý altýnda
yeni bir model sunduk. Bu mo-
delle, þimdi 630 Euro olan ve
geçinmeye yetmeyen sosyal
yardýmýn ayda 800 Euro’ya çý-
karýlýp, ihtiyacý olan bütün Viya-
na sakinlerine verilmesini saðla-
yacaðýz.

•Ýþsizlik problemine karþý Viya-
na hükümetinin AMS ile birlik-
te daha fazla meslek eðitim
kursu vermesini istiyoruz. Bir
meslek ögrenmek iþsizliðe karþý
alýnacak en geçerli önlem olup,

özellikle gençler ve birinci ku-
þaktaki iþsizlik problemini azalt-
maya yardýmcý olacaktýr.

•Almanca kurslarýna olan bü-
yük ilgi devam ediyor. Belediye-
nin bu ihtiyacý karþýlamak için
þimdikinden çok daha fazla sa-
yýda ve daha uzun süreli Al-
manca kurslarýný az gelirli kiþile-
rin de gidebileceði ücretlerle
sunmasý gerekir. 

•Irkçýlýða karþý etkin olarak çalý-
þacak bir danýþma ve destek
bürosuna ihtiyaç var. 

Viyana- YYeþiller  Partisi’nden  Viyana  Belediye  Meclisi  adayý  olan  Alev  Korun,  partisi-
nin  özellikle  göçmenler  ile  ilgili  politikasýna  açýklýk  getirdi.  “Yeþiller  sizin  haklarýnýz  i-
çin  çalýþýyor”  diyen  Korun,  “Yýllardýr  bu  þehirde  yaþýyoruz,  çoðumuz  Avusturya  va-
tandaþý  olduk  ama  eþit  muamele  görmekten  daha  çok  uzaðýz.  Viyana’da  yaþayan,
çalýþan,  vergi  ödeyen  insanlar  olarak  vatandaþlýða  bakýlmadan  eþit  haklara  sahip  ol-
mak  hakkýmýz”  ifadesinde  bulundu.

Alev  Korun,  Yeþiller  Partisi  Viyana  Belediye  Meclisi  Milletvekili  adayý:

“Viyana hepimizin þehri, eþit haklar istiyoruz”

Alev Korun

Terezia
Stoisits

Alev
Korun
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Columbusplatz SATURN’da büyük ucuzluk!

Viyana-  Saturn, Avusturya’da
açtýðý dokuzuncu satýþ maða-
zasýyla Nisan ayýnda Favoriten’i
fethetti. 28 Nisan Perþembe
günü Ýþletme Müdürü Chris-
toph Dietrich, 5 kiþilik grubuyla
elektronik cennetinin kapýlarýný
açtý. 

Ziyaretçileri  neler  bekliyor?  
60.000’den fazla markalý ma-
mulden oluþan eþsiz bir ürün
paketi, inanýlmayacak kadar
düþük fiyatlar ve süper avantajlý
ucuzluk. Taksitle ödeme ola-
naklarýndan, anýnda cep telefo-
nu kaydý, oto radyosu montajý
ve çeþitli gösterilere bilet saðla-
maya kadar uzanan geniþ servis
olanaklarý, toplam 3.400 m2 yi
aþan satýþ alanýnda etkileyici bir
cömertlikle sunuluyor. 

Favoriten’deki Saturn Maðaza-
sý’nda bilgisayar ve bilgisayar
yazýlýmý, DVD, foto, TV, video,
HiFi, oto HiFi, donaným alanla-
rýndaki yenilikler olduðu gibi
telekomünikasyon ve ses kayýt
alanýndaki harika ürünler de
dikkat çekiyor. Elektronik ev a-
letleri konusunda Saturn her
zaman en güncel düzeyde.
Tabii inanýlmayacak avantajlý ve
uygun fiyatlar da sunmakta.
Saturn’da ziyaretçiler sadece
uçsuz bucaksýz ürün çeþitleriye
deðil, ayný zamanda geniþ ser-
vis olanaklarýyla da karþýlaþýyor:

Taþýnabilir veya kiþisel bilgisayar
alýmýnda önemli ilk bilgiler,
www.saturn.at kanalýyla dijital
resim iþlemleme, oto radyo ve
satelit anten montajý, anýnda
cep telefonu kaydý, internette
ücretsiz gezinme, satýn alýnan
ürünlerin yerinde denenmesi,
CD ve DVD oynatýcýlarý, Dolby
Surround- ve Home Cinema
stüdyolarý,  eve teslim ve mon-
taj servisi, garanti süresi içinde
tamir, bankomat kasalarý, tak-
sitle ödeme olanaklarý vs. 
Ýster televizyon, ister cep telefo-
nu veya kiþisel bilgisayar olsun,
alet satýn alýrken güvenceye ö-

nem verenler, Saturn’un özel
servisinden yararlanabilir:
„Jamba Sigortasý” ile her alet
akla gelebilecek her türlü zarar
ziyana karþý sigorta edilebilir. 
Saturn ayný zamanda Ö-Ticket
ile iþbirliði yapmaktadýr. Böyle-
ce ziyaretçiler Saturn’da spor
karþýlaþmalarýndan, konserlere
kadar bütün gösteriler için he-
men bilet temin edebilir

Columbuscenter’deki  
Saturn’a  nasýl  geleceksiniz?

Otomobille:  Wiedner Gürtel -

Südtirolerplatz, katlý otopark
giriþi Laxenburgerstraße’de bu-
lunmakta. 

Toplu  taþýmayla:
Südtirolerplatz 

veya  Keplerplatz’a kadar U1
ile veya Columbusplatz’a kadar

O tramvayýyla veya
Gudrunstraße’ye 14A  otobü-

süyle gidilebilir.

Saturn’a  gelin  ve  görün!
Görmeye  deðer!  

SSaattuurrnn’’aa  ggeelliinn  vvee  ggöörrüünn!!  GGöörrmmeeyyee  ddeeððeerr!!

Columbusplatz 7 - 8 ,1100 Wien
Südtirolerplatz veya  Keplerplatz’a
kadar U1 ile veya Columbusplatz’a
kadar O tramvayýyla veya
Gudrunstraße’ye 14A  otobüsüyle
gidiniz.

Harika  bir  oto  radyosu  mu  arýyorsunuz?  Ya  da  en  yeni  model  bir  
televizyon  mu?  O  halde  hemen  Columbusplatz’daki  Saturn’a  koþun!
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Avusturya  Adalet  Bakaný  Karin  Gastinger  ile  söyleþi

“Kötülükler kimsenin yanýna kar kalmayacak”
Viyana-  Adalet Bakaný’nýn Ceza
Hukuku reformlarý ve savcýlýkla-
rýn kadýn danýþma bürolarýyla
iþbirliði konularýndaki görüþleri
oldukça umut verici. Zira þimdi-
ki durum göz önüne alýndýðýn-
da, birçok Türk kadýný eþleri ta-
rafýndan defalarca ölümle teh-
dit edildiði halde polis ve savcý-
lýk olaya tam el koyamýyor. Hat-
ta birçok Türk kadýný geçtiðimiz
yýl yol ortasýnda vahþice býçak-
lanarak öldürüldü. Türk kimliði
taþýyarak ortada dolaþan birçok
zorba, etrafý kendi çapýnda ö-
lümle tehdit ediyor, iftiralarý ile
Avusturya iç düzenini bozuyor.
Bu baðlamda Avusturya basýný
olaya kendi açýsýndan bakarak,
‘katil Türkler’ diye manþet attý.
Türk toplumu zorba, kaba ve
kadýnlara zarar veren insanlar
olarak tanýndý. Halbuki onbin-
lerce Türk ailesinde kabalýk yok.
Birkaç kendini bilmezin yaptýðý
rezillikler, tüm Türk toplumuna
mal ediliyor. ‘Bazý’ Türk kahve-
leri ve camileri adeta fitne, fe-
sat ve dedikodu merkezi haline
gelmiþ durumda. Buralarda
Türk ve Müslüman kimliðini ta-
þýyan bazý kendini bilmezler,
baþka insanlara iftira ve dediko-
du ile çamur atýyor; sonu kan
ve gözyaþý. Ýþte bu kötülüklere
“Stalking” deniyor. Artýk, zor-
balarýn kendi çaplarýndaki teh-
ditleri,iftiralarý ve insanlara yap-
týklarý kötülükler yanlarýna kar
kalmayacak. Almanca’da “Stal-
king” adý verilen ve Ýngilizce’-
den gelen “Psikolojik” terör ay-
rýca cezalandýrýlacak. Stalking,
bir kiþiyle zorla ve isteði hilafýn-
da iliþki kurmak anlamýna geli-
yor. Ýstenmeyen mektuplar,
kimlik belirtilmeden ya da belir-
tilerek edilen telefonlar, mað-
durun sürekli olarak izlenmesi
ve gözlenmesi, evinin veya iþ
yerinin önünde uzun süre bek-
lenerek ¨ablukaya alýnmasý¨
Stalking kapsamýna giriyor. 

Ölümle  tehdit  edilen  
Türk  bayanlar

Aile içindeki ölüm tehditleri,
ancak tehdit edilen kadýnlarýn
rýzasýyla polis ve savcýlýkta so-
ruþturma ve  kovuþturma konu-
su olabiliyor. Adalet Bakaný Ka-
rin Gastinger, evlilik içi zorbalý-
ða ayrýcalýk tanýyan bu maddeyi
deðiþtirmek istiyor. Yeni Vatan
Gazetesi’nin geçtiðimiz aylarda
manþetten verdiði haberlerine
göre; birçok Türk kadýný polise
baþvurup, aylarca ölümle tehdit
edildiklerini ihbar ediyor, polis
olaya tam el koyamýyor ve so-
nunda korktuklarý gibi cinayete
kurban gidiyorlar. Öldürenler
ise çoðunlukla   kocalarý oluyor.
Baþka bir olayda da bir savcý,
sokak kadýnlarýnýn, aile kýzlarýna
oranla daha seyrek tecavüze

uðradýðýný iddia ediyor. Bir yar-
gýç, olay konusunu ¨Türk usulü
kucaklama¨ ve ¨Türklere özgü
sevgi gösterisi¨ nedenleriyle
açýklayarak, bir kadýný yaralayan
adamý beraat ettiriyor. Ýþte bu
olaylar BZÖ Partisi’ne mensup
Adalet Bakaný Karin Gastinger’i
son derece üzüyor ve  rahatsýz
ediyor. 

Mahkemelerde özellikle yaban-
cý ülkelerden gelen kadýnlar mý
sorunlarla karþýlaþýyor? Birleþ-
miþ Milletler, Avusturya savcýla-
rýnýn ölümle tehdit edilen ka-
dýnlarý korumak için gereken
bütün önlemleri alýp almadýðý-
na önümüzdeki günlerde karar
verecek. Yeni Vatan Gazetesi’-
nin, kötü muamele gördükleri
halde kendilerine yardým edil-

meyen Türk kadýnlarý konulu
haberi geçtiðimiz sayýlarda ya-
yýmlamýþtý. Bu durumun ne-
denlerini yasalarda da aramak
gerekiyor. Adalet Bakaný Karin
Gastinger, Yeni Vatan Gazetesi
ile yaptýðý görüþmede ceza hu-
kukunda önümüzdeki aylarda
deðiþiklikler yapmak ve savcýlýk-
larýn kadýn danýþma bürolarýyla
iþbirliðini geliþtirmek istediðini
bildirdi. 
Y.  Vatan: Sayýn Bakan iki Türk
bayan aylarca polise baþvurup
ölümle tehdit edildiklerini ihbar
ediyor, sonunda korktuklarý gibi
cinayete kurban gidiyorlar.
Adalet baþarýsýzlýða mý uðradý?
Adalet  Bakaný  Gastinger:  Sözü-
nü ettiðiniz olaylar çok, ama
çok üzücü olaylardýr, bu haným-
larýn neden hayatlarýný kaybet-

Avusturya Adalet Bakaný
Gastinger Yeni Vatan
Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Birol Kýlýç’a
önemli açýklamalarda
bulundu!

Adalet Bakaný 
Karin Gastinger



HUKUKSayý 59 Sayfa 7

YENÝ VATAN GAZETESÝ

tiklerini araþtýrmamýz gerekiyor.
Bu konuda Avusturya’nýn bir
hukuk reformuna gereksinim
duyulduðunu görüyorum. Krize
müdahale eden kuruluþlarla
savcýlýklar arasýndaki iletiþim
kesinlikle geliþtirilmelidir. Savcý-
lýk merciine, kriz masalarýyla a-
dalet kurumlarý arasýnda köprü
kurmakla görevli bir memur a-
tayacaðým. Bu kuruluþlar ara-
sýnda sürekli ve profesyonel dü-
zeyde bir iliþki kurulmasý gere-
kiyor. Kötülükler kimsenin yaný-
na kar kalmayacak. 

Y.  Vatan: Kadýn haklarý savunu-
cularý, evlilik içi zorbalýða ayrý-
calýk tanýnmamasýný talep edi-
yorlar. Savcýlar ise ancak tehdit
edilen kadýnlarýn rýzasýyla ko-
vuþturma açabiliyor. Bu durum-
da, eþlerine çoðunlukla maddi
açýdan da baðýmlý olan maðdur
kadýnlarýn omuzlarýna aþýrý a-
ðýrlýk yüklenmiyor mu? 
Adalet  Bakaný  Gastinger: Ben
de ayný görüþteyim. Bu yüzden,
evlilik içi zorbalýða, örneðin
tehlikeli tehditlere, ayrýcalýk ta-
nýnmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý
yanlýsýyým. Genellikle erkekler
¨hata¨larýndan ötürü özür dili-
yor, kadýnlar da erkeðin aleyhi-
ne ifade vermekten kaçýnýyor ya
da gerginlik yatýþtýktan sonra
dayak yedikleri eþlerini affedi-
yor. Savcýlýk bir anda, yardým
talebinde bulunmayan bir
maðdurla karþý karþýya kalýyor.
Ne var ki, ölüm tehdidi ve zor-
balýk sadece ¨hata¨ deðil, çýl-
gýnlýktýr. Burada devlet üzerine
düþen görevi yerine getirmeli,

ailenin korunmasýna yönelik
önlem olarak erkeðe sýnýrlarýný
bildirmelidir.

Y.  Vatan: Tüm Viyana’da sade-
ce on kadar erkek ‘anti-agres-
yon’(agresiflik karþýtý kurs) kurs-
larý görmekte. Savcýlar ve yar-
gýçlar, erkekleri bu kurslara
gönderme haklarýný neden bu
kadar seyrek kullanýyorlar?
Adalet  Bakaný  Gastinger: Anti-
agresyon kurslarýnýn önemli ol-
duðu görüþündeyim. Ancak bu
olanaktan gereðince yararlana-
bilmemiz için söz konusu kiþi-
nin kendi isteðiyle kursa katýl-
masý gerekiyor. Kurslar yedi ay
kadar sürüyor ve oldukça paha-
lý. Buna raðmen ileriye dönük
koruyucu yararlarý nedeniyle
son derece önemli olduklarý
görüþündeyim ve geliþtirilmele-
rini savunuyorum.

Y.  Vatan: Yani suçlulara ceza
yerine daha fazla tedavi mi?
Adalet  Bakaný  Gastinger:
Gerekli olduðu durumlarda e-
vet, ama ayný zamanda cezaya
eþlik edecek tedavi olarak.

Y.  Vatan: Uzmanlar, savcýlýklar-
da, týpký uyuþturucu madde ve-
ya ticari suçta olduðu gibi,
kadýnlara karþý zorbalýk ala-
nýnda da özel bölümler oluþ-
turulmasýný savunuyor. Bu ko-
nuda ne düþünüyorsunuz?
Adalet  Bakaný  Gastinger: Genel
olarak uzmanlaþma yanlýsýyým,
ancak uzmanlaþmanýn bedeli
duyarsýzlaþma olmamalý. Zor-
balýklarýn çoðu hafta sonlarýn-

da gerçekleþiyor,
ama bu günlerde
görevde sadece
nöbetçi savcýlar
b u l u n u y o r .
Burada gerekli
bilincin yara-
týlmasýna önem
veriyorum.

Y.  Vatan: Birçok
kadýn, sadece ev-
lerindeki erkek
zorbalýðýndan ve
‘arkaik’ ( feodal)
aile yapýsýndan
deðil, ayný za-
manda mahkeme
karþýsýnda yabancý
düþmanlýðýyla kar-
þýlaþtýklarýndan ya-
kýnýyor. Kriz masa-
sýndan gelen bilgi-
ye göre bir yargýç,
bir kadýna yapýlan
saldýrýyý ¨Türk u-
sulü kucaklama¨
olarak nitelemiþ ve
suç zanlýsýný ser-
best býrakmýþ.
Adalet  Bakaný  Gastinger: Rapo-
rlarý okudum, bu konuyu ince-
leyeceðimden emin olabilirsi-
niz.

