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SSuuiissttiimmaallee
kkaarrþþýýyyýýmm

Sözlerin bittiði, gözyaþlarýnýn
kuruduðu yerdeyiz. Pakistan, belki
bizden kilometrelerce ötede ama
�acýlarý ve sýkýntýlarý� Avusturya�da
yüreklerimizde. Evet, deprem acý-
sýný Türkiye�den göç eden insanlar
çok iyi bilir. Bu acýyý ancak biz
yüreklerimizde hissedebiliriz�
Kardeþimiz, canýmýz Pakistan�da
binlerce yetim, kendilerine yardým
edecek þefkatli bir el bekliyor. 
HHaabbeerriinn ddeevvaammýý ssaayyffaa 3344��ddee

Üstün hizmet 
Sýfýr komisyon

Yardým ve dualarýmýzla Pakistan�dayýz

Nurten
Yýlmaz

Haberin devamý sayfa 2�de



VViiyyaannaa- SPÖ Viyana�nýn, 23 E-
kim Viyana Belediye Meclisi se-
çimlerinde Milletvekili Adayý
Nurten Yýlmaz, Yeni Vatan Ga-
zetesi�ne yaptýðý açýklamada,
�Siyasi gücün ve iliþkilerin suis-
timaline kesin karþýyým.� dedi.
Özellikle Türklerin yoðun ilgi
gösterdiði partilerde, partilerin
gücünün ve iliþkilerinin baþta
�ekonomik�, �iþ bitirme ve
kendi çýkar ve  iþlerini kovala-
ma�  olmak üzere her alanda
kullanýldýðýndan þikayet eden
Türkiye�den göç etmiþ binlerce
Avusturya vatandaþý, Nurten
Yýlmaz�ýn bu açýklamasýna sevi-
neceðe benziyor. Baþta Viyana�-
da olmak üzere Avusturya�nýn
birçok eyaletinde yaþayan
okuyucularýmýz �Partilerde
Türklerin çoðu tabaný temsil
etmiyor. Sadece partide göz
boyayarak, sözüm ona �Türkleri
temsil ediyorum� diye partilerin
yöneticilerini  kazanýyorlar.
Sonra esnaf olanlar kendi iþleri-

ni, esnaf olmayanlar aile akraba
baþta olmak üzere eþ ve dostla-
rýnýn iþlerini kovalýyor� diye þi-
kayette bulundu. Nurten
Yýlmaz, dile kolay 25 yýldýr A-
vusturya�da siyasetin içinde
aktif olarak çalýþtýðýný ifade edi-
yor. Yýl 1960�larýn sonu� Tür-
kiye�den göç etmiþ insanlarýmýz
partilerde deðil, daha çok iþçi
odalarýnda haklarýný aramaya
çalýþýyorlar. Ýþte bu dönemde
Avusturya�dan Türkiye�den göç
edip, SPÖ�de aktif siyasetin i-
çinde yer alýyor Nurten Yýlmaz.
SPÖ�de bugün Türkiye�den göç
etmiþ insanlara karþý gösterilen

ilginin mimarý ve göçmenlerin
hak ve hukukunun arkasýndaki
en önemli alýn teri çalýþmasýnýn
ismi Nurten Yýlmaz. 16.  Viya-
na�da terzi bir baba ve iþçi bir
annenin üç çocuðunun en bü-
yüðü olan Nurten Yýlmaz, �Biz
Viyana�da en kötü evlerde otur-
up, en kötü iþlerde çalýþarak, sý-
kýntýlar ve acýlar çekerek göç-
menlerin haklarý için mücadele
ettik. Geldiðimiz yerler tesadüf
deðildir. Türkiye�den göç etmiþ
insanlarýmýzýn sorunlarýný çok

iyi biliyorum. Þu anda en büyük
sorun gençlerimizin eðitimi ve
iþsiz olmasýdýr. Daha sonra ev
sorunudur. Tekrar seçilirsem bu
konuda mutlaka projeler geliþ-
tirip, hayata geçireceðim� dedi.
Yýlmaz, �Ýþsizliðe ve özellikle
gençlerimizin iþsizliðine ve eði-
timine, gelin hep birlikte
çözüm bulalým, SPÖ�nün ön-

derliðinde Viyana Belediyesi her
konuda yanýnýzdadýr.� dedi. Zi-
yaretimiz sýrasýnda da þahit ol-
duðumuz gibi, birçok göçme-
nin Nurten Yýlmaz�ý ziyaret e-
dip, dertlerine çare aramasý
dikkat çekti. Nurten Yýlmaz
�Neden SPÖ�de siyaset yapýyor-
sunuz?� sorumuza, �Çünkü
sosyal demokrasinin orta nok-
tasýnda insanlara ayrým yapma-
dan hizmet vardýr. Ýnsanlarý se-
viyorum. Ýnsanlarýn sosyal bir
devlet anlayýþý içinde mutlu ve
saðlýklý olmasýný diliyorum. Bu-
nun için mücadele ediyorum.�
diye karþýlýk verdi. Her hafta ko-
nuþma günlerinde insanlarýmý-
zýn bire bir dertlerini dinleyen
ve çare bulmaya çalýþtýðýný ifa-
de eden Yýlmaz, �Yýllardýr bu iþi
yapýyorum. Hepsinin yeri baþý-
mýzýn üstüdür. Görevimiz onla-
ra hizmettir.� sözleri ile geldiði
yerleri unutmadýðýnýn özellikle
mesajýný veriyor. Beþ yýldýr
SPÖ�nün Viyana Eyalet Mecli-
si�nde milletvekilliði yapan
Nurten Yýlmaz 16. Viyana�dan
Eyalet Parlementosu�na millet-
vekili olarak  üst sýralardan

aday. Yýlmaz, �Partilere kendi-
nin ve çevresinin iþini takip
etmek, parti gücü ve iliþkilerini
suistimal etmek için katýlanlara
kesinlikle karþýyým.� dedi. Va-
tandaþlar özellikle bu iþi âdet
haline getirerek halka hizmet
yerine kendi iþleri için partileri
kullananlardan ve suistimal e-
denlerden  çok rahatsýz olduk-
larýný  söz, mektup ve çeþitli
mesajlar ile ifade ediyorlar.
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SSPPÖÖ��nnüünn VViiyyaannaa EEyyaalleettii sseeççiimmlleerriinnddee MMiilllleettvveekkiillii AAddaayyýý NNuurrtteenn YYýýllmmaazz��ýýnn bbuu ssöözzlleerriinnee ddiikkkkaatt::

�Parti gücü ve iliþkilerinin suistimaline karþýyým�

�Partilere kkendinin vve ççevresinin iiþini
takip eetmek, pparti ggücü vve iiliþkilerini
suistimal eetmek iiçin kkatýlanlara kkesinli-
kle kkarþýyým.�  NNuurrtteenn YYýýllmmaazz 
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2005 yýlýnda
Ramazan ayýna
içtenlikle tekrar
hoþgeldin diyo-
ruz. Ramazan ayý
nefsani arzularýn

deðil, insani meziyetlerin öne
çýktýðý bir aydýr. Asýrlardýr din
ile olan baðýný koparmadan
sürdüren ve onu hayatýna reh-
ber edinen  Anadolu insaný,
Ramazan ayýný sadece dini
deðil, ayný zamanda sosyal ve
kültürel hayat için de canlý bir
dönem haline getirmiþtir. Ýns-
anlarýmýz bu özelliklerini barýþ
içinde Avusturya�ya taþýmýþlar-
dýr. Ramazan ayý çok iyi de-
ðerlendirilmeli ve bu ayda
öncelikle iç hesaplaþma yapýl-
malýdýr: Özümüze dönerek
gaflet ve cehalette geçen gün-
lerimizi sorgulamalý, hata ve
günahlardan temizlenme iste-
ðimizi artýrarak kendimizle he-
saplaþmalýyýz.  Rahmet ve be-
reket ayý Ramazan için 'hayýr-
da yarýþ' baþlamalýdýr. Ýyi ve
güzel davranýþlarý artýrmalý,
küfür, fitne, fesat, gýybet ve
kul hakký gibi kötü davranýþla-
rý da terk etmeliyiz. Halka hiz-
meti Hakk�a hizmet olarak
gören Yeni Vatan Gazetesi eki-
bi olarak  tüm okuyucularýmý-
za iyi bir hesaplaþma ile geçi-
recekleri huzurlu ve mutlu bir
Ramazan  temenni ederiz.        

2233 EEkkiimm 22000055 
sseeççiimmlleerrii!!

23 Ekim Pazar günü Viyana�da
Belediye ve Eyalet Meclisleri
temsilcileri seçilecek.
Avusturya�da 240 binden
fazla Türkiye�den göç etmiþ
insan yaþýyor. Avusturya va-
tandaþý olan herkesin tembel-
lik etmeden mutlaka ama
mutlaka seçimlere katýlmalarý-
ný tavsiye ederiz. SPÖ
Milletvekili Nurten Yýlmaz
(Sayfa 2�de)  baþta SPÖ olmak
üzere her partide özellikle
kendi ve çevresinin çýkarlarýný
ön planda tutarak   iþ takipçi-

liði yapanlara çok ciddi bir
mesaj verdi. Bu mesaj: �Parti
gücü ve iliþkilerinin suistimali-
ne kesinlikle karþýyým.�
Kendisine haber yayýnlanma-
dan önce tekrar sorduk.
Yaparlarsa bu iþin karþýsýnda
takipçisi olacak mýsýnýz diye.
Yýlmaz, �Tabii takipçisi olaca-
ðým. Medya�nýn görevi ayrýca
bu konuda yayýn yapmaktýr.
Benim çekineceðim bir konu
yok. Partiyi kendi çýkarlarý
doðrultusunda kullananlar
yanlýþ yaparlar.� dedi. Yeni
Vatan Gazetesi Türkiye�den
göç etmiþ insanlarýn güya
temsilcisi olduðunu iddia
eden temeli boþ, bilgisi dar,
çýkarcý ve basitlik peþinde olan
ve Avusturya�da kaþ yapayým
derken gelecekte Türkiye�den
göç etmiþ insanlarýn gözünü
çýkaracak kiþi ve arkasýndaki
güçlerin karþýsýndadýr. Türki-
ye�den göç etmiþ insanlarý
Avusturyalýlara �koyun sürü-
sü� gibi göstererek bir iþaretle
kendine çekebileceðini san-
mak hem �aklý ve gönlünü�
çalýþtýr diyen Kur�an ahlakýna
hem de �tek baþýna karar ver�
diyen demokrasi kültürüne
terstir. Yeni Vatan Gazetesi
son altý yýldýr Türkiye�den göç
etmiþ insanlarýn Avusturya iç
siyasetine ilgi göstermesi ve
partilerde çalýþmasý için haber
ve yorum yapmýþtýr. Ama siya-
sete ilk kez soyunacak insanla-
rýmýzdan okyucularýmýz adýna
isteðimiz: �Dürüstlük, samimi-
yet, çalýþkanlýk icraat ve geç-
miþlerinin tertemiz olmasýdýr.� 

TTüürrkkiiyyee,, AAvvuussttuurryyaa 
vvee AAvvrruuppaa BBiirrlliiððii!!

3 Ekim�de Avusturya�nýn
Lüksemburg�daki tutumu ge-
rek Türkiye ve gerek ise bura-
da yaþayan insanlarýmýzý üzdü.
Üzülmek, þaþýrmak yok.
Perþembenin geleceði çarþam-

badan bellidir. Ülkeler arasýn-
da ne yazýk ki dostluk iliþkileri
�çýkar� iliþkilerine, tarihi iliþki-
lere çok baðlý. Avrupa Birliði
bir barýþ ve dostluk projesidir.
Aziz vatanýmýz Türkiye  ve sev-
gili Yeni Vatanýmýz Avusturya
arasýndaki en önmeli köprü
Avusturya�da yaþayan Türki-
ye�den göç etmiþ insanlardýr.
Bizlere, bu uzun ve ince yolda
�dostluk� köprülerinin atýlma-
masý adýna büyük görev dü-
þüyor. Resmimiz ve gücümüz
ne yazký ki Avusturya�da o-
lumlu anlamda güçlü deðildir.
Ýþte size resimler ile �Yeni
Vatan Gazetesi�nin duruþunu
yýllar önce gösteren sayýlarý-
mýzdan birkaç örnek. Avus-
turya�da dönen tüm dolaplarý

bilen bir gazete olarak tek
dileðimiz, insanlarýmýzýn barýþ
ve esenlik içinde yaþamasýdýr.
Hayýr, barýþ, saðlýk ve mutluluk
dolu bir Ramazan ayý dileriz.

"Hesaplaþma ayý" Ramazan! 
BAÞYAZI
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VViiyyaannaa- Avusturya Baþ-
bakaný Wolfgang
Schüssel de son olarak,
Türkiye�den Avustur-
ya�ya gerçekleþebilecek
bir iþçi akýnýný günde-
me taþýdý. Viyana�da
düzenlenen Eyaletler
Konferansý�nýn 60. Yýl-
dönümü kutlamalarýna
katýlan Schüssel, 3
Ekim müzakerelerinden
ayrý olarak düþünüldü-
ðünde, Türkiye�den A-
vusturya�ya oluþabile-
cek Türk iþçi akýnýný her
halükarda engellemek
gerektiðini, hatta bu
konu ile ilgili olarak
�istisnai düzenleme�
yoluna gidilebileceðini
belirtti.

ÖVP lideri Baþbakan Schüssel�den üzücü açýklamalar devam ediyor:

�Avusturya pazarýný Türk iþçi akýnýndan korumalýyýz!�

YENÝ VATAN GAZETESÝ

TAVUK ETÝ ÜRÜNLERÝ ÇOK ÇEÞÝTLÝ
Ailem Ürünleri, soya proteini, glüten, sütaký ve un gibi ek maddeler içermez.
Bu yüzden ürünlerimiz tamamýyla et tadý içerip, et pazarýnýn en iyisidir.

Ýletiþim:
Robert DDamkjaer LLtd.
Allan Gregersen
Sales Manager, Österreich

Tel.: +45 74 56 61 38
Fax: +45 74 56 62 06
E-Mail: robert@damkjaer.dk

Kavak GGmbH
Bayerhamerstr. 22
A-5020 Salzburg

Tel.: 0043 662 873 411
Fax.: 0043 662 873 411 20
E-Mail: office@kavak.at

Ailem, hepimizin sevgilisi

ÖVP lideri
Baþbakan
Schüssel Türkler
ve Türkiye ile
yakinen ilgile-
niyor. 
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Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Grete Laska Yeni Vatan�ý ziyaret etti:

�16 yaþýndaki gençler mutlaka oy kullansýn�� 
VViiyyaannaa- Viyana Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Grete Laska Yeni Va-
tan Gazetesi�ni ziyaretinde,
Türkiye�den göç etmiþ ailelerin
çocuklarýný anaokullarýna yolla-
masýný tavsiye edip, Viya-
na�daki anaokullarýnýn alýnan
maaþ ve diðer masraflar ile pa-
ralel olduðunun altýný çizdi. Be-
lirli ücretin altýnda maaþ alanla-

rýn anaokuluna ücret ödemedi-
ðini ifade eden Laska, ekte tüm
detay bilgileri dikkatlere sundu.
LLaasskkaa,, öözzeelllliikkllee 1166 yyaaþþýýnnddaakkii
ggeennççlleerriinn ooyy kkuullllaannaabbiilleecceeððiinnii
vvee 2233 EEkkiimm��ddee mmuuttllaakkaa ooyy
kkuullllaannmmaallaarrýý ggeerreekkttiiððiinnii iiffaaddee
eettttiikktteenn ssoonnrraa,, �Afiþ ve broþür-
lerle bu yaþ grubundaki gençle-
ri seçme haklarýný kullanmaya

ve Viyana Belediye seçimlerinde
oy vermeye çaðýrýyoruz. Burada
asýl konu, olabildiðince erken
yaþta günlük yaþama ve toplu-
ma katýlýmý desteklemektir.�
dedi. �Örnek olarak Viyana 10.
bölgesindeki Arthaberbad gös-
terilebilir.� diyen Baþkan Yar-
dýmcýsý Laska, �Burada gençler
kendi gençlik merkezlerini ken-

dileri planlamýþ ve AMS deste-
ðiyle tadilatýný kendileri yapmý-
þlardýr. Baþka bir örnek, gençle-
rin parklarýn yeniden planlan-
masýndaki katkýlarýdýr (örneðin
skate alanlarý eklenmesi). Bazý
bölgelerdeki çocuk ve gençlik
meclislerini de unutmamak ge-
rekir.� diyerek, genç yaþta oy
kullanma bilincinin yükselmesi-

Yeni Vatan Gazetesi 
Birol Kýlýç

Viyana Eyaleti ve Belediyesi  Baþkan Yardýmcýsý

Grete Laska Yeni Vatan Gazetesi�ni ziyaret ederek

bir fincan Türk kahvemizi içti!

Viyana Eyaleti Baþkan Yardýmcýsý, çocuk ve
gençlikten sorumlu Eyalet Bakaný Grete
Laska, Yeni Vatan Gazetesi�ni ziyaret ede-
rek �çocuk yuvalarý� ve �16 yaþýnda oy kul-
lanma� konusunda bilgi verdi.
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nin altýný çizdi. Baþkan Yardým-
cýsý Laska konuya iliþkin önemli
mesajlar verdi:
-Viyana�da insanlar arasýnda
fark gözetmiyoruz, kentte yaþa-
yan herkes için hep birlikteyiz. 
� Ýnsanlarý kökenlerine göre a-
yýrmýyoruz (FP kampanyasýna
uzak duruyoruz).

-Dil engelinin bir an
önce aþýlmasý için ço-
cuklar erken yaþta des-
teklenmelidir, sosyal ve dil
yeterliliði her þeyden önce ana-
okullarýyla saðlanabilir. Bizim
önerimiz, çocuklarý mümkünse
okul çaðýndan 2 yýl önce ana-
okuluna göndermektir. Halen

dil öðrenimine destek olmak
için �öncü gruplar� olarak bili-
nen okul öncesi grup çalýþmala-
rý mevcuttur; 2006 yýlýnda baþ-
lamak üzere okul kayýtlarý öne
alýnacak (Mart yerine Ocak),
çocuklarda dil yetersizliði gö-
rüldüðü durumlarda Federal
Hükümet tarafýndan destekle-
nen (toplam 120 ünitelik) er-
ken teþvik kurslarý olanaðýndan
yararlanýlacaktýr.
-Ücretsiz anaokulu
yýlý konusunda gö-
rüþümüz þudur:
Zorunlu eðitimi
5 yaþýnda baþ-
latmakta her-
hangi bir so-
run görmüyo-
rum, ancak A-
vusturya�n ýn

bütün eyaletlerinde de ayný þe-
kilde uygulanmasý gerekir. Vor-
arlbergli bir çocuðun Viyanalý
yaþýtlarýyla ayný eðitim olanak-
larýna sahip olmamasý düþünü-
lemez. Þu anda iktidarda ÖVP
var. Eðer bu konuda samimi
iseler buyurun gelin bütün
Eyaletler ayný uygulamayý baþ-
latmak giriþimde bulunsunlar.
Viyana da buna memnuniyetle

uyar. ÖVP�nin Viyana ço-
cuk yuvalarý konusun-

da istekleri ciddiyet-
ten uzaktýr. Sade-

ce oy uðruna
böyle bir çýkýþ
yapýyorlar�. 

Viyana EEyalet/Belediye BBaþkan
Yardýmcýsý LLaska�dan 

16 yyaþýndaki ggençlerimize mmektup!
SSeenniinn ooyyuunn ddeeððeerrllii!!

MMeerrhhaabbaa!!

SSeeççmmeekk,, bbiirrlliikkttee kkaarraarr vveerrmmeekk ddeemmeekkttiirr.. SSeeççmmeekk,, ssaaddeeccee bbiirrççookk
oollaannaakk aarraassýýnnddaann eenn hhooþþuunnaa ggiiddeennii bbuullmmaakk aannllaammýýnnaa ggeellmmeezz,,

aayynnýý zzaammaannddaa bbuu 
oollaannaakkllaarrýýnn ddeeððiiþþmmeessiinnee kkaattkkýýddaa bbuulluunnmmaakk 

ddeemmeekkttiirr..
SSeenn ddee ççeeþþiittllii aallaannllaarrddaa kkeennddii ddüünnyyaannaa bbiiççiimm vveerreebbiilliirrssiinn.. ÖÖrr-

nneeððiinn,, ssýýnnýýffýýnnddaa ssýýnnýýff bbaaþþkkaannýýnnýý yyaa ddaa iiþþ yyeerriinnddee sseennddiikkaa tteemmssiill-
cciinnii sseeççeebbiilliirrssiinn.. BBuunnuunn yyaannýý ssýýrraa,, VViiyyaannaa��ddaa ggeelliiþþmmeessiinnee aakkttiiff

oollaarraakk kkaattýýllaabbiilleecceeððiinn ççeeþþiittllii pprroojjeelleerr bbuulluunnuuyyoorr.. ÝÝsstteerrsseenn ppaarrkkýý-
nnýýnn 

ssöözzccüüssüü oollmmaakk iiççiinn aaddaayyllýýððýýnnýý kkooyy,, hheemm kkeennddii ddiilleekklleerriinnii hheemm
ddee aarrkkaaddaaþþllaarrýýnnýýnn iisstteekklleerriinnii ddiillee ggeettiirr!!

GGeelleecceekkttee bbiirr sseeççiimm oollaannaaððýýnn ddaahhaa vvaarr.. VViiyyaannaa sseeççiimmlleerriinnddee
sseeççmmeenn yyaaþþýýnnýý iinnddiirrddiikk.. 1166 yyaaþþýýnnaa 

ggeellddiiyysseenn bbööllggee,, iillççee vvee eeyyaalleett sseeççiimmlleerriinnddee sseeççmmee hhaakkkkýýnnýý kkuull-
llaannaabbiilliirrssiinn..

EEttkkiinn ççaallýýþþmmaannýý ggöörrmmeekkllee sseevviinnçç dduuyyaaccaaððýýmm!!
GGrreettee LLaasskkaa

Viyana Eyaleti
Baþkan Yardýmcýsý
Grete Laska  Yeni
Vatan Gazetesi�nin
baðýmsýz bir þekilde
yayýncýlýðýný  dikkat-
le ve takdirle takip
ettiklerini ifade etti.
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Anaokullarýnýn kazanca göre ücret tablosu
DDeeððeerrlleennddiirrmmee

TTaabbaannýý
OOkkuull YYeemmeekk TTooppllaamm

EEUURROO EEUURROO EEUURROO EEUURROO

en çok     842 0 0 0

947 0 28,70 28,70

1.053 0 57,41 57,41

1.101 42,12 57,41 99,53

1.148 57,38 57,41 114,79

1.195 72,64 57,41 130,05

1.243 87,92 57,41 145,33

1.290 103,18 57,41 160,59

1.338 107,82 57,41 165,23

1.384 112,44 57,41 169,85

1.431 117,08 57,41 174,49

1.479 121,71 57,41 179,12

1.526 126,35 57,41 183,76

1.574 130,98 57,41 188,39

1.621 135,61 57,41 193,02

1.669 140,24 57,41 197,65

1.716 144,88 57,41 202,29

1.763 149,52 57,41 206,93

1.811 154,25 57,41 211,66

1.858 158,99 57,41 216,40

1.906 163,73 57,41 221,14

1.953 168,47 57,41 225,88

2.000 173,20 57,41 230,61

2.048 177,94 57,41 235,35

2.095 182,68 57,41 240,09

2.143 187,41 57,41 244,82

2.190 192,16 57,41 249,57

2.237 196,89 57,41 254,30

2.285 201,63 57,41 259,04

en az   2.285 206,36 57,41 263,77
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VVÝÝYYAANNAA AANNAAOOKKUULLLLAARRIINNDDAA ÝÝNNDDÝÝRRÝÝMMLLEERR

Ücretler bakým süresine (tam gün, yarým gün veya kýsmi zamanlý) göre deðiþir ve 2.285 EUR
aile net gelirine kadar ebeveynlerin kazançlarýna göre sýnýflandýrýlmýþtýr.

1.053 EUR sýnýrýnýn altýnda kalan aile net gelirinde okul için ücret alýnmaz.

Ebeveyn katkýsýnýn bu þekilde sýnýflandýrýlmasýyla anne ve babalarýn sosyal ve ekonomik sorun-
larý göz önüne alýnmaktadýr. Ayrýca, aileyle birlikte yaþayan ve kendi geliri olmayan her çocuk
için hesaplanan aile net gelirinden 324,55 EUR düþülerek, çok çocuklu aileler Viyana
Belediyesi tarafýndan ayrýca desteklenmektedir. 

Viyana  Belediye Baþkan Yar-
dýmcýsý ve Çocuk ve Gençlerden
Sorumlu Eyalet Bakaný Grete
Laska, �Anaokullarýna  ödene-
cek ebeveyn katkýlarý, ailelerin
gelirlerine göre sýnýflandýrýlmýþ-
týr. Bu sýnýflandýrmaya göre,
baþkentteki çocuk bakým ünite-
leri kapasitesinin yaklaþýk üçte
birinden ücret alýnmamakta-
dýr.�� dedi. �Yine üçte bir ora-
nýndaki aileler, bölüm indirimli
katký payý ödemekte, sadece
kalan üçte bir  tam katký payý
ödemektedir.� ifadesini kulla-
nan  Laska,  �Sunulan servisle-
rin hiçbirinde vatandaþlýk koþu-

lu aranmaz. Eðitimciler, sosyal
entegrasyon ve dil öðrenmeyi
desteklemek amacýyla çocukla-
rýn ilkokula baþlamadan önce
en az iki yýl süreyle anaokuluna
gönderilmelerini önermektedir.
Önemli olan konu, annelerin
çocuk bakýmý sorumluluklarýný
kýsýtlamadan çocuklarýn geliþ-
mesini desteklemektir, çünkü
anaokulu aileyi tamamlayýcý bir
kuruluþtur.� dedi.  
Anaokulu konusundaki çok dilli
(Almanca, Boþnakça/Hýrvatça,
Sýrpça, Türkçe, Ýngilizce) bro-
þür, 277 55 55 numaralý tele-
fondan temin edilebilir.

Laska: �Anaokullarýn üçte birinden ücret alýnmýyor�

22000055//22000066 yyýýllýý iiççiinn yyeenniiddeenn ddüüzzeennlleenneenn aannaaookkuulluu üüccrreettlleerrii

1 Eylül 2005 tarihinden itibaren geçerli
aylýk ebeveyn katkýsý (=anaokulu ve yemek)

Tam gün kreþ ve anaokulu 206,36 57,41

Yarým gün kreþ ve anaokulu 149,52 57,41

Yarým gün kreþ ve anaokulu (yemeksiz) 122,14 00,00

Okul sonrasý etüt 135,82 57,41

Etüt (5. sýnýftan itibaren 3 gün) 113,71 57,41

Okul Yemek

Viyana Eyaleti Baþkan
Yardýmcýsý Grete Laska  
�Viyana�da anaokullarýn üçte
birinden ücret alýnmýyor.� dedi. 
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VViiyyaannaa- Merkezi Ýspanya�nýn
Mayorka Adasý�nda olduðu be-
lirlenen bir þirketin, �resmi bel-
ge� görünümünde olan bir yazý
ile Avusturya�da yaþayan iþyeri
sahiplerini dolandýrdýðý ortaya
çýktý. �Ticari kayýt belgesi� ola-
rak lanse edilen belge için, iþye-
ri sahiplerinden kiþisel bilgilerin
yaný sýra 921 Euro isteniyor. Ýlk
bakýldýðýnda maliyeden geldiði
düþünülen belgeye, özellikle
Almanca bilgisi yeterli olmayan
kiþiler kanýyor. Oysa belge dik-
katli bir þekilde incelendiðinde,
küçük yazýlarla hizmetin tama-
mýyla gönüllü olduðu, istenme-
diði taktirde dikkate alýnmama-
sý gerektiði belirtiliyor. Roboton
SL adlý þirket, belgenin üzerine
�ÖHG Öffentliches Handels
und Gewerberegister� ismini
yazarak kafalarýn karýþmasýný

saðlýyor. Belirtilen internet ad-
resinden hiçbir belgeye ulaþýla-
madýðý gibi verilen telefon nu-
maralarý da servis dýþý. Bu þirke-
tin, Avusturyalýlar�ý ve Alman-
ca�sý iyi omayan Türkler�i hedef
aldýðýný belirten avukatlar, özel-
likle iþyeri sahiplerini uyarýyor.
Zira, hesaba yatýrýlan paralarýn
geri alýnmasý oldukça zor. 

