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Geçen ay Viyana’da kalp krizi geçiren Mesut Erkul’un, hastane kapýsýnda yaþama veda etmesinin ardýndan
önemli bir detay ortaya çýktý. Acil
servislere kabul edilmeyen Erkul’un
içler acýsý hikayesine bir Avusturyalý
polis tanýklýk etti. Polis memuru, kalp
krizi geçiren Erkul’a yardýmcý olmaya
çalýþýrken, ayný anda telefonla hastane yönetimini aradý. Hastane önünde yardým bekleyen Erkul, kýzýnýn
kucaðýnda can verdi. Tüm bu yaþananlarý gören polis memuru hastane
hakkýnda þikayetçi oldu. Olayý araþtýran bir Türk derneði de, bu polise
teþekkür etmek için onu arýyor.
7’de
n Devamý Sayfa 6-7

Wir suchen den
heldenhaften
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Temsili olmayan internet anketine göre

Avusturyalýlar’ýn Türkler ile
büyük sorunu var!
Viyana- Avusturyalýlar Türkiyenin AB’ye katýlma ihtimali hakkýnda ne düþünüyor? Türkiye
Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliði, Avusturya’da hakim olan
ve adýný artýk ’üzülerek’ koymamýz gereken “Türk düþmanlýðý”nýn etkenlerini daha iyi anlayabilmek için bir proje baþlattý.
Avusturya ve Türk vatandaþlarý
arasýndaki iletiþimi güçlendirmek üzere, iki ay önce kurulan,
www.tuerkeidialog.at adlý sitede bir anket yayýmlandý. Bu anketin sonuçlarýna göre, Avusturyalýlar’ýn yüzde 58’i, Türkiye’nin AB’ye katýlmasýna karþý
çýkýyor.
Büyükelçiliðin internet sitesine
bugüne kadar 37 bin kiþi giriþ
yaptý. Sitede yer alan ankete ise
toplam 2 bin 350 kiþi katýldý.
Büyükelçi Selim Yenel anketin
temsili olmamasýna karþýn, “önemli bir sinyal’’ olduðu görüþünde.
Kronen Gazetesi, geçtiðimiz
günlerde bu ankete geniþ yer
ayýrdý. Gazete haberi “Avusturya’daki internet kuþaðý da Türkiye’nin AB’ye girmesine karþý”
baþlýðý ile duyurdu. Devletin
gazetesi Wiener Zeitung ise ayný haberde “Türkiye’ye kuþkulu
bakanlar çoðunlukta” baþlýðýný
kullanýrken, Die Presse Gazetesi’nin attýðý baþlýk her þeyi açýklar nitelikteydi: “Avusturyalýlarýn Türkler ile bir sorunu var”
Yeni Vatan Gazetesi, Avusturyalýlar’ýn Türkler ile ne gibi bir
sorunu olduðunun araþtýrýlmasý için tüm siyasileri, sivil toplum örgütlerini ve kamuoyunu
birlikte hareket etmeye davet
ediyor. Çünkü Anketin sonuçlarý ne kilim altý yapýlacak kadar
küçük ne de deve kuþu gibi ka-

‘Bizi niye sevmiyorsunuz’ diyaloðu!
Viyana- Avusturya Büyükelçisi
Selim Yenel, bir internet sitesi
oluþturarak, Avusturyalýlar’la
diyalog arayýþýna girdi. http://www.tuerkeidialog.at
adresinden ulaþabileceðiniz site zengin içerikli. Büyükelçi Yenel, Avusturyalýlar’ýn Türkiye’nin AB üyeliðine sýcak bakmamasýndan ötürü bu siteyi hizmete koyduðunu kaydetti ve
“Ýnsanlarýmýzý
Avrupa’ya
doðru tanýtmak için elimizden
gelen herþeyi yapacaðýz“ dedi.
Büyük ihtiyaçtý
Avusturyalýlar’ýn Türkiye ile ilgili soracaklarý bazý sorular bu sitede yanýtlanýyor. Özellikle Büyükelçilik kanalýyla hazýrlanmýþ
sorular kataloðunda birçok konu iþlenmiþ. Avrupa Birliði,
Türkiye, laik toplum, Türkiye’nin ekonomik durumu,
toplumsal, sosyal ve siyasi yapý
gibi baþlýklar altýnda sorular yanýtlanmýþ. Sitede, AB ile
Türkiye iliþkisi, insan haklarý,
terörizm, çevre sorunlarý,
Kýbrýs, Ortadoðu, Ermeni
Sorunu ve illegal göç gibi
konular hakkýnda ayrýntýlý bilgiler bulunuyor.

Büyükelçilik tarafýndan ya pýlan temsili olmayan anketin sonuçlarý þöyle:
n Ýnternet sayfasýna 37 bin
adet giriþ yapýldý, ankete katýlan 2 bin 350 kiþinin verdiði cevaplardan çýkan sonuç,
Avusturyalýlar’ýn, Türkiye’nin
AB üyeliðine olumsuz baktýðýný (yüzde 59) ifade ediyor
n Yüzde 51’i Türklerin Avusturya’da yeteri kadar entegrasyon isteði göstermediði inancýnda. Avusturyadaki Türklerin geri dönmesini arzu ediyor. Avusturya’da
yaþayan birçok Türk geri
kalmýþlýðýyla, Türkiye’nin geniþ kesimlerinde bile rastlanmayan yabancý bir yaþam tarzý sergiliyor.
n Ankete katýlanlarýn yüzde
73’ü, Türkiye’yi bir Avrupa
ülkesi olarak görmüyor.
n Türkiye bütün ekonomik
ve siyasi þartlarý yerine getirse, Türkiye’den Avusturya’ya
iþçi akýný olmasa bile, Türkiye’nin AB üyeliðine prensipte hayýr deniyor.

n Türkiye’nin imajýný belirleyen faktörler arasýnda
‘’Kýbrýs’’ yüzde 67 ile baþý
çekiyor.
n Ankete katýlanlarýn yüzde
85’i Türkiye’de devlet ile din
iþlerinin ayrýldýðýný biliyor.
n Yüzde 60’ý inancýn AB için bir karar kriteri olmamasý gerektiði görüþünde.
n Yalnýz yüzde 27’si ‘’ABnin prensip olarak çoðunluðu Hristiyan olmayan ülkelere de açýk olmasý gerektiðini’’ savunuyor.
n Yüzde 41’i Türkiye’nin
dünyanýn önde gelen 19
ekonomik gücünden biri
olduðunu biliyor.
n Yüzde 67’si için Türkiyedeki reformlar yeteri kadar
hýzlý gerçekleþtirilmiyor. Ankete katýlanlarýn çoðu Viyana’da oturan ve yüksek eðitimli genç erkeklerden oluþuyor. Bunlardan yüzde 60’ý
Türkiye’yi ziyaret etmiþ.

famýzý kuma gömecek kadar uzak.
Anketin sonuçlarý aslýnda Avusturya’da yaþayan Türk toplumunun gelecekte büyük bir
tehlike ile karþý karþýya olduðunun sinyalini de veriyor. Çünkü
Avusturya’lýlarýn çoðu bu ankette verdiði cevaplarda Avusturya’da yaþayan Türklerin ülkelerine “GERÝ DÖNMESÝNÝ” istiyor. Kýsacasý Avusturya vatandaþý da olsalar Türkler’i buradan kovmak isteyen büyük bir
Avusturya’lý kesim var. Ýþte bu
nokta bizim, Avusturya’daki
bin yýllýk Musevi tarihini çok iyi
incelememiz gerektiðini gösteriyor. Museviler’in baskýlar karþýsýnda nasýl dinlerini deðiþtirdiklerini, yaþadýklarý zulümleri,
aþaðýlamalarý, sürgünleri ve en
sonunda insanlýk tarihinin gördüðü en büyük soykýrýmý iyi incelemeliyiz.
Çünkü Avusturya bizim þu anda yeni vatanýmýz. Sorumluluk
çift taraflý.
“Türkiye AB’ye girmesin”
Anketten çýkan önemli bir sonuç da, Avusturyalýlar’ýn her
koþulda Türkiye’nin AB’ye üyeliðine karþý çýkmalarý. Türk iþçilerin Avusturya’ya akýn etmeme koþulu halinde bile, ankete
oy verenlerin yüzde 58’i
katýlýma karþý.
Burada soruyoruz:
Acaba burada kültürel bir ýrkçýlýk söz konusu deðil mi? Kültürel ýrkçýlýðýn ikinci bir adýmýnýn
biyolojik ýrkçýlýk olduðunu da
unutmayalým.
Ankete katýlan Avusturyalýlar’ýn
yüzde 50’si Avusturya’da yaþayan Türklerin entegrasyonu
redettiðini düþünüyor. Yüzde
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Ayna ýrkçýðý da yansýtýr
Baþyazý-Birol KILIÇ

19’u ise entegrasyon sorununun, Avusturyalýlar’ýn yabancýlara karþý takýndýðý olumsuz tavýrdan kaynaklandýðý görüþünde.
Yeni Vatan Gazetesi soruyor:
Türkiye’den Avusturya’ya göç
eden topluluklar arasýnda kimler Avusturya’ya entegre olmak
istemiyor? Türk toplumu acaba
Avusturya’ya uyum göstermiyor mu? Neden? Burada sistematik ve organize bir oyun mu
var?
“Sonuçlar þaþýrtýcý”
Anket sonuçlarýný bir basýn
toplantýsý ile duyuran Büyükelçi
Yenel; “Bu tutumun nedenlerine iliþkin sorulara verilen cevaplar, doðru bir tepki verebilmemiz açýsýndan çok önemli.
Bu yüzden Avusturyalýlar ile diyaloðu yoðunlaþtýrýp, derinleþtirmek üzere ankete yeni sorular ile devam edeceðiz. Entegrasyon sorununun bu kadar önemli bir rol oynamasý bizi þaþýrttý’’ dedi.
Büyükelçi ayrýca “Türk göçmenlerin Avusturyalý komþularý
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ile iletiþim kurabilmeleri için Almanca öðrenmeleri çok önemli. Avusturyalýlar’ýn yaþam tarzýný da dikkate almalýyýz. Ancak Avusturya’daki entegrasyon politikasýnda da bazý geliþmeler olmasýný umuyoruz. Örneðin bütün Türk göçmenlerin
ayný bölgede oturmasýný arzu
etmiyoruz’’dedi.
Türkiye Büyükelçiliði bundan
sonra ayrýntýlara inecek ve internet sayfasýnda Türk göçmenlerin entegrasyonu konusunda da sorular soracak.
Krone’nin yorumu
8 milyon nüfuslu Avusturya’da
3 milyon okuyucuya ulaþan
Krone Gazetesi, Büyükelçiliðin
anketini þöyle yorumladý:
‘’Ýnternet kuþaðýnýn çizdiði
tablo, Avusturya’da hakim olan, Türkiye’nin AB üyeliði karþýsýndaki havadan pek farklý
deðil. Ýnternet kullanýcýlarý için
“Hristiyan AB’’ çok büyük bir
rol oynamýyor. Ancak yabancý
bir yaþam tarzýnýn kendini kabul ettirmesinden duyulan endiþe, burada da kendini gösteriyor. Avusturya’da yaþayan
birçok Türk maalesef, geri kalmýþlýðýyla, Türkiye’nin geniþ kesimlerinde bile rastlanmayan
yabancý bir yaþam tarzý sergiliyor.
Sonuç: Biz Avusturyalýlar, Türkiye’yi takdir ediyoruz, ama
AB’de istemiyoruz.’’
Yarým yüzyýlý aþkýn bir süredir
Türkiye’nin AB için verdiði
uðraþlarýn sonucu olarak bu
tür haberin yayýnlanmasý
üzüntü veriyor.

Yandaki anketi ve sonuçlarýný okudunuz. Bir an için
Türkiye ile Avrupa Birliði’ni
boþ verip, anketi farklý yorumlamaya çalýþalým. “Aynayý” düþünün, ayna karþýsýndaki her hareket “Yansýr”. Ýnsanlar da birer aynadýr aslýnda. Özellikle hasta
ruhlu ýrkçýlarýn kurbanlarý
maðduru olduklarý kötülükleri, eðer temiz iseler yansýtýrlar!
Bu anketi okuyanlar, acaba
son zamanlarda sokaklarda
Türkler’e karþý vuku bulan
her türlü aþaðýlama ve fiili
saldýrýyý hesaba katarak,
‘Biyolojik’ ve ‘Kültürel Irkçýlarýn’ saldýrýsýna maruz kaldýklarýný fark edebilecek
mi? Irkçýlar, Türk ve Müslümanlar’a “Siz pissiniz, aþaðýlýksýnýz, tembelsiniz, bir
alt kültür olduðunuz için
toplumumuza uyum göstermiyorsunuz. Ya defolun
ya da saldýrýrýz!“ dedikçe,
bizler üzerimize atýlan bu
iftiralarý onlara ayna gibi
yansýtýyoruz. Çünkü bu çirkin özelliklerin hepsi ýrkçýlarda var. Ama kabul etmiyorlar. Bu yüzden de bu özellikleri kurban olarak seçtikleri Türkler’e ve Müslümanlar’a yansýtýyorlar. Kurbanlarsa ayna görevi görüyor ve tüm bunlarý geri yansýtýyorlar. Irkçý üzerine geri
yansýyan bu çirkinliklerin
kendisinde olduðunu fark
ediyor. Ama bunu kabullenemediði için refleks olarak
da her türlü saldýrýda bulunuyor.
Geçmiþte Yahudiler’in uðradýðý soykýrýma bakarak
günümüz gerçeðini yorumlayýn. Yeni Vatan Gazetesi
bu anlamda iyi niyetle uyarýyor. Avusturya’da ‘Kül