Stalking  nedir?
Stalking maðdurlarý 0800 112
112 numaralý acil telefona baþ-
vuruyor.
Stalking’in ne olduðunu ve adli
mercilerin bu fenomen konu-
sundaki görüþlerini öðrenmek
istiyorsanýz aþaðýdaki bilgileri
okuyun:
Stalking, bir kiþiyle zorla ve iste-
ði hilafýnda iliþki kurmak anla-
mýna geliyor. Ýstenmeyen mek-
tuplar, kimlik belirtilmeden ya
da belirtilerek edilen telefonlar,
maðdurun sürekli olarak izlen-
mesi ve gözlenmesi, evinin veya
iþ yerinin önünde uzun süre
beklenerek ¨ablukaya alýnmasý¨
Stalking kapsamýna giriyor.
Stalking, her ne þekilde yapýlýr-
sa yapýlsýn, kabul edilemez bir
ruhsal zorbalýk olarak nitelendi-
riliyor. Genellikle kadýnlar Stal-
king’den maðdur olmakta: U-
luslararasý araþtýrmalarýn so-
nuçlarýna göre Stalking kurban-

larýnýn %80’i kadýnlardan, Stal-
king yapanlarýn %90’ý ise er-
keklerden oluþuyor. Stalking
çok yönlü bir saldýrý biçimi:
Buna konu olanlar sadece aile
bireyleri ve eski hayat arkadaþ-
larý deðil, ayný zamanda suçlu-
nun doðrudan doðruya iliþkisi
olmayan kiþiler (örneðin iþ ve-
renler). Stalking yapanlarýn
%25’i, iliþkinin baþlangýcýnda
maðdurlar tarafýndan tanýnmý-
yor.
Halen yürürlükteki Avusturya
yasalarý, gerek ceza hukuku ge-
rekse medeni hukuk ve polis
örgütü alanlarýnda Stalking fe-
nomenine karþý etkili olacak
maddeler içermekte: Buna hu-
kuki durumun geliþtirilmesi ve
hakkýn korunmasýnda karþýlaþý-
labilecek açýklarýn ortadan kal-
dýrýlmasý gerekiyor. Adalet Ba-
kaný, ruhsal zorbalýðýn engel-
lenmesi için gereken yasal ön-
lemleri hazýrlayacak bir çalýþma
grubu oluþturdu. Gastinger’in
ayrýca, 2005 yýlý içinde gerekli
yasa tasarýsýný parlamentoya
sunmasý bekleniyor.

Adalet
Bakaný
Gastinger

Birol Kýlýç
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SSPPÖÖ  MMiilllleettvveekkiillii  NNuurrtteenn  YYýýllmmaazz  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnii  zziiyyaarreett  eettttii::

“Yaþlýlarýmýza sahip çýkalým”

Viyana- Viyana Ticaret Odasý
Baþkaný Brigitte Jank Yeni Va-
tan Gazetesi Genel Yayýn Yö-
netmeni Birol Kýlýç ile görüþme-
si sýrasýnda, Viyana’da baþarýlý
bir þekilde sayýlarý artan Türk
esnaf ve iþadamlarýna geçtiði-
miz Viyana Ticaret Odalarý se-
çimlerine gösterdikleri ilgiden
dolayý teþekkür etti. Yeni Vatan
Gazetesi’ni dikkatle inceleyen
Jank, Türk esnaf ve iþadamlarý-
na þöyle hitap etti: „Viyana’da
Türkiye’den göç etmiþ esnaf ve
iþadamlarýmýzýn her gün artan
yatýrýmlarý bizleri çok sevindir-
mektedir. Bu sayýnýn giderek

artmasý gerekmektedir. Ýþ sahi-
bi Türk esnaf ve iþadamlarý,
Viyana Ticaret Odasý’nýn birçok
olanaðýndan yararlanmayý u-
nutmamalý. Viyana Ticaret O-
dasý’nda baðlý olduklarý daire-
lerde her türlü sorunlarýný dile
getirmelidirler. Ýþ dünyasýna a-
dým atacak Türklere Viyana
Ticaret Odasý her alanda bilgi
verip, danýþmanlýk yaparak
yardýmcý olmaya hazýrdýr. He-
pinizi yatýrýmlarýnýzdan ve gele-
ceðinizi serbest meslek sahibi
olarak cesaretle götürme giriþi-
minizden dolayý ayrýca tebrik
ederim”. 

ÖVP’li  Viyana  Ticaret  Odasý  Baþkaný  Brigitte  Jank:

“Türk esnaf ve iþadamlarýna teþekkür ederim”

Viyana- Viyana Eyaleti Millet-
vekili Nurten Yýlmaz Yeni Vatan
Gazetesi’ne nezaket ziyaretin-
de bulunarak, özellikle Türki-
ye’den göç eden Viyana’da e-
mekli olmuþ insanlarýn sorun-
larýnýn çözümü konusuna dik-
kat çekti. Kendisi de ikinci nesil
bir Türk ailesinin mensubu ola-
rak Viyana’da büyüyen Nurten

Yýlmaz þunlarý ifade etti:   “ Vi-
yana’da emekli olmuþ insanla-
rýmýz, çocuklarý ve torunlarý
burada olduðu için Viyana’da
kalmaktadýrlar. Her türlü so-
runlarýný ifade edebilecekleri,
boþ zamanlarýný deðerlendire-
bilecekleri ortamlarý yaratmak
amacý ile Viyana Belediyesi
çalýþmalar baþlatmýþtýr”.

Nurten
Yýlmaz

Eisenstadt-  Geçtiðimiz günler-
de Macaristan´dan geldiði
tespit edilen bir Türk kamyo-

nunda, 97 kilo aðýrlýðýnda saf
eroin ele geçirildi. Konu ile ilgi-
li bir açýklama yapan Ýç Ýþleri
Bakaný Liese Prokop þunlarý
söyledi: „Avusturya ve AB ül-
keleri polislerinin ortaklaþa dü-
zenledikleri operasyonda 97
kilo eroin ele geçirilmiþtir. Bu
uyuþturucunun Avusturya dý-
þýnda diðer Avrupa ülkelerine
gidip gitmeyeceðini bilmiyo-
ruz”. Kamyonun 37 yaþýndaki
Türk þoförünün tutuklanarak
göz altýna alýndýðý ifade edildi.

Türk  97 kilo eroinle yakalandý
3377  yyaaþþýýnnddaakkii  TTüürrkk  kkaammyyoonn  þþoofföörrüü  9977  kkiilloo  eerrooiinn  iillee
MMaaccaarriissttaann’’ddaann  AAvvuussttuurryyaa’’yyaa  ggiirreerrkkeenn  yyaakkaallaannddýý..

Yeni Vatan Gazetesi
Birol Kýlýç

ÖVP’li Viyana Ticaret Odasý
Baþkaný Brigitte Jank
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Orient Express Derneði’nden
ailelerimize açýk mektup!

Orient  Express  
Meltem  Weiland  
Geçenlerde bir bayanla sohbet
ediyordum. Bana Avusturyalý
komþusunun 18 yaþýndaki kýzý-
na ayrý bir ev tuttuðunu anlattý.
Bu mantaliteyi bir türlü anlamý-
yordu. Bir insan evlendirmeden
nasýl kýzýna baþka bir ev tutabi-
lirdi? Bu resmen insanýn çocu-
ðunu baþýndan atmasýydý. O
gün danýþma büromuza tesa-
düfen arka arkaya 3 tane genç
kýz gelmiþti. Biri 16 diðeri 17 ü-
çüncüsü 19 yaþýnda. Aileleri ka-
rar vermiþ, evleneceklermiþ.
Hepsinin iki gözü iki çeþme.
Üçü de Türkiye’deki kuzenleri
ile evlendirilecek. Kuzenlere iyi-
lik yapýlacak, Avrupa kapýsý açý-
lacak. 17 yaþýndaki „Ha aðabe-
yim ha kuzenim, arada hiç fark
yok ki. Sanki aðabeyimle evle-
necekmiþim gibi geliyor. Çok
korkunç, ben ölürüm de ona
kocam diyemem” dedi. Annesi
tarafýndan ev tutulan 18 yaþýn-
daki genç kýz hiç olmazsa hava-
lara uçuyor mutluluktan. Ya bi-
zim kýzlarýmýz? Sevmedikleri ya

da aðabey olarak gördükleri
kuzenleri ile evlendirilen, evlen-
meye zorlanan 15, 16, 17 ya-
þýndaki kýzlarýmýz? Bizler onlarý
baþýmýzdan atmýyor muyuz?
„Hadi artýk sen git, bir halt ka-
rýþtýrmadan, namusuma leke
getirmeden git artýk” demiyor
muyuz? Çocuk yaþtasýn, kuze-
nini sevmiyorsun, mutsuzsun
hem de korkuyorsun! Olsun,
her þeyden önemli olan ailemi-
zin namusu. Mutluluk, sevgi
bunlar boþ, sen nereden bile-
ceksin sevmeyi. Babalar, anne-
ler daha iyi bilirler kýzlarýnýn ki-
minle ve ne zaman mutlu ola-
caklarýný. Zaten biz analar ba-
balar kimin için yaþýyoruz ki?
Tabii ki çocuklarýmýz için. Her
þeyimiz onlar için. Onlar için bu
gurbet ellerde deliler gibi çalý-
þýyoruz. Sevgili anneler babalar,
aslýnda biz çocuklarýmýz için
deðil, namusumuz ve þerefimiz
için yaþýyoruz. Ve bu namus ve
þeref için kýzlarýmýzý gözümüzü
kýrpmadan kurban eder, belki
ömür boyu onlarý mutsuzluða
mahkum ederiz. Onlara en bü-
yük düðün hediyemiz, düðün
gecesi yaþadýklarý tecavüz, þid-
det ve o büyük mutsuzluktur.

Ömür boyu bir kelepçe, bir
pranga gibi boyunlarýnda taþý-
yacaklarý mutsuzluk.

Biz Orient Express çalýþanlarý
olarak, bu ömür boyu sürecek
olan mahkumiyete karþý çýkýyo-
ruz. 15, 16 17 yaþýndaki bir
genç kýzýn, bir gecede mutsuz
bir kadýna dönüþtürülmesine
karþý çýkýyoruz. Her alanda kýz-
larýnýzýn yanýndayýz, bizlerden
yardým ve destek isteyenler için

varýz. Belki sizler de böyle ev-
lendirildiniz. Hiç sorulmadan,
size danýþýlmadan. Hatta belki
bu yaranýn izlerini dahi taþýyor-
sunuz.  Siz ana ve babalar, zor-
la evlendirmenin yanlýþ olduðu-
nu, bu törenin yok edilmesi ge-
rektiðini kabul edene kadar ve
kendi çocuklarýnýzý baþkasýný
kurtarma uðruna kurban et-
mekten vazgeçinceye kadar
Orient Express ve bunun gibi
daha bir çok kuruluþu karþý-
nýzda bulacaksýnýz. Çünkü bir
kýzýn isteði dýþýnda aile zoru ile
evlendirilmesi, gelenek göre-
nek, töre deðil, bir çocuða, bir
gence, insana uygulanan þid-
dettir. Kýzlarýnýzýn mutluluðu
namusunuz olsun....  

Orient  Express  Frauenbera-
tungsstelle  und  Kurszentrum
Meltem  Weiland

Hillerstrasse  6/3-55,  
1020  Wien

Tel:  +43-11-7728  97  25      
Fax:  +43-11-7728  97  25-113

www.orientexpress-wwien.com
www.gegen-zzwangsheirat.at

Viyana-  Sevmedikleri  ya  da  aðabey  olarak  gördükleri  kuzenleri  ile  evlendirilen,  evlenmeye  zorlanan
15,  16,  17  yaþýndaki  genç  kýzlarýmýz  hakkýnda,  „Orient  Express”  adlý  baðýmsýz  ama  Avusturya  Devleti
tarafýndan  en  üst  düzeyde  yardým  gören  derneðin  yöneticisi  Meltem  Weiland  Türk  ailelerine  açýk  bir
mektup  yazdý.  „Çýðlýklarý”  bu  sayfaya  döken  Orient  Express  Derneði’nin  mektubunu,    dokunmadan
kamuoyunun  dikkatine  sunuyoruz.  

Zorla evliliðe karþý kampanya

Zorla evlilik kader deðil! 
Viyana- Viyana’da yeni bir kampanya baþ-
latýlýyor: Konu  “Zorla Evlilik”. Viyana Bele-
diyesi’nin desteklediði ve “Orient Express”
derneði tarafýndan düzenlenen kampanya
ile ailelerin zorla evlilik konusunda bilgili

ve duyarlý hale getirilmesi hedefleniyor.
Kampanyaya, “Zorla evlilik, ömür boyu öz-
gürlüðünüzü elinizden alýr” yazýlý afiþler ile
Eylül ayýnda okullardan baþlanacak. Küçük
yaþta Türkiye’ye götürülüp, ailelerinin iste-

ði üzerine akrabalarý ile evlendirilen genç
kýzlarýn, ileride büyük sorunlar yaþadýklarý-
ný vurgulayan dernek çalýþanlarý, bu duru-
mun Ortodoks ve Katolikler arasýnda da
yaygýn olduðunu belirttiler. 
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„Zorunlu evlilik özgürlüðü ömür boyu kýsýtlar”

Viyana- Viyana Belediye Meclisi
Üyesi Entegrasyon ve Kadýn So-
runlarý Görevlisi Sonja Wehsely
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyare-
tinde “Zorunlu evlilik özgürlü-
ðü ömür boyu kýsýtlar. Viyana
Belediyesi ve Viyana Öðretim
Müdürlüðü bu nedenle, Ori-
ent-Express Derneði’nin bu zu-
lüm uygulamasýna karþý baþlat-
týðý kampanyayý desteklemekte-
dir.” dedi.  “Zorunlu evlilikler
yalnýzca Avusturya yasalarýna
deðil, ayný zamanda insan hak-
larýna da karþýdýr, insan haklarý
ise evrenseldir.” sözleri ile dik-
kat çeken Bakan Wehsely, “Bu

konuda kültür farklýlýklarý veya
din ayrýlýklarý neden olarak gös-
terilemez” dedi. Wehsely,
“Genç kýzlar evlenip evlenme-
yeceklerine ve kimle evlenecek-
lerine iliþkin kararlarýný kendileri
vermelidir. Konu genç erkekleri
de farklý yönden ilgilendirmek-
te, ama onlar için de geçerli o-
lan kural, zorunlu evliliklerin ya-
pýsal açýdan zor kullanma ol-
masýdýr” dedi. Viyana okullarý-
na bugünlerde zorunlu evlilik
konusunda afiþler asýlýyor. Afiþ-
lerde “Zorunlu evlilik özgürlüðü
kýsýtlar – ömür boyu kýsýtlar”
sloganýnýn yaný sýra, maðdurla-

rýn, akraba ve yakýnlarýnýn gere-
kirse anadillerinde bilgi alýp akýl
danýþabilecekleri Orient-Express
Derneði’nin telefon numarasý
da belirtiliyor. Viyana telefon
numarasý: 0800 21 13 17.
Kampanya, Viyana Belediyesi

Kadýn Sorunlarý Dairesi tarafýn-
dan da destekleniyor. Bu daire-
nin baþ sorumlusu Wehsely,
“Zorunlu evlilikle tehdit edilen
genç kýzlar, evliliðe karþý geldik-
leri takdirde ailelerinden ve sos-
yal baðlarýndan dýþlanma tehli-

Viyana  Eyaleti’nin  65  bin  personelinden,  kadýnlardan  ve  yabancýla-
rýn  entegrasyon  ve  uyumundan  sorumlu  Entegrasyon  Bakaný
Wehsely,  “Viyana  Belediyesi  zorunlu  evliliklere  karþý  açýlan  kam-
panyayý  destekliyor.  Ben  Viyana’da  paralel  toplumun  olduðunu
kabul  etmiyorum.  Bunun  olmamasý  için  elimizden  geleni  yapýyo-
ruz.  Bu  anlamda  Türkiye’den  göç  eden  deðerli  vatandaþlarýmýzýn
tüm  sorunlarý  ayrýca  bizim  sorunlarýmýzdýr.  Ciddiyetle  takip  ediyo-
rum”  dedi.  

Viyana  Eyaleti’nin    Entegras-
yon  Bakaný    Sonya  Wehsely,
“MA17’den  sübvanse  edilen
projeler  bundan  sonra  daha
dikkatlice  büyüteç  altýna  alý-
nacak  ve  vergilerin  çar  çur  e-
dilmesine  müsade  etmeye-
ceðim”  dedi.  

Viyana Eyaleti’nin 65 bin personelinden,
kadýnlardan ve yabancýlarýn entegrasy-
on ve uyumundan sorumlu Entegrasyon
Bakaný  Wehsely Yeni Vatan Gazetesi’ni
ziyaret ederek, Genel Yayýn Yönetmeni
Birol Kýlýç’a Türk toplumunu ilgilendiren
önemli konularda bilgi verdi. 

Sonja Wehsely

Birol Kýlýç

BBaakkaann  WWeehhsseellyy  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnii  zziiyyaarreett  eettttii::
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kesiyle karþýlaþýyor. Bu du-
rumda danýþma ve yönlen-
dirme görüþmeleri son dere-
ce önemlidir. Maðdurlar
0800 21 13 17 numaralý te-
lefona veya 408 70 66 nu-
maralý kadýn sorunlarý telefo-
nuna baþvurabilir” ifadesini
kullandý. 
Viyana Belediyesi hizmet bü-
rolarý:
Genç kýzlar telefonu:
0800 21 13 17
Kadýnlar telefonu:
01/408 70 66
Genç Kýzlar Nussdorf Kriz
Merkezi: Hammerschmid-
gasse 52, 1190 Viyana, 
Tel: 01/318 57 58
Belediyeden  sübvanse  edilen
derneklere  açýk  mesaj
Bakan Wehsely ayrýca MA-
17’nýn uyum ve entegras-
yondan sorumlu bir siyaset-
çisi olarak, “Bazý derneklerin
MA17 bütçesini suistimal et-
memesi için tüm projeleri
büyüteç altýna aldýrdým. Der-
neklere sadece proje ve per-
sonel baþta olmak üzere yar-
dým edilecektir. Baþka ülke-
lerden Viyana’ya gelmiþ in-
sanlarýmýza baþta Almanca
ve diðer konularda yardým e-
debilecek derneklerin, mille-
tin vergilerden toplanmýþ pa-
ralarýný suistimal etmemeleri-
ni rica ediyorum. Eðer bu ko-
nuda tespitlerimiz olursa, bu
vergi paralarýný geri aldýrýrýz.
Hiçbir derneðin kirasýný ve
mobilyalarýný vergiler ile süb-
vanse edemeyiz. Sadece cid-
di, iþ bilen, baðýmsýz dernek-
çilere kapýmýz açýktýr” dedi.
Viyana’da birçok derneðin
hiçbir iþ yapmadýðý halde be-
lediyeden kira, mobilya veya
personel yardýmý almasý son
zamanlarda birçok kiþi, ku-
rum ve kuruluþ tarafýndan e-
leþtirilmiþti. Partiye yakýn bazý
„Gazeteci”, „Dernekçi”, „Ýþ-
adamý” sýfatlý kiþilerin herke-
sin verdiði vergileri kendi çý-
kar, iþ ve reklam bütçeleri için
kullanýyorlar iddiasýyla birçok
dernekçi, Viyana Eyaletine
hakim SPÖ Partisi’nin bu iþe
bir dur demesini rica etti.

