Milletvekili adayý Haydar Sarý’dan davet:

Mutlaka Tercihli
OY kullanalým!
Birisi kýþkýrtýyor, birisi bombalýyor
Neonazilerin 15. Viyana’daki Müslüman Gençlik adlý
derneðin önüne koyduklarý bomba, bu yýlýn üçüncü
BOMBASI idi. Bomba resimde görüldüðü gibi imha edil-di. Avusturya’da Neonaziler gerici ve ýrkçý bazý ‘’parti ve
medya temsilcilerinin’’ devamlý kýþkýrtmasý sonucunda
artýk bombalarla saldýraya geçiyor.
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Viyana- Avusturya’da Türk, Türkiye,
Müslüman ve Ýslam düþmanlýðý yapan
bazý partiler ve aþýrý gerici Hýristiyanlar,
Avusturya iç barýþýna büyük yara vuracak Almanya’dan destekli Avusturya
Neonazilerini azdýrmayý baþardýlar.
Irkçýlar geçtiðimiz günlerde Viyana’da
yine bir Müslüman derneðinin önüne
bomba koyarak ortalýðý karýþtýrdý.
Avusturya’da yollarda Türklere ve
Müslümanlara karþý gittikçe artan
sözlü sataþma, aþaðýlama ve hatta saldýrýlarýn olmasýný dikkate alarak herkesi
bu durum karþýsýnda sakin olmaya
davet ediyoruz. 2006 yýlýnýn üçüncü
bombasý olan bu saldýrýnýn neden
yapýldýðý konusunda özeleþtri yaparak, bu konuda aklýmýzý bir kenara
býrakmadan demokratik teamüller
içinde çözümler üretmeliyiz. (BK)
33’te
Haberin devamý sayfa 32-3
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1 Kasým 2006 Seçim Rehberi
Viyana- 1 Ekim Pazar günü
Avusturya’da Genel Meclis seçimleri yapýlacak. Bu seçimle ilgili özellikle oy kullanacak olanlar için bilinmesi gerekenleri seçim rehberi þeklinde ilginize sunuyoruz. Seçim nasýl yapýlýyor,
kimler oy kullanabiliyor, nelere
dikkat etmek lazým, hangi partiler neleri vaat ediyorlar ve daha birçok sorunun yanýtýný bu
yazýmýzda bulabilirsiniz.
2006 Meclis seçimi Avusturya’nýn bütün eyaletlerinde yapýlacak olan genel bir seçimdir ve
dört yýlda bir yapýlýr. Her 4 yýlda
bir 183 kiþi Avusturya Meclisine
vekil olarak seçilir.
Kimler seçme ve seçilme hakkýna sahip?

Seçme hakkýna sadece 18 yaþýný doldurmuþ olan Avusturya
vatandaþlarý sahiptir. Seçilebilmek için ise 19 yaþýn doldurulmuþ olmasý gerekiyor. Hangi
evde kaç kiþinin seçme hakkýna
sahip olduðu Aðustos ayýnda
gönderilen ev bildirileri ile ilan
edilmiþti.
Dikkat! Seçime sadece seçim
kütüklerinde isimleri bulunanlar katýlabilir. Kayýtlarýn var olup
olmadýðý Magistrat’larda kontrol edilebilir.
Avusturya dýþýndan seçime katýlacak olanlar, sadece seçim
kartý ile seçime katýlabilirler. Bu
kartlar belediyelerden talep edilebilir. Seçim günü hastalýk gibi
sebeplerle seçim bürolarýna gidemeyenler özel bir seçim ekibinin evine gelmesini talep
edebilir.

Seçim Günü
Seçim 1 Ekim Pazar günü gerçekleþecek. Seçim genel itibari
ile 7 ile 17 saatleri arasý gerçekleþecek. Belirli yerlerde seçim
daha erken baþlayacak. Seçme
hakkýna sahip olanlar oylarýný
baðlý olduklarý seçim bürolarýnda kullanabilecek. Seçime katýlmak gibi bir zorunluluk yoktur.
Dikkat! Seçim günü yanýnýza
pasaport ya da vatandaþlýk
kartý gibi resmi bir kimliðinizi
almayý unutmayýn.
Oyumu nasýl kullanacaðým?
Seçme iþlemi sýrasýnda seçmenlere bir kupon ve bir zarf verilir.
Bu kuponda oy verilecek parti
iþaretlenir. Bunun yanýnda parti
içinden belirli bir kiþiye oy verilecekse ya da baðýmsýz bir adaya oy verilecekse isimleri ilgili
yerlere yazýlýr.
Dikkat! Kendi baþlarýna bu iþlemleri yapamayacak olanlar
yanlarýna baþka bir þahýs alma
hakkýna sahiptirler.
Bu iþlemler seçim kabininde yapýldýktan sonra kupon seçim
zarfýna konulur ve sandýða atýlmak üzere görevliye teslim edilir.
Seçim Usulü
4 yýlda bir yapýlan Avusturya
meclis seçimlerinde 183 Milletvekili 43 seçim bölgesinden 3
aþamalý bir seçim sistemine göre seçilir. Her seçim bölgesi birkaç “Bezirkten” oluþur. Seçimde % 4’lük bir baraj sistemi geçerlidir. Bu orana ulaþmak için
iki yüz bin oya ihtiyaç vardýr.
Ancak baðýmsýz adaylar barajsýz meclise girebilirler.
Seçim sonuçlarý seçim bölgesi,
seçim eyaleti ve ülke çapýnda
ayrý ayrý belirlenir. Ortaya çýkan
sonuçlar önceden belirlenmiþ
özel matematiksel bir formülle
hesaplanýr ve sonuçta ülke çapýndaki oy oranlarý belirleyici
olur. Mutlaka Parti ile birlikte
adayýnýzýn adýný yazarak tercihli
oy kullanýn!

Cumhurbaþkaný Fischer:

“Bütün insanlarýn haysiyetine
saygý duyulmasý gerekir”
Heinz
Fischer

Viyana- Avusturya Cumhurbaþkaný Heinz Fischer seçim
kampanyasýna karýþmak için
hiç bir neden görmüyor. Fischer, FPÖ ve BZÖ’ye gönderme yaparak, baþka ülkelerin
vatandaþlarýna yönelik her
türlü düþmanlýk duygusunu
reddettiðini ifade etti. Standart Gazetesi’nin “FPÖ ile
BZÖ son derece yabancý düþ-

maný bir seçim kampanyasý
sürdürüyorlar. Bu konuda ne
düþünüyorsunuz?” sorusuna
Cumhurbaþkaný Fischer, ‘’Ben
ancak þunu söyleyebilirim:
Benim insanlýktan anladýðým,
bütün insanlarýn haysiyet ve
haklarýna saygý duyulmasýdýr.
Bu yüzden baþka bir ülkenin
vatandaþý olan ya da farklý bir
dil konuþan insanlara karþý
her türlü düþmanca davranýþý
reddediyorum” diyerek Yeni
Vatan Gazetesi’ne verdiði demeci teyit etmiþ oldu.
“Bunu bu iþi yapanlara doðrudan söyleyebilir misiniz?”
sorusuna ise Fischer, “Bunu
size söylemekle, onlara da
söylemiþ oluyorum...’’ þeklinde cevap verdi.

“Yeþiller yabancýlarýn yanýnda”
Viyana- Viyana Eyalet Meclisi
üyesi ve Yeþiller partisinin milletvekili adayý Alev Korun,
Avusturya için en doðru seçimin Yeþiller olduðunu söyledi. Avusturya vatandaþý olan
ve ýrkçýlýktan, hak gaspýndan
yakýnan herkesi 1 Ekim’de Yeþilleri desteklemeye çaðýran
Korun, "Geçen yýl sertleþtirilen
yabancýlar kanununa ÖVP,
SPÖ ve BZÖ beraber imza attýlar. Bu haksýzlýða karþý çýkan
tek Yeþiller oldu. Vatandaþlýk
kanununu vatandaþlýk engelleme kanununa çeviren yine
ÖVP'dir. Vatandaþlarýmýz laflara ve vaatlere deðil, oy verecekleri partinin kendileri ve
aileleri için þimdiye kadar ne
icraatta bulunduðuna bak-

sýnlar. Bazý partiler yabancý
karþýtý icraatlarýnýn üstüne
örtmek ve oy toplamak için
listelerine göçmen adaylar
koyuyor, seçimden sonra da
yabancýlarýn haklarýný ellerinden almak için ellerinden
geleni yapýyor." dedi.

Alev Korun
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1 Ekim seçimlerinde SPÖ Milletvekili adayý Haydar Sarý’dan çaðrý:

“Tercihli oy ile gücünüzü belli edin!“
SPÖ Milletvekili
adayý Haydar Sarý

programýna ihtiyaçlarý var. Ýkinci ve üçüncü kuþak çocuklarýmýz için her derecede eðitimin
ücretsiz olmasý ve Eðitim Bakanlýðý’nda bir “Çok-Kültürlülük Dairesi”nin kurulmasý gerektiðini söylüyoruz.
YVG: Seçmenler “Tercihli oy”
hakkýnda nelere dikkat etmeli?
H. Sarý: “Tercihli oy, bir parti
içinde bir adayýn seçilmesini
tercih etmek, yani istemektir.

Ben SPÖ’de seçime girmiþ bir
adayým. Yalnýzca SPÖ’yü seçen
beni seçmiþ olmuyor ve ayný þekilde, yalnýzca benim adýmý
yazmak da beni seçmiþ olmuyor. Beni seçecek seçmenimin
hem beni, hem de SPÖ’yü seçmesi gerekir. Yani beni seçecek
seçmenim, seçim listesinde
SPÖ’yü bir çarpý (X) ile iþaretledikten sonra, hemen alttaki boþ
kareye benim soyadýmý SARI
yazmasý gerekir.

ÖVP Milletvekili adayý Þirvan Ekici:
Viyana- 1 Ekim 2006 Avusturya
Parlamento seçimlerine iliþkin
olarak SPÖ’den aday olan Dr.
Haydar Sarý ile yaptýðýmýz gö rüþmede Sarý, oy kullanma hakký olan tüm vatandaþlarý mutlaka tercihli oy kullanmaya davet
ederek, “Þu anda var olan atmosferde tercihli oy kullanmak
var olduðumuzun ve yapýlan
haksýzlýklara dur demenin demokratik yoludur.’’ dedi.
Yeni Vatan Gazetesi: Sayýn Sarý,
kýsaca kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
Haydar Sarý: Yaklaþýk 30 yýldýr
Avusturya’da yaþýyorum. Üniversite eðitimimi Viyana’da tamamladým. Yabancýlar Çalýþtýrma Politikasý üzerine doktora
yaptým. 80’li yýllarýn baþýndan
itibaren önce Viyana’da, daha
sonra diðer eyaletlerde, insanlarýmýzýn yabancý olmaktan
kaynaklanan sorunlarýnýn çözümünde yardýmcý olmak amacýyla, ücretsiz hizmet veren Danýþma Bürolarý kurdum. 90’lý yýllarýn baþýnda ise, Viyana Eyalet
Hükümeti’ne baðlý Entegrasyon
Fon’un kurulmasýnda aktif görev aldým ve bu kurumun yönetici kadrosu içinde altý yýl çalýþtým. Þu anda Viyana eyaleti
Kültür Bakanlýðý bünyesinde
YENÝ VATAN GAZETESÝ

oluþturduðum Uluslar ve Kültürler arasý Etkinlikler Dairesi’nde, Daire Baþkaný olarak
çalýþýyorum.
YVG: 1 Ekim’de yapýlacak Par lamento Seçimleri’nde, sizin ve
partiniz SPÖ’nün hedefleri nelerdir?
H. Sarý: Son 50 yýl içinde 1 Milyon’dan fazla insan Avusturya
vatandaþý olmasýna raðmen,
tüm tartýþmalarda “çok-kültürlülük” gerçeði sadece “yerliler
ve yabancýlar sorunu” gibi ayrýmcý çaðrýþýmlar da taþýyan sloganlara indirgenmiþtir. Amacýmýz, Avusturya vatandaþý olmuþ bu 1 Milyon’dan fazla insanýn, bütün haklarýyla tüm
“diðer insanlar gibi/kadar Avusturyalýlar” olduklarýný politik
gündeme taþýmaktýr. Göçmenlerin ekonomik, politik, yönetsel, parlamenter ve bütün sivil
kurumlarda daha aktif görev
almalarý yaný sýra, baþlý baþýna
göçmenlerden sorumlu bir
Devlet Bakanlýðý’nýn kurulmasý
gerektiðini söylüyoruz. Gençlerimizin mutlu bir geleceðe hazýrlanmasý için, genel eðitimden meslek eðitimine varan çok
boyutlu sosyal projeler içeren
kapsamlý ve sistemli bir eðitim

“Her türlü zorbalýk kýnanmalýdýr”
ÖVP Milletvekili adayý Þirvan
Ekici, tüm Müslüman vatan daþlarý seçimlerde oy kullan maya çaðýrdýktan sonra her
türlü zorbalýðýn karþýsýnda
olduðunu ifade etti.
Viyana– ÖVP Viyana Örgütü
Entegrasyon sözcüsü ve 1
Ekim`de Avusturya Millet
Meclisi adayý Þirvan Ekici,
“Hangi yönden gelirse gelsin,
toplumumuzda zorbalýða yer
yoktur” dedi. Ekici bu nedenle Avusturya Müslüman
Gençliði’nin (MJÖ) bürosuna
yönelik saldýrý denemesini
þiddetle kýnadý. Ekici, “Bir
Müslüman olarak çok iyi bildiðim gibi, MJÖ entegrasyon
konusunda son derece baþarýlý çalýþýyor” dedi. Ekici, gerçi
faillerin henüz bulunmadýðýný, ancak kiþisel ve kültürel
farklýlýklarda zorbalýðýn çözüm olarak görülmesine asla
izin verilmemesi gerektiðini
ve bu konunun seçim propagandalarýnda parti politikasý
amacýyla da kullanýlmamasýný
hatýrlattý.
Ekici ayrýca bütün Müslüman
vatandaþlarý 1 Ekim günü

parlamento seçimlerine katýlmaya ve uygun gördükleri
partiye oy kullanmaya davet
etti. ÝJÖ (Avusturya Ýslam
Gençliði)’nin bütün Müslümanlara oy kullanmama çaðýrýsýnda bulunmasýnýn yanlýþ
yol olduðunu, çünkü Müslüman toplumu siyasal katýlýmdan uzak tuttuðunu belirtti.
Ekici, “Kullanacaðýmýz oyla
kaygýlarýmýza ses vermek için
seçimlere katýlmamýz hem
hakkýmýz hem de görevimizdir. Politikasýný en çok beðendiði partiye oy vererek görüþlerini açýklamaya hazýr olmayanlar, istek ve beklentilerinin
politikada göz önüne alýnmasýný da talep edemez.” dedi.

Þirvan Ekici
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Avusturya Devlet Bakaný Franz Morak’ýn
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaretinde dikkat çeken açýklamasý:

“Uyum iki taraflý olur“
Viyana- Avusturya Hükümeti
Devlet Bakaný Franz Morak Yeni
Vatan Gazetesi’ni ziyaretinde,
“Ýki taraflý uyuma ihtiyacýmýz
var” dedi. Morak, Türkiye ve
Türkler hakkýnda o kadar enformasyon, resim ve önyargýya
raðmen aslýnda az bilgileri olduðunu dile getirerek öz eleþtiride bulundu. Baþbakan Schüssel`in dýþ iþlerinde en güvendiði Bakaný olarak dikkat çeken
Kültür ve Medyadan sorumlu
Devlet Bakaný Franz Morak,
Avusturya`da yaþayan Türkler
baþta olmak üzere Türkiye ile
çeþitli organizasyonlar vasýtasýyla bir köprü kurulmasýný desteklemek istediðini ifade etti.
Yeni Vatan Gazetesi: Avusturya`da hiç Türkler ile temaslarýnýz oldu mu?
Franz Morak: 7. Viyana`da
otururken alt katýmýzda oturan
bir terzi Türk ile çok dostça iliþkilerim ve olumlu tecrübelerim
oldu. Çok çalýþkan, yardýmsever
olan Türk terzisinin özellikle iþine olan saygýsý ve ailesi ile iliþkileri çok örnekti ve kendisiyle
dostça yardýmlaþmalarýmýz oldu.

Kültür ve Medya’dan sorumlu Devlet Bakaný Franz
Morak Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret ederek çeþitli
açýklamalarda bulundu.

YVG: Bir Devlet Bakaný olarak,
Avusturya`da þu anda Türklere
ve Türkiye’ye karþý olan negatif
atmosfer hakkýnda görüþleriniz
nedir?
Franz Morak: Kabul etmeliyiz ki
11 Eylül`den sonra devam ede
gelen ve basýnda çýkan resimler
karþýsýnda Türkiye`yi, Türkleri
iyi tanýmayan Avusturyalýlar
tüm bu negatif haberler karþýsýnda genel bir bilgi edinmek
(“Überschaubar“) konusunda
çok büyük sorunlar yaþýyor.
Dünyadaki geliþmeler, ortada
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Franz Morak
kimdir?
2000 yýlýndan bu yana ÖVP
hükümetinin Kültür ve
Medyadan sorumlu Devlet
Bakaný olarak görev yapan
Graz doðumlu 59 yaþýndaki
Franz Morak, 250 milyon
Euro’dan fazla bütçesi olan
bakanlýktan sorumludur.
Franz Morak bakanlýktan
önce sahne sanatlarýnda rol
almýþ, tanýnmýþ ünlü bir
sanatçý idi.
dolaþan yanlýþ, doðru bilgiler,
Avusturya`da yaþayan Türkiye`den göç etmiþ vatandaþlarýmýz arasýndaki farklýklar, Avusturyalýlarýn Türkleri, Müslümanlarý anlamakta zorluk çekmelerine yol açmaktadýr. Eski Avrupa Birliði komiserlerinden Avusturyalý Franz Fischler’in 24 sayfalýk Türkiye hakkýndaki raporu
Avusturya’daki hükümet ve kamuoyunu yönlendiren bazý kiþi,
kurum ve kuruluþlar üzerinde
çok etkili olmuþtur. Bu raporda
Türkiye’nin özellikle bir tarým
ülkesi olarak AB’ye açacaðý
masraflar ve diðer farklýlýklar
herkesin çok dikkate aldýðý konular haline gelmiþtir.
YVG: Önyargýlarý nasýl çözebiliriz?
Franz Morak: Ýki ülke arasýndaki ticari iliþkiler çok önemli ama
ondan daha önemli olan kültürel iliþkilerdir. Bu, ancak çok
yönlü, küçüklü ve büyüklü organizasyonlar ile gerçekleþebilir. Bu çalýþmalar insanlarýn birbirlerini en üstten en alta kadar
anlamalarýnda kolaylýk saðlayacak. Türkiye’nin çok geliþmiþ,
aydýn yüzünü tanýmamýza yardým edecektir.
YVG: Avusturya`ya göç konu sunda ne düþünüyorsunuz?
Franz Morak: Her ülkenin alabileceði göçmen kapasitesi olduðuna inanýyorum. Bizim için birinci derecede önemli olan
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Avusturya`da yaþayan göçmenlerin ülkenin resmi dilini
yani Almancayý öðrenerek, yaþamlarýný kolaylaþtýrmalarý ve
demokratik deðerlere sahip çýkmalarýdýr. Kaldý ki Türkiye bu
konuda dünyada diðer nüfus
çoðunlu Müslüman olan ülkelere göre avantajlýdýr. Öyle ya
da böyle Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarýnýn bir cumhuriyet
ve demokrasi tecrübeleri vardýr.
Avusturya okullarýnda çok ama
çok iþimiz olduðuna inanýyorum. Türk öðrencilerin baþarýlý
olmasýný istiyoruz. Bunun için
yardýmcý öðretmenlerden tutun
birçok konuda her türlü desteðe hazýrýz.
YVG: Size göre uyum (enteg rasyon) nedir?
Franz Morak: Benim için uyum
iki taraflýdýr. Uyum tek taraflý bir
yol deðildir. Sadece Türklerden
uyum beklemek yanlýþ olur.
Avusturyalýlar da Türkleri tanýmak, anlamak zorundalar. Bunun için Avusturyalýlara da büyük görevler düþüyor. Buna iki
taraflý uyum ve entegrasyon di-

Franz Morak büromuzda Türk kah vesi eþliðinde ,’Türkler ve Türkiye ile
daha fazla kültürel çalýþmalar için de olmalýyýz.’’ dedi.

yebiliriz. Ama gördüðüm kadarý ile Avusturya`da sanki tek tip
Türk varmýþ gibi bir yargý söz
konusu. Hâlbuki ünlü Türk Modacý Atýl Kutoðlu baþta olmak
üzere bizim Avusturya adýna
Bakanlýk olarak desteklediðimiz
çok renkli ve baþarýlý, modern
Türkler de vardýr. Bunun için

gerek Türkiye`deki gerek ise
Avusturyalý Türklerin her kesimindeki aydýn, demokrat insanlarý ile kültürel projeler baþta olmak üzere çeþitli konularda çalýþmak gerektiðine inanýyoruz.
YVG: Teþekkür ederiz

Devlet Bakaný Franz Morak
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziya retinde sorularýmýzý içtenlikle
yanýtladý.