türel Irkçýlýða’ dikkat.
Özellikle ankete katýlanlar,
artýk burada torunlarý bile
olan, kök salmýþ Avusturya
vatandaþý Türkler’e bile geri
gitsin diyorlarsa. Ýþte bu
çerçevede bu anketi iyi analiz etmeliyiz. Türkiye AB’ye
tam üye olur veya olmaz.
Ama Avusturya’da yaþayan,
Türkiye’den göç etmiþ 250
bin insanýn nüfusu elbette
artacak. Birlikte barýþ içinde
yaþamak için sýkýcý da olsa
gerçekleri kabul edip, çözümler üretmeliyiz.
Büyükelçiliðin hazýrladýðý
ankette Türkiye ile ilgili bazý
sorular bulunuyor. Böyle bir
anket ilk kez bir Türk
Büyükelçiliði tarafýndan hazýrlandý. Ankette bulunan
cevaplar can sýkýcý da olsa,
bu anketi yapma yürekliliðini gösteren Sayýn Büyükelçi Selim Yenel’i kutluyoruz.
Avusturyalýlar kendi gözlerindeki Türkiye gerçeðini,
ankete verdikleri yanýtlarýyla ortaya koymuþlar. Sonuçlar hiç de iç açýcý deðil.
Ankete katýlanlarýn, Avusturya’da yaþayan Türkler’i
bir sorun olarak algýladýklarý belli. “Bunlarýn 250 bini
Avusturya’da böyle ise 70
milyonu nasýldýr“ psikolojisi
hakim.
Avusturyalýlar ankette verdikleri cevaplarla ‘Türkler’in
Avusturya`yý terk edip ülkelerine geri dönmeleri gerekir’ diyorlar. Bu durumu
iyi analiz etmeliyiz. Ýþte bu
anket Avusturyalýlar’ýn bazý
çirkinliklerini ‘ayna’ gibi suratlarýna ‘yansýtmasý’ açýsýndan çok önemlidir. Avusturya’daki Türk Toplumu kendine çeki düzen
vermeli. Avusturyalýlar da...
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Avusturyalý ýrkçýlarýn yeni hedefi ’Türkler’
Tarihçi Prof. Dr. Gerhard Jag schitz, Avusturya’da týrmanýþa
geçen yeni ýrkçýlýðýn tanýmýný
yaptý: “Türkler varken Yahudiler’e ihtiyacým yok’’ Jagschitze göre Nazi döneminden bu
yana Avusturya’da yetiþen ü çüncü nesil ýrkçýlarýn yeni hedefi Türkler!
Viyana- Avusturyalý ýrkçýlarýn
kendilerini gizledikleri ve Yahudiler’in yerine kendilerine baþka düþmanlar bulduklarý iddia
edildi.
Avusturya'da yayýn yapan Wiener Zeitung adlý gazeteye demeç veren Avusturyalý tarihçi
Prof. Dr. Gerhard Jagschnitz, aþýrý sað görüþe sahip insanlarýn,

Antisemitizm karþýtlýðýný tamamen terk etmediklerini ancak
bugünlerde yeni bir ýrkçý akým
geliþtirdiklerini ifade etti. Jagschitz ilk kuþak ýrkçýlarýn Nazi
dönemini taklit ettikleri için kolayca tanýnabildiklerini, fakat
daha sonra gelen ikinci ve üçüncü kuþak ýrkçýlarýn gizliliði
esas aldýklarýný da söyledi. Bu
akýmýn gittikçe güçlendiðine
de dikat çeken Jagschitz, Avusturya devleti için bunun önemli bir problem olduðunu belirterek; "Nasyonal Sosyalizm yerine, 'Yahudi düþmanlýðý neyime, Türkler varken!' sloganýyla
yeni bir ýrkçýlýk geliþiyor. Akým
kendini Alman þuuru ve yabancý düþmanlýðýyla gösteriyor. Irkçýlar, Avrupa çapýnda þebekeler

Irkçý Nazi saldýrýlarýn hedefi
olan 26 yaþýndaki Türk vatandaþý H.G., bu tür saldýrýlara
karþý yabancýlarý ve Türkleri dikkatli olmaya çaðýrdý.

kuruyor. Þimdi demokratik partilere de sýzdýlar.
Bilhassa Avusturya'da Özgürlükçüler Partisi'ni (FPÖ) tercih
ediyorlar" dedi.
Merkel’den çaðrý
Almanya Baþbakaný Angela
Merkel, Baþbakanlýk sitesi üzerinden yaptýðý açýklamada, hal-

ký artan aþýrý sað tehlikesine
karþý “medeni cesaret göstermeye“ davet etti.
Almanya’da faaliyet gösteren
Friedrich Ebert Vakfý’nýn dört
Alman’dan birinin yabancý
düþmaný görüþlere sahip olduðunu ortaya koyan araþtýrmasý,
ülke genelinde geniþ yanký uyandýrdý. Bu uyarýnýn ardýndan

siyasiler halka “gözünüz açýk
olsun“ mesajýný verdi. Baþbakan Merkel de tüm Alman halkýndan yardým isteyerek vatandaþlarýn insiyatif kullanmasýný
istedi. Merkel mesajýnda, aþýrý
saðcý olaylarý engelleyecek polislere ve sosyal insiyatife de
çok ihtiyaçlarý olduðunu belirtti.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Konuk yazar

Kutsal ve ortak göreve davet
layý sahiplendiðimizi gösteriyor ve geleceðimiz için umut
veriyor.
Sevgili dostlarým, olayý sahiplenmekten baþka bir çaremiz
yok. Bize karþý saldýrýlar parlamentoda baþlýyor ama biz orada yokuz. Kanunlar yapýlýyor
ve devlet dairelerinde uygulamaya sunuluyor, oralarda yokuz. Televizyon, radyo ve gazetelerde hakkýmýzda konuþuluyor, yorumlar yapýlýyor. Ama
biz orda da yokuz. Bizi savunur gözüken ve bize saldýran
partiler var. Ýki kesim de bizim
hakkýmýzda konuþuyor, ama
bizimle deðil.

Dr. Haydar Sarý
Hâlâ seçim havasý yaþýyor olmamýz beni sevindiriyor doðrusu. Gittiðim her yerde, sokakta, metroda, düðünlerde
karþýlaþtýðým hemen hemen
herkes bu konu üzerinde konuþuyor. ’Kazandýk!’ derken
sevinçleri gözlerinden okunuyor. Tüm bunlar, bana artýk o-

‘Biz de varýz’
Yahu ne oluyor? Biz de varýz
burada. Bu ülkeyi biz de inþa
ettik, dünyanýn zengin ülkeleri
arasýna girmesine bizim de
katkýmýz oldu. Hem de sosyal
yaþamdan uzak, en aðýr þartlarda, en aðýr iþlerde ve ucuz
ücretle çalýþarak. Tüm bunlarý
birkez daha düþünüp, bugünkü gidiþata müdahale etmezsek, içinde bulunduðumuz
durum hiç deðiþmeyecek.
Bizde “Týrnaðýn varsa baþýný
kaþýrsýn“ derler. Týrnaðýmýz var.
Avusturya
vatandaþlarýnýn

yüzde 15’i yabancý kökenlidir.
Bu yüzdenin önemli bir bölümünü ise Türkiye`den gelen
insanlarýmýz oluþturmakta. Ýþte bu büyük potansiyelin politik bir güce dönüþtürülmesi
gerekiyor. Çünkü politik gücümüz kadar da söz söyleme
hakkýmýz olacaktýr.
Büyük baþarý
Seçim sonuçlarýndan anlaþýlacaðý gibi emek boþa gitmiyor
sevgili dostlarým. Yabancý düþmanlýðýna ve ýrkcýlýða karþý,
eþit haklar için yürüttüðümüz
seçim kampanyamýz, kýsa zamanda sizlerle bütünleþti. Bunun nedeni, otuz yýldan beri
hiç bir ayrým yapmadan, insanlarýmýzýn sorunlarýný çözmek ve zor günlerinde onlara
yardýmcý olmak için çaba göstermemizdir. Bazý kesimlerin
hakkýmda yaptýklarý karalayýcý
açýklamalar, görüldüðü gibi
boþa çýktý. Çünkü halkýmýz kimin ne yaptýðýný görüyor ve
doðru olanýn yanýnda yerini
alýyor.
Seçimde, ben listenin arka
sýralarýnda yer alýyordum. Ayrýca seçim hazýrlýklarý için zamanýmýz ve olanaklarýmýz kýsýtlýydý. Ama tüm bunlara rað-

men partimin Viyana örgütü içinde en fazla tercihli oyu almýþ olmam, hepimiz için onur
verici bir baþarýdýr. Bu hepimizin baþarýsýdýr! Bundan dolayý tüm emeði geçenlere bir
kez daha teþekkür ediyorum.
Baþarýmýz bazý Avusturya gazeteleri tarafýndan ”Tercihli oy
kralý Türk kökenli Haydar Sarý”
olarak verilirken, ne yazýk ki;
bizim basýnýmýzda bazý gazeteler bu tarihi olayýn önemini anlayamadýlar. Ben ve ‘Kazandýk!’ diyerek beni kucaklarken gözlerinin içi gülen
dostlarým, gazeteci olduklarýný
iddia eden bu insanlarý anlayamadýk.
Hepimizin bildiði gibi oy pusulasýnda bölge adaylarýnýn isimlerinin olmasý, eyalet adayý olarak benim ismimin yazýlý olmamasý büyük yanýlgýlara yol
açtý. Bize gönül veren insanlarýn sayýsý 3 bin 636 deðil, kat
kat fazlasýdýr. Biz bu sonuçla,
bize gönül veren insanlarýn,
bizi daha aktif daha kararlý
mücadele vermemiz için seçtiðine inanýyoruz. Daha güçlü
ve daha fazla söz sahibi olmak
için, hiç zaman kaybetmeden
þimdiden kollarý sývýyor ve sizleri de bu kutsal ve ortak göreve davet ediyorum.

Savaþ dünyayý yok eder!
Viyana- Viyana Türkiyeli Öðrenci Gençlik Derneði tarafýndan ’Savaþa Hayýr De!’ baþlýðý
ile bir toplantý düzenlendi.
Toplantýya konuþmacý olarak Edebiyatçýlar Derneði Baþkaný
Gökhan Cengizhan katýldý. Savaþlarýn insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve sömürgeci
ülkelerin diðer ülkeler üzerindeki durumlarýnýn konuþulduðu toplantý, bir çok kurum ve
kuruluþ tarafýndan da destekledi. Toplantýnýn ardýndan bir mini konser de gerçekleþtirildi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Alp Bora, Selen Ýrez, Iþýk ve
kemençesi ile Turan Özendi’nin
verdikleri mini konser büyük ilgi
gördü. Yaklaþýk iki saat
süren toplantýda önemli fikirler tartýþýldý.
Toplantý
9.
Viyana’da bulunan
Viyana
Türkiyeli
Öðrenci
Gençlik Derneði’nde gerçekleþtirildi.
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Ölümün perde arkasý: Ýyi polis; Kötü doktor

Kahraman polisi arýyoruz

Wir suchen den heldhaften Polizeibeamten

Mesut Erkul, Aydýn’a baðlý
Kuþadasý’nda gözyaþlarý
içinde topraða verildi.

Viyana- Avusturya'da yaþayan
Mesut Erkul, içeriye kabul edil mediði hastanenin önünde
kalp krizi geçirerek hayatýný
kaybetmiþti.
A i l es i i l e y a p t ý ð ý mý z r ö p o r t a j
sonunda, ölümün arkasýndaki
sýr perdesi aralandý.
Eþi Nevin Erkul, olay sýrasýnda
hastane yakýnýnda bulunan bir
polis memurunun aileye çok
yardýmcý olduðunu, eþinin hastaneye kabul edilmesi için yoðun çaba gösterdiðini söyledi.
Bu polise Ýçisleri Bakanlýðý nezninde teþekkür etmek istediklerini ve polisin ödüllendirilmesi
için gereken müracatý yapacaðýný da belirtti.
Olay þöyle gerçekleþmiþti:
Avusturya'nýn baþkenti Viyanada ailesiyle yaþayan Mesut Erkul (51), 13 Ekim 2006 tarihinde, gece saat 22.00 sýralarýnda
evinde rahatsýzlandý. Kýzý Benan (17), oðlu Hakan (13) ve
aile yakýnlarý Murat Tatlý, Sevda
Yazýcý tarafýndan arabayla, Vi-

yana’daki 'Lorenz Böhler Hastanesi’ne götürüldü. Hastane
yetkilileri Kardiovasküler Yetmezlik (Kalp Yetmezliði) konusunda uzman olmadýklarýný,
Erkul’un hayati tehlikesi bulunduðunu söyleyerek Erkul’u
hastaneye kabul etmediler. Yetkililer, “Baþka hastaneye gidin,
biz bakamayýz” dediler. Daha
sonra yine arabayla 'Barmherzige Bruder Hastanesi'ne giden
aile, burada da baþka bir sorunla karþýlaþtý. Yakýnlarý bu sýrada hastane önünde, yüzüstü
yere düþen Erkul’un soluk almadýðý, kalbinin atmadýðýný
belirttiler. Erkul birçok saðlýk
imkanýna sahip olan Viyanada: Bir Türk gibi yaþamýný kaybetti.

verdiði iddia ediliyor. Olayýn yakýnýnda bulunan Avusturya Polisi daha sonra olaya el koyarak
suç duyurusunda bulundu. Suç
duyurusunda polis, hastane
görevlilerinin çalýþma saatleri içerisinde görevlerini yapmadýklarý, bu yüzden bir kiþinin ölümüne sebebiyet verdikleri için
yetkililerin cezalandýrýlmasýný
istedi.
Bu davranýþýyla “Ýyi kalpli çalýþkan, iþine sadýk ve mesleðinin
hakkýný veren polisler de var”

dedirtti. Aile, kahraman Avusturya Polisi’ne teþekkür etmek
için bu kiþiyi arýyor.
Gözyaþlarý içinde Yeni Vatan
Gazetesi’nin sorularýný cevaplayan acýlý eþ Nevin Erkul “Hastane yetkilileri hiç sebep göstermeden eþimi hastaneye almadýlar. Ýkinci hastanede ise bize
‘Ambulansla gelmeyeni kabul
edemeyiz, gidin ambulansla
gelin’ dediler. Çocuklar hastane görevlileriyle tartýþýrken eþim hastanenin önünde can
çekiþiyordu. En sonunda yüzüstü yere düþtü. Görevliler yerde yatan eþimi buna raðmen içeriye almadýlar. Bu nasýl insanlýktýr? Bunun hesabýný kim verecek bize? Mesut þimdiye kadar grip bile olmamýþ, sapasaðlam bir adamdý. Bir gece aniden rahatsýzlandý ve Viyanada hastane kapýlarýnda can
verdi” diye konuþtu.
Polis yardým etti
Bu sýrada hastanenin giriþinde
bulunan Avusturya Polisi’nin
de olaya müdahale ettiðini belirten Nevin Erkul “Avusturya
polisi eþimin durumunu görünce yanýmýza geldi. Hastane
görevlilerine eþimin durumunun acil olduðunu ve hastaneye alýnmasý gerektiðini söyledi.
Görevliler onu da dinlemediler.