Aslýnda, reklam içerikli olan bu
tür kandýrmaca belgelerin kiþi-
lere gönderilmesinin yasalara
aykýrý olduðunu belirten uz-
manlar, merkezi yurt dýþýnda ol-
duðu için þirket aleyhine açýla-
cak davalarýn sonuçsuz kalabi-
leceði belirtiliyor. Bu tür yasadý-
þý reklam belgesi gönderilen ki-
þilerin, emin olamadýklarý dur-
umlar için bir avukata baþvur-
malarý en doðru çözüm.

Ýþyeri ssahiplerini YYeni VVatan GGazetesi uuyarýyor:
�Ticari kayýt belgesi� sahteciliðine dikkat

VViiyyaannaa- Avusturya Ýç Ýþleri Ba-
kaný Liese Prokop, Viyana Tica-
ret Derneði�nin (Österr. Gewe-
beverein) düzenlediði �Stal-
king� baþlýklý bir toplantýya ka-
týldý.  Yeni Vatan Gazetesi Ge-
nel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç
ile görüþen kýsa adý ÖVP olan
Avusturya Halk Partili Ýç Ýþleri
Bakaný Liese Prokop, �Avustur-
ya Devleti�nin demokratik ya-
þamý ve sosyal sisteminden so-
nuna kadar yararlanýp daha
sonra iþ, güç sahibi insanlarýn
baþýna �Stalking� yaparak so-
run çýkaranlar, emniyet güçle-
rince bertaraf edilecektir.
Avusturya kanun devletidir.
Tüm Türkiye�den göç etmiþ va-
tandaþlar huzur içinde, kanun-
lara çok dikkat ederek, huku-
ðun dýþýna çýkmadan yaþasýn-
lar. Kanunlara dikkat ederek
yaþayanlar huzurlu ve mutlu
olur.� dedi.

Ýç Ýþleri Bakaný �Kanunlara dikkat ederek yaþamak önemli!�

BBiirrooll KKýýllýýçç

AAvvuussttuuaarryyaa ÝÝçç ÝÝþþlleerrii BBaakkaannýý
LLiieessee  Prokop
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FFeellddkkiirrcchheenn- Avusturya Feld-
kirchen�de yaþayan bir Türk
lokantacýya, tartýþtýðý bir
müþterisini gaz tabancasý ile
yaraladýðý gerekçesiyle 18 ay
hapis cezasý verildi. Alkolün
etkisiyle ateþ ettiðini ve piþ-
man olduðunu belirten lo-
kanta sahibi, olay sonrasý ya-
ralýyý hastanede ziyaret eder-
ken yakalandý. Cezasýnýn 12
aylýk bir kýsmý tecil edilen sa-
nýk, 6 ay hapis ve bin Euro
para cezasýna çarptýrýldý. Bir
anlýk asabiyetle geliþen bu
olay sonrasýnda piþmanlýðýný
dile getiren sanýk tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.  

Çocuklar açýsýndan dramatik sonuçlar
Aile içi zorbalýk hýzla artýyor!

VViiyyaannaa- 2005 yýlýnýn ilk yarýsýn-
da 652 kadýn, Viyana�daki
dört kadýn evinden birine sý-
ðýndý. Bu sayý, geçen yýlýn top-

lamýný aþýyor! Aile içi zorbalýk
yaþayan çocuklar da aðýr o-
lumsuz etkiler altýnda kalýyor.
Viyana�da bulunan dört kadýn
evi toplam 164 kadýn ve çocu-
ða güvenli bir barýnak sunu-
yor. Kadýn evlerinin yaný sýra
26 apartman dairesi de geçen
yýl tam kapasiteyle doldu. Ka-
dýn haklarýndan sorumlu Bele-
diye Meclisi Üyesi Sonja Weh-
sely, özellikle çocuklarýn olum-

suz etki altýnda kaldýklarýný be-
lirtti. Çocuklarýn uyku bozuk-
luðu, korku, öðrenme sorunla-
rý ve baþarý eksikliði gösterdik-
lerini bildiren Wehsely, Viyana
Belediyesi�nin zorbalýkla mü-
cadele bütçesini 2000 yýlýndan
bu yana yüzde elli oranýnda
artýrdýðýný ifade etti. Kadýnlara
yardým ekibi 24 saat boyunca
717 19 numaralý telefondan
aranabiliyor.

Ýki Türk genç, Steyrli emekliyi bir hiç uðruna öldürdü
1166 yyaaþþýýnnddaakkii TTüürrkk ggeennccii,, aarrkkaaddaaþþýýyyllaa bbiirrlliikkttee SStteeyyrrllii eemmeekklliiyyii ööllddüürrddüükktteenn bbiirr ggüünn ssoonnrraa,, öönneemmssiizz bbiirr
ssuuççttaann ddoollaayyýý mmaahhkkeemmee hhuuzzuurruunnaa ççýýkkttýý.. SSoonn ddeerreeccee ssooððuukkkkaannllýý ggöörrüünnüüyyoorrdduu.. ÖÖnneemmssiizz ssuuççuunnuunn
cceezzaassýý tteecciill eeddiillddii.. ÞÞiimmddii ssuuçç oorrttaaððýýyyllaa bbiirrlliikkttee SStteeyyrr��ddee cciinnaayyeett ssuuççuuyyllaa yyaarrggýýllaannýýyyoorr..

Þimdi 17 yaþýnda olan Abdur-
rahman A. ile Cemil K.�nýn is-
tekleri yaþýtlarýnýn isteklerine u-
yuyor: Giyecek, otomobil ve ev.
Emekli Richard Schwarzlmüller
(67) bu istekler uðruna can ver-
di. Schwarzlmüller, cinayetten
iki gün önce Cemil K.�ya ödünç
para vermiþti. Bankadan para

çekilirken elektroteknik çýraðý
Cemil K. emeklinin banka ko-
dunu ve hesabýnda 10.000
Euro�dan fazla para bulundu-
ðunu gördü. Savcý Brigitte
Loderbauer, �Bu bilgi, cinayetin
planlanmýþ olduðunu ispatladý�
dedi. Cemil K. arkadaþý Abdur-
rahman A.�yý görevlendirdi.

Abdurrahman A. gençlik mer-
kezindekilere adam öldürecek-
lerini söyleyip övünmekten ken-
dini alamadý.
Plan ertesi gün uygulandý. Gen-
çler, Richard Schwarzlmüller�i
baþýna kazmayla 6-10 kez vura-
rak öldürdüler. Cinayetten son-
ra kurbanlarýnýn banka hesa-
býndan defalarca para çektiler.

Abdurrahman A. payýna düþen
parayý hemen randevuevlerinde
harcadý. Gençler, yargýç Erwin
Scheucher�in karþýsýnda suçu
birbirlerine attý. Dava henüz ka-
rara baðlanmadý.

VViiyyaannaa- 19 kiþilik uluslararasý
þebeke, Viyana�da baðýmlýlara
15 kilo eroin ve kokain satýp
yaklaþýk bir milyon Euro �ka-
zandý�. Çete, Ýsviçre, Fransa ve
Almanya�da aracýlarý olan
Gambiyalý (Afrika)  ilticacýlar
tarafýndan yönetiliyordu. Çe-
tenin Viyana�daki �kokain þu-
besi�nde, Afrika�dan ilticacý o-
larak gelen sekiz Gambiyalýnýn
dýþýnda dört Avusturyalý, bir
Portekizli ve bir Türk çalýþmak-
taydý. Ne var ki, Burgenland e-
yaleti emniyet müdürlüðü u-
yuþturucu masasý memurlarý
(Schlaffer grubu), uluslararasý
iliþkilerinden yararlanarak ara-
ma çemberi kurdular. Böylece
Avrupa çapýnda 25 uyuþturu-

cu tellalý polisin aðýna düþtü.
Uyuþturucu þebekesinin �mer-
kezi� Viyana�nýn Ottakring
bölgesindeki bir kahvehanede
bulunuyor, tellallar mallarýný
kahvenin müþterilerine satý-
yorlardý. Kahvehanede yapý-
lan aramada 80.000 Euro de-
ðerinde aðýr uyuþturucu mad-
de ele geçirildi.

Uyuþturucu mafyasýna darbe

Türk lokantacýya 
hapis cezasý

VViiyyaannaa- Nikah ve vatandaþlýk
iþlemleri yapýlan MA 61´in
merkezi,  20. Viyana Dres-
dner Str. 91´e taþýndý. Ayný
zamanda iþlemi MA 61 tara-
fýndan yapýlan isim deðiþikli-
ði baþvurularý da 3 Ekim
2005 tarihinden itibaren
yeni adrese yapýlmaya baþ-
landý. Avusturya vatandaþlý-
ðýna baþvuruda bulunup,
vatandaþlýklarýný bekleyen
kiþilerin dosyalarý da bura-
dan alýnacak. Belediye´ye ait
bu yeni binanýn zemin katý-
na modern bir müþteri hiz-
met merkezi inþa edilmiþtir.
Viyana Belediyesi tarafýndan
hizmete sunulan binanýn a-
çýlýþý, 5 Ekim tarihinde Ente-
grasyondan Sorumlu Eyalet
Bakaný Mag. Sonja Weh-
sely´nin katýlýmýyla muhte-
þem bir þölenle dönüþtü.

MA 61 taþýndý
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Viyana seçime gidiyor! 23 Ekim
2005 Pazar günü Viyana�da Be-
lediye Meclisi, Eyalet Parlamen-
tosu ve 23 Ýlçe Temsilciliði se-
çimleri yapýlacaktýr. Yeni Vatan
Gazetesi aþaðýdaki tüm bilgileri
okuyucularýnýn dikkatine suna-
rak, özellikle tüm okuyucularý-
mýzý 23 Ekim�de tüm aile birey-
leri ile birlikte oy kullanmaya
saygý ile davet etmektedir. Tür-

kiye�den göç etmiþ insanlar ola-
rak hangi partiye oy verirsek ve-
relim, sandýk baþýna gitmek ya-
þadýðýmýz �Yeni Vatanýmýz� A-
vusturya�nýn demokrasisine,
hukuk devletine vereceðimiz en
büyük destektir. Oy kullanan
her birey vatandaþlýk görevini
yaparak, daha sonra �HESAP
SORMA� gücünü en baþta ru-
hen kendinde bulabilir. Haydi

23 Ekim�de sandýk baþýna! Vi-
yana MA17 Belediye Meclisine,
aþaðýdaki bilgileri hem Alman-
ca hem de Türkçe okuyucularý-
mýzýn dikkatine sunduklarý için
teþekkür ederiz. Birol Kýlýç 

VViiyyaannaa sseeççiimm cceepp ssöözzllüüððüü 
WWaahhllttaagg == SSeeççiimm ggüünnüü 
23 Ekim 2005 Pazar 
Oy sandýklarýnýn açýlýþ saatleri:

Saat 7.00 � 17.00 arasý
PPiikkttooggrraammmm WWaahhllbbeerreecchhttiiggtt ==
SSeeççmmee hhaakkkkýý oollaannllaarr
1) Avusturya vatandaþý olmak,
2) Seçmen kayýt süresinin son
günü olan 26. 8. 2005 tarihine
kadar asli ikametgahýn (Haupt-
wohnsitz) Viyana�da olmasý ve
3) En geç seçim gününde 16
yaþýný doldurmuþ olmak gerek-
mektedir.
Avusturya vatandaþý olmayan
AB vatandaþlarýnýn, yalnýzca il-
çe temsilcilikleri seçiminde se-
çim hakký bulunmaktadýr.
PPiikkttooggrraammmm WWäähhlleerrvveerrzzeeiicchhnniiss
== SSeeççmmeenn lliisstteessii
Avusturya�da bütün seçmenler
otomatik olarak bir seçmen lis-
tesine kaydedilir.
Ayrýca kayýt yaptýrmak gerek-
memektedir.
PPiikkttooggrraammmm AAmmttlliicchhee WWaahhlliinn-
ffoorrmmaattiioonn == 
RReessmmii sseeççiimm bbiillggiilleerrii
Her seçmene seçimden bir haf-
ta kadar önce posta yoluyla
resmi seçim bilgileri gönderilir.
ÝÝççeerriiððii:: BBeenniimm ooyy ssaannddýýððýýmm ==
WWaahhllllookkaall nneerreeddee??
Seçimle ilgili önemli bilgiler
Seçime katýlmak yalnýz Viyana�-
da mümkündür!
Seçim kartýyla da olsa, oy kulla-
nýlmasý yalnýzca Viyana�da
mümkündür.
PPiikkttooggrraammmm WWaahhllkkaarrttee ==
SSeeççiimm kkaarrttýý
Seçim gününde kendisi için ön-
görülmüþ olan oy sandýðýnda
seçime katýlma imkaný, olma-
yanlar, kendi  sandýklarý yerine
baþka bir sandýkta oy kullana-
bilmek için bulunduklarý ilçenin
belediyesindeki (Magistratisch-
es Bezirksamt) yetkili seçim þu-
besinden = Wahlreferat bir
seçim kartý isteyebilir. Oy sandý-
ðý olan her binada seçim kartýy-
la oy kullanýlabilen bir sandýk
bulunur. Seçim kartýyla West-
bahnhof, Südbahnhof, Bahn-
hof Wien-Mitte ve Franz-Jo-
sefs-Bahnhof�da da saat 5.30 -

Viyana 23 Ekim�de seçime gidiyor 
Viyana seçim sözlüðü
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17.00 arasý oy kullanýlabilir.
HHaassttaallýýkk hhaallii,, yyaattaakkttaann kkaallkkaaccaakk
dduurruummddaa oollmmaammaa
Hastalýk ya da yatalaklýk halle-
rinde gezici bir seçim komisyo-
nu tarafýndan ziyaret edilme o-
lanaðý da vardýr. Ancak bunun
þartý da, seçim kartýnýn bulun-
masýdýr.
SSeeççiimm ggüünnüünnddee nneelleerr yyaappýýllmmaa-
llýý?? 
Seçmen, seçim gününde fotoð-
raflý resmi kimlikle (örneðin pa-
saport, kimlik belgesi, sürücü
belgesi, öðrenci ya da üniversi-
te öðrencisi kimliði) ile baðlý ol-
duðu oy sandýðýna gelir. Seçim
kartý olanlar, bu kartý seçim ko-
misyonu baþkanýna teslim e-
derler. Kimlik, seçim sýrasýnda
seçim komisyonunda kalýr.
Seçim lokalinde seçim komisyo-
nu baþkaný = WahlleiterIn, seç-
mene 2 adet oy pusulasý (biri
belediye meclisi seçimi, biri ilçe
meclisi seçimi için) ve 1 adet se-
çim zarfý verir.
Oy pusulasýnda = Stimmzettel
aþaðýdaki bilgiler bulunmakta-
dýr:
1) Seçeceðiniz parti için yapa-
caðýnýz çarpý iþareti için öngö-
rülmüþ bölüm

2) Seçimde adaylýðýný koyan
partinin kýsa adý
3) Adaylýðýný koyan partinin
tam adý ve
4) Tercihli oy için öngörülmüþ
bölüm.
Avusturya vatandaþý olmayan
AB ülkesi vatandaþlarýna ilçe
meclisi seçimi için yalnýzca 1 a-
det oy pusulasý ve 1 adet seçim
zarfý verilir.
SSeeççiimm hhüüccrreessii
Seçmen yalnýz baþýna seçim
hücresine = die Wahlzelle girer
(gizli ve kiþisel seçim hakký)!
TTeerrcciihhllii ooyy == VVoorrzzuuggssssttiimmmmee
Seçmen yalnýzca bir partiye
deðil, ayný zamanda seçtiði
partinin adaylarýna da tercihli
oy verebilir. Çok sayýda tercihli
oy alan aday, partisinin listesin-
de ön sýralara geçer. Aday liste-
leri seçim hücrelerinde bulun-
maktadýr.
Dikkat: Tercihli oyun geçerli ol-
masý için,  oy verilen adayýn se-
çilen partinin üyesi olmasý ge-
rekmektedir.
Seçim iþleminden sonra seç-
men, seçim hücresinde doldur-
duðu bütün oy pusulalarýný se-
çim zarfýnýn içine koyar. Seçim
zarfý oy sandýðýna atýlýr. Seçim komisyonunun baþkaný seçme-

ne kimliðini geri verir.
2233 EEkkiimm 22000055 ttaarriihhiinnddee hhaannggii
sseeççiimm yyaappýýllaaccaakkttýýrr??
Wiener Gemeinderat/Wiener
Landtag = Viyana Belediye
Meclisi/Viyana Eyalet Meclisi
Viyana ayný zamanda hem bir
eyalet, hem de bir belediyedir.
Viyana belediye meclisi ve eya-
let meclisi seçiminde 100 mec-
lis üyesi seçilmesi söz konusu-
dur. Belediye meclisinde bu
100 meclis üyesi þehir için bir-
çok önemli kararýn verilmesin-
de yetki sahibidir (örneðin bele-
diye baþkanýnýn seçilmesi, þeh-
rin bütçesi, �). Eyalet meclisin-
de meclis üyeleri Viyana eyalet
yasalarýný karara baðlarlar (ör-
neðin Gençlik Koruma Yasasý,
Eyalet Güvenlik Yasasý,�). Vi-
yana eyalet ve belediye baþkaný
þehrin en yüksek dereceli yetki-
lisidir.
2233 BBeezziirrkkssvveerrttrreettuunnggeenn == 2233 iill-
ççee mmeecclliissii
Ýlçe meclisi, ilçenin birçok ö-

nemli sorunlarýnda yetki sahibi-
dir (örneðin okullarýn bakýmý,
çocuklar için oyun parklarýnýn
yapýmý, ilçenin trafik planlama-
sý, �). Verilen her oyun,  ilçe-
nizdeki yaþama etkisi vardýr. Ýlçe
meclisine seçilen temsilcilere il-
çe meclisi üyesi (Bezirksrätin-
/Bezirksrat) denir. Ýlçe sakinleri-
nin sayýsýna göre ilçe meclisin
40 ile 60 arasýnda üyesi bulu-
nur. Ýlçe meclisi ilçe baþkanýný
seçer. Viyana Eyaleti il ve ilçe
belediye meclisi seçimleri ile il-
gili bütün bilgiler:

Stadtinformation: 01/525 50
Internet: www.wahlen.wien.at
Spezielle Infos für Junge:
www.ich-waehle.at/
Impressum: Medieninhaber
und Herausgeber: Stadt Wien,
MA 17 � Integrations- und Di-
vers i tätsangelegenheiten,
1080 Wien, Friedrich-Schmidt-
Platz 3 Druck: MA 54, Druc-
kerei, 1030 Wien, Am Mode-
napark 1-2 � IX/05 4.
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ZZüüllffiikkaarr DDooððaann -AAnnkkaarraa
Uzun yýllar belki Milliyet�te,
Posta�da, Finansal Forum�-
da ve belki de Akþam�da o-
kudunuz. Belki sabah saat-
lerinde TRT�de, yýllardýr da
NTV�de izlediniz, BBC�de
dinlediniz. Ya da ilk kez bu-
rada, yani Yeni Vatan�ýn say-
falarýnda tanýþacaðýz sizler-

le. Bundan böyle de her ay,
bir engel çýkmazsa; siyaset-
ekonomi-dýþ politika ve
medyadaki geliþmeleri, ön-
celikle Türkiye�de ama Avru-
pa�da, Ortadoðu�da, Orta
Asya�da, Rusya�da yaþanan-
larý, olan-bitenleri analiz e-
dip, yorumlamak çabasýnda
olacaðým siz Yeni Vatan Ga-

zetesi okurlarý için. Bu
ilk buluþmamýzda ve
sonrasýnda 25 yýlý aþan
bir gazetecilik-yazar-
lýk, TV-Radyo yorum-
culuðunun birikimiyle
sizlerle paylaþacaðým
düþüncelerimi, tespit-
lerimi. Merhaba! Hoþ
bulduk!

Pencereden Bakýnca

SSaaaattlleerriinn dduurrdduuððuu 33 EEkkiimm......
Hemen en sýcak olanla baþlaya-
lým. Avusturya�nýn ayak dire-
mesi, sürümesiyle bir kaç kez
gelip-giden, bitip-baþlayan 3 E-
kim müzakere sürecini kastedi-
yorum tabii ki.
Hep böyle olmadý mý? 
Hep son dakikaya kadar, baðýr-
ta baðýrta, kanýrta kanýrta, ade-
ta yalvarta yalvarta yaþatmadý-
lar mý Türkiye�ye Avrupa Birliði
çilesini? 1999 Aralýk�ýnda Hel-
sinki�de �adaylýk� için, 2002 A-
ralýk�ýnda Kopenhag�da �Tam
üyeliðe ehillik� için, 2004 Ara-
lýk�ýnda Brüksel�de �müzakere-
lere baþlama tarihi� vermek için
ve nihayet kendilerinin bir yýl
önce saptadýðý 3 Ekim�de mü-
zakerelere baþlamak için.
Bir keresinde de gönül huzuru
içinde stressiz, yüzümüz güle-

rek geçemedik AB kapýlarýndan. 
Ama artýk dönüþü olmayan yo-
la girildi. Bu yolun sonunda ya
hep ya hiç! Ancak her koþulda
elde bir þeyler olacak. O günü
görenler görecek, göremeyecek
yaþta olanlar bugünden uma-
cak. Kýsaca �oldu olacak, kýrýldý
nacak�, 42 yýl bekledik, bir 15
yýl daha bekleriz ne olacak?
Sýrf 3 Ekim sözünü tutmuþ ol-
mak için saatleri bile durdur-
madýlar mý Lüksemburg�da?
35 Konu baþlýðý, yüz binlerce
sayfalýk AB müktesebatý, yasa-
larý elden geçecek. Elden ge-
çenler Türkiye Büyük Millet
Meclisi�nden (TBMM) geçecek. 
Hayat devam edecek, bu AB
mevzusu daha seçim meydan-
larýnda kaç siyasetçiye hayat ve-
recek? Kaç siyasetçiyi sahneden
silecek? 
Gümrük Birliði �kahramaný�
Tansu Çiller, Murat Karayalçýn
neredeler?
1999 Helsinki kararlarýnýn �a-
daylýk� ünvanýnýn kahramanlarý
Ecevit, Bahçeli, Yýlmaz nerede-
ler?
3 Ekim 2005�in Lüksemburg fa-
tihleri Erdoðan, Gül, Babacan
2015�te nerede olacaklar?
Ömür törpüsü, siyasetçi deðir-
meni, öðütücüsü bu AB vesse-
lâm!
Ama noktayý koyarken Ankara
havasýný da verelim; AKP ve
Erdoðan en az bir 5 yýl daha
�tek baþýna iktidarý� garantile-
diler. Kesin! Hele bir de
2007�de Çankaya�ya AKP�li bir

Cumhurbaþkaný gönderirlerse
ki o da garanti, bu da iþin bo-
nusu!
Baksanýza Koç Holding�in
�onursal baþkaný� Rahmi Koç
bile Çankaya�da AKP�li bir Cum-
hurbaþkaný�nýn ve �türbanlý bir
Cumhurbaþkaný eþinin� yadsýn-
mamasý, yadýrganmamasý ge-
rektiðini söylüyor. Neden olma-
sýn?
AABB oollmmaassaa ddaa IIMMFF vvaarr!!
Siyaset AB rüzgarýyla yelkenleri
doldururken, ekonomide de
IMF rüzgarý tekneyi yüzdürüyor.
IMF ile üç yýllýk yeni anlaþmanýn
ikinci gözden geçirmesi de ta-
mamlandý. Artýk hem IMF ta-
lepleri, hem AB ekonomik kri-
terleri birlikte karþýlanmak zo-
runda. Zaten, 3 Ekim�de AB ile
ipler kopsaydý bile, IMF limaný-
na demirlediðimiz için ekono-
mide fazla bir sýkýntý beklen-
miyordu. Nitekim olmadý da!
Hatta hem AB�den, hem
IMF�den olumlu kararlar gelin-
ce ekonomi �kaymaklý kadayýf�
misali oldu. Borsada tavanlar,
rekorlar! Döviz baþ aþaðý! Enf-
lasyon baþ aþaðý! Ev, otomobil
kredisi ve kredi kartý faizleri baþ
aþaðý! Ýhracat baþ yukarý! (Sa-
dece Eylül�de aylýk 7 milyar do-
lar) Özelleþtirme baþ yukarý!
(Türk Telekom, Tüpraþ ve Erde-
mir satýþlarý ile birlikte bu yýlki
toplam tutar 16.7 milyar dolar!
20 yýlýn rekoru)
Üstelik Tüpraþ�ta Koç ve Erde-
mir�de Oyak Holding ile �yerli
sermaye� ataða kalktý. Sadece

AB, Oyak�tan (Ordu Yardýmlaþ-
ma Kurumu) pek haz etmiyor-
du. �Ordunun ekonomide, sa-
nayide, bankacýlýkta bu kadar
etkin olmasý sakýncalý!� diyor-
du. Þimdi Erdemir satýþýna ne
derler, 3 Ekim müzakere süreci-
nin devamý için �Güney Kýbrýs�ý
tanýma, Ermeni soykýrýmýný ta-
nýma� gibi koþullara �OYAK
Holding�i, Oyak Bank�ý, Oyak
Renault�yu ve Oyak-Erdemir�i,
Oyak-Çimento fabrikalarýný ka-
patma!?� koþulunu da getirir-
ler mi, bilinmez. 
Hele hele 1 Ocak�tan itibaren
Dönem Baþkanlýðý da Avustur-
ya�ya geçiyor ki, aman aman! 

Bir dde kkýsaca mmedya...

Bu arada Türkiye�de medya
da �yeniden� yapýlanýyor.
Kanadalýlar, ABD�liler, Ýngiliz-
ler, Avusturalyalýlar patýr pa-
týr gazeteleri, radyo ve
TV�leri kapýþýyorlar. Son ola-
rak Star TV satýþýyla yüzde
60�ýn üzerinde Doðan Gru-
bu�nun kontrolüne (Kanal D,
Star TV, CNN Türk, radyolar,
Hürriyet, Milliyet, Posta vb.
10�un üzerinde günlük ga-
zete, yüzlerce dergi...) giren
sektörün þimdi bir de güm-
bür gümbür gelip milyon
dolarlarý sayan yabancýlarla
birlikte �yabancýlaþmasý�
hayra alâmet midir, takdir
sizin? Gelecek ay buluþmak
üzere...  
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VViiyyaannaa- Türkiye Cumhuriyeti Vi-
yana Büyükelçiliði�nin konso-
losluk ve vatandaþlýk iþleri ile il-

gili biriminin baþ sorumlusu-
nun adý Meral Barlas. Görev a-
lanýnýn tam adý �Konsolosluk

iþlerinden sorumlu Büyükelçi
Müsteþarý�. Ankara�dan gele-
rek, 1 Eylül 2005 tarihinden iti-
baren dört yýllýk görevine
baþlayan Meral Barlas, Yeni
Vatan Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Birol Kýlýç�ý maka-
mýnda kabul ederek, çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi. Kendisinin
ve konsoloslukta çalýþan tüm
memurlarýn görevinin, vatan-
daþlara her konuda yardýmcý
olmak olduðunu ifade eden
Barlas, �Göreve yeni baþladým.
Viyana çok güzel bir þehir.
Zorluklar her þehirde vardýr.
Hedefim en iyi þekilde hizmet
etmek. Bu konuda vatan-
daþlarýmýza kapýmýz sonuna ka-
dar açýk.� dedi. Yeni Vatan Ga-
zetesi�nin özellikle Viyana Elçi-
liði�nin dýþýnda sýra bekleyen
vatandaþlarýn, bazen sýkýntý ve-
ren durum ve görüntülerini dile
getirerek, bu konuda ne gibi

geliþmeler olacaðý sorusuna
Barlas, �Göreve yeni baþlamam
dolayýsý ile olayý henüz incele-
yemedim. Ama öðrendiðim ka-
darý ile þu anda zaten bazý sý-
kýntýlar en aza indirilmiþ du-
rumda. Konsolosluðun içinin
yeniden düzenlenmesi, vatan-
daþlarýmýz için içeride ve dýþarý-
da dinlenme yerleri yapýlmýþ ol-
masý gibi. Vatandaþlarýmýzýn
yeri baþýmýzýn üstündedir.
Elimizden gelen en güzel çözü-
mü ve hizmeti vereceðimizden
emin olun� dedi. Kendisini bir-
çok dernek mensubu ve vatan-
daþýn ziyaret ettiðini ifade eden
Barlas�a, vatandaþlarýn baðým-
sýz sesi olmaya çalýþan Yeni Va-
tan Gazetesi ekibi adýna �Hoþ
geldiniz� diyor, yeni görev ala-
nýnýn kendisine ve Türkiye�den
göç etmiþ tüm vatandaþlara
hayýrlý ve uðurlu olmasýný içten-
likle diliyoruz.