Birol Kýlýç
Yeni Vatan Gazetesi
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Her þeye raðmen 1 Ekim Pazar günü
mutlaka “Tercihli oy” kullanalým!
Analiz/Yorum
Birol Kýlýç
Avusturya partileri “Ýþ olsun,
torba dolsun, aman oylar gelsin” diye Türk ve Müslüman
aday adaylarýný 1 Ekim 2006
seçimlerinde “seçilemeyecekleri” yerlerden yine aday gösterdiler. Avusturya`da Türkiye`den göç etmiþ, Avusturya vatandaþý olmuþ ve özellikle SPÖ,
ÖVP ve Yeþillerde siyaset yapan
insanlarýn çoðunun, tabanda
kendini ispatlamýþ insanlarýn

arasýndan seçilmediði dikkat
çekiyor. Adaylarýn bir çoðu serbest piyasada çalýþmamýþ. Hepsinin ortak özelliði, sanki analarýnýn karnýndan politikacý olarak
doðmuþ olmalarý. Çoðu ya bir
belediyenin sosyal kurumunda
veya derneðinde ya da bizzat
partisinde memur olarak iþe
baþlatýlýp, buradan maaþa baðlanmýþtýr. Bu Türk kardeþlerimiz
daha sonra az veya çok gelir
sýkýntýsý çekmeden, hep bir partinin ya direk her türlü desteði
ya da gölge desteði ile toplu-

mun içinde kendi kiþiliklerini
bulmaya baþlamýþlardýr. Partiler
böylece kendi yetiþtirdikleri kiþiler ile Türklerin aleyhinde eylem
içinde bulunurken, çiçek saksýsý
gibi ön plana çýkardýklarý Türk
adaylar ile “ama bakýn ben size
ne kadar önem veriyorum” mesajýný vermiþ ve köprülerin atýlmasýna neden olmuþ oluyorlar.
Kýsaca Avusturyalý Partiler, evrensel hak ve özgürlüklere inanarak, özel teþebbüste veya
kendi alanýnda uzmanlaþmýþ ve
baþarýlý olmuþ Türk adaylarý al-

mak istemiyor. Üye yaptýðý Türk
adaylarý hem maddi hem manevi yönden kendine baðlayan
Avusturya partileri, Türk aday
eðer hata yaparsa hemen kafasýný koparýyor veya aslanlara
yem olarak atýyor. Avusturya
partilerinde çalýþan Türkler Türkiye`deki pis mantaliteyi buraya taþýmaya çok meyilliler. Yani
baðlý bulunduklarý tabela derneðine para çýkarmak, lobi yapmak, Türk gazetelerine reklam
çýkarmak ve kendi partisini eleþtiren gazeteyi kötülemek için
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Sayý 70
ellerinden geleni yapýyorlar.
Kýsaca burada hem Avusturyalý
partiler hem de siyasete soyunan Türkler yanlýþ yolda. Parti
yandaþlýðý, partizanlýk Avusturya demokrasisinin en büyük
sorunudur. Ýþte önünüzde SPÖBAWAG skandalý. Sanki ÖVP de
böyle çirkinlikler yok mu? FPÖ,
BZÖ Partileri zaten insanlýktan
nasibini çok az almýþ ve Avusturya yakýn tarihinden ders çýkarmamýþ insanlýk düþmaný
partiler görüntüsü çiziyor. Yeþiller ise dünya gerçekleri ile
alakasý olmayan, kendilerinden
baþka herkesin dünya düþmaný
olduðuna inanan, gerçek yaþamdan uzak, sadece yabancýlar konusunda duyarlý görünen
bir parti. Ýyi bir Muhalefet partisi olan Yeþillerin iyi bir Ýktidar
ortaðý parti olmasý konusunda
kuþkular büyük. Salzburg Gazetesi geçtiðimiz günlerde
“Avusturya Parlamentosu’nda
1 Ekim’den sonra da Müslüman milletvekili olamayacak”
baþlýðý ile “Almanya’da çoktan
alýþýlmýþ bir olgu olan, Parlamento’da Müslüman genellikle
de Türk kökenli milletvekillerinin yer almasý, Avusturya için
söz konusu deðil. Avusturya
nüfusunun yüzde beþinin
(yaklaþýk 400.000 kiþi) Ýslam
dininden, hatta bunlarýn yüzde
55’i Avusturya vatandaþý olmasýna raðmen, Parlamento’da
Müslüman milletvekili yok.”
diye yazmýþ. Gazetenin þu yorumu dikkate deðer:
1 Ekim’deki seçimler de bu konuda bir þey deðiþtirmeyecek.
Partilerin federal ve eyalet listelerine bakýlacak olursa, Müslümanlarýn ve ikinci, üçüncü kuþak göçmenlerin olsa olsa listelerin ancak en arka sýralarýnda
yer aldýðý görülüyor. Örneðin
SPÖ’de: Türk kökenli Viyana
Belediye Meclisi üyesi Nurten
Yýlmaz federal listede 50.sýrada
yer alýyor. Keza Viyana Belediye
Meclisi üyesi olan, Ýslam Cemaati’nin Entegrasyon sorumlusu
Iraklý Omar al-Rawi Viyana eyalet listesinde 24. sýrada.
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YORUM
ÖVP’de ise: Viyana Belediye
Meclisi üyesi olan Türk asýllý
Þirvan Ekici federal listede 18.
sýrada. Gerçek þu ki, listedeki
ancak ilk yedi isim Parlamento’ya girmeyi baþarýyor.
Yeþillerin listesinde bile, Viyana’nýn Favoriten ilçe meclisi
üyesi olan Türk kökenli Sibel
Öksüz federal listede 16.sýrada
yer alýyor. SPÖ ‘’Biz dinin nedir
diye sormuyoruz’’ derken, Yeþiller çeþitlilikten yana olduklarýný söylüyor. Viyanalý Yeþillerin
Baþkaný Maria Vassilakou, ‘’Ayrýmcýlýkla mücadele düþüncesi
bir yana, din bizde büyük bir
rol oynamýyor’’ diyor. Öksüz de
ayný görüþte. Politikaya atýlmasýnýn nedeni din deðil, ikinci
kuþaktan olmasý. Þirvan Ekici
‘’Müslüman dininden milletvekillerinin de Parlamento’da bulunmasý tabii ki arzu edilecek
bir þey. Ama bu bir geliþme
süreci. Dört yýla kadar bu aþamaya gelinebilir’’ diyor. Gençlik
kolu bundan kýsa bir süre önce
bir Türkün üyelik baþvurusunu
geri çeviren FPÖ’nün listesinde
doðal olarak hiç bir Müslümana rastlanmýyor. BZÖ içinde durum ayný. Ancak Viyana eyalet
listesinde Hintli bir göçmen var.
‘’Kusursuz Almanca konuþan
ve geleneksel giyinmeyen’’ bir
iþadamý olduðu söyleniyor. Ýlaveten ‘’Tam bizim istediðimiz
gibi’’ deniyor. Belediye meclislerinde giderek daha çok, aralarýnda Müslümanlarýn da bulunduðu göçmenlere rastlanýyor,
ama eyalet meclislerinde bu
yok. Bu konudaki tek istisna
Viyana. Tirol’de ise Yeþillerde
Türk kökenli bir temsilci yedek
üye. 2005’te bir kez eyalet
meclisi toplantýsýna katýlma imkaný bulmuþ.
Her þeye raðmen oy kullanmak
kutsal bir görev. Oy kullanmak
da yetmiyor. Tercihli oy kullanýlmasý gerekiyor. Çünkü partisini
ve adýný yazacaðýnýz her Türk
aday, aslýnda sizin bu ülkedeki
varlýðýnýzý anlatan bir güç sembolüdür.

Ýç Ýþleri Bakaný: “Uymayan gider”
Avusturya
Ýç Ýþleri Bakaný
Liese Prokop
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VÝyana-- Avusturya Ýç Ýþleri Bakaný Prokop Tiroler Tageszeitung’a verdiði demeç ile
ortalýðý karýþtýrdý. Prokop, Ýç Ýþleri Bakanlýðý’nýn 500 Türk ve
Müslümaný telefon ile arayarak elde ettiði bir araþtýrmaya
istinaden, ülkedeki Müslümanlarýn yüzde 45’inin uyuma eðilimli olmadýklarýný öne
sürdü. Fransa’daki gibi yabancý isyaný çýkmasýndan endiþe
ettiklerini belirten Ýç Ýþleri Bakaný Prokop, “Uyum saðlamayanýn bizim yanýmýzda iþi yok.

Bu sorun patlamak üzere olan
bir bomba gibi“ dedi. Prokop
daha sonra Saatli Bomba sözünün yanlýþ yazýldýðýný ama
diðer söylediklerinin arkasýnda
olduðunu söyledi.
Prokop’a destek Baþbakan
Schüssel’den geldi. Schüssel
Die Presse Gazetesi’ne, “Almanca ðrenmek ve uyum göstermek çok önemli. Namus
cinayetlerini Avusturya’da istemiyoruz. Bizim vatanýmýzýn
kültür ve ananelerine saygý ve
uyum gösterilmesini arzu

ediyoruz”
dedi. Ýç Ýþleri Bakaný Liese
Prokop, henüz tamamlanmayan araþtýrma sonucundan yola
çýkarak uyum konusunda bir
takým giriþmelerde bulunacaklarýný söyledi. Prokop, ilk
etapta uyum için ayrýlan bütçeyi artýracaklarýný bildirdi.
Yalnýz bu bütçenin kimin emrine verileceði belirlenmedi.
Viyana Eyaleti Uyum Komisyonu Baþkaný Sosyal Demokrat
Partili (SPÖ) Sonya Wehsely, Ýç
Ýþleri Bakaný Liese Prokop’un

hatalarý sonucu uyum konusunun sorun haline geldiðini
savundu.
Araþtýrma kapsamýnda yýllardýr
Avusturya’da yaþayan ve aralarýnda Türklerin de bulunduðu 500 göçmenin görüþünün
alýndýðý hatýrlatýldý.
Uzmanlar, “Dýþarý karþý yansýyan bu tür tepkiler haklý veya
haksýz olabilir ama bu sorun
buzdaðýnýn su üstünde kalan
kýsmýdýr. Türk toplumu kendine çeki düzen vermek zorun-

Ýç Ýþleri Bakaný Prokop’un uyum göstermeyen gitsin demecini

Haklý bulanlar ve
haklý bulmayanlar
Haberin devamý Sayfa 2’de

Was wollte Strache den türkischen Kindern mitteilen?

Strache Türk çocuklarýna acaba neler anlattý?
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FPÖ Baþkaný Strache
Ekim 2006 tarihindeki genel seçimlere
yaklaþýrken, özellikle
Türkiye’yi, Türkleri ve
Ýslam’ý hoþ olmayan
sözler ve fotoðraflar

ile konu etmeye
devam ediyor.
Strache Viyana’da
bütün pazarlarý dolaþarak, özellikle yabancýlar üzerinden
siyaset yapýyor. 20.

Viyana
Millenium
City arkasýndaki pazarda
geçtiðimiz
günlerde Yeni Vatan
Gazetesi
objektiflerine
yakalanan
Strache, 8- 9 kiþiye

partisinin propagandasýný yapýyordu. Ellerinde FPÖ balonlarý
ile en önde duran
Türk çocuklarý ise
“bu adam ne diyor”
dercesine bakýyordu.
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Avusturya Musevi Cemiyeti Baþkaný Muzicant’tan FPÖ’ye karþý çok sert açýklama:

“FPÖ Avusturya’nýn Bodrum Nazisidir”
mel direkleridir. Gerçek yurtseverlik bu deðerlerden oluþur.”
IKG, uyarýsýnýn yine de seçmenleri yönlendirme olarak anlaþýlmamasýný istiyor. Muzicant:
“Biz FPÖ’yü seçmeyin!” demiyoruz. Ama Strache’yi seçenler,
Strache’nin ardýnda aþýrý saða
yakýn kiþilerin çalýþtýðýný gelecekte de unutmamalýdýr.”

Ariel Muzicant

Heinz C.
Strache

Avusturya Musevi Cemiyeti
(IKG) Baþkaný FPÖ’yü eleþtirdi.
Aþýrý saðcý Honsik, seçimlerde
FPÖ için oy kullanmayý önerdi.
Viyana- 1992 yýlýnda aþýrý saðcýlýktan bir buçuk yýl hapse mahkûm olan neonazi Gerd Honsik,
bir seçim tartýþmasý sýrasýnda ilk
kez seçmen önerisinde bulundu – ve FPÖ’yü önerdi.
Viyana’nýn vaktiyle Ýspanya’ya
kaçarak hapse girmekten kurtulan tanýnmýþ simasý, FPÖ’yü
“yöneticilerinin Alman halkýnýn
tarafýný tuttuðu tek parti” olduðunu ve parti baþkan yardýmcýsý Barbara Rosenkranz’a kayýtsýz þartsýz güvendiðini söyledi.
“Bodrum Nazisi”
Avusturya Musevi Cemiyeti
(IKG) Baþkaný Ariel Muzicant bu
açýklama nedeniyle bir uyarýda
bulundu. Muzicant, gazetecilere, “FPÖ, aþýrý saðcý kuruluþlarla
devamlý iliþki içindedir” dedi.
Muzicant, Honsik tarafýndan
övülen FP milletvekili Rosenkranz’ýn eþinin sorunlu geçmiþi
nedeniyle (söz konusu kiþi,
baþka faaliyetlerinin yaný sýra
aþýrý saðcý dergi “Fakten”i yayýmlamýþtý) serbestçe “bodrum
Nazisi” olarak nitelendirilebile-

ceðini söyledi; bu durumun FPHalk Avukatý Stadler için de
geçerli olduðunu ve onun
“Nasyonal sosyalizme yakýn”
olduðunu söylemenin adli takibat gerektirmediðini sözlerine
ekledi.
Muzicant, ayrýca Strache’nin
partisinin halký yabancýlar ve
azýnlýklara karþý kýþkýrttýðýný ve
kendisini yine de yurtsever olarak nitelediðini belirtti ve IKG
açýsýndan bunu tehlikeli bir iþaret olarak gördüklerini açýkladý:
"Biz, nefret ve kýþkýrtmanýn sonunda nereye vardýðýný biliyoruz: Auschwitz ya da Srebrenica’da gördüðümüz gibi etnik
temizlik.”
Tavsiye yok
Muzicant sivil toplumun feryat
etmemesinden yakýndý: “FPÖ
yabancýlara ve azýnlýklara ateþ
püskürüp bunu yurtseverlik
olarak gösteriyor. Ancak FPÖ
Avusturya için yüzkarasýdýr.”
Muzicant sözlerini þöyle açýkladý: Hayýrseverlik ve hümanizm,
Batý-Hýristiyan toplumunun te-

Aþýrý saðcý Honsik, seçimlerde
FPÖ için oy kullanmayý önerdi
Aþýrý saðcýlýktan hüküm giyen
Gerd Honsik seçimlerde ilk kez
parti önerisinde bulundu. Aþýrý
sað köþeden FPÖ’ye destek
geldi. 1992 yýlýnda aþýrý saðcý
faaliyetleri nedeniyle bir buçuk
yýl hapse mahkûm olan Gerd
Honsik Mavileri seçmeyi önerdi

ve neden olarak FPÖ’yü “yöneticilerinin Alman halkýnýn tarafýný tuttuðu tek parti” olarak
niteledi. Honsik, FPÖ’nün “geçmiþteki vatan hainlerinden kurtulup ardý arkasý kesilmeyen
göçe karþý cephe almasýný”
beklediðini sözlerine ekledi.
Honsik kendi ifadesine göre
Avusturya seçimlerinde ilk kez
parti önerisinde bulundu.
Hapis cezasýndan Ýspanya’ya
kaçarak kurtulan Honsik, seçim
propagandasýný “FPÖ’yü destekliyorum, çünkü milletvekili
Barbara Rosenkranz’a güveniyorum” sözleriyle bitirdi.
Honsik Ýspanya’ya sýðýnma hakký alamamýþ, ancak Avusturya’ya da iade edilmemiþti.

Avusturya’da Müslüman
nüfus artýyor!

Viyana- Viyana Demografi
Enstitüsü çarpýcý bir araþtýrmaya imza attý. Enstitünün yaptýðý araþtýrmaya göre, 2051 yýlýnda Avusturya’daki öðrencilerin en az üçte birini Müslüman öðrenciler oluþturacak.
Son 20 yýldaki Müslüman nüfusun artýþýnýn incelenmesiyle
elde edilen araþtýrma sonucuna göre, Avusturya’da yaþayan
Müslümanlarýn sayýsý her ge-

çen gün artýyor. Bu artýþ üç
ana nedene baðlanýrken bunlardan ilki Avusturya’ya göç
edenlerin %38’ini Müslümanlarýn oluþturmasý. Ýkinci neden
ise Müslüman ailelerin daha
fazla çocuk sahibi olmalarý.
Araþtýrmaya göre üçüncü
neden olarak son yýllarda
Hýristiyanlýktan Müslümanlýða
geçenlerin sayýsýndaki artýþ
olarak gösterildi.
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Trafik canavarý bu kez
Sýrbistan’da iþ baþýndaydý
Sýrbistan- Hýrvatistan sýnýrýnda meydana gelen kazada trafik canavarý yine can aldý.Yüksel ailesinde baba
Mehmet ve kýzý Meltem aðýr yaralanarak yoðun bakýma alýnýrken1 yaþýndaki kýzlarý Elif hayatýný kaybetti.
Linz- 16 Aðustos 2006 Çarþamba günü Hürriyet Avrupa´da yayýnlanan ve insanlarýn içini yakan haberde bu kez
trafik canavarý, 15 Aðustos
2006 Salý günü Yüksel ailesini
bulmuþtu. Memleketleri Ordu´da yýllýk izinlerini geçiren
aile, Avusturya´ya geri dönüþte meydana gelen kazada
1 yaþýndaki kýzlarý Elif´i kaybetti. Kazanýn sebebinin yorgunluk ve uykusuzluk olduðu
tahmin ediliyor.
Avusturya´dan olay yerine
gelen Yüksel ailesinin yakýnlarý bir hurda yýðýný haline gelen
arabayý gördüklerinde þok
geçirerek saatlerce göz yaþý
döktü.
Kaynak: Hürriyet

Yabancýlar yasasýna dikkat!
Yabancý çocuklara oturum izni için doðumdan sonra 6 ay içinde baþvuru yapmak gerekiyor!