Ýddialar büyük
Erkul’un rahatsýzlanmasý üzerine götürüldüðü hastanelere
kabul edilmediði, kapýcý ve
doktorlarla yapýlan tartýþmalarýn uzamasý üzerine kalp krizi
geçirerek hastane önünde can
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Ancak polis bizim yanýmýzda
durdu ve bize yardým etmek
için çýrpýndý. Þimdi bu polisi
bulmak ve ona teþekkür etmek
istiyorum” dedi.
Soruþturma
Yaþananlara hâlâ inanamayan
Nevin Erkul, hastane kapýsýndaki polisi de þahit göstererek,
her iki hastane yönetimi aleyhine dava açtý. Davayla ilgili savcýlýk soruþturmasý devam ediyor. Avusturya'da hastanelerin
anlamsýz ve insanlýk dýþý tavrý
yüzünden hayatýný kaybeden
Mesut Erkul, Kuþadasý Adalýzade Mezarlýðý’nda topraða verildi.
Kýzý Benan: ‘’Ayyýldýzlý
eþofman doðru deðil’’
Erkul’un ölmeden önce üzerinde Türk Bayraklý eþofman
olduðu için hastaneye alýn madýðý yolunda söylentiler
vardý. Ancak Erkul’un kýzý
Benan bu iddialarý yalan layarak, ‘Böyle birþey yok.
Bu bazý kesimlerin uydurmasýdýr. Hastane ve doktor larýn ihmaline bizzat þahi dim. Polis de burada þahidi mizdir’’ þeklinde konuþtu.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

YAÞAM
Hastane hatasý
Olay anýnda Mesut Erkul’un, üzerinde Türk Bayraðý bulunan
eþofman giydiði, doktorlarýn
Erkul’u bu sebepten dolayý
hastaneye almadýklarý yönün-

deki haberlerin dogru olmadýðý
belirtildi. Erkul’un kýzý Benan
Erkul ”Babam benim kollarýmda öldü. O gece babamýn üzerinde Türk Bayraklý eþofman
yoktu. Bu söylenti cenaze na-

Sayfa 7
mazý sýrasýnda konuþulmuþ bir
þey. Bu iddialar bizi üzüyor. Ama burada hastane ve doktor
hatasý, vurdumduymazlýk olduðu kesin” diye konuþtu.

Kronen Zeitung Mesut Erkul’un ölüm haberini böyle verdi:
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Avusturya Ýzmir Fahri Konsolosu

Avusturya’yý protesto için istifa etti
Ýzmir- Avusturya'nýn, 20 yýldýr
Ýzmir Fahri Konsolosluðu görevini yürüten Mustafa Muammer Erboy, istifa etti.
Mustafa Muammer Erboy, Avusturya’nýn, Türkiye'nin Avrupa Birligi (AB) üyeliði konusunda izlediði siyasi politikalar ve
Türk vatandaþlarýna vize uygulamasý sýrasýnda sergilediði
yaklaþýmý protesto etmek amacýyla görevinden istifa ettiðini
açýkladý.
Erboy, yaptýðý açýklamada “20
yýldýr büyük bir özveriyle sürdürdüðüm Avusturya'nýn Ýzmir
Fahri Konsolosluðu görevini,
bu ülkenin son dönemde izlediði siyasi politikalar ve artýk
dayanýlmaz hal alan vize uygulamalarý nedeniyle býrakýyorum” dedi.
Geçen yýl Türkiye'nin AB ile müzakerelere baþlamasýnýn kararlaþtýrýlacaðý 3 Ekim Zirvesi’nde
Avusturya'nýn izlediði politikanýn, her Türk vatandaþý gibi
kendisini de üzdüðünü belirten
Muammer Erboy, tüm bu geliþmelerin istifasýný hazýrlayan
nedenler olduðunu söyledi.
Avusturya'nýn bu tarihten itibaren Türkiye'ye karþý izlediði politikanýn bir uzantýsý olarak da
Ankara Büyükelçiliði’nde Türk
vatandaþlarýna yönelik keyfi ve

nahoþ uygulamalarýn giderek
artan bir hal aldýðýný öne süren
Erboy, þunlarý kaydetti:
“Son dönemde vize uygulamalarýnda iyiden iyiye zorlaþtýrýcý
uygulamalar getirildi. Ancak
benim artýk dayanamadýðým
þey, vize veya herhangi bir þey
için büyükelçiliðe baþvuran insanlarýmýza itiþ kakýþ ve aþaðýlamaya varan kötü muamelelerin, günlük hadiseler haline
gelmesi oldu. Bu tutumun yanlýþ olduðunu halen görev yapan büyükelçiyle birlikte, iki
büyükelçi döneminde de defalarca söyledim. Ancak bir düzelme olmadý.
Bu yöndeki þikayetlerimi son olarak Avusturya Büyükelçisi
Heidemaria Gürer'e Ýzmir ziyareti sýrasýnda ilettim. Ancak
Gürer, örnekleriyle ilettiðim þikayetlerin, ne boyutlarda olduðunu görmek yerine, bana
toplumdaki yerim için fahri
konsolosluk titrini kullandýðýmý
söyledi. Ben de o an istifamý
verdim”.
‘Büyükelçilik Nazi kampý gibi’
Muammer Erboy, Avusturyanýn Ankara Büyükelçiliði’ne vize ya da baþka iþlemler için
baþvuran Türk vatandaþlarýndan çok sýk þikayet mektuplarý
aldýðýný da belirtti. Bir keresinde kendisine telefon açan bir
vatandaþýn, ’insanlarýn Büyük-

elçilik önünde çok kötü muameleye maruz býrakýldýðýný, güvenlik görevlilerinin insanlarý
týpký Nazi toplama kamplarýndaki uygulamalara benzer þekilde; düdükler öttürerek, itip
kakarak, hizaya sokmaya çalýþtýðýný’ bildirdiðini söyledi.
Buna inanamadýðýný belirten
Erboy þöyle dedi; “Ancak iki
gün sonra Ankara'ya gittim.
Büyükelçiliðe haber vermeden
taksiyle Büyükelçilik binasý önünden geçtiðimde, bana anlatýlan manzarayla karþýlaþtým.
Ýnsanlar Büyükelçilik binasý önünde saatlerce güneþ altýnda
ya da soðukta bekletiliyor, tuvalete gitmelerine bile izin verilmiyordu. Gördüðüm manzara
inanýlýr gibi deðildi.”

devreye girince aþabildi. Bu
yanlýþ tutumlar o kadar fazla
ki. Fahri konsolosluk görevimde Avusturya kültürü adýna
yaptýðýmýz sanatsal faaliyetlerin en önemli sponsorlarýndan
birine bile güçlük çýkarýldý.
Avusturya'nýn çok önemli markalarýnýn Türkiye genel distribütörlüðünü yapan iþ adamlarýmýza, daha önce bir yýllýk vize
almýþ olmalarýna raðmen, çýkarýlan yeni güçlüklerle, 4 günlük
vize verilmeye baþlandý.”
Erboy, Türk Dýþ Ýþleri Bakanlýðý’nýn söz konusu sorunlarla
yeterince ilgilenmediðini de
iddia ederek, bundan dolayý
büyük üzüntü duyduðunu ifade etti.

Vize iþkencesi
Fahri konsolosluk görevini
yürüttüðü dönemde, çok önemli iþ adamlarýnýn bile vize almakta ne kadar zorlandýklarýna tanýk olduðunu dile getiren Erboy, þöyle konuþtu; “Ýzmirli iþ adamlarýmýzdan biri Yaþlýlar
Olimpiyadý için vize baþvurusunda bulunduðunda ortaya konulan güçlükler, benim
müdahil olmama raðmen aþýlamadý. Ýþ adamýmýz
yaþadýðý sorunu
ancak bir
bakamýz

Muammer Erboy

TTüürkrkvvaatatannddaaþlþalarýrnýnddaann MMuuaammmmeer rEErblbooyy’a’aþþikikaayyeett:

Elçilik Nazi Kampý gibi“
gibi
“Elçilik

Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn veri lerine göre Türkiye'de 98
fahri konsolos var. Fahri
konsolos, yarý diplomat
sayýlýyor ve konsolosluk
plakasý takabiliyor.
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Schieder: “SPÖ güçlü laik bir Partidir”
Viyana- Kýsa adý SPÖ olan
Avusturya Sosyal Demokratlarýnýn çiçeði burnunda milletvekili Andreas Schieder, geçtiðimiz
günlerde Yeni Vatan Gazetesini ziyaret etti. Genç milletvekili
ile Avusturya’da sularý durulmayan son seçimleri, Türkiye ve
AB iliþkilerini ve göçmenlerin uyum sorunlarýný konuþtuk.
6 yýl Viyana Eyalet Meclisi’nde
görev yaptýktan sonra, 1 Ekim
seçimleri ile SPÖ’ den Avusturya Parlamentosu’na giren
Schieder, partisinin laik bir parti
olduðunu ifade etti. Geçmiþte
Eyalet Meclisi üyesi iken, Avrupa Birliði’nin baþkenti Brüksel’de Viyana’yý çeþitli konularda temsil eden Schieder, Türkiye’ye iliþkin bir sýkýntýsýný dile
getirdi. Özellikle Türkiye ile bölgesel ortak çalýþmalarda, Türkiye’nin AB’nin davetlerine katýlmadýðýný söyleyen genç milletvekili þöyle konuþtu, “Türkleri
AB’nin çeþitli eyalet ve bölgelerarasý çalýþmalarý için Brüksel’e davet ettik. Ama bir cevap
bile gelmedi. Bu kadar ilgisizlik
olmaz.”

Andreas Schieder Türk
toplumuna da özellikle
SPÖ adýna teþekkür etti.
Avusturya’ya uyumun
sadece Almanca ile deðil, karþýlýklý saygý, istek,
kültür ve yaþam stilini
kabul ederek saðlanabivurgulayan
leceðini
Schieder, “Bu anlamda
Türkler’e ve Avusturyalýlar’a büyük görev dü þüyor” dedi.

Schieder Türk toplumuna da özellikle SPÖ adýna teþekkür etti.
Avusturya’ya uyumun sadece
Almanca ile deðil, karþýlýklý saygý, istek, kültür ve yaþam stilini
Andreas Schieder: “Unter
dem Vorwand des EU-Beitritts der Türkei wird wieder
massive Hetze wie schon im
Wiener Wahlkampf - gegen
die türkischen Kolleginnen
sowie alle Immigrantinnen
betrieben. In Wirklichkeit
soll mit dem Mittel des Rassismus von sozialen Problemen wie Armut und Arbeitslosigkeit abgelenkt werden.
Diese Probleme betreffen jedoch viele Menschen in diesem Land - egal welcher
Herkunft sie sind”.

Andreas Schieder Kimdir?
Wer ist Andreas Schieder?
Geboren am 16. April 1969 in
Wien,
Ausbildung: Volksschule Wien
Hütteldorf BRG 14, Astgasse
und musisches BORG 03,
Kundmanngasse,
Studium der Volkswirtschaft
an der Universität Wien (Mag.
rer. soc. oec.)
Politische Daten:
Schulsprecher am BORG 03,
Kundmanngasse im Schuljahr

1987/88, Bezirksvorsitzender
der Sozialistischen Jugend
Penzing 1988 bis 1992, stv.
Landesvorsitzender der SJWien von 1989 bis 1993,
Vizepräsident der Sozialistischen Jugendinternationale IUSY von 1994 bis 1997,
Präsident der Europäischen
Jungsozialisten - ECOSY, von
1997 bis 1999, 1996 bis 1997
Bezirksrat in Wien-Penzing,
Bezirksvorsitzender der SPÖ-

kabul ederek saðlanabileceðini
vurgulayan Schieder, “Bu anlamda Türkler’e ve Avusturyalýlar’a büyük görev düþüyor” dedi.
Son seçimlerde FPÖ’nün Türk,
Türkiye ve Ýslam düþmaný afiþlerini çok çirkin bulduðunu da
belirten Schieder, “Bu tamamen ýrkçýlýktýr, çirkinliktir, rezilliktir” dedi. SPÖ’nün, ister
Hristiyanlýk ister Ýslam olsun,
din üzerinden oy siyaseti yapmadýðýný söyleyen genç politikacý, partisine karþý bu konuda
gelebilecek eleþtirilere karþý çok
dikkatli olduklarýný da sözlerine
ekledi.
Penzing seit 2002 1997 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderats der Stadt Wien,
Vorsitzender der gemeinderätlichen Europakommission,
Vorsitzender des GR-Ausschusses für Stadtentwicklung
und Verkehr, Mitglied des GRAusschusses für Finanzen,
Wirtschaftspolitik und Wiener
Stadtwerke, Mitglied im EU Ausschuss der Regionen (AdR)
SPE-Koordniator in der Fachkommission für Außenbeziehungen (RELEX)
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana’lý cezakolik
rekora gidiyor
Viyana- Viyana’da bir otomobilin camýna býrakýlmýþ 30’a
yakýn park cezasý görenleri
hayrete düþürüyor. Bir otelin
önüne bir ay önce býrakýldýðý
tahmin edilen otomobil üzerinde, çeþitli günlerde yazýlmýþ
30’a yakýn ceza makbuzu
bulunuyor. Otomobil üzerindeki cezalarý gören Mahmut
Ersözlü isimli vatandaþ, “Bu

otomobil resmen cezakolik
olmuþ. Bize bir tane ceza
kestiklerinde içimiz gidiyor.
Adam 30’a yakýn ceza yemiþ.
Bu adam Viyana’yý terk etmiþ
ya da ölmüþ olabilir. Ýnsan
Avrupa’da böyle hatalar yapmamalý. Türkiye’de bir ceza
yediðin zaman otomobili
çekerler. Ancak burada ceza
üstüne ceza. Ne garip!” dedi.