Yeni Müsteþar Meral Barlas tüm konsolosluk 
iþlerinden sorumlu olarak göreve baþladý!

Yeni Vatan Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç

Müþteþar Meral
Barlas  çalýþmalar
hakkýnda bilgi
verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyüekelçiliði konsolosluk iþlerinden
sorumlu Müsteþar Meral Barlas  Yeni Vatan Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Birol Kýlýç�ý makamýnda kabul ederek, �Vatandaþlarýmýz
her konuda bizlere baþvurabilir. Görevimiz onlara hizmettir.� dedi. 
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Schüssel�in planý geri tepti

VViiyyaannaa- Avusturya�nýn Steier-
mark ve Burgunland  Eyaletle-
rinde  2 Ekim ve 9 Ekim tarihle-
rinde  yapýlan seçimlerde Baþ-
bakan Schüssel�in partisi Avus-
turya Halk Partisi (ÖVP) büyük
bir hüsrana uðradý. Steiermark
seçimleri öncesinde Türkiye�nin
AB üyeliði konusunda pürüzler
yaratarak, seçimde oy toplama-
ya çalýþan Schüssel baþarýsýz ol-
du. Schüssel�in oldukça büyük

tepki gören bu planlý giriþimi
halk tarafýndan prim görmeyin-
ce ÖVP, yüzde 8,8 oranýnda oy
kaybederek oylarýn sadece yüz-
de 38,4�ünü alabildi. Baþbakan
Schüssel�in en güçlü olduðu e-
yalette kaybetmesi, Türkiye kar-
þýtý yaptýðý politikanýn tutmadý-
ðýnýn da bir göstergesi oldu. Bu
sonuçlar karþýsýnda Schüssel,
23 Ekim Viyana Eyalet Parla-
mentosu seçimleri öncesi bü-

yük bir þok yaþadý. Steiermark
seçimlerini ise, oylarýný 9,4 ora-
nýnda artýran Sosyal Demokrat
Partisi (SPÖ) kazandý. Yüzde
41,7 oranýnda oy toplayan
SPÖ, 23 Ekim seçimleri için de
mesaj vermiþ oldu. Ýmtiyazlý or-
taklý konusunda ýsrarcý davra-
nan Avusturya, 3 Ekim�de yapý-
lan Türkiye Avrupa Birliði gö-
rüþmelerinde geri atmak zo-
runda kaldý. Türkiye karþýtý gö-
rüþlere sahip Angela Merkel�in
Almanya seçimlerindeki hüsra-
nýnýn ardýndan, Schüssel�in de
ayný akýbete uðramasý bazý çev-

relerce �Türklerle uðraþmanýn
sonucu budur� þeklinde yo-
rumlandý.     

Avusturya BBaþbakaný WWolfgang SSchüssel SSteiermark

ve BBurgunland  EEyaleti sseçimlerinden üüzüntü iile ççýktý

IInnnnssbbrruucckk- Tirol Eyaleti Inns-
bruck þehrinde 22 Ekim 2005
tarihinde �Hz. Ali�yi Anma ve
Alevi Ýnancýný Tanýma� konfe-
ransý düzenlenecek. Avrupa
Cem Vakfý tarafýndan organi-
ze edilen konferansa Prof. Dr.
Ýzzettin Doðan, Prof. Dr. Bel-
kýs Termen, Hacý Bektaþ Ýlçesi
Belediye Baþkaný Ali Rýza Sal-
man Pakoðlu, Innsbruck Bi-
schof�u Dr. Scheuer ve Inns-
bruck Ýlahiyet Fakültesi Dekaný
konuþmacý olarak katýlacaklar.

Katýlýmýn ücretsiz olacaðý kon-
ferans, Franz Huttenberger-
Heim Amraser Str. 128A adre-
sinde saat 16.00�da gerçekle-
þecek. 

ATÝB Lustenau 

Hacý Bayram Cami-i bina açýlýþý 
LLuusstteennaauu- Mülkiyeti ATÝB Lus-
tenau Hacý Bayram Cami-i
Derneði�ne ait bina, 8 Ekim
2005 tarihinde Lustenau�da
hizmete açýldý. Açýlýþta Avus-
turya ve Türk Milli Marþla-
rýndan sonra Kur�an-ý Kerim�-
den kýsa bir bölüm okundu.
Din görevlisi Ziya Çakýrcý�nýn
açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan
sýrasýyla ATÝB Dernek Baþkan
Vekili Osman Erten, Lustenau
Papazý Josef Drexel, Lustenau

Belediye Baþkaný Hans Dieter
Grabher, ATÝB Genel Baþkaný
Harun Özdemirci, T.C. Bre-
genz Baþkonsolosu Aydýn
Nurhan ve T.C. Diyanet Ýþleri
Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardak-
oðlu birer konuþma yaptýlar.
Plaket takdiminin ardýndan
cami açýlýþý gerçekleþtirildi. Yo-
ðun katýlýmýn olduðu gözle-
nen açýlýþta davetliler, daha
sonra iftar programýna katýldý-
lar. 

Avrupa Cem Vakfý konferans düzenliyor

VViiyyaannaa- �Viyana Türkiye-AB
Diyalog Platformu� kuruluþunu
kamuya tanýtma amacýyla 21
Eylül 2005 tarihinde bir basýn
toplantýsý düzenledi. Museums-
quartier�de gerçekleþen toplan-
týya, platformu temsilen Alev
Korun ve Hikmet Kayahan ko-
nuþmacý olarak katýldýlar. Türki-
ye�nin Avrupa Birliði�ne üyelik
baþvurusu çerçevesinde geli-
þen, kamu ve medyada yoðun
olarak dile getirilen endiþeler ve
önyargýlara karþý, sivil toplum
örgütleri ve bireyler Viyana�da
bir platform oluþturmuþtu. Sivil
toplum giriþimi olan �Viyana
Türkiye-AB Diyalog Platformu�
bu baðlamda kendisini ve dü-
zenlemeyi planladýðý etkinlikleri
bu basýn toplantýsý ile kamuo-
yuna tanýttý.  Türkiye-AB Diya-
log Platformu�nun, Avrupa Bir-
liði�nin Finans desteðini adýðý
öðrenildi. Ýlk toplanrýlarýný ETAP
adlý restoranda yapan platfor-
mun, diyalogtan çok  Türkiye�yi
adeta �yerden yere vurma plat-
formu� olarak geçmesi dikkat
çekti. Platformda sadece ayný
görüþte insanlarýn ve Yeþiller
Partisi temsilcilerinin olmasý
�Diyalog tek taraflý olmaz, her
kesimin sesi olarak temsil edil-

meli� eleþtirisine sebep oldu.
Türkiye�nin, baþta insan haklarý
konusu olmak üzere bir hukuk
devleti olmasýný isteyen bir va-
tandaþ, �Böyle platformlara ka-
týlanlar kendileri çalýp kendileri
oynuyorlar. Kendilerinden farklý
düþünen insanlarý ya aþaðýlýyor-
lar ya da herþeyi biz sizden da-

ha iyi biliriz �Pis ýrkçý Türk� ba-
kýþlarý ile kendilerinin ne kadar
demokrasiden uzak olduðunu
ispatlýyorlar. Türkiye�yi eleþtir-
meye evet ama platforma katý-
lan Stosits adlý Yeþiller Milletve-
kili bile bile �Hýrvat asýllý bir A-
vusturya vatandaþý olarak ben
vatanseverim� derken, oraya
katýlan Türkler ise Türkiye�ye a-
deta küfür ettiler� dedi. 

Tek taraflý �Viyana Türkiye-AB Diyalog
Platformu� kamuoyuna tanýtýldý 

Baþbakan
Schüssel
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Suç ortaðý ganimetin bir bölümüyle ortadan kayboldu

Banka soyguncusu Türk suç ortaðý tarafýndan dolandýrýldý
TTüürrkk aassýýllllýý bbiirr ppiizzzzaa kkuurryyeessiinniinn,,
kkuummaarr bboorrççllaarrýýnnýý ööddeemmeekk vvee
aaiilleessiiyyllee vvaattaannýýnnddaa ttaattiill yyaappmmaakk
iiççiinn NNiiddeerröösstteerrrreeiicchh��ddaa iikkii bbaann-
kkaa ssooyydduuððuu iiddddiiaa eeddiilliiyyoorr..ZZaannllýý-
nnýýnn iizzii,, bbiirr ggaazzeetteeddee yyaayyýýmmllaa-

nnaann ffoottooððrraaffýý ssaayyeessiinnddee bbuulluunn-
mmuuþþttuu..
ZZaannllýýnnýýnn ffiirraarrii ssuuçç oorrttaaððýýnnýýnn,,
ssaakkllaannaann ssooyygguunn ggaanniimmeettiinniinn
5500..000000 EEuurroo��ddaann ffaazzllaassýýnnýý ççaall-
ddýýððýý öönnee ssüürrüüllüüyyoorr..

MMöölllleerrssddoorrff- 28 yaþýndaki aile
babasý, Möllersdorf�ta (NÖ) beþ
hafta içinde iki kez soygun dü-
zenledi. Gazlý tabancayla önce
beldedeki Volksbank�ý, ardýn-
dan da Sparkasse�yi soydu. Her
iki banka da bugüne kadar on
kez soyguna uðramýþ bulunu-
yor! Toplam ganimet, alarm
paketlerinin patlamamasý yü-
zünden 120.000 Euro. Pizza
kuryesini, doðum gününden
bir gün önce düzenlediði ikinci
soygun sýrasýnda kaçmak için
kullandýðý çalýntý bisiklet ele
verdi. Bir gazetenin zanlýnýn fo-
toðrafýný yayýnlamasý üzerine o-
kurlardan biri fotoðraftaki bi-
sikletin oðlunun bisikleti oldu-
ðunu gördü. Aþaðý Avusturya
Emniyet Müdürlüðü soygun
masasý, soygunlarda pizza kur-
yesine; biri pizza aþçýsý, diðeri
tanýdýklarýndan biri olan iki va-

tandaþýnýn yardým etmiþ oldu-
ðunu açýkladý. Olayý takip eden
masanýn sorumlusu Baþkomiser
Burgsteiner, �Firari olan bu iki
kiþinin ganimetin yarýsýný çal-
dýklarý iddia ediliyor� dedi.

ÖZENTI



VViiyyaannaa- 36 yaþýndaki mühendis
Mustafa Ýþçel 10.Viyana Beledi-
ye Meclisi  seçimlerinde 23
Ekim�de aday. Mustafa Ýþçel�in
seçim bildirisinde, Viyana
Eyaleti evlerinin Türk vatanda-
þlarýna açýlmasý, anadilde çocuk
yuvasý, vatandaþlýða geçiþin
kolaylaþtýrýlmasý gibi istekler
dile getiriliyor. Avusturya Basýn
Ajansý�na baðlý OTS üzerinden
yaptýðý basýn açýklamasýnda,
tüm yabancýlarýn uyumuna
destek olmak üzere Viyana�da
yeni kurulan MA17 Viyana
Belediye Meclisi�ni sert bir þekil-
de eleþtirmesi dikkat çekti.
Özellike kýsa adý SPÖ olan
Viyana Sosyalist Partisi�ne yakýn
olan kiþi ve derneklerin MA17�-
den sübvanse edildiðini ifade
eden Mustafa Ýþçel�e bazý soru-
lar sorduk: �Viyana�da partileri
suistimal edip, kendi çýkar ve a-
maçlarý doðrultusunda  süb-
vanse eden, sükse yapmak
isteyen, protokollerde önde
oturma hevesinde olan,
makam peþinde koþanlar mý
var? Entegrasyon acaba tam
olarak oturmuþ mudur? Acaba
bazý Türkler siyasi partileri
�Türkleri temsil ediyorum� diye
sömürüp, aslýnda kendi çýkarla-
rý (iþ, ev çevresi dahil) peþinde
midirler? Seçilirseniz, yerel bir
siyasetçi olarak þikayetçi oldu-
ðunuz bu durumu acaba siz
nasýl düzeltmek istiyorsunuz?
Örnekler ile vereceðiniz cevabý
deðerlendireceðimizden emin
olabilirsiniz.�. Mustafa Ýþçel
aþaðýdaki mektubu kamuoyuna
duyurmak üzere Yeni Vatan
Gazetesi�ne gönderdi. Olduðu
gibi dikkatlere sunuyoruz. 
MMuussttaaffaa ÝÝþþççeell 
10. Viyana Bezirksvorsteherin
Bayan Mosspointner (SPÖ) her
sene kendilerine yakýn dernek-
leri makamýna davet etmekte-
dir. Davet neden edilir? Tanýþ-
mak, derneklerin faaliyetleri

hakkýnda bilgi almak, dernekle-
rin üyelerine hizmet etmek için
sunduklarý projeleri destekle-
mek veya yardýmcý olmak için-
dir. Sayýn Mosspointner bu tür
toplantýlarý her sene yapmakta-
dýr ve dernek yetkilileri toplantý-
lara katýlarak kendilerini tanýtýp,
yaptýklarý projeleri anlatmakta-
dýrlar. Davet edilen derneklerin
sosyalistlerin fikirlerine yakýn
doðrultuda yaptýklarý projeler,
Bezirksvorstehung veya MA17
tarafýndan maddi olarak  des-
teklenmektedir. Muhafazakar
yani sosyalistlere yakýn olmayan
veya tarafsýz olan dernekler,
sunduklarý projelerden destek
görmemektedir. Görüþtüðüm
dernek yetkilileri, artýk kendile-
rinin görüþmeye gitmediklerini,
bir dernek üyesini  gönderdikle-
rini veya hiç kimsenin gitmedi-
ðini ifade ettiler. Çünkü �Gitti-
ðimiz zaman hep ayný þeyleri
duyuyoruz ve sosyalistlere yakýn
derneklerin faaliyetlerinin des-
teklendiðini öðreniyoruz, bizim
taleplerimiz hiç ciddiye alýnmý-
yor.� diyorlar. 10. Viyana�da bir

Türk derneðimizin (adý bende
saklý)  MA17�den Almanca kur-
suna yönelik verdiði proje des-
tek görmemektedir. Sayýn Baþ-
kan bana MA17�de, gelen yazý-
yý gösterdi, ret cevabýný oku-
yunca ayrýmcýlýk yapýldýðýný gö-
rüyorsunuz. Çocuklarýmýza, ve-
killerimize ve emeklilerimize
yönelik sürekli program yapan
bu derneðimizin projeleri, Av-
rupa Birliði tarafýndan maddi
açýdan desteklenmektedir, ama

MA17 bu projeleri reddetmek-
tedir! Ýþte ben bu konudan do-
layý eleþtirmekteyim. Ayrýca 11.
Viyana�da geçmiþte yapýlan ve
yalnýz Türk derneklerinin deðil
Avusturya derneklerinin de ka-
týldýðý  toplantýlarý örnek gös-
termekteyim. Avusturyalý ve di-
ðer derneklerin birbirleri ile ta-
nýþýp, ortak projeler sunmasýný,
bunlarýn da Bezirksvorstehung
ve MA17 tarafýndan desteklen-
mesini arzu etmekteyim. Bizim,
yani ÖVP 10. Viyana�nn yaptýðý
Strassenfest�i örnek göstermek
istiyorum. Cadde festivalinde
deðiþik kültür ve dernekler ken-
dilerini tanýtma imkaný buldu-
lar. Polonyalýlar yemekleri, Türk-
ler forklor ekibi ve Türk yemek-
leri ile, Avusturyalý müzik grup-
larý ve dernekler ise kendilerine
özgü özellikleri ile kendilerini
halka tanýtma imkaný buldular.
Bu vesile ile yerli ve yabancý
halk, dernek ve siyasetçiler bir-
birleri ile tanýþarak ve görüþerek
fikir alýþ veriþi yaptýlar. Ýleride
ortak program yapabilecekleri-
ni söylediler. Benim demek iste-
diðim, hep birlikte yapýlan
programlar insanlarýn birbirleri-
ni tanýmalarý için önemli. Bu di-
yaloglar sayesinde entegrasyo-
nun da daha hýzlý yaþanacaðýna
dikkat çekmek istiyorum.
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ÖVP�nin 10. Viyana Belediye Meclis Adayý
Mustafa Ýþçel�den partilere yandaþ eleþtirisi

Mustafa Ýþçel ÖVP�den  
10.Viyana�dan aday.

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)
• Trafik levha izni

Sakat levhasý ve parkyasaðý
• Þirketýnýzýn tabela müsadeleri
• Tezgah ve büfe müsadesi

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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Yeþiller�den Alev Korun:
�SPÖ�nün Türkiye�yi engelleme giriþimleri utanç verici!�

VViiyyaannaa-  �Avusturya Yeþiller
Partisi, Türkiye'nin AB'ye üyelik
baþvurusunu ve tam üyelik he-
defini destekleyen tek Avustur-
ya partisidir.� diye basýn açýkla-
masýnda bulunan Avusturya
Yeþiller Partisi adayý Alev Ko-
run, açýklamasýnda þunlarý da
ifade etti: ""AAvvuussttuurryyaa SSoossyyaall
DDeemmookkrraatt PPaarrttiissii,, HHaallkk PPaarrttiissii
vvee hhüükküümmeett oorrttaaððýý BBZZÖÖ PPaarrttiissii
yyýýllllaarr ssüürreecceeððii hheerrkkeess ttaarraaffýýnn-
ddaann bbiilliinneenn vvee iikkii ttaarraaffýýnn ddaa ssoo-
rruummlluulluukkllaarrýýnnýý yyeerriinnee ggeettiirrmmeessii

dduurruummuunnddaa ggeerrççeekklleeþþeecceekk oo-
llaann ttaamm üüyyeelliiððiinn,, mmüüzzaakkeerreelleerr-
ddee iissmmiinniinn ggeeççmmeessiinnee bbiillee ttaa-
hhaammmmüüll eeddeemmiiyyoorrllaarr.. BBiizz YYee-
þþiilllleerr oollaarraakk bbuu ýýrrkkççýý ppoolliittiikkaayyaa
hhaayyýýrr ddiiyyoorruuzz!! TTüürrkkiiyyee��nniinn KKoo-
ppeennhhaagg kkrriitteerrlleerriinnii yyeerriinnee ggee-
ttiirrmmiiþþ bbiirr aaddaayy oollaarraakk,, vveerriilleenn
ttaarriihhttee mmüüzzaakkeerreelleerree bbaaþþllaammaa
hhaakkkkýý vvaarrddýýrr.. YYeeþþiilllleerr PPaarrttiissii
ggeeççeenn aayyllaarrddaa oolldduuððuu ggiibbii
mmüüzzaakkeerreelleerriinn bbaaþþllaammaassýý vvee
TTüürrkkiiyyee''yyee kkaarrþþýý vveerriilleenn ssöözzüünn
ttuuttuullmmaassýý iiççiinn bbuunnddaann ssoonnrraa

ddaa eelliinnddeenn ggeelleennii yyaappmmaayyaa
ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr.. DDiiððeerr üüçç ppaarr-
ttiinniinn,, öözzeelllliikkllee üüçç hhaaffttaa ssoonnrraa
yyaappýýllaaccaakk VViiyyaannaa BBeelleeddiiyyee
sseeççiimmlleerriinnddee hhaannggii yyüüzzllee
TTüürrkkiiyyee kköökkeennllii sseeççmmeennlleerriinn
kkaarrþþýýssýýnnaa ççýýkkaarraakk ooyy iisstteeyyee-
cceekklleerriinnii ççookk mmeerraakk eeddiiyyoorruuzz..
AArraallýýkk 22000044''ttee ttüümm AABB ddeevvlleett
bbaaþþkkaannllaarrýýnnýýnn kkaarraarrýýyyllaa aallýýnnaann
33 EEkkiimm mmüüzzaakkeerree ttaarriihhii,, ttaamm
üüyyeelliikk hheeddeeffiinnii iinnaannýýllmmaazz bbiirr
iinnaattllaa iippttaall eettmmeeyyee ççaallýýþþaann AA-
vvuussttuurryyaa hhüükküümmeettii nneeddeenniiyyllee

ssaallllaannttýýddaa.. 4400 yyýýllddaann bbeerrii AABB''yyee
ggiirriiþþii bbeekklleeyyeenn vvee bbiirr yyýýllddýýrr ddaa
rreessmmii üüyyeelliikk aaddaayyýý ssttaattüüssüü oollaann
TTüürrkkiiyyee''yyee ssoonn aannddaa ÖÖVVPP vvee
BBZZÖÖ hhüükküümmeettii ttaarraaffýýnnddaann eenn-
ggeelllleemmee ppoolliittiikkaassýý uuyygguullaannmmaa-
ssýý,, AAvvuussttuurryyaa vvee ttüümm AABB aaççýýssýýnn-
ddaann uuttaannçç vveerriicciiddiirr.. SSPPÖÖ��ddee ssaa-
ddeeccee HHaannnneess SSWWOOBBOO��ddaann
TTüürrkkiiyyee��yyee ddeesstteekk ggeellddii.. SSwwoo-
bbooddaa��yyaa kkaarrþþýý SSPPÖÖ��nnüünn PPaarrttii
TTeeþþkkiillaatt BBaaþþkkaannýý CCaapp,, aaddeettaa ssaa-
vvaaþþ aaççaarraakk ��HHaayyýýrr bbiizz kkaarrþþýýyyýýzz!!��
ddeeddii.. 

SPÖ adayý Aziz Gülüm�den seçime davet
VViiyyaannaa- 5 yýldýr 12.Viyana Bele-
diye Meclis üyesi olan Aziz Gü-
lüm tekrar ayný yerden aday. Vi-
yana�da Türk toplumuna bire
bir en çok hizmet eden ve 25
bin kiþiden fazla insanla son 15
yýlda bire bir görüþen Aziz Gü-
lüm �Hizmete devam!� dedi.
23 Ekim�de herkesi sandýk baþý-
na davet eden Aziz Gülüm,
özellikle 16 yaþýndaki gençlerin
oy kullanmasýný tavsiye ettikten
sonra, �Siyaseti çýkar uðruna
deðil, halka hizmetin Hakk�a
hizmet olduðuna inandýðým
için yaptým, yapýyorum ve hep
yapacaðým.� dedi.  Aziz Gülüm
12. Viyana�dan aday olurken,
bölgenin en güçlü üyesi ve baþ-
kaný SPÖ�lü Hannes Swoboda�-
nýn Avrupa Birliði Parlamento-
su�nda Türkiye�nin Avrupa Birli-
ði�ne üyeliði konusunda tek
�Evet� oyu kullanan üye olmasý
dikkat çekti.  Aziz Gülüm bu
konuda, �Hannes Swobada
yakýn arkadaþým olarak tabii ki
güçlü ve demokratik Tür-
kiye�nin tarafýndadýr.� dedi.

Viyana�da 23 Ekim�de yapýlacak
olan Viyana Eyalet ve ilçe mecli-
si seçimlerinde farklý partiler-
den birçok Türk aday yarýþacak.
SPÖ�den Aziz Gülüm de bu ya-

rýþta yer alacak adaylardan biri.
Aziz Gülüm, 23 Ekim seçimle-
rinde 16 yaþýný doldurmuþ her
Avusturya vatandaþýnýn oy kul-
lanmasý gerektiðini özellikle
vurguluyor. Seçmen yaþýnýn
16�ya indirilmesiyle 16-18 yaþ
arasýndaki gençlerin de oldukça
yüksek bir oy potansiyeline sa-
hip olduðunu belirten Gülüm,
bu demokratik haktan tüm

Türk kökenli Avusturya vatan-
daþlarýnýn yaralanmasýnýn çok
önemli olduðunu söyledi.

Bu seçim ile 100 milletvekili
Viyana Eyalet Meclisi�ne, 40-60
arasýnda deðiþen üye de meclis
üyeliðine seçilmiþ olacak. 16
yaþýný dolduran ve 26 Aðustos
gününe kadar ikameti Viyana�-
da olan Avusturya vatandaþlarý

seçimlerde oy kullanabilecek.
Seçmenlere gönderilecek olan
mektupta, seçmenin nerede oy
kullanacaðý belirtilecek. Sandýk-
lar 7.00-17.00 saatleri arasýnda
açýk olacak ve seçim günü seya-
hat edecek olanlar tren istas-
yonlarýnda ve havaalaný hýzlý
tren noktasýnda oy kullanabile-
cek. Seçim günü Viyana dýþýnda
olanlar ise oy kullanamayacak.   

5 yýldýr 12.Viyana Belediye Mec-
lis üyesi olan Aziz Gülüm tekrar
ayný yerden aday. Viyana�da Türk
toplumuna bire bir en çok hiz-

met eden ve 25 bin kiþiden
fazla insanla son 15 yýlda

bire bir görüþen Aziz
Gülüm �Hizmete

devam!� dedi. 
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SPÖ�den aaday FFahrettin PPetzel:

VViiyyaannaa- Ýkinci Viyana SPÖ�de
yýlladýr parti sekreteri gibi göç-
menlere hizmete eden Fahret-
tin Petzel Yeni Vatan Gazetesi�-
ni ziyaret ederek, �Medyada
Türkiye�den göç eden insanla-
rýn kötülenmesine karþý müca-
dele edeceðim� dedi. 1965 yý-
lýnda Antalya�da doðan Fahret-
tin Petzel, Avusturya�ya evlatlýk

olarak gelmiþ ve mesleki eðiti-
mini Viyana´da tamamlayarak
saðlýk memuru olarak çalýþma-
ya baþlamýþ. Göçmenlerin ayný
zemin ve ayný koþullarda, so-
runsuz olarak birlikte yaþamala-
rý için çaba göstermek gerekti-
ðinin altýný çizen Fahrettin Pet-
zel, �Seçildiðimde en baþta ü-
zerinde duracaðým konu, göç-
menlerin kültürel farklýlýðýný is-
tismarýna karþý koymak olacak-
týr� dedi. �Sizler için çalýþaca-
ðým. Gelin geleceðimizi birlikte
belirleyelim� diyen Fahrettin
Petzel�in, özellikle vurguladýðý
noktalardan bazý baþlýklar:
- Göçmenlerin her konuda cid-
diye alýnmasýný saðlamak,
- Göçmenlerin devlet kurumla-
rýnda çalýþma olanaklarýnýn artý-
rýlmasý için uðraþmak
- Uyumdan da ileri, birlikte ya-

þamanýn olanaklarýný geliþtir-
mek, 
- Göçmenlerin dýþlanmasýný ve
aþaðýlanmasýný engelleyici çalýþ-
ma yürütmek, 
- Göçmenleri sadece yönetilen

deðil ayný zamanda yöneten
konumuna getirmek için proje-
ler üretmek, 
- Göçmenlerin Avusturya med-
yasýnda kötülenmesini önle-
mek.