Viyana- Avusturya’da 2006
yýlýnda yürürlüðe giren yeni
Yabancýlar Yasasýna göre;
yabancý çocuklarýnýn oturma
izni için doðumdan sonra 6 ay
içinde yetkili makama baþvurmak gerekiyor. Bu yýlýn baþýnda

yürürlüðe giren ve oldukça
sertleþen yeni Yabancýlar Yasasýnýn yeterince bilinmemesi birçok Türk ailesini de zor durumda býrakýyor. Hürriyet Avrupa’nýn haberine göre Avusturya’da yaþayan Sadegül ve Ah-

met Özen çifti de yeni yasanýn
maðdurlarý arasýnda. Avusturya’da dünyaya gelen 1,5
yaþýndaki oðullarý için doðumdan sonra 6 ay içinde baþvurmadýklarý gerekçesiyle oturma
izni alamýyorlar. Yetkili makamlardan yapýlan açýklamaya göre,
Özen ailesinin oðullarýnýn oturum izni için Türkiye´ye gidip
orada Avusturya temsilciliðine
baþvurmasý ve vize almasý gerekiyor. Özen ailesi avukatlarý aracýlýðýyla baþvurunun Türkiye´de
deðil Avusturya´da yapýlacaðýný
ve olayý Ýç Ýþleri bakanlýðýna
götüreceklerini bildirdi.
Kaynak Hürriyet

Türk genç
teyzesini öldürdü
SalzburgAvusturya’nýn
Salzburg þehrinde yaþayan
Erhan P. adlý 26 yaþýndaki
Türk genci iki çocuk annesi
29 yaþýndaki teyzesini 5
yerinden býçaklayarak öldürdü. 4 Temmuz sabahý teyzesinin evine gelen Erhan P.
“yaþantýsýna çok fazla karýþtýðý“ gerekçesiyle teyzesini 5
yerinden býçaklayarak kaçtý.
Teyze kaldýrýldýðý hastanede
hayatýný kaybederken yakalan Erhan P. ifadesinde amacýnýn öldürmek deðil sadece
korkutmak olduðunu söyledi. Erhan P. tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
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16 yaþýndaki bir
kýzý hedef alan“töre”
cinayeti

Viyana- Der Standard gazetesinin Temmuz sayýsýnda yukarýdaki baþlýk altýnda yayýmlanan Ankara çýkýþlý ve APA kaynaklý haber, töre cinayetlerini
bir kez daha göz önüne serdi:
16 yaþýndaki Meryem Sezgen’in bebeðini doðurmadan
kýsa bir süre önce hamileliliðini gizleyememesi, ölüm fermaný oldu. Yedi aylýk hamile
olan kýz, ülkenin güneydoðu-
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sundaki Gaziantep’te, hükümetin ‘’töre cinayetleri’’ ile
mücadeleyi öngören eylem
planýnýn açýklanmasýndan bir
gün sonra, Çarþamba günü
aðabeyi tarafýndan vurularak
öldürüldü. Tutuklanan fail,
Meryem’in hamileliðinin ailenin namusunu kirlettiðini
söyledi. Artan töre cinayetleri
dýþ basýnda bu þekilde yanký
buldu.

Phönix’ten tanýþma toplantýsý
Viyana- Avusturya genelinde
faaliyet gösteren “Phönix
Eðitim Enstitüleri”, Avusturya'da yayýnlanan yerel Türk
medya mensuplarýyla tanýþmak ve sohbet etmek amacýyla 16 Eylül 2006 tarihinde 7.
Viyana’da bir kahvaltý düzenledi. Kahvaltýda yerel Türk

medya mensuplarýyla buluþan
Phönix yetkilileri projeleri hakkýnda basýn mensuplarýný bilgilendirdi.
Phönix’in yýl içinde yabancýlarý
özellikle Türkleri kapsayan birçok faaliyete imza atacaðý
belirtildi.
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Geliþen ekonomi, artan fýrsatlar
Viyana- “1 Ekim 2006 tarihindeki parlamento seçimleri
Avusturya’nýn ekonomik konumu için hangi tasarýmlarýn
daha iyi olduðunu belirleyecek,
ayrýca gelecekte de ekonomik
açýdan güvenilir çerçeve koþullarýn bulunup bulunmadýðýný
saptayacaktýr. Geçtiðimiz yýllarda Avusturya, halkýnýn çalýþkanlýðý ve firmalarýnýn giriþimcilik
gücü sayesinde dünyanýn en
baþarýlý ülkelerinden biri olmuþtur. Bu ilerleme, giriþimci faaliyetlerin saðlam çerçeve koþullarca desteklenmesi sayesinde
mümkün olmuþtur. Avusturya
Halk Partisi ve Ekonomi
Federasyonu ileriye dönük
cesur bir politika uygulayarak
gerçek ekonomik yeterliliðini
sergilemiþtir. Gelecekte de,
önümüzdeki engelleri baþarýyla
yenmek ve fýrsatlarý en iyi þekilde deðerlendirmek için yapýlacak çok iþ bulunmaktadýr.
Böylece hepimiz için geliþme ve
iþ olanaklarý artacak ve refah
düzeyi yükselecektir.

Johannes Sailer

Avusturya olarak 1 Ekim 2006’dan sonra da yolumuza Federal
Þansölye Wolfgang Schüssel ve
ÖVP ile birlikte kararlýlýkla devam etmeliyiz.”
Ombudsman’ýnýz
Hannes Sailer

KommR

Ziyaret saatlerinde Wirtschaftsbund, 1010 Wien, Falkestraße
3 adresine gelebilirsiniz. 512
76 31-11 numaralý telefondan
Bayan Schwimmer’i arayýp randevu alabilirsiniz.
Yabancý iþadamlarýnýn Ekonomi
Federasyonu’ndaki Ombuds -

man’ý KommR Sailer’in görüþ me saatleri:
13 Eylül 10.00 - 12.30,
19 Eylül 15.00 - 17.30,
26 Eylül 15.00 - 17.30,
10 Ekim 15.00 - 17.30,
24 Ekim 15.00 - 17.30
saatleri arasý

Oturum izninde Avusturya
genelinde düþüþ!
Ýç Ýþleri Bakaný Prokop göç oranýndaki azalmadan memnun

Liese Prokop

Viyana- 2005 yýlýnýn ilk yarýsýna
oranla 2006 yýlýnda yabancýlarýn oturum izninde %73,3 oranýnda düþüþ yaþandý. Ýç Ýþleri
Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, 2005 yýlýnda Ocak
ayýndan Haziran´a kadar
26.566 yabancýya oturum izni
verilirken, bu yýlýn ilk altý ayýnda
bu rakam sadece 7085´´te
kaldý. Bunun baþlýca nedeni ise
yeni Oturum Yasasý olarak açýklandý. Ýç Ýþleri Bakaný Prokop

“Yasa etkisini gösteriyor“ yorumunu yaparken, bu boyutta bir
etkiyi kendisinin de tahmin
etmediðini itiraf etti. Prokop,
gelecekte bu düþüþün devam
etmesini amaçladýklarýný açýkladý. Avusturya´da yabancýlarýn
azalmasýný neden pozitif olarak
deðerlendirdikleri sorusuna ise
Prokop, “Þu aþamada daha
fazla yabancýya ihtiyacýmýz yok,
Avusturya´da yeterince iþsizlik
var” þeklinde cevap verdi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Papadopulos'un 32 yýl önce ABD’ye gönderdiði þok mesaj:

“Türkleri 75 dakikada temizleriz”
Atina- 32 yýl sonra ortaya çýkan
bir araþtýrma Kýbrýs Rum lideri
Papadopulos'un ABD'ye gönderdiði mesajý ortaya çýkardý:
"Türk filosu Kýbrýs'ýn 12 millik
karasularýna girerse hesabýmýza
göre askerlerin adaya gelirken
kat edeceði 75 dakikada, bütün Türkleri temizlemeye kararlýyýz. Bunu gerçekleþtirmek için
plan ve olanaðýmýz mevcut."
Yunan Eleftherotypia gazetesi,
Papadopulos'un gençlik yýllarýnda Kýbrýs'taki tüm Türklerin kýyýmýndan yana bir tutum sergilediðini yazdý. Gazetede Kýbrýs
Rum gazeteci-yazar Drusiottis
imzalý yayýnlanan bir araþtýrmaya göre, 1964 yýlýnda Rum
çetelerinin Türk köylerine yap-

Tassos
Papadopulus

týklarý kanlý baskýnlardan sonra
Türkiye, Kýbrýs'a askeri bir operasyon düzenlemeye hazýrlanýrken dönemin çete reislerinden
Tasos Papadopulos'un Rum
hükümeti adýna ABD'ye þu
mesajý veriyordu: “Türk filosu
Kýbrýs'ýn 12 millik kara sularý
içinde girmesi olasýlýðýnda yaptýðýmýz hesaplara göre adaya
kadar kat edeceði 75 dakikalýk
zaman içinde kendi savunmamýzý saðlamak amacýyla adadaki bütün Türkleri temizlemeye
kararlýyýz. Bunu gerçekleþtirmek
için gerekli planlarýmýz ve olanaklarýmýz mevcuttur!” Dönemin Yunan Kara Kuvvetleri
Komutaný Bonanos'un verdiði
ifadelere göre Papadopulos,

Yunanistan, 'Müslümanlara haksýzlýk
yapmaktan' AÝHM’de mahkûm oldu!
Brüksel- Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi (AÝHM), Batý Trakya
Ýskeçe seçilmiþ müftüsü Mehmet Emin Aða’nýn yaptýðý iki
baþvuruyla ilgili Yunanistan'ý
mahkûm etti.
AÝHM, Yunanistan'ýn, Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin
(AÝHS) din ve vicdan özgürlüðüyle ilgili 9. maddesini ihlal
ettiðine hükmetti.
Para cezasýna gerek görmeyen
AÝHM, Yunanistan'ýn mahkeme
masrafý olarak yaklaþýk 3 bin
Euro ödemesini kararlaþtýrdý.

Slovenya da Euro’ya geçecek
Brüksel- AB Ekonomi ve Maliye Bakanlarý Konseyi (ECOFIN), AB Komisyonunun önerisi doðrultusunda Avusturya’nýn komþusu Slovenya'nýn
Euro Bölgesi'ne katýlmasýný
onayladý.

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ortak para Euro kullanmaya baþlayacak olan 2 milyon nüfusa sahip Slovenya,
bu yýlýn kalan süresini hazýrlýk
yaparak geçirecek. Slovenya'nýn halen kullandýðý para

birimi Tolar, 2007 yýlý baþýnda
daha önce AB Komisyonunun
belirlediði ''1 Euro=239.640
Tolar'' dönüþüm kuruyla Euro’ya çevrilecek. Slovenya ile iþ
baðlantýsý olanlarýn Euro ile
alýþveriþ yapmasý kolaylaþacak.

düzenlenen olaðanüstü askeri
þura toplantýsýnda "Türkiye
adaya havadan ya da denizden
bir askeri operasyon düzenlerse
adadaki bütün Türklerin yok
edilmesini" önerdi.
Ayný araþtýrmaya göre Türkiye'nin gerek 1964 gerekse
1967'te Kýbrýs'taki kanlý olaylarý
bastýrmak gerekçesiyle ve
garantörlük hakkýný kullanarak
askeri müdahale hazýrlýðý ABD
tarafýndan önlemiþti. Ancak
1974'te Yunan askeri yönetiminin Kýbrýs Cumhurbaþkaný
Makarios'a karþý gerçekleþtirdiði
askeri darbeden sonra ABD
Türkiye'nin Kýbrýs'a askeri operasyon düzenlemesine ses
çýkarmamýþtý.

Economist:
“Türkiye-AB krizi
kapýda”
Londra- Reformlar konusunda Ankara'yý, Kýbrýs konusunda da Brüksel'i eleþtiren
Economist dergisi, Türkiye'nin
gelecek yýl seçime gideceðini
hatýrlatarak, Avrupa yanlýsý
olmanýn pek oy getirmeyeceði, Türk milliyetçiliðinin ise bir
hayli oy kazandýracaðý uyarýsýnda bulundu.
Avrupa Birliði ile Türkiye'nin
sonbaharda Kýbrýs konusunda karþý karþýya geleceðini,
AB'nin Türkiye'den liman ve
havaalanlarýný bu yýlsonuna
kadar tüm üyelere açmasýný
talep ettiðini hatýrlatan dergi,
bunun da sorunlarýn çözülmesini zora soktuðu yorumunda bulundu.
Konuyla ilgili kendi fikrini de
açýklayan Economist dergisi,
sonbaharda yaþanmasý muhtemel Kýbrýs krizinin, gelecek
yýl yapýlacak Türkiye'deki
seçimlerin sonrasýna ertelenmesi önerisinde bulundu.
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Almanya’da yabancýlara
sert yaptýrýmlar geliyor
Edmund Stoiber

Münih- Almanya’da Bavyera
Eyalet Baþbakaný Edmund
Stoiber, göç yasasýnda yabancýlara yönelik sert yaptýrýmlar
üzerinde çalýþtýklarýný açýkladý.
Stoiber Federal Ýç Ýþleri Bakaný
Wolfgang Schaeuble ile ortak
çalýþtýklarýný ve uyum saðlayamayan yabancýlara karþý sert
önlemler alacaklarýný ifade

etti. Hýristiyan Sosyal Birlik
Partisi (CSU) Genel Baþkaný ve
Bavyera Baþbakaný Stoiber
yeni önlemler ile göç yasasýnda yabancýlara önemli yükümlülükler getirileceðini ifade
etti. Hazýrlanan yeni tasarýya
göre eþini Almanya’ya getirmek isteyen yabancýnýn geçimini garanti altýna almýþ
olmasý gerekiyor. Ayrýca Hartz
IV yardýmý alan yabancýlarýn
sýnýr dýþý edilmesi isteniyor.
Almanca kurslarýna katýlým
mecburiyeti ve iþsizlik parasý
gibi sosyal yardýmlarýn da
kýsýtlanmasý gündemde olan
önlemler arasýnda. Alman Sol
Parti Federal Meclis Milletvekili
Sevim Daðdelen ise yabancýlara iliþkin bu sert yasa deðiþikliðini eleþtirerek, izlenen yanlýþ
politikalardan yabancýlarýn
sorumlu tutulduðunu ve cezalandýrýldýðýný ifade etti.

Yimpaþ Ýsviçre’de
mahkum oldu!
Bern- Avrupa’da yaþayan Türk
vatandaþlarýnýn “yüksek kâr
payý sahibi olacaksýnýz, yatýrýmlarýnýz iki misli deðer kazanacak” vaatleriyle birikimlerini
ellerinden alan Yimpaþ Gurubu, Ýsviçre’de çýktýðý Nidwalden Kanton Mahkemesi’nde mahkûm edildi. Mahkeme, Yimpaþ’ýn Türk vatandaþlarýndan topladýðý parayý faiziyle birlikte geri ödeyeceðini
karara baðlarken, toplanan
paranýn Ýsviçre üzerinden Türkiye’ye gönderildiði tahmin
ediliyor.
Araþtýrmalarýn derinleþtirmesine de karar veren Ýsviçre Mahkemesi, vatandaþlarýn yýllar
sonra az da olsa yüzünü güldürdü.
Maðdurlarýn hakkýný savunan
Fischer ve Ortaklarý adlý Avu-

katlýk bürosu yapýlan açýklamada, 10 Türk vatandaþýnýn
da açmýþ olduklarý davanýn sonuçlandýðý ve bunun Yimpaþ’a
karþý açýlacak diðer davalarýn
yolunu açtýðýný ifade edildi.
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Endüstri Holding'in kayýp
hisse senetleri bulundu
Konya- Merkezi Konya'da bulunan çok ortaklý Endüstri Holding'in kayýp hisse senetleri
polisin düzenlediði operasyonla, bir galerinin deposunda çuvallar içinde ele geçirildi. Aldýðý
istihbaratlarý
deðerlendiren
Konya Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, merkez ilçe
Selçuklu Medrese Mahallesi
Dumlupýnar Sokak'ta bir galerinin deposunda arama yaptý.
Depoda 6 çuval içinde Endüstri
Holding'in uzun süredir kayýp
olduðu belirtilen hisse senetleri
ele geçirildi. Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðünde tek tek

sayýlan hisse senetlerinin yaklaþýk 27 bin adet olduðu belirlendi. Hisse senetlerinin rakamsal
deðerinin ise 10 milyon YTL civarýnda olduðu tespit edildi.
Geçen yýllarda polisin düzenlediði operasyonlarda aralarýnda
holdingin eski yöneticilerinin de
bulunduðu çok sayýda kiþi gözaltýna alýnmýþ, bu kiþiler hakkýnda Adana 2 Nolu DGM'de holding mallarýnýn yaðmalanmasý
ve bazý iþtiraklerin ucuza satýlmasý iddialarýyla dava açýlmýþtý.
Holdingin Endüstri olan ismi de
ayný isimde baþka bir holding
bulunmasý nedeniyle Mobella
olarak deðiþtirilmiþti.

Gazi yaz þenliði ile coþturdu!
Stuttgart- Merkezi Almanya’da bulunan yoðurt ve süt ürünleri firmasý Gazi, 15 Temmuz 2006 tarihinde Stuttgart’ta görkemli bir yaz þenliði düzenledi. “Görmek, tatmak ve yaþamak”
sloganýyla yapýlan þenliði Metropol FM ve Show TV destekledi. 15 bin kiþilik Stuttgart Stadyumunda gerçekleþen þenlikte
ünlü sanatçýlar sahne aldý. Elde edilen gelirin tamamý Gazi
Çocuk Vakfý’na aktarýldý.

Avusturya´da boþanma
oranýnda yeni rekor!
Viyana- Evlilik enstitüsünün
yaptýðý araþtýrmaya göre,
Avusturya genelinde boþanma oranýnda oldukça yüksek
bir artýþ var. 2005 yýlý % 46,6
oranla boþanma rekorunun

kýrýldýðý yýl oldu. Rakamlara
göre her iki çiftten biri özellikle gümüþ yýllarýndan sonraboþanmak için mahkemeye
baþvuruyor. Viyana´da ise bu
oran % 63,3 olarak belirlendi.
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Bravo tv media!
Viyana- Avusturya genelinde
yayýmlanan televizyon dergisi
tv media TRT-Int’in programlarýna yer veriyor. Ýlk defa bir
Avusturya dergisinin Türk
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programlarýna yer vermesi,
Avusturya’da yaþayan Türk
vatandaþlarýnýn takdirini topluyor ve programlar ilgiyle
takip ediliyor.

El salladý,
1milyon Euro’yu kaptý
Avusturya ile dalga geçti!
Viyana- Otel mirasçýsý Paris
Hilton geçtiðimiz günlerde bir
Amerikalý gazetecinin “Avusturya’yý neden bu kadar çok seviyorsunuz?“ sorusu üzerine,
“Çok basit, Avusturya´da sadece bir selam verip Avusturya´yý
ne kadar çok sevdiðimi söylemem için bana 1 milyon Euro
veriyorlar. Bu parayý bu kadar
kolay baþka yerde alamazsýn“
diye cevapladý. Sosyetenin þýmarýk kýzý olarak da bilinen Paris Hilton’un bu soruyu cevaplarken ne kadar alaycý bir tavýr
içerisinde olduðu da gözlerden
kaçmadý. Hilton’un “Tirol’ü çok
seviyorum“ sözlerinin altýnda
nelerin yattýðý ortaya çýktý.