Kapalý devre medya savaþlarý
Viyana- Sabah ve Hürrriyet Gazetesi arasýndaki kapalý devre
medya savaþý son hýzýyla devam ediyor. Sabah Gazetesinin
Avrupa ekinde, ’Sabah’tan im-

zasýyla yayýnlanan yazýlarda
Hürriyet Gazetesi’nin yaptýðý
bazý iþler anlatýlýyor. Ancak yapýlan yorumlarýn hepsi Hürriyet

Gazetesinin kamuoyunu nasýl
yanýlttýðý ile ilgili. Hürriyet Gazetesi ise bu iddalarý ciddiye almýyor.
Ýki gazetenin tüm Avrupa’daki
tirajý birkaç bini geçmeyecek
kadar az. Viyana geneline baktýðýmýzda da, durum farksýz.
Viyana içinde Avusturyalýlar’a
ait bir yayýn organý 3 milyon civarýnda satýþ yaparken, nasýl olur da yaklaþýk 150 bin Türk’ün
bulunduðu Viyana’da gazete
satýþlarý yok denecek kadar az

olur. Bu konu Türkiye’de üniversitelerin öðrencilere verdikleri tez konularýnýn baþýnda geliyor!
Ýþte baþlýklar
Sabah Gazetesi’nde, imzasýz
yayýnlanan yazýlarda ilginç baþlýklar yer alýyor:
Sabah’tan
Basýnda kendini kontrol sistemi
Kasýtlý yapýlan haberler

Trajda büyük yanýltma
Kontrolün önemi burada
Hoþ süprizler geliyor
Sorumlu gazetecilik
Üzerine gitme taklidi
Suistimale açýk alan
Daha temiz basýn için
Bir yazýda da þu cümleler dikkat çekici:
“Sabah Türk basýnýna kendini
kontrolünü yerleþtirme çalýþmalarýna devam edecek. Israrla
aksini yapanlarý uyaracaðýz
Toplumu aydýnlatacaðýz.”

Babasýný çöpte saklamýþ
“Parasýzlýk yüzünden babamýn cesedini gömemedim. Bu yüzden öldüðünü gizlemek zorunda kaldým”
diye ifade veren 45 yaþýndaki Alman vatandaþý, mahkeme kararýný bekliyor.
Viersen- Almanya’nýn Nordrhein - Westfalen Eyaleti’nin,
Mönchengladbach
þehri
06.11.2006 tarihinde, eþi benzeri yaþanmamýþ bir olaya tanýk oldu. 45 yaþýndaki bir Alman, 84 yaþýnda vefat eden
babasýnýn cesedini bir çöp bidonunun içerisinde, polis merkezine getirdi. Viersen Polis
Merkezi’nin yaptýðý açýklamada, “45 yaþýndaki sanýk, babasýnýn geçtiðimiz mayýs ayýnda
vefat ettiðini, ancak kendisi
maddi sýkýntý içerisinde olduðundan, babasýnýn cesedini

gömemediðini söyledi. O zamandan bu yana da cesedi bir
çöp bidonunda saklamýþ“ denildi. Adli Týp yetkilileri, 84 yaþýndaki babanýn doðal nedenlerden dolayý vefat ettiðini belirterek, “Ýlk önce maktul cinayete mi kurban gitti diye düþünerek cesede otopsi yaptýk, ancak bu yönde bir þey bulunamadý. 84 yaþýndaki adamýn doðal nedenlerden dolayý öldüðünü söyleyebiliriz“ dediler. 45
yaþýndaki oðlun, babasýný bunca ay bir çöp bidonunun içerisinde saklamasýnýn ve polise ö-

lüm olayýný bildirmemesinin
suç olup olmadýðýna, ilerleyen

zamanda yargý karar verecek.
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9 Kasým 1938 Kristal Gecesi ve soykýrýma uðrayan Türk Mabedi üyeleri anýldý

Avusturya’da her
türlü ýrkçýlýða hayýr

9 -1
10 Kasým 1938 tarihinde Hitler Almanyasý’nýn Naziler’i, 800 yýldýr birlikte yaþadýklarý, Musevi asýllý Alman ve
Avusturya vatandaþlarýna karþý, ’Kristal Gecesi’ olarak bilinen toplu saldýrýyý baþlattý. Bu saldýrýdan, o zamanlar
Viyana’da 300 yýllýk geçmiþe sahip olan Osmanlý himayesindeki Türk Yahudileri de nasiplerini aldý.
Viyana- Irkçý dünyanýn bu güne kadar gördüðü en büyük
soykýrýmýn kahramanlarý olan
Alman ve Avusturyalý Naziler,
daha çok Osmanlý vatandaþý
olan Türk Yahudileri’ni, Viyana’da bir gecede yok etmiþlerdi.
Naziler, 9 Kasým 1938 tarihin-

de yaþanan ve ’Kristal Gecesi’
(Die Kristall Nacht) olarak adlandýrýlan bu gecede, 200 yýla
yakýn ’Türk Mabedi’ (Türkische
Tempel) olarak bilinen bir sinagogu da yakmýþlardý.
Avusturya Musevi Cemiyeti,
bu olaydan tam 68 yýl sonra; 9
Kasým 2006’da; bir anma tö-

reni düzenledi. Tören 18. yüzyýlda Osmanlý Yahudiler’i tarafýndan kurulan Türk Sinagogu’nun bulunduðu alanda gerçekleþtirildi. Anma gecesine
birçok Avusturyalý Yahudinin
yanýsýra, Viyana’da yaþayan
çok sayýda Müslüman Türk vatandaþý da katýldý. Avusturya’da bulunan Türk Kültür Cemiyetinin de, Avrupa’da artan
Türk düþmanlýðý (Türkenhetze)
ve antisemetizmin yaný sýra
ýrkçýlýðýn her türüne karþý olduklarýný göstermek üzere bu
törende yer aldýklarý görüldü.
Tarih tekerrür etmesin
Anma gecesine Viyana’da yaþayan daha çok Müslüman
Türk olan 50 kiþi katýldý. Bu
katýlým, Viyana’da, Türkler’e
ve Müslümanlar’a düþmanlýðýn da gizliden gizliye artmasý

konusundaki endiþelerin yansýmasý olarak yorumlandý.
Türkler arasýnda, dün Avusturya’da Museviler’e karþý ýrkçýlarýn, ilk önce önyargýlar, aþaðýlamalar ile baþlayan ve daha
sonra soykýrým ile biten zalimliklerinin, bugün Türkler için
tekerrür ettiði konuþuldu. Geceye katýlan Türkler, “Dün ýrkçýlar için Museviler vardý. Þimdi ise onlarýn yerini Müslüman
Türkler aldý. Bu konuda Avusturya’ya sahip çýkararak ýrkçýlýða karþý demokratik tepkimizi
göstermeliyiz“ dediler. Avusturya’da artan Türk ve Müslüman düþmanlýðýnýn, yine ayný
ýrkçý Nazi fikrinin ürünü olduðunu söyleyenTürkler hep bir
aðýzdan, “Vatandaþý olduðumuz, kederde ve yasta yanýnda bulunduðumuz Avusturya
ve Almanya’da yaþanan Türk
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Gestern so wie Heute:

Nein zur Kellernazismus

Sayfa 15
‘’9 Nisan 1938’i
unutamýyorum.
Naziler Viyana’da
annemi, beni ve
Musevi yakýnlarýmýzý döverek ve iþkence yaparak, kamplara götürdüler.’’
“Ben henüz 6 yaþýndaydým. Musevi
olduðum için beni
annemin elinden
döverek aldýlar ve
otomatik tüfekler
ile kampa götürdüler.’’
Fastennbauer,
’’Hitler dünyasýnýn
milyonlarca Musevi’ye yaptýðý soykýrýmýn önyargý ve
aþaðýlamalar ile
baþladýðýný unutmayalým.’’

düþmaný saldýrýlar endiþe vermektedir. Bundan 68 yýl önce
Naziler’in burada Türk ibadethanesi olarak bilinen sinagogda Türkler’e yaptýklarýný ve Yahudi Soykýrýmý’ný çok iyi analiz
etmek zorundayýz. Dün Yahudiler’e yapýlan aþaðýlayýcý, ön
yargý dolu, ikinci sýnýf vatandaþ muamelesi, þu anda Avrupa’da Türkler’e uygulanmaktadýr. Aþýrý saðýn ortak düþmaný ve kurbanlarý en baþta Avrupa’daki Türkler ve Yahudiler’dir. Bu anlamda bizler 68
yýl önce vuku bulan ve insanlýðýn yüz karasý Yahudi Soykýrýmý’nýn en üst düzeye çýktýðý 9
Kasým 1938 gecesini andýk.
Bundan sonra laik, demokrat
ve inançlý Müslüman Türk olarak bilinen yapýmýza yönelen

saldýrýlar karþýsýnda demokratik tepkimizi vereceðiz“ dediler.
Kristal Gecesi unutulmamalý
Tören Viyana Zirkusgasse 22de gerçekleþtirildi. Naziler tarafýndan ’Kristal Gecesi’ olarak
anýlan, 9 Kasým 1938 gecesinde yakýlýp, yýkýlan Musevi Türk
Mabedi yerinde þimdi Viyana
Belediyesi tarafýndan inþa edilen bir konut bulunuyor. Duvarýnda ise “Burada 1700’lü
yýllardan 9 Kasým 1938 Gecesi’ne kadar bir Türk Mabedi
(Türkische Tempel) vardý. Saygýyla anýyoruz” yazýlý.
Yahudi Kültür Cemiyetleri Birliði Genel Sekreteri Raimund
Fastanbauer anma töreninde,

Toplantýyý izleyenler arasýnda sivil toplum örgütleri
temsilcileri de bulunuyordu.

Viyana`da 9 -10 Kasým 1938
tarihindeki Kristal Gecesi’nde,
Avusturya`lý Musevilere yapýlan zulümleri ve soykýrýmý, o
günü yaþamýþ yaþlý insanlar ile
birlikte anlattý. Fastanbauer,
konuþmasýnda Avusturya`da
artan aþýrý saðcý eðilimlere dikkat çekerek, FPÖ’yü de sert bir
dille eleþtirdi. FPÖ’nün sokaklarda Türk düþmanlýðý (Türkenhetze) yaparak parlamentoya girmeyi baþardýðýný öne
süren Fastanbauer, “Avusturya`da bazý kesimlerin geçmiþten ders almamalarý üzüntü
vericidir. Biz her türlü ýrkçýlýðýn,
yobazlýðýn ve irticanýn karþýsýndayýz. Avusturya`da Türk
düþmanlýðý yaparak parlamentoya giren FPÖ, 9 Kasým
1938’deki Kristal Gece’de ya-

þananlarý unutmamalý. Bunlarýn hepsi ’Bodrum Katý Nazileri’dir (Kellernazi)” diye konuþtu.
Anma gecesine katýlan Türkler’i selamlayan Fastanbauer,
sözlerine þöyle devam etti; “Bu
gece aramýzda bulunan ve ýrkçýlýðýn hedefi olan Müslüman
Türk kardeþlerimizi selamlýyorum. Bizler Türkler’i dost olarak görüyoruz. Ýrticacý ile, gerici ile, aklý baþýnda aydýn insanlarý birbirlerinden ayýrmasýný
biliyoruz. Bugün yazýlan Türk
düþmaný yazýlarýn, çizilen karikatürlerin hepsi bize tanýdýk
geliyor. Burasý Avusturya`da
bir Türk Mabedi olarak, Sefardin Yahudiler’inin ibadethanesi idi. Türk Yahudiler’i 1700 yýllarýnda buraya gelip bu mabedi kurarak, en güçlü Musevi
grubunu oluþturdular. Hepsi 9
Kasým 1938’de yakýldý, yýkýldý
ve kül oldu. Ýnsanlarý soykýrýma
uðradý. Bu gece burada, bu insanlarý saygýyla anýyoruz. Bizden sonra torunlarýmýz da, her
yýl 9 Kasým’da buraya gelip,
bu Türk Mabedi’ni ve kurbanlarýný anacaklar.”
Fastanbauer, tüm dünyada bir
an önce barýþýn hakim olmasýný dilediklerini de söyledi.
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Dönerin Tadý Kaçmasýn!
Türk Mutfaðý`nýn simgelerinden ‘döner’ son günlerde kan aðlýyor.
Kötü et kullanýmý, fiyat kýrma politikalarý ve iþi bilmeden usta olduðunu iddia eden insanlar
yüzünden, dönerin tadý eskisi gibi deðil. Döner nedir, nasýl yapýlýr, bu gün yaþanan sorunlar
nelerdir? Bu soru ve sorunlarý Viyana’nýn Türk döner ustalarý ile konuþtuk.
Döner; Yaprak Döner, Kýyma Döner ve Tavuk Döner
olarak üçe ayrýlýyor. Bu üç tür de, farklý etten ve farklý yöntemlerle iþlenerek yapýlýyor. Her ete uygun baharat kullanmak ve eti nasýl keseceðini bilmek ustasýnýn iþi.

Viyana- Bir ülkenin itibarý ve ona duyulan
saygý, o devletin politik ve ekonomik baþarýsýnýn yaný sýra, sosyal ve kültürel alanlardaki
tanýtýmý ile yükseltilir. Döner de Türkiye’nin
simgelerinden biri. Dönerin Avusturya’da da
yemek kültürü içinde önemli bir yeri var.
Ancak Viyana’nýn önde gelen döner restoraný sahipleri, son günlerde dönerin kalitesinin
kaybolduðunu ileri sürüyorlar. Ýþin erbabý
olmayan insanlarýn mutfaða girmesi ya da
fiyat kýrma politikalarý ile ucuz ve kalitesiz et
kullanýlmasý yüzünden, dönerin tadý her yerde
farklý.