Viyana  Eyaleti’nin  65  bin  personelinden,
kadýnlardan  ve  yabancýlarýn  entegrasyon
ve  uyumundan  sorumlu  Entegrasyon  Ba-
kaný    Wehsely,  “Viyana  Belediyesi  zorunlu
evliliklere  karþý  açýlan  kampanyayý  destek-
liyor.  Ben  Viyana’da  paralel  toplumun  ol-
duðunu  kabul  etmiyorum.  Bunun  olma-
masý  için  elimizden  geleni  yapýyoruz.  Bu
anlamda  Türkiye’den  göç  eden  deðerli  va-
tandaþlarýmýzýn  tüm  sorunlarý  ayrýca  bizim
sorunlarýmýzdýr.  Ciddiyetle  takip  ediyo-
rum”  dedi.  

Frau Stadtsrätin Sonja Wehsely be-
suchte Yeni Vatan Gazetesi und sprach
über die Intergration sowie über Frau-
enthemen in den türkischen Gemein-
den. Besondere Schwerpunkte waren
Zwangsheirat, Deutschkurse, MA17-
korrekte Subventionen und Frauen-
rechte.
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Romanya'nýn  Sibiu  kentinde  7
aylýk  bir  bebek  mahkemeye
sanýk  olarak  çaðrýldý.  Adli  kay-
naklar,  ülkenin  orta  kesimle-
rindeki  Sibiu  kenti  mahkeme-
sinde  bir  evin  yasa  dýþý  iþgal
edilmesiyle  ilgili  görülen  dava-
da,  7  aylýk  bebeðin  mahkeme
celbiyle  sanýk  olarak  çaðrýldýðý-
ný  belirttiler.  

Mahkemenin ikinci baþkaný
Yargýç Nicolae Maniguciu,
“Tabii ki yeni doðmuþ bebek
mahkemeye çýkamaz. Bir hata
yapýlmýþ. Aslýnda çocuðu anne
babasý temsil edecek” dedi. 
Rumen Adalet Bakanlýðý yetki-
lileri, 7 aylýk bebeðe mahkeme
celbi gönderilmesi konusuyla
ilgileneceklerini belirttiler.

Yedi aylýk bebeði sanýk 
olarak mahkemeye çaðýrdýlar!

Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

aile ile

Avusturya’nýn 

her yerinde

buluþturuyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

“Derviþ baðrý taþ gerek,
Gözü dolu yaþ gerek,

Koyundan yavaþ gerek,
Sen derviþ olamazsýn.
Dövene elsiz gerek,
Sövene dilsiz gerek,

Derviþ gönülsüz gerek,
Sen derviþ olamazsýn.

Dilin ile þakýrsýn,
Çok maniler okursun,
Vara yoða kýzarsýn,

Sen derviþ olamazsýn.”

Yunus Emre

Sen derviþ olamazsýn

2200..  VViiyyaannaa’’ddaa  HHaannnnoovveerrmmaarrkktt  iiççeerriissiinnddee
kkaassaapp,,  ggýýddaa  üürrüünnlleerrii,,  ddöönneerr  üüzzeerriinnee  ççaallýýþþaann
ddüükkkkaannýýmmýýzzýý  ttüümm  mmaallzzeemmeelleerrii  iillee    bbiirrlliikkttee

ssaattýýyyoorruuzz..
Müracaat
Tel.: 0699 185 618 21

Satýlýk Stand

20.  Viyana’da  kuaför  
salonumuza  Bay  ve  Bayan  kuaförü

aranýyor.

Müracaat
Tel.: 0699 121 70 634

Kuaför aranýyor





Viyana  Eyalet  Mahkemesi  Yar-
gýcý  Bayan  Brachtl  kendisini,
Türk  bir  ailenin  aile    içi  düþman-
lýðýnýn  orta  yerinde  buluverdi.
Davaya  konu  olan  taraflardan
oluþan  izleyicileri  küçük  “grup-
lar”  halinde  209  numaralý  mah-
keme  salonuna  aldýrmasýnýn  ö-
nemli  bir  nedeni  vardý.  Dýþarý-
daki  güvenlik  güçlerinin  iþi  ise
oldukça  zordu...

Gencecik, henüz 16 yaþýnda bir
Türk kýzý, kuzeninin ayrýldýðý
eþini aðýr bir dille suçluyor: Mu-
rat K. (23)’nýn kendisini, Maria-
hilfer Strasse’de bir maðazadan
kaçýrýp zorla bir otomobile bin-
dirdiðini, uzun süre amaçsýzca
dolaþtýrdýktan sonra Atzgers-
dorf’da hýzlý tren hattý üzerinde
dövdüðünü, yanaðýnda sigara
söndürdüðünü ve ailenin diðer
bireylerine verdiði “gözdaðý” ný
vurgulamak amacýyla demir bir
çubukla bayýltana kadar dövdü-
ðünü iddia ediyor. Ýþte bu ha-
ber 8 Milyon nüfuslu Avustur-
ya’da, 3 Milyon insanýn okudu-
ðu Krone Gazetesi’nde geniþ
bir þekilde yer aldý ve bütün
Avusturya, Türk toplumunu il-
gilendiren haberden iþte þöyle
“haberdar” edildi:  Genç kýz a-
ðýr yaralanmýþ. Altý hafta bo-
yunca hastanede kalmýþ. Ancak
Murat’ýn (avukatý Werner To-
manek) olaya bakýþ açýsý farklý.
Ya genç kýz?: “Onu sadece iki
kez gördüm”. Murat, asýl ken-
disinin maðdur olduðunu söy-

lüyor. Olaylar eþinden ayrýlma-
sýyla baþlamýþ: “O zamandan
beri ailesi peþimi býrakmadý,
kardeþlerimi tehdit ediyorlar”
diyor kusursuz bir Almancayla.
Yalnýz o deðil, bu aile dramýnýn
bütün kahramanlarý kesinlikle
entegre olmuþ görünüyor. Hep-
si Almanca konuþuyor, yýllardýr
Avusturya’da ikamet edip çalý-
þýyorlar. Ama iþin içinde namus
davasý var: “Orta Avrupalýlarýn
benimseyebileceði bir düþünce
deðil” diyor savunma avukatý.
Avukatýn sözlerini onaylarcasý-
na kapýnýn dýþýnda baðýra çaðý-
ra kavga edildiði duyuluyor, gü-
venlik güçleri taraflarý ayýrmak-
ta güçlük çekiyor...
Murat kendi ifadesine göre söz
konusu 24 Ocak günü kapý dý-
þarý çýkmamýþ. Tabii ailesi de bu-
nu doðruluyor. Bu durumda
bütün yasa maddeleri yetersiz
kalýyor. Sýký bir sorgu da sonuç
vermiyor. Ýfadeler birbirini yad-
sýmakta, tanýklar da her iki aile-
nin bireylerinden oluþmakta.
Yargýç Brachtel davayý süresiz
olarak erteliyor. Yeni Vatan Ga-
zetesi’ne konuþan yaþlý bir Türk
þunlarý ifade etti: “Yukarýdaki
haberin, özellikle Türk ve Ýslam
ile ilgili önyargýlý ve kötü haber-
lere yer veren KRONE Gazete-
si’nde çýkmasý olayýn yalan ol-
duðunu ispatlamaz. Krone Ga-
zetesi’nde yayýnlanan bu habe-
rin yüzde onu doðru olsa bile
olay yine de çok üzücü ve re-
zil”. 

Bir  Türk  aile  kavgasýndan  inanýlmaz  sahneler  

Avusturya mahkeme 
salonu önünde  rezillik!
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Erzurum-  AB’den  müzakere
tarihi  alarak  büyük  bir  hamle
yapan  Türkiye,  vakit  kaybet-
meden  uyum  sürecine  girdi.  

Toplu  taþýmacýlýkta  aksaklýklar
belirlenerek,  Erzurum’da  mua-
vin  ve  sürücüler  kibarlýk  eðiti-
mine  alýndý.  Yolculara  kaba
davranýlmamasý  için  bir  aylýk
kursa  tabi  tutulan  sürücüler
kurstan  memnun.

Türkiye’deki sürücü ve mua-
vinlerin Avrupa’daki meslek-
taþlarýnýn gerisinde olduðuna
iþaret eden Minibüscüler Oda-
sý Baþkaný Ali Özengiz ise,
þehir içi taþýmacýlýk yapan in-
sanlar olarak AB’ye entegras-
yonda gerekeni yapacaklarýný
söyledi. Yolcuya daha kibar ve
medeni davranýlmasý için der-

nek olarak çalýþmalarýný artýra-
caklarýný belirten Özengiz, va-
tandaþlardan kendilerine yar-
dýmcý olmalarýný talep etti.
Sürücülerden Nagip Kuþan ile
Þahin Ateþ ise doðalarý gereði
yolculara ‘abla, gardaþ, amca’
þeklinde hitap ettiklerine deði-
nirken, bundan sonra kibar ol-
mak için gayret gösterecekleri-
ni söyledi. 

Muhammed Yýldýrým ve Sela-
hattin Sarýaslan isimli muavin-
ler de, özellikle yolcunun kala-
balýk olduðu sabah ve akþam
saatlerinde zaman zaman is-
tenmeyen davranýþlarda bu-
lunduklarýný, ayný davranýþlarý
tekrarlamamak ve yolculara
daha kibar davranmak için
gayret göstereceklerini belirtti-
ler.

Kibarlýk dersi!



GÜNCELSayý 59 Sayfa 17

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Devren satýlýk

Restaurant Pizzeria, Tel.: 0699 11 44 44 57, A-1040 Wien, www.ilmonello.at

Yaz ayýnýn gelmesiyle “gurbet-
çi”lerimizde baþlayan izin ve
memleket özlemi, arabayla
yolculuk edenlerin kabusu
haline dönüþüyor. Yýllardýr
özellikle Bulgaristan ve eski
Yugoslavya’da süren rüþvet
çilesi þimdilerde de çeþitli isim-
ler altýnda devam ediyor.
Durum 4-5 yýl önceki cinayet
vakalarý kadar kötü olmasa da,
sorun hala çözülebilmiþ deðil.
Türkiye’ye gidiþte Sýrbistan-
Bulgaristan yolunu tercih
edenlerin çilesi Sýrbistan’da
baþlýyor. Çeþitli bahanelerle
rüþvet alan polis ve gümrük
memurlarýný geçtikten sonra
iþlem yavaþlýðýndan oluþan ve
saatlerce süren uzun kuyruklar
bekliyor tatilcileri. Kuyruðu
aþýp pasaport kulübesine
yanaþanlar yine rüþvet illetiyle
karþý karþýya geliyorlar.
Sonrasýnda ise gümrük

memurlarýnýn normalin üstün-
de istedikleri paranýn verilme-
mesi durumunda “bagajý
boþalttýrýrýz” tehditlerine
maruz kalýyorlar. Tüm bu
gümrük iþlemlerinden kurtul-
dum diyenleri Bulgaristan yol-
larýndaki polis hýz tuzaklarý
bekliyor. Tabii bunlarýn hepsi
“çorba parasý” için yapýlan
uygulamalar. Kýsacasý bu para
tuzaklarýyla dolu yollarý geç-
mek her zaman olduðu gibi
çileli. Maalesef bu çile her yýl
binlerce izinciyi bezdiriyor.
Herkesin bildiði bu durumun
bir an önce çözüme kavuþma-
sý gerekiyor. 

Bulgaristan'da soyguna devam
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Avrupa’da yaþayan Sinoplu-
lar’ýn desteði ve Berlin’de bu-
lunan  Avrupalý Sinoplular
Kültür ve Sosyal Dayanýþma
Derneði’nin (ASÝDER) katkýla-
rýyla Sinop’ta yapýmýna baþla-
nan Sinop Eðitim Fakültesi’-
nin inþaatý bitme aþamasýna
geldi. Yüzde 90’ý tamamla-
nan fakültenin, bu öðrenim
döneminin ikinci yarýsý faali-
yete geçmesi planlanýyor. Fa-
kültenin kapasitesi hakkýnda
bilgi veren ASÝDER Baþkaný Ýl-
hami Dinçel, bu fakültenin
Türk eðitim tarihinde bir ilk
olduðunu ifade etti. 2,5 yýl
önce temeli atýlan fakültenin
tamamiyle Avrupa’da yaþa-
yan Sinoplular’ýn eseri oldu-
ðunu, finansman için hiçbir
kurum ve kuruluþtan destek
almadýklarýný özellikle vurgu-
layan Dinçel, inþaatýn geri ka-
lan kýsmýný tamamlamak için
de Sinoplular’dan son bir
destek beklediklerini söyledi.

Avrupalý
Sinoplular’ýn Gururu

Camdan atýlan 40 kiloluk kanepe kadýný öldürdü!
Kärnten-  Avusturya’da bir kira-
cýnýn camdan attýðý 40 kiloluk
kanepe yoldan geçen kadýnýn
baþýna düþtü! Doktorlarýn ça-
basý sonuç vermedi: Karnten E-
yaleti’nin baþkentindeki Kla-

genfurt Eyalet Hastanesi cer-
rahlarýndan oluþan bir grup,
baþýna üçüncü kattan atýlan bir
kanepe düþen kadýnýn hayatýný
kurtarmak için saatlerce uðraþ-
tý. Karnten asýllý kadýn, olay so-

nucu aldýðý yaralarýn etkisiyle
ertesi sabah hayatýný kaybetti.
Olay sadece alýþýlmamýþ deðil,
ayný zamanda son derece tra-
jik.
Olay yeri Türkiye, Rusya veya
Cezayir deðil. Avusturya’nýn
Karnten Eyaleti. Geçtiðimiz ayýn
son perþembe akþamý Kla-
genfurt’ta otomobiline gitmek
isteyen bir Avusturyalý bayan,
baþýna kanepe düþmesi ile aðýr
yaralandý. 55 yaþýndaki Brigitte
Pregl, Siebenhügelstrasse’de o-
turan bir arkadaþýný ziyaret et-
miþti. O sýralarda yan apartma-
nýn üçüncü katýnda oturan bir
aile evini boþaltmaktaydý. Akýl-
lara durgunluk veren olay saat
16 sularýnda gerçekleþti: Kadý-

nýn evin önünden geçmekte
olduðu anda 23 yaþýndaki bir
genç pencereden aþaðýya bir
kanepe attý. Yaklaþýk 40 kiloluk
kanepe kadýnýn baþýna isabet
etti.

Pörtschachlý kadýnýn ölümü
tüm apartmanda dehþet ve ü-
züntü yarattý. Dikkatsizlikle ölü-
me neden olmak suçuyla hak-
kýnda takibat davasý açýlan 23
yaþýndaki gencin ailesi þok ge-
çirdi. Annesi, “Oðlum durma-
dan aðlýyor. Olanlarý aklý al-
mýyor” dedi. Gencin iki arkada-
þý sokakta güvenliði saðlamakla
görevliydi. “Ne yazýk ki olayý en-
gelleyemedik. Her þey bir anda
oldu.” ifadesinde bulundular.

Viyana- Viyana Belediye Baþka-
ný Michael Häupl ve eþi Helga
Häupl-Seitz ayrý yaþama kararý
aldýlar. „Bundan böyle seviyeli
ve yoðun bir arkadaþlýk iliþkisi i-
çinde olacaðýz”diyen çift, bo-
þanmanýn söz konusu olmadý-
ðýný da belirttiler. Format  Der-
gisi’nin verdiði habere göre bu
kararý, evliliklerinin ileride kav-
gayla noktalanmamasý, arala-

rýndaki iliþkinin bozulmamasý
ve aile fertlerinin zarar görme-
mesi için aldýklarýný söylediler.
Baþkan Häupl, bundan böyle
bu konu hakkýnda fazla bir yo-
rumda bulunmayacaklarýný,
sonuçta bu olayýn tamamiyle
kendilerini ilgilendirdiðini bil-
dirdi. Þu anda devam etmekte
olan Viyana Belediye Baþkanlýk
seçimleri kampanyasý, bu geliþ-

meden fazla etkilenmeyecek-
miþ gibi gözüküyor. Ne de olsa
Baþkanýn aile yaþantýsý devam
ediyor. 16 yaþýndaki oðullarý
Bernhard ve Baþkan Häupl’ýn
ilk eþinden olan gazeteci ve
göðüs kanserine karþý mücade-
le derneði Flora’nýn gönüllü ü-
yesi kýzý Helga Häupl-Seitz´ýn
da yaþantýlarýnýn ayný þekilde
devam edeceði öðrenildi.