Paris Hilton
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15. Viyana’da Müslüman Gençlik adlý derneðin önüne bomba kondu!

Neonaziler Avusturya’da Ýslam’a
karþý cesaretle saldýrýya geçiyor!
Müslüman Gençlik bürosu
önünde þüpheli bir paket
bulundu!
Viyana- 11 Eylül Pazartesi günü
öðlen saatlerinde Avusturya
Müslüman Gençliði’nin (MJÖ)
Viyana Rudolfsheim-Fünfhaus’daki bürosu önünde bomba
alarmý verildi. Märzstraße’deki
gençlik kuruluþu lokalinin kaldýrýmýna, üzerinde "4 Temmuz
1926, Weimar" yazan bir paket
býrakýldýðý, Viyana Eyaleti Ana-

yasayý Koruma ve Terörle Mücadele dairesinden (LVT) Doris
Edelbacher tarafýndan da
doðrulandý. Bomba imha ekibi
paketi infilak ettirdi. Pakette
gaz kartuþlarý ve kablolar bulunduðu saptandý. Bulunan
malzemenin patlama yetenekli
bir bomba olup olmadýðý baþlangýçta saptanamadý.
"4 Temmuz 1926, Weimar"
ibareli paket

MJÖ’nün Viyana sözcüsü
Alexander Osman, APA’ya yaptýðý açýklamada paketin ayakkabý kutusu büyüklüðünde olduðunu ve üzerine kahverengi yapýþkan bantla tutturulmuþ kâðýtta "4 Temmuz 1926, Weimar" ibaresinin bulunduðunu
belirtti. Osman, geçtiðimiz hafta sonunda Viyana’da yapýlan
ve "medyada fazlaca geniþ yer
verilen" MJÖ’nün onuncu yýl
kutlama þölenleriyle ilgisi oldu-

ðunu tahmin ettiðini söyledi.
Ýslam Cemiyetine baðlý olan
Avusturya Müslüman Gençliði’nin geçmiþte tehdit edilmediði öðrenildi.
Neonaziler Ýslama karþý harekete geçiyor
Þok iliklere iþliyor. Uzmanlar,
Avusturya’da neonazi saldýrýlarýnýn mektup bombacýsý Franz
Fuchs’un 1998 yýlýnda tutuklanmasýndan bu yana yeniden
baþlamasýndan ilk kez kuþkulanýyor.
Ufak ve son derece radikal bir
grubun yabancýlara ve özellikle
Müslüman kuruluþlara saldýrýlar
düzenlediði belli oldu. Ülkenin
Anayasayý Koruma dairesi üç
ayrý olay üzerine alarma geçti:
Kasým
ayýnda
Viyana’nýn
Hernals semtinde bir camiye
saldýrý düzenlendi. Viyana’da
yapýlmakta olan Uluslararasý
Ýslam Konferansý sýrasýnda camide bomba patladý.
Kýsa süre sonra, Nisan ayýnda
Viyana’daki Müslüman kabristanýna saldýrýldý. O sýralarda
Avrupalý imamlar Viyana’da
toplanmýþ bulunuyordu. Geçtiðimiz haftalarda da “Avusturya Müslüman Gençliði”nin
Rudolfsheim-Fünfhaus semtindeki bürosunun önünde iki gaz
kartuþu bulundu ve polis tarafýndan imha edildi. Müslüman
gençlik hareketi geçtiðimiz
hafta içinde kuruluþunun
onuncu yýlýný kutlamýþtý, ayrýca
bilindiði gibi Pazartesi günü
New York’daki World Trade
Center’e düzenlenen terör saldýrýsýnýn beþinci yýldönümüydü.
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Kuþkularý üzerine çeken “Der
Kreis” adlý militan neonazi
grubu sekiz-on kiþiden oluþuyor. Bu “eylemciler”in gerek
Avusturya’da gerekse Almanya’da hala faaliyet gösteren
VAPO’nun eski þefleriyle iliþki
içinde olduðu sanýlýyor. Geçen
yüzyýlýn doksanlý yýllarýnda
VAPO’nun (Halk Yanlýsý Parlamento Dýþý Muhalefet) daðýtýlmasýyla bodrum lokallerine
sürülen neonazi çevrelerin son
bir yýl içinde çalýþmalarýný
yoðunlaþtýrdýklarý görülüyor.
Örneðin, NEWS’un araþtýrmalarýna göre, Almanya’daki Anayasayý Koruma dairesi “VAPO’nun eski þeflerinden birinin
faaliyetlerini” çok sýký izlemekte. Uzun yýllýk hapis cezasýný
çekip tahliye edilen ve Dresden’de oturan adamýn dikkati
çekecek sýklýkta Avusturya’da
bulunduðu bildiriliyor. Alman
kovuþturmacýlar, bu kiþinin
“vatanýndaki neonazi çevrelerle
iliþki kurduðunun kesin olduðunu” bildiriyor.
(Adý yazý iþleri tarafýndan bilinen) bu kiþinin gerçekten “Der
Kreis” ile de irtibat kurup kurmadýðý henüz belirlenemedi.
VAPO’nun eski yöneticilerinin
çoðu bu çevrelerde hala varlýk

Görevliler bu olay dizisinin “raslantý olamayacaðýný” belirtiyor.
Son olayda ayrýca “4 Temmuz
1926, Weimar” içerikli bir not
bulunmasýyla tedirginlik doðal
olarak arttý. Bu tarih neonazi
çevrelerde güçlü bir sembol
olarak biliniyor. 4 Temmuz
1926 tarihinde NSDAP yeniden
kuruluþundan sonra Weimar’da ilk parti kongresini düzenlemiþti. Anayasayý Koruma dairesi yetkililerinden biri, son olaylarýn her üçünün olmasa bile
ikisinin doðrudan baðlantýlý
olduðunu belirtti. Baþka bir
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deyiþle, saldýrý denemelerinin
ardýnda ayný fail grubu bulunuyor.
Ýpler, eski VAPO eylemcilerinin
elinde mi?
Uzmanlar, son saldýrý eyleminin
“bir dönüm noktasý” oluþturduðu konusunda fikir birliðine
varýyor. Bu eylemin, gelecekte
planlanan çok daha tehlikeli
saldýrýlarýn baþlangýcý olmasýndan kuþku duyuluyor.
Anayasayý Koruma dairesi yetkilileri araþtýrmalarýný þu sýralarda
bir grupta toplamakta:

Sayfa 19
gösteriyor ve kendi amaçlarý
için gençleri ayartmaya çabalýyor. Bu kiþiler, partili gençlerle
yakýn iliþki kurabilmek için siyasi toplantýlara katýlýyor.
Dikkatler “Der Kreis”da toplandý
“Der Kreis” adlý neonazi grubu
Avusturyalý uzmanlar için yeni
deðil. Bu grup, 2003 yýlýna
kadar “siyasi düþmanlarýna”
tehdit mektuplarý göndermekteydi. 2003 yýlýndan sonra geri
planda kalmayý yeðledi ve sadece yeraltý faaliyetleri yürüttü.
Eylemcilerin son üç yýl içinde
Viyana ve Yukarý Avusturya’da
aþýrý saðcý genç gruplarýyla iliþki
kurmuþ olduðu ve kovuþturmacýlardan birinin belirttiði gibi
“gençleþtiði” tahmin ediliyor.
“Der Kreis”ýn Almanya’daki aþýrý saðcýlarla da irtibatta olduðu
biliniyor. Alman neonazi Ýnternet sayfasý “Radio Germania”da bu dostlarýn gönderdiði
metinler sýk sýk yayýmlanýyor.
Avusturyalý neonaziler son
zamanlarda Berlin’de sýk sýk
görülüyor. Kovuþturmacýlar,
Avusturyalýlarýn orada “profesyoneller” ile gelecekteki “eylemlerini” planlamakta olduklarýndan kuþkulanýyor.
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WIEN ENERGIE güvenliðinizi saðlarken, elektrikten doðabilecek

Problemlerinizde de size yardýmcý oluyor
Dört duvar arasýnda – Her þey
Güvende (AllesSicher)

Bir bakýþta “Her þey Güvende“
(AllesSicher) hizmet paketi

Hafta sonu için bütün planýnýzý
yapmýþsýnýz!
Arkadaþlarýnýz
yemeðe çaðrýlmýþ ve rahat bir
ortamda tatil anýlarýnýz konuþulacak. Ama o sýrada elektrikli
ocaðýnýz ve DVD-Player´iniz
bile tam olarak çalýþmýyor.
Elektrik aksamýnda bir problem
mi çýktý? Elektrikle ilgili problemler billâhsa hafta sonu veya
tatil günlerinde meydana geldiðinde, pahalýya patlýyor ve baþýnýz gereksiz yere aðrýyor. WIEN
ENERGIE´nin “Her þey Güvende“ (AllesSicher) paketiyle
artýk sorununuz olmayacak. Bu
hizmet paketi yýlýn 365 günü,
günde 24 saat boyunca evinizin dört duvarý arasýnda hizmetinizdedir.

• Her an: 365 gün 24 saat boyunca
• Yetkili: WIEN ENERGIE´nin
uzman veya seçilmiþ ortak kur-

umlarýn deneyimli elemanlarý
hemen yardýmýnýza koþuyor.
Gece, gündüz; hafta sonu veya
tatil günü olmasý fark etmiyor.
Kýsaca: Her zaman!
Ucuz: 26 Euro´ya bir takvim
yýlýnda çýkabilecek iki arýzaya

ücretsiz olarak bakýlmaktadýr.
Siz yapýlan her müdahale için
sadece 8 Euro ödüyorsunuz.
Yol, iki saatlik iþçilik ücreti ve 5
Euro´ya kadar olan küçük parçalar fiyata dâhildir.

Her an hazýr bulunuyor
Anlaþmak çok basit. “Her þey
Güvende“(AllesSicher) müþterisi olmak için bir telefonunuz
yeterli ve gerisini sizin için
WIEN ENERGIE hallediyor.
Müþterilerimiz bu mükemmel
organize edilmiþ hizmeti uzman kiþilerin ellerine býrakabilirler. Arýza servisi hemen arýzanýn nerede olduðunu bulmaktadýr. Eðer arýza müþterilerimizin þalter kutusundan kaynaklanýyorsa, WIEN ENERGIE ile
birlikte ortaklaþa çalýþan uzman
kiþiler hemen arýzanýn bulunduðu yere doðru yola çýkarlar.
En geç 1 saat içinde uzmanlar
verilen adrese ulaþýr ve arýzayý
gidermek için çalýþýrlar. Eðer
arýzayý gidermek mümkün
deðilse, geçici olarak bir elektrik baðlantýsý kurulur. Evinizde
dinlenmenize artýk engel olabilecek hiçbir þey kalmamýþtýr.
Rahatsýz edici telefon görüþmeleri ve pahalýya mal olan elektrikçi ziyaretleri artýk geçmiþe
karýþmýþtýr.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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9. Uluslararasý Esperantella Kültür Festivali

Viyana- Eylül ayýnýn 22 – 30
tarihleri arasýnda 9 gün sürecek, Esperantella Kültür Festivali’nin bu seneki konusu Türkiye aðýrlýklý bir çalýþma alla
TURca olarak düzenlendi.
Esperantella Festivali, 11 yýl önce kurulmuþ olan “Kültürlerin
Buluþma Noktasý Derneði”nin
(www.cultmepoint.com) ilk
hedeflediði projelerin baþýnda
gelmektedir ve 9 yýldan bu
yana da etkinliklerine süreklilik
kazandýrarak sanatseverlere en
iyisini imkânlar çerçevesinde
sunmaya çalýþmaktadýr.
Bu sene, festivalde Türkiye’nin
kültür-sanat etkinliklerinin çeþitli alanlarda farklý açýlarýný göz
önüne alan bir program hazýrlandý. Amaç kültürün dil, din,
mezhep, ýrk farký gözetmeksizin, kültür-sanatý birlikte yaþadýðýmýz toplumlarý, Viyana’nýn
deðiþik lokallerinde bir araya
gelerek kaynaþtýrabilmek…
Esperantella Kültür Festivali’nin
(www.esperantella.com) bu
seneki konuklarý: Müzik olarak;
Fransa’dan Senem Diyici Dörtlüsü… Türkiye’den Cengiz
Baysal Dörtlüsü… Avusturya’da
çalýþmalarýný sürdüren; Ahu
Dudu – Wiener Frauen
Schrammeln
–
Ensemble
Makamhane – Südbahnhof –
Rhythm Suare gibi diðer müzik
gruplarý Festival etkinliklerinde
yer alacaklar. Festival progra-

mýnda FOLX-FEST olarak tanýmlanan bölümde, dans gösterileriyle Viyana’dan tanýdýðýmýz ve
dünyanýn dört bir tarafýnda
danslarý ile ilgi odaðý olan
dansçýmýz Ziya AZAZi ve
Türkiye’den misafir tiyatro
sanatçýmýz Hazal SELÇUK…
Halk danslarý gruplarý olarak
da; Avusturya’da çalýþmalarýný
sürdüren Türk derneklerinin
Anadolu’nun farklý yörelerini
sergileyen halk oyunlarý topluluklarýyla
Avusturya
Halk
Oyunlarý gruplarýnýn gösterimleri olacak… Türkiye’nin kýsa
filmler bölümünde ise Ethem
Özgüven’in Oromi ve Sipsi adlý
iki kýsa filmi festival izleyicileriyle paylaþýlacak… Ayrýca küçük
izleyiciler için de masal anlatýmý
düþünüldü…
Festival programýnýn detayý ise
þöyle:
22 Eylül Cuma- Saat 20.00
Senem Diyici Quartett Jazz
und Folk
[Birdland] (3.,Am Stadtpark 1,
Eingang :Landstr.- auptstraße

2) € 15.-

Hazal Selçuk

23 Eylül Cumartesi, Saat 15.00
– 22.00 Folx-Fest:
Ziya Azazi Tanz Performance
(Dervish in Progress)/Hazal
Selcuk Tanz Performance (Ost
West und Ein Regentropfen)
/Volkstänze der Türkei/Österreichische Volkstanzkreis/Ethem
Özgüven Türkische Kurzkultfilme (Sipsi, Oromi)/ Der Derwisch Erzählt Märchen in
deutsch Sprache/Ahu Dudu
türkische
ethno
rock/
Askin&Coskun Trommel Show
[Polycollege] (5., Stöbergasse
11-15) UKB.: € 5.25 Eylül Pazartesi- Saat 20.00
Wiener Frauen Schrammeln
Vom Orient beeinflusste westliche Kompositionen
[KULTur Gasthaus VORSTADT]
(16., Herbststraße 37)UKB.:€
5.
26 Eylül Salý- Saat 20.00
Makamhane Türkisch klassische Makam Musik [KULTur
Gasthaus VORSTADT] (16.,
Herbststraße 37) UKB.: € 5.27 Eylül Çarþamba- Saat 20.00
Südbahnhof Ethnic
[ORF–Kulturcafé]
(4.,
Argentinierstraße 30a) € 11.28 Eylül Perþembe- Saat 20.00
Clubbing alla TURca
Live Band RhythmSuare balkanisch-türkisch-orientalisch
[OST-Klub] (4.,Schwindgasse
1/Ecke Schwarzenberg Pl.)
UKB.: € 5.29 Eylül Cuma- Saat 20.00
Cengiz Baysal Band Jazz
[Birdland] (3., Am Stadtpark 1,
Eing.:Landstr.-Hauptstraße 2) €
15.-

Senem Diyici

30 Eylül Cumartesi- Saat 21.00
Esperantella Party mit dj cay
taylan & dj thomas divis [MEZZANIN] (16., Lerchenfelder
Gürtel 43) Giriþ ücretsiz
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Baþsaðlýðý
1941 Aydýn doðumlu, deðerli Daðýtým Müdürümüz Ergün Sert ve
dostumuz Tayfun Ýbrahim Sert’in biricik babalarý sevgili

Mehmet Sert
26.08.2006 tarihinde Allah’ýn Rahmetine kavuþmuþtur. 36 yýl
Avusturya’da yaþayan deðerli büyüðümüz Mehmet Sert`in geride býraktýðý evlatlarýna, akrabalarýna sabýr dilerken, kendisine Allah`tan Rahmet
niyaz ederiz.
Yeni Vatan Gazetesi
çalýþanlarý

Baþsaðlýðý
Türkiye`ye binlerce turist kazandýrmýþ Viyana’nýn baþarýlý iþadamlarýndan
turizmci kardeþler Erdal ve Ruhan Kasko’nun sevgili babalarý

Rahmi Kasko
Allah’ýn Rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah`tan Rahmet, geride
kalan evlatlarýna, akrabalarýna ve dostlarýna sabýrlar dileriz.
Yeni Vatan Gazetesi
çalýþanlarý
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Avusturya’da Vatandaþlýk
testi baþladý
Avusturya vatandaþlýðýna geçmek isteyenler artýk bir dizi
sýnavdan geçirilecek. Sýnavý baþaranlar vatandaþlýðý elde
edebilecek.
Viyana- Avusturya Hükümeti
Sonbahar 2006’dan itibaren,
Avusturya’yý kendi vataný gibi
gören ve vatandaþlýðýna geçmek isteyen yabancý uyruklu
vatandaþlarý bir dizi sýnavdan
geçireceðini açýkladý.
Sorular Avusturya tarihi, kültürü, politikasý ve genel kültür
alanlarýný içeriyor.
Sýnav 50 sorudan oluþuyor.
Bunlardan 18´i seçilerek sýnava
tabi tutuluyorsunuz,

18 sorunun 6´sý ise kendi ikamet ettiðiniz veya ikamet
etmek istediðiniz bölge ile ilgili
oluyor. Sýnavý baþarmak þart
olarak koþuluyor. Ancak kitapçýkta günümüzde en fazla bilgi
sahibi olmamýz gereken hoþgörü ve uyum konusu ile ilgili tek
bir soru bile bulunmuyor.
Avusturya vatandaþlýðýna geçmek isteyen ve bu teste tâbi
olacak vatandaþlar sýnava Ýnternet´ten hazýrlanabilir.

Aziziye Camiinden Lübnan’a
yardým kampanyasý
Viyana- Aziziye Camii yönetimi
Filistin ve Lübnan’da olan
insanlýk dramýna birazda olsa
yardýmcý olabilmek için kollarý
sývadý. Cemaate yönelik ilaç ve
yiyecek kampanyasý baþlattý.

Bu kampanyaya katýlmak
isteyenler için banka hesap
numarasý þöyle:
Banka:Bawag
Konto nr.02810665893
Bankleitzahl:14000

BA-CA Türkiye’ye de uzandý
Viyana- Bank Austria Creditanstalt Bankasý kardeþ bankasý
Unicredit’ten Türkiye sorumluluðunu devraldý. Koç Grubu ile
birlikte çalýþan banka, ülkenin
dört numaralý bankasý ve piyasadaki hisselerin yüzde onuna
sahip. BA-CA Genel Müdürü

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Erich Hampel 80 milyon
nüfuslu Türkiye’nin ‘’büyük bir
pazar’’ oluþturacaðýný umduklarýný belirtti.