Ekonomik deðeri büyük
Kötü döneri yiyen Avusturyalý da, Türk restoranlarýna gitmek yerine Ýtalyan ve Yunan lokallerine
yöneliyor. Bu hem Avusturyalý Türkler’in maddi
kazançlarýný hem de Türk imajýný olumsuz yönde
etkiliyor. Ustalara göre, birbirine rekabet olsun diye ayný cadde üzerinde açýlan ve müþteri kapmak için ucuza döner satan dükkanlar bir an önce kontrol altýna alýnmalý. Hatta “Viyana Belediyesi’ne bu
iþi bilen kontrolörler atansýn. Ceza kesme yetkisine
sahip bu memurlar, arada mutfaklarý teftiþ etsinler.
Böylece insanlarýn gözü korkar ve kötü döner satamazlar“ diyen de var. Sonuç olarak herkes bir konuda hemfikir:
“Belirli bir standart korunmalý“
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Yasin Tunç / Opern Imbiss
Türkiye’de aþçýlýk okulunu bitiren Yasin Tunç, beþ yýldýzlý oteller ve lüks gemilerde çalýþtýktan
sonra beþ yýl önce Viyana’ya
geldi. Þu an Opern Imbiss’de
çalýþýyor.
Döner ustasý Tunç, Viyana’da
farklý kalitede döner yapýldýðýný
söylüyor. Tunç’a göre piyasadaki fiyat kýrma politikalarý da
böyle ortaya çýkýyor.
“Viyana’da þu an iki çeþit et
var. Sarý ve beyaz but olarak ikiye ayýrabiliriz bu etleri. Sarý et
daha kalitelidir. Ýyi piþer ve piþince rengi koyulaþýr. Ancak piyasadaki büyük rekabetten dolayý, þu an 1.80 Euro’ya et bulmak mümkün. Bu nasýl oluyor?
Bütün masraflarý hesapladýðýnýz zaman, bir insan nasýl bu
paraya kebap satar anlamýyorum. Bana göre 2.50 Euro’dan
ucuz olan kebabýn kalitesinden
þüphelenmek lazým. Helal olduðu söylenen þeylerin yüzde
90’ý helal deðil burada. Yemin
ederek sattýklarý etin nerden a-

lýndýðýna baktýðýnýzda, karþýnýza Avusturya firmasý çýkýyor. Bu
bazý gerçekleri göz önüne sermeye yetmez mi? Helal olmadýðý kesin. Herkes birbirini
kandýrýyor” diyor.
Tavuk döneri için genelde son
kullanma tarihi geçmiþ ve kokmuþ et kullanýldýðýný da belirten Tunç sözlerine þöyle devam
ediyor:
“Bilindiði gibi tavuk etindeki
kokuyu farklý maddelerle öldürmeniz mümkün. 100 derecenin üzerinde piþtiði için mikrobu ölür, ama içindeki vitamini de ölür.
Aslýnda Türk Mutfaðý’nda
dönere gelinceye kadar daha
pek çok önemli yemek var.
Bunlarýn baþýnda soðuk mezeleri, ýzgara çeþitlerini sayabiliriz. Döner bu sýralamanýn en
arkasýnda. Belki dönere ’Türk
fastfood’u denebilir. Biz iþ yerimizde dönerle ilgili pek çok
þey yapýyoruz. Tavuk etinin en
kalitelisini kullýyoruz. Fiyatýmýz
kalitemizin göstergesidir.“

Uður Þeker / Hünkar Kebap Pizza
Viyana’da döner konusunda yaþanan en büyük sorunun fiyat kýrma politikalarý olduðunu söyleyen Uður Þeker, “Daha ucuza satýþ
yapmak için kalitesiz
döner yapýyorlar” diyor. Tüketicilerin ucuz
yemeðe asla güvenmemesi gerektiðini belirten Þeker, Viyana’da
1 Euro’ya bile döner
satýldýðýný ancak bunun kaliteli döner için
inanýlmaz bir fiyat olduðunu söylüyor. Þeker, “Bu fiyat iþin sermayesini bile kurtarmaz. Demek ki bu
adamlar kasabýn çöpe
atacaðý etleri alýp döYENÝ VATAN GAZETESÝ

ner yapýyorlar. O döneri yiyen adam da, bir
daha döner yemiyor.
Bugünlerde Yunanlýlar,
Arnavutlar da döner
yapmaya baþladý. Biz
bu iþe sahip çýkmaz,
para için kendimizi
baltalarsak, kültürel
mirasýmýz yok olacak”
diyor.
Piyasada son günlerde
hazýr döner kullanýldýðýna da dikkat çeken
Þeker, restoranlarýn
her zaman güvendikleri, temiz firmalardan
et almalarý gerektiðini
söylüyor. Uður Þeker,
“Biz yýllardýr ayný firmadan et alýyoruz.
Çünkü burada yaþayan

Müslüman halkýmýza
da helal et sunmamýz
gerek. Hazýr dönerlerin
içinde ne eti olduðu
belli deðil. Biz helal et
ve ürünler satýyoruz.
Bazen müþterilerimiz
‘Neden falanca yerde
döner daha ucuz?’
diye soruyor. Bunun
yanýtý çok açýk, kaliteli
her mal her zaman daha pahalýdýr. Bir ayakkabýyý 10 Euro’ya alýp
bir ay giyersiniz ya da
100 Euro’ya alýp birkaç
yýl kullanýrsýnýz. Kaliteli
döner kaliteli etten,
kaliteli hizmetten gelir.
Bu kaliteyi korumak
zorundayýz” diye ekliyor.
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Medayin Abanoz / Divan Restoran
Divan Restoran’ýn sahibi Medayin
Abanoz’a göre, Tütk Mutfaðý’nýn itibarý Türkiye’nin itibarý demek:
“Þimdilerde iki gün döner tezgahýný izleyen üçüncü gün eline býçaðý
alýp, “Ben ustayým!„ diyor. Bunlarý
gördükçe benim içim acýyor. Döner
tam bir zanaat iþidir. Eti öylesine
kesip biçmekle dönerci olunmaz. Eti tanýmak gerekir. Ete nasýl dokunulur, et nasýl yoðrulur, hangi kebaba hangi baharat katýlýr, nasýl
servis edilir ve hatta nasýl yenir
bunlarý bilmek gerekir.“
Dernek kurulmalý
Dönerin kalite standardýnýn oluþturulmasý için derneklere ihtiyaç olduðunu da belirten 30 yýllýk döner
ustasý þunlarý söylüyor; “Mesela
Magistrat ya da Marktamt; kontrol
memurlarý gibi, ceza kesme yetkisi
olan görevliler atamalý. Bu iþi bilen
görevliler, mutfaklara gidip kontrol
yapmalý ve gerekirse ceza kesmeli.
Böylece yaptýrým saðlanýr ve insanlar kötü et kullanmaz; ya da usta
olmayan mutfaða giremez. Kalite

korunur, belli bir standart yakalanýr“.
Medayin Abanoz, gençleri usta
olmaya yönlendirmek gerektiðine
de dikkat çekiyor;
“Avusturya`da binlerce gencimiz
var, ortada mahvoluyorlar. En azýndan onlarý kurtarmak adýna mutfaðýmýzý onlara öðretmeliyiz. Onlara
atalarýn kültürünü sevdirelim, öðretelim. Bir meslek sahibi olsunlar ve
Türk Mutfaðý’ný da ileriye taþýsýnlar.
Böylece hem kendilerine hem vatanlarýna faydalarý olur. Türk Mutfaðý’nýn sorunlarýný doðru ele alýrsak, hem geleceðimizi, hem ülke itibarýmýzý, hem de gençlerimizi
kurtarabiliriz. Burada yýllarca hep
yabancý, 2. sýnýf vatandaþ olarak
yaþadýk. Ama övünülecek deðerlerimize sahip çýkmazsak, kendimizi
kanýtlamazsak, bu hep böyle devam eder. En azýndan mutfaðýmýzla
saygý uyandýrýrsak bu insanlarda, Ýtalyanlar gibi ya da diðer ülkeler gibi durum deðiþir. Ýtibarýmýz yerine
gelir.“

Ömer Ýpek / Gel Gör Market
“Dönerin kalitesini kaybetmemek için çalýþmamýz gerek“ diyen döner ustasý Ömer Ýpek’in,
Viyanalý üreticilerden bazý
istekleri var. 1981 yýlýndan beri
döner yapan ve satan Ýpek,
“Türk dönerinin kendine has
bir özelliði var. Bu da tazeliðinden kaynaklanýr. Müþterilere
kaliteli bir servis sunmanýn da
önemli bir yeri vardýr. Yapan ve
satanýn tavuk etinin tazeliðine,
et döneri yapýyorsa etin kalitesine ve yumuþaklýðýna dikkat
etmesi lazým. Soslarýn en güzel
þekilde hazýrlanmasý gerekir. Ýçine koyduðumuz yaðlarýn önemi büyük. Servis yapýlmadan
önce etin çok iyi piþmesi lazým.
Piþmeyen eti de satmamak
gerekiyor. Kaliteli döneri satmak çok kolaydýr. Onun için
milli yiyeceðimiz olan dönerin

kalitesini arttýrmalýyýz. Kalitesi
neyse döner de odur. Vatandaþýmýzýn bunu unutmamasý
lazým“ diyor.
Ortak üretim önemli
Ýpek sözlerine þöyle devam
ediyor; “Her yerde pizza ve þinitzel satan dükkanlar var. Ben
de yan yana döner dükkanlarýnýn olmasýný istiyorum. Dönerin tek bir elden çýkmasý iyi olur.
Ancak bunda çok geç kalýndý.
Döner milli yiyeceðimizdir. Bunu en iyi þekilde sunmamýz lazým. Avrupa genelinde dönere
domuz eti karýþtýran insanlarýn
olduðunu biliyoruz. Ancak yaþadýðýmýz Viyana’da ben böyle
bir arkadaþ tanýmýyorum. Burada böyle bir iþi yapabilecek bir
kiþinin olacaðýna inanmýyorum.“
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Avusturyalýlar’ý iþte böyle ‘Türkleþtiriyoruz’
Viyana- Yýllar önce iþçi olarak
Avusturya’ya gelip schnitzelle
tanýþan Türler, ekonomik güce
kavuþtuklarý dönemde, Türk
geleneklerine uygun döner satmaya baþladýlar. Döneri çok seven Avusturyalýlar da, yeni bir
damak tadýyla tanýþmýþ oldular.
Eskiden sadece sosis satan büfeler,
günümüzde
farklý
kültürlerden gelen ürünlerin
satýldýðý yerler haline geldi.
Yani büfelerde artýk Falafel’den
tutunda sosis, pizza ve döneri
ayný anda bulmak mümkün.
Geçtiðimiz günlerde gözümüze farklý bir þey takýldý. Bir
Türk’ün iþlettiði büfede artýk
dönerin yanýnda çayda ikram
ediliyordu. Hem de ince belli
cam bardakta. Yani tam Türk
usulü. Galiba tam anlamýyla uyum saðlamaya baþladýk. Ancak “Biz mi uyum saðladýk,
yoksa onlar mý?” diye soramadan da yapamadýk.

Hizmet binasý hayýrlý olsun
Kýsa adý ATÝB olan Avusturya
Türk Ýslam Birliði’nin, Viyana
10. Bölge’de mülküyle satýn
aldýðý yeni bina, ’ATÝB Eðitim
ve Kültür Merkezi’ adýyla hizmete girdi.
Viyana- 10. Viyana’da, Avusturya’da yaþayan Türklerin dini, kültürel ve eðitim ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir merkezin olmamasý, bugüne kadar
sýkýntý yaratýyordu. Ancak
ATÝB; yeni Eðitim ve Kültür
Merkezi ile bu sýkýntýlara son
vermeyi hedefliyor.
ATÝB Genel Baþkaný ve Viyana
Büyükelçilik Din Hizmetleri
Müþaviri Harun Özdemirci
konuyla ilgili açýklamada bulundu. Özdemirci, “Avusturya’da yaþayan toplumumu-

zun geleceðinin inþaasý projesi olarak bakýyoruz bu merkezimize. Bir toplumun kültür
ve kimliðini kaybetmeden,
içerisinde yaþadýðý farklý kültüre entegre olarak varlýðýný
sürdürebilmesi için, o toplumun kendi aydýnýný yetiþtirmesi lazým. Yani toplumumuz, kendi inanç önderlerini,
siyasetçisini, yazarýný, çizerini,
sanatçýsýný yetiþtirmeli. Gençliðinin eðitim düzeyini yükseltmeli. O zaman Avusturyada yaþayan toplumumuzun
geleceðinden söz edebiliriz.
Ýþte bu merkezi oluþtururken
bunlarý düþündük ve bu projeye ’Toplumumuzun Geleceðinin Ýnþaasý Projesi’ adýný
verdik” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi açýldý
Viyana- Atatürk’ün fikir ve devrimlerini, Avusturya’da yaþayan Türk gençlerine ve Avusturyalýlar’a tanýtmak amacýyla
kurulan Atatürk Kültür Merkezi
(AKM) hizmete açýldý.
Avusturya Atatürkçü Düþünce
Derneði (AADD) ve Trakya Kültür Derneði’nin iþbirliði ile kurulan merkezin açýlýþýna ilgi yoðundu. 10. Viyana’da hizmete
giren Atatürk Kültür Mekezi,
Türkiye’nin kuruluþ sürecini, Atatürk’ün düþünce, devrim ve
eserlerini tanýtmaya yönelik
sosyal ve bilimsel çalýþmalara
evsahipliði yapacak.
Merkezin açýlýþýný Avusturya
Büyükelçisi Selim Yenel, AADD
Baþkaný Erol Güçlü, Trakyalýlar
Kültür Derneði Baþkaný Nurettin Kurtulmaz ve Avusturya

Sosyal Demokrat Parti federal
milletvekili Petra Bayr birlikte
gerçekleþtirdiler. Törende bir
konuþma yapan Büyükelçi Yenel, Avusturya toplumunun Atatürk’ü çok iyi tanýmadýðýný
belirterek, “Atatürk’ü Avusturyalýlar’a anlatmak çok önemli
bir görev. Avusturya’nýn, hatta
Avrupa’daki birçok ülkenin
böyle bir kahramaný olmadý. Atatürk’ün çaðdaþ, özgürlükçü
ve devrimci kiþiliðini Avusturyalýlar’a çok iyi anlatmamýz lazým” dedi. AADD Baþkaný Erol
Güçlü ise, “Cumhuriyet’in 83.
yýlýnda bu merkezin açýlmasýndan son derece mutluluk duyuyoruz. Kimse ham hayallere
kapýlmasýn, Cumhuriyetimiz
herþeye karþýn yaþatýlacak, yükseltilecek ve gelecek kuþaklara
ulaþtýrýlacak” diye konuþtu.
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Düzce’nin çöpleri Avusturyalý þirkete emanet

Düzce- Düzce düzenli çöp depolama sistemine geçiyor.
Düzce'nin Kurugöl mevkiinde,
artýk katý atýklar çevreye zarar

YENÝ VATAN GAZETESÝ

vermeyecek þekilde, yeni bir
sistemle depolanacak. Düzce
Belediyesi proje için, Avusturyalý atýk yönetim þirketi ’Brant-

ner Firmasý’ ile birlikte çalýþýyor.
Brantner Firmasý, 1976’da sadece Avusturya’daki katý atýk
maddelerin çevreye zarar vermeden toplanmasý ve imhasý
üzerine çalýþmalar baþlatmýþ;
baþarýlý projeleri ile 1990’lý yýllarda Avusturya dýþýnda Batý
Avrupa’da da tanýnýr duruma
gelmiþ bir þirket. Merkezi 10.
Viyana’da bulunan Brantner
Firmasý, þimdi Düzce’deki Katý
Atýk Projesi’ni yürütüyor.
Düzce Belediye Baþkaný Mehmet Keleþ, proje ile ilgili olarak,
“Vahþi depolama yerine düzenli depolama veya çöp berteraf tesisleri kurulmasý konusunda çalýþmalar yapýlýyor.
Düzce olarak biz de önemli bir
geliþme kaydetmiþ durumdayýz. Bu aþamada yapmamýz gereken çok önemli bir þey var. O
da teknoloji seçimidir. Çöpleri

ne þekilde toplayacaðýmýzý ve
berteraf edeceðimizi belirlemek için bir teknoloji seçmek
durumundayýz. Bu süreçte, bu
konuda baþarýlý olmuþ firmalarý inceliyoruz. Bu firmalardan
biri de Brantner Firmasý. Kendileri baþta Avusturya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde
çöp berteraf tesisi kurdu. Avusturya'da kurduklarý tesisleri inceledik. Sonuç itibariyle bu iþi
iyi yapan bir firma olduðunu
gördük” dedi.
Brantner Firma yetkilisi Wilhelm Salzer ise, Düzce'ye modern bir tesis kurmayý düþündüklerini belirterek, “Almanyada bunu gerçekleþtirdik. Çöplerin direkt evlerde ayrýþtýrýlarak
yola çýkmasýný istiyoruz. Düzcenin bu konuda Türkiye'ye model olacaðýný düþünüyoruz”
diye konuþtu.
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Türkiye’yi

ile cepten arayýn!