�Medyada kötülenmeye karþý mücadele edelim� 

Fahrettin Petzel

VViiyyaannaa- ÖVP Entegrasyon
Sözcüsü ve Viyana Belediye
Meclisi Milletvekili Adayý Þir-
van Ekici, Yeþiller Partisi hak-
kýnda �Viyanalý Yeþillerin en-
tegrasyonu ne yazýk ki hayal-
cilikten öte bir þey deðildir.�
dedi.  Yeþiller Partisi�nin icraa-
tý imkansýz siyaset peþinde ol-
duðunu ifade eden Þirvan
Ekici, �Yeþiller siyasi dürüstlük
adý altýnda göçmenlerin ger-
çek sorunlarýna adeta deðin-
memeyi baþarýyor.� dedi. Eki-
ci, �Viyana Yeþiller Partisi, Vi-
yana�nýn 16. veya 17. bölge-
lerinde güzel yaþamdan söz
ediyor, ancak çoðu göçmenin,
tuvaletleri bile dýþarýda düþük
standartlý evlerde yaþadýklarýný
görmezlikten geliyor.� sözleri-
nin altýný çizdikten sonra
�Göçmenler bu bölgelerde,
Yeþillerin hayal ettiði çok kül-
türlü ortamda deðil, adeta
gettolarda yaþamakta. Yeþiller

güzel konuþarak içi boþ icra-
atlar peþindeler. Yeþiller hayal
dünyasýný býrakýp Türkiye�den
göç etmiþ insanlarýn ev, eði-
tim ve gelecek sorunlarýna
kökten çözüm getirecek siya-
set peþinde koþsunlar, çünkü
ÖVP Viyana�da tüm sorunlara
kökten çözüm getirecektir.�
dedi.

Þirvan Ekici: �Yeþiller hayal peþinde� 

VViiyyaannaa- Szene Wien tarafýn-
dan düzenlenecek olan, Wie-
ner Konzerthaus, Porgy &
Bess, Aux Gazelles ve Sargfab-
rik gibi konser salonu ve lokal-
lerde, Ekim ayý içinde yapýlma-
sý planlanan festivalde Türki-
ye�den de ünlü sanatçýlar yer
alacak. Usta yorumcu Fuat Sa-
ka 18 Ekim akþamý Porgy &
Bess�te Karadeniz melodilerini

dinleyicilerin beðenisine suna-
cak. Sivas�ýn ünlü halk ozanla-
rýnda olan Cemal Özcan, Çið-
dem Þimþek ve Þentürk Ýyido-
ðan da �Sivas�tan Üç Aþýk�
adlý konserleriyle Sargfabrik�te
türkü þöleni yapacaklar. Festi-
vale Türkiye�nin yaný sýra Azer-
baycan, Fas, Cezayir ve Mali�-
den de ünlü sanatçýlar sahne
alacak.   

Ekim�de kültür festivali

Fuat Saka
Þirvan
Ekici
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Zorbalýktan kaçan kadýn sayýsý giderek artýyor
Viyana�da hher ddört kkadýndan bbiri iiliþkilerinde eerkek zzorbalýðýnýn kkurbaný ooluyor/ FFederal hhükümet bbütçeyi kkýsýtlýyor

VViiyyaannaa- Tehlike, aslýnda en gü-
venilecek kiþiden, ya (eski) ko-
cadan ya da babadan geliyor.
Viyana�da yaþayan ve erkek iliþ-
kisi olan her dört kadýndan biri
erkek zorbalýðýnýn kurbaný olu-
yor. Çocuklar da etki altýnda ka-
lýyor. Erkek zorbalýðýndan ka-
çanlara barýnak sunan Viyana
kadýn evleri dün 2004 yýlý rapo-
runu kamuoyuna sundu. Viya-
na�daki dört kadýn evi, geçen yýl
toplam 516 kadýn ve 453 ço-
cuk barýndýrdý. Viyana Kadýn
Evleri Baþkaný Martina Ludwig,
�Bu sayýda büyük ölçüde artýþ
bekliyoruz� dedi. �2005 yýlýnýn
ilk yarýsýnda kadýn evlerine sýðý-
nanlarýn sayýsý 326�yý buldu�.
Telefonla yardým isteyenlerin
sayýsý da artmakta. Geçtiðimiz
yýl yaklaþýk 3000 kadýn telefon-
la yardým talebinde bulunmuþ-
tu. Kaba kuvvet kullanmak yü-
zünden ortak meskenlerinden
uzaklaþtýrýlan erkeklerin sayýsýn-
da da artýþ görülüyor. Bu sayý
geçen yýl 1945 iken bu yýlýn ilk
yarýsýnda 1317�yi buldu. Kadýn
sorunlarýyla görevli Belediye
Meclisi üyesi Sonja Wehsely
(SPÖ), zorba erkeðin mesken-
den uzaklaþtýrýlmasýndan sonra

maðdurlarla ilgilenen danýþma
bürolarýnýn bütçelerinde �ö-
nemli ölçüde� kýsýntý yapýldýðýný
ifade etti. �Federal hükümet bu
kadrolarý açlýktan öldürüyor. Bu
yüzden Viyana�nýn 18., 19.,
21., 22. ve 23. bölgelerinde þu
anda danýþma faaliyetleri yapý-
lamýyor�. Viyana Danýþma Bü-
rosu�ndan alýnan bilgiye göre
Temmuz 2004 tarihinden bu
yana bütün maðdurlara yardým
edilemiyor. Ýç Ýþleri ve Kadýn Ýþ-
leri bakanlýklarýnýn bu çalýþma-
lara ayýrdýðý bütçe 2003 yýlýna
oranla yüzde beþ oranýnda ký-
sýntýya uðradý. Danýþma faali-
yetlerinin kesintisiz yürütülebil-
mesi için kadrolu beþ eleman
daha gerekiyor. Bakanlýklar,
2005 yýlý baþýnda sadece 1¾

kiþilik kadro artýrýmýnda bulun-
du. Ludwig, Viyana Belediyesi�-
nin kadýn evlerine ayýrdýðý büt-
çeyi �yeterli� bulduðunu ifade
etti. Yaklaþýk dört milyon Euro�-
luk bu bütçeyle yalnýz kadýn ev-
leri deðil, zorbalýk maðdurlarý-
na uzun süreli desek amacýyla
kullanýlan 26 apartman dairesi
yönetiliyor. 2004 yýlýnda kuru-
luþa baþvuran kadýnlarýn üçte i-
kisi, zorbalýk kurbaný olduklarý
iliþkilere son vermeyi baþarmýþ
bulunuyor.

ZZoorrbbaallýýkk mmaaððdduurrllaarrýýnnaa kkoorruummaa
vvee yyaarrddýýmm ssuunnaann kkuurruulluuþþllaarr::
KKaaddýýnn eevvlleerrii:: Zorbalýk kurbaný
olan kadýnlar Viyana�daki dört
kadýn evinde çocuklarýyla birlik-
te kalacak yer bulabilir. Uzun

süreli destek amacýyla ayrýca 26
apartman dairesi de maðdurla-
rýn hizmetinde bulunuyor. Ka-
dýnlar, isterlerse isimlerini açýk-
lamadan da evlere kabul edile-
biliyor.

DDaannýýþþmmaa:: Viyana Kadýn Evleri
Derneði�nin ayrýca acil durum-
larda danýþma hizmetleri sunan
bir birimi var
(1. Viyana, Fleischmarkt 14/10,
Tel.: 512 38 39). Acil yardým bi-
rimine 743 12 90, 202 55 00,
408 38 80 veya 545 48 00
numaralý telefonlardan ulaþýla-
bilir. Derneðin hizmetleri konu-
sunda genel bilgi 
www.frauenhaeuser.wien.at
adresli Ýnternet sitesinde bulu-
nuyor.

68 kilo eroin, trene yüklü kamyonda saklý bulundu
��RRaayyllaarrddaakkii kkaarraayyoolluu�� AA-
vvuussttuurryyaa��nnýýnn uuyyuuþþttuurruuccuu
mmeerrkkeezzii oolluuyyoorr!! WWeellss��ddee
((OOÖÖ)) TTüürrkkiiyyee��ddeenn ggeelleenn
mmuuttffaakk eeþþyyaassýý yyüükkllüü ttrreeyylleerr-
llii bbiirr kkaammyyoonnddaa,, ssüürrüüccüü
mmaahhaalllliinniinn kkaappýý bbooþþlluukkllaarrýý-
nnaa ssaakkllaannmmýýþþ 6688 kkiilloo eerrooiinn
eellee ggeeççiirriillddii.. ÜÜçç ççooccuukklluu
TTüürrkk þþoofföörr ggöözzaallttýýnnaa aallýýnnddýý..

VViiyyaannaa- 97 kilo eroin ele
geçirilmesinin üzerinden
henüz bir ay bile geçme-
miþken, federal polisi Yuka-
rý Avusturya eyalet güven-
lik güçleri ve gümrükle iþ-
birliði yaparak uyuþturucu
kaçakçýlarýna �raylardaki
karayolu�nda yeni bir dar-
be indirdi. Ele geçirilen 65
paketin piyasa deðeri 40
milyon Euro�yu buluyor!
Türk nakliye þirketlerinden
birinin 49 yaþýndaki þoförü,
38 tonluk kamyonuyla Bul-

garistan ve Romanya üze-
rinden Macaristan�a ulaþ-
mýþ ve Avusturya�ya gel-
mek üzere kamyonu �ray-
lardaki karayolu� olarak
bilinen trene yüklemiþti.
Wels terminalinde kam-
yon þoförü olaðanüstü a-
sabiyetiyle dikkat çekti. 
Köln�deki bir Alman fir-
masýna Türkiye�den mut-
fak eþyasý götüren kamyo-
nun, Suben sýnýr kapýsýn-
daki röntgen aygýtýnda
kontrol edilmesiyle tam i-
sabet kaydedildi. Türk
mafyasý her yýl kötü þöh-
retli Balkan Yolu kanalýyla
tonlarca uyuþturucu mad-
denin yaný sýra yüzlerce
kaçak ve fahiþeyi Batý ve
Kuzey Avrupa�ya sokuyor.
Üç çocuklu aile babasý þo-
förün iþverenleri araþtýrý-
lýyor.

Üç çocuklu aile babasý Türk Wels�de (OÖ) tutuklandý:
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YYüükklleemmee-bbooþþaallttmmaa aallaannllaarrýýnnddaa
kkoonnttrroolllleerr ssýýkkýýllaaþþttýýrrýýllýýyyoorr.. KKýýrrmmýýzzýý
ýýþþýýkkttaa dduurrmmaayyaannllaarrýý kkoonnttrrooll eeyy-
lleemmii bbaaþþllýýyyoorr
VViiyyaannaa- Viyana�da yükleme bo-
þaltma alanýný bloke eden sürü-
cülerin otomobilleri en kýsa sü-
rede çekiciyle uzaklaþtýrýlacak.
Ekim ayýndan itibaren 40 oto-
park kontrolörü daha görev ya-
pacak. Böylece Viyana sokakla-
rýndaki otopark kontrolörlerinin
sayýsý 300�e ulaþýyor. Trafik so-
runlarýyla görevli Viyana Beledi-
ye Meclisi Üyesi Rudolf Schic-
ker, Viyana�nýn yeni trafik gü-
venliði programýný tanýtýrken,
�Yeni elemanlara izinsiz park
etmiþ otomobilleri derhal çek-
tirmeleri konusunda kesin tali-
mat verildi� dedi. 2004 yýlýnda
trafik kazalarýnda 25�i yaya ol-
mak üzere 43 kiþi hayatýný kay-
betti. Araþtýrma sonuçlarýna
göre yayalarýn %60�ý kýrmýzý ý-

þýkta kavþaktan geçiyor. Schic-
ker, �Belediye, polis örgütüyle
iþbirliði yaparak, yaz aylarýnda
uygulanan yaya geçidi kontrol-
leri doðrultusunda aðýrlýklý giri-
þimler baþlatacak� dedi. Disip-
linsiz yayalara hemen ceza kesi-
lecek. Viyana�daki bireysel trafi-
ðin artýþ hýzýnýn önümüzdeki
yýllarda düþürülmesi amaçlaný-
yor. Azami hýz 30 kilometreyle
sýnýrlanmýþ alan sayýsý artýrýlýyor.

Ayný zamanda yol onarýmlarý sý-
rasýnda adacýklar, virajlar ve ye-
þil alanlar eklenerek sürücülerin
fazla hýz yapmalarý engellene-
cek. Viyana trafik uzmanlarý,
ayrýca anayollardaki yoðun tra-
fiðin düzenli akýþýný saðlamaya
çalýþýyor. Belediye 46. þubesi
(Trafik organizasyonu) sorum-
lusu Peter Lenz, �Ana hatlarda
trafik ýþýklarýný sürekli akýþý sað-
layacak þekilde optimalleþtir-

mek zorundayýz� dedi. Lenz,
bu konudaki kuþkularýný da dile
getirdi: �Tekniðin sýnýrlarýný zor-
luyoruz. Bu olanaklarýn yaný sý-
ra Viyana�da trafik bilinci oluþ-
turmamýz gerekiyor�. Belediye,
Trafik Güvenliði Vakfý ile ortak
çalýþarak huzurevlerinde �trafik-
te doðru davranýþ� ve okullarda
�güvenli okul yolu� bilgileri ve-
recek.

Þehir içi trafik disiplinsiz: 
Viyana�da otopark kontrolörlerinin sayýsý artýrýlýyor
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Eðer ailenize % 100 helal ve
en iyi kalitedeki sosisi sunmak
istiyorsanýz� 

Robert Damkjaer Ltd. Þirketi�n-
de Ailem Sosisleri�nin üreti-
minde akýllarda hiç bir soru i-
þareti býrakýlmamaktadýr. Ü-
rünlerimiz %100 helal olup, Ýs-
lam Kültür Merkezi (ICC)�nin
yaný sýra, merkezi Mekke´de
bulunan Müslümanlar Dünya
Ligi ve Sudi Arabistan tarafýn-
dan da tanýnmaktadýr.

Ailem Sosisleri büyük bir dik-
katle, Türk ve Müslüman de-
ðerlerine göre üretilmektedir. 
Bir insan için aile çok önemli-

dir. Bu yüzden onlara üretilebi-
lenin en iyisini, en iyi þekilde
sunmak gerekir. Bu ayný za-
manda þirketimizin sloganýdýr. 

Ailem Sosisleri en iyi tavuk e-
tinden, en iyi kalitede üretildik-
ten sonra, ailenizin damak ta-
dýna uygun, saðlýklý koþullarda
sizlere sunulmaktadýr. Saðlýklý
beslenme hem yaþlýlar hem de
çocuklar için çok önemlidir.

Ailem Sosis çok yönlüdür. Ýs-
terseniz pratik bir þeyler hazýr-
lamak için, isterseniz sýcak ana
yemeklerinizde kullanabilirsi-
niz. Ailem Sosisleri�nin lezzet
keyfini, dilerseniz öðlen pay-

dosunda veya aile gezilerinde
çýkarabilirsiniz.

Ailem Sosisi�nin, herkesin ho-
þuna giden hafif baharatlý bir
tadý vardýr. Ailem Sosisi isterse-
niz aperatif olarak, isterseniz
günlük yemeklerinizde kulla-
nabilirsiniz. Mükemmel lezze-
tin tadýna varacaksýnýz!

Ailem Sosisleri doldurulurken
kullanýlan katký maddelerinden
tamamýyla arýtýlmýþ, saf kanat
etinden üretilmektedir. Bu,
ayný zamanda modern tüketi-
cinin saðlýklý ve hafif besleme
arzusuna da uyumludur. Ürü-
nün üretiminde hiç bir katký
maddesi kullanýlmadýðýndan,
Ailem Sosisleri kolayca hazme-
dilebilir ve tamamýyla tavuk eti

tadýndadýr. Robert Damkjaer
Ltd. Þirketi, her geçen gün tü-
keticisinin istemine daha uy-
gun, kalori deðerleri düþük bir
ürün üretebilmek için uðraþ
veriyor. Bu yüzden Ailem Sosis-
leri, þeker veya alerjik hastalýðý
bulunanlar için de zararsýzdýr. 

Robert Damkjaer Ltd. Þirketi
birçok kuþaktýr en iyi kalitede
et üretmektedir. 
Fabrika 1961´de kurulmuþ ve
bugün 3. kuþak tarafýndan her
alanda yönetilmektedir. Yö-
netim ayný zamanda, sosislerin
40 seneyi aþkýn zamandan beri
olduðu gibi bugün de eski tari-
felere göre üretilmesine çok
büyük önem veriyor. Böylece
gerçek lezzet de korunmuþ
oluyor.

Ailem- Sizin seçiminiz

6. VViyana�da aana ccadde üüzerinde DDöner,
gýda üürünleri vve ccafe oolarak iiþlettiðimiz ddük-
hanýmýzý ççalýþýr ddurumda hhazýr mmüþterisiyle
devren ssatmak iistiyoruz. DDükhan 1100 mm²

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0699 19 52 63 28

Devren satýlýk Dükkan

3. VViyana�da SSchlachthausgasse üüzerindeki
Schnitzel vve DDöner üüzerine ççalýþan ddükkaný-

mýzý ddevren ssatýyoruz.
43 mm²
316.- EEuro KKira

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0699 10 61 95 22

Devren satýlýk Schnitzelhaus
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Birol KKýlýç

Sözlerin bittiði, gözyaþla-
rýnýn kuruduðu yerdeyiz.
Pakistan, belki bizden ki-
lometrelerce ötede ama
�acýlarý ve sýkýntýlarý� A-
vusturya�da yüreklerimiz-
de. Evet, deprem acýsýný
Türkiye�den göç eden in-
sanlar çok iyi bilir. Bu acýyý
ancak biz yüreklerimizde
hissedebiliriz� Kardeþi-
miz, canýmýz Pakistan�da
binlerce yetim, kendilerine
yardým edecek þefkatli bir
el bekliyor. Beklemeyelim,
Viyana�dan ve Avusturya�-
nýn her yerinden bu eli u-
zatalým. �Baþkalarý ne ya-
pýyor?� diye bakmayalým,
�Ben ne yapabilirim?� di-
ye soralým. Pakistan�a,

�yalnýz deðilsiniz� deme-
nin zamaný. Pakistan, Tür-
kiye coðrafyasýnda yaþa-
yan insanlarý hiç yalnýz bý-
rakmadý. Pakistan�ýn çile-
keþ halký, dünyada bize
karþýlýksýz dostluk göster-
miþ bir milletir. Bizler, in-
sanlýk görevimiz gereði bu
mübarek ayda saniye kay-
betmeden bu kardeþle-
rimize, en baþta maddi
yardýmda bulunalým.
Yeni Vatan Gazetesi der-
hal Pakistan Büyükelçili-
ði�ni aradý, Pakistan halký-
na yardým için gerekli olan
banka havale numarala-
rýný aldý. Haydi, sýra bizde!
Bir iki Avro�ya bakmaksý-
zýn, elimizden gelen yardý-
mý yapalým. Bizim kötü
günlerimizde, o fakir fu-

kara ellere yardým eli uza-
tan, bize kadirþinaslýðýn ve
fedakarlýðýn en ince ör-
neklerini ispatlamýþ Pakis-
tan halkýný yalnýz býrakma-
yalým. Büyük âlim ve þair
Aydýn Muhammed Ýkbal�-
in torunlarýnýn ellerinden
tutalým. Ýþte, Avusturya
Pakistan Büyükelçiliði�nin
(Tel.:01/368 73 81) bizzat
bize verdiði  
Pakistan depremine acil yar-
dým� banka hesap (konto) nu-
marasý:

Pakistanische BBotschaft, 
Präsident FFonds, 

Zweck: EErdbeben  
Kon.Nr: 550671487501 

Bank AAustria 
BLZ: 112000 

Yardým ve dualarýmýzla Pakistan�dayýz
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VViiyyaannaa- Yeni Vatan Gazetesi Vi-
yana�daki Türk restoranlarýný
gezdi ve birçok not aldý. Bir ta-
kým tavsiyelerimiz olacak. Türki-
ye deyince birçok insanýn aklýna
ilk baþta leziz Türk yemekleri
geliyordur. Özellikle Türkiye dý-
þýnda yaþayan vatandaþlarýmýz
daha bir özlem duyar Türk ye-
meklerine. Ama yemeklerimizin
damaklarda býraktýðý lezzet sa-
dece Türklerle sýnýrlý deðil. Yýl-
lardýr beraber yaþadýklarý bu
farklý kültürün yemekleri birçok
Avrupalý tarafýndan da beðeni
kazandý. Hatta birçoklarý �Türk
yemekleri çok daha lezzetli� di-
yor. Türk restoranlarý müþteri
potansiyelini yabancýlar üzerine
kuruyor. Ýþte bu lezzet dünyasý-
nýn büyüsünün bozulmamasý
ve hatta daha fazla insan tara-
fýndan tanýnmasý isteniyorsa,
Türk restoraný sahipleri ve çalý-
þanlarýna büyük görevler düþü-
yor. Viyana genelinde yaptýðý-
mýz incelemeler, maalesef bazý
standartlarýn olmadýðýný ya da
eksik olduðunu gösterdi. Zira
bu olumsuzluklar, hem Türk
kültürünün tanýtýmý hem de
Türk insanýnýn deðer yargýlarý a-
çýsýndan eksi puan niteliði taþý-
makta. Ve bu eksiklikler gideril-
mez ise maddi manevi sadece
restoran sahipleri deðil, bu
piyasadaki prestijimiz de kaybe-
decek. Yeni Vatan Gazetesi ola-
rak biz de �halka hizmet� anla-
yýþý ile yola çýkarak, gördüðü-
müz eksiklikler doðrultusunda
Türk restoranlarýna tavsiyelerde
bulunmayý uygun gördük.
En baþta yemeklerin saðlýk açý-
sýndan tehlike oluþturmamasý-
na dikkat edilmesi gerekiyor.
Bunun dýþýnda maddeler halin-
de sýralamak gerekirse;   

� Ýsim tabelasýnýn gözü týrma-
lamayacak þekilde ve okunaklý
yazýlmasý

� Temiz, düzenli bir giriþ kýsmý-
nýn olmasýnýn yanýnda, ilk izle-
nimin olumlu olmasýna dikkat

edilmesi
� Garson ve diðer çalýþanlarýn
ayný kýyafeti taþýyor olmasý; te-
miz, düzgün bir görünüþe sa-
hip olmalarý

� Oturma düzenin planlý bir þe-
kilde yapýlmýþ olmasý

� Havalandýrma sistemi ve ge-
rekli teknik donanýmýn bulun-
masý

� Yemek yerken kullanýlan mal-
zemenin temizliði

� Menünün anlaþýlabilir, Al-
manca açýklamalý olmasý ve ya-
bancý misafirlerin daha kolay
karar verebilmesi için menüde
yemeklerin resminin bulunmasý

� Yemeklerde kullanýlan malze-
menin tazeliði
� Kanserojen ve daha birçok
hastalýk riski nedeniyle yanmýþ
yaðlarýn birden fazla kullanýl-
mamasý
� Yemeklerin lezzetli, özenle ve
temiz bir þekilde hazýrlanýp, yö-
reselliðine uygun olarak sunu-
mu
� Servisin profesyonel bir ekip-
çe, güler yüzlü bir þekilde yapýl-
masý. Çalýþanlarýn özellikle Al-
manca konusunda sýkýntý yaþa-
mamalarý

� Tuvaletlerin yeterli büyüklükte
olmasý ve temizliðine özellikle
özen gösterilmesi

� Sigara içilmeyen bir bölümün
olmasý

� Müþteri yoðunluðunun art-
masýyla doðru orantýlý olarak
hizmet kalitesinin de artmasý.
Kalitenin bozulmamasý

Bu tespitler, bir restoran için ol-
mazsa olmaz kurallar ve gerek-
liliklerdir. Eðer Türk yemekleri-
nin þanýný devam ettirmek isti-
yorsanýz, bu hususlara çok dik-
kat etmeniz gerekmektedir.

VViiyyaannaa- talk2U ürünleriyle
yurt dýþý telefon görüþmesi
yapmak zaten öteden beri
son derece ucuzdu (örneðin
1. yurt dýþý bölgesine, yani Al-
manya, Ýtalya, USA ve birçok
baþka ülkeye dakikasý 3,2
Cent), ama talk2U holiday
þimdi daha da fazlasýný sunu-
yor. Aralarýnda Slovenya, Hýr-
vatistan, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Brezil-
ya, Yunanistan�ýn da bulun-
duðu 52 ülkeyle ve Avusturya
sabit telefon þebekesiyle yapý-
lacak görüþmeler için 300 üc-
retsiz dakika veriyor. Aylýk pa-
ket fiyatý 9,60 Euro ile birlikte

hesaplandýðýnda dakika ücreti
inanýlmaz bir düzeye, 3,2
Cent�e geliyor. talk2U Genel
Müdürü Frinder, bu bilgileri
verirken, �Herkes telefon fatu-
rasýna bir göz atýp, karþý kom-
þuya telefon etmek için bile
kaç para ödediðini görsün. Bu
fiyatlarda insanýn neredeyse
dostlarýný uzak ülkelerden a-
rayasý geliyor, çünkü onlara
telefon etmek ayný bölgeden
birini aramaktan daha ucuz�
dedi. IT-Technology GmbH�-
nýn servisi olan talk2U, gerek
ev gerekse iþ yeri telefonlarý i-
çin çok uygun þartlar sunuyor.

ttaallkk22UU:: HHiizzmmeett ssuunnuuccuunnuunn kkoodd nnuummaarraassýýnnýý
ççeevviirrmmeeddeenn yyuurrtt ddýýþþýýnnaa tteelleeffoonn eettmmeekk aaþþýýrrýý

uuccuuzzllaaddýý

Yurt dýþýna telefon etmek 
talk2U ile ucuz!

Türk restoranlarýna tavsiyeler
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2 Milyon�dan fazla kiþinin ener-
ji ihtiyacýný güvenilir bir þekilde
karþýlamak sorumluluk ister.
WIEN ENERGIE bu sorumlulu-
ðun bilincinde. Yýlýn 365 günü,
günün 24 saati insanlarýn ener-
ji ihtiyaçlarýný gidermek için
WIEN ENERGIE�nin 5.600 çalý-
þaný sabah akþam hizmet ver-
mektedir. Onlar çok çalýþarak,
Avrupa çapýnda en geliþmiþ
üretim birimlerinden birinin e-
lektrik, hava gazý ve uzaktan
ýsýtmayla devamlý çalýþýr durum-
da olmasýný saðlýyorlar. Enerji
ihtiyacýnýn kesintisiz karþýlana-
bilmesi için büyük bir santral
parkýna ve binlerce kilometre
uzunluðunda að hattýna ihtiya-
cýnýz bulunmaktadýr. WIEN
ENERGIE son 10 yýlda alt yapý
çalýþmalarýna ve çevre teknolo-
jisine çok yüksek miktarda har-
camalarda bulundu.      

AAvvrruuppaa��nnýýnn eenn
mmooddeerrnn ssaannttrraalllleerrii

Santral parkýndaki üretim bi-
rimleri, çevreye duyarlý su ener-
jisi, doða, rüzgar enerjisi veya

güneþ enerjisi ile çalýþýyor. Ayný
zamanda kurum, Viyana�nýn
Simmering, Donaustadt ve
Leopoldau ilçelerinde de çevre-
ye duyarlý santraller iþletmekte-
dir. Kalorik santrallerde, hava
gazý ve ýsý yaðýndan elektrik el-
de etmektedir.

2277..000000 kkmm uuzzuunnlluuððuunnddaa hhaatt
Ýnsanlarýn enerji ihtiyacýnýn kar-
þýlanmasý için görkemli bir að
sistemi kurulmuþtur. Elektrik i-
çin yaklaþýk 23.000 km uzunlu-
ðunda hat ve kablo çekilmiþtir.
WIEN ENERGIE FERNWÄRME
1000 km�lik boru hattýyla
250.000 kiþiye sýcak su temin
etmektedir. Hava gazý ise Avru-
pa�nýn en modern gaz iletim
sistemi ile yapýlmýþ ve yaklaþýk
3440 km uzunluðundaki hat-
tan akmaktadýr.  

BBiillggiilleennddiirrmmee vvee HHiizzmmeett
Wien Energie�nin �Da bin ich
mir sicher� yani �Burada gü-
vendeyim� sloganý ayný zaman-
da müþterilerini en iyi þekilde
bilgilendirdiðinin bir simgesidir.