Viyana Belediye Baþkaný
Michael Häupl 

Häupl eþinden ayrýldý  

YENÝ VATAN GAZETESÝ





Sayfa 20 Sayý 59POLÝTÝKAYAÞAM

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Aziziye  Camii’nden  yapýlan  açýklamaya  göre;  Avusturyalý  Gençlik  Mahkemesi  (Jugendgericht)  
gençleri  topluma  kazandýrmak  Aziziye  Camii’si  Hocasý  ile    kampanya  baþlattý.  Gençlerimiz  Aziziye  Camii’si  Hocasýna  teslim

Viyana-  Aziziye Camii ile Viya-
na Eyaletine baðlý „Jugendge-
richtshilfe”nin (Gençlik Mahke-
mesi Yardým Kurulu)  ortak giri-
þimi ile baþlatýlan “Gençleri
Topluma Kazandýrma Kampan-
yasý”, Türk gençlerinin Aziziye
Camii’de 50 ile 60 saat ders a-
lýp, vakit geçirerek topluma tek-
rar kazandýrýlmasýný hedefliyor.
Aziziye Camii yöneticileri tüm
yerel basýna bildirdikleri basýn
açýklamasýnda þu sözlere yer
verdiler: “Aziziye Camii olarak
amacýmýz bu gençleri yeniden
topluma kazandýrmaktýr. Genç-
lerimizi ilk gün Camii hocamýza

teslim ediyoruz. Az da olsa kýs-
sadan hisse vermeye gayret e-
diyoruz. Gençleri, hayatlarýnda
yapmýþ olduklarý cahilliklerin-
den ötürü hemen cezalandýr-
mak istemeyen Jugendgerichts-
hilfe, Avusturyalý olan gençleri
sosyal yöndeki derneklere,
Müslüman gençleri de Camiile-
re göndermeyi uygun buldu.
Pilot bölge olarak da Aziziye
Camii’sini seçti. Þimdiye kadar
bir Mýsýrlý ve bir Türk gencimiz
ile projede baþarýya ulaþtýk.
Memnun kaldýklarý takdirde,
bunu diðer bölgelerde de uy-
gulamayý düþünüyoruz”.

Gençlerimiz Aziziye Camii’si hocasýna teslim

Yabancýlarýn oturum
izni koþullarý aðýrlaþacak mý?

Süresiz oturum izni: Dikkat, oturma mühleti uzatýlýyor, gelir sýnýrý yükseltiliyor
Viyana- Avusturya’da yaþayan
yabancýlarýn koþullarý çetinleþi-
yor. Avusturya Bakanlar Kurulu
geniþ kapsamlý bir yasa tasarýsý-
ný karara baðlayacak. Tartýþma-
lara konu olan iltica ve yaban-
cýlar yasasýnýn yaný sýra yerleþ-
me ve oturma yasalarýnda ve e-
yaletler çalýþma yasasýnda ö-
nemli deðiþiklikler öngörülüyor.

Yerleþme: Yerleþme ve oturma
yasalarýndaki deðiþiklikler, AB
yönetmeliklerine uymak zorun-
luluðu nedeniyle yapýlýyor. AB
ülkelerinin tümünde göçmenler
için ayný koþullarý saðlayabil-
mek amacýyla yerleþme izni (ye-
ni terimiyle: AB devamlý oturma
izni) koþullarý aðýrlaþtýrýlýyor.
Söz konusu izin, Avusturya’da
en az beþ yýl süreyle yasal ola-
rak oturmuþ yabancýlara verile-
cek, gerekli süre bugüne kadar
dört yýl olarak belirlenmiþti.
Ayrýca, yerleþme iznine baþvu-

racak yabancýlarýn, en az denge
prim indeksine (bugünkü mik-
tar 662,99 �) karþýlýk olacak se-
viyede gelirleri olduðunu kanýt-
lamalarý gerekiyor. Bugüne ka-
dar yapýlan uygulamalarda eya-
letlerin (birbirinden farklý, an-
cak daha düþük olan) sosyal
yardým bedeli yeterli kabul edil-
mekteydi. Ýç Ýþleri Bakanlýðý yet-

kilileri bu artýþý,
sosyal yardýmýn
eyaletlere göre
farklýlýk gösterme-
si gerekçesiyle a-
çýklýyor.
Yabancýlar ayrýca,
bugüne kadar ol-
duðu gibi bundan
sonra da hastalýk
sigortasý ve ika-
met adresi sahibi
olduklarýný kanýt-
lamakla yükümlü.
Bunun dýþýnda, si-
cillerinde sabýka

kaydý bulunmamasý gerekiyor.
Bu koþullarýn hepsini yerine ge-
tirenler dolaylý olarak diðer AB
ülkelerinde yerleþme ve iþ ara-
ma olanaðýný elde etmiþ oluyor.

Ýþ: Gelecekte yabancýlarýn istih-
damýný sýnýrlayan nedenlerden
biri de bu. Alýnan bilgilere göre
çalýþma izni, bundan sonra sa-

dece yasal olarak yerleþme izni
almýþ olanlara verilecek. Þimdi-
ye kadar, “geçici” ikamet statü-
sü sahibi olanlar da, son 14 ay
içinde on iki ay çalýþtýklarýný ka-
nýtlayabildikleri takdirde ser-
best iþ piyasasýna giriþ izni ala-
biliyorlardý.
Ýç Ýþleri Bakanlýðý yetkilisi, “ge-
rekli ikamet ünvaný olmayanla-
rýn iþ piyasasýna entegre edil-
melerinin sisteme aykýrý oldu-
ðunu” açýklýyor. Ýltica baþvuru-
sunda bulunanlar bundan son-
ra da baþvurularýndan üç ay
sonra bir iþverenle sýnýrlý istih-
dam izni alabilecekler.
Ýç Ýþleri Bakaný Bayan Liese Pro-
kop’un bir süre önce belirttiði-
ne göre, ilticaya baþvuranlarýn
çalýþma olanaklarýný geniþletme
giriþimleri sýnýrlandýrýlmakta.
Bakanlýktan yapýlan açýklamada
bakanýn sadece “düþük ölçüde
istihdam”dan söz ettiði ileri sü-
rülüyor.
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Mavi Kart Kullanýmý
Türkiye Ýç Ýþleri Bakanlýðý Nüfus
ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Mü-
dürlüðü 2004/15 sayýlý genel-
gesi ile önceki adý “Pembe
Kart” olan “Mavi Kart”larýn
kullanýmýna iliþkin açýklama ya-
yýnlandý. Yeni genelge doðrul-
tusunda, Noterler Birliði tara-
fýndan tüm noterlere bilgi ve-
rildi. Genelge ile 4112 sayýlý
kanun, “5203 Sayýlý Kanunla
Tanýnan Haklarýn Kullanýlmasý-
na Ýliþkin Yasa” olarak deðiþti-
rildi. Bu deðiþikliðe göre: 

•Pembe Kart ya da Mavi Kart
sahipleri Türkiye’de yaptýracak-
larý resmi iþlemlerde, vatandaþ-
lýðýna geçtikleri ülkenin kimlik
belgesi ile birlikte Pembe
Kart’ýn da tasdikli bir suretini
sunmak durumundalar. 

•Yeni yasa ile deðiþtirilen Mavi
Kartlar (Pembe Kart), Kanunun
29. Maddesi’nde belirtilen ko-
nularda iþlem görecek bir
belge olup, kimlik belgesi ola-
rak kullanýlamaz.
•Yeni genelge ile birlikte, yü-
rürlüðe giren 5203 Sayýlý kanu-
nun hükümleri geçerli olacak.
Yeni belgelerin basýmý ve daðý-
týmý yapýlana kadar, yetkililerce
önceki belgelerin ön yüzünde-
ki “4112” ibaresinin üzeri çizi-
lerek “5203 ibaresi yazýldýktan
sonra sahibine teslim edilecek.
Yasalar kapsamýnda Türk va-
tandaþlýðýndan çýkanlara veri-
len Pembe Kartlar, yeni uygula-
ma ile Mavi Kart olarak deðiþti-
rilmiþti. Son genelge ile birlikte
de resmi iþlemlerdeki kullaný-
mýna açýklýk getirilmiþ oldu.

Viyana- Viyana Eyaleti Millet-
vekili Ömar Al Rawi Yeni Vatan
Gazetesi’ne nezaket ziyaretin-
de bulunarak, özellikle yazýn
Londra’daki terör olaylarýndan
sonra Viyana’da Müslümanla-
ra karþý bazý yayýn organlarýnda
baþlayan önyargýlý yayýnlar ko-
nusunda üzüntüsünü dile ge-
tirdi. Bu konuda Viyana’da ya-
þayan tüm Müslüman insanla-
rýn, hem dinlerinin hem de mil-
letlerin en büyük fahri temsilci-
si olduðunu ifade eden Ömar
Al Rawi, „Hepimize hal, tavýr
ve düþüncelerimizle birer tem-
silci olarak büyük görev düþ-
mektedir„ dedi. Avusturyalý bir
anne ve Iraklý bir babaya sahip
olan Ömar Al Rawi, Avustur-
ya’da tüm Müslümanlarý resmi
olarak temsil eden  Avusturya
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda
(Islamische Glaubengemein-
schaft) son zamanlarda çok

baþarýlý bir þekilde fahri danýþ-
man ve koordinatör olarak

önemli projelere imza atmasýy-
la dikkat çekti. Al Rawi, özel-

likle Ýslam konusundaki çalýþ-
malarýyla tanýnýyor.

MMiilllleettvveekkiillii  ÖÖmmeerr  AAll  RRaawwii  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnii  zziiyyaarreett  eettttii::

“Deðerlerimizi en iyi þekilde temsil edelim”

Ömar Al Rawi

Birol Kýlýç
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15. Bölgede yeni „Kurzparkzone” 
(kýsa süreli park alanlarý)

Viyana-  1 Eylül 2005 Perþembe
gününden baþlamak üzere,
Stadthalle çevresinde yeni bir
kýsa süreli park alaný devreye gi-
recektir. Viyana Belediyesi ko-
nuyu kamuoyuna tekrar tekrar
duyurmuþ ve ayrýntýlý bilgi ver-
miþtir. Kýsa süreli park zorunlu-

luðundan kural dýþý tutulmak i-
çin, baþvuru dilekçeleri Haziran
ayý baþýndan bu yana verilebil-
mektedir. „Semt sakinleri için
park etiketi” ya da „Ýþyerleri için
park kartý” edinmek istiyorsa-
nýz, baþvuru dilekçenizi vakit
kaybetmeden göndermenizi 

öneririz.
Semt sakinleri için park etiketi
baþvurularý, Viyana 15. Bölge
Müdürlüðü’ne (1150 Viyana,
Gasgasse 8-10; bilgi telefonu:
89134-15210) þahsen veya in-
ternet üzerinden (http:// www.
wien.gv.at/amtshelfer/mba/par
kpick.html) yapýlabilir.
Ýþyerleri için park kartý talepleri
postayla veya kiþisel olarak, Be-
lediye 46. Þubesi (1120 Viyana,
Niederhofstraße 21; Tel.: 811-
14-92931) adresine ulaþtýrýl-
malýdýr. Gerekli baþvuru dilek-
çesi internette (http://www.
wien.gv.at/verkehr/parken/antr
ag.htm) adresinden indirilebilir.
Belli  baþlý  deðiþiklikler  þunlardýr:
1 Eylül 2005 tarihinden baþla-
mak üzere Stadthalle çevresin-
de Neubaugürtel, Felberstraße,

Huglgasse, Hütteldorfer Stra-
ße, Holochergasse, Oeversee-
straße, Stutterheimstraße,
Gablenzgasse ile sýnýrlanan bö-
lüm her gün saat 18-23 arasý
kýsa süreli park alanýdýr. Proje-
nin bitim tarihi olan Haziran
2007’ye kadar burada özel izin
olmadan en fazla 2 saat park
edilebilecektir. Temmuz ve A-
ðustos aylarý uygulamanýn dý-
þýnda tutulacaktýr. Yeni kýsa sü-
reli park alaný konusunda etraf-
lý bilgi, Viyana 15. Bölge Mü-
dürlüðü’nde bulunan enfor-
masyon broþüründe de açýkça
belirtilmiþtir. Ayrýca internette
http://www.wien.gv.at/ver-
kehr/parken/bezirk/stadthalle.h
tm adresinden, bu deneme
projesinin bütün ayrýntýlarýný
öðrenebilirsiniz. 
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107 cm Diagonale, Pixel Plus, DVI, Front-AV, 3 x Scart Anschlüssex2900.-

Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Tel.: 01/60550-0
Mo-Mi und Fr.: 9.00-19.00 Uhr, Do.: 9.00-20.00 Uhr
Sa.: 9.00-18.00 Uhr
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Türkçe ekran menüsü 

yüzde yüz yassı ekran

SCHAUB LORENZ  SF21-82 FL5 RENKLİ TELEVİZYON
55 cm ekran, teletext, stereo, 20 Watt müzik gücü, saat ayarlı kapanabilme 
özelliği, çocuk emniyeti, 1 x Euro-AV ve ön panel-AV girişi, uzaktan kumanda

2 saat2 saat
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Favoritenstrasse’de
Yenilik:Yenilik: SaturnSaturn CC

SATURN
SATURNColumbusplatz´da

Columbusplatz´dageçerlidir
geçerlidir

Ucuzluk 
Ucuzluksadecesadece



Dakikada 1200 turla sıkma

Birinci sınıf AA* kalite

6 kg çamaşır kapasitesi

*Bu aletin Viyana sınırları içerisindeki 
teslimatı  ücretsiz olarak yapılacaktır

Ücretsiz nakliye avantajı* 

SAMSUNG P1243 ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Çamaşır miktarını otomatik belirleme özelliği, dijital gösterge, başlatma zamanını önceden ayarlama ve kalan zaman 
göstergesi, çocuk emniyeti, otomatik su kesme sistemi, çamaşırı eşit dağıtma kontrol sistemi, yükseklik/en/boy:
85/60/55 cm, *enerji tüketimi ve yıkama etkisi: A

Taksitle ödeme:
örneğin 

75,80 peşin,
24 ay 16,-

taksit %0,8 hukuki işlem harcı ilave edilir

eki yaya bölgesinde
ColumbuscenterColumbuscenter
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BZÖ Milletvekili Trammer Yeni Vatan’ý ziyaret etti: 

“Avusturya’da yýllardýr yaþayan,
Türkiye’den göç etmiþ insanlarýn iþsizlik 

sorununu dikkate alalým”

Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret
eden Jörg Haider’in kurduðu
yeni Parti BZÖ’nün Baþkan Yar-
dýmcýsý Milletvekili Heike Tram-
mer “Avusturya’da çok kültürlü
bir toplumun ancak bir tarafýn
entegre edilmeye hazýr olmasý,
diðer tarafýn önyargýlarýnýn da
gerekli bilgiler ve aydýnlatma
çalýþmalarýyla ortadan kaldýrýl-
masý durumunda olumlu görü-
leceði inancýndayým.” dedi. Ký-
sa adý BZÖ (Bündnis Zukunft
Österreich) Avusturya’nýn Gele-
ceði Ýçin Birlik Partisi, þu anda
Avusturya koalisyon hükümeti-
nin ortaðý durumunda. Yeni
Vatan Gazetesi’ni ziyaret ede-
rek, bir Türk kahvesi eþliðinde
sorularýmýzý cevaplayan Heike
Trammer, ayrýca Viyana Eyaleti
seçimlerinde Türk asýllý milletve-
killerini BZÖ’den aday göstere-
ceðini ifade etti. 

Yeni  Vatan  Gazetesi: Sizin için
Avusturya’da yaþayan, baþka
ülkelerden göç etmiþ insanlarýn
entegrasyonu ne anlama gel-
mektedir? 

Heike  Trammer:  Entegrasyon
öncelikle ortak bir lisanla, arzu
edilen baþarýya ulaþabilir. Göç-

menler sadece yeterli lisan bil-
gisiyle yeni vatanlarýný bilinçli o-
larak algýlayabilir ve anlayabilir.
Göçmen ailelerin çocuklarýnýn
okullardaki baþarý düzeyi ve
diploma dereceleri yükselir,
böylece iþ bulma olanaklarý ar-
tar. Yeterli Almanca bilgisine
sahip olan yetiþkin göçmenler
daha kýsa sürede iþ bulup, yeni
bir yaþam kurabilir. BZÖ Partisi
olarak bizler, daha anaokulu
düzeyinden baþlamak üzere Al-
manca kurslarýna katýlýmý zo-
runlu kýlarak, hýzlý bir entegras-
yon süreci için gerekli lisan öð-
renimini desteklemek arzusun-
dayýz. Bunun yaný sýra anne ve
babalar da ‚Anne baba okulu’
adýný verdiðimiz kurslarda ülke-
mizin töre ve yasalarý konusun-
da bilgilendirilmelidir. Kontrol-
süz göçe karþýyýz.

Y.  Vatan: Avusturya’ya kontrol-
süz göçün zararý en çok kimler
içindir? 

Trammer: Sadece biz BZÖ’lüler,

kontrolsüz göçe izin verilmesi-
nin ülkemizde yaþayan göç-
menlerin gerek yaþam gerekse
çalýþma koþullarýnýn ciddi bi-
çimde tehlikeye düþüreceði gö-
rüþündeyiz. Kanýmýzca, kabul
edilecek göçmen sayýsý mevcut
açýk iþ sayýsýyla sýnýrlanmalýdýr.
Aksi halde Avusturya’da yýllar-
dýr yaþamakta olan göçmenle-
rin yaþam ve çalýþma koþullarý
büyük ölçüde sýnýrlanacak ve
hatta tehlikeye girecektir. Baþka
Partiler „göç” olayýný oy topla-
mak için kötüye kullanmakta-
dýr. 