Kendi vatanýndan uzakta yaþayan herkezin en büyük sorunu,
ülkesinde bulunan yakýnlarýný ucuz bir bedel karþýlýðýnda arayabilmek.
Avusturya’da yaþayan Türkler de artýk ’eety’ ile Türkiye’de bulunan
akrabalarýný ve arkadaþlarýný daha ucuza arayabilecekler.
daki sevdikleriyle cep telefonlarýndan çok cüzi bir miktara konuþmalarýný saðlamak istiyoruz“ dedi.

Viyana- Yeni cep telefonu þebeke sunucusu ’eety’, Nisan
2006’dan bu yana Avusturya
pazarýnda kendine özel bir yer
edindi. Þebekenin kurulma amacý, Avusturya´da yaþayan
yabancý kökenli vatandaþlarýn,
kendi ülkelerinde bulunan yakýnlarýný, cep telefonlarýndan
ucuza arayabilmelerini saðlamak. Yeni þebeke ’eety’ ile Türkiye’de bir sabit numarayý
0,165 Sent’e aramak mümkün. Mesaj gönderme ücreti
ise sadece 0,09 Sent.
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret
eden ’eety’ Genel Müdürü Karl
Reisacher, “Avusturya´da þebeke sahibi kurumlar burada
yaþayan yabancý vatandaþlarýn
kendi ülkelerindeki akraba, eþ,
dost ve ailelerini arayabilmeleri
için uygun hiç bir tarife uygulamýyorlar. Cep telefonundan ana vatanýndaki akrabalarýný aramak birçok insanýmýzý büyük
masrafa sokuyor. Biz eety olarak insanlarýn ana vatanlarýnYENÝ VATAN GAZETESÝ

eety´nin farký
Her þeyden önce, ’eety’ diðer
cep telefonu þebekesi sunucularýndan yaklaþýk yüzde 80 daha ucuz. Reisacher, ’eety’ nin
bugüne kadarki en uygun yurt
dýþý arama tarifesini uyguladýðýný belirterek þöyle konuþtu;
“Görüþmeler 60/30 taklarýna
göre hesaplanmakta. Bunun
anlamý; her görüþmenizin ilk
dakikasý tam olarak hesaplanýyor. Daha sonraki dakikalarda
her 30 saniyede bir kontör
harcanýyor.”

Ana dilde hizmet
Cep telefonundan Türkiye’yi
daha ucuza aramayý saðlayan
’eety´nin hizmet paketleri,
müþterilerinin ana dilerine göre hazýrlanmýþ. Böylece mesajlar, cevapsýz aramalar ve tele
sekretere býrakýlan sözlü mesajlar, kulanýcýlarýn seçimlerine
göre Türkçe, Almanca, Ýngilizce, Sýrpça, Boþnakça, Hýrvatça
ve Slovence olarak düzenleniyor.
Cep telefonu þebeke sunucusu

’eety’ 2006 yýlý Nisan ayýnda
Karl Reisacher tarafýndan Viyana´da kuruldu. Þirketin yüzde
25,1´i ONE GmbH´ya ve geri
kalan pay ise endüstriyel ve ekonomist yatýrým gruplarýna ait. Kendini hýzla geliþtiren
’eety’, araþtýrmalara göre, Eylül
ayý sonunda 5000 müþteriye
ulaþtý.
Daha geniþ bilgiyi 0681/83083
no´lu telefon numarasýndan
veya www.eety.at adresinden
elde edebilirsiniz.

Yeni cep telefonu þebekesi
’eety´nin baþlangýç setinde,
her telefona uyumlu bir SÝM
kart bulunuyor. Kayýt gerektirmeyen bu SÝM kartla, kullanýcýlar istedikleri kiþiyi arayýp, baþkalarý tarafýndan da aranabiliyorlar. Baþlangýç setinin fiyatý
14,90 Euro. Bunun içerisinde 5
Euro´luk da hediye kontör yer
alýyor.
Fatura da süpriz yok
Karl Reisacher kullanýcýlarýn
eety´le yaptýklarý telefon görüþmelerinin sonucunda, süpriz bir faturayla karþýlaþmadýklarýný da belirtti. Reisacher,
“Kullanýcýlar ’eety hattýný’ açtýrmak için herhangi bir þey ödemiyorlar. Ayrýca aylýk sabit ücret uygulamasý da yok. Dileyen
ne kadar kontörünün kaldýðýný
veya telefon görüþmelerinin listesini ‘www.eety.at’ adresinden öðrenebiliyor” dedi.

Karl Reisacher, kullanýcýlarýn
eety´le yaptýklarý telefon görüþmelerinin sonucunda, süpriz bir
faturayla karþýlaþmadýklarýný da
belirtti.
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Þapkamýzý önümüze koyup düþünme zamaný gelmedi mi?

Azýlý önyargýlý yazar C. Ortner’in yorumu

Wiener Zeitung / Christian
Ortner : ''Türkler ile bu iþin ola caðý yok''
Viyana- Türkiye`nin AB’ye girmesine muhalif isimlerden, gazeteci Christian Ortner Wiener
Zeitung Gazetesinde yayýnlanan bir yazýsýnda ilginç iddialarda bulundu.
Ortner yazýsýnda, Avrupalýlarýn,
Kemalistler’i, Türk Ordusu’nu,
saðcý partilerin Siyasi Ýslamý’ný
istemediðini söylüyor.
Hal
böyle iken “Þapkamýzý önümüze koyup düþünme zamaný
gelmedi mi?” sorusu akla geliyor.
Ýþte azýlý Türkiye karþýtý Christian Ortner’in, “Türkler ile bu iþin olacaðý yok” baþlýklý yazýnýn
çevirisi:
AB’nin Türkiye’nin katýlým olgunluðunu (ve bu aþamaya varýncaya kadarki geliþmeyi) konu
alan ve önümüzdeki günlerde
açýklanacak olan rapora; Brüksel geleneðine göre “Ýlerleme
Raporu’’ olarak adlandýrýlmasýna raðmen; “Gerileme Raporu’’ demek aslýnda daha uygun
bir baþlýk olurdu. Gerçi AB Dönem Baþkaný Finlandiya, önümüzdeki haftalarda, raporda
yer alan Türkiye hakkýndaki yýkýcý deðerlendirmelere raðmen
(Financial Times raporun en önemli noktalarýný yayýnladý bile), Türkiye ile müzakerelerin
tamamen durdurulmamasý için
elinden geleni yapacak. Ama
bir AB vatandaþý olarak insanýn
kendisine, bunun gerçekten istenecek birþey olup olmadýðýný,
katýlým konusundaki müzakerelere son verilip, ya da en azýndan görüþmelerin durdurulup, Ankara ile baþka bir düzenleme üzerine düþünmenin
daha iyi olup olmayacaðýný, ýsrarla sormasý gerekir. ‘’Ýlerleme
Raporu’’nda yer alanlar, yani
“Türkiye’de hâlâ iþkence yapýldýðý, azýnlýklarýn yeteri kadar
YENÝ VATAN GAZETESÝ

korunmadýðý, yargýnýn yeteri
kadar baðýmsýz olmadýðý ve ifade özgürlüðü hakkýný kullananlarýn hâlâ hapse atýlma tehlikesi ile karþý karþýya olduðu”
gibi olgular kimseyi gerçekten
þaþýrtmayacaktýr. Türkiye’de
hâlâ bu durumun hakim olmasý, katýlým taraftarlarýnýn baþlýca
iddialarýnlarýndan birini çürütüyor: Gerekli reformlarýn yapýlmasýný saðlamak için, AB’ye
yakýnlaþmanýn zaruri olduðu
iddiasý. Þu sýralar bunu doðrulayacak bir gösterge yok. Bunun tam tersi daha olasý. AB þu
sýralar ciddi ciddi, Kara Kuvvetleri Komutaný Ýlker Baþbuð’un
‘’tehlikeli boyutlara ulaþan bir
köktendincilik (Ýslamcýlýk) tehlikesinden’’ söz ettiði bir ülkenin
katýlýmýna iliþkin müzakerelerde bulunuyor. Ýnsanlarýn sahilde bikini giydiði ya da Ramazan’da oruç tutmadýðý için saldýrýya uðradýðý; bir polisin mini
etek giyen bir kýz çocuðunu
dövdüðü bir ülke ile ciddi ciddi
müzakerelerde
bulunuyor.
2006 yýlýnda, eðitim bakanýnýn
Delacroix’nýn ünlü ‘’Halkýn Lideri Özgürlük’’ adlý tablosunun ders kitaplarýndan çýkarýlmasý yolunda talimat verdiði
bir ülke ile müzakerelerde bulunuyor. ‘Spiegel’ dergisine göre bunun nedeni tabloda yer alan devrimci Fransýz kadýnýnýn
çýplak göðüsleri.
AB, anlaþýlan laik Anayasasý –
Avrupa’ya güya yakýnlaþmasýna raðmen- giderek daha çok
köktendinci Müslümanlar’ýn
baskýsý altýna giren bir ülke ile
müzakerelerde bulunuyor. Aksi gibi Türk Ordusu’nun böyle
bir geliþmeye karþý çýkan en
güçlü unsur olmasý, Türkiye’yi
gerçekten AB’ye uyumlu bir
hale getirmiyor. AB Dönem
Baþkaný Finlandiya, Ankara ile
müzakereleri bütün bunlara
raðmen kurtarmaya çalýþmakla, gerçekten Avrupa’ya hizmet
etmiþ olmuyor.
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Görgü ve nezaket
“Nezaket samimi, içte doðal,
karakterimizin bir uzantýsý þeklinde olduðunda iyi bir etki býrakýr. Yapmacýk ve tabii olmayan hareketler hemen göze
çarpar ve olumsuz bir izlenim
oluþmasýna neden olur”.
Bu yazýmýzda, vereceðimiz veya katýlacaðýmýz bir davette
dikkat etmemiz gereken görgü
kurallarýna yer vereceðiz.
Eðer bir davet verecekseniz…
• Eðer bir davet düzenlemek
istiyorsanýz öncelikle bir davetli listesi hazýrlamalýsýnýz.
• Resmi ve büyük davetlere
davetiye gerekir. Ancak özel ve
küçük çapta davetler telefonla
sözlü de olabilir.
• Öðlen yemeði 12.30-13.00
arasý, akþam yemeði 20.0020.30 arasý baþlar. Bitiþ saati

davetiyeye yazýlmaz.
• Kokteyller genellikle 18.0020.00 saatlerinde gerçekleþir.
Baþlama ve bitiþ saati davetiyede belirtilmelidir.
• Yemek daveti sekiz kiþiyi
aþmýþsa üzerinde davetlinin
unvaný ve soyadý yazan yer
bulma kartlarý kullanýlmalýdýr.
• Davetin baþlamasýndan bir
süre önce dinlenmeli ve giyiminizi son ana býrakmamalýsýnýz.
Davet almýþsanýz…
• Size bir davette bulunulmuþsa buna en kýsa zamanda
cevap vermek gerekir. Eðer
katýlmak mümkün olmayacaksa özür dilenmelidir.
• Gideceðiniz davette ne giyeceðiniz konusunda herhangi
bir kuþkuya düþmüþseniz, sizi
davet eden aranarak bilgi alý-

nabilir.
• Katýlacaksanýz size nasýl bir
çaðrý yapýlmýþsa öyle karþýlýk
vermelisiniz. Yazýlý yapýlan bir
çaðrýya yazýlý cevap verilmelidir.
• Davetlerde özellikle LCV
(Lütfen Cevap Veriniz) belirtilmiþse gidip gidilemeyeceði
hakkýnda davet sahibine mutlaka bilgi verilmelidir.
• Gideceðinizi beyan ettiðiniz
bir davete keyfi gitmemek
büyük saygýsýzlýktýr.
Davetlere gidiþ
• Davetlere 10-15 dakika önce
veya sonra gidilebilir. Bundan
daha önce veya geç gitmek
hem ev sahibini zor durumda
býrakýr hem de büyük nezaketsizlik olarak görülür.