WIEN ENERGIE müþterilerinin,
elektrik ve gaz faturalarýný, aç-
ma ve nakil iþlemlerini veya tari-
feler ile ilgili sorularýný içtenlikle
cevaplamaktadýr.

Müþteri temsilciliðinin dürüst
çalýþanlarý, bire bir veya ücretsiz
telefon bilgi hattý ile her soru-
nuzu ciddi ve dürüstlükle ce-
vaplamaktadýr.

Mariahilfer Strasse 63�de bulu-
nan WIEN ENERGIE Haus, müþ-
terilerini en iyi þekilde bilgilen-
diren iletiþim merkezi olarak i-
sim yapmýþtýr. Uzmanlar enerji
tasarrufu hakkýnda kolay yollar
gösterirken, inþaat, ýsýnma ve
izole etme hakkýnda da müþte-
rilerini bilgilendiriyorlar.

WWIIEENN EENNEERRGGIIEE
MMüüþþtteerrii BBiillggii MMeerrkkeezzii::

Spitalgasse 5-9,1090 Wien
Pazartesi-Cuma: Saat 8:00�dan
15:00�a kadar.
E-mail: info@wienenergie.at

Bilgi Hattý : 0800 500 800
Pazartesi-Cuma: Saat 7:30�dan
18:00�a kadar.

Ýnternet: www.wienenergie.at

WWiieenn EEnneerrggiiee HHaauuss
Mariahilfer Straße 63,
1060 Wien
Telefon: 58 200
Pazartesi - Çarþamba:
Saat 9:00�dan 18:00�a kadar.
Perþembe:
Saat 9:00�dan 18:00�a kadar
Cuma:
Saat 9:00�dan 15:00�a kadar.

Viyana�nýn enerjisini kim temin ediyor?
Sýcak bbir bbanyo, ýýlýk ýýsýda bbir eev, ssinemada een yyeni ffilm, mmetro iile sseyahat�.

Bunlarýn hhepsinin eenerji ggücüne iihtiyacý vvar. BBunun aarkasýnda kkim vvar?

Fotocredit: WIEN ENERGIE

Fotocredit: WIEN ENERGIE

WWIIEENN EENNEERRGGIIEE´́nniinn aarrkkaassýýnnddaa AAvvrruuppaa´́nnýýnn eenn mmooddeerrnn GGaazz YYöönneettiimm SSiisstteemmii bbuulluunnuuyyoorr..WWIIEENN EENNEERRGGIIEE´́nniinn aarrkkaassýýnnddaa AAvvrruuppaa´́nnýýnn eenn mmooddeerrnn GGaazz YYöönneettiimm SSiisstteemmii bbuulluunnuuyyoorr..

En ggeliþmiþ EElektrik SSantralleri CChristina SStürmer´in 
sahne ýýþýklarýný ttemin eediyor.
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Dondurmalý Waffle keyfi 
WWaaffffllee 

Kaç kiþilik: 8-10 
Hazýrlama süresi: 10 dk.
Piþme süresi: 15-20 dk. 

MMaallzzeemmeelleerr::

�  100 gr margarin
�  1 su bardaðý dolusu un
�  1 su bardaðý süt
� Yarým çay kaþýðý kabartma
tozu
�  3 yumurta
�  Yarým su bardaðý toz þeker
�  Yarým çay kaþýðý tuz
� Izgarayý yaðlamak için sývý
yað

ÜÜzzeerrii iiççiinn:: 
�  Pudra þekeri

HHaazzýýrrllaannýýþþýý::
� Margarini eritip soðumaya
býrakýn. Unu bir kaseye alýp, ka-
bartma tozu ile harmanlayýn.
Sütü ilave edip mikserle çýrpa-
rak yedirin. 

� Karýþýma toz þeker, tuz ve yu-
murtalarý ilave edip mikserle
çýrpmaya devam edin. Eritilmiþ
margarini ekleyip çýrpýn ve ha-
muru 20 dakika dinlendirin.

� Waffle ýzgarasýna bir fýrça
yardýmý ile sývý yað sürün. Ha-
murdan kepçe kepçe alarak ýz-
garaya dökün. Izgarayý kapatýp
4-5 dakika piþirin. Waffle�leri
servis tabaðýna alýp üzerine
pudra þekeri serperek dilediði-
niz dondurma ile birlikte servis
yapýn. 

PPiiþþeerrkkeenn yyaayyddýýððýý,, iinnssaannýý ççeekkeenn mmiiss ggiibbii kkookkuussuuyyllaa vvee ççýýttýýrr lleezzzzeettiiyyllee ççookk sseevviilleenn WWaaffffllee''yyii eevvddee hhaazzýýrrllaammaayyaa nnee ddeerrssiinniizz??
ÖÖzzeelllliikkllee ççooccuukkllaarr,, ddoonndduurrmmaa iillee ssuunnuulldduuððuunnddaa bbuu nneeffiiss ttaattllýýyyaa bbaayyýýllýýrrllaarr..

Kuzu etli bahar türlüsü 
KKuzu eettli bbahar ttüürlüüsüü 

Kaç kiþilik: 6 
Hazýrlama süresi: 20 dk. 
Piþme süresi: 35 dk. 

MMaallzzeemmeelleerr::

�  500 gr. kuzu kuþbaþý
�  4 soðan
�  300 gr. bezelye
�  300 gr. bakla
�  2 enginar
�  5-6 kiraz domates
�  2 taze sarýmsak
�  2 çorba kaþýðý un
�  1 çay kaþýðý kekik, karabiber
�  1 defne yapraðý
�  2 çorba kaþýðý margarin
�  1 su bardaðý sýcak su
�  Tuz, karabiber

HHaazzýýrrllaannýýþþýý::
� Bezelyeyi ayýklayýn. Enginarla-
rý temizleyip iri iri doðrayýn ve
kararmamasý için limonlu suda
bekletin. Baklayý temizleyip or-
tadan ikiye bölün ve limonlu
sudaki enginarlara ekleyin. Taze
sarýmsaklarý temizleyip kýyýn.
Soðanlarý soyup küçük küçük
doðrayýn. 
� Margarini tencerede eritip,
soðan ve eti pembeleþtirin. Un,
karabiber, kekik ve defne yapra-
ðýný ilave edip karýþtýrarak kavu-
run. Bezelye ve baklayý ekleyin.
Üzerine sýcak suyu döküp, kýsýk
ateþte 20 dakika kapaðý kapalý
olarak piþirin. Enginar, sarýmsak
ve kiraz domatesleri ekleyip tuz
serpin ve sebzeler iyice yumu-
þayýncaya kadar piþirin. Sýcak o-
larak servis yapýn. 

BBeezzeellyyee,, eennggiinnaarr vvee bbaakkllaannýýnn eenn bbooll oolldduuððuu mmeevvssiimmddee bbuu sseebbzzeelleerrddeenn yyaarraarrllaannaallýýmm.. 
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VViiyyaannaa�� Orta dereceli okul öð-
retmenleri sendika temsilcisi
Walter Riegler düzenlediði
basýn konferansýnda, �Glenn
Ford�la Sidney Poitier�in baþ-
rollerini oynadýðý �Þiddet to-
humlarý� adlý film, New York
okullarýndan birindeki zorbalý-
ðý konu almýþtý. Gerçi henüz A-
merika�daki boyutlara eriþme-
dik ama okullarýmýzda zorbalýk
eðilimi giderek artmakta� söz-
leriyle konuyu açýkladý. �Ýþin en
ürkütücü tarafý, zorbalýk yaþý-
nýn gittikçe düþmesi. Daha bir-
kaç gün önce iki meslekdaþým,
öðrenci kampýndan sonra ba-
na geldiler. Yüzleri ve kollarý
týrmýk ve ýsýrýk içindeydi�.
Yukarý Avusturya Öðretmenler
Sendikasý Baþkaný Walter
Wernhart da alarm sinyalleri
veriyor: �Örencilerin öðret-
menlere karþý, gerek sözlü ge-
rekse fiziksel saldýrýlarý gittikçe
artmakta� diyerek örnekler
gösteriyor. �Zorbalýk zaman
zaman ýsýrma, çimdik atma ve
yumruklamaya kadar varabili-
yor�.
�Bu problemli öðrenciler an-
cak olaðanüstü durumlarda o-
kuldan uzaklaþtýrýlýyor.� diye-
rek yakýnýyor Walter Wernhart.
�Genellikle sýnýflarýna devam
ediyor ve adeta bir domino et-

kisine yol açýyorlar. �Nasýl olsa
cezalandýrýlmýyorum, demek ki
böyle davranmaya devam ede-
bilirim� inancýndalar�. Gerçek-
ten, öðrencileri zorbalýk suçuy-
la mahkemeye vermek müm-
kün deðil. Yasalara göre ancak
14 yaþýndan büyük olanlar
Gençlik Mahkemesi�ne verile-
biliyor.

AAllaarrmm zziilllleerrii ççaallmmaallýý
Bu fenomenin temelleri hangi
nedenlere dayanýyor? Sendika
temsilcisi Walter Riegler, �Ne-
denleri açýklamak için konu-
nun derinliklerine inmek ge-
rekli� diye belirtiyor. Okullarýn
çoðunda öðencilerle isteðe
baðlý olarak bir davranýþ anlaþ-
masý yapýlmakta. Ebeveynler,
öðrenciler ve öðretmenler okul
içi davranýþlarý ortak karar al-
dýklarý maddelerle belirliyorlar.
Bu davranýþ anlaþmalarýnýn ya-
rarlý olup olmadýðý konusunda
henüz Avusturya çapýnda bir
araþtýrma yapýlmamýþ.
Durum okuldan okula farklý o-
labilir, ancak öðretmenlerin
öðrenci zorbalýðý konusunda
gittikçe artan þikayetleri karþý-
sýnda, Kültür Bakanlýðý�nda e-
ninde sonunda alarm zillerinin
çalmasý gerekiyor.

Avusturya�da
öðrenciler gittikçe

zorbalaþýyor!

Polis:
�Kavga 
deðil,
savaþ

gibiydi�

Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

aile ile

Avusturya�nýn 

her yerinde

buluþturuyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24
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VViiyyaannaa- 15. Viyana´da West-
bahnhof´un karþýsýndaki sigor-
ta bürosunu hemen hemen he-
pimiz tanýrýz. 1996 senesinde
Avrupa�nýn en büyük sigorta ve
mali danýþmanlýk þirketlerinden
biri olan AWD´de tecrübe ka-
zanarak sigorta sektörüne atý-
lan Yýlmaz Orhan, Viyana�da
belli baþlý Avusturyalý sigorta
bürolarýnýn içine girmeyi baþar-
mýþ. Türklere hizmet vermek
için kurulan ilk sigorta bürosu
olma özelliðine de sahip olan
þirket, Avusturyalý sigorta þir-
ketlerinin her sene düzenlediði
�en iyi sigorta bürosu� yarýþma-
larýnda Avusturyalý meslektaþla-
rýný geride býrakarak birçok kez
birincilik ödülünü almaya hak
kazanmýþ. Yeni Vatan Gazetesi,
sigorta sektöründe tasarrufu
ön planda tutarak daha yenilik-
çi bir anlayýþla çözümler ürete-
bilmeyi saðlayan LIFETIME Si-
gorta ve Mali Danýþmanlýk Þir-
keti�nin yöneticisi Yýlmaz Orhan
ile sigortacýlýk konusunda gö-
rüþtü.

YYeennii VVaattaann GGaazzeetteessii:: Vatandaþ
ve esnafýmýzýn sigorta yaptýrýr-
ken nelere dikkat etmeleri gere-
kiyor?
YYýýllmmaazz OOrrhhaann:: Sigorta gözle
görülür elle tutulur bir ürün
olmadýðý için, ilk önce güvenilir
bir yerden bilgi alýnmasý gereki-
yor. Avusturya�da 20 den fazla
þirketin bulunduðunu düþünür-
sek, bu iþin ne kadar zor oldu-
ðunu anlayabiliriz. Sigortadaki
amaç, alýn teriyle çalýþarak
sahip olduðumuz deðerli þeyle-
rimizi, gelebilecek tehlikelere
karþý güvence altýna almaktýr.
Sigorta þirketleri herhangi bir
hasar durumunda ilk önce
müþterisini deðil, kendi çýkarla-
rýný düþünmektedir. Ýþte bu
noktada, baðýmsýz çalýþan ve

müþterisinin haklarýný koruyan
iyi bir sigorta danýþmanýna
ihtiyaç var. Þu an büromuzda
15�ten fazla sigorta þirketinin
acenteliðini yapýyoruz. Bu geniþ
yelpaze bizim, vatandaþlarýmý-
zýn haklarýna ulaþmamýzý, en iyi
sigorta güvencesini en uygun
primle sunmamýzý saðlýyor. 

YY.. VVaattaann:: Sigortadan tasarruf
etmek için ne yapmak lazým? 
YY.. OOrrhhaann:: Ayný araba için en
ucuz araba sigortasýyla en pa-
halý araba sigortasýnýn arasýnda
%50 ye kadar prim farký olabi-
liyor. Eskisi gibi sigorta þirketle-
ri primlerini yalnýzca motor gü-
cüne göre deðil, sürücünün er-
kek mi bayan mý olduðuna, sü-
rücünün ve taþýtýn yaþýna veya
hangi bölgede oturduðuna gö-
re hesaplýyor. Özellikle taþýt a-
lan gençleri, sigorta þirketleri ya
hiç almýyorlar ya da yüksek
primlerden sigortalýyorlar. Böy-
le bir durumda gençlerimizin
aldýklarý taþýtlarý anne veya ba-
basýnýn üstüne kayýt etmeleri
daha akýllýca oluyor. Kýyaslandý-
ðý zaman 9. Stufe�de (basa-
mak) ucuz olan bir sigorta þir-
keti, 0. Stufe�de pahalý olabili-
yor. Yani herkes için özel hesa-
plama yapýlmasý gerekiyor.
Ortalama olarak sigorta poliçe-
lerinin incelenmesiyle senelik
500 Euro�ya kadar tasarruf
etmek veya %50´ye kadar indi-
rim vermek mümkün oluyor.
Tabi en iyisi kaliteli bir sigortaya
ucuz bir primle sahip olmak. 

YY.. VVaattaann:: %50 ye kadar indirim
vermeniz nasýl mümkün olu-
yor?
YY.. OOrrhhaann:: Viyana�da bu özel
imkana sahip olan az sayýdaki
sigorta bürolarýndan bir tanesi
de biziz. Bu indirimlerden ya-
rarlanabilmek için vatandaþlarý-

mýzýn ayný sigorta þirketinde
birden fazla sigortaya sahip ol-
masý yani �Vollkunde� olmasý
gerekiyor. Böylelikle 81 KW
motor gücü olan bir VW
Sharan´ýn 9. Stufe�de sigorta
primi € 605,- + € 376,- motor
vergisiyle toplam senelik €
981,- oluyor. Normal sigorta
primine kýyasla bu senelik €
488,- tasarruf anlamýna geliyor.
Vatandaþýmýz tasarruf ettiði bu
miktarý özel bir emeklilik veya
hayat sigortasýna yatýrdýðýnda
extra bir maliyet olmadan gele-
ceðini güvence altýna alabiliyor.
Sigortaya ödeyeceði parayý
kendi cebine ödüyor. Ayrýca
kaza yapmadýðý her sene için,
ödediði primlerin %10´unu
sigorta þirketi geri iade ediyor.

YY.. VVaattaann:: Vatandaþlarýmýza ve
esnafýmýza önerileriniz neler-
dir?
YY.. OOrrhhaann:: Hâlâ evinin ve iþ yeri-
nin �nasýlsa bir þey olmaz� di-
yerek sigortasýný yaptýrmamýþ
vatandaþlarýmýz var. Genellikle
baþýmýza bir olay geldikten
sonra akýllanýyoruz. Bu anlayýþý-
mýzýn deðiþmesi lazým. Ýnsanlar
tatillerini, geleceklerinden daha
iyi planlýyorlar. Emeklilik siste-
mindeki geliþmelerden, vatan-
daþlarýmýz hâlâ tam olarak ha-

berdar deðil. Avusturyalýlarýn %
70´i hayat ve emeklilik sigorta-
sýyla geleceklerine yatýrým ya-
parken, bu oran Türkler arasýn-
da %15 civarýnda. Avusturya�-
da sosyal sistem çökmekte. Þu
an 40 yaþ ve altýnda olanlarýn
emekli olabilmeleri için 70 yaþý-
na kadar çalýþmalarý söz konu-
su. Yetkili bir Mali Danýþman o-
larak herkese, bütçesine göre
gelecekte maddi baðýmsýzlýkla-
rýný kazanabilecekleri bir hayat
ve emeklilik sigortasýna yatýrým
yapmalarýný tavsiye ediyorum.
Böyle bir poliçe bankadan kredi
çekmeyi kolaylaþtýrdýðý gibi em-
lak alýnacaðý zaman da kullaný-
labiliyor. Ne kadar erken baþla-
nýrsa o kadar iyi olur. Özellikle
bu konu hiçbir güvencesi olma-
yan veya sigorta süresi az olan
ev hanýmlarý için çok önem ta-
þýyor. Vatandaþlarýmýzý büro-
muza gelerek, þu anki kanunla-
ra göre ne kadar emekli maaþý
alabileceklerini hesaplatmaya
davet ediyorum. 

YY.. VVaattaann: Teþekkür ederiz. 

LIFETIME Allg. Ds. GmbH
Felberstr. 2, 1150 Wien

Tel: 789 41 41 

wwwwww..lliiffeettiimmee..ccoo..aatt

Sigortadan nasýl tasarruf edilir?
��EEvviinniizzee hhýýrrssýýzz ggiirrddii,, ssuu bbaassttýý,, sseeyyaahhaattee ççýýkkttýýnnýýzz hheerr þþeeyyiinniizz ççaallýýnnddýý,, iiþþ yyeerriinniizzddee yyaannggýýnn ççýýkkttýý,, aarraabbaayyllaa kkaazzaa yyaappttýýnnýýzz,, aarraabbaannýýzz ççaallýýnnddýý,,
hhaassttaallaannddýýnnýýzz aammeelliiyyaatt oolldduunnuuzz�� KKýýssaaccaassýý bbaaþþýýnnýýzzaa ggeelleebbiilleecceekk hheerr þþeeyy ggeellddii,, aammaa ssýýrrttýýnnýýzz yyeerree ggeellmmeeddii.. ÞÞaayyeett iiyyii bbiirr ssiiggoorrttaannýýzz vvaarrssaa!!��
AAvvuussttuurryyaa��ddaa bbiinnlleerrccee TTüürrkk aaiilleessiinniinn vvee yyüüzzlleerrccee TTüürrkk eessnnaaffýýnnýýnn ssiiggoorrttaa ddaannýýþþmmaannllýýððýýnnýý yyaappaann LLIIFFEETTIIMMEE SSiiggoorrttaa BBüürroossuu��nnuunn yyöönneettiicciissii,,
YYeettkkiillii MMaallii DDaannýýþþmmaann YYýýllmmaazz OOrrhhaann bbööyyllee ddiiyyoorr..

Yýlmaz Orhan
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VViiyyaannaa - 1960�lý ve 1970�li yýl-
larda davetimize uyarak Avus-
turya�ya gelen ilk göçmen ku-
þaðýnýn bireyleri, artýk günlük
sorunlarý çözmekte güçlüklerle
karþýlaþýlan yaþlara geldi. Ýleri
yaþtaki göçmenlere hizmet ver-
mek için açýlan ve Sozial Global
tarafýndan desteklenen mer-
kezde, yaþlý göçmenlere bun-
dan sonra kendileri için önemli
olan her türlü bilgi verilecek".
Belediye Meclisi�nin Göçmen ve

Kadýn Sorunlarýyla ilgili görevli-
si Mag. Sonja Wehsely, danýþ-
ma merkezini bu sözlerle açtý.
Törene Sozial Global Yönetim
Kurulu Baþkaný Mag. Eva-Maria
Luger ve SPÖ Belediye Meclisi
Üyesi Anica Matzka-Dojder de
katýldý. Wehsely  "Terra ile yar-
dým talebinde bulunanlarýn ilk
adýmda baþvuracaklarý bir da-
nýþma bürosu oluþturuldu. Ýleri
yaþtaki göçmenlere Boþnakça,
Hýrvatça, Kürtçe, Sýrpça, Türk-

çe, Ýngilizce ve Almanca dille-
rinde resmi daireler ve diðer
danýþma merkezleriyle iliþkileri-
ni yöneltici bilgi verilecek ve uz-
manlar tarafýndan gerekli gö-
rüldüðü durumlarda bu iliþkiler
izlenip desteklenecek" dedi.
Terra�da danýþmanlýk ücretsiz
olarak yapýlacak.
Göçmenliðin özellikle yaþlýlar
için yarattýðý genel sorunlar dý-
þýnda (lisan zorluðu, geçim so-
runu, emeklilik, sosyal yardým,

hasta bakým ve gözetimiyle ilgi-
li sorular) Terra�da ayrýca kadýn-
lara yönelik eðitim ve meslek
öðrenimi, ikili iliþkilerde sorun-
lara çözüm bulmak ve boþ za-
maný deðerlendirmek konula-
rýnda danýþmanlýk yapýlacak. 
Terra danýþmanlarý, yetkilendir-
me konusuna özellikle önem
veriyorlar. Buradaki amaç, mer-
keze baþvuranlarýn sorunlarýný
olabildiðince tek baþlarýna çöz-
meyi öðrenmeleri, ancak bu
öðrenim sürecinde yanlýz býra-
kýlmamalarý olarak açýklanýyor. 
Ýleri yaþtaki göçmenlerin kar-
maþýk sorunlarýný çözebilmek i-
çin merkezin diðer sosyal kuru-
luþlarla olumlu iliþkiler içinde
olmasý ve kentin sosyal sistemi-
ne yerleþmesi gerekiyor. Terra�-
nýn görevinin önemli bir bölü-
mü, göçmen sorunlarýnýn çözü-
münde böyle bir sosyal að ku-
rup deðerlendirmek olarak gö-
rülüyor. Söz konusu sosyal að i-
çinde, hem yardýma gerek du-
yanlarýn sorunlarýnýn çözümün-
de bürokratik engellere takýl-
madan desteklenmesi hem de
farklý kuruluþlarýn ayný sorunla
ilgilenmek zorunda kalmamasý
amaçlanýyor. Ayný zamanda
mevcut danýþma ve destek hiz-
metlerindeki gediklerin sapta-
nýp, kontrol altýna alýnmasý
bekleniyor. Sozial Global AG,
sosyal hizmet kuruluþu olarak
çoðunluðu kadýnlardan oluþan
1300 eleman çalýþtýrýyor. Kuru-
luþ felsefesinin temeli göçmen-
lerle ve göçmenler için çalýþmak
olarak belirleniyor. Sozial Glo-
bal, elemanlarýnýn çok kültürlü
ve çok dilli olmasýný temel kay-
naklarýndan biri olarak görüyor.
Çalýþanlarýn üçte birinden fazla-
sý göçmenlerden oluþmakta. 

Yaþlý göçmenler için danýþma merkezi

TTeerrrraa yyaaþþllýýllaarraa ddaannýýþþmmaannllýýkk

adres ve telefonlarý: 
Terra 

Windmühlgasse 26,
1060 Wien 

Tel. 581 07 17
e-mail:

terra@sozial-global.at

Sonja Wehsely
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Sýfýr komisyon ile üstün hizmet
ÞÞuubbee:: WWaall lleennsstteeiinnppllaattzz 33-44,,  11..  kkaatt ,,  11220000 WWIIEENN

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88

Ýhtiyaçlarýnýza öönem, ddostluðunuza
deðer vveriyoruz

ZENTRAL FINANZ
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VViiyyaannaa-Krone Gazetesi�nin ver-
diði habere göre; ��2255 yyaaþþýýnnddaa-
kkii TTüürrkk,, MMiisstteellbbaacchh��ddaakkii ((AAþþaaððýý
AAvvuussttuurryyaa)) PPrrootteessttaann kkiilliisseessiinniinn
kkaappýýssýýnnddaa uuyyuuþþttuurruuccuu ssaattttýý!!
DDüüzziinneelleerrccee ggeennccee ssaaddeeccee eess-
rraarr ddeeððiill,, aayynnýý zzaammaannddaa kkookkaaiinn
vvee eerrooiinn ggiibbii aaððýýrr uuyyuuþþttuurruuccuu
mmaaddddee tteemmiinn eettttii.. BBiirr bbaaþþkkaa
vviiccddaannssýýzz tteellllaall ddaa AAmmsstteetttteenn��-
ddee ((AAþþaaððýý AAvvuussttuurryyaa)) 1133 yyaaþþýýnn-
ddaakkii kkýýzzllaarraa uuyyuuþþttuurruuccuu ssaattýýþþýý
yyaappaarrkkeenn ttuuttuukkllaannddýý..��
Krone�de yayýnlanan haber

þöyle:
25 yaþýndaki suçlu ile müþteri-
leri, düzenli aralýklarla Mistel-
bach�taki Protestan kilisesinin
kapýsýnda, bazen de þaraplarýy-
la ünlü Poysdorf Köyü�ndeki
Schullerberg�de buluþuyorlar-
dý. Ardýndan hýzlý alýþveriþ baþ-
lýyordu: Marihuana, kokain, e-
roin ve hatta amfetaminler!
Durum, bu yýl baþýndan beri
süregelmekteydi. Tellalýn müþ-
teri grubu düzinelerce öðrenci
ve genci kapsamýþtý. �Soruþtur-

ma devam etmekte� diyor yet-
kili polis memuru. Ama kilise-
nin önündeki alan artýk huzura
kavuþmuþ durumda, çünkü
Türk tellal, Mistelbach uyuþtu-
rucu masasý memurlarý tarafýn-
dan evinde yakalanarak tutuk-
landý ve Korneuburg cezaevine
gönderildi. 17 yaþýndaki bir
baþka uyuþturucu tellalý da
ayný vicdansýzlýkla Amstetten�-
de (Aþaðý Avusturya) satýþ yap-
maktaydý. Adam, gencecik kýz-
larý uyuþturucu baðýmlýsý yap-

maktan kaçýnmadý. Daha 13
yaþýndaki gençleri önce evine
davet edip, esrarlý sigara ve
Speed haplarý ikram etti. Ar-
dýndan uyuþturucularý para
karþýlýðýnda sattý...

Türk uyuþturucu tellalý ibadethane kapýsýnda mal sattý!

Çamaþýr fabrikasýnda ölümle sonuçlanan korkunç kaza

73 yaþýndaki Türk iþçisi 130 derece 
sýcaklýktaki buhar odasýnda haþlandý

VViiyyaannaa��nnýýnn DDoonnaauussttaaddtt bbööllggee-
ssiinnddee bbuulluunnaann MMEEWWAA ççaammaaþþýýrr
ffaabbrriikkaassýýnnddaa 7733 yyaaþþýýnnddaakkii bbiirr
TTüürrkk iiþþççiissii iiþþ kkaazzaassýý ssoonnuuccuu ffeeccii
þþeekkiillddee ccaann vveerrddii.. AAccýýllaarr SS.. aaddllýý
kkiiþþii,, hheennüüzz bbeelliirrlleenneemmeeyyeenn bbiirr
nneeddeennddeenn ööttüürrüü yyýýkkaammaa þþeerrii-
ddiinnddee bbuulluunndduuððuu ssýýrraaddaa üüfflleeçç-
lleerrddeenn 113300 ddeerreeccee ssýýccaakkllýýððýýnnddaa
bbuuhhaarr ffýýþþkkýýrrmmaayyaa bbaaþþllaaddýý.. ÝÝkkii ççoo-
ccuukk bbaabbaassýý iiþþççii aaððýýrr þþeekkiillddee yyaa-
nnaarraakk hhaayyaattýýnnýý kkaayybbeettttii..