Ýlk asbest maðduru
Türk ümitsiz!
ÖBB vagonlarýndan asbest
bulaþan Türk iþçi kontrol altýn da tutuluyor.
Viyana- Wiener Neustadt´ta
yaþayan 54 yaþýndaki Ali. P.´nin
hayatý
Krone
gazetesinin
Sollenau´daki asbest vagonlarý
ile ilgili yaptýðý haberden sonra
deðiþti. ÖBB vagonlarýnýn hurdaya çevrildiði firmada çalýþan
Ali P. haberden sonra hemen
bir uzmanla görüþmek üzere
Viyana´ya geldi. Tetkiklerden
sonra doktor kendisine asbest
bulaþtýðýný söyledi. 54 yaþýndaki
Türk iþçi ciðerlerinde ölümcül
kimyasalýn izlerini taþýyordu. “O
zamanlar asbestin ne olduðunu
bilmiyordum. Biz sadece vagonlarý kesip parçalayýp, akýcý

maddeyle (asbest) varillere
depoluyorduk.“ diyen iþçi, yaþamýndan endiþe ediyor. Ali P.,
“Sürekli kontrol altýnda tutuluyorum, ama nasýl bir sonuç
olacaðýný kimse bilmiyor“
þeklinde konuþtu.

Foto: Kronen Zeitung
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Western Union Foundation unterstützt Wiener Kindergärten
Weltbekanntes
US
Geld transfer- Unternehmen spon sert 25.000 US Dollar für
„Frühe Sprachförderung“
Wien- In Wien gibt es rund
2.500 Kinder, die über mangelnde Deutschkenntnisse verfügen.
Das
Projekt
„Frühe
Sprachförderung“, das von
März bis Juni in Wien lief, soll
den Spracherwerb der 5 bis
6jährigen rechtzeitig vor Schulbeginn unterstützen und ihnen
die aktive Teilnahme am
Unterricht erleichtern. Um eine
optimale Datenauswertung
und einen effizienten Datenaustausch zu gewährleisten,
war eine Adaptierung der
Software in den Servicestellen
der städtischen Kindergärten
und Schulen nötig. Dieses
Projekt wurde zu einem Drittel
von der Western Union Foun-

dation, der gemeinnützigen
Organisation des weltweit
agierenden US-GeldtransferUnternehmens mit dem markanten gelb-schwarzen Logo,
mit 25.000 US Dollar unterstützt.
Vizebürgermeisterin
Grete Laska hat - stellvertretend für die Wiener Kindergärten - den Scheck der

Western Union Foundation in
der Höhe von 25.000 US Dollar
entgegengenommen.
“Ich freue mich über die Unterstützung eines so wichtigen
Projektes und möchte mich bei
Western Union bedanken.
Gerade die Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Hand
und Wirtschaft wird immer

wichtiger und ich hoffe, dass
diese beispielgebende Initiative
Nachahmer findet“, hofft
Bildungsstadträtin Laska. Bis
Juni wurden 2.350 Kinder an
306 Standorten in Wien gefördert. Nach der Schuleinschreibung für das nächste Jahr starten weitere Fördermaßnahmen.

Galatasaray Wien Oberliga`da!
Viyana- 2005-2006 sezonunu
þampiyonlukla süsleyen Galatasaray Wien takýmý Oberliga´ya yükseldi. Adem Keskin
tarafýndan 2001 yýlýnda kurulan
Galatasaray Wien takýmý lige
hýzlý girerek kýsa sürede büyük
baþarýlara imza atmayý baþardý.
2002 yýlýnda takýmý devralan
Galatasaray Wien Baþkaný
Kamuran Karadoðan, ulaþtýklarý
baþarýda tüm ekibin payý olduðunu vurguladý. Baþkan Karadoðan, “Yýl boyunca çok büyük
özverilerle çalýþmamýzýn karþýlýðýný þampiyonlukla aldýk. Oberliga´nýn getireceði ek sorumluluklarýn da bilincindeyiz. Ek
transferlerle kadromuzu daha
da güçlendirip, Oberliga´da da
baþarýmýzý devam ettirmek
istiyoruz. Galatasaray Wien’in
ismine yakýþýr baþarýlarla taraftarýmýzý memnun etmek ilk
hedefimiz.“ þeklinde konuþtu.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Mülk alýmýnda 'ikamet þartý' kaldýrýldý!
Ankara- Türkiye’de mülk edinmesi sýnýrlandýrýlan 14 ülke vatandaþýna uygulanan ambargo,
Haziran ayýnda Ýç Ýþleri Bakaný
Abdülkadir Aksu’nun imzasýyla
yayýnlanan "gizli genelge" ile
kaldýrýldý.
1 Haziran 2006 tarihli genelge,
Baþbakanlýk, Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Baþkanlýðý
ile ilgili bakanlýklara da gönderildi. Ýsrail, Rusya Federasyonu,
Bosna Hersek, Hindistan, Mauritus, Mýsýr, Singapur, Togo, Endonezya, Kongo Cumhuriyeti,
Þili, Filipinler, Tayland ve Özbekistan vatandaþlarýnýn gayrimenkul edinmesindeki "ikamet izni" ön koþulu kaldýrýldý.
Avrupa Birliði’ne üye ülkeler ile
Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Örgütü (OECD) ülkeleri A
grubu ülkeler arasýnda yer alýyor. Bu ülkelerin dýþýndaki ülkeler B grubunda bulunuyorlar.
AB ve OECD ülke vatandaþlarý
ikamet izni almalarýnda herhangi bir sorun olmadýðýndan
taþýnmaz mal edinmelerinde de
bir sorun yaþanmýyor. Ancak
yabancýlarýn Türkiye’de taþýnmaz mal edinmelerini düzenleyen 5444 sayýlý Tapu
Kanunu’nu ile karþýlýklýlýk ilkesi
gereði
Ýsrail
ve
Rusya
Federasyonu gibi ülkelerin vatandaþlarýnýn mülk edinebilmesi için 6 aylýk ikamet þartý aranýyordu.
Genelgeye göre bu yabancýlara
ikamet tezkeresinin verildiði
tarihten itibaren üç aylýk süre
içinde gayrimenkul edinimi ile

ilgili iþlemleri tamamlamalarý
gerektiði hususunda bilgilendi-

rilecek ve bu süre içinde tapu
kayýtlarý istenecek.
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Görgü ve nezaket
“Nezaket tanýdýk tanýmadýk
tüm insanlara gösterilir”. Görgü ve nezaket baþlýklý yazýlarý mýzdan bir tanesinde tanýþma
ve selamlama konusuna deðin miþtik. Bu yazýmýzda ise selamlamanýn incelikleri üzerinde
duracaðýz.
• Selamlaþýrken içten, sevecen,
samimi, sempatik olunmalýdýr.
• Bizi selamlamak için hazýrlanan birini görmezlikten gelmek
hoþ bir davranýþ deðildir.
• Bize yanlýþlýkla dahi verilmiþ
olsa tüm selamlar alýnmalýdýr.
Yalnýzca bayanlar, bir erkek
yanlýþlýkla selamlama yaptýðýnda karþýlýk vermeyebilir.
• Tanýdýklarýmýzý onlarýn istemediði bir durumda görmüþsek selamlama yapmamak
daha iyidir.

• Selamlaþtýðýnýz biriyle gün
içinde yeniden karþýlaþtýðýnýzda
artýk selamlamanýza gerek yoktur.
Nerede, nasýl selamlama
yapýlýr?
• Tiyatro, sinema ve konser gibi
sanatsal etkinliklerde görülen
tanýdýklar sessizce uzaktan
selamlanýr baþkalarý rahatsýz
edilmez.
• Kutsal yerlerde küçük bir baþ
hareketiyle selamlama yapýlýr.
• Sofraya otururken herkes
selamlanýr.
• Karþý caddede bulunanlarý
yönümüzü biraz daha onlara
çevirerek, baðýrýp çevreyi rahatsýz etmeden selamlarýz.
• Merdiven, apartman giriþleri,
dar bir yol gibi yerlerden geçer-

Eðlencelerde aranan isim

Avusturyanýn her yerinde sizlerle
à Yöresel sünnet, niþan, düðün ve
doðum günleri

à Açýlýþ, konser ve konferanslarýnýz
için ses düzeni kurulur

à Sanatçý, orkestra, kamera, fotoðraf
stüdyosu organizasyonu

à Matineler

Tel.:0699 1700 89 80
e-mail: serefucuncuoglu@hotmail.com
www.seref.at
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ken karþýlaþtýðýmýz kiþiyi selamlama, çok yakýndan geçtiðimiz
için özür dilemek gerekir.
• Hiç tanýmadýðýmýz, sokakta
karþýlaþtýðýmýz birine adres vb.
bir þey soracaðýmýz zaman
önce selamlama yapmak gerekir.
• Uzun süreli yolculuklarda
yerimize otururken yanýmýzdaki
kiþi selamlanýr.
Bayrak çekilirken ve indirilirken
selamlama
• Bayrak onuruna uygun bir
þekilde çekilir veya asýlýr.
• Bayrak çekilirken veya indirilirken herkes ayaða kalkmalý ve
yüzünü bayraða çevirmelidir.
• Saygý duruþu vaziyetin e
durulur.
• Baþýnda þapka bulunan sivil-

Görgü

ve

Nezaket
ler þapkalarýný çýkartýr.
Yeni Görgü Kurallarý, Akýn Alýcý,
Epsilon Yayýnevi, 2005.)
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“12 Eylül ile sorunlar
çözülmedi sadece ertelendi”
12 Eylül 1980 yýlýnda Türkiye’de vuku bulan askeri darbeye iliþkin 78’liler Ýnisiyatifi’nin Viyana’da düzenlediði toplantýya katýlan Tarihçi- Yazar Erdoðan Aydýn, 12 Eylül 2006 tarihinde yani darbeden tam olarak 26 yýl
sonra Yeni Vatan Gazetesini Viyana’da ziyaret ederek dikkat çeken açýklamalarda bulundu. Erdoðan Aydýn,’’
Ýnsanlar 12 Eylül 1980 darbesinin kardeþ kavgasýný engellemek için yapýldýðýný sanýrlar. Aslýnda bu bir yanýlgýdýr. Darbenin ilk sebebi, 24 Ocak 1980 Ekonomik politikasýný yani Amerikan’nýn Türkiye’yi gelecek 50 yýlda
sömürge haline getirme kararlarýný hayata geçirme isteðidir’’ dedi. Ýþte Erdoðan Aydýn ile yapýlan röportajýn
ayrýntýlarý:

Erdoðan Aydýn

Sýne Ataç
Yeni Vatan Gazetesi

Viyana- Viyana 78’liler Ýnisiyatifi’nin 9 Eylül´de 8. Viyana´da
düzenlediði “12 Eylül darbesinin dünü bugünü“ adlý panele
konuþmacý olarak katýlan
Tarihçi -Yazar Erdoðan Aydýn,
Viyana 78´liler Ýnisiyatifi sözcüsü Erdal Boyoðlu ile birlikte,
darbenin 26. yýldönümü olan
12 Eylül tarihinde Yeni Vatan
Gazetesi´ni ziyaret ederek, 12
Eylül´e iliþkin sorularýmýzý yanýt-

ladý ve dikkat çeken açýklamalarda bulundu.
Yeni Vatan Gazetesi: Sayýn
Aydýn, sizce 12 Eylül 1980 dar besi neden yapýldý?
Erdoðan Aydýn: Ýnsanlar 12
Eylül 1980 darbesinin kardeþ
kavgasýný engellemek için yapýldýðýný sanýrlar. Aslýnda bu bir
yanýlgýdýr. Darbenin ilk sebebi,
24 Ocak 1980 kararlarýný yani

Amerika’nýn istediði önümüzdeki 50 yýllý sömürge olarak
geçirmemize iliþkin karalarý
hayata geçirme isteðidir. Bu
kararlar sonucu milli gelirin
yeniden düzenlenmesi söz
konusu oldu. Böylece halkýn
geliri düþecek, küçük bir kesim
güçlenecekti. Ayrýca 12 Eylül
öncesi sendikalar çok güçlüydü, darbe sendikalarý daðýttý.
Eðitim, saðlýk gibi aklýnýza gele-

bilecek her alanda sosyal devlet
düzenini ortadan kaldýrmak
hedeflendi. Ýkinci sebep ise
ABD´nin soldan rahatsýzlýk
duymasýydý, solun tasfiye edilmesini istiyordu. Ayrýca darbe
sayesinde Yunanistan NATO´ya
alýndý (Rocers planý ile). Böylece
Yunanistan bizim karþýmýzda
çok ciddi bir pozisyon elde etti.
YVG:

12

Eylül’den

sonra
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RÖPORTAJ
Madde ile ilgili neler söyleyebi lirsiniz?
E. Aydýn: 15. Madde 80
Anayasasýnýn geçici maddesidir.
Bu maddeye göre hiç bir bürokrat ve devlet adamý, sadece
siyasi deðil ekonomik faaliyetlerinden dolayý da yargýlanamaz.
15. Madde geçmiþte olduðu
gibi bugün de siyasi partiler
tarafýndan korunuyor. Türkiye
hariç dünyanýn hiç bir yerinde
cuntacýlýðýn
yargýlanmadýðý
olmamýþtýr. Bu nedenle Kenan
Evren çýkýp halen “Evet iþkence
yaptýk ama gerekirse yine yaparýz” þeklinde demeçler verebiliyor. Ýnanýlmaz rezil bir durum.
Böyle demokrasi olur mu?
Güney Amerika’daki cuntacýlar
bile yargýlandý. Ama Türkiye’de
cuntacýlar iþte bu 15. Madde
yüzünden yargýlanamadý.
Erdoðan Aydýn

Türkiye´de neler oldu?
E. Aydýn: O dönemde 70’li
kuþak çok parlak bir kuþaktý ve
darbe nedeniyle gençlerin birçoðu üniversiteyi býraktý. Belki o
kuþak þimdi çok önemli yerlerde olacaktý. Zira 30 bine yakýn
insan yurtdýþýna kaçtý. Bu tam
anlamýyla bir beyin göçü
demektir. Bu insanlar farklý
düþüncede olduklarý için kovuldular. Ekonomik alanda çöküþ
yaþandý. Devlet emrettiði için
seviyormuþ gibi görünen kendine güvensiz bir toplum yetiþti.
Hortumculuk en yüksek seviyesine ulaþtý. Kamuya aktarýlmasý
gereken bütçe taraftarlara
daðýtýldý. Devlet ahlaki erozyona uðradý. Bugüne varan bir
kadrolaþma, hortumculuk, ihalelere fesat karýþtýrmalar baþladý. Türkiye’de yurttaþ bilinci
sýfýrlandý. Kalkýnamama, AB’ye
adým atamama gibi sorunlarla
yüz yüze geldik. Her alanda
mafyacýlýk hat safhaya ulaþtý.
YVG: 12 Eylül’den bu yana 26
gerçek
yýl geçti. 12 Eylül
anlamda sorunlarý çözdü mü?
YENÝ VATAN GAZETESÝ

E. Aydýn: 12 Eylül sonrasý
Sosyal devlet karakteri kayboldu. Yargý sistemi çöktü. Gelir
eþitsizliði týrmandý. Üniversiteler tamamen kontrol altýna
alýndý. Felsefe mantýk gibi dersler seçmeli hale getirilip, zorunlu din dersleri getirilerek toplum ‘Siyasi Ýslam’ yoluna itildi.
Diyanet Ýþleri 6 yatýrýmcý bakanlýkla eþ deðerde bütçe kullanýr
hale getirildi. 12 Eylül’den
sonra kitap okumak, basmak
suç haline geldi. Kitap silahla
bir tutuldu. Bunun sonuncunda ortalama yaþýtlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda cahil bir gençlik
kuþaðý ortaya çýktý. Bu politikalar sonucunda 90’lý yýllardan
itibaren irtica ve siyasi Ýslam en
büyük siyasi güç haline geldi.
Burada sorun Ýslam deðil ‘’siyasetin Ýslamý suiistimal’’ etmesidir. Din bezirganlarý her yeri
sardý ve Cumhuriyetin laik,
hukuki, sosyal yapýsý tehtid
altýndadýr. Dolayýsýyla sorunlarýn çözüldüðünden bahsetmemiz imkansýz.
YVG: 1980 Anayasasýndaki 15.

YVG: AB konusunda ne düþü nüyorsunuz?
E. Aydýn: Türkiye eðer AB’ye
girmez ise Ortadoðu bataðýna
saplanýr. AB’yi tamamen savunmuyorum, AB’nin de içinde
ýrkçýlýk, gerici Hýristiyancý eðilimler gibi sorunlu taraflar var.
Avrupa Hýristiyan ve ýrkçý eðilimlere boyun eðerek kendini
inkâr ediyor. Avrupalý demokratlar Türkiye’ye sýrtýný dönerse
Türkiye siyasi ve irticacý Ýslamcý
bir dinamiðe dönüþebilir.
Türkiye’de bu nedenle dehþet
verici linç eylemleri hýzla yayýlýyor. Bunun Ýslam ile alakasý

Sayfa 31
yok. Ýslam’ýn siyasete alet edilmesi ile alakasý vardýr.
YVG: Sizce Türkiye nereye
gidiyor?
E. Aydýn: Cumhurbaþkanlýðý
seçimi Türkiye’yi provokasyona
açýk hale getiriyor. Yürütme,
yasama Siyasi Ýslamcýlarýn elindedir. Cumhurbaþkanlýðý ile
tam bir þekilde yargý da ellerine
geçecek ve laik, sosyal hukuk
devleti silinebilecek. Siyasi
Ýslamcýlar cumhurbaþkaný inatlarýndan vazgeçmezlerse Türkiye baþta faili meçhul cinayetler ile baþlayan bir darbe olasýlýðýna her zamankinden daha
yakýndýr.
YVG: Sizin öneriniz nedir? Bu
krizden nasýl çýkýlýr?
E. Aydýn: Türkiye’de evrensel
hak ve özgürlükler konusunda
sorunlar var. En önemlisi insanlarda hesap sorma bilinci oluþmalý. Ayrýca Türkiye’deki muhalefetin ve sol kesimin dil problemi var. Halkýn anlayacaðý þekilde bir dil kullanmalýyýz.
Kopenhag kriterleri esasýnda
demokratik bir anayasa hazýrlanmasý ve halk tarafýndan
seçilmiþ bir cumhurbaþkaný bu
krizin çözümü olabilir. Herkesi
özellikle þu saniyeden itibaren
laik,
demokratik
Türkiye
Cumhuriyeti’ne ve deðerlerine
sahip çýkmaya davet ediyorum.
YVG: Teþekkür ederiz.
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Avusturya’da evlat edinme þartlarý
Evlatlýk konusu, Avusturya’da
oturma ve çalýþma izni almak
isteyen yabancý uyruklu kiþilerin
en çok merak ettiði konulardan
biridir. Bu sayýmýzda ayrýntýlarýyla bu konuyu Avusturya
Hukuku’na göre ele alacaðýz.
Evlatlýk alan kiþi;
Evlatlýk hukuki yollarla meydana getirilmiþ ve çift taraflý yazýlý
antlaþma
metnine
dayalý
çocuk-ebeveyn iliþkisidir. Bu
antlaþmanýn geçerli olabilmesi
için mahkeme onayý þarttýr. Tek
kiþi veya evli bir çift evlatlýk edinebilir.
Evlatlýk alan kiþi erkekse 30,
bayansa 28 yaþýný doldurmuþ
olmak zorundadýr. Evlatlýk alan
ile alýnan arasýnda en az 18 yýllýk bir yaþ farký olmak zorundadýr. Evlatlýk alacak kiþinin çocuk
sahibi olmasý evlat edinmesine
engel teþkil etmez.
Evlatlýk alýnacak kiþi;
Evlatlýk alýnacak kiþi eðer hukuki muamele yapma ehliyetine
sahip deðilse (yaþý küçük ise)
Evlatlýk anlaþmasýný onun yerine hukuki temsilcisi imzalar.
Torunlar veya evlilik dýþý doðmuþ çocuklar da evlat edinilebilir. Evlatlýk alýnacak kiþin sabýka
kaydýnýn bulunmamasý gerekir.
Mahkeme onayý

Mahkeme Evlatlýk anlaþmasýna
onay vermek için evlatlýk edinen ile evlatlýk olarak alýnan
arasýnda güçlü bir bað bulunmasýný veya oluþturulmasýný
þart koþar. Böylelikle gerçek bir
aile iliþkisi oluþturmayý amaçlar.
Ayrýca Evlatlýk anlaþmasý yoluyla kiþisel çýkarlarý zedelenen
kiþilerin bu anlaþmayý kabul
etmesi
þart
koþulmuþtur
(Evlatlýk alýnacak kiþinin annebabasý, eþi; evlatlýk alacak kiþinin eþi). Anlaþmanýn onaylanmamasý halinde geçerli nedenler belirtilmelidir, aksi takdirde
mahkeme buna raðmen antlaþmayý
geçerli
sayabilir.
Onaylama yetkisi çocuðun
oturduðu bölgenin mahkemesine aittir (Bezirksgericht).
Hukuki sonuçlar;
Hak ve sorumluluklar evlatlýk
alan ile alýnan arsýnda gerçek
ebeveyn-çocuk iliþkisi gibi
düzenlenir. Ancak eþlerden
sadece biri evlatlýk alýyorsa
almayan tarafýn evlatlýk alýnana
karþý sorumluluklarý oluþmaz.
Evlatlýk alýnan kiþi eðer 14
yaþýndan küçük ise evlatlýk alan
kiþinin soyadýný alýr; eðer 14
yaþýndan büyük ise tercih kendisine býrakýlýr. Ancak gerçek
ebeveynle evlatlýða geçen kiþinin temel iliþkileri hukuki olarak
saklý kalýr.