Görgü

Nezaket
Davette…
• Büyük yemek davetlerinde
servis yapýldýktan sonra diðer
konuklara servis yapýlmasý
beklenmeden yemeðe baþlanabilir.
• Kokteyllerde sað el tokalaþmak için kullanýlacaðýndan
bardak sol el ile tutulur.
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Ýnatçý çocuklarla nasýl baþa çýkýlýr?
Uzmanlar, çocuklardaki inatlaþmaya farklý etkenlerin sebep
olduðunu belirterek, bu etkenlerin bilinip ona göre davranýldýðý zaman, inatlaþmanýn önüne geçilebileceðini söylüyor.
Çatýþmaya girmeyin
Uzmanlara göre çocuklar, anne babalarý ve çevresindekilerle
ayrým yapmaksýzýn her zaman
ve her konuda çatýþmaya girebiliyor. Çocuklarýn bir inatlaþma nöbeti süresince fikir deðiþtirdiðine de tanýk olabilir ve
bazen neyi isteyip neyi istemediðini bile anlamayabilirsiniz.
Örneðin, acýkmýþtýr ama evdeki
yemeði yememekte direnir. Söz
geliþi hamburger ister, hamburgerciye gidersiniz, “Ben
bundan istememiþtim ötekinden al” diye tutturur. Diðer
mönüden aldýðýnýzda ise baþka
bir bahane bulur. Birinizden biri yenik düþene kadar bu sürtüþme devam edebilir.
Amacýnýzý açýklayýn
Ýnatlaþma anýnda her iki tarafýn
da amaçlarýný açýkça ortaya
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koymasý gerektiðini öneren uzmanlar, ebeveyinlere çocuklarýyla sakince konuþmalarýný

öneriyor. “Amacýnýzý doðru
biçimde, sinirlenmeden çocuðunuza anlatýn” diyen uzman-

lar, çocuklarýn tek amacýnýn
sizin dediðinizin tersini yapmak olduðunu da belirtiyor.
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Süper organizasyon
Viyana- Rafet El Roman son albümü Gönül Yarasý’nýn Avrupa
turnesi kapsamýnda 18 Kasýmda Viyana’da bir konser verdi.
1001 Gece’nin düzenledigi
konserde Rafet El Roman, 2
bin 200 biletli konuðuyla salonu hýnca hýnç doldurdu. Baþarýlý bir konsere imza atan 1001
Gece ekibi, bu organizasyondan son derece memnun kaldýklarýný ve müzik severlerin de
beðenilerini dile getirmelerinden ayrý bir mutluluk duyduklarýný söylediler.

1001 Gece’nin kurucularý Serdar Þen ve Nuri Çetin konserle
ilgili þunlarý söyledi; “Yýllardýr
biz bu iþi yapýyoruz. Rafet El
Roman konseri bizim için deneyimlerimizi konuþturduðumuz
bir organizasyondu. Yaklaþýk 2
bin 500 müzik severin izlediði
konser çok baþarýlý geçti. Organizasyonumuzda Almanya’dan
Dj.Ahmet`de yer aldý. Konseri
izleyenlere ve bu organizasyona destek veren sponsorlarýmýza da teþekkür ediyoruz.“

Viyana Tanto-Tango
Nemrut’un zirvesinde

Kraliyetler ve tanrýlar tahtý
Nemrut Daðý zirvesinde muh teþem festival
A d ý y a m a n - 14.Uluslararasý
Nemrut-Kommagene Festivali
kapsamýnda, Viyana TantoTango grubu Nemrut Daðý
zirvesinde enfes bir gösteri ser-

giledi. Festivale katýlan, Avusturya Viyana Tanto-Tango grubu ile Mersin Devlet Opera ve
Balesi, sahneledikleri gösterilerle Nemrut'u ilk kez bale ve
tangoyla tanýþtýrdý.
Nemrut-Kommagene Festivali
çerçevesinde, UNESCO tarafýn-

dan Dünya Kültür Mirasý listesine alýnan, 2 bin 206 metre
yüksekliðindeki Nemrut Daðý
zirvesinde muhteþem gösteriler
düzenlendi. Zirveye güçlükle
çýkarýlan malzemeler, saatler
süren çalýþmalarýn ardýndan
gösterilere
hazýrlandý.

Adýyaman Valisi Halil Iþýk,
Nemrut Daðý'nýn Dünya Kültür
Mirasý için büyük bir yapýt olduðunu hatýrlatarak, “Antik
dönemden kalma heykelleriyle
son derece zengin kültürel
mirasa sahip Nemrut Daðý
dünyanýn 8. harikasý olarak nitelendirilmektedir” dedi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Türkiye gurbetçiye harç kesecek
Ankara- Türkiye’nin Özal döneminde tanýþtýðý yurt dýþý harcý
yeniden düzenleniyor. Buna
göre, hiç bir Türk vatandaþý
muafiyetlerden yararlanamayacak. Yeni uygulamayla herkesten harç alýnacak. Hükümet
yurt dýþý çýkýþ harcýný 70 YTLden 15 YTL’ye indirirken istisnalarýn tamamýna yakýnýný kaldýrýyor. Bugüne kadar yurt dýþýna çýkanlarýn yüzde 89’u istisna
kapsamýnda çýkýþ yaptý ve elde
edilen gelir, 79 milyon YTL
oldu. Ýstisnalarýn kalkmasý ile
harç miktarýnýn 15 YTL’ye indirilmesine raðmen elde edilecek gelirin 123 milyon 750 bin
YTL’ye yükseleceði hesaplanýyor.
Miktar düþtü, vergi arttý
Yurt dýþýna çýkýþ harcý 70
YTL’den 15 YTL’ye düþürülüyor.
Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve yurt dýþýna çýkýþ
harçlarýný yeniden düzenleyen
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Kanun Taslaðý, Baþbakanlýða
gönderildi.
Pilotlar, bebekler muaf
Taslaðýn Bakanlar Kurulu’nca
aynen benimsenmesi ve Mecliste de bu þekilde yasalaþmasý
halinde, yurt dýþýna çýkýþlarda
artýk 70 YTL yerine 15 YTL harç
ödenecek. Taslak, yurt dýþýna çýkýþ harcýyla ilgili istisnalarý da
büyük ölçüde sýnýrlýyor. Yeni
düzenlemeyle 7 yaþýndan küçük çocuklar ile uçaklarýn uçuþ
personeli haricindeki herkes,
yurt dýþýna çýkýþlarda harç kapsamýna alýnýyor.
Yüzde 11 harç ödenmiþ
Bu arada Maliye Bakanlýðý yetkililerinden alýnan bilgiye göre,
2005 yýlýnda 8 milyon 250 bin
kiþi Türkiye’den yurt dýþýna çýkýþ
yaptý. Bunlarýn yüzde 89’u istisna kapsamýnda olduðu için
harç ödemesinde bulunmadý.

Yurt dýþýna çýkýþ yapanlarýn sadece yüzde 11’lik bölümü harç
yatýrdý. Bunlarýn ödediði çýkýþ
harçlarýyla da devletin kasasýna
79 milyon YTL girdi.
Yeni düzenleme þart
Maliye Bakanlýðý yetkilileri, çýkýþ
harcýna yönelik yeni düzenleme
ile bir yandan 70 YTL’lik harç
tutarýný daha makul bir düzeye
çektiklerini, bir yandan da harç
ödemelerindeki eþitsizliðe son
verdiklerini söylediler. Yurt dýþý
çýkýþ harçlarýna iliþkin Kanun
Taslaðý ile çýkýþ harcýnýn 15
YTL’ye düþürülmesine karþýlýk
istisnalara son verilmesi, devletin buradan saðladýðý kaynaðý
arttýracak. Ýstisnalarýn kaldýrýlmasýyla birlikte 8 milyon 250
bin kiþiden 15 YTL çýkýþ harcý alýnmasý halinde, Hazineye girecek para 123 milyon 750 bin
YTL’ye yükselecek.

AKP’li Maliye Bakaný
Unakýtan’dan 15 YTL’ lik harcý
kaldýrmasý bekleniyor.
Bakanlar Kurulu’na sunuldu
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan,
yurt dýþýna çýkýþta alýnan 70
YTL’lik harcýn, 15 bin YTL düþürülmesi konusunda gerekli çalýþmayý yaptýklarýný ve Bakanlar
Kurulu’na sunduklarýný söyledi.
Öte yandan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, Baþbakanlýk’a yolladýðý bir raporda harçlarýn
ülkeye zarar verdiðini belirtti.
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Hukuk-Forum
Avusturya’da her gün çýkarýlan
yeni kanunlar, hukuk sisteminin ne kadar dinamik olduðunu gösteriyor. Özellikle yabancýlar ile ilgili kanunlar sürekli
yenileniyor, deðiþtiriliyor. Bunun sebebi Avusturya’da “yabancýlar” meselesinin çok politik bir hal almasý ve dolayýsýyla
iktidara gelen her partinin bu
konuyu seçim vaadlerine göre
deðiþtirmek istemesi þeklinde
açýklanabilir. Bu deðiþikliklerden zamanýnda haberdar olmak, bazý haklarý korumak ve
yeni haklardan doðru bir þekilde faydalanmak açýsýndan çok
önemlidir. Bu sebeple hukuki
geliþmelerden zamanýnda ve
en doðru þekilde haberdar olmak için gazetemizin hukuk
haber ve yorumlarýný takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Hukuk-Forum köþemizde sizin için
yine önemli konularý ele aldýk.

cek. Çünkü þirketler zaten
ayrýntýlý olarak kayýt almakla
yükümlüdürler. Bütün bu sýký
kurallarý ekonomi bakanlýðý genelge yoluyla yumuþatma hakkýna sahiptir. Dolayýsý ile bazý
kolaylýklar genelge yolu ile
getirilebilir.
Soru: Ben Avusturya’da yaþay an bir Türk vatandaþý olarak
Viyana’da arsa ya da ev alabilir
miyim?
Cevap: Avusturya’da yabancýlarýn taþýnmaz mal almasý ancak devlet izni ile mümkündür.
Yani taþýnmaz mal alma sözleþmeniz ancak ilgili devlet kurumunun onayý ile geçerlidir. Bu
onayý almak için baþvuru dilekçesinde taþýnmaz malý almanýzý
sizin için gerekli kýlan sosyal, ekonomik ve kültürel gerekçeleri belirtmeniz gerekir. Bunun için örneðin, evi kendi oturma
ihtiyacýnýz için, bir arsayý iþyerinizi geniþletmek için aldýðýnýzý
beyan etmeniz gerekir. Bu durumda taþýnmaz mal alabilirsiniz.

Soru: Türkiye’den Avusturya’ya
serbest çalýþmak amacý ile gel mek hangi þartlarda mümkün dür?
Cevap: Avusturya’da çalýþabilmek geçici ya da sürekli bir oturum iznine baðlýdýr. Türkiye’den Avusturya’ya serbest
olarak çalýþmak için gelmek iki
þekilde mümkündür.
Ýlk olarak geçici oturum izni ile:
Bu, Avusturya’da kalýcý olmayý
düþünmeyen kiþiler için geçerlidir. Bu izni alabilmek için kiþinin beyan ettiði iþi en az 6 ay
yapmakla, kendisini herhangi
bir sözleþme yolu ile yükümlülük altýna sokmuþ olmasý gerekiyor. Bu kiþiler ailelerini Avusturya’ya getiremezler. Bu geçici
oturum izni için kota uygulanmaz.
Diðer bir yol ise “serbest çalýþan kilit güç” (selbständige
Schlüsselkraft) þartlarý yerine
getirildiðinde verilen, devamlý,
fakat uzatýlmasý gereken yerleþme izin türüdür. (Niederlassungsbewilligung). “Serbest
çalýþan kilit güç” olarak tanýna-

Soru: Ýltica baþvurusu yapan
bir kiþinin Avusturya’da kalabil mesinin bir yolu var mýdýr?
bilmek için birçok þart koþulmuþtur. Bunlardan biri AMS’in
onaylý raporudur. Bu tür yerleþim izni kotaya tabidir. Bu yolla
yerleþme izni alanlar ailelerini
getirebilirler.
Soru: Taksi firmalarý için çýkan
yeni bir kanundan bahsediliy or. Bu konuyu ele almanýzý rica
ediyorum.
Cevap: Geçtiðimiz Mayýs ayýnýn
sonunda Avusturya Meclisi
“Sahtecilikle mücadele kanunu”nu (Betrugsbekämpfungsgesetz) çýkardý. Ocak 2007 ‘de
yürürlüðe girecek bu kanun,
taksi firmalarý açýsýndan özellikle vergi kaçakçýlýðýný önlemeye yönelik tedbirler içeriyor. Bu

kanun sadece taksi firmalarý
için geçerli deðil, fakat bu firmalarýn iþleyiþ ve çalýþma sistemlerine önemli deðiþiklikler
getirecek. Yeni kanun genel itibarý ile bütün peþin para transferlerinin detaylý bir þekilde
günlük olarak kaydedilmesini
ve bu bilgilerin saklanmasýný
ön görüyor. Bu taksi firmalarý için, bütün yolcu taþýma iþlemlerinin teker teker kaydedilmesi
anlamýna geliyor.
Yani taksicilerin, yeni kanuna
göre her yolcu taþýma iþlemi
için mesafeyi (nereden nereye),
tarihi, saati ve tutarý not etmeleri gerekiyor. Bu kanun özellikle þirket (Ges.m.b.h.) sistemi ile
çalýþmayan kiþisel firmalarý
(Einzelunternehmen) etkileye-

Cevap: Ýltica baþvurusu reddedilse bile geçici koruma hakký
verilebilir. Eðer baþvuran kiþi, iltica þartlarýný yerine getirmiyorsa, fakat buna raðmen kendi
ülkesinde tehlike altýnda ise
kendisine Avusturya’da geçici
koruma saðlanýr ve oturum
izni verilir. Ancak tehlikenin
geçip geçmediði, zaman aralýklarý ile araþtýrýlýr ve buna göre
gönderme iþleminin ne zaman
yapýlacaðý tespit edilir.
Mag. jur. Cafer Eminoðlu
Sorularýnýz için:
e-mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Tuna, Karadeniz’i kirletiyor
petrol atýklarýnca oluþuyor” dedi.
Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu Karadeniz'e kýyýsý olan
6 ülkenin, Karadeniz'deki kirlilikte payýnýn yüzde 30 civarýnda olduðuna dikkat çeken
Yazýcý, “Yüzde 70 oranýndaki
asýl
kirlenme
ise
Tuna
Nehri'nden kaynaklanmaktadýr.
Tuna havzasýndaki kirliliði oluþturan 18 ülkenin baþýný da
Almanya ve Avusturya gibi

Trabzon- Tuna Nehri’ndeki kirliliðin, Karadeniz’i olumsuz
etkilediði bildirildi. Artan kirlilik
oranýna baþta Avusturya ve
Almanya olmak üzere, Tuna’ya
kýyýsý olan sanayileþmiþ ülkelerin neden olduðu öne sürüldü.
Çevrecilere göre, Tuna’nýn kirlenmesi, Karadeniz’in de ciddi
bir çevre kirliliði tehlikesi ile
karþý karþýya olduðunu gösteriyor.
Doðu Karadeniz Çevre Platfor-