VViiyyaannaa- �Anlaþýlýr gibi deðil!
Türk iþçisi Acýlar firmamýzda yýl-
lardýr özenli çalýþmasýyla taný-

nan bir elemanýmýzdý� diyen
MEWA�nýn basýn sözcüsü Wolf-
gang Lohr, �Teknik kontrol de,
makinenin kusursuz çalýþtýðý
dýþýnda herhangi bir sonuç ver-
medi� dedi. 
Olay þöyle geliþti: Emekli olduk-
tan sonra da yarým gün çalýþa-
rak firmasýna sadýk kalan 73 ya-
þýndaki Türk iþçisi Acýlar S. -her
zaman olduðu gibi- çarþamba
akþamý, çamaþýrlarýn buharla
temizlenmesi için çamaþýr kon-
teynerlerini yýkama þeridine
sürdü. Bilinmeyen nedenlerle
bir anda yüksek basýnçlý üfleçler

devreye girdi ve 130 derece sý-
caklýðýndaki buhar yaðmuruna
tutuldu. Son derece ciddi ya-

nýklarla Linz�deki özel yanýk kli-
niðine kaldýrýlan Acýlar, kaza ak-
þamý hayatýný kaybetti.
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AAllmmaannyyaa��ddaa 1188 EEyyllüüll 22000055 PPaa-
zzaarr ggüünnüü yyaappýýllaann eerrkkeenn ggeenneell
sseeççiimm ssoonnuuççllaarrýýnnaa ggöörree bbeeþþ
TTüürrkk mmeecclliissee ggiirrmmeeyyee hhaakk kkaa-
zzaannddýý.. GGööççmmeennlleerree hhiizzmmeett eett-
mmeekk iiççiinn ssaabbýýrrssýýzzllaannddýýkkllaarrýýnnýý bbee-
lliirrtteenn bbeeþþ TTüürrkk kköökkeennllii vveekkiill ççookk
mmuuttlluu oolldduukkllaarrýýnnýý ddiillee ggeettiirrddiilleerr..

BBeerrlliinn- Almanya�da 18 Eylül
2005 Pazar günü yapýlan erken
genel seçim sonuçlarýna göre

beþ Türk meclise girmeye hak
kazandý. Soysal Demokrat Parti
(SDP)�den Lale Akgün, Yeþiller�-
den Ekin Deligöz, Sol Parti
PDS�den Sevim Daðdelen, Hü-
seyin Aydýn ve Hakký Keskin fe-
deral mecliste görev yapacak-
lar. Oldukça çekiþmeli geçen se-
çimlerde çeþitli partilerden ve

baðýmsýz olarak 26 Türk kýyasý-
ya mücadele etti. Meclise beþ
Türk gönderen Türk vatandaþ-
lar sonuçlar neticesinde olduk-
ça mutlu. Zorlu rakiplerini geri-
de býrakan Türk kökenli vekiller
de çok sevinçli olduklarýný ve bir
an önce görevlerinin baþýna ge-
çip, vatandaþlara hizmet etmek

istediklerini belirttiler. Seçim za-
ferlerini ilk olarak aileleriyle kut-
layan vekiller, Almanya�da yaþa-
yan Türklerin yoðun olarak se-
çimlere katýlýp, oy kullanmala-
rýndan dolayý çok mutlu olduk-
larýný belirttiler. Ayrýca Türk va-
tandaþlara oylarýndan ve des-
teklerinden dolayý da teþekkür-
lerini dile getirdiler.

Almanya�daki sseçimler ssonrasý 55 TTürk ffederal mmeclise ggirdi

Alman Parlementos�unda 5 Türk kökenli Alman

Hukuk Forum
Özürlü pasaportu (Behinder-
tenpass), Avusturya çapýnda
özürlülere verilen ve özürlülük
halinin kanýtý olan belgedir. Ö-
zürlü pasaportu bütün özürlü-
lere özürlülüklerinin niteliðine
bakmadan verilir. Bu belge
Fransýzca, Almanca ve Ýnglizce
düzenlenir ve yurt dýþýnda da
geçerliliðe sahiptir. Özürlü pa-
saportuna sahip olan þahýslar
birçok konuda öncelik hakkýna
sahip olur ve birçok yerde fiyat
indiriminden yararlanýrlar. 
HHaannggii þþaarrttllaarrddaa vveerriilliirr
Özürlü pasaportu alabilmek i-
çin gerekli þartlar þunlardýr: 
�Normal oturumu Avusturya�-
da olmak 
�Ayrýcalýklý özürlü konumunda
olmak ya da bakým parasý
(Pflegegeld) alýyor olmak ya da
artýrýlmýþ aile yardýmý alýyor

olmak ya da özürlülükten kay-
naklanan çalýþamama duru-
munun doðurduðu parasal
yardým hakký olmak
� Vücut özürlülüðünün %50�-
nin üstünde olmasý / Gelir du-
rumunun özürlülükten dolayý
%50�nin altýnda olmasý 

Özürlülüðün aðýrlýðý, ilgili ku-
rumlarýn doktorlarý tarafýndan
tespit edilir (Landesstelle des
Bundessozialamtes). Saptama
iþlemi hastalýk ve doktor rapor-
larý göz önünde bulundurul-
mak suretiyle özürlülüðün be-
lirlenmesi ile ilgili genelgeye
göre yapýlýr. 
Özürlü pasaportu ile ilgili yet-
kili kurum Bundessozialamt�ýn
eyalet temsilcilikleridir (Land-
esstelle).  
Gerekli belgeler

�Doldurulmuþ özürlü pasa-
portu talep formu
�� E1a Formu
�� Özürlülük ile ilgili raporlar ve
mahkeme kararlarý
Baþvuru yapýldýktan sonra ö-

zürlü pasaportu posta ile adre-
se teslim edilir.

CCaaffeerr EEmmiinnooððlluu

Lale
Akgün

Hüseyin Aydýn
Sevim DaðdelenHakký Keskin 
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YYeennii VVaattaann GGaazzeetteessii��nniinn EEyyllüüll
22000055 ssaayyýýssýýnnddaa ssaayyffaa 3300��ddaa yyaa-
yyýýnnllaannaann bbiirr hhaabbeerriimmiizzee,, VViiyyaa-
nnaa��ddaa iiþþççii hhaakkllaarrýý uuzzmmaannýý oollaann
vvee TTüürrkkiiyyee��ddeenn ggööçç eeddeenn iinnssaann-
llaarraa yyaarrddýýmmddaa bbuulluunnaann SSaayyýýnn
KKaaddiimm ÜÜllkkeerr��ddeenn sseerrtt aammaa üüss-
lluupplluu bbiirr eelleeþþttiirrii ggeellddii.. YYeennii VVaa-
ttaann GGaazzeetteessii��nniinn bbuu yyaazzýýyyýý bbiirree
bbiirr yyaayyýýnnllaammaassýýnnddaakkii aammaaccýý;;
bbaaððccýýyyýý ddöövvmmeekk ddeeððiill üüzzüümmüü
yyeemmeekk,, ffaarrkkllýý ddüüþþüünncceelleerriinn bbiirr
aarraaddaa ggüüzzeellee vvee ddooððrruuyyaa uullaaþþ-
mmaassýýnnýý ssaaððllaammaakk vvee eenn öönneemmllii-
ssii ��hhüürr ddüüþþüünncceeyyee�� vveerrddiiððii öönnee-
mmiinn aallttýýnnýý bbiirr kkeezz ddaahhaa ççiizzmmeekk
iisstteemmeessiiddiirr..
KKaaddiimm ÜÜllkkeerr 
Yeni Vatan Gazetesi�nin Eylül
2005 tarihli sayýsýnda bir haber
dikkatimi çekti; gazetenin 30.
sayfasýnda Cüneyt Arkýn ve Ke-
mal Sunal�ýn baþrollerini oyna-
dýklarý filmlerin afiþlerine ait re-
simlerin de verildiði haberde
�Eski Türk filmleri dünyayý gül-
dürüyor� deniliyordu. 
YYeennii VVaattaann��nnýýnn MMiilllliiyyeett GGaazzeettee-
ssii��nnddeenn aallddýýððýý hhaabbeerrddee,, eesskkii
TTüürrkk ffiillmmlleerrii oo kkaaddaarr kkööttüüyymmüüþþ
kkii,, kkööttüüllüükklleerriinnddeenn ddoollaayyýý yyookk
ssaattýýyyoorrmmuuþþ..  
Milliyet Gazetesi her zaman
yaptýðý gibi Amerikan aðzýyla
Türk filmlerine karþý açýlmýþ psi-
kolojik harbe katkýda bulunu-
yor. Maalesef buna da Yeni Va-
tan Gazetesi haberi sayfalarýna
taþýyarak alet oluyor. Yeni Vatan
Gazetesi�ni Türk deðerlerini sa-
vunan ve o deðerleri koruyan
bir gazete olarak bildiðimden
dolayý üzüldüm. Her ülkede gü-
zel romanlar, þiirler, öyküler ya-
zýlmýþtýr, güzel þarkýlar söylen-
miþtir. Bunun yanýnda çok kötü
þiirler, romanlar da yazýlmýþ ve
çok kötü þarkýlar da yapýlmýþtýr.
Ülkemizde de bu böyledir, çok
kötü filmlerin yanýnda, tarihte
yerlerini almýþ birbirinden güzel
filmler de yapýlmýþtýr. Fakat be-
nim iddiam þudur; eenn kkööttüü TTüürrkk
ffiillmmii bbiillee eenn iiyyii AAmmeerriikkaann ffiill-
mmiinnddeenn ddüünnyyaa iinnssaannllýýððýý iiççiinn

ddaahhaa zzaarraarrllýý oollmmaammýýþþttýýrr.. Bun-
dan dolayý da en kötü Türk fil-
mi eenn iiyyii AAmmeerriikkaann ffiillmmiinnddeenn
ddaahhaa iiyyiiddiirr vvee ddeeððeerrlliiddiirr.. Mil-
yonlarca insanýn izlediði ve
milyonlarca dolar para harca-
narak yapýlan o sözde güzel A-
merikan filmlerini bir düþünün,
dünya insanlýðýna tamir edil-
mesi mümkün olmayan zarar-
lar açmýþtýr! Sadece yýllardýr
gösterilen �Yýldýzlar Savaþý�
filmlerini düþünün. Yýllarca o ve
benzeri filmlerle evimizde bom-
balandýk. Bu bombalanmanýn
sonucunda insanlarýn etten ve
kandan oluþmuþ yürekleri artýk
plastikten yüreklere dönüþtü ve
duygusuzlaþtýrýldý. Evlerinde ve
sinema koltuklarýnda Amerikan
filmleri ile bombalanan insan-
lýk, duygusuz, hissiz, makine-
leþmiþ nesnelere dönüþtürül-
dükten sonra da artýk sýra Ame-
rikalýlarýn gerçek bombalamala-
rýna geldi. Diðer ülkelerin ya-
nýnda Afganistan Amerikan

bombalarýnýn hedefi oldu. O-
nun akabinde ise Irak�ýn bom-
balanmasýný yaþadýk ve hala ya-
þýyoruz. Seyirci çoðu kez film
kahramanýnýn yerine koyar ken-
dini, onunla acý çeker, onunla
sevinir, onunla güler ve onunla
aðlar. Yürek hala ayný yürektir,
etten, kastan ve kandandýr. Bu-
rada Türk sinemasýnýn efsane
oyuncularýndan Cüneyt Arkýn�-
ýn yýllar önce bir Türk dergisin-
de kendisi ile yapýlan söyleþide
dile getirmiþ olduðu bir anýsýný
paylaþmak istiyorum. Cüneyt
Arkýn, Amerikan film yapýmcýla-
rýnýn zamanýn Baþbakaný Turgut
Özal�a Türk filmlerine destek o-
lunmamasý (Turgut Özal sanki
Türkiye�nin Baþbakaný deðilmiþ-
çesine) ve Türkiye�de Türk film-
lerinin daha az gösterilmesi için
baský uyguladýklarýný anlatýyor-
du. Þimdi bu haberde Milliyet
Gazetesi�nin amacýnýn ne oldu-
ðunu merak ediyor, �Acaba ga-
zete sahibi Aydýn Doðan  Ame-

rikan  filmlerini mi pazarlaya-
cak?� diye düþünüyorum. Zira;
Aydýn Doðan�ýn gazete ve tele-
vizyonlarda, satýn almak istedi-
ði devlet kurumlarý aleyhinde
yayýnlar yapmýþ olduðu hafýza-
lardadýr. Konu film olunca bir
konuyu daha burada paylaþ-
mak istiyorum. Geçtiðimiz gün-
lerde gazetelerin bir çoðu pek
hoþ olmayan bir filmin reklamý-
ný yaptýlar. Avusturyalý yazar
Barbara Frischmuth�un ayný
adlý romanýndan sahneye akta-
rýlan filmi Avusturya devlet tele-
vizyonunda gösterildi. "Die
Schrift des Freundes� filminin
galasýna davetli olan bazý gaze-
teciler konuyu anlamamýþ ola-
caklar ki, filme sayfalarýnda bol-
ca yer verdiler. Konusunun Ale-
viler üzerine yoðunlaþtýðý film-
den bir mesaj çýkýyordu. O da;
Türkiye�de Aleviler tutucu Ýs-
lamcýlarla sürekli kavga halin-
dedirler, onun için de Alevilerle
kurulacak olan iliþkilerden u-
zaklaþmak gerekmektedir. Bu
mesaj belki Avrupalýnýn görmek
istediði mezhep çatýþmasýna
uygundur. Ancak Türkiye�de
birbirleriyle yaþamak zorunda
olan biz Alevi ve Sünnilerin ta-
lepleri deðildir. Filmleri ve olay-
larý dolduruþa gelmeden, gör-
düðümüzü akýl süzgecimizden
geçirdikten sonra yorumlama-
lýyýz ki sonradan piþmanlýk duy-
mayalým. Bundan dolayý; de-
ðerlerimize her zaman sahip çý-
kan ve onlarý onurlandýran Yeni
Vatan Gazetesi�nin Amerikan
kaynaklý bir haberi neden bu
þekilde yayýmladýðýný sorgula-
mak istiyorum. Ayný durum di-
ðer gazeteler için de geçerlidir.
Toplumumuz için hiç de dost
olmayan bir film, düþünmeden
neden reklam edilir. Ülkesini se-
ven diðer gazetelerin yanýnda
Yeni Vatan�a içten çaðrým, oyu-
na gelmeyelim, hele hele Ame-
rikan propagandasýna hiç alet
olmayalým.

Eleþtiren okuyucu mektubunun baþlýðý:
�Plastikleþtirilen Kalpler ve Amerikan Filmlerinin Rolü�
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Bismil'de aðaya karþý ayaklanma:

Aðalýk düzeni býktýrdý
DDiiyyaarrbbaakkýýrr- Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarýna göre, hazine arazi-
lerinin satýþýný öngören 4070
sayýlý kanun, bu arazilerin önce-
likle kullanan kiþilere satýlmasýný
öngörüyor. Güneydoðu�daki a-
ðalar ise, buna karþý çýkýyor ve
topraðýn kendilerine ait oldu-
ðunu söyleyerek mafyavari yön-
temler ile halký korkutuyorlar.
Güneydoðu halký, �Yetti artýk
bu aðalýk mafyasý� diyerek a-
yaklanmaya baþladý.  Aðalýk dü-
zeninin hala hüküm sürdüðü
Güneydoðu Bölgesi'nde, aða
zulmüne karþý köylülerin baþlat-
týðý baþ kaldýrma eylemi baþka
köylere de sýçradý. Diyarbakýr'ýn
Bismil Ýlçesi'ne baðlý Aslanoðlu
Köyü'nde, 600 kiþinin yaþam
hakkýnýn köy aðasý Naaf Kahra-
man tarafýndan ihlal edildiði id-
diasý ile köylüler tarafýndan
protesto gösterisi düzenlendi.
Vatandaþlarýn köy dýþýna çýkma-
masý için aða tarafýndan köyün
çevresine çukurlar kazýldýðýný

söyleyen Abdullah Tangül,
"Devletin satýþa çýkardýðý hazine
arazilerinin, 60 bin dönüm top-
raðý olan aða yerine köylülere
satýlmasýný istiyoruz" dedi. Di-
yarbakýr'ýn Bismil Ýlçesi Sinanlý
Köylüleri'nin aða protestosun-
dan sonra, bu kez ayný ilçeye
baðlý Aslanoðlu  Köyü'nde ma-
rabalar aðaya baþ kaldýrdý. Köy-
de bulunan 6 bin dönüm hazi-
ne arazisinin aðaya satýþýný en-
gellemek için köy meydanýnda
toplanan yaklaþýk 100 kiþilik
grup, ellerindeki Türk Bayraðý
ve afiþlerle slogan atarak aðayý
protesto etti. Köylüler adýna
basýn açýklamasýný okuyan Ab-
dullah Tangül, hazine arazileri-
ni kullanan aðanýn, köylülere
zulüm ettiðini iddia etti. Toprak
aðasý Naaf Kahraman'ýn, köyün
etrafýna çukurlar kazarak sýnýrý-
ný kýrmýzý çizgilerle belirlediðini
söyleyen Abdullah Tangül, "Bi-
zim amacýmýz, kimseden sada-
ka almak  deðildir. Bizler kimse-

nin hakkýna, hukukuna göz
koymuþ deðiliz.  Devletin malý
olan hazine arazilerinin satýþýn-
dan faydalanmak istiyoruz. Kö-
yümüzde yaklaþýk 6 bin dönüm
hazine arazisi bulunmaktadýr
ve bu araziler aðaya satýlmak ü-
zeredir. Bizim devletten isteði-
miz, bu hazine arazilerinin be-
deli karþýlýðýnda, 60 bin dönüm
arazisi olan aða yerine, köy i-
çinde ev bile yapabilecek bir ka-
rýþ topraðý olmayan biz köylüle-
re satýlmasýdýr. Aða tarafýndan
iþletilen bu hazine arazileri, bir-
kaç yýl öncesine kadar köylüler
tarafýndan kullanýlmaktaydý. A-
ða, bu arazileri zor kullanarak
aldý. Devletten maðduriyetimizi
dikkate almasýný ve biz köylüle-
ri aðalýk zihniyetine ezdirme-
mesini talep ediyoruz" dedi. 
30 yýl boyunca kullandýklarý
arazilerin aða tarafýndan zorla
ellerinden alýndýðýný ileri süren
Abdullah Kahraman, "Yaþadýðý-
mýz bölgede hala devlet yerine,

aðalýk hüküm sürmekte. Köyde
yaþayan 600 kiþinin, köy mes-
keni içerisinden baþka arazilere
çýkmamasý ve ev yapmamasý i-
çin aða tarafýndan köy etrafýna
çukurlar kazýlarak, etrafýna di-
kenli fidanlar dikildi. Aðanýn
çizdiði bu sýnýrlarý kimse korku-
dan aþamýyor. Köyde yapýlacak
iþ olmadýðý için gençlerimizin
çoðu büyük kentlerde çalýþmak
zorunda kalýyor. Biz devletten,
hazine arazilerinin 60 bin dö-
nüm topraðý olan aða yerine
köylülere satýlmasýný talep edi-
yoruz" açýklamasýnda bulundu. 

Hazine arazilerinin satýþýný
öngören 4070 sayýlý kanun ise,
bu arazilerin öncelikle kullanan
kiþilere satýlmasýný öngörüyor.
Aðalýk düzeninin hakim olduðu
Güneydoðu�da, Aslanoðlu Kö-
yü sakinleri gibi kýrsal kesimde
yaþayan vatandaþlar, feodal dü-
zenin artýk tamamen kaldýrýl-
masýný istiyor.
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VViiyyaannaa- Gaziantep Kültür ve
Sosyal Dayanýþma Viyana Der-
neði 2 Ekim 2005 tarihinde Vi-
yana�da kuruldu.
Bir yemek ile kuruluþu gerçe-
kleþtirilen dernek toplantýsýna
özellikle Gaziantepli vatanda-
þlarýn ilgisi büyüktü. Dernek
üyeleri, Gaziantepliler olarak

birlik ve dayanýþma içinde
hareket ettikleri takdirde, için-
de bulunduklarý Türk ve
Avusturya toplumuna daha iyi
hizmet edeceklerini vurgula-
dýlar. Toplantý, yapýlacak olan
diðer etkinlik ve toplantýlarýn
da ayný ilgiyi görmesi dilekleri
ile son buldu.

Viyana Gaziantep Kültür ve Sosyal Dayanýþma Derneði kuruldu

Yeniþafak Gazetesi'nden �Ýslami
Sosyete'nin Gece Hayatý�

YYeenniiþþaaffaakk GGaazzeetteessii,, ''ÝÝssllaammii'' kkeessii-
mmiinn ssoossyyeetteessiinnii kkaattýýllddýýððýý ddüü-
ððüünnlleerrddee ggiiyyiimm ttaarrzzllaarrýýyyllaa bbooll
ffoottooððrraaffllýý hhaabbeerr yyaappttýý..

Ýþte Yeniþafak Gazetesi'nin ha-
beri:
Hafta sonu yapýlan çeþitli dü-
ðünlerde gençlerin tesettür gi-
yimindeki özgün tarzlarý kendi-
ni gösterdi. Çok sayýda siyaset-
çi, iþadamý ve davetlinin katýldý-
ðý düðünler adeta bir zirve ha-
vasýndaydý. Siyaset ve iþ dünya-
sýnýn ünlü isimleri hafta sonu
Ýstanbul'daki düðünlerde bu-
luþtu. Genç çiftler mutluluða a-
dým atarken, gençlerin giyim
tarzlarý da tesettürde yeni anla-
yýþýn habercisiydi.
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Sünnet için geç kalmayýn
Sünnet derisinin ucunun dar
olmasýnýn bebeklerde yüksek o-
randa görüldüðünü ancak, an-
ne ve babalarýn çoðu zaman bu
durumu fark edemediðini bildi-
ren Prof. Dr. Gülmez, bu deri
idrar çýkýþýný engellediði için id-
rarlarýný rahat yapamayan be-
beklerin huzursuzluk çektiðini
vurguladý. 
EEnnffeekkssiiyyoonn rriisskkiinnii aarrttýýrrýýyyoorr 
Ýdrarýn Phimozis nedeniyle dý-
þarýya rahat çýkamamasýnýn en-
feksiyon riskini artýrdýðýný ifade
eden Prof. Dr. Ýbrahim Gülmez,
þu bilgileri verdi:  ''Sünnet deri-
si, dýþarýya antibakteriyel özel-
likte bazý maddeler salgýlar. Bu
salgýlarýn normalde dýþarý çýk-
masý lazým. Ancak, sünnet deri-
sinin ucunun dar olmasý, bu
salgýlarýn dýþarý çýkmasýný engel-
liyor. Bu durum da enfeksiyon
riskini ortaya çýkarýyor. Ayrýca 
rahat þekilde dýþarý çýkamayan
idrar, mesaneye ve böbreðe
baský yapabiliyor. Dýþarý çýkmasý
gerekirken tekrar mesaneye dö-
nen idrar, idrar yolu iltihaplan-
masý ve böbrek enfeksiyonlarý-
na yol açabiliyor.''
EEnn pprraattiikk ççöözzüümm ssüünnnneett
Phimozis sorununun çözümü
için geniþletme ameliyatlarý ya-
pýlabildiðini, ancak bu ameliyat
sonrasý sünnet derisinin tekrar 
daralabildiðini bildiren Prof. Dr.
Gülmez, en etkili ve pratik çö-
zümün sünnet olduðuna dikka-
ti çekti. Sünnet derisi ucunun
dar olmasýnýn böbrekten mesa-
neye doðru olan idrar çýkýþýnýn
tersine dönmesine de neden o-
labileceðini kaydeden Prof. Dr.
Gülmez, þöyle devam etti:  ''Ge-
niþletme ameliyatlarýný, tekrar
eskiye dönme olasýlýðý olduðu 
için tavsiye etmiyoruz. Bu ne-
denle en etkili ve pratik çözüm, 
sünnettir. Doktor teþhisinden
sonra sünnet derisinin ucunun
dar olduðu tespit edilen bebek-
lerin yukarýda sýraladýðýmýz sað-
lýk sorunlarýyla karþýlaþmamala-
rý için sünnet edilmeleri gerekir. 

Sünnet dderisinin uucunun ddoðuþtan ddar oolmasýnýn, bbebeklerde bbirçok cciddi rrahat-
sýzlýða nneden oolduðu bbildirildi. EErciyes ÜÜniversitesi TTýp FFakültesi ÜÜroloji AAna BBilim
Dalý ÖÖðretim ÜÜyesi PProf. DDr. ÝÝbrahim GGülmez, yyaptýðý aaçýklamada, bbazý eerkek bbe-
beklerin ssünnet dderisinin uucunun ddoðuþtan ddar oolduðunu,  '''Phimozis'' aadý vveri-
len bbu hhastalýðýn bbazý ssaðlýk ssorunlarýna yyol  aaçtýðýný bbelirtti.



VViiyyaannaa- 20 Eylül Salý günü ha-
ber ajanslarýna 96 yaþýndaki
yorgun savaþçýnýn Viyana�daki
evinde, yataðýnda yaþama veda
ettiði haberi düþtü. Milyonlarýn
ölümüne neden olan Nazi suç-
lularýný zorlu takipler sonucu
yakalatan Simon Wiesenthal,
"Nazi Avcýsý" olarak adlandýrýldý.
Dünyanýn unutmayý yeðlediðin-
de, hatta bazýlarýnýn da Holo-
kost�un varlýðýný inkar yolunu

seçtiðinde Wiesenthal, yaþam-
larýný ölüm kamplarýnda yitiren
kurbanlarýn anýsýný canlý tutma
mücadelesi verdi. Mücadelesi-
nin temel ilkelerini kendi anlatý-
mýyla aktarýrken, ölümünün ar-
dýndan ünlü liderlerin söylemle-
rine yer veriyoruz. Vefatýnýn er-
tesi günü, Avusturya Devlet
Baþkaný Wolfgang Schüssel�in
giriþimi ile Viyana merkez me-
zarlýðýnda çok sayýda diplomat,

politikacý, akademisyen, tüm
dinlerin temsilcilerinin ve kala-
balýk bir kitlenin katýldýðý bir tö-
ren düzenlendi. Avusturya Ya-
hudi Cemaati Baþkaný Ariel Mu-
zicant; "O artýk yok... Bu cümle-
nin doðruluðuna inanamýyo-
rum. O her zaman aramýzda o-
lacak. Wiesenthal benim nesli-
min öðretmeni, yol göstericisiy-
di" dedi.  Simon Wiesenthal 23
Eylül Cuma günü büyük bir tut-

ku ile baðlý olduðu ve kýzý Pau-
linka Kreisberg�in yaþadýðý Ýs-
rail�de Herzliya Mezarlýðý�nda
gerçekleþen bir törenle son yol-
culuðuna uðurlandý. Törende
ünlü Nazi avcýsý Tuvia Fried-
man�ýn yaný sýra Natan Sharan-
sky ve Avusturya Adalet Bakan-
lýðý�nýn bir temsilcisi de hazýr
bulundu. Cenaze töreninde Ýs-
rail Hükümeti�ni Bakan Yardým-
cýsý Michael Melchior temsil

�Ýntikam deðil adalet istiyorum�
SSaavvaaþþ ssuuççlluussuu NNAAZZÝÝ��lleerrii hhiiçç uunnuuttmmaayyaann HHoollookkoosstt kkuurrbbaannllaarrýýnnýýnn sseessii SSiimmoonn WWiieesseenntthhaall VViiyyaannaa��ddaa 2200 EEyyllüüll ggüünnüü vveeffaatt eettttii.. ÇÇookk ddeeððiill
bbuunnddaann yyaakkllaaþþýýkk 6600 yyýýll öönnccee,, bbaaþþttaa AAvvuussttuurryyaa,, AAllmmaannyyaa vvee ttüümm AAvvrruuppaa��yyaa yyaayyýýllaann ��NNaazziilleerr�� ttaarraaffýýnnddaann ddüünnyyaa ttaarriihhiinniinn ggöörrmmeeddiiððii bbiirr
ssooyykkýýrrýýmm oolldduu.. BBuu ssooyykkýýrrýýmmddaa aannnneessii,, bbaabbaassýý vvee kkaarrddeeþþlleerrii ggöözzlleerriinniinn öönnüünnddee ggaazz ooddaallaarrýýnnaa yyoollllaannaarraakk ffeeccii þþeekkiillddee ööllddüürrüülleenn SSiimmoonn
WWiieesseenntthhaall,, ��ÝÝnnttiikkaamm ddeeððiill ssuuççlluullaarrýýnn aaddaalleett öönnüünnddee hheessaapp vveerrmmeelleerriinnii iissttiiyyoorruumm�� ddiiyyeerreekk,, iikkiinnccii ddüünnyyaa ssaavvaaþþýýnnddaann ssoonnrraa ççiill yyaavvrruussuu
ggiibbii ddüünnyyaannýýnn hheerr ttaarraaffýýnnaa bbaaþþkkaa aaddllaarr iillee yyaayyýýllaarraakk kkaaççaann ��NNaazzii�� kkoommuuttaannllaarrýýnnýýnn vvee ssuuççlluullaarrýýnnýýnn ppeeþþiinnee 6600 yyýýll bbooyyuunnccaa ddüüþþttüü.. AArraallaarrýýnnddaa
YYaahhuuddii ssooyykkýýrrýýmmýýnnýýnn ((66 MMiillyyoonn)) mmiimmaarrýý AAddoollpphh EEiicchhmmaannnn,, ööllüümm kkaammppýý kkoommuuttaannýý FFrriittzz SSttaannggll vvee SSSS ssuubbaayyýý KKaarrll SSiillbbeerrbbaauueerr oollmmaakk üüzzeerree
11000000 NNaazziiyyii aaddaalleett öönnüünnee ççýýkkaarrmmaayyýý bbaaþþaarrddýý.. SSiimmoonn WWiieesseenntthhaall,, yyaarrýýmm yyüüzzyyýýll ssüürreenn bbuu ççaabbaassýýnnýý ��ÝÝnnttiikkaamm ddeeððiill,, aaddaalleett iissttiiyyoorruumm�� ddiiyyee-
rreekk yyaappttýýððýýnnýý iiffaaddee eettttii vvee aayynnýý aaddllaa kkiittaapp yyaayyýýnnllaannddýý.. 
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Tüm ailesi ve akrabalarý Naziler tarafýndan soykýrýma uðratýlan Simon Wiesenthal:

Simon 
Wiesenthal

1909 - 2005



etti. Melchior yaptýðý konuþma-
da; "Yakalanmayan Naziler,
Wiesenthal�in  her an peþlerin-
de olduðu korkusu ile yaþadý-

lar." dedi. Simon Wiesenthal
anlamlý ve kahramanca bir
yaþam sürdü. Günümüzde ýrkçý
þiddete hedef veya karþý olan

her kiþinin �Holokost�u hiçbir
zaman unutmama� sözünü ver-
mesi Simon Wiesenthal�a
ödenmesi gereken bir borçtur.