Vatandaþlýk mevzuu
Evlatlýða geçen kiþinin vatandaþlýk durumu deðiþmez. Ancak
bu kiþi 18. yaþýna girmemiþse
Avusturya vatandaþlýðýna geçme hakký kazanýr, 18 yaþ ve
üstü ise Avusturya’da oturma
iznine hak kazanýr.
Baþvuru belgeleri
1- Evlatlýk alýnacak kiþinin
anne-babasýnýn ve evlatlýk alanlarýn doðum belgeleri (Geburtsurkunden)

2- Asýl anne-babanýn ve evlatlýk
alan çiftlerin evlilik belgeleri
(Heiratsurkunde) ve vatandaþlýk
belgeleri
3- Asýl anne- babanýn ve evlatlýk alan çiftin ikametgâh belgeleri (Meldezettel)
4- Çocuðun vatandaþlýk belgesi
5- Gerçek anne-babanýn onay
belgesi ve tam yetkisi
6- Varsa akademik derece belgesi
Cafer Eminoðlu

Stalking’e (tehditlere)
karþý öneriler!
Viyana- Psikolojik terör olarak
da tanýmlanan Stalking´e karþý
yapýlmasý gerekenler ve alýnacak önlemler uzmanlar tarafýndan þu þekilde sýralanýyor:
Kesin olarak reddedin
Uzmanlar Stalking maðdurlarýnýn Stalkerle (tehdit edenle)
hiç bir þekilde kontaða geçme-

mesi, SMS, telefon ya da Emaillerine cevap vermemesi
yönünde uyarýyor. En önemlisi
eðer varsa þahitlerle baðlantý
kurmak.
Belge toplayýn
Stalkerin her bir eylemini titizlikle not etmek çok önemli.
SMS, E-mail ya da mobilbox

kayýtlarý gibi mahkemede delil
olabilecek her türlü veriyi kaydedin.
Hediye kabul etmeyin
Stalkerin gönderdiði hediyeleri
geri gönderin, böylece sizinle
bir baðlantý kurduðunu düþünmesin.
Bilgi toplayýn

Stalkerin tanýdýklarý ve arkadaþlarýndan onun hakkýnda bilgi
toplayýn.
Polise baþvurun
Eðer Stalker tarafýndan takip
ediliyorsanýz hemen en yakýn
polis karakoluna baþvurun.
(Telefon 0800/21 63 46 ya da
www.stlking.at)
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Viyana`da yine bir Türk, Avusturyalý hanýmýný öldürdü! Ýki çocuk ortada kaldý

Ortada kalan çocuklara yardýma davet
ViyanaTemmuz
ayýnda
KURIER Gazetesinin Kronik
bölümünde çalýþan Cordula
Koç isimli bir Avusturyalý bayan,
mahkeme önünde þiddete baþvuran iki çocuðunun babasý
Türk eþinden korunmak için
yardým istedi. Yargýç yardýmý
talebini reddetti, kýsa süre
sonra kadýn ayrýldýðý yaþam
arkadaþý Türk tarafýndan iki
çocuðunun gözü önünde
býçaklanarak öldürüldü. Kurier
Gazetesi çalýþanlarý, yakýn arkadaþlarýnýn feci þekilde öldürülmesi karþýsýnda þok oldular. Her
gün bu tür haberleri yapan

Kurier Gazetesi masasýnda çalýþan Avusturyalý kadýnýn feci
ölümü Avusturya basýnýnda
günlerce konu oldu. Yeni Vatan
Gazetesi (Neue Welt Verlag
üzerinden) geride kalan çocuklara açýlan yardým kontosuna
derhal maddi yardýmda bulundu. Burada tüm okuyucularýmýzý geride kalan iki çoçuða yardým etmeye davet ediyoruz:

landý – Ýki küçük kýz çocuðu acil
bakýma alýndý.
Ýki çocuk annesi Viyana’da yirmiyi aþkýn býçak darbesiyle
öldürüldü. Polis, katil zanlýsý
olarak kadýnýn uzun süre birlikte olduðu yaþam arkadaþýný
tutukladý. Çiftin iki küçük kýzýndan en az biri olayýn görgü
tanýðý oldu. Adamýn eve girmesi yasaklanmýþtý.

Politika ve adalet kurumlarý,
kadýnlarýn horlanmasýna seyirci
mi kalýyor?
Kadýn yirmiyi aþkýn býçak darbesiyle öldürüldü – Zanlý yaka-

Sýra evlerde cinayet
Olay,
Simmering
Paulasgasse’deki sýra evlerden birinde
geliþti. Komþular gece saat
22.30 sularýnda cankurtaran ve

polis çaðýrdý. Görevliler – 6
Aðustos’ta 38 yaþýný tamamlayacak olan – memur Cordula
K.’yý oturma odasýndaki kanepede býçak yaralarý içinde
buldu.
Merkez-Doðu Cinayet Masasý
Baþkomiseri
Karl
Kmoch,
APA’ya yaptýðý açýklamada
”Cankurtaran geldiðinde artýk
yaþamýyordu. Reanimasyon çabalarý fayda etmedi” dedi.
Alýnan ilk bilgilere göre cesette
23 býçak darbesi saptandý.
Cordula K. Cuma günü son kez
görüldü. Viyana Þiddete Karþý
Arabuluculuk Bürosu þef yar-
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dýmcýsý Tamar Çýtak, “O gün iþ
arkadaþlarýndan birine mahkemenin kendisine inanmadýðýný
anlatmýþ” dedi. Kurier elemaný
Cordula K. iki gün sonra hayatýný kaybetti. Ayrýldýðý yaþam
arkadaþý, çocuklarýn gözleri
önünde onu 23 býçak darbesiyle öldürdü. “Oysa Bayan Koç
kendini koruyabilmek için elinden geleni yapmýþtý. Mahkemede eþinin kendisine yanaþamamasý için çaba göstermiþ,
cep telefonunun numarasýný
deðiþtirmiþ, kapý kilidini yenilemiþti” dedi Çýtak. Yine de katiline engel olamadý. Arabuluculuk Bürosu elemaný, “Çocuklar kanalýyla eve sýzmayý baþarmýþ. Bu durumda kadýn ancak
polise haber verebilirdi – ama
iki gün önce mahkemede kendisinin herhangi bir þekilde
korunamayacaðýný öðrendikten
sonra nasýl yardým umabilirdi?”
sözleriyle durumu eleþtirdi.
Kadýnlara karþý þiddet eylemleri
her zaman bu olaydaki gibi
ölümcül sonuçlanmamakla birlikte, Avrupa Konseyi tarafýndan yapýlan araþtýrmalara göre,
16 ile 44 yaþ arasý kadýnlarýn
kanser veya trafik kazasýndan
çok aile içi zorbalýk nedeniyle
hayatlarýný kaybettikleri saptandý. Avusturya’da da her dört
kadýndan biri eþi veya yaþam
arkadaþý tarafýndan dövülme
veya hýrpalanma tehlikesi içinde bulunuyor.
”Zorbalýk bütün sosyal sýnýflarda görülüyor” diyor Çýtak,
“Bayan Lugner’in bize baþvurduðunu bütün gazeteler yazmýþtý, kabine üyelerinden birine
de yardým ettik, genel müdürden iþsize kadar her sýnýftan
insanla uðraþýyoruz.” Geçtiðimiz yýl içinde polis sadece
Viyana’da Arabuluculuk Bürosu’na 3177 þiddet olayý bildirildi, zorbalarýn %95’i erkekti.
Bazen da sadece siyasal iradenin eksikliði söz konusu olmakta. Avrupa Komisyonu, AB
üyesi ülkeleri 2007 yýlýnda
kadýnlara karþý þiddet eylemleriyle savaþmaya davet etti.
Avrupa Birliði çapýndaki kampanya 25 Kasým günü baþlayaYENÝ VATAN GAZETESÝ
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cak. Adalet Bakaný bu konudaki etkinlikleri planlamaya baþladý, Viyana Belediyesi de kampanyaya katýlacak. Ancak Kadýn
Sorunlarý Bakaný Maria RauchKallat (ÖVP) genel seçimleri
bekleyecek ve – seçimden sonra
da Kadýn Sorunlarý Bakaný olarak kaldýðý takdirde – bakanlýðý-

nýn bu çalýþmalara katýlýp katýlmayacaðýna, katýlýrsa ne ölçüde
katýlacaðýna karar verecek. Erni
F.’nin artýk Kadýn Evi’nde kalmayacaðý umuluyor. “Yaþlýlar
yurdunda ona uygun bir yer
arýyoruz” dedi Kadýn Evi’nin bir
sorumlusu. 85 yaþýndaki kadýn,
zorba oðlunun yanýna dön-

mekten korkuyor.
Zorbalýðýna karþý kadýnlara yardým: 0800/22 25 55
Viyana Kadýn Ýlk Yardým :
717 19 Þiddetin önlenmesi
(Suçlu telefonu) :
0820/43 92 58

”Kurier” Gazetesi Türk eþi tarafýndan cinayete
kurban giden elemaný Cordula Koç’un kimsesiz kalan
iki çocuðu için KOC Rumuzu ile bir baðýþ hesabý açtý:

Raiffeisenlandesbank,
Hesap numarasý: 7.842.677
BLZ: 32.000
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Hoþ geldin Ramazan
Ramazan ayýna hoþ geldin derken deðerli Yeni Vatan Gazetesi
okuyucularýnýn Ramazan ayýnýn
hayýrlý ve barýþ dolu günlere
vesile olmasýný içtenlikle dileriz.
Ramazan ayý, ibadet ve yüce
Allah ile yeniden ahitleþme ayýdýr. Bu ayda kullar yüce Allah
katýnda gönüllerini kötülüklerden arýndýrýr ve O’na karþý beslediði sevgi ile riya ve bencilliði
bir kenara býrakýr. Bunun için
ilahi ziyafet sofrasýna oturmak
yeterlidir- Ramazan ayý, diðer
tüm Ýslami gelenek ve göreneklerle birlikte kültürel ve çok
etkin
niteliðe
sahiptir.
Dünyanýn hangi köþesinde bir
grup Müslüman yaþýyorsa
Ramazan ayý o bölgenin güzel
ve zengin kültür ve gelenekle-

riyle bütünleþir. Bir baþka tabirle her toplumda Ramazan geleneði o toplumun yerli kültürü
ile bütünleþerek ayrý bir güzellik
kazanýr. Ýþte bu çerçevede
dünyanýn çeþitli Müslüman milletlerinde Ramazan’la ilgili dua
ve ibadet gibi törenler, iftar ve
sahur gelenekleri, o milletin
kültür ve deðerlerini yansýtýr.
Yüce Allah tüm varlýklara
musallattýr ve her þeyi yakýndan
takip eder. Varlýklarýn arasýnda
insanoðlu amel ve davranýþlarý
ile yüce Allah’a yakýnlaþýp rahmetinden yararlanma konusunda ayrý bir özelliðe sahiptir.
Kim daha iyi amellerde bulunur
veya iyi ahlaka sahip olursa
yüce Allah’a daha çok yakýnlaþýr ve ayný þekilde kötü ameller

bizleri yüce Allah’tan uzaklaþtýrýr, öyle ki O’nun varlýðýný hissedemeyiz. Bu çerçevede yüce
Allah, kullarýna yakýnlýðýný
Kur’an-ý Kerim’de oldukça
güzel bir þekilde ifade ediyor.
Bir gün Resulullah (sav)efendimiz Kur’an-ý Kerim’den bir ayet
tilavet eder ki, bu ayette yüce
Allah þöyle buyurur: “Beni çaðýrýn ta ki ben de sizin çaðrýnýzý
kabul edeyim. Bunun üzerine
Resulullah (sav) efendimizin
yarenlerinden biri düþünmeye
baþlar; Acaba Allah yakýnda
mý? Uzakta mý? Eðer uzaktaysa
sesimizi nasýl duyar ve eðer
yakýndaysa onunla nasýl konuþmalýyýz? Bu sýrada Bakara suresinin 186. Ayeti þöyle nazýl
olur: “Ey Peygamber, kullarým

beni sana soracak olursa, iþte
ben onlara pek yakýným. Bana
dua ettiði zaman dua edenin
duasýna cevap veririm. Öyleyse
onlar da benim çaðrýma cevap
versinler ve bana iman etsinler,
umulur ki irþat olurlar. Ey
Rabbimiz, senin faziletine
umut baðladýk ve niyaz ellerimizi senin katýna uzattýk. Bu
mukaddes ayýn kutsal anlarýnda senin rýzaný talep ediyoruz.
Ey yücelerin en yücesi, bizi
kendi halimize býrakma ve
gaflet girdabýndan koru, bize
nura giden yolu göster.
Bayram sofralarý nasýl
oluþturulmalý?
Ramazan ayýnýn ardýndan, yað
oraný ve kalori içeriði yüksek
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gýdalarýn fazla miktarda tüketilmesi birçok saðlýk problemini
de beraberinde getiriyor.
Günlük öðün sayýsýnýn bir anda
2’den yükseðe çýkmasý metabolizmanýn 1 ay boyunca alýþtýðý
düzeni bozarken fazla yaðlý
besinlerin tüketimi ile kiþilerde
gaz, hazýmsýzlýk, mide bulantýsý
gibi mide ve barsak sistemi
rahatsýzlýklarý veya tansiyon
yükselmesi gibi ciddi saðlýk
problemleri gözlenebiliyor. Ramazan ayýnýn ardýndan eski
yemek alýþkanlýklarýna yavaþ
yavaþ geçiþ yapmanýn en doðru
davranýþ olduðunu belirten
Memorial Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmaný Dyt. Seçil
Kenar, bu dönemde kiþilerde
psikolojik olarak aþýrý yemek
yeme eðiliminin gözlendiðini
belirtiyor. Dyt. Seçil Kenar
Ramazan ayýnýn ardýndan izlenmesi gereken ideal beslenme
programýný anlattý: “Bayram
günü kiþiler mutlaka beslenmelerine çok dikkat etmelidirler.
Sabah güne hafif bir kahvaltý
ederek baþlayabilirler. Kahvaltýda peynir, zeytin, domates,
salatalýk, reçel, kepekli ekmek,
buðday gevreði, süt, meyve
gibi hafif besinler tüketilebilir.
Öðün düzeni 3 ana öðün, 3 ara
öðün olacak þekilde ayarlanmalý. Sabah kahvaltýsý ve öðle
yemeði arasýnda meyve, süt,
yoðurt gibi besinler tüketilebilir.
Öðle ve akþam yemekleri de
küçük porsiyonlarda, yað miktarlarý düþük, kan þekerini hýzla
yükseltmeyecek besinlerden
oluþmalý, öðünler tüm besin
gruplarýný kapsamalýdýr. Çorba,
ýzgara et veya etli sebze yemeði, salata, kepekli ekmek, ayran
gibi yiyeceklerden tüketilebilir.
Akþamüzeri tekrar bir ara öðün
alýnmalýdýr. Kepekli yaðsýz tost,
kepekli bisküvi, peynir, süt,
meyve gibi seçeneklerden birisi
seçilebilir. Akþam yemeðinden
sonra yatmadan 2 saat önce de
yine hafif bir ara öðün alýnmalýdýr.”
Ramazan ayý süresince azalan
sývý alýmýnýzý bayramda artýrýn
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Ramazan ayý süresince kiþilerde
sývý alýmýnýn düþtüðünü belirten
Dyt.Kenar, Ramazan ayýnýn bitiminden itibaren günlük sývý
tüketiminin artýrýlmasý gerektiðini söyledi: “Mutlaka bayram
süresince ve sonrasýnda ayran,
komposto gibi sývý içeriði yüksek gýdalar tüketilmeli, bol miktarda su içilerek günlük sývý ihtiyacý olan 2-2.5 lt’ye ulaþýlmalý.”

nin düzenlenmesi gibi bir çok
olumlu etkisi olacaktýr. Ramazan Bayramý’nda, þerbetli ve
çikolatalý tatlýlarýn tüketimi artmaktadýr. Bu tür besinlerin içerisinde þeker, yað, un miktarlarý
fazladýr, bunlar glisemik indeksleri yüksek olduðundan kan
þekerlerini hýzla yükseltirler.
Ayrýca fazla miktarda çikolata
ve tatlý tüketimi mide yanmasý,

Ramazanda alýnan kilolarý
vermenin tam zamaný
Ramazan süresince yaþanan uzun açlýk sürelerine raðmen birçok kiþide kilo artýþý görülüyor.
Metabolizma hýzýnýn yavaþlamasý ve hareketlerin azalmasý
ile kilo artýþý kaçýnýlmaz oluyor.
Ramazan ayýnda alýnan kilolardan kurtulmanýn yolunu Dyt.
Kenar þöyle anlattý: “ Bayram ve
bayram sonrasý yavaþ yavaþ eski
yemek düzenine geçilirken
metabolizma hýzýnýn artmasýyla
birlikte mutlaka haftada 3 gün
düzenli egzersize baþlanmalýdýr. Düzenli egzersizin, alýnan
kilolarýn verilmesi, metabolizma hýzýnýn artmasý, kan þekeri-

barsak sisteminin bozulmasýna
neden olmaktadýr. Bu yüzden
tatlý tüketiminden mümkün
olduðu kadar sakýnmak gerekiyor. Eðer tatlý tüketilmek isteniyorsa yine miktarlarýna dikkat
edilerek sütlü tatlýlar tercih edilebilir.
Bayram boyunca ziyaretler sýrasýnda çay, kahve, asitli içeceklerin tüketim miktarý da artmaktadýr. Fazla miktarda alýndýðýnda kafein içerikli içecekler uykusuzluk, kalpte ritim bozukluðu,
huzursuzluk yapabilmekte. Bu
yüzden çay kahve yerine yeþil
çay, rezene, adaçayý, ýhlamur,
ayran, komposto gibi içeceklerin tüketimi tercih edilmelidir.”