Y.  Vatan: Bu konuyu açar
mýsýnýz? 
Trammer: Bu, özellikle Avustur-
ya’da yaþayan Türkiye’den göç
etmiþ insanlarýn zararýnadýr.
Çünkü Avusturya’ya göç eden
yabancýlar en baþta Türkiye’den
göç eden kalifiye olan ve olma-
yan iþsiz kalmýþ insanlarýn ayrý-
ca rakibi durumundadýr. Ser-
best rekabete evet ama iþ piya-
sasýnda ilk önce Avusturya’da

resmi olarak yýllardýr yaþayan
Türkiye’den göç etmiþ insanla-
rýn ilk baþta iþ sorunlarýný çöz-
mek zorundayýz. Çünkü onlar
Avusturya’yý yeni vatanlarý ola-
rak on yýllardýr seçmiþ durum-
dalar. Bendeniz partimiz olan
BZÖ’nün  sorumluluk bilinci
gösteren bu politikasýný tümüy-
le destekliyor ve seçim taktiði
nedenleriyle göçmenlerin oy
toplamak için „kötüye kullanýl-
masýný” kýnýyorum. Birlikte ya-
þamaya yönelik her türlü önle-
min yanýndayým. Bu baðlamda,
izin verirseniz 21 Eylül 2005
günü, Federal Bakan Karin
Gastinger, Parti Baþkan Vekili E-
yalet Parlamentosu Üyesi Heike
Trammer ve Eyalet Baþbakaný
Dr. Jörg Haider’in de katýlýmla-
rýyla yapýlacak (erkek konukla-
rýn memnuniyetle kabul edile-
ceði) enterkültürel kadýnlar
toplantýsýna dikkatinizi çekmek
isterim. 

Y.  Vatan: Nazik ziyaretinizden
dolayý teþekkür ederiz. 

Birol Kýlýç
Heike Trammer

BZÖ’nün Baþkan
Yardýmcýsý Millet-
vekili Heike Tram-
mer Yeni Vatan’ý
ziyaret etti.
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Bilginin ve eðitimin iþ sahasýna
direkt yansýdýðý günümüzde ar-
týk birçok þey okul haricinde
sonradan gittiðimiz kurslarla
yani „Weiterbildung” adý altýn-
da yaþam boyu öðrenme olarak
yaþam þartlarýnýn iyileþtirilmesi-
nin olmazsa olmaz kuralý haline
geliyor. Birçok göçmen 30 yaþý-
ný geride býraktýktan sonra ken-
dileri için öðrenme yaþýnýn bitti-
ðine inanýp, daha iyi yaþam ko-

þullarý yaratmaktan tümüyle
kopuyorlar. Kimileri yaþam bo-
yu öðrenmeye bütçe ayýrmaz-
ken kimileri ayýramýyor. Tam da
bu nedenle BÝLCOM sizlere, o-
kuma-yazma, Almanca, bilgisa-
yar öðrenme, programlama gi-
bi birçok kursu ücretsiz yapma
imkaný sunuyor.

Bilcom  kurslarýnýn size  getirileri:
• Genel bilgileriniz artacaktýr,

• Daha iyi iþ imkanlarý þansý,

• Ýþyerinizde yükselme imkaný,

• Maaþýnýzda artýþ imkaný,

• Çaða uydurma imkaný

• Sýralamakta zorlanýlan daha
birçok yeni imkan þansý…

Bilcom’da:
• Okuma-Yazma Kurslarý
• Almanca Kurslarý (Anadil des-
tekli)
• Bilgisayar Kurslarý (Computer
Führerschein seftifikalý)

• Programlama Kurslarý

Çalýþanlar için akþam kurslarý ve
haftasonu kurslarý düzenleniyor
ve tüm kurslarý ücretsiz yapabil-
me imkaný yaratýlýyor…

Ayrýntýlý  bilgi  için  adres  ve  tele-
fon:

Bilcom 
Kennergasse 10/1/R1
(Ecke Favoritenstraße)
1100 Wien
Telefon: +43 (1) 641 99 85 00
Ýnternet: www.bilcom.at
Email: eren.kilic@bilcom.at

BÝLCOM yeni dönemde herkese ücretsiz kurs imkaný sunuyor



Eski  'kült'  Türk  filmleri,  ABD'de
moda  oldu.  Öyle  ki,  bir  video
kulübü  sahibi,  kapýþýlan  filmler
için  þöyle  diyor:  „O  kadar  kötü-
ler  ki,  çok  iyiler”

Türkiye'de sadýk bir hayran kit-
lesi tarafýndan defalarca izle-
nen, 'Dünyayý Kurtaran Adam'
ve benzeri 'deðersiz (trash)' an-
cak 'kült' Türk filmleri, ABD'de
fenomen oldu.
Milliyet Gazetesi haberi þöyle
verdi: „Özellikle New York'taki
video kulüplerinde, Hollywood
yapýmlarýnýn Türk versiyonlarý-
na büyük talep var. Philadelp-
hia ve New York Daily News
Gazeteleri, New York'ta bir mo-
da haline gelen kült Türk filmle-
rini iþledi. Haberlere göre, 'ucuz
kostümlerle uçan þiþko Süper-

man', Türk 'Örümcek Adam',
Türk 'Frankeþtayn' ve Türk 'Bar-
bar Conan'ýn maceralarý New
York'ta büyük ilgi görüyor.
Didik  didik  arýyorlar
Haberlerde, çekildikleri 70'ler ve
80'lerde Türkiye'de büyük bir
hayran kitlesi edinen Holly-
wood filmlerinin Türk versiyon-
larýnýn, ABD'deki videocularda
didik didik arandýðý yazýlýyor. 
Kim's Mediapolis isimli video
maðazasýnýn yöneticisi David
Kang, “Ýyinin kötü taklidine
büyük bir açlýk var, özellikle bu
kentte. Bir partide fonda bu
filmleri gösterebilirsiniz, çok þýk
olacaktýr. Ýnsanlar bu filmleri
çok seviyor” dedi.
'Turkeywood'
Hollywood'a gönderme yapa-
rak, bu filmlerin 'Turkeywood'-

dan geldiðini yazan gazeteler,
kötü ve felaket arasýnda bir ka-
litede deðiþen, altyazýsýz bu
filmleri en acýmasýz eleþtirmen-
lerin bile çeþitliliði yüzünden
övdüðünü vurguladý.

Teksas Austin'den Video Kulübü
sahibi Tim League de, “Orijinal
filme saygýsýzlýklarýný, telif hak-
larýný topyekün umursamayýþla-
rýný seviyorum. O kadar kötüler
ki çok iyiler” diye konuþtu.

Eski Türk filmleri dünyayý güldürüyor

1166..  VViiyyaannaa’’ddaa  yyeennii  ffaaaalliiyyeettee  ggeeççeenn
kkuuaafföörr  ssaalloonnuummuuzzaa  BBaayy  vvee  BBaayyaann

kkuuaafföörrüü  aarraannýýyyoorr..

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0699 194 27 012

Kuaför aranýyor

Tel.: 0699 1 700 16 11 (Hr. Mifka)
0699 1 700 16 12 (Hr. Patlak)

Bürozeiten:
Mo- Do 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Yeri siz bulun

Resmi dairelerdeki iþlemleriniz için biz koþuþturuyoruz.

müsadesini biz isteyelim

• Bahçe izni (Schanigarten)
• Tezgah ve döner ve kestane

büfesi müsadesi
• Trafik levha izni

Sakat levhasý ve park yasaðý
• Þirketinizin tabela müsadeleri

Gerhard MIFKA KEG
BOTENDIENST für BEHÖRDENWEGE
Bräuhausgasse 52/3-5
A - 1050 Wien

E-Mail: behoerdenwege@gmx.at
Web: www.behoerdenwege.at
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GAZÝ’nin çeþitli ürünleri arasýnda, leziz ve
orijinal Türk tariflerine göre üretilen yoðurtar
da bulunuyor. 

Bunlarýn arasýnda þüphesiz en beðenilenler-
den biri, karýþtýrýlmýþ ve 500 gramlýk kase
içerisinde bulunan GAZÝ yoðurdudur. O,
%3,5 yað oraný ve hafif ekþi tadýyla, uzun
ömürlü yoðurtlar arasýnda
bir klasiktir. 

GAZÝ „Çiftlik“  Yoðurdu 
O da karýþtýrýlmýþ yoðurtlar
arasýnda 1000 gramlýk
kova içerisinde bulunuyor.
500 gramlýk kase yoðurda
nazaran „Çiftlik“ yoðurdu, kesinlikle daha
serinleticidir. 500 gramlýk kase yoðurt gibi, o
da biraz daha ekþi tadýyla, tam damak tadý-
nýza göre. 

Baþlý baþýna apayrý bir ürün ise GAZÝ
„Süzme“ yoðurdudur.
% 10´luk yað oraný sizlere kaymaklý ve lez-
zetine doyum olmayan bir tat sunuyor. Bu
özel ve yoðun doðal yoðurt da, diðerleri gibi
GAZÝ´nin tipik ekþimsi yoðurt karakterine
sahip.

Bütün yoðurt çeþitleri pratik bir kapaða
sahip. Böylece açýldýktan sonra bile günlerce,
rahatlýkla buz dolabýnda saklanabilinir.
Mükemmel kalitesi sayesinde de benzersiz
tadýný da uzun süre koruyabiliyor.

GAZÝ´nin yoðurtlarý sadece doðal olarak
deðil, ayný zamanda tatlýlarýn tabanlarýna,
güçlü salata soslarýna olduðu gibi, örneðin
mangalda piþirdiðiniz etinizin sosuna da
mükemel bir uyum saðlýyor. 

Sonuç olarak þunu diyebiliriz ki, GAZÝ´nin
yoðurdu diðer yoðurtlara nazaran daha
doðal ve daha etkiliyici. 

Karakteristik  ve  mükemmel  tadý  ile  GAZÝ  Yoðurdu
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VViiyyaannaa’’yyýý  ggüüzzeelllleeþþttiirreenn  TTüürrkk  RReekkllaamm  TTaassaarrýýmmccýýssýý  HHüüsseeyyiinn  YYiiððiitt::  

“Ne ekersen onu biçersin”

Viyana- Avusturya’da yüzlerce
Avusturya þirketinin iç ve dýþ
reklam tasarýmlarýnýn, kurumsal
logolarýnýn, mizampajlarýnýn ve
beraberinde  A’dan Z’ye reklam
danýþmanlýðýnýn bir Türk tasa-
rýmcý tarafýndan yapýldýðýný bili-
yor muydunuz? Viyana sosye-
tesinin birinci adres olarak gös-
terdiði Fabion adlý restoranýn
dýþ cephesinin bir Türk tasarým-
cý tarafýndan yapýldýðýný biliyor
muydunuz?  BP (Britisch Petrol)
benzin istasyonlarýnýn iç ve dýþ
cephe tasarýmlarýnýn  bir Türk
tasarýmcý tarafýndan tasarlandý-
ðýný biliyor muydunuz? Türk ta-
sarýmcý Hüseyin Yiðit’in kurup,
bugünlere getirdiði Karma Rek-
lam ve Tasarým Þirketi, þimdi-
den Avusturyalý dev reklam þir-
ketleri ile ortak projeler geliþtir-
miþ ve rekabet aþamasýna ulaþ-
mayý baþarmýþ. Ünlü eczaneler
grubu  Apoteke  Maria Schutz’-
un birçok þubesinin, Zanoni&-
Zanoni, Lambert Hofer, Kalei-
doskop, Kolar, Profikids, Fratelli
Restorant, Aero Camera, Egzo-
na, MQ  ve daha yüzlerce Avus-
turyalý  þirketin reklam ve tasa-
rým danýþmanlýðýný, uygulama-
sýný gerçekleþtiren þirket Karma

Media, Viyana’ya fikirleri ve viz-
yonu ile hizmet veriyor.
Yeni Vatan Gazetesi, Avustur-
ya’da yaþayan, içimizden biri o-
lan Karma Media’nýn  kurucu-
su, sahibi ve beyni Hüseyin Yi-
ðit ile görüþtü.

Yeni  Vatan  Gazetesi: Türk es-
naflarýnýn reklamcýlýkta neye
dikkat etmeleri gerekiyor? 
Hüseyin  Yiðit: Ýzninizle ilk önce
“reklam nedir?” kendi bilgi ve
tecrübemle onu açýklamak iste-
rim. Reklam, bir malýn varlýðý
hakkýnda karar verme, harekete
geçirme ve satýn alma öncesi
bilgilendirerek, malýnýza karþý
olumlu bir “imaj” yaratmak için
göze ve kulaða hitap eden me-
sajlarýn hazýrlanmasý ve yayýn-
lanmasýdýr. Benim hayalim,
mensubu olduðum Avusturya
Türk toplumunun içinden çýk-
mýþ tüm esnaflarýn, iþlerinde en
yüksek yerlere gelmeleridir.
Türk esnafý o kadar çalýþkan, ti-
carette korkusuz ve risk alabilir
olmasýna raðmen ne yazýk ki
reklamýn önem ve anlamýný u-
zun vadede anlamýþ deðildir.
Türk esnafý reklama önem ver-
memektedir. Halbuki verse

daha da yükselecek veya bat-
mayacak.  Hedef grup sadece
Türk müþteriler olamaz. Hedef
grup hem Avusturyalýlar hem
de diðer yabancý insanlardýr. 

Y.  Vatan: Reklam ne için yapý-
lýr?
H.  Yiðit: Her iþin bir amacý var-
dýr, elbette bir de baþý ve sonu
vardýr. Önemli olan baþlanýlan
iþleri þekilsiz, þemalsiz hale ge-
tirmemektir. Tabii denebilir ki
reklam, daha çok para kazan-
mak için yapýlýr ama hepsi bu
deðildir. Reklam, “ürünü”  hiç
kullanmamýþ veya “mekaný” ta-
nýmamýþ tüketiciyi müþteri po-
tansiyeline katmak, kitleleri
kendisine baðlamak için yapýlýr.
Reklam, ismi akýllara yazmak,
mevcut müþterileri elinde tut-
maktýr. Toparlarsak reklamda 5
önemli amaç vardýr. 1-Tüketici-
nin dikkatini çekmek 2-Tüketici-
nin ilgisini uyandýrmak 3-Tüke-
ticiyi bilgilendirmek, haberdar
etmek 4-Tüketiciyi harekete
geçirmek 5-Satýn alma kararýný
fikirden çýkarýp eyleme dönüþ-
türmek.

Y.  Vatan: Etkili reklam yarat-

mak nasýl olur?
H.  Yiðit: Ýyi bir reklam, müþteri-
leri ürünü bir kez denemeye ik-
na edebilir, aldýrýr veya mekaný
bir kere de olsa ziyaret ettirebi-
lir. Reklamcýnýn, tüketicinin yani
müþterinin mantýðýna ve ruh
haline hitap etmesi gerekir.
Belki herkes müþteriyi bir kez
kandýrabilir ama tekrar tekrar
kandýrmak mümkün deðildir.
Müþterileri ikna yoluyla, akýlcý
açýklama yaparak, mantýklý izah
ederek kazanmak en iyi yoldur.
Duygusal davranmayan, akýllý
ve mantýklý tüketiciyi iyi hazýr-
lanmýþ bir logo, dýþ mizanpaj ve
reklamlar sayesinde  kazanmak
zor deðildir. Reklam, ürünü
veya mekaný tüketici için ihtiyaç
haline getirmeli. 

Y.  Vatan: Son olarak Türk þir-
ketlerine tavsiyeleriniz nelerdir?
H.  Yiðit: Ýþ yerlerinin açýlýþýndan
en az bir ay önce reklam ihti-
yaçlarý için baþvurmalýlar. Zira,
açýlýþtan üç gün önce gelmeleri
yetersiz bir zamandýr. Türk þir-
ketlerinin, Avrupa’nýn serbest
rekabet piyasasýnda varolabil-
meleri, güçlerini artýrabilmeleri
için reklama ve profesyonel
grafik tasarýmýna önem verme-
leri gerekir. Genelde buradaki
Türk þirketlerinin kurumsal kim-
likleri yani  logo, renk, yazý ka-
rakterleri, tüm baský iþlemleri,
ilan ve reklam ürünleri güçsüz
kalmakla beraber, estetik açý-
dan da yetersizler. Ben bir rek-
lamcý ve tasarýmcý olarak, tüm
þirket sahibi dostlarýmýzý pro-
fesyonel çalýþmaya davet ediyo-
rum. Sonuçta ne ekersen onu
biçersin.

Y.  Vatan: Teþekkür ederiz.

Karma  Media
A-1010 Wien,
Marilahilferstr. 101
Tel.:01/ 961 91 02
www.karmamedia.at 

Hüseyin Yiðit

Dip. Ýng. Regina Szaly
Onur Serdar



TTaabbiiii  kkii  AAvvrruuppaa´́nnýýnn  
eenn  ggeelliiþþmmiiþþ  eelleekkttrriikkssaannttrraalllleerrii..

TTaabbiiii  kkii  AAvvrruuppaa´́nnýýnn  
eenn  ggeelliiþþmmiiþþ  eelleekkttrriikkssaannttrraalllleerrii..

Wien Energie, ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke und Partner der EnergieAllianz Austria.

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

www.wienenergie.at

Bizim için „geliþmiþ” sözcüðü herþeyden önce çevreye uyumlu anlamýna gelmektedir. Elektrik

santrallerimiz, elektrik ve ýsý üretiminde, yýlda 400.000 t.´ dan fazla CO2 üretiyor. Bu demek

oluyor ki, WIEN ENERGIE sizin hem güvenli hem de çevreye duyarlý enerji ihtiyacýnýzý karþý-

lýyor. Bununla sadece Christina Stürmer sesli bir þekilde övünmüyor. www.wienenergie.at

CChhrriissttiinnaa  SSttüürrmmeerr´́iinn  
ssaahhnnee  ýýþþýýkkllaarrýýnnýý  kkiimm  tteemmiinn  eeddiiyyoorr??