Bundan 60 yýl önce
Avusturya�da 200 bin Yahudi
asýllý Avusturya�lý yaþýyordu.
Þimdi ise sekiz bin.

BBiirrooll KKýýllýýçç,, VViiyyaannaa
Baþta Viyana olmak üzere A-
vusturya�da yaþayan 200 bin-
den fazla Türkiye�den göç et-
miþ insanýn, bundan 60 yýl ön-
ce ayný ülkede tam tamýna
200 bin Yahudi asýllý Avusturya
vatandaþýnýn yaþadýðýný bir ke-
nara not etmesi gerekiyor. Þu
anda Avusturya�da takriben 8
bin Yahudi asýllý Avusturya va-
tandaþý yaþýyor. Bunlarýn çoðu
son yirmi yýlda Rusya�dan gö-
çen Rus Yahudileri. Barýþýn ve
kardeþliðin dini Ýslam�ýn kutsal
kitabý Kur�an-ý Kerim tüm
insanlýðý kucaklayarak her tür-
lü barýþ dýþý kabalýðý reddede-
rek özellikle Yahudilerin, Hris-
tiyanlarýn kutsal kitaplarý
Tevrat ve Ýncil�den defalarca
saygý ile bahsetmektedir. Ger-
çek Müslümanlarýn, ne Yahu-
diler ne de Hristiyanlar ile
sorunu yoktur. Tam tersine
Kur�an bize barýþ ortamýnda
saygý ve sevgiyle yaþamamýzý
emreder. Siemon Wiesent-
hal�ýn çeþitli konulara verdiði
yanýtlardan onun bilge kiþiliði
ve duyarlýlýðýnýn farkýna varý-
yor, yaþamýnýn anlamýna dö-

nüþmüþ "adalet" ilkesine baðlý-
lýðýna tanýk oluyoruz. Ve �ada-
let� bizim için çok önemli.
Dünya�da ve özellikle Viya-
na�da Müslümanlarýn Yahudi
düþmaný olduðunu bazý ýrkçý-
lar ve Müslüman düþmanlarý,
önemli toplantýlarda ve bazý
gazete yorumlarýyla bu düþ-
manlýklarýný yaymakta, özellik-
le Türkiye�den göç etmiþ Müs-
lümanlara karþý düþmanlýk
beslemekteler. Hayýr, bu doðru
deðil. Kutsal kitabým Kur�an-ý
Kerim�i �üflemeyip� aklý ve
gönlünü çalýþtýrarak okuyan
her Müslüman, ne Yahudi ne
de Hristiyan düþmanýdýr. Her
Müslüman kendisinin en bü-
yük düþmanýnýn �nankör nef-
si� olduðunu bilir. Tek hedef
vardýr; insan ayrýmý yapmadan
�hayýr ve barýþ� için çalýþma.
Ýman edip Hakk�ý ve sabrý tav-
siye etme. Tüm Müslümanlara
tavsiyemiz bu konuda dikkatli
olmalarý, aðýzlarýndan hiç bir
baþka dine, millete karþý kötü,
aþaðýlayýcý söz çýkarmama-
larýdýr. Tam tersine eðer kendi-
lerine �ben Müslümaným� di-
yorlarsa, o zaman bu dinin bir
temsilcisi olarak 72 millete tek
gözle bakarak �hayýr ve barýþ�
içinde yaþamayý destekleyen
örnek bir vatandaþ olmalarýdýr.
O yüzden Simon Wiesenthal
özellikle Avusturya�da yaþayan
Müslümanlar için adalet açý-
sýndan önem taþýr. Müslü-
manlar da �adaleti� çok ister-
ler ve her yerde desteklerler.
"Ben intikam deðil, adalet
peþindeyim. Yaptýðým en ö-
nemli þey; unutmaya karþý ver-
diðim mücadele ve hatýrlamayý
canlý tutmaya çalýþmamdýr.
Ýnsanlara düþmanlarýmýzýn
unutulmadýðý izlenimini vere-
bilmek büyük önem taþýr."
diyen Wiesenthal�in þu sözleri

düþündürücü: "Ýnsanlar o tarih
dönemini hatýrladýðýnda, mil-
yonlar öldüren Nazilerin bu
iþten kolayca sýyrýldýklarýný
düþünmelerini istemiyorum.
Hiçbir zaman rahat edemeye-
cekleri gerçeði yarýnýn katilleri
için bir uyarýdýr. Yarýnýn katille-
rini uyarmak için hiçbir gi-
riþimde bulunmazsak, mil-
yonlarca kiþi bir hiç için öldü-
rülebilir. Öbür dünyaya göç-
müþ, kamplarda öldürülen
milyonlarca Yahudinin, �Bize
ne yaptýnýz?� sorusuna birçok
yanýt verilebilir... Ben; �Sizleri
unutmadým� yanýtýný verece-
ðim. Þahsýnýza yönelik iþlenmiþ
suçlarý affedebilirsiniz, fakat
diðerleri adýna affetmeye yet-
kiniz yoktur kanýmca. Holokost
sözcüðünün basitleþtirildiði bir
dönemde yaþýyoruz. Yahudile-
re yapýlanlar diðer cürümlerle
bir tutulamaz. Her Yahudinin
tarihi belirsiz bir ölüm hükmü
vardý."
Kofi Annan � BM Genel Sekre-
teri- "Wiesenthal�in Holokost

kurbanlarý için adalet arayýþý,
dünyaya, insanlýða karþý iþle-
nen suçlarýn ve soykýrýmlarýn
faillerinin cezasýz kalmayacaðý
mesajýný veriyor."
Heinz Fischer- Avusturya
Devlet Baþkaný- "Wiesenthal�in
mesajý, yaþamý süresince yaptý-
ðý çalýþmalar ve kurduðu bel-
geleme merkezleri örnek alýna-
rak yaþatýlmalý."

Bundan 60 yýl önce
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CCeevvaapp:: Öncelikle sorunuzdaki
bazý belirsizliklerin, haklarýnýz
konusunda sizi yeterince bilgi-
lendirmeme engel olacaðýný
belirtmek isterim. Haklarýnýzý
belirtirken, evlatlýk edinilme dö-
nemindeki yaþýnýz ve sizi evlat
edinen kiþinin bulunduðu eya-
letin hangisi olduðunun bilin-
mesi önemlidir. Sorunuzda an-
nem dediðiniz þahsýn sizi evlat-
lýk edinen kiþi olduðunu düþü-
nüyorum. Cevabým bu doðrul-
tuda olacaktýr.  
Kanunlara göre evlat edinilen
kimse eðer 18 yaþýndan küçük
ise kendisini evlat edinen kiþi-
nin vatandaþlýðýna (yani Avus-
turya vatandaþlýðýna) geçebilir.
Ama eðer 18 yaþýndan büyükse
vatandaþlýðý hemen alamaz. O-
turma izni ve çalýþma izni alýr.
Vatandaþlýk ise kendisine 6 yýllýk
düzenli bir oturumdan sonra
verilir. Ama vatandaþlýk alana
kadar çalýþma ve oturma izinle-
rine hakkýnýz vardýr.

SSoorruu:: ÝÝþþlleenneenn ssuuççllaarrddaann ddoollaayyýý
mmaaððdduurr oollaann iinnssaannllaarraa vveerriilleenn
hheerrhhaannggii bbiirr yyaarrddýýmm vvaarr mmýýddýýrr??
VVaarrssaa þþaarrttllaarrýý nneelleerrddiirr??
CCeevvaapp:: Avusturya�da suç mað-
durlarýnýn zararlarýnýn devlet
tarafýndan karþýlanmasýný ön-
gören ve konu ile ilgili düzenle-
meleri içeren bir kanun vardýr
(Verbrechenopfergesetz). Bu
kanuna göre; iþlenmesi duru-
munda Avusturya Ceza Kanu-
nu�nda en az 6 ay ceza öngö-
rülmüþ bir suçtan dolayý yarala-
nan ya da hayatýný kaybeden ki-
þiler, ilgili kanunun belirlediði
yardýmý almaya hak kazanýrlar.
Ancak bunun için Avrupa Birliði
ya da Avrupa Ticaret Odasý Ül-
kelerinden birinin vatandaþý
olmak gerekir. Ayrýca, iþlenen
suça hiçbir þekilde karýþmamýþ
olmak gerekir. Bu þartlar yerine
geldiðinde suç maðduru olmuþ
kiþinin saðlýk masraflarý ve
maðduriyetinden dolayý mey-
dana gelen zararý (gelir kaybý

gibi)  karþýlanýr. 
SSoorruu:: MMeerrhhaabbaa,, bbeenn VViiyyaannaa��ddaa
1177.. bbööllggeeddee nnoorrmmaall bbiirr eevvddee
yyaaþþýýyyoorruumm.. AAyyllýýkk ööddeeddiiððiimm BBeett-
rriieebbsskkoosstteenn ppaarraassýýnnýýnn ççookk ffaazzllaa
oolldduuððuunnuu ddüüþþüünnüüyyoorruumm.. BBeett-
rriieebbsskkoosstteenn ppaarraassýýnnýýnn nneerreeyyee
ggiittttiiððii vvee mmiikkttaarrýýnnýýnn nneeyyee ggöörree
bbeelliirrlleennddiiððii kkoonnuussuunnuu iiþþlleerrsseenniizz
mmeemmnnuunn oolluurruumm..
CCeevvaapp:: Betriebskosten bir bina-
nýn ya da yaþama alanýnýn dü-
zenli bir þekilde iþleyebilmesi ve
devamý için gerekli faaliyet
masraflarýdýr. Betriebskosten
miktarýnýn belirlenmesinde evin
büyüklüðü önemli bir ölçüttür.
Avusturya Kira Hukuku gere-
ðince þu harcamalar için Bet-
riebskosten talep edilebilir:
-Devam etmekte olan su saðla-
ma harcamalarý,
-Kanal temizliði, baca temizliði,
haþere ile mücadele masraflarý,
çöplerin kaldýrýlmasý
-Binanýn genel kullaným yerleri-
nin aydýnlatýlmasý

-Yangýn, su baskýný vb. sigorta-
lama iþlemleri
-Kiracýlarýn onaylamasý halinde
kasýrgaya ve cam kýrýlmasýna
karþý sigorta maliyeti (kiracýlarýn
en az yarýsýnýn onaylamasý ha-
linde)
-Bina yönetim masraflarý
-Ev yöneticisi ücreti
-Vergi giderleri
Eðer sizden, gereðinden daha
fazla para alýndýðýna inanýyor-
sanýz, ödemeler ile ilgili kayýtla-
ra bakma hakkýna sahipsiniz.

SSoorruu:: 33 yyýýllddýýrr AAvvuussttuurryyaa vvaattaann-
ddaaþþýýyyýýmm.. TTeellaaffffuuzzuu AAllmmaannccaaddaa
kkööttüü aannllaammllaarraa ssaahhiipp kkeelliimmeelleerrii
ççaaððrrýýþþttýýrrddýýððýýnnddaann iissmmiimmii ddeeððiiþþ-
ttiirrmmeekk iissttiiyyoorruumm.. KKaannuunneenn bbuu-
nnaa hhaakkkkýýmm vvaarr mmýý??
CCeevvaapp:: Avusturya kanunlarý çe-
þitli sebeplerden dolayý isim ve
soy isim deðiþikliðine izin ver-
mektedir. Bunun için Avusturya
vatandaþý ya da tabiiyetsiz (va-
tansýz) olmak gerekir. Ýsim de-
ðiþtirmek için geçerli nedenler
arasýnda, deðiþtirilmek istenen
ismin komik anlama sahip ol-
masý ya da almak istediðiniz ye-
ni ismin size Avusturya�da gün-
lük hayata daha kolay uyum
saðlamada yardýmcý olmasý gibi
birçok sebep vardýr. Dolayýsýyla
isminizi deðiþtirebilirsiniz. Bu-
nun için yetkili resmi birim
MA61�dir. Ýsim deðiþikliði dilek-
çesi, Geburtsurkunde, vatan-
daþlýk belgesi, varsa evlilik bel-
gesi ve resimli bir kimlik ile
MA61�e baþvuruda bulunabilir-
siniz. Ýþin kötü tarafý, her deði-
þiklik için 511 Avro(Euro) para
ödemek zorunda olduðunuz.    

CCaaffeerr EEMMÝÝNNOOÐÐLLUU 
SSoorruullaarrýýnnýýzz iiççiinn AAddrreess::

EE-mmaaiill:: office@yenivatan.com
Yeni Vatan Gazetesi

Postfach 70 
A-1014 WIEN.    

Hukuk-Forum
SSoorruu:: 22000011 yyýýllýýnnddaann bbeerrii AAvvuussttuurryyaa��ddaa yyaaþþýýyyoorruumm.. 22000011 yyýýllýýnnddaa eevvllaattllýýkk eeddiinniillmmeekk iiççiinn mmaahhkkeemmeeyyee bbaaþþvvuurrdduumm vvee 22000033 yyýýllýýnnddaa eevvllaattllýýkk
eeddiinniillddiimm,, aannnneemm AAvvuussttuurryyaa vvaattaannddaaþþýý.. 22000033 yyýýllýýnnddaann bbuuggüünnee kkaaddaarr AAvvuussttuurryyaa��ddaa ççaallýýþþýýyyoorruumm vvee vvaattaannddaaþþllýýkk iiççiinn bbaaþþvvuurruu yyaappmmaakk

iissttiiyyoorruumm.. HHaakkllaarrýýmm kkoonnuussuunnddaa bbeennii bbiillggiilleennddiirriirrsseenniizz mmeemmnnuunn oolluurruumm..
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Alternatif týp ve doðal besinle-
rin yararlarý tartýþýlýrken, vatan-
daþlarýn raðbet ettiði bitki çay-
larýnýn da bilinçli kullanýlmasý
gerektiði bildirildi. Ege Üniver-
sitesi (EÜ) Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Bijen Kývçak, hastalarýn, kul-
landýklarý ilaçlarla etkileþmeyen
bitki çayý içmeleri gerektiðini
söyledi. Kývçak, þunlarý kaydetti:
��Papatya ve ýhlamur gibi çayla-
rýn bile ilaçlarla etkileþimi vardýr.
Bitkinin içindeki etken madde
ve kullanýlan ilacýn etkileþimi
mutlaka hekime sorulmalý, he-
kim de eczacýya danýþmalýdýr.
Örneðin, ýsýrgan tohumunun
yararlarý kadar gizli kalp yet-
mezliði olan kimselerde kalp
krizini tetikleyici bir etkisi var-
dýr��.

OOnnaayy aarraannmmaallýý
Prof. Dr. Kývçak, bitki çaylarýnýn
Saðlýk Bakanlýðý�nýn denetimin-
de üretilmesi gerektiðini de ifa-
de ederek, ��Toplayan kiþinin ne
kadar ehil olduðu, nereden
toplandýðý nasýl kurutulduðu ö-
nemlidir. Bitki, þehir merkezin-
den toplanmamalýdýr�� dedi.
Kývçak, bu tür kriterlere dikkat
edilmeden üretilen ve Saðlýk
Bakanlýðý�nýn onayý olmadan

satýlan bitki çaylarýnýn vatan-
daþlar tarafýndan tüketilmeme-
si gerektiðini kaydetti. Prof. Dr.
Kývçak, özellikle son dönemde
oldukça popüler bir bitki olan
keten tohumunun yaygýn kulla-
nýmýnda da yanlýþlýklar bulun-
duðuna dikkat çekti. 

ZZaayyýýffllaattmmýýyyoorr 
Prof. Dr. Kývçak, þunlarý kaydet-
ti: ��Keten tohumu genellikle
dövülmüþ þekilde satýlýyor. Ýçeri-
ðinde sabit yað, deðiþik asitler
ve omega yaðlarý içerdiði için
bu bitkinin ezildikten sonraki iki
günde tüketilmesi gerekir. Aksi
takdirde mide ülseri ve kanser
gibi tehlikeli hastalýklara yol
açar. Bu yüzden ezilmemiþ ola-
rak alýnýp tüketileceði zaman
ezilmesi gerekmektedir. Ayrýca
keten tohumu bitkisinin, halk
arasýnda sanýlanýn aksine zayýf-
latýcý bir özelliði de yoktur. Sa-
dece baðýrsak mekanizmasýný
harekete geçirerek metaboliz-
mayý hýzlandýrýr��. 

AAnnttiibbiiyyoottiikk bbaaððýýþþýýkkllýýððýýnn
ddüüþþmmaannýý 

Bilinçsiz kullanýlan antibiyotik-
lerin baðýþýklýk sistemini boza-

rak vücudun direnme gücünü
kýrdýðý bildirildi. Zonguldak Ýl
Saðlýk Müdürü Murat Ýlikhan,
antibiyotiklerin bilinçsiz olarak
tüketilmemesi gerektiðini ve
aksi takdirde vücudun savunma
mekanizmasýnýn etkisiz hale
gelebileceðini söyledi. Ýlikhan,
her organ için farklý bir antibi-
yotik kullanýlmasý gerektiði ko-
nusunda uyarýda bulundu. Ýlik-
han, �Son zamanlarda bilinçsiz
bir þekilde antibiyotik kullaný-
mýnýn arttýðýný gözlemlemek-

teyiz. Bilinçsizce kullanýlan anti-
biyotikler, vücutta kalýcý çeþitli
rahatsýzlýklara sebep olabilir.
Hekim kontrolünde ve tavsiye
edilen cins ve miktarda ilaç kul-
lanýlmasý gerekir. Ayrýca vücu-
dun her organý için yine belirti-
len antibiyotik kullanýlmalýdýr.
Aksi halde antibiyotik kullaný-
mý, hastalýða hiçbir yararý olma-
dýðý gibi vücudun baðýþýklýk
sistemini bozarak mikroplara
karþý direnme gücünü kýrabilir�.

Bitki çaylarýna dikkat
Bitki çaylarý bilinçsiz kullanýldýðýnda yarardan çok zarar veriyor. Isýrgan tohumu
kalp krizini tetiklerken, keten tohumu ülser veya kanser bile yapabiliyor...

16. VViyana�da BBrunenmarkt 
içinde 1100 mm²�lik  ddükkanýmýzý

devren ssatýyoruz.

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0650 977 66 55

Devren satýlýk Dükkan

16. VViyana�da OOttakringerstr.
üzerinde DDöner, PPizza vve SSchnitzel üüze-
rine ççalýþan ddükkanýmýzý ttüm mmalzeme-

leriyle ssatýyoruz.

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0699 120 177 13

Devren satýlýk Kebaphaus
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Vogelweid Parký�nda çok kültürlü þölen 
VViiyyaannaa- 1 Ekim 2005 Cumartesi
günü wienXtra-aile günleri Vo-
gelweid Parký�nda, herkes için
�Xtra-Þöleni� düzenledi. Bu
aile bayramýnda 13:00-17:00
saatleri arasýnda oyun merkez-
leri, katýlýmlý oyunlar ve renkli
bir þov programýyla büyükleri
ve çocuklarý aðýrladý. Katýlýmcý-
lar, canlý dans Workshop�larýn-
dan, boþ zamanlarý deðerlendi-
recek yaratýcý ve zevkli çalýþma-

lara ve neþeli aile oyunlarýna
kadar deðiþik eðlence ve mace-
ralarla hoþ vakit geçirdiler. Ay-
rýca, Viyana�nýn ailelere boþ
zamanlarýný deðiþik ve hesaplý
koþullarda geçirebilmeleri için
sunduðu olanaklar çok dilde
broþürlerle tanýtýldý. Xtra-Þöle-
ni�ne özellikle anadili Almanca
olmayan aileleri ve çocuklarýn
gelmesi amaçlanmýþtý. 

WienXtra-gençlik danýþma sizleri bekliyor
ÝÝççiinnddeenn kkoonnsseerree ggiittmmeekk mmii ggee-
lliiyyoorr?? YYoollccuulluukk hheeyyeeccaannýý?? HHaayyaatt
mmeemmaatt mmeesseelleelleerrii?? SSýýrraaddaann ccaann
ssýýkkýýnnttýýssýý?? KKiiþþiisseell ssoorruunnllaarrýýnn iiççiinn-
ddeenn ççýýkkaammaammaakk?? wwiieennXXttrraa-
ggeennççlliikk ddaannýýþþmmaayyaa bbiirr uuððrraa,, oonn-
llaarr nneerreeddee nnee oolldduuððuunnuu iiyyii bbiilliirr!!
wwwwww..jjuuggeennddiinnffoowwiieenn..aatt

VViiyyaannaa- Bu kuruluþ adýný ger-
çekten hak etmiþ: Babenber-
gerstrasse 1 adresindeki wien-
Xtra-gençlik danýþma, 13-26
yaþ arasý gençlere hemen her
konuda uygun bilgi veriyor.
Burgring�le Mariahilferstrasse�-
nin uzantýsýnýn köþesinde, mer-
kezi bir konumda olan danýþma
bürosu, pazartesiden cumarte-
siye kadar saat 12-19 arasýnda
her soruya sözle ve eylemle, bil-
gi vererek, yerinde cevaplarla
ve güler yüzle karþýlýk veriyor.
Viyana�da oturma þansýna eri-
þememiþsen, bulunduðun yere
en yakýn danýþma merkezinin
adresini www.jugendinfo.at/ju-
gendinfos Ýnternet adresinden
bulabilirsin.
Canýn sýkýlýyor, en güzel nerede
eðlenileceðini bilmiyor musun?
wienXtra-gençlik danýþma bili-
yor. Konserin bütün biletleri sa-
týlmýþ mý? wienXtra-gençlik da-
nýþmanýn elindeki biletler bit-
miþ bile olsa nerede bilet bula-
bileceðini onlardan öðrenebilir-
sin. Uzaklar gözünde mi tütü-
yor? Yolculuk heyecanýn tehli-
keli boyutlara mý ulaþtý? Doðru

wienXtra-gençlik danýþmaya!
Ýþ, eðitim, hukuk konularýnda
anne babanla tartýþmak iste-
mediðin çetrefil sorularýn mý
var? wienXtra-gençlik danýþ-
maya sor, onlar doðrusunu bi-
lir. Orada bilmek istediðin her
þeyi öðrenebilirsin. Bütün Avru-
pa�da gençlerle iliþki kurup,
yeni projeler yaratmak veya
gerçekleþtirmek mi istiyorsun?
Tamam. Yine wienXtra-gençlik
danýþmaya. wienXtra-gençlik
danýþma sana boþ zamanýný en
iyi deðerlendirebileceðin geniþ
kapsamlý bir servis sunuyor,
orada kiþisel sorunlarýný danýþýp
fikir alabilirsin, orada konser ve
þenliklere uygun fiyatla bilet
bulabilirsin, iþ, eðitim, sosyal
iliþkiler, saðlýk, ikili iliþkiler, cin-

sellik, hukuk, yaratýcýlýk, mobili-
te, angajman, þölenler, spor ve
AB projeleri konularýnda bilgi
alabilirsin. Ayrýca, uluslararasý
bilgi aðý Ýnternet�te gezebilece-
ðin bilgisayarlar, dinleyebilece-
ðin CD�ler, büyük video ekraný
ve senin gibi aradýklarýný
wienXtra-gençlik danýþmada
bulacaklarýna güvenen 74.000
gencin çoðu seni bekliyor.
wienXtra-gençlik danýþma, Vi-
yana�da kent gençliði için gen-
çlik, soundbase, çocuk danýþ-
ma, çocuk ve gençlik sinemasý
cinemagic, oyun kutusu ve
benzeri birçok etkinliði düzen-
leyen wienXtra�nýn bir koludur.
Canýn sýkýlýyor da nereye gide-
ceðini bilemiyorsan, aklýna taký-
lan sorular varsa, bilgi almak is-

tiyorsan wienXtra-gençlik da-
nýþmaya git, onlar nerede ne
olduðunu iyi bilir!

LLaajjuu-KKýýllaavvuuzzuu

Zorunlu eðitim bitti, artýk haya-
ta atýlman gerekiyor. Viyana e-
yalet gençlik þubesi sana büyük
þehir karmaþasýnda yol göstere-
rek bu zor adýmýný kolaylaþtýrý-
yor. �Laju Kýlavuzu� adlý CD-
ROM, bu adým için son derece
önemli olan bütün ögeleri bir
araya getiriyor.  Bilgi, oryantas-
yon yardýmý, baþvuru adresleri,
hayat konusundaki sorulara
karþýlýklar - bularýn hepsini üc-
retsiz olarak gençlik danýþma-
da- bulabilirsin.
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VViiyyaannaa- Viyana�da Avrupa Bir-
liði ve Türkiye iliþkilerinde son
durum ve 23 Ekim�de Viyana
Belediye Meclisi seçimleri ko-
nusunda bir basýn konferansý
düzenleyen Avusturya Alevi
Federasyonu Baþkaný Mehmet
Ali Çankaya, �23 Ekim�de
aday olan deðerli adaylarýn
çoðunu taban deðil, partilerin
tavaný belirliyor. Bu durumda
Viyana�da örgütlenmiþ Sivil
Toplum Örgütleri�nin adayla-
rýn seçiminde pek aðýrlýðý ol-
mamasý üzücü ve demokrasi
açýsýnda sakýncalý bir durum-
dur� dedi. Seçimlere katýlan
Türk adaylarýnýn çoðunun bir
Sivil Toplum Örgütü�nde çalýþ-

mamasýndan dolayý, partilerin
üst organlarýnýn göçmenlerin
zararýna bile olabilecek bir ka-
nunu veya geliþmeyi, allayýp,
pullayýp göçmen seçmenlerin
önüne sunduðunu söyledi.
Avusturya Alevi Federasyonu
Genel Sekreteri Kemal Soylu,
�Yýllardýr her yerde destekledi-
ðimiz Türkiye�nin Avrupa Birli-
ðine üyeliðini þimdi de deste-
kliyoruz ve Türkiye�de yaþayan
25 Milyon Alevinin resmi iba-
det yeri olan Cem Evleri�nin
hükümet tarafýndan resmen
tanýnmasýný ve Alevilerin sözle
deðil kanunen tanýnmasýný is-
tiyoruz� dedi. 