Ramazan ayý sonrasýnda
saðlýklý beslenme önerileri
— Güne hafif bir kahvaltý ile
baþlanmalý. Peynir, zeytin,
domates-salatalýk, kepek ekmek, buðday gevreði, süt,
meyve gibi besinlerden oluþan
dengeli ve hafif bir kahvaltý
edilmeli.
— Yemekler 3 ana öðün, 3 ara
öðün olmak üzere az az sýk sýk
yenmeli. Ara öðün alternatifleri
meyve, kepekli tost, kepekli bisküvi, peynir, meyveli yoðurt,
ayran, yoðurt gibi seçeneklerden hazýrlanmalý.
— Kýzartma ve kalorisi yüksek
aðýr yemekler yerine hafif, ýzgara, buðulama, haþlama tarzý
yemekler tercih edilmeli.
— Þeker, yað ve kalori içeriði
yüksek hamurlu tatlýlar kan
þekerini hýzla yükseltir, toplam
günlük kalori ve yað artýþýna
sebep olur. Bu yüzden tatlý
tüketimine dikkat edilmeli. Tatlý
tüketilmek isteniyorsa sütlü tatlýlar, günlük tüketilen miktarlarýna dikkat edilerek, ara öðün
seçeneði olarak tüketilmeli.
— Fazla miktarda çikolata ve
tatlý tüketimi mide yanmasý,
barsak bozukluklarýna yol açabileceði için tüketilen miktarlarýna dikkat edilmelidir.
— Ramazan boyunca hareketin
azalmasý, açlýk, yeterli sývý tüketememek sonucunda kabýzlýk
görülmektedir. Kabýzlýðýn azaltýlmasý ve C vitaminini gibi vitamin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
açýsýndan meyve ve sebze tüketimi arttýrýlmalý. Meyve ve sebze
günde 6-7 porsiyon tüketilmeli
— Her öðünde salata tüketilmeye özen gösterilmeli.
— Günlük tüketilmesi gereken
sývý miktarlarýna dikkat edilmeli.
Günde 2-2.5 lt sývý alýnmalý.
—Hareketsiz kalýnmamalý ve
düzenli egzersiz yapýlmalý.
— Þeker, kalp hastalarý, hipertansiyon, mide ve barsak sistemi hastalýklarý olan kiþiler
Ramazan ayý boyunca mutlaka
saðlýklý beslenme ilkelerine dikkat etmelidir.
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Garson dövmek serbest!
Çin'de bir bar, müþterilerin garsonlarýný dövmesini serbest býraktý.
Nankin- Çin'in doðusundaki
Nankin kentinde bir bar, müþterilerine öfkelerini boþaltmalarýný saðlamak için garsonlarýný
kum torbasý gibi kullanmalarýna izin veriyor. China Daily
gazetesinin haberine göre,
müþterilerin ücret karþýlýðýnda
çalýþanlara vurabildikleri, gözlüklerini kýrabildikleri, baðýrabildikleri barýn müdavimleri, isterlerse garsonlarýn kýyafet tarzlarýný da seçebiliyor, hatta kadýn

kýyafeti giymelerini isteyebiliyorlar. Müþterilerin öfkelerini
boþaltmak için, isteklerine
göre, 50 ila 300 yuan (yaklaþýk
9 ila 55 YTL) ödeme yapmalarý
gerekiyor. Bar iþletmesinin bu iþ
için istihdam ettiði 20 ila 30
yaþlarýndaki çok saðlam fiziðe
sahip 20 garson ise müþterilerin saldýrýlarýna hazýrlýklý olmak
için özel eðitim alýyor ve çalýþýrken vücutlarýný koruyan özel
koruyucular giyiyorlar.

Avusturyalý Türk Atýl Kutoðlu
harikalar yaratýyor!
Avusturya’da yaþayan ünlü modacý Atýl Kutoðlu, New York Moda
Haftasý’nda yeni kreasyonunu sergiledi. Kutoðlu’nun defilesinde
ünlü Brezilyalý model Caroline Trentini de podyuma çýktý.
New York- Atýl Kutoðlu’nun
Turquality kapsamýnda Bryant
Park’ta düzenlediði defileyi
dünyanýn önde gelen medya
kuruluþlarýnýn
temsilcileri,
önemli maðaza zincirlerinin
yöneticileri hayranlýkla izledi.
Dünyada Türk ürünlerinin prestijini artýrmayý hedefleyen
Turquality projesi de böylelikle
en üst düzeyde bir tanýtým ger-

çekleþtirmiþ oldu.
Modanýn devleri Ralph Lauren,
Donna Karan, Calvin Klein’la
ayný ortamda "2006 ilkbahar/
yaz" koleksiyonunu sergileyen
Kutoðlu’nun defilesinde dünyanýn en seçkin mankenleri görev
aldý. Bunlarýn arasýnda Caroline
Trentini, Anja Rubik, Lisa Cant
gibi isimler yer aldý. Defile
büyük ilgi gördü.

Dünya Ýnsaný Birliði barýþ elçiliðine
Mýsýr’da devam ediyor
Viyana- Dünya Ýnsaný Birliði barýþ için çaba harcamaya devam
ediyor. Birlik baþkaný Mehmet
Zeki Metin Kýzýldeniz’de bir büro açmayý planladýklarýný ve
amaçlarýnýn insanlarýn bilinçlenmesini, birbirlerine þefkat ve
sevgi aþýlamalarýný saðlamak olduðunu dile getirdi. Bunun için
insani duygularý yüksek olan
medya kuruluþlarýndan destek
beklediklerini belirten Metin,
Mýsýr’da insanlardan oldukça
ilgi gördüklerini de ifade etti.

2007´de
Brüksel´in
kalbinde Türkiye
olacak!
OffenbachAlmanya’nýn
2007 yýlýnda Avrupa Dönem
Baþkanlýðýný devralacak olmasý nedeniyle düzenlenen proje
yarýþmasýný
Almanya’nýn
Offenbach kentinde yaþayan
iki Türk kardeþ Sibel ve Anny
Öztürk kazandý. Brüksel´deki
ünlü Schuman Meydaný´ný
“Daha fazla ýþýk“ isimli projeleri ile aydýnlatacak olan kardeþler, yarýþmayý kazandýklarý
için gururlu olduklarýný söyledi. Almanya Dýþ Ýþleri
Bakanlýðý´nýn baþlattýðý proje
yarýþmasýna katýlan dünyaca
ünlü yüzlerce sanatçý arasýndan birinci seçilen Öztürk kardeþlerin eseri dört ile altý ay
kadar Brüksel´de sanatseverlerle buluþacak. “Daha fazla
ýþýk“ adlý proje ile Brüksel´in
Schuman Meydaný sese duyarlý neon ýþýklarla donatýlacak. Bu proje ile 2007´de
AB´nin kalbinde Türkiye temsil edilmiþ olacak.
Türkiye’nin AB gündeminin
yoðun olduðu bu dönemde
böyle bir projenin oldukça
önemli bir tanýtým olacaðý ve
Türklerin baþarýsýný vurgulayacaðý ifade edildi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Saray// Mozart alla Turca
Viyana- “Saray// Mozart alla
Turca” projesinde görevli Alev
Irmak ve Burak Büyük ile 16
Aðustos 2006 tarihinde yapýlan
söyleþiyi siz Yeni Vatan Gazetesi
okuyucularýnýn beðenisine sunuyoruz.
Ýkiniz de” Saray// Mozart alla
Turca” Projesinde Hospitant
olarak çalýþýyorsunuz. Göreviniz
tam olarak nedir?
Alev Irmak: Temel görevimiz
çevirmenlik yapmak ve yönetmen asistanýna yaptýðý iþlerde
yardýmcý olmak. Örneðin sahnede küçük rollerde oynayacak,
burada yaþayan Türk ve
Avusturyalý figüran seçmelerini
organize ettik. Seçmelerde zorluk çektik, çünkü insanlar anlamadýklarý konularý sormadan
reddediyor.

özellikle burada bunun nasýl
yapýldýðýný görmek gerçekten
çok ilginç.
B. Büyük: Burada kritik bir bakýþ
açýsýyla tek yönlü görüþler irdeleniyor. Herkesin kendinde taþýdýðý bir “kliþe yumaðý” var. Ayný
þekilde Türklerde de.
“Saray”’da ayný zamanda cinsel

kliþelerin de üzerine gidiliyor.
Bundan ne beklenebilinir?
B. Büyük: Bu projedeki cinsel
imalarýn belirli ve önemli bir
amacý var: Burada olanlar
temel insani problemler. “Erkek
nedir?“, “Kadýn nedir?“ gibi
çok temel sorular konu ediliyor.
A. Irmak: Burada aþk, sadakat
ve sadakatsizlik konu ediliyor ve

kimin neyi nasýl gördüðü hakkýnda deðiþik tasarýmlar/görüþler var.
Karakterlerin rollerinin deðiþti rilmesiyle nasýl ayrý bakýþ açýlarý
ortaya çýkýyor?
A. Irmak: Mozart’ýn eserinde o
zamanlar kafalarda olan “Türk
resmi“ sürekli göze çarpýyor.

“Saray” Projesi çok enternasyo nal bir takýmdan kurulu. Çalýþ malarda kültürel farklýlýklar
ortaya çýkýyor mu?
Burak Büyük: Bu projede anlayýþ bakýmýndan olmasa da
sanatsal ekol bakýmýndan deðiþik dünyalar bir araya gelmiþ
durumda. Klasik opera sanatçýlarý çok daha deðiþik alanlardan
gelen sanatçýlarla çalýþýyor.
A. Irmak: Duygularda belirli
farklýlýklar olduðu ortada.
Örneðin sevgi nasýl tanýmlanýr
veya duygu nasýl ifade edilir.
B. Büyük: Bazen size “ya ben
bu hareketleri Ýstanbul’da
çokça görmüþtüm” dedirten
sýradan hareketlerle karþýlaþabiliyorsunuz.
Sizce “Saray” da Türkiye ve
Türkler üzerine olan kliþelerle
nasýl bir yüzleþme söz konusu?
A. Irmak: Bu projede kliþelerle
oynanmasý benim çok ilgimi
çekiyor. Önemli olan kliþelerin
bir þeyler ifade ettiðini göstermek ve insanlarý bu ifadeler
üzerine düþünmeye yönlendirmek. Ben gündelik hayatta da
sürekli kliþelerle karþýlaþýyorum.
Bunlarý sahneye yansýtmak ve
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Ben Mozart’ýn bu eserine çok
þüpheci yaklaþýyorum. Eser
boyunca sürekli karþýnýza
Türklerle ilgili kliþeler çýkýyor ve
oyun baþtan saðma bir mutlu
sonla bitiyor. “Saray“da ise bu
kliþelerin tersine çevrilmesiyle
ilginç ve yeni bir bakýþ ortaya
çýkýyor.
“Saray“ sizce niye mutlaka
izlenmesi gereken bir yapýt?
A. Irmak: Mesela ben arkadaþlarýma nasýl anlatýrdým diye
düþünüyorum… Ýlk önce
“Saray“ günlük hayatta karþýlaþtýðýmýz kliþelerle oynadýðý
için. Oynayan sanatçýlar çok iyi.
Ayrýca böyle bir fiziksel eforu,
dansý, þaný ve performansý içinde barýndýran bir opera büyük
bir edim/baþarý. Ve özellikle
ilginç olan baþka bir nokta da
böyle deðiþik kiþilikler ve deðiþik ülkelerden gelen insanlarla
bu kadar kýsa zamanda nelerin
ortaya çýkarýlabildiði.
B. Büyük: Avrupa’da çok canlý
bir sanatsal alýþ veriþ var. Bu alýþ
veriþin Türkiye’den gelen sanat-
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çýlarla da gerçekleþmesi çok
önemli.
Sizin beraber çalýþtýðýnýz sanatçýlarla olan iþ ortamýnýz nasýl?
Sanatçýlar zor insanlar mý?
B. Büyük: Beraber çalýþmalarýmýz çok rahat bir ortamda
geçiyor. Ben felsefe okudum ve
genelde çalýþmalarým teorik
alanda gerçekleþti. Bu projede
sanatsal tasarýmlarýn nasýl
hayata geçirildiðini görme ve
felsefe öðrenimim sýrasýnda
edindiðim deneyimleri kullanma þansým doðdu. Bu benim
için çok olumlu bir deneyim.
A. Irmak: Evet projeye tam olarak uyum saðlamak çok güzel
bir duygu. Yönetmen, dramaturg ve sanatçýlarla canlý bir
diyalogumuz var. Bu kadar
deðiþik insanlarýn bir arada
çalýþmalarýný ve birlikte tecrübe
kazanmalarýný yaþamak çok
güzel bir þey.
Alev Irmak ve Burak Büyük
“Saray” Projesinde Hospitant
olarak çalýþmaktalar.
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Kadýnlar neden erkeklerden daha uzun yaþar?

Çoðu toplumda kadýnlarýn
ortalama ömrü erkeklerden
yaklaþýk 10 yýl daha fazladýr. Bu
gerçek, geliþmiþ batý toplumlarý
için de geçerlidir. Genel olarak

toplumsal yaþamda yükün
erkeklerde olmasý, erkeklerin
daha stresli bir hayat yaþamasý
gibi nedenler açýklayýcý olarak
kabul edilmektedir. Ancak pek
çok hayvan türünde de diþiler
erkeklere göre daha uzun yaþamaktadýr. Ortalama ömrü iki yýl
civarýnda olan deney sýçanlarýnda diþiler yaklaþýk 5 ay daha
uzun süre yaþamaktadýrlar.
Araþtýrmalar neredeyse tüm
memelilerde diþilerin erkeklerden ortalama %10 daha uzun
yaþadýklarýný göstermektedir.
Bu konuda son ortaya çýkan
veriler ibreyi diþilik hormonu
olarak kabul edilen “östrojen”e
döndürmüþtür. Yaþlanma ve
ortalama ömrün en önemli

belirleyicileri þimdilik vücutta
biriken “oksitleyici” maddeler
bir baþka deyiþle “oksijen radikalleri” olarak kabul edilmektedir. Deney hayvanlarýnda yapýlan araþtýrmalar, diþilerin bu
“oksitleyici” maddeleri daha az
ürettiði, dahasý bu zararlý maddeleri ortadan kaldýran “oksitlenme önleyici” antioksidanlarý
doðal olarak daha çok ürettiklerini göstermiþtir. Ýki cins arasýndaki bu farklýlýk temel olarak
“östrojen”e baðlýdýr. Östrojen
kanda çok az miktarda bulunur
ve bu hali ile güçlü bir antioksidan deðildir. Ancak hücreleri
uyardýðýnda bir takým kimyasal
reaksiyonlarla
antioksidan
enzimlerin miktarlarýný artýrýr ve

Kýþa hazýrlýk
Yaz günlerinin bittiði ve serin
havalarýn kendini hissettirmeye
baþladýðý sonbahar günleri kýþa
hazýrlanmak için ideal bir
zaman dilimi. Spor, özellikle de
yürüyüþ, bisiklete binmek, jimnastik, hafif koþu ve yüzme;
günde en az 20 dakikamýzý
ayýrmamýz gereken aktiviteler
arasýnda yer alýyor. Aþaðýda 10
günde sizi kýþ günlerine hazýrlayacak önerileri bulabilirsiniz:
— Düzenli baðýrsak boþaltýmý
çok önemli, bunun için en
uygun zaman sabahlarý. Sabah
uyanýr uyanmaz 1/2 litre sýcak
suya yarým limonun suyu ve 1
tatlý kaþýðý balý karýþtýrýp içmek
çok faydalý.
— Günde 2.5 litre sýcak su
içmek gerekiyor. Suyu 15 dakika kaynatýn ve termosa koyun,
böylece gün boyu elinizin altýnda sýcak suyunuz hazýr olmuþ
olacak. Fakat buradaki sihir
suyun ýlýk deðil sýcak olmasý. Bu
kilo vermenize de yardýmcý olacak. Ayrýca sýcak suyu uzun
vadede içerseniz atýþtýrma ve
tatlý yeme ihtiyacýnýzýn azaldýðýný göreceksiniz.
— Erken yatýp erken kalkmak

vücut dengemiz açýsýndan
önemli. Özellikle sabahlarý
06.00-10.00 saatleri arasýnda
uyumak çok uygun deðil. Kilo
problemi olanlara öðle uykularý tavsiye edilmiyor.
— Mutluluk duygunuzu besleyin. Mutlu bir insan ihtiyacý
olandan fazlasýný yemez.
— Sabahlarý duþa girmeden
önce beþ ila 10 dakika kadar
ipek eldivenlerle masaj yapmak
kan dolaþýmýnýz için çok iyi.
— Haftada bir-iki kere saunaya
gidin. Alnýnýza ýslak bir havlu
koyup baþýnýzý serin tutun.
Saunanýn arkasýndan mutlaka
soðuk suya girin. Önce sýcak
duþ yapýn sonra yavaþ yavaþ
suyu soðuða doðru çevirin.
—Akþam yemeði 19.00’dan
önce yenmeli ve hafif bir þekilde geçiþtirilmeli (sebze çorbasý
gibi). Et, süt ürünleri (peynir,
yoðurt gibi), meyve, köklü sebzeler, yaðlý yemekler ve kýzartmalar akþam için tavsiye edilmiyor.
— Akþamlarý aðýr yiyip fazla
kaçýrdýysanýz, ertesi sabah kahvaltýyý atlayabilirsiniz.
— Soðuk içecekler içmeyin.

Ýçecekleriniz en az oda ýsýsýnda
olmalý.
— Balý 40 C derecenin üstündeki ýsýya maruz býrakmayýn.
Çünkü bu durumda içerisindeki tüm faydalý maddeleri kaybediyor.
— Yemeðinizi yedikten sonra
beþ ila on dakika dinlenin.
Hemen kalkýp iþe koyulmayýn.

diþilerin hücreleri “oksitleyici”
madde hasarýndan daha güçlü
korunur. Erkekler bu mekanizmadan mahrumdur. Erkeklik
hormonu testosteronun bu
kadar etkin bir koruyuculuða
sahip deðildir.
Baþka çalýþmalar östrojene benzer bitkisel kimyasallarýn da
ayný koruyucu etkiyi deney
hayvanlarý üzerinde gösterdiðini tespit etmiþtir. Östrojene
benzer en önemli kimyasal
maddelerden bir tanesi soyada
bol miktarda bulunmaktadýr.
Genistein adý verilen ve soya
kaynaklý olan bu östrojen benzeri maddenin de deney hayvanlarýnýn ömrünü uzattýðý
gösterilmiþtir.