CChhrriissttiinnaa  SSttüürrmmeerr´́iinn  
ssaahhnnee  ýýþþýýkkllaarrýýnnýý  kkiimm  tteemmiinn  eeddiiyyoorr??
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Keyifle  banyo  yapmak,  sýcacýk
bir  evde  oturmak,  sinemada  en
yeni  filmi  izlemek  veya  metroy-
la  yolculuk.  Bunlarýn  hepsi  e-
nerji  gerektirir.  Bunun  sýrrý  ne-
rede?

Wien Energie’nin 5.600 elema-
ný, her gün 24 saat boyunca,
yýlda 365 gün süreyle  bu ener-
jiyi kullanýmýmýza sunmaktadýr.
Avrupa çapýnda en güvenilir e-
nerji saðlanýmýnda ilk sýralarda
yer alan kuruluþun elemanlarý
elektrik, gaz ve uzaktan ýsýtma
gereksinimini karþýlamak için
tüm güçleriyle çalýþmaktadýr.
Kesintisiz enerji saðlamak için iþ
gücünün yaný sýra büyük bir
enerji santrali parký ve binlerce
kilometrelik bir þebeke gerekli-
dir. Wien Energie son yýllarda
altyapý geliþtirilmesi ve çevre
teknolojisine büyük yatýrýmlar
yapmýþtýr.

En  modern  santral  teknolojisi
Wien Energie yýlda 24.150
gigabayt saat enerji satmakta-
dýr. En modern teknolojiyle do-
natýlmýþ etkin santral birimleri
bu sayýnýn temel koþuludur. E-
nerji santrali parký, çevre korun-
masýna uygun su gücü, biyolo-
jik maddeler, rüzgar ve güneþ
gücüyle çalýþan üretim birimle-
rinden oluþmaktadýr. Bunun ya-
ný sýra kuruluþ Simmering, Do-
naustadt ve Leopoldau’da bü-
yük termoelektrik santraller de
iþletmektedir. Termoelektrik
santraller doðalgaz veya mazot
yakarak enerji üretir. Wien E-
nergie’nin termoelektrik san-
trallerinin hemen hepsi, çevre
korunmasý açýsýndan en uygun
fosil enerji kaynaðý olan doðal-
gazla çalýþýr. Bu santraller, elek-
trik enerjisinin yaný sýra güç-ýsý
deðiþimiyle ekolojik açýdan ar-
týksýz olan uzaktan ýsýtma ener-
jisi de üretmektedir. Wien Ener-
gie Wienstrom’un son 25 yýl
içindeki ekolojik bilançosu etki-
leyicidir. Bu süre içinde kükürt

diyoksit emisyonu %99, azot
oksit emisyonu ise %87 oranýn-
da düþürülmüþtür. 
27.000  kilometre  hat
Enerji nakil hatlarý aðý çarpýcý
boyutlara ulaþmýþtýr. Yaklaþýk
27.500 kilometre nakil hattýyla

2 milyon kiþiye, 230.000 iþ yeri,
sanayi ve kamu kuruluþuna 24
saat boyunca yeterli enerji sað-
lanmaktadýr. Elektrik enerjisi aðý
yaklaþýk 23.000 kilometrelik
havai hat ve yeraltý kablosun-
dan oluþmaktadýr. Uzaktan ýsýt-

ma için yaklaþýk 1000 kilomet-
relik sýcak su þebekesi kurul-
muþtur. Doðalgaz, Avrupa’nýn
en modern gaz daðýtým siste-
miyle yaklaþýk 3.400 kilometre-
lik boru sisteminden tüketiciye
ulaþmaktadýr.

Viyana’nýn enerjisi nereden geliyor?
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Danýþmanlýk  ve  hizmet
„Kesinlikle eminim.” Wien E-
nergie’nin bu sloganý, müþte-
riye en iyi hizmeti verebilmek a-
lanýnda da geçerlidir. Baþvuru
konusu ister elektrik ya da gaz
faturasý, ister yeni abonelik ve-
ya adres deðiþikliði, tarife ko-
nusunda enformasyon olsun,
kuruluþun güler yüzlü müþteri
servisi elemanlarý enerji konu-
sunda her sorunuza gerek kiþi-
sel olarak, gerekse 0800 500
800 numaralý telefonda tatmin
edici cevap verir. Mariahilfer-
strasse 63 adresindeki Wien
Energie Haus sevilen bir danýþ-
ma ve iletiþim merkezidir. Yapý-
larda, yapý onarýmlarýnda ve ý-
sýtmada enerji tasarrufu konu-
sunda yararlý bilgileri burada
uzmanlardan alabilirsiniz.

Enerji  akþamý  –  Enerji  yüklü  bir
program!
7 Ekim 2005 günü Wien
Energie’nin sýrrýný öðrenebilirsi-
niz!

WIEN  ENERGIE  Haus
Yer: 1060 Viyana, Mariahilfer-
strasse 63
Ulaþým: U3, 13A veya 14A,
„Neubaugasse” duraðý
Saat: 9 – 18 arasý
Mirna  Jukic’in  enerjisini  kim
saðlýyor?  Bunu  Wien  Energie
Haus’da  öðrenebilirsiniz!
Mirna Jukic saat 15-16 arasýn-
da imza daðýtýrken enerjisini
nereden aldýðýný belki size açýk-
layacaktýr. Pratik enerji tasarru-
fu bilgilerinin yaný sýra enerji
konusuyla ve kente enerji sað-
lanmasýyla ilgili her ayrýntýyý
burada öðrenin.  Düzenli ara-
lýklarla enerji dünyasýnda reh-
berli geziler.

WIEN  ENERGIE  Wienstrom,
Simmering  Santrali
Yer: 1110 Viyana, Erste
Haidequerstrasse 1
Ulaþým: U3 ile „Gasometer”
duraðý, ardýndan 72A ile
„Kraftwerk Simmering” duraðý
Saat: 18 – 22 arasý
Avusturya’nýn  en  büyük  biyolo-
jik  madde  enerji  santrali  yenile-
nebilir  enerji  konusunda  en

doðru  yolda!
Viyana’nýn en büyük ekolojik
enerji inþaat alanýný ziyaret
edin! Burada kuruluþun biyo-
lojik orman ürünleriyle çalýþa-
cak yeni santrali oluþmaktadýr.
Ayrýca termoelektrik santralde
elektrik enerjisi üretiminin
bazý evrelerini burada görebi-
lirsiniz.
18 – 19 arasý RAPID-Ýmza
saati  

WIEN  ENERGIE  Gaz  þebekesi
Yer: 1100 Viyana, Erdberg-
strasse 236
Ulaþým: U3 ile „Gasometer”
duraðý, ardýndan 79A ile
„Erdbergstrasse/Gaswerk”
duraðý
Saat: 18-22 arasý
Wien  Energie  doðalgaz  oto-
mobilleriyle  çevreyi  koruyarak
gaz  verin!
Simmering’de doðalgazla
çalýþan modern ve çevre dostu
otomobilleri deneyebilirsiniz.
Tesisi gezip Viyana’ya nasýl
gaz saðlandýðýný görün. Ço-
cuklar için ayrý program dü-
zenlenmiþtir.

WIEN  ENERGIE  Viyana  uzak-
tan  ýsýtma  merkezi
Yer: 1090 Viyana, Spittelauer
Lände 45
Ulaþým: U6 veya U4 ile
„Spittelau” duraðý
Saat: 18 – 22 arasý
Spittelau  uzaktan  ýsýtma  mer-
kezinde  enerjinin  geçtiði  yol-
larý  izleyin.
Spittelau Çöp Yakma Fabrika-
sý’nda Viyana’daki 250.000
konuta çevre dostu ýsýtma
enerjisinin nasýl elde edildiðini
görün. Rehberli sanat turun-
da sanatçý Friedensreich Hun-
dertwasser’in eserleri konu-
sunda bilgi edinin.

Sakýn  unutmayýn!  Christina
Stürmer  3  Ekim  2005  günü
saat  15  –  15  arasýnda  WIEN
ENERGIE  Haus’da  imza  veri-
yor.

Bütün bilgileri internette
www.wienenergie.at  adre-
sinde de bulabilirsiniz.
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Avusturyalý  cesur  yürekli  köþe  yazarý  Georg  Hofmann  Ostenhof  AB’ye  çattý:

“Onursuzluk”

“Onursuzluk”
Georg  Hofmann  Ostenhof/
Pofil  Dergisi  
Kimse Türkiye’nin katýlýmýnýn
Avrupa için iyi olacaðýný söyle-
meye artýk cesaret edemiyor.
Dünya çapýnda çok önemli bir
þey olmadýðý takdirde, Türkiye
ile giriþ müzakerelerine plan-
landýðý gibi 3 Ekim’de baþlana-
cak. Ama o zamana kadar o-
nursuz bir senaryo sergileniyor.
Bütün yaz boyunca zaten bunu
yaþadýk. Fransýzlarýn AB Anaya-
sasý’na hayýr demeleri bunun
baþlangýç noktasýydý. AB’nin
önde gelen politikacýlarý birden
bire halktan korkmaya ve kývýr-
maya baþladý. Artýk AB’nin ge-
niþlemesine dur demek gerekti-
ði söylendi. Brüksel’in çok hýzlý
ilerlediði belirtildi ve bir düþün-
me molasý verilmesi için çaðrý-
da bulunuldu. Ya Türklerin AB
üyeliði? Oy birliðiyle alýnan ka-
rarlara ve Ankara’ya verilen açýk
vaatlere raðmen herþey yeni-
den sorgulandý. Tam üyelik de-
ðil, ‘’imtiyazlý ortaklýk’’ konu-
sunda görüþülmeli dendi. Gö-
rüþmelerin  sonunun ‘’açýk’’ bý-
rakýlmasý istendi. Türk hüküme-
tinin  müzakereler baþlamadan
önce, þimdiki gibi Kýbrýs’ý dolay-
lý olarak deðil, açýkça tanýmasý
gerektiði söylendi. BM’in Akde-
niz adasý için öngördüðü yeni-
den birleþme planýný reddeden-
lerin Kýbrýs Rumlarý olduðunun
ve Ankara’nýn Kýbrýs’ý tanýdýðýný
açýklamasýnýn AB tarafýndan
müzakerelere baþlamak için
önþart koþulmadýðýnýn gayet iyi
bilindiði Paris’ten iþte buna
benzer sesler yükseldi. Bu acý-
nacak bir durum. Özellikle de

bir zamanlar katýlýmdan yana
olanlarýn düþmesi. Jaques Chi-
rac birden bire Türk düþmaný
kesildi. Fransa’daki Sosyalistler
de kararsýz. Diðer ülkelerin siya-
si sýnýflarýndaki genel hava da
deðiþiyor. Türk korkusunun an-
laþýlan ulusal karakterin bir par-
çasý haline geldiði Avusturya’da
ise katýlým taraftarlarý artýk da-
ha da yalnýz kalýyor. Ne gariptir
ki uzun bir süre Osmanlýlarý
AB’ye almak isteyen Jörg Hai-
der, þimdi bütün geniþlemelere
son diyor. Þimdiye kadar aktif
bir þekilde giriþ müzakerelerin-
den yana olan tek Avusturyalý
sosyal demokrat Hannes Swo-
boda da çark etti: “Hýrvatlar ile
görüþme masasýna oturulma-
dan, Türkiye ile görüþmelere
baþlanmamasý gerekir” diyor.
Swoboda ayrýca imtiyazlý bir or-
taklýðýn bugün ile tam üyelik
arasýnda bir ara basamak oluþ-
turabileceðini belirtiyor. Türkiye
tartýþmasýnýn ne kadar onursuz
bir þekilde sürdüðüne bakýlýrsa,
müzakerelere baþlamak üzere
baz alýnacak AB belgesi de
bundan pek farklý olmayacaktýr.
Bir dizi ihtiyati tedbir, þart ve çý-
kýþ hükmü, ayrýca Türklerin gu-
rurunu iyice zedeleyecek saçma
bir metin. Ama olsun, bu kývýr-
malar ve hileler ile bütün anket-
lere göre Türkleri giderek daha
az sevmeye baþlayan Avrupalý-
larý yatýþtýrmak mümkün ola-
caksa, bu iyi bir amaca hizmet
ediyor demektir. Asýl korkutucu
olan þey ise katýlýmdan yana o-
lanlarýn bile  yalnýz kendilerini
savunucu argümanlar kullan-
malarý. Anlaþmalara uyulacaðý
temin ediliyor ya da üyeliðin

Viyana-  Tirajý  86  bin  olan  haftalýk  liberal  Profil  Dergisi’nin  5  Eylül  2005  sayýsýnda  (105.sayfa),  yukarýdaki  baþlýk  altýnda  yayýmlanan  Georg
Hoffmann-OOstenhof  imzalý  yorumun  baþlýðý  “Würdelosigkeit”  idi.  Türkçede  sözlük  karþýlýðý    “Onursuzluk”  veya  “Maskaralýk”  olarak
geçiyor.  Avusturya’da  birçok  skandalý  ortaya  çýkarmasý  ile  ünlü  Profil  Dergisi  liberal  sol  bir  dergi  olarak  tanýnýyor.  Ama  derginin  baþya-
zarý  ve  yönünü  belirleyen  kiþi,  yazdýðý  baþyazýlarý  ile  Türkiye’nin  AB’ye  girmesini  defalarca  “aþaðýlayarak  ve  nefret  kusarak”  reddeden,
kendini  beðenmiþ,  ukala  bir  tip.  Avusturya’da  Türkiye’ye  olumlu  anlamda  bakan  bir  kiþi  ise  Profil  Dergisi  köþe  yazarlarýndan  ve  yurt  dýþý
haberlerine  bakan  aðýr  top  Georg  Hoffmann  OSTENHOF.  



ancak 15-20 sonra gündeme
geleceði söyleniyor. Bugün artýk
kimse Türkiye’nin entegrasyo-
nunun Avrupa için iyi bir þey
olacaðýný söylemeye cesaret e-
demiyor. Ondan sonra da in-
sanlarýn buna karþý olmalarýna
þaþýlýyor. Çok þükür gazeteciler
seçilmek zorunda deðil. O yüz-
den AB’ye katýlýmýn neden bu
kadar önemli ve geleceði etki-
leyici nitelikte olduðunu bura-
da sayabilirim. Neden riskli ve
tehlikeli olduðunu zaten diðer-
leri söylüyor.

-Türkiye kuþkusuz büyük ve
yoksul bir ülke. Ama yalnýz katý-
lým perspektifi bile son yýllarda
benzerine az rastlanan bir mo-
dernleþme dalgasýna neden ol-
du. Ekonomik geliþmenin geç-
tiðimiz yýllardaki tempoda de-
vam etmesi halinde, katýlýmýn
gerçekleþeceði tarihte karþýmýz-
da bambaþka bir ülke bulaca-
ðýz. Avrupa Türkiye ile zaten gi-
derek daha çok AB’ye yönelen,
en genç ve dinamik ekonomi-
lerden birini birliðe katmýþ ola-
cak. Ayrýca ülkenin jeopolitik
konumu, Avrupa’nýn dünyanýn
stratejik açýdan önemli ve pet-
rol açýsýndan zengin iki bölgesi-
ne Orta Asya ve Orta Doðu’ya,
ekonomik olarak da açýlmasýný
saðlayacaktýr.

-Avrupa dünya politikasýnda

Amerika hegemonyasý karþýsýn-
da dengeleyici ya da düzeltici
bir faktör olmak istiyorsa, top-
rak ve insana ihtiyacý var, kaldý
ki Türkiye her ikisine de sahip.

-Ýdam cezasýnýn kaldýrýlmasý,
ordunun gücünün azaltýlmasý,
Kürtler ile olan iliþkinin normal-
leþmeye baþlamasý, bütün bun-
larý Türkiye’deki katýlým dina-
mizmi saðladý. Gerçi insan hak-
larýna riayet edilmesi hala gü-
vence altýna alýnmýþ deðil, ama
ülkedeki takip gören bütün
gruplarýn ve insan haklarý ör-
gütlerinin AB’ye katýlýmýn ateþli
savunucularý olmalarý da bir te-
sadüf deðil. Türkiye’nin katýlým
sürecine baðlanmasýnýn insan
haklarý konusunda yeni geliþ-
meleri garanti edeceðini bili-
yorlar.

-Avrupa þöyle ya da böyle gide-
rek büyüyen Müslüman halký
entegre etmek zorunda. Ýslam-
cý laik Türkiye’nin üye olmasý
halinde bu çok daha kolaylaþa-
caktýr.

Açýkça ya da gizlice, bilinçli ya
da bilinçsiz olarak Hristiyan
Garp’ý savunmak isteyenlere
Kardinal Franz König’i hatýrlat-
mak gerekir. Kardinal König,
daha bundan yedi yýl önce Tür-
kiye’nin ve Ýslamýn ‘’Avrupa di-
ye adlandýrdýðýmýz kýtanýn tari-
hine’’ ne kadar karýþmýþ oldu-
ðuna iþaret etmiþ ve katýlýmdan
yana çýkmýþtý: ‘’Hristiyanlýk ve
Ýslam, Avrupa ve Türkiye yan
yana deðil, birlikte yaþamalý’’.
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Hukuk-Forum
Soru:  2005  yýlýnda  emeklilik  ka-
nununda  yaþ  haddinden  emek-
lilik  ile  ilgili  yapýlan  önemli  de-
ðiþiklikler  nelerdir?
Cevap:  Genel Emeklilik Yasa-
sý’na göre normal emeklilik yaþý
erkek ve bayanlar için 65’tir. Bu
uygulama 01.01.2005 tarihin-
den itibaren çalýþmaya baþla-
yanlar için geçerlidir. 50 yaþýn-
dan büyük olanlar tamamen
eski emeklilik yasasýna tabidir-
ler. Eski yasaya göre bayanlar

için emeklilik yaþý 60, erkekler
için 65’tir. 50 yaþýndan küçük
olan bayanlarýn emeklilik du-
rumlarý 2024 yýlýndan itibaren
dereceli olarak 65 yaþýnda e-
mekli olabilecekleri þekilde dü-
zenlenecek. 