�Partilerde adaylarý taban
deðil tavan belirliyor�

VViiyyaannaa- Kýsa adý IIG olan
�Internationale Integrations-
gemeindschaft-IIG� adlý der-
neðin kurulduðunu, Viyana�-
da yaþayan esnaf Necdet U-
mar e-posta yolu ile Yeni Va-
tan Gazetesi�ne duyurdu. E-
Posta yolu ile gönderilen �Ba-
sýn açýklamasýnda� toplu ola-
rak çekilmiþ bir fotoðrafýn ya-
nýnda, hedef ve amaçlarýný a-
çýklayan Necdet Umar, �Der-

neðimize katýlmak, ticari plat-
formda yer almak ve ayný za-
manda hisse sahibi olmak is-
teyen herkes basýna açýk top-
lantýmýza davetlidir. Þu anda
geçici görevde bulunan dina-
mik, aktif, deneyimli ve baþa-
rýlý 40 dernek ve ticari organi-
zasyon yöneticisinden oluþan
bir yönetim kadromuz mev-
cuttur� þeklinde bilgi verdi.

IIG  adlý dernek kuruldu!

VViiyyaannaa- Künyesinde imtiyaz
sahibinin kýsa adý �Kugel� (A-
çýlýmý �Kultur Geschichte-Lite-
raturverein�) yazan, kuþe ka-
ðýda renkli olarak basýlmýþ ve
daha Ýslami konulara yer ver-
diði görülen �Friede-Selam�
adlý dergi 32 sayfa ile yayýn
hayatýna merhaba dedi...
Kendilerini �Avusturya�nýn ba-
ðýmsýz Türkçe ve Almanca
dergisi� diye tanýtan dergide,
daha çok Almanca ve Türkçe
yorum yazýlarý var. Internette
www.selam-friede.com sayfa-
sýndan okunabilen derginin
künyesinde, yazý iþlerine yar-
dým edenlerin isimleri þöyle:
Dr. Salim A. Hadzic, Dr. Ýbra-
him Wecker, Bilgi Temizel,
Harun Demir, Mücahit Çelik,
Hakan Özdaþçý, Salih Durmuþ,
Ramazan Kaya, Mahmut Fazýl
Saðtekin, Gazel Tank, Dr. Kah-
tawi, Bayram Tuzcu, Murat
Batur (Layout). Dergide yer
alan haber, sohbet ve yorum-
lardan bazýlarý þunlar: Avus-
turya Diyanet Ýþleri Baþkaný A-

nas Schakfeh ile �Terör� üzeri-
ne sohbet , �Türkler Amerika�-
yý Sevin!� ve �Avusturya�da A-
laturka Politika� baþlýklý yazý
ile �Kur�an Kurslarý büyük ilgi
görüyor� ve  �Avusturya okul-
larýnda Din Dersleri�  baþlýklý
haberler. Dergi ile ilgili küçük
bir sorun ise, �SELAM� ismi-
nin isim hakkýnýn baþka bir
yayýn evi tarafýndan çok uzun
bir süre önce dergi çýkarmak
üzere (Patenamt) alýnmýþ ol-
masý.

Yeni bir dergi: �Selam� 
VViiyyaannaa- 8 Kasým�da Mozaik
Salonu�nda �78�lilerle Daya-
nýþma Gecesi� düzenleneceði
öðrenildi. Davetiyede, gece-
nin konuþmacýlarý Yeþiller Par-
tisi�nden Alev Korun, Giri-
þim�in Türkiye�deki sözcüsü
Celalettin Can ve Mahir Tan o-
larak belirtilirken, gecenin su-
nuculuðunu Nimet Tanrýkulu

yapacak.  Ayrýca bir cinevizyo-
nun gösterileceði gecenin adý
davetiyede �78�liler inisiyatifi�
olarak lanse edilirken, amaçla-
rý 2004 yýlýnda Türkiye�de or-
taya çýkan ve �12 Eylül Anaya-
sa�sýnýn geçici 15. Maddesi
kaldýrýlsýn, darbeciler yargýlan-
sýn� söylemiyle dile getiriliyor. 

�78�lilerle Dayanýþma Gecesi�
düzenleniyor

Missindorferstr. üüzerinde bbulunan
dairemizi ssatýyoruz.

55 m²
3 odalý

WC - duþ evin içinde.

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0699 194 27 012

Satýlýk Daire
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Andreas Khol, �Türkiye hayatým en zor ziyareti idi�
VViiyyaannaa- Parlamento Baþkaný
Andreas Khol 4 Ekim günü Tür-
kiye�ye resmi bir ziyarette bu-
lundu. Bundan bir yýl önce
TBMM baþkaný Bülent Arýnç Vi-
yana�yý ziyaret etmiþti. Koyu bir
katolik Hristiyan olan ve Baþba-
kan Schüssel�in baþkanlýðýný
yaptýðý ÖVP�nýn teþkilat baþ-
kanlýðýnýn beyni olarak bilinen
Andreas Khol, Türkiye�ye 3- 5
Ekim tarihleri arasýnda yaptýðý
ziyareti ��Yaþamýmýn en zor
ziyareti��
olarak tanýmladý. Khol,
Türkiye�den Avusturya�nýn katý
tutumu için anlayýþ göstermesi-
ni isterken, Türkiye�deki
Parlamento Baþkaný Bülent
Arýnç ise Ankara�da ��AB üyesi
olmak için henüz özgüvenimizi
feda etmedik�� dedi. Türkiye
Büyük Milletvekili Baþkaný
Arýnç�ýn, 3 Ekim�de Avusturya
Hükümeti  Lüksemburg�ta
Türkiye ile giriþ müzakerelerini
bloke ederken, Viyana�dan
gelen Parlamento Baþkaný
Andreas Khol liderliðindeki mil-
letvekillerini kabul etmesi, �Bu
tarihin önceden bilinçli bir
þekilde seçilerek, Türkiye�de
oluþacak Avusturya negatif
kampanyasýna karþý koyma

amaçlý olduðu� þeklinde yor-
umlandý. Khol, üç günlük ziya-
reti ��yaþamýnýn en zor ziyareti��
olarak tanýmlarken, Türkiye
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer çok açýk ve net bir þekil-
de, Avusturya�nýn Türkiye�nin
AB�ye katýlýmýna neden karþý
çýktýðýný Andrea Khol�a sordu.
Khol Cumhurbaþkaný Sezer�e,
Türkiye�nin birliðe alýnmasý
konusunda diðer AB ülkelerinin
olumsuz tavrýný hatýrlattý. Khol
bu konuda halkýn da ikna edil-
mesi gerektiðini, aksi takdirde
katýlýmýn uzun müzakerelerin
ardýndan halk oylamalarý sonu-
cu gerçekleþemeyebileceðini
ifade etti. Khol�un Avusturya
basýnýna, bu argümanýn düþün-
dürücü bir etki yarattýðýný söy-
lemesi komik kaçtý. Çünkü
Türkiye�de kimse artýk bu tür
argümanlarý yemiyor. Yapýlanýn
açýkça Türkiye, Ýslam ve Türk
düþmanlýðý olduðunun herkes-
çe bilindiðini ifade eden bir
diplomat, �Avusturya Türkiye
gibi çok iyi ve derin bir dostunu
kaybetti. Avusturya Türklerin
beynine kötü ve düþmanlýk
yapan bir ülke olarak iþlendi.
Bizim, kendimizi
Avusturyalýlara sevdirme gibi
bir amacýmýz yok. Adamlar res-
men yüzümüze gülüyor, arka-

mýzdan oyuyor. Biz enayi 
deðiliz.� dedi. Avusturya Dýþ
Ýþleri Bakaný Plassnik�in
Lüksemburg�ta geri adým
atmasýnýn ardýndan,
Avusturyalý parlamenterler ve
Andreas Khol�un Baþbakan
Recep Erdoðan ile görüþmesi
çok daha yumuþak bir havada
gerçekleþti. Erdoðan,
Türkiye�nin dünyadaki 1,5 mily-
ar Müslüman ile Avrupa�da
��köprü kurma iþlevini�� ve terö-
rizmle müþterek mücadelenin
önemini vurguladý. Erdoðan
Avusturyalý görüþmecilerden,
kullandýklarý hileleri öðrenmek
istediðini söyleyerek, þakalaþtý.
Erdoðan, Baþbakan Wolfgang
Schüssel�in AB hükümet baþ-
kanlarý arasýnda bir futbol maçý
önerdiðini hatýrlatarak, ��Belki
de bu maçý gerçekleþtirmenin
zamaný geldi�� dedi. Heyette
yer alan Yeþillerin Dýþ Politika
Sözcüsü Ulrike Lunacek
Parlamento Baþkaný ÖVP�li
Khol�a, ��Sayýn Khol, hangi
hakla Türkiye�nin katýlýmýna
karþý olan 200 milyon AB vat-
andaþý adýna konuþuyor?
Khol�un Ankara�da öne sürdü-
ðü, Avusturya�nýn Türkiye
konusunda dürüst davrandýðý
þeklindeki argümaný da ikna
edici olmadý. Eðer Avusturya

dürüst ise, diðer 24 AB ülkesi
dürüst deðil mi?�� dedi.
Lunacek ÖVP�li politikacýya
baþka bir nedenden ötürü de
kýzgýn: Lunacek ��Khol biz
Yeþillerin, Türkiye�nin katýlýmýn-
dan yana olduðuna hiç deðin-
medi. Sanki parlamentoyu
deðil de federal hükümeti tem-
sil ediyormuþ gibi davrandý.
Parlamento baþkaný tarafsýz
olmalý. Ama Khol hala kendini
ÖVP yani Baþbakan Schüssel�in
partisinin teþkilat baþkaný zan-
nediyor. Ama orada hepimiz
adýna konuþtu ve kaþ yaparken
göz çýkardý�� dedi.

Andreas Khol

Bülent Arýnç
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Temizlik sektöründe
senelerdir hizmet veren
Austria Clean Þirketi,
yepyeni bir sektörle müþ-
terilerinin huzurunda.
Türkiye�de de yeni çýkan
sabunlarýn Avusturya�da
bayiliðini alan Avusturya
Clean, �Taraftar
Sabunlarý�ný kýsa bir süre
önce Avusturya�daki
müþterilerinin beðenisine
sundu. 

Yoðun ilgi gören taraftar
sabununu tüm
Avusturya�ya yaymak için
kollarý sývayan Murat
Gökçayoðlu ve Ergün
Yalçýn �Yakýnda gýda
sektöründe de ürünleri-
miz olacak� dedi ve ekle-
diler, �Taraftar Sabunlarý
Türkiye�de üretilip, ta-
kýmlarýn orijinal bandrolü
üzerinde yapýþýk olarak
satýlmaktadýr�.

23. Viyana�da faaliyete
geçen ve 1400 kiþiyi aðýrlaya-
bilen Köþk Düðün Sarayý,
Ayhan Eker, Hüseyin Aslan ve
Veli Turan ortaklýðýnda Eylül
ayýnda hizmete girdi. Veli
Turan bize þunlarý aktardý:
�Senelerdir halkýmýza bu
alanda hizmet veriyorduk.
Müþterilerimiz bizden hep
direksiz bir salon istiyordu.
Biz de müþterilerimizin istek-
leri doðrultusunda Köþk Dü-
ðün Sarayý�ný hizmete sun-
duk. Salonumuzun klima açý-
sýndan hiçbir sorunu yok.
Müþterilerimize özel

otoparkýmýz var. Ses düzeni-
mizi yeniledik ve misafirleri-
mizi Star Grubu neþelendiriy-
or. Ve en güzeli, eðer istenir-
se gelin ve damat salonumu-
za limuzin ile girebilir.
Bugünlere halkýmýzýn deste-
ðiyle geldik. Bizde yalancýlýk,
sahtekarlýk ve yapmacýk
gülme asla yoktur. Bu sözleri
her düðün sonrasý müþterile-
rime anons ediyorum. Yeni
Vatan Gazetesi aracýlýðýyla da
yazýlý ilan ediyorum.
Müþterilerimiz özlem duydu-
klarý hizmeti bizde bulaca-
klardýr.�

Fanatik sabunlar

Köþk Düðün Salonu

ZENTRAL FFINANZ�IN 
Kredi hizmetlerinden 

yararlanmak için; 

55 nneeddeenn!!

Güveniniz için teþekkür ederiz. 

��CCiiddddiiyyeett 
��SSaammiimmiiyyeett
��UUzzmmaannllýýkk
��DDüürrüüssttllüükk    
��SSýýffýýrr kkoommiissyyoonn

WWaalllleennsstteeiinnppllaattzz 33-44,, 11.. kkaatt,, 11220000 WWIIEENN

Bilgi hhattý: 01/ 333 4430 888
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4 senedir Viyana�nýn 11. böl-
gesinde hizmet vermekte olan
Dilan Düðün Sarayý, yaz sezo-
nunda müþterileri için çalýþtý.
Dilan Düðün Sarayý�nýn sahibi
Hasan Mecit bize þunlarý ak-
tardý. �Geçtiðimiz yaz aylarý
planlarýmýn hemen hemen
hepsini yapmama imkan sun-
masa da, birçoðunu gerçek-
leþtirdim. Ýç dekorasyonumuz

yenilendi. Duvarlara Anadolu
motifleri çizdirdik. Salonumu-
zun birçok yerini aynalandýr-
dýk. Ses düzenini yeniledik.
Deðerli müþterilerimizin de 4
senedir bize gösterdikleri sa-
mimi ve yoðun ilgiden ötürü,
kendilerine teþekkürü bir borç
bilirim. Tüm Ýslam aleminin
Ramazan Ayýný ve Bayramýný
içtenlikle kutlarým.�

15 senedir Viyana�da yaþayan
ve senelerdir araba tamirciliði
yapan Ayhan Eryýlmaz yepyeni
bir sektöre atýlým yaptý.
Memo�s Kebap�ý devralan
Ayhan Eryýlmaz, �Burayý yeðe-
nim için kurdum. Amacým A-
vusturyalýlarýn damak tatlarý-

na hitap edip, onlarý Türk
mutfaðýna daha da yakýnlaþ-
týrmak. Memo�s Kebap�da
müþterilerimiz, döner, çorba,
mantý, pizza, ýzgara ve tatlý
çeþitlerini bulabilirler. Ve þim-
diden tüm konuklarýmýza afi-
yet olsun� dedi.

Viyana�nýn 20. bölgesinde 9
aydýr faaliyet göstermekte o-
lan Sultan Friseur müþterileri-
nin beðenisini kazanýyor. Sul-
tan Friseur�un sahibi Sultan
Akaslan bize þunlarý söyledi:
�Ben 12 senedir bu sektörde
çalýþýyorum. Kendi iþ yerimi

açmaya karar verdim ve bun-
dan 9 ay önce faaliyete geçir-
dim. Salonum bay ve bayan
üzerine hizmet veriyor. Hiz-
metlerimize ek olarak iple kaþ
alma ve aðda gibi yan hizmet-
lerde veriyoruz. Ekibimizi Halit
Bey�le güçlendirdik�. 

Viyana�nýn 11. bölgesinde 7
Ekim�de hizmete sunulan
Sahra Modaevi ve Gelinlik
göz dolduruyor. Bay ve
bayan üzerine çalýþan Sahra
Modaevi, bayan bölümünde
günlük kýyafet, gece kýyafeti
ve gelinlik üzerine, bay bölü-
mü ise damatlýk, takým elbi-
se ve gömlek üzerine çalýþýy-

or. Faik Ünal bize ayrýca þun-
larý aktardý: �Bizim ürünleri-
miz Türkiye�den geliyor. 
Ýstenilen ölçüye göre de
dikim yapýlabiliyor.
Gelinlikleri 3 haftadan
baþlayan teslimat tarihleriyle
müþterilerimize sunmak
amacýndayýz. Biz iddialýyýz,
baþaracaðýz.�  

Dilan yenilendi

Hayýrlý olsun

Sultan Friseur hizmette Afiyet olsun !
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VViiyyaannaa- Halil Ýbrahim Karaha-
san daha henüz 6 aylýk iken A-
vusturya´ya ailesi ile birlikte
göç etmiþ ve çok küçük yaþlar-
da Avusturya futbolunun ö-
nemli takýmlarýndan biri olan
Admira Wacker Mödling´in mi-
niklerinde futbol yaþantýsý baþ-
lamýþtýr. Halil Ýbrahim 14 yaþýna
geldiðinde hem Türk Milli Taký-
mý hem de Avusturya Milli Taký-
mý�nýn kampýna davet edilmiþ-
tir. Her iki kampý da ziyaret e-
den Halil Ýbrahim, sonunda
Avusturya Milli Takýmý�nda kal-
maya karar vermiþtir.  Birkaç se-
neden beri futbol yaþantýsýný
Türkiye´de sürdüren Halil Ýbra-
him, ayný Taner Arý gibi Fener-
bahçe Amatörler, Beylerbeyi
Spor Kulübü ve Galatasaray�ýn
ikinci takýmýnda görev almýþtýr.
Halil Ýbrahim ayný zamanda çok
önemli piyonerlik görevini de
üstlenmiþtir. Çünkü Halil Ýbra-

him Avusturya´ya göç eden ve
buradan Türk futboluna daha
henüz çocuk yaþýnda büyük bir
adým atan ilk futbolcu. Hatta
onun sayesinde, Fenerbahçe bu
güç kaynaðýnýn farkýna vararak,
daha fazla futbolcu keþfedebil-
mek için Viyana´da bir kulüp
kurmuþtur.
Halil Ýbrahim Karahasan ile
�Mavi Beyazlýlar� hücum güçle-
rine güç katmýþ oldular. 
19 yaþýndaki Halil Ýbrahim orta-
sað oyuncusu olarak kadroya
yazýlmasýna raðmen, aslýnda
kendisini deneyimli bir santra-
for olarak da tanýmlayabiliriz. 
Yetenekli, genç santrafor oyun-
cusunun Viyana ve Ýstanbul´-
dan sonra Mavi Beyaz Futbol
Kulübü Linz´e gitmesinin en
büyük nedenlerinden biri, Su-
perfundlu oyuncu ve samimi
arkadaþý Volkan Kahraman´ýn
bu kulübü ve genç, yetenekli o-

yuncular için çok iyi sað duyusu
olan Antrenör Dolfi Blutsch´u
tavsiye etmesidir.
Halil Ýbrahim ilk olarak Do-
nau´a karþý bir dostluk maçýn-
da bir devre boyunca forma
giydi. Bu maçta ceza yayýndan
enfes bir þutla beraberlik golü-

ne de imzasýný atan Halil, An-
trenör Dolfi Blutsch tarafýndan
mercek altýna alýndý.

�Mavi Beyazlý�larýn yeni transferi:
Halil Ýbrahim Karahasan
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VViiyyaannaa- Sezona GEL-GÖR Sü-
permarket sponsorluðu ile
baþlayan Galatasaray-Wien,
oynadýðý 5 maçýn 4 ünü alýp 1
kere berabere kaldý. Geçtiði-
miz haftalarda Fenerbahçe-
Wien takýmýna karþý müthiþ bir

oyun çýkararak galip gelen
Galatasaray-Wien, Avusturyalý
büyük takýmlarýn dikkatini çek-
miþ durumda. Galatasaray-
Wien takýmýndan Mustafa
Atar Yeni Vatan Gazetesi�ne,
�Takýmýmýz þu anda averaj ile

2. durumda. Teknik direktör
Osman Vuran ile müthiþ çýkýþ
yakalayan ekibimizin hedefi,
þampiyon olarak Oberliga�ya
çýkan ilk Türk takýmý olmaktýr�
dedi. 

Galatasaray Wien Aslanlar gibi
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Müslümanlar olarak arýnma ve
yenilenme bilincimizin tazelen-
diði, feyiz, bereket ve rahmet
iklimi yeni bir Ramazana daha
ulaþmýþ bulunuyoruz. Mubarek
Ramazan ayýnýn burada yaþa-
yan toplumumuza, bütün mil-
letimize, Ýslâm alemine ve in-
sanlýða hayýrlar getirmesini Yü-
ce Allah�tan niyaz ediyorum.
Günümüzde yaþanan moderni-
te, ekonomik liberasyon, baþ
döndürücü hýzla geliþen tekno-
loji ve küreselleþme olgusu in-
sana maddi alanlarda imkanlar
sunarken, ayný zamanda onu
tabii ortamýndan kopartarak,
hem çevre ile olan münasebet-
lerini, hem de insani var oluþ
özelliklerini tüketiyor. Ýnsaný
kendi iç dünyasýndan kopartý-
yor ve yabancýlaþtýrýyor.
Ýnsani ve ekolojik dengelerin
bozulduðu, üretim ve tüketim-
de bencilliðin yaygýnlaþtýðý
dünyamýzda insanlýk bugün;
özlemsizliði, sevgisizliði, gü-
vensizliði, deðersizliði yaþýyor.
Dünyanýn dört bir yanýnda ya-
þanan fakirlik, açlýk, terör ve sa-
vaþlar milyarlarca insanýn onu-
runu kýrýyor. Yaþanan ahlaki se-
falet ve içtenlik eksikliði insanlý-
ðý ve fýtratý zedeliyor. 
Mevlana, Yunus Emre, Hoca
Ahmet Yesevi ve Hacý Bektaþ
Veli gibi Anadolu erenleri, Hz.
Peygamberden ilham alarak
Ramazaný gönül yapma eðitimi
ve gönül yýkmama terbiyesi ve-
ren bir sevgi ve rahmet ayý ola-
rak deðerlendirmiþlerdir. Nite-
kim Sevgili Peygamberimiz,
�Oruç tutan nice insan vardýr
ki, karlarý sadece açlýk ve susuz-
luk çekmektir. Oruç, insaný (her
türlü kötülükten) koruyan kal-
kandýr. Sakýn oruçlu iken kötü
söz söylemeyin, biri size sataþa-
cak olursa �ben oruçluyum,
deyin.� buyurmuþlardýr. 
Oruçla eðitilen bedenler ve ne-
fisler, yüceliðin evrensel nitelik-
lerini kuþanýrlar. Sabrý, yardým-
laþmayý, paylaþmayý, özveriyi
öðrenirler. Ramazanýn en ö-

nemli özelliklerinden birisi de
bireyselleþen, yalnýzlaþan ve ya-
bancýlaþan insaný þefkat ve rah-
metle kucaklayýp toplumsal ha-
yata katmaktýr. Bu sebeple mil-
letimizin, tarih boyunca Rama-
zan ayýný aç, fakir ve kimsesiz
insanlara ulaþmanýn en önemli
mevsimi olarak deðerlendirme-
si müstesna bir meziyettir. Öy-
leyse Ramazan ayý insanlarýn
yalnýz kendi dünyalarýnda, ken-
di evlerinde, kendi sofralarýnda
yaþadýklarý bir zevk olarak kal-
masýn. O, bütün güzellikleriyle
gönlün derinliklerinde yaþanan,
yoksullarla, kimsesizlerle ve yü-
reði yaralý insanlarla güzellikle-
rin paylaþýldýðý güzel günler ol-
sun.
Bu düþünceler içerisinde Rama-
zanýn gönüllerimize huzur, iftar
sofralarýmýza bereket ve din-
darlýðýmýza yüksek bir seviye
getirmesini Cenab-ý Hak�tan
niyaz ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Din
iþleri Müþaviri 

DDrr.. HHaarruunn ÖÖzzddeemmiirrccii
AATTÝÝBB GGeenneell BBaaþþkkaannýý

Ýdrak edeceðimiz mübarek
Ramazan ayý münasebetiyle,
azgýnlýðýn dorukta olduðu,
saldýrganlýðýn ve adaletsizliðin
bütün zulmüyle iktidarýný sür-
dürdüðü bu zaman diliminde,
duaya kalkacak ellerle birlikte
dudaklardan dökülecek yaka-
rýþlarýn, yüce dergahta kabul
görmesi dileðiyle; Müslüman

kardeþlerimizin Ramazanýný
tebrik eder, baþta Ýslam alemi
olmak üzere; kan ve gözyaþý-
na boðulan dünyaya barýþ ile
huzura vesile olmasýný Cenab-
ý Mevladan niyaz ederiz.

Yaþar ANAHTAR
Avusturya Nizam-ý

Alem Ocaklarý

Avusturya Nizam-ý Alem
Ocaklarý Ramazan Mesajý

Avusturya-Türk Federasyonu
Baþkan Yardýmcýsý Feyzullah
Andak, mübarek Ramazan a-
yýnýn tüm insanlýða barýþ,
esenlik ve kardeþlik getirmesi-
ni diledikten sonra �Manevi-
yatýmýzýn arttýðý bu mübarek

ayda, bize gönül vermiþ tüm
kardeþlerimizin huzurlu, sað-
lýklý, barýþ dolu bir yaþam sür-
mesini ve çalýþmalarýnda ve-
rimli olmalarýný gönülden ni-
yaz ederim� dedi.    

Avusturya Türk Federasyonu�nun 
Ramazan Mesajý

Din müþavirinden anlamlý ramazan mesajý



VViiyyaannaa- 20 Eylül Salý günü haber ajanslarýna 96 yaþýndaki yorgun savaþçýnýn Viyana�daki evinde, yataðýnda yaþama veda ettiði haberi
düþtü. Milyonlarýn ölümüne neden olan Nazi suçlularýný zorlu takipler sonucu yakalatan Simon Wiesenthal, "Nazi Avcýsý" olarak adland-
ýrýldý. Dünyanýn unutmayý yeðlediðinde, hatta bazýlarýnýn da Holokost�un varlýðýný inkar yolunu seçtiðinde Wiesenthal, yaþamlarýný ölüm
kamplarýnda yitiren kurbanlarýn anýsýný canlý tutma mücadelesi verdi. Mücadelesinin temel ilkelerini kendi anlatýmýyla aktarýrken,
ölümünün ardýndan ünlü liderlerin söylemlerine yer veriyoruz. Vefatýnýn ertesi günü, Avusturya Devlet Baþkaný Wolfgang Schüssel�in
giriþimi ile Viyana merkez mezarlýðýnda çok sayýda diplomat, politikacý, akademisyen, tüm dinlerin temsilcilerinin ve kalabalýk bir kitle-
nin katýldýðý bir tören düzenlendi. Avusturya Yahudi Cemaati Baþkaný Ariel Muzicant; "O artýk yok... Bu cümlenin doðruluðuna inana-
mýyorum. O her zaman aramýzda olacak. Wiesenthal benim neslimin öðretmeni, yol göstericisiydi" dedi.  Simon Wiesenthal 23 Eylül
Cuma günü büyük bir tutku ile baðlý olduðu ve kýzý Paulinka Kreisberg�in yaþadýðý Ýsrail�de Herzliya Mezarlýðý�nda gerçekleþen bir tören-
le son yolculuðuna uðurlandý. Törende ünlü Nazi avcýsý Tuvia Friedman�ýn yaný sýra Natan Sharansky ve Avusturya Adalet Bakanlýðý�nýn
bir temsilcisi de hazýr bulundu. Cenaze töreninde Ýsrail Hükümeti�ni Bakan Yardýmcýsý Michael Melchior temsil etti. Melchior yaptýðý
konuþmada; "Yakalanmayan Naziler, Wiesenthal�in  her an peþlerinde olduðu korkusu ile yaþadýlar" dedi. Simon Wiesenthal anlamlý ve
kahramanca bir yaþam sürdü.  Günümüzde ýrkçý þiddete hedef veya karþý olan her kiþinin �Holokost�u hiçbir zaman unutmama� sözü-
nü vermesi Simon Wiesenthal�a ödenmesi gereken bir borçtur.
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