Beyninizi
korumak için
yabancý dil öðrenin
Ýki dil bilen insanlarýn yaþlarý
ilerledikçe daha az zihinsel
gerileme yaþadýklarý ortaya
çýktý.
Toronto’daki York Üniversitesi’nin araþtýrmasýna göre,
bazýlarý tek dil, bazýlarý da çift
dil bilen orta yaþtaki ve yaþlý
154 kiþi üzerinde yapýlan algýlama testlerinde, iki dil bilenlerin daha baþarýlý olduðu
görüldü.
Yaþlandýkça bir konu üzerinde
yoðunlaþma
yeteneðinin
azaldýðýný belirten araþtýrmacýlar, yabancý bir dil bilmenin
beyni bu etkiye karþý koruduðunu söyledi. Araþtýrmacýlar,
hayatlarýnýn büyük bölümünde yabancý bir dil bilen ve
bunu kullananlarýn, bu açýdan en avantajlý grubu oluþturduðunu belirtti.
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Kaliteli Türk mutfaðý
21 senedir gastronomi ile uðraþan Bilginç Duvarcý’nýn sahibi
olduðu Yayla Restaurant 2006
yýlýnýn Mayýs ayýndan itibaren
4. Viyana’da hizmet veriyor.
Daha önce Imperial Otel ve
Palais Schwarzenberg’de çalýþan Duvarcý, Avusturya, Fransa
ve Ýtalya mutfaklarý üzerine
uzmanlaþmýþ. Imperial Otel’de
bulaþýkçý olarak iþe baþlayan
Duvarcý, zaman içinde yükselerek 13 sene sonra mutfak ve
Cateringden sorumlu koordinatör olarak hizmet vermiþ.
Oradan Palais Schwarzenberg’e transfer olan Duvarcý,
merkez alýþ sorumlusu olarak
çalýþmýþ. Bilginç Duvarcý Türk
mutfaðýný seçmiþ olmasýnýn
nedenini, kendi kültürünü ve
gerçek Türk mutfaðýný temsil

etmek olarak açýklýyor. Tam bir
aile kuruluþu olan Yayla
Restaurant’ta Avusturyalýlarýn
da damak tadýna uygun tatlý ve
yemeklere yer veriliyor. Tatlý
çeþitleri
arasýnda
Revani,
Þekerpare, Sütlaç gibi Türk tatlýlarý var. Kahvaltýlýk çeþitleri olarak Sigara böreði, sucuk,
yumurta, tereyaðý ve bal gibi
tatlar sunuluyor.
Yayla Restaurant’ta Türk mutfaðýna uygun, baharatlanmýþ
baþka yerde olmayan yemek
çeþitleri de mevcut. Bunlar arasýnda en meþhur olaný Yayla
Special, tavukgöðsü dolmasý
þeklinde, içinde ýspanak, peynir,
mantar olan krem soslu bir
yemek. Çupra, levrek, kalamar
dolmasý ve som balýðý da Türk
mutfaðýna göre soslanýp sunu-

Korkunç kaza
Linz þehrinde meydana gelen trafik kazasýnda anne ve baba
olay yerinde hayatlarýný kaybederken, 2 ile 4 yaþýndaki çocuklarý aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý.
Linz- Yukarý Avusturya Eyaleti
Linz þehrinde 2 Aðustos
2006 çarþamba günü meydana gelen trafik kazasýnda
Ünal Güneþer (30) ve Eþi
Sakine Güneþer (29) olay
yerinde hayatlarýný kaybederken, çocuklarý 4 yaþýndaki
Çiðdem ve 2 yaþýndaki Yusuf
Can aðýr yaralanarak hasta-

neye kaldýrýldý.
Arabayý kullanan Baba Ünal
Güneþer´in güneþ yüzünden
kýrmýzý ýþýðý göremediði ve
hýzla kavþaða girerek karþý
yönden gelen TIR´la çarpýþtýðý belirtildi.
Çift, Avusturya´ya yaklaþýk
dört sene önce çalýþmak için
gelmiþti.

Çek vizeyi kaldýrdý!
Ýkametgâhý Avrupa´da bulunan Türk vatandaþlarýna
Çek Cumhuriyeti vizeyi kaldýrdý.
Viyana- 3 Temmuz 2006´da
alýnan kararla Çek Cumhuriyeti, Avrupa´da yaþayan Türk vatandaþlarý için vizenin kaldýrýldýðýný açýkladý. Türk vatandaþlarý artýk vize almadan Çek
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Cumhuriyeti’ne 5 gün boyunca seyahat edebiliyor. Ayný zamanda Avrupa´da yaþayan
Türkler´e Çek Cumhuriyetin´den geçmek için artýk
transit vizesi de gerekmiyor.

Bilginç Duvarçi

Çiðdem Kabasakal

lan leziz yemekler arasýnda.
Bilginç Duvarcý, otelcilik üzerine
eðitim almýþ ve 3 sene Hilton

Otelinde çalýþmýþ kýzý Çiðdem
Kabasakal ile birlikte uzmanlaþmýþ bir hizmet veriyor.

Ýki Afrikalý zenci saldýrýya uðradý
Gençler, iltica baþvurularýnýn sonucunu bekleyen
Afrikalýlarý hastanelik etti
Klagenfurt- Ýki Afrikalý zenci
Klagenfurt kent merkezinde
gençlerin saldýrýsýna uðrayýp
dövüldü. Afrikalýlar yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. Biri
Somalili, diðeri Etiyopyalý
olan Afrikalýlar gece saat
2:00 sularýnda eve dönmekteyken herhangi bir neden
olmadan gençlerin saldýrýsýna
uðradý. Failler Afrikalýlarýn

üstüne yürüyüp vurmaya
baþladý. Rastlantý sonucu yoldan geçmekte olan bir
Sudanlýnýn saldýrýya uðrayanlarýn yardýmýna koþmasý üzerine gençler olay yerinden
kaçtý. Polisin aramalarý henüz
sonuç
vermedi.
16-17
Aðustos Salý gecesi de bir
Afrikalý zenci gençler tarafýndan dövülmüþtü. (APA)
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Hukuk
sizden alýnmýþ olan gelir vergisinden daha fazlasýnýn aslýnda
alýnmasý gerektiði gibi bir
durum ortaya çýkarabilir. Böyle
bir durumda Finanzamt sizden
yeni vergi talep edebilir. Ancak
bu durumu engellemek mümkün. Finanzamt’ýn sizden ek
ödeme talep eden kararýna itiraz etmek sureti ile (karardan
en fazla bir ay sonrasýna kadar)
gelir beyan dilekçenizi geri
çekebilir böylece ek ödeme
yapmaktan kurtulmuþ olursunuz.

Hukuk-Forum köþemizde okuyucularýmýzýn sorularýna cevap
vermeye, vatandaþlarýmýzýn genel hukuki sorunlarýna çözümler sunmaya devam ediyoruz.
Ýþlediðimiz ilginç konularý yine
ilginize sunuyoruz.
Soru: 2005 yýlýnda yeni bir
emeklilik sistemi getirildi. Bu
sistem hakkýnda bizi bilgilendirir misiniz?
Cevap: 2005 yýlýnda yürürlüðe
giren emeklilik sistemi belirli
þartlar altýnda kiþisel tercihe
baðlý bir zamanda emekliliðe
ayrýlma imkânýný öngörüyor.
Buna göre çalýþanlar istedikleri
takdirde 62 ile 65 yaþlarý arasýnda en az 450 yýllýk sigortalýlýk durumunun mevcut olmasý
halinde emekliliðe ayrýlabile-

cekler. Ancak “Korridorpension” olarak adlandýrýlan yeni
sistem emeklilikten sonra
“Gerirngfügigkeit”
sýnýrýný
geçen bir iþte çalýþýlmamasýný
þart koþuyor.
Soru: Finanzamt’a vergi iadesi
için baþvurmak istiyorum.
Baþvurmam halinde ne kadar
bir süre için vergi iadesi yapýla bilir. Peki ya ben Finanzamt’a
borçlu çýkarsam ne olacak? Bu
mümkün mü?
Cevap: Baþvurunuz bir yýlla sýnýrlý olmak zorunda deðil. Gelir
bildirimini son beþ yýl için yapmak sureti ile bu süre için vergi
fazlasýný talep edebilirsiniz.
Belirttiðiniz gibi Finanzamt’a
borçlu çýkma durumunuz olabilir. Yapacaðýnýz gelir beyaný,

Soru: Bir tanýdýðým Türkiye’de
Avusturya Konsolosluðu’na ilti ca baþvurusunda bulunmak
istiyor. Bu mümkün mü? Ýltica
baþvurusu nereye yapýlmalý?
Cevap: Yeni Avusturya Ýltica
Kanunu’na göre sadece Avusturya içerisinde iltica baþvurusu
yapýlabilir. Avusturya içerisinde
iltica baþvurularý üç kabul bürosuna ya da polis merkezlerine
yapýlabilir. Kabul bürolarý
Viyana’da hava alanýnda, Aþaðý
Avusturya’da ve Thalham’da
bulunur. Avusturya’da iltica
hakký almýþ olan kiþilerin eþleri
yada 18 yaþýndan küçük çocuklarý konsolosluklardan da baþvurularýný yapabilirler.
Soru: Yeni Yabancý Yasalarý’nýn
insan kaçakçýlýðýna, sahte evli -

liklere ve sahte “evlat edin meye” karþý aðýr cezalar öngördüðü söyleniyor. Bu konuya
iþlerseniz memnun oluruz.
Cevap: Yeni Yabancý Kanunlarý
ile birlikte sahte evlilik, sahte
evlat edinme, yabancýlarýn
yasadýþý yollarla Avusturya’ya
girmesine yardým etme suçlarýndan mahkûm olanlar daha
aðýr cezalar ile karþýlaþacaklar.
Yabancýlarýn yasadýþý yollarla
Avusturya’ya girmesine yardým
etme suçu için bundan sonra
sadece hapis cezasý ön görülüyor. Yani bu suç ile ilgili cezalar
gelecekte para cezasýna çevrilemeyecek. Sadece sahte evlilikleri organize edenler deðil,
sahte evlilikleri yapanlar da
artýk cezalandýrýlacak, yani artýk
Avusturya vatandaþlarý da
cezalandýrýlacak. Sahte evlilik
sýnýr dýþý edilmeyi engelleyemeyecek. Avusturya’da yasadýþý kalanlara yataklýk yapanlar
cezalandýrýlacak. Yanlýþ ve sahte
bilgi ve belgelerle oturum izni
alanlar, yakalanmalarý durumunda mahkeme yoluyla cezalandýrýlacak.
Cafer Eminoðlu
Sorularýnýz için:
e-m
mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
1014 WIEN
Postfach 70 A-1

Sýrbistan üzerinden karayoluyla
Türkiye’ye gidecek olanlara duyuru
Viyana- Türkiye Cumhuriyeti
Viyana Elciliði Sýrbistan üzerinden karayoluyla Türkiye’ye
gidecek olan Türk vatandaþlarýný dikkatli olmalarý yönünde
uyardý. Elçilik, “Sýrbistan
Merkez Bankasý'nýn 7 Aðustos
2006 tarihinde aldýðý bir kararla, özel kiþiler tarafýndan
Sýrbistan dýþýna bildirimde bulunulmaksýzýn çýkarýlabilecek
döviz
miktarý,
2.000.Euro’dan 5.000.Euro’ya

çýkarýlmýþtýr. Bu miktarý aþan ve
giriþte beyan edilmeyen dövizin ülkeden çýkýþta yapýlan
kontroller sýrasýnda yolcunun
üzerinde bulunmasý durumunda, ilgilinin elinde bulunan
tüm paraya el konulmasýndan
ve mahkemeye sevk edilerek
para cezasýna çarptýrýlmasýndan dolayý, vatandaþlarýmýzýn
dikkatli olmalarý gerekmektedir.” þeklinde duyuruda bulundu.
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Çocuðun yaratýcýlýðýnýn geliþimini engelleyen faktörler

Çocuðun yaratýcýlýðý çeþitli yöntemlerle desteklenebilir. Ancak,
aþaðýda belirtilen davranýþlar
çocukta yaratýcýlýðýn geliþmesine engel olur;
1- Çocuklarla yeterince ilgilenilmemesi, tartýþýlýp konuþulmamasý, izlenimlerinin anlatýlmasýna olanak tanýnmamasý,
2- Çocuðun merak güdüsünün
uyarýlmamasý ve onun düþünmeye yöneltilmemesi,
3- Çevresinin ve kendisinin

duygu ve düþüncelerinin farkýna vardýrýlmamasý,
4- Yeniyi bulmaya yöneltilememesi,
5- Taklitçilik ve kopyacýlýk yapmaya yöneltecek davranýþlarýn
gösterilmesi,
6- Çocuðun soru sormasýnýn
engellenmesi ve ona soru sormaktan kaçýnýlmasý,
7- Çeþitli malzemeleri deðiþik
amaçlarda kullanmasýna olanak
verilmemesi,
8- Çocuðun içtenlik ve doðallý-

ðýnýn kýsýtlanmasý,
9- Sýký bir disiplin altýnda tutulmasý,
10- Yetiþkin deðerlerini öne alarak, çocuklardan yetiþkin gibi
düþünmelerinin istenmesi,
11- Çocuklarýn fikirlerinin tek
ve doðru davranýþ biçimi üzerinde odaklaþmasýnýn istenmesi,
12- Çocuklara araþtýrma olanaklarýnýn verilmemesi, bu konularda özgür býrakýlmamalarý ve
ilgi alanlarýnýn sýnýrlanmasý,
13- Oyunlarda kýzlar ve erkeklerin oynayacaðý oyunlar olarak
cinsiyet ayrýmý yapýlmasý,
14- Çocuklarýn yarýþ içine sokulmasý ve hep baþarýlarýn vurgulandýðý bir çevrenin yaratýlmasý,
15- Çocuðun tek yönlü düþünmeye yöneltilmesi ve yeni
düþünceler üretmesine olanak
tanýnmamasý,
16- Eðitim faaliyetleri arasýnda
ve de sýrasýnda esnek davranýlmamasý,
17- Çocuðun kendi kiþisel rahatýna düþkün olmasý,
18- Çocuðun içsel özgürlükten
yoksun olmasý,
19- Çocuðun dýþ koþullarda ve

dýþ iliþkilerde kendini güvenli
hissetmemesi,
20- Çocuðun yanlýþ yapmaktan, yenilgiye düþmekten, alay
edilmekten korkmasý,
21- Çocuðun belli bir otoriteye
baðýmlý olmasý,
22- Çocuðun mükemmeliyetçi
olarak yetiþtirilmesi,
23- Tüm öðretim ve eðitiminde
akýl ve mantýktan yana fazla
aðýrlýklý bir sistemden geçmiþ
olmasý,
24- Faaliyet seçiminde basitten
karmaþýða, somuttan soyuta
doðru hareket edilmeyiþi,
25- Çocuðun teþvikten yoksun,
eleþtirici ve tenkit edici bir
ortamda bulunmasý,
26- Çocuðun yaþ ve geliþim
düzeyine uygun olmayan etkinliklerin verilmesi (örneðin;
çocuða resim sehpasýnda boya
yaptýrmadan önce parmak
boyasý ile boyama yaptýrýlýr.
Hikâye kitabýndan önce de
resimli hikâye kitaplarý verilir.),
27- Çocuðun beðenilmeme ve
sosyal kabul görmeme gibi
yanlýþ bir tavýrla yetiþtirilmesi,
28- Çocuðun sýnýrlý bir hayat
görüþü içerisinde yetiþtirilmesi.

Çocuklarda obezite hipertansiyona neden olabilir
Ankara- Gazi Üniversitesi (G.Ü)
Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Enver
Hasanoðlu, son yýllara kadar
çocuklarda hipertansiyon kavramýnýn bilinmediðini, “Çocuklarda hipertansiyon olmaz”
diye bir kaný bulunduðunu
ifade etti.
Prof. Dr. Hasanoðlu, Türkiye’de
yapýlan bir çalýþmaya göre, erkek çocuklarda yüzde 4, kýz çocuklarda ise yüzde 5 civarýnda
hipertansiyon olduðunu anlattý. Çocuklarda kan basýncý deðerlerinin yaþa ve boya göre
deðiþtiðini belirten Hasanoðlu,
bu yaþ grubundakilerde hiper-
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tansiyonun ise belirli bir cetvele göre belirlendiðini söyledi.
Hasanoðlu, “Çocuklarda hipertansiyon farklý özellikler taþýmaktadýr” dedi.
Obeziteye dikkat
Hasanoðlu, çocuklarda hipertansiyonun þiþmanlýkla da
yakýn ilgisi bulunduðuna iþaret
etti. Türkiye’de son yýllarda
beslenme bozukluklarýna baðlý
olarak çocuklarda hipertansiyon vakalarýnda büyük artýþ
yaþandýðýna dikkati çeken
Hasanoðlu, “Maalesef son
senelerde özellikle büyük þehirlerde fast-food kültürü geldikten sonra çocuk bilgisayarýn
baþýna oturuyor, ne hareket

ediyor ne koþuyor ne de oyun
oynuyor. Onun için obez oluyor ve buna baðlý hipertansiyon geliþiyor” dedi.
Obezitenin diyabete, diyabetin
de hipertansiyona yol açabileceði uyarýsýný yapan Hasanoðlu, bütün bu unsurlarýn bir
araya gelmesi halinde “metabolik sendrom” adý verilen
durumun ortaya çýkabileceðini,
zamanýnda kontrol edilememesi halinde ise son zamanlarda gençlerde sýk görülen ani ölümlerin görülebileceðini söyledi. Hasanoðlu, çocuklarda
hipertansiyonun baþ ve ense
aðrýsý gibi belirtiler þeklinde
görülebileceðini söyledi.
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TED'li gençlere
Viyana'dan ödül
Viyana- Avusturya'nýn baþkenti Viyana’da düzenlenen
35. Uluslararasý Gençlik &
Müzik Festivali'ne ilk kez katýlan Türkiye, büyük beðeni

Yeni Vatan
Gazetesi,
kurumunuzu

50.000
aile ile
Avusturya’nýn
her yerinde
buluþturuyor.
Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

topladý. Diðer gruplardan küçük olmalarýna raðmen yarýþmaya katýlmaya hak kazanan
TED Ýstanbul Koleji Majör
Çocuk Senfoni Orkestrasý
öðrencileri, bir saatlik konser
sonrasýnda baþarý ödülüne
layýk görüldü. Festivalde
Japonya birinci oldu.

Avusturya’da 2005 yýlýnýn
en sevilen bebek adlarý
Viyana- Avusturya’da en sevilen bebek adlarýnýn Leonie ve
Lukas olduðu saptandý.
Avusturya Ýstatistik Enstitüsü’nden alýnan bilgilere göre,
geçen yýl doðan erkek bebeklerden %3,4’üne, kýz bebeklerden de %2,9’una bu adlar
verildi. Lukas adý 1996 yýlýndan beri erkek adlarý arasýnda

Eylül ayýnýn
Top 10 listesi
Yeni Vatan Gazetesi’nin
Pamukkale Süpermarket’in
sahibi Ömer Akgöz’den aldý ðý bilgiye göre, Eylül ayýnda
CD’leri en çok talep gören
sanatçýlarýn albümleri þöyle:
1.
Kenan Doðulu
—“Cakýdý”
2.
Mahsun Kýrmýzýgül
—“Dinle”
3.
Emrah
—“Adýn ne senin”
4.
Rafet El Roman
—“Gönül Yarasý”
5.
Gülben Ergen
—“Lay la lay”
6.
Serdar Ortaç
—“Dansöz”
7.
Ýbrahim Erkal
—“Avuçlarýmda tutam”
8.
Demet Akalýn
—“Afedersin”
9.
Ýsmail Y.K.
—“Allah belaný versin”
10.
Funda Arar
—“Benim için üzülme”

birinci sýrada yer alýyor.
Leonie, 2004 yýlýnda üçüncü
sýradayken geçen yýl birinciliðe geçti. 2004 yýlýnda kýz
adlarýnýn birincisi Anna, bu yýl
%2,6 ile üçüncü oldu.
Erkeklerde Tobias adý da pek
seviliyor: Geçen yýl doðan
erkek bebeklerin %2,6’sýna
David ve Florian adý verildi.
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GÜNCEL

Ýmsakiye 2006 Viyana Bölgesi

Bayram Namazý Vakti: 08:13
1-BBaden, Mödling ve Teesdorf Viyana ile ayný.
2-EEisenstadt, Wolkersdorf ve Bruck an der Leitha 1 dakika,
Hainburg 2 dakika Viyana’dan önce.
3-BBad Vöslau, Wr.Neustadt, Felixdorf, Ternitz,Pernitz 1 dk., Amstetten 6 dakika,
Gmünd 5 dakika, Krems ve St. Pölten, St. Veit 3 dakika Viyana´dan sonra.
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