Soru:  Studienbeihilfe  alabilmek
için  gerekli  olan  gelir  sýnýrý  hak-
kýnda  bilgi  verir  misiniz.
Cevap: Studienbeihilfe Avustur-
ya vatandaþlarýndan ya da A-
vusturya’da en az beþ yýl ika-
met edip yeterli bir süre boyun-
ca çalýþmýþ olan ailelerin çocuk-

larýndan ihtiyaçlarý olanlara ve-
rilmek üzere oluþturulmuþ bir
yardým kurumudur. Buna göre
bir öðrencinin Studienbeihilfe
alabilmesi için gelirinin belli bir
seviyenin altýnda olmasý gerekir.
Bu gelir ayný zamanda kiþinin
çalýþarak elde ettiði miktarý da
içerir. Bu durumda bir öðrenci-
nin Familienbeihilfe almaya de-
vam edebilmesi için baþarý
prensibinin yanýnda çalýþarak
elde ettiði yýllýk gelirinin de

8.720 Euro’yu geçmemesi ge-
rekiyor. Bu miktara öðrencinin
tatillerde kazandýðý miktar da
dahildir.

Soru:  Avusturya’da  askerlerin
aldýðý  maaþ  konusunda  bilgi
verir  misiniz.
Cevap: Normal askerlik görevini
yerine getirenler için:
•164 Euro aylýk maaþ
•artý 85 Euro ek prim
Görevdeki askerler için:
•378 Euro artýrýlmýþ maaþ
Acemilik eðitimi tamamlandý-
ðýnda:

•Bir seferlik, baþarý primi olarak
192 Euro ödenir.
Onbaþýlýk rütbesinden itibaren
aylýk olarak 44, 55 ya da 66
Euro olarak deðiþen miktarlar-
da aylýk ek para ödenir.

Soru:  Staatsbürgerschaftsnach-
weis  nedir?  Evlilik  dýþý  çocuklar
için  bu  belge  hangi  þartlarda
alýnabilir?  
Cevap:  Staatsbürgerschafts-
nachweis bir kiþinin Avusturya
vatandaþlýðýna sahip olduðunu
kanýtlayan belgedir. Bu belgeyi
vatandaþlýðýnýzý ispat etmek su-
reti ile gerekli belgeler ve 26
Euro ile “Magistrat”lara baþvu-
rarak alabilirsiniz.
Çocuða bu belgeyi alabilmek i-
çin çocuðun ebeveynlerinden
sadece birinin Avusturya vatan-
daþý olmasý yeterlidir. Eðer ço-
cuk evilik dýþý dünyaya geldi ise
ancak annesinin Avusturya va-
tandaþý olmasý durumunda ço-
cuða Staatsbürgerschaftsnach-
weis verilir.

Soru:  “Merhaba,  ben  17  yaþýn-
dayým  ve  bir  atölyede  çýrak  ola-
rak  çalýþýyorum.  Beni,  kanuni
çalýþma  ve  dinlenme  zamanlarý
ile  ilgili  haklarým  konusunda
bilgilendirmenizi  rica  ediyo-
rum”.  
Cevap:  18 yaþýna kadar olan
gençler için kanunen haftalýk
en fazla 40 saatlik çalýþma za-
maný öngörülmüþtür. Çýraklarýn
(18 yaþýndan küçük olanlarýnýn)
pazar ve tatil günlerinde ayrýca
gece saatlerinde (saat 20 ile 6
arasý)  çalýþmasý yasaktýr. Ancak
bu konuda birçok istisnai du-
rum vardýr. Örneðin, otelcilik a-
lanýnda çalýþtýrýlan çýraklar her
iki pazar gününden birinde ça-
lýþtýrýlabilirler; 16 yaþýnda büyük
olan çýraklar gece saat 23’e ka-
dar çalýþabilirler; fýrýncýlýk dalýn-
da çalýþtýrýlanlar sabah saat 4
iþbaþý yapabilirler.
Avusturya’da, çýraklarý bu süre
zarflarýnýn dýþýnda ve üstünde
(Überstunden) çalýþtýrmak ka-

nunen yasaklanmýþtýr. Ancak
bu yasaða raðmen eðer çýrakla-
ra “Überstunden” yaptýrýlýrsa
fazla çalýþtýklarý süre zarfýnda,
normal zamanlarýn %50 ile
%100 arasý daha fazla ücret ve-
rilmek zorundadýr. 
Bunlarýn dýþýnda dinlenme za-
manlarý olarak çýraklara, en faz-
la 6 saatlik bir iþ zamaný sonun-
da en az yarým saatlik, bir gün
içinde ise en az 12 saatlik bir
dinlenme zamaný saðlanmalý-
dýr. Haftada ise içinde pazar
günü yer almak þartýyla en az
kesintisiz iki günlük bir dinlen-
me süresi saðlanmalýdýr. Ancak
yine bu kural ile ilgili fýrýncýlýk,
otelcilik ve ticaret dallarýnda
birçok istisna vardýr.

Cafer  EMÝNOÐLU
Sorularýnýz  için:  office@yeniva-
tan.com
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Mansur Bildik sinema filminde
ÜÜnnllüü  ssaazz  uussttaassýý  MMaannssuurr  BBiillddiikk,,  bbeesstteessii  iillee  ssiinneemmaa  ffiillmmiinnee  rreennkk  kkaattttýý

Viyana- Avusturya kanalý ORF
ile Alman-Fransýz ortak kanalý
ARTE’nin ortak yapýmý “Die
Schrift des Freundes -Arkada-
þýmýn Yazýsý” adlý filmin galasý
6 Eylül akþamý yoðun bir ilgi
ile Viyana’da gerçekleþti. Baþ-
rollerinde Ercan Öksüz ve
Jaschka Lämmert’in oynadýðý
filmin müziðini ise yaþamýný
Viyana’da sürdüren ünlü saz
üstadý Mansur Bildik bestele-
di. Bildik bestesiyle filme renk
kattý. Filmde ayrýca, Ercan
Durmaz, Ahmet Avkýran, Me-
tin Yýlmaz gibi Türk oyuncular
da görev aldý. Galasý büyük il-
gi gören film, 7 Eylül’de ilk
defa ORF kanalýnda gösterildi. 

VViiyyaannaa-  0011..0011..22000033  ttaarriihhiinn-
ddeenn  iittiibbaarreenn  ggeeççeerrllii  oollmmaakk  üü-
zzeerree  yyaabbaannccýý  uuyyrruukklluu  kkiiþþiilleerriinn
AAvvuussttuurryyaa''ddaa  ççaallýýþþmmaassýý  vvee  yyeerr-
lleeþþmmeessii  iillee  iillggiillii  yyaassaallaarrddaa  öö-
nneemmllii  ddeeððiiþþiikklliikklleerr  yyaappýýllmmýýþþttýýrr..
BBuu  kkoonnuuddaa  YYeennii  VVaattaann  GGaazzee-
tteessii’’nnee  bbiirrççookk  ssoorruu  ggeellmmeekkttee-
ddiirr..  YYöönneellttiilleenn  ssoorruullaarrýýnn  ccee-
vvaappllaarrýýnnýý  bbaaþþllýýkkllaarr  hhaalliinnddee
ttooppllaaddýýkk..

ÖÖððrreenncciilleerrllee  iillggiillii  ddeeððiiþþiikklliikklleerr
01.01.2003 tarihinden itiba-
ren üniversite öðrencilerine
kýsmi çalýþma izni tanýnmýþtýr.
Yýlda  3 ay sýnýrsýz bir gelir ge-
tirebilecek bir iþte, yýlýn tama-
mýnda da en fazla 316 Euro
gelir getirebilecek bir iþte çalý-
þabilecek olan yabancý öðren-
cinin bütün geçimini bu çalýþ-
ma ile saðlýyor olmamasý ge-
rekmektedir. Ücretli bir iþte
çalýþmak isteyen bir öðrenci-

nin Beschaeftigungsbewillig-
ung'a (Çalýþma müsaadesi)
ihtiyacý vardýr. “Kilit iþ gücü”
için aranan þartlarý yerine ge-
tiren öðrencilere öðrenim sý-
rasýnda ve özellikle baþarý ile
mezun olduktan sonra kon-
tenjana baðlý kalmadan A-
vusturya'da yerleþme ve çalýþ-
ma imkaný tanýnmýþtýr. 

SScchhllüüsssseellkkrraafftt  ((KKiilliitt  iiþþ  ggüüccüü))
01.01.2003 tarihinden itiba-
ren Avusturya'ya çalýþmak ü-
zere sadece “Kilit iþ güçleri”
gelebilir. Kilit iþ gücü olarak
kabul edilebilmek için kiþinin
Avusturya iþ piyasasýnda ihti-
yaç duyulan dallarda eðitim
almýþ veya özel bilgilere sahip
olmasý gerekmektedir. Ayrýca
ayda yaklaþýk en az 2.000,-
Euro brüt ücret alacak olmasý
ve uzmanlýk alanýnýn Avustur-
ya iþ piyasasý için önemli ol-

masý gerekmektedir.

YYeerrlleeþþmmee  vvee  ççaallýýþþmmaa
mmüüssaaddeessii  iillee  iillggiillii  ddeeððiiþþiikklliikklleerr
01.01.2003 tarihine kadar
uygulanan “süresiz yerleþim
izni”nin (unbefristete Nieder-
lassungsbewilligung) yerine
“yerleþim belgesi” (Niederlas-
sungsnachweis) verilecektir.
Bu belge ile Avusturya'nýn her
yerinde Arbeitserlaubnis, Be-
scheaftigungsbewilligung
veya Befreiungsschein'a gerek
kalmadan çalýþmak mümkün. 

AAiillee BBiirrlleeþþiimmii  
Aile birleþimi dahilinde Avus-
turya'ya gelecek çocuklarýn vi-
ze baþvurularýnýn 15 yaþýný
doldurulmasýndan önce ya-
pýlmasý durumunda, 15 yaþý-
ný doldurduktan sonra da a-
na-babalarýnýn yanýna gelme-
leri mümkün olmuþtur.

VViizzee  BBaaþþvvuurruussuunnddaa  
SSaaððllýýkk  bbeellggeessii

01.01.2003 tarihinden itiba-
ren 6 aydan daha uzun  bir
süre geçerli olacak ilk oturma
müsaadesi veya yerleþim izni
için baþvuruda bulunanlarýn
90 günden eski olmayan sað-
lýk raporu ibraz etmelen ge-
rekmektedir.
GGeennççlleerr  iiççiinn  mmuuaaffiiyyeett  bbeellggeessii

((BBeeffrreeiiuunnggsssscchheeiinn))  
Zorunlu eðitimin son yýlýný A-
vusturya'da bitiren ve yerle-
þim izni olan gençlere, anne
ya da babasýnýn son beþ yýl
içinde en az üç yýl Avusturya'-
da çalýþmýþ olmasý þartý ile her
yerde ve her iþte çalýþma ola-
naðý saðlayan muafiyet bel-
gesi verilecektir. Önceki uygu-
lamaya göre yaþamýnýn yarý-
sýný veya zorunlu eðitimin ya-
rýsýný Avusturya'da tamamla-
masý gerekiyordu.

Yabancýlarla ilgili yasalara dikkat

Mansur Bildik 
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Viyana-  Viyana genelinde in-
sanlarýn alýþveriþ ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere küçük ve bü-
yük çapta birçok market bulun-
makta. Türk marketleri de özel-
likle Türk ve yöresel tatlarý de-
nemek isteyen yabancý müþteri-
lerine hizmet vermekte. Fakat
birçok Türk marketi, bir mar-
kette olmasý gereken özellikleri
taþýmýyor. 
Bu durum müþteri kaybýna, ay-
ný zamanda da Türklerin imaj-
larýnýn olumsuz yansýmasýna
neden oluyor. Ayný Türk resto-
ranlarýnda olduðu gibi…

Daha kaliteli hizmet vermek
adýna, Türk marketlerinin de
uymasý gereken kurallar, yap-
masý gereken düzenlemeler var.
Yeni Vatan Gazetesi olarak
marketlerde gördüðümüz ek-
siklikleri belirledik ve yapýlmasý
gerekenleri sýraladýk:

• Marketin dýþarýdan görünü-
þünün temiz, düzgün ve albe-
nili olmasý

• Giriþ ve çýkýþlardaki düzenin
karmaþaya yer vermeyecek þe-
kilde düzenlenmesi

• Raflarýn ve ürünlerin yerleþi-
minin düzenli olmasý

• Son kullanma tarihi geçmiþ
ürünlerin satýlmamasý

• Ürünlerin taze, temiz sunu-
mu

• Çalýþanlarýn ayný kýyafeti taþý-
yýp, temiz bir görüntüye sahip
olmalarý

• Çalýþanlarýn Almanca’ya ha-
kim, yardýmsever ve güler yüzlü
bir þekilde hizmet vermeleri

• Gerekli soðutma ve hava-
landýrma sisteminin olmasý

• Gerekli ürünlerde eldiven kul-
lanýlmasý, hijyene çok dikkat
edilmesi

• Fiatlarýn açýk, okunaklý bir þe-
kilde yazýlý olmasý

Türk marketlerinin bu kriterlere
uygun hizmet vermeleri, hem
saðlýk, hem müþteri memnu-
niyeti hem de Türk iþ yerlerinin
imajý açýsýndan çok önem teþkil
ediyor.   

Türk marketlerine tavsiyeler



Sýfýr komisyon ile üstün hizmet
Þube: Wal lenste inplatz  3-44,  1.   kat ,   1200  WIEN

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88

Anadilinizde    içten
hizmete  ne  dersiniz?

ZENTRAL FINANZ
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Derleme: Güngör Gençay
Gerçek Sanat Yayýnlarý

Ortaçað vahþeti, günümüz-
de de her ülkenin öznel ko-
þullarý içinde kendine yer
bulabiliyor. Memleketimizde
de, Sivas /Madýmak toplu ký-
yýmýyla, böyle bir vahþete
çok yakýndan tanýk olduk.
Dönemin yerel ve merkezi
yönetimleri, otuz üçü aydýn

olmak üzere otuz yedi kiþiyi
köktendincilerin yaktýðý ate-
þin içine attý. Bu olay, insan-
lýk adýna çok büyük bir geri
sýçramaydý. O nedenle, acýsý
da, utancý da unutulur gibi
deðil. 

Unutulmadý...
Yananlar yaþayanlara el ver-
diler. Þimdi, sazlarýn tellerine
onlar için vuruluyor. Dizeler,

onlarýn þiirini yaz-
mak için kuruluyor.
Alevlerin dört bir
yanýndan duyulan,
bu bin sesli koroya
kulak verin. Alevler
Ýnsan Sesi bu koroyu
büyütme çabasý gü-
den, Sivas'taki toplu
kýyýmý unutturmaya-
cak olan önemli bir
çalýþmadýr.

Alevler Ýnsan Sesi 
(Sivas Kýyýmý Þiirleri) 

Yazar: Kemal Tahir
Ýthaki Yayýnlarý

Esir Þehir Üçlemesi'nde Millici-
leri Ýþgal Kuvvetleri'nin baskýsý
altýndaki Ýstanbul'da anlatan
Kemal Tahir, 'Yorgun Savaþçý'da
onlarý Anadolu'ya gönderir. 'Yol
Ayrýmý'nda yan karakterlerden
biri olarak karþýmýza çýkan Ce-

hennem Topçu Cemil, 'Yorgun
Savaþçý'nýn baþ kahramanýdýr,
Ýstanbul'a geldiðinden beri, bir
türlü üzerinden atamadýðý yor-
gunluðu sanki dinlendikçe ço-
ðalan Cemil, bir yandan aþýk o-
lup evlendiði teyze kýzý Neri-
man ile her þeyi býrakýp uzakta
bir köyde yaþamayý isteyecek
kadar býkkýn; diðer yandan A-

nadolu'ya geçip Milli Müca-
dele'de ön saflarda yer
almayý isteyecek kadar da
cesurdur. 1919 ve 1920 yýlla-
rýnda Ýstanbul'daki örgütlen-
meleri ve Anadolu direniþini
anlatan 'Yorgun Savaþçý',
Cumhuriyet'in kuruluþuna
giden sürecin romaný olarak
da okunabilir.

Yazar: Nedim Þener
Güncel Yayýncýlýk

Uzan ailesi denilince akla
ilk gelen kelime hep
“korku” oldu. Bunu en çok
Uzan Grubu'nda çalýþanlar
hissetti. Televizyonlarýný
þantaj makinesi gibi kulla-
nan Uzanlar'ýn etraflarýna
yaydýðý bu his tüm toplum
tarafýndan da algýlanýyor-
du. Bu sayede elde ettikleri
“dokunulmazlýk” banka içi
boþaltmadan, þantaj kaset-
lerine uzandý. Uzanlarýn
hikayeleri Milliyet Gazetesi
muhabiri Nedim Þener
tarafýndan „Uzanlar-Bir
Korku Ýmpatorluðunun Çö-
küþü” adý altýnda kitaplaþtý-
rýldý. Uzanlarýn doðuþun-
dan çöküþüne kadar giden

tüm detaylarýn verildiði
kitap Güncel Yayýncýlýk tara-
fýndan piyasaya sürüldü.
2003 yýlýnýn ilk yarýsýna
kadar Türkiye'nin en güçlü
gruplarýndan birisi olan
Uzanlar'ýn, 1980 sonrasý
hýzlý yükseliþi devletin tüm
kurumlarýnda hissedildi.
Televizyon ve gazete haber
için deðil amaçlarý için araç
oldu. Medyanýn kirli a-
maçlar için kullanýlýþýnýn en
çarpýcý öreðini oluþturdular.
Yolsuzluklarýný perdelemek
için parti kurarken, hiç e-
mekleri olmayan Türkiye
Cumhuriyeti'nin ana-
yasal kavramlarýný bi-
le kullandýlar. Moto-
rola ve Nokia'yý do-
landýrmasý ise ailenin
ününü dünyaya taþý-

dý. Tarihte görülmemiþ bir
yolsuzluða imza attýlar.
Ama artýk “oyun bitti”.
Milliyet Gazetesi'nde kendi
halinde bir ekonomi mu-
habiri olan Nedim Þener,
1999 yýlýnda baþlayan yol-
suzluk operasyonlarý saye-
sinde ekonominin “kara ve
kirli” bölgelerine odaklandý.
Nedim Þener, 2001 yýlýnda
“Tepeden Týrnaða Yol-
suzluk” (Metis Yayýnlarý) ki-
tabýný yazdý. 2002 yýlýnda
Naylon Holding (OM Yayýn-
larý) kitabýyla Sedat Simavi
Gazetecilik Ödülü kazandý.

Yorgun Savaþçý

Uzanlar Bir Korku Ýmparatorluðunun Çöküþü 
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KAÇ KISILIK: 4
HAZIRLAMA SÜRESI: 15 dk 
PISME SÜRESI: 45 dk 

Malzemeler:
• 500 gr kemikli kuzu eti
• 1 su bardagi haslanmis dövme (bugday)
• 2-3 sogan
• 2 çorba kasigi siviyag
• 3 domates
• 3 sivribiber
• 2 su bardagi su Tuz

Hazirlanisi:
* Soganlari temizleyip sögüs dograyin. Domates ve sivribiberleri temizleyip küçük küçük dograyin. 

* Eti tencereye alip suyunu salip çekinceye kadar pisirin. Siviyag ve sogani ekleyip birlikte kavurun. Haslanmis dövme, su ve tuzu
ekleyip kapagi kapali olarak kisik ateste pisirin. Sicak olarak servis yapin.

Gendeme

Mevsim  salatasý  
KAÇ KÝÞÝLÝK: 4 
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 10 dk 
PÝÞME SÜRESÝ: dk 

Malzemeler:
• 2 havuç Yarým kýrmýzý 

lahana
• 1 göbek marul
• 3-4 kaþýk konserve mýsýr
• Yarým demet roka
• Yarým demet maydanoz
• Tuz, limon suyu, zeytinyaðý

Hazýrlanýþý:
* Göbek marulu yýkayýp dörde
kesin. Kýrmýzý lahanayý ince

ince kýyýp bir kaba alýn. Çok az
limon suyu ve tuz ekleyip eli-
nizle ovun. 

* Havucu rendeleyin. Roka ve
maydanoz yapraklarýný
yý§kayýp kurulayýn. Salata ser-
vis tabaðýna göbek marul
dilimlerini çiçek þeklinde yer-
leþtirin. Dört yanýna havucu ve
kýrmýzý lahanayý deðiþimli ola-
rak koyun. Mýsýrý üzerine ser-
pin. Roka ve maydanoz yapra-
klarýný marulun orta kýsmýna
yerleþtirin. Limon suyu ve zey-
tinyaðýný gezdirip servis yapýn.

Kerevizli  lahana  salatasi  
KAÇ KISILIK: 6 
HAZIRLAMA SÜRESI: 10 dk 
PISME SÜRESI: dk 

Malzemeler:
• 1 orta boy beyaz lahana
• 1 havuç
• 5-6 taze kereviz yapragi
• 1 kirmizi elma Tuz
Sos  için:  
• Yarim limonun suyu
• 5 çorba kasigi zeytinyagi
• 2 çorba kasigi sirke
• 1 çay kasigi hardal

Tuz, karabiberi

Hazirlanisi:
* Lahanayi çok ince kiyip üze-
rine tuz serpin. Lahanalar
yumusayincaya kadar elinizle
ovun. Havucu rendeleyin.
Elmalarin kabugunu soyma-
dan iri iri rendeleyin. Kereviz
yapraklarini dograyin. 

* Ayri bir kapta limonsuyu,
zeytinyagi, sirke, hardal, tuz
ve karabiberi karistirin.

Hazirladiginiz tüm salata mal-
zemesini bir kapta harmanlay-
in. Hazirladiginiz salata sosu-
nu salatanin üzerine gezdirip
servis yapin.

Kerevizli lahana salatasý Mevsim salatasý



Uzun zamandýr faaliyet göste-
ren ve son 6 senedir Mehmet
Çatak`ýn iþlettiði Antalya Ku-
yumcusu 3. þubesini Viyana`-
nýn 11. bölgesi Simmeringer-
hauptstr. 111 de iþletmeye
açtý.
Mehmet Çatak „Viyana`nýn 2
ve 10. bölgelerindeki þubeleri-
mize 11. bölgeden çok talep
olduðu için burayý açtýk. Bu
dükkanýmýzda altýnýn yaný sýra
gümüþ ve markalý saat çeþitle-

rimiz de olacak. Amacýmýz her
zaman kaliteli, samimi ve gü-
venilir hizmeti sunabilmek“
dedi .

“Bugünlere gelmemizde etkisi
olan deðerli müþterilerimize
Yeni Vatan Gazetesi aracýlýðý ile
de þükranlarýmý iletmek iste-
rim” diyen Mehmet Çatak,
Projelerim arasýnda yakýn bir
tarihde bir dükkan daha aç-
mak var“ dedi.

Viyana`nýn 16. bölgesinde
Brunnengasse`de yeni faaliye-
te geçen „Hürpaþ Desen
Maðazasý” kreasyonlarý ile
ziyaretçilerini hayran býrakýyor.
Hürpaþ Maðazalar zincirinin
sahibi  Mehmet Vural  yeni
maðazasý Hürpaþ Desen için
„Ben her zaman baþarýlý olmak
için yola çýkarým. Her zaman
hizmetin en uygun olanýný ve
kalitelisini sunmak isterim“
dedi. Vural, “Hürpaþ Desen

maðazamýzda halý, bujiteri
ürünleri, kumaþ, baþ örtüsü,
gümüþ taký, çaydanlýk çeþitleri
ve birçok Avusturyalý bayaný
hayran býrakan þile bezinden
yapýlmýþ kýyafetler sunuluyor.
Maðazamýzda bulunan ürün-
ler Türkiye’den ithal edilmiþtir.
Müþterilerimize 360 metre
karelik ferah bir alanda hizmet
sunacaðýz. Tüm vatandaþlarý-
mýzý yeni maðazamýza bekliyo-
ruz“ þeklinde konuþtu.

Viyana’nýn 10. bölgesinde hiz-
met veren FLASH-SAT, dijital
uydu sistemleri ve elektronik
cihazlarda son teknolojiyi kul-
lanýyor. Uzman personeliyle
birlikte çanak anten uydu sis-
temleri üzerine  Avusturya ge-
nelinde yýllardýr hizmet verdik-
lerini söyleyen firma sahibi
Okan Akan, ayný zamanda
uydu sistemlerinin de toptan
satýþlarýnýn baþladýðýný ve bayi-
lik verildiðini belirtti. Akan,
“Vatandaþlarýmýza en son sis-
temlerle ve uzman kadromuzla
Avusturya genelinde hizmet
verip, onlarýn uydu yayýnlarýný
en iyi þekilde izlemelerini sað-
lýyoruz. Viyana‘nýn yaný sýra

Avusturya’nýn her bölgesinde
uzman persolle hizmet veriyo-
ruz. Kullandýðýmýz malzemele-
rin kaliteli oluþu, müþterilerimi-
zin bu yayýnlarý çok net izleme-
sini saðlýyor” dedi. Uydu sis-
temlerinin uzman olmayan ki-
þilerce monte edilmesinde
problemlerin çýkabileceðini de
vurgulayan Akan, vatandaþla-
rýmýzýn uydu anteni montajýn-
da, mutlaka yetkili ve uzman
kiþilere baþvurmalarýný istedi.
Uzman olmayan kiþilerce yapý-
lan montajlarýn çatýlarda tehli-
ke oluþturduðunu belirten
Akan, görüntünün de istenilen
kalitede olmayacaðýný özellikle
vurguladý.

Antalya Kuyumcusu 
yeni þubesi ile 11. Viyana’da
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Hürpaþ DESEN farký!

Uydu sistemlerinde Flash-Sat teknolojisi!

MMeehhmmeett  VVuurraall

Mehmet  Çatak



Özenti  Kuaför
dükkanýna  özendiriyor!

20. Viyana`da Aðustos ayýnda
faaliyete geçen Özenti Kuaför,
görenleri adeta “Gelin tertemiz
traþ olun” diye özendiriyor.
Yaklaþýk 4 senedir Viyana`da
yaþayan Tahsin Ertanýr yeni
dükkanýnda iddialý konuþtu ve
þunlarý ifade etti: „Ben kuaför-

lüðü genç yaþta öðrendim.
Buraya gelmeden önce de
Ýzmir`de dükkaným vardý. Ayný
sistemi ve idealimdeki tüm
projeleri buraya aktardým. Bay
ve bayan üzerine çalýþýyoruz.
Bay bölümü kadar bayan bölü-
mümüzde de iddialýyýz. Ekibi-
me güveniyorum ve ilerisi için
yeni ciddi projelerimiz var”. 

Viyana`nýn 16. bölgesinde
Eylül ayýnýn ilk haftasýnda
faaliyete geçen Laila Kuaför,
adýyla olduðu kadar hizme-
tiyle de herkesin dikkatini
çekiyor. 4 adet bayan ve 4
adet bay koltuðu ile hizme-
te giren Laila`nýn koltuklarý,
stilini yenilemek ve imajini

sürdürmek isteyen müþteri-
lerini aðýrlýyor. Laila Kuaför
ayný zamanda bayanlara,
iple kaþ alma, aðda, mani-
kür ve pedikür hizmeti de
sunuyor. Personelleri Türki-
ye’de yetiþmiþ olan Laila
Kuaför, þimdiden müþterile-
rinin favorisi haline geldi.

Uzun senelerdir Viyana`da
aþçýlýk yapan Hüseyin Usta,
2004 yýlýnýn Temmuz ayýnda
faaliyete açtýðý Side Restau-
rant ile müþterilerine lezzetli
bir ziyafet  sunuyor. Hüseyin
Usta’nýn özellikle lahmacun ve
iþkembe çorbasý damaklarda
eþsiz bir lezzet býrakýyor. Yar-
dýmcýsýna övgüler yaðdýran

Hüseyin Usta „‘Boynuz kulaðý
geçer’ atasözünü bana bire
bir yardýmcým olan kalfam
yaþattý. Kendisiyle gurur
duyuyorum. Aþçýlýk benim
zevkle yaptýðým bir iþ. Amacým
Side Restaurant’ý ferahlýk, kali-
te ve lezzet kavramlarýnýn bir-
leþtiði bir sembol haline getir-
mek” dedi.

„Özenti kuaför“

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Hüseyin Usta Side’de !

Stilin kralý Laila  Kuaför

Tahsin  Ertanýr
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ZENTRAL FINANZCONSULTING 

Þubemize    Personel  Aranýyor

SSeekkrreetteerryyaammýýzzaa  ppeerrssoonneell  

Kredi  konusunda  tecrübeli  personel

• Türkçe konuþan müþteriler için daha önce kredi,
sigorta konularýnda danýþmanlýk yapmýþ 

• En az lise mezunu 
• Düzgün Türkçe ve Almanca konuþan 
• Tam veya yarým gün çalýþabilecek Bay ve Bayanlar
alýnacaktýr.

Ciddi bir iþ ortamýnda öðrenmek, yükselmek isteyen, ciddi,
seviyeli ve samimi olmakla birlikte mesafeli iletiþim kurmada
sorunu olmayan Bay ve Bayanlarýn özgeçmiþleri (Lebenslauf)
ve referanslarý ile birlikte aþaðýdaki adrese yazýlý olarak baþvur-
malarý rica olunur. 
Baþvurular E-Posta üzerinden de yapýlabilir.

Baþvuru:
Zentral Finanzconsulting GesmbH 
Wallensteinplatz 3-4/1.Stock,
A-1200 Wien
E-mail: office@zentralfinanz.at 

Sadece yazýlý baþvurular Personal Müdürlüðümüz tarafýndan deðerlendirmeye alýnacak, þahsi baþvuru
kabul edilmeyecektir.

• HAK mezunu (Ticaret Lisesi Mezunu)
• Düzgün Türkçe ve Almanca konuþan 
• Excel baþta olmak üzere tüm Windows Office

programlarýnda  tecrübeli
• Tam veya yarým gün çalýþabilecek Bay ve Bayanlar 
alýnacaktýr.
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Belediye  Baþkaný  Dr.  Michael
Häupl,  Entegrasyon  Bakaný
Wehsely  ve  Bölge  Sorumlusu
Prokop  Brunnenmarkt  Pazarý’-
nýn  yeniden  inþasýnýn  açýlýþýný
yaptýlar.

Viyana- 31 Aðustos 2005 tari-
hinde büyük bir törenle inþasý-
na baþlanýlan Brunnenmarkt
Pazarý’nýn açýlýþýnda, Belediye
Baþkaný Dr. Michael Häupl, Eya-
let Baþkaný Mag. Sonja Wehsely
ve Ottakring Bölge Sorumlusu
Franz Prokop da hazýr bulundu.
Ýnþa Projesi çerçevesinde Brun-
nengasse’nin, Payergasse´den
Friedmanngasse´ye kadar yeni-
den düzenlenmesi planlanýyor.

rk-Fotoservice: 
www.wien.gv.at/ma/53/rkfoto/ 
Diðer sorularýnýz için:

Mag. Michael Eipeldauer 
Tel: 4000/81 853

Cep: 0664/82 68 436
e-mail: eip@gif.magwien.gv.at

“Brunnenmarkt Pazarý yeniden inþa ediliyor”

Viyana-  Viyana ve çevresinde
dinlenebilen Radio Orange ü-
zerinden her pazar ‘Selam’ adlý
program ile Türkçe yayýn ya-
pan yayýncý Bekir Tank, Viyana
Üniversitesi Filozofi bölümün-
den “Doktor” ünvaný ile me-
zun oldu. Doktora tezini “18.
yüzyýl Osmanlý ve Avusturya
iliþkilerinde diplomatik ve siyasi
iliþkilerin analizi” üzerine verdi-
ðini ifade eden Dr. Bekir Tank,
“Ankara Üniversitesi’ni bitir-
dikten sonra birçok dersi eþleþ-
tirdim ve on yýl önce doktora-
ma baþladým. Ýþ, aile arasýnda

hobi olarak götürdüðüm dok-
tora tezimi kýsa süre önce bitir-
dim. Ülkemizden gelip Avus-
turya’da okuyan arkadaþlar da
umarým ayný mutluluðu yaþar-
lar” dedi. 
Bekir Tank kimdir?
• 1964 yýlýnda Kahta/Adýya-
man’da doðdu
• 1990 yýlý Ýstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü mezunu
• 1990 yýlýnda Viyana’ya geldi
• 2005 yýlýnda Viyana Üniversi-
tesi Yakýn Tarih Bölümü’nden
„Doktor” ünvaný almaya hak

kazandý
• Radio Selam FM’de program
yapýmcýsý

Avusturyalý  lokaller  2006’ya
kadar    %40    dumansýz  olmak
zorunda.
Viyana- 2006 yýlýnýn sonuna
kadar Avusturyalý lokaller kendi
istekleriyle bu kuralý uygulama-
ya geçirebilirler. En geç o za-
mana kadar Avusturya’da ye-
mek yenilebilen 25.000 iþlet-
menin  % 90´nýn da bu uygu-
lamaya geçmesi gerekiyor.
75m² ve daha büyük alana

sahip iþletmelerin hepsi, iþlet-
me alanýnýn %40´ýný sigara i-
çilmeyen bölüm yapmak zo-
rundalar. Daha küçük alana sa-
hip iþletmeler ise bu kurala da-
hil deðildir.  Sosis standlarý da-
hil Avusturya´da bugün 50 bin
lokal bulunuyor. Avusturyada
75m² den büyük lokallerin, a-
lanýnýn %40´ýný sigara içilme-
yen bölüm yapmasý gerekir-
ken, 75m² den küçük lokaller-

de bu kural iþletmeciye býra-
kýlmýþtýr. Sigara içmeyenlere
saygý çerçevesinde baþlayan
bu yasa çalýþmalarý aslýnda
daha az insanýn sigara içme-
sini de hedefliyor. Sigaraya
baþlama yaþýnýn oldukça düþ-
mesi yetkilileri bu türde ted-
birler almaya zorluyor. Daha
saðlýklý nesiller ve daha yaþa-
nabilir çevre için herkesin ça-
ba sarfetmesi gerekiyor.

Avusturya’da lokallere  ihtar!

Radyo  Selam  FM

Her  Pazar  Saat  
15.00-116.00

FM  94.0
www.orange.or.at

Bekir Tank “Doktor” oldu!
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