ülkeler çekiyor. Görünen o ki,
geliþmiþ ülkeler çevresel sorunlardan
kurtulmak
için
Karadeniz'e çöplük gözüyle
bakmaktadýr” dedi.
Karadeniz'deki kirliliðin önünün ancak köklü çözümlerle
alýnabileceðini savunan Yazýcý,
bu anlamda sorumluluðu
bulunan her ülkenin kendi alanýnda çözüm üretmesi gerektiðini söyledi.

mu (DOKÇEP) Genel Sekreteri
Mustafa Yazýcý, Karadeniz'deki
kirlenmenin asýl sorumlusunun
Tuna havzasýndaki sanayileþmiþ
ülkeler olduðunu söyledi.
Yazýcý, 31 Ekim Uluslararasý Karadeniz Günü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen toplantýda, “Giderek ölü deniz haline
gelen Karadeniz, suyu, topraðý
ve havasýyla bir çevre kirlenmesi felaketiyle karþý karþýya. Karadeniz'deki kirlilik baþta sanayi
atýklarý olmak üzere, evsel ve

Ahlaksýz þebeke
Gurbetçilerin alýn teriyle
1
milyon
kazandýklarý
Euro’yu, kendi hesaplarýna
geçiren dolandýrýcý þebeke
yakalandý. Kurbanlara telefon
edip, bankadan aradýklarýný
söyleyen ve iyi Almanca
konuþtuðu için þüphe çekmeyen þebeke liderleri, gurbetçi lerin hesap bilgilerini ele geçi rerek para çalýyordu.
Ýzmir- Avusturya ve Almanyada çalýþan Türk iþçilerinin
banka hesap bilgilerini elde
ederek, hesaplarýndaki paralarý çektikleri belirlenen 7 kiþilik þebeke, Ýzmir'de yakalandý.
Þebekenin bugüne kadar iþçilerin hesaplarýndan yaklaþýk 1

milyon Euro çektiði tespit
edildi.
Alýnan bilgiye göre, Ýzmir
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na
baþvuran bazý banka yetkilileri, Avusturya ve Almanya'da
çalýþan ve bu ülkelerin bankalarýnda hesabý bulunan çok
sayýda Türk vatandaþýn hesaplarýndaki paralarýn, baþka
kiþilerin hesaplarýna havale
edildiðini ve bu paralarýn
Ýzmir'den çekildiðini belirlediklerini bildirdi.
Savcýlýðýn talimatýyla harekete
geçen, Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlar Þube Müdürlüðü Mali
Büro Amirliði ekipleri, isçilerin
hesaplarýndaki paralarý çeken

kiþileri belirledi. Organize bir
sekilde çalýþtýðý tespit edilen
þebekenin üyeleri, polisin
operasyonu sonucu yakalandý.
Ýyi derecede Almanca konuþan þebeke lideri U.H'nin gurbetçileri telefonla aradýðý,
hesabýnýn bulunduðu bankanýn Almanya'daki þubesinden
aradýðýný söyleyerek hesap bilgilerini aldýðý, bu bilgileri kullanarak gurbetçilerin paralarýný þebeke elemanlarýnýn hesaplarýna
havale
ederek
Ýzmir'den çektikleri belirlendi.
Þebeke elemanlarýnýn 1 yýl
içinde iþçilerin hesaplarýndan
1 milyon euro çektikleri tespit
edildi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Türkiye þairini, mavisini ve güvercinini kaybetti

Türkiye mavisini kaybetti
Beþ kez baþbakanlýk koltuðuna oturan ’Bülent Ecevit’in yaþama veda etmesi
Avusturya’daki vatandaþlarýmýzý üzüntüye boðdu

Ankara- Türkiye’nin yarým asýrlýk tarihine damgasýný vuran,
eski baþbakan Bülent Ecevit, 5
Kasým 2006’da hayatýný kaybetti. Türk halkýnýn har daim
güvendiði nadir politikacýlardan biri olan Ecevit, Avusturyada yaþayan Türkler’in de saygý
ve sevgi ile andýðý bir isimdi. Viyana’ya düzenlediði geziler sýrasýnda, Viyanalý Türkler ’Kýbrýs
Fatihi’ni hep baðýrlarýna bastýlar. Bülent Ecevit’in ölüm haberi, siyaset hayatýndaki çetin
muhalifleri dahil tüm Türkiye’yi
ve de Avusturya’da yaþayan
binlerce Ecevit dostunu yasa
boðdu.
Bülent Ecevit, 1925 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1957 seçimlerinde CHP'den milletvekili oldu. 1960 askeri darbesinden
sonraki seçimlerde tekrar milletvekili seçildi. 12 Mart 1971
muhtýrasýna karþý olan tavrýndan dolayý Ýsmet Ýnönü'yle ters
düþtü ve parti genel sekreterliðinden istifa etti. 14 Mayýs

1972 tarihinde yapýlan CHP
Genel Kongresi'nde Genel Baþkan Ýsmet Ýnönü'ye rakip olarak
girdiði seçimlerden galip çýkarak, CHP'nin genel baþkaný
oldu.
26 Ocak 1974 tarihinde
CHP'nin Milli Selamet Partisi ile
kurduðu koalisyon hükümetinde ilk defa baþbakanlýk yaptý.
10 ay süren koalisyon hükümetinin tarihe geçen en önemli
olayý ’Kýbrýs Barýþ Harekatý’
oldu.
Eylül 1980 tarihinde zamanýn
Genelkurmay Baþkaný Kenan
Evren komutasýndaki Silahlý
Kuvvetler’le ülkenin yönetimine el koydu. Bülent Ecevit siyasetten uzaklaþtýrýldý ve 10 yýl
süreyle siyasete girmesi yasaklandý.
1985 yýlýnda DSP kuruldu. Ecevit 1991 seçimlerinde DSP'den
milletvekili seçildi. DSP, 24 Aralýk 1994 tarihinde yapýlan seçimlerde solun en büyük partisi oldu. Daha sonra 18 Nisan
1999 tarihinde yapýlan seçim-

lerden DSP birinci parti çýkýnca
Ecevit, baþbakan oldu. 2002
yýlýnda yapýlan seçimlerde
DSP'nin barajý aþamamasý
ile siyaseti býrakan Ecevit,
19 Mayýs 2006 tarihinde
beyin
kanamasý
geçirdi ve GATA'da uzun
süre yoðun
bakým altýnda yaþamýna devam etti.
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Karaoðlan’ý kaybetmedik binde taht kurmuþ, fakat, ne
Çoðu insan, “Karaoðlan’ý kaybettik” diyor!
Hayýr, kaybetmedik. Kalbimize
gömdük.
O; yüce insan, ulusalcý lider,
milli þef, bizimle yaþayacaktýr;
Atatürk gibi, ilelebet!

Bülent Ecevit, 1990 yýlýnda Viyana ziyareti sýrasýnda Yeni
Vatan Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç,
Avrupa Türk Kuzey Kýbrýs Dostluk Derneði’nden Küfi
Seydali ile birlikte.
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Bugün, KKTC var ise, Kýbrýs
Türklüðü var ise ve de AB ile
pazarlýklar yapýlabiliyorsa, bunlarý hep Ecevit'e borçluyuz.
Bugün, Türkiye güneyden de
abluka altýna alýnamamýþsa,
bölgesel bir güç olmaya devam
ediyorsa, bunu Ecevit'e borçluyuz.
Ecevit, Kýbrýs Türkleri’nin kal-

Yunanlýlar’a ne de Kýbrýs Rumlarý’na düþman olmamýþtýr. Aslýnda, Kýbrýs Rumlarý’ný da, Yunan halkýný da militarist cunta
ve faþizmin pençesinden kurtaran lider olmuþtur.
Ecevit'e, en az Kýbrýs Türkleri
kadar, Rumlar da þükran borçludurlar.
Sevgili kurtarýcýmýz Bülent
Ecevit’e rahmet, tüm sevdiklerine de baþsaðlýðý dilerim.
Allah rahmet eylesin ve mekaný
cennet olsun!

Küfi Seydali / Avrupa Türk
Kuzey Kýbrýs Dostluk
Derneði Baþkaný
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Viyana'nýn zoraki gelinleri
Viyana- Hürriyet Gazetesi yazarý Emel Armutçu, Kasým ayýnda
Hürriyet Gazetesi’nde, Avus turya’da yaþanan bir dramý
yazdý. Çocuk denecek yaþtaki
genç kýzlarýn akraba evliliðine
zorlanmasý.

dalar. Evi terketmek istediklerinde Avusturya’da sýðýnabilecekleri dört adet dernek
var. Ancak koþullarýn yetersizliði nedeniyle bu dernekler
genç kýzlarý korumakta güçlük
çekiyor. Derneklerin en büyük
sorunlarýndan biri de, boþanmak isteyen kýzlara avukat bulmak için gereken parayý saðlamak.

Bu konu Yeni Vatan Gazetesi
tarafýndan da Eylül 2005 tarih li sayýda manþete taþýnmýþ,
geleceðimizi ateþe atan bu
dram üzerine yazdýklarýmýz
toplumda büyük yanký uyan dýrmýþtý. Maalesef yaþananlar o
günden bugüne çok da deðiþ 15
medi. Hâlâ, henüz 14-1
yaþýndaki genç kýzlar, aileleri
tarafýndan kandýrýlýp tatil için
Türkiye’ye götürülüyor ve
orada akraba evliliðine zorlanýyorlar.
Bu dram elbette yalnýzca
Türk ailelerinde deðil, Avusturya ve diðer Avrupa ülkelerinde yaþayan, farklý milletlerden Müslüman ailelerde de
gözleniyor. Aileler çocuklarýnýn
’yabancý’ biriyle evlenmesinden
korkarak; genç kýz ya da delikanlýlarý, zorla kendi ülkelerinden biri ile evlendirilmeye çalýKübra; Kýrþehir'in bir köyünden.
12 yaþýndayken annesi ve üç
küçük kýzkardeþiyle birlikte Avusturya'ya babasýnýn yanýna
getirildi. Tek istediði, çok çalýþýp okulda baþarýlý olmaktý ki,
babasý onunla gurur duysun.
14 yaþýna bastýðýnda okuldaki
baþarýsýnýn babasýný hiç ilgilendirmediðini fark etti. Dedesi onun bir an önce kuzeni
Ahmet’le evlenmesini istiyordu. Sadece Kübra'nýn Avusturya vatandaþlýðýný almasý
bekleniyordu. Bir ay kalmýþtý,
alýr almaz Türkiye'de düðün
yapýlacaktý.
Bir þeyler yapmalýydý ama ne?
Aklýna onu çok seven mate-

þýyorlar. Erkeklerin durumu
kýzlara göre daha farklý. Çünkü
onlar istenmeyen evlilik sonrasýnda, eþlerini evde býrakýp, dýþarýda diledikleri gibi yaþamaya
devam edebiliyorlar. Ancak

kýzlar kocalarýna ve onlarýn ailelerine her
koþulda boyun eðmek ve baský,
hatta bazen þiddet altýnda hayatlarýna devam etmek zorun-

matik öðretmeni geldi. Olanlarý ona anlattý. Öðretmeni
derhal anne babasýný okula
çaðýrdý, okul müdürünün de
olduðu konuþmada, anne baba azarlandý, “Burasý Avusturya, burada böyle þeyler
olmaz!” söylevi çekildi. Kübranýn anne babasý yeminler ettiler, “Kübra garip bir çocuk,
hep böyle hikayeler uydurur”
dediler. Babasý bir yandan “Bir
psikoloða mý götürmeli” derken, bir yandan da kýzýna sarýlýyordu.
Yol boyunca arabada kimse
konuþmadý. Eve girer girmez
Kübra'yý bekleyen öldüresiye
bir dayaktý. Hafta sonunda
annesiyle birlikte Türkiye-

deydiler.
Bir ay sonra imam nikahýyla
evlendirildiler. Gerdek gecesi
kendini pencereden atarak öldürmeye kalktý, yakaladýlar.
Hastanelik olana kadar dayak
yedi. Kocasý, onu istememesine hýnçlanýyor, her seferinde
Kübra’ya tecavüz edip, onu
hýrpalýyordu.
Böyle bir yýl geçti. Sonunda
Kübra, artýk iyice sindirildiðine
inanýlarak Avusturya'ya gönderildi. Resmi nikahla evlenmeden önce vatandaþlýðýný alsýn ve kocasý Ahmet'i Avusturya'ya getirsin diye. Bir hafta
sonra evden kaçýp polise
sýðýndýðýnda artýk 15 yaþýnda
ve 14 haftalýk hamileydi. Yer-

Kültür çatýþmasý
Emel Armutçu bu sorunlara
deðindiði yazýsýna þu sözlerle
baþlýyor;
“Çoðu Avusturya'da doðdu,
büyüdü. Okulda, AB normlarýna uygun hayatlar süren yaþýtlarýyla ayný sýralarý paylaþtýlar.
Ne var ki, aileleri Avusturya'da,
Anadolu gelenekleriyle yaþýyordu. Çoðunu ayný kader bekliyor: Babasýnýn köylüsü bir genç
erkekle evlendirilmek! 15 yaþýndaki kýzlar, o genç erkeklerin
Avusturya'ya gelip yaþayabilmesinin, çalýþabilmesinin garantisi. Genellikle evlilik, kýzlarý
kandýrarak yapýlýyor; “Tatile
gidiyoruz” diye memlekete
götürülüyor, baskýyla amca,
dayý, teyze oðullarýyla evlendileþtirildiði sýðýnma evinde, evli
olduðunu söylüyordu, resmi
nikahla imam nikahý arasýndaki farký bile bilmiyordu. Kürtaj
olmasýna izin verilmezse kendisini öldüreceðini söyledi.
Ancak Avusturya'da kürtaj izni
12.haftaya kadardý. Hollanda'ya bir kliniðe götürüldü,
kürtaj oldu.
Kübra þimdi 18 yaþýnda. Daha
yeni yeni gülmeyi öðreniyor.
Kýzkardeþleri dahil, ailesinden
kimseyle görüþmüyor. Bu nedenle onlarýn baþýna neler geldiði meçhul. Babasýnýn gazabýndan korunmak için Viyanadan uzak bir eyalette yaþýyor.
Yalnýz.
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gidiþlerini, gençlik dairesini ikna ederek, pasaportlarýný alarak engelliyoruz. Bu aþamada
çoðunlukla þiddet gündeme
geliyor, aileler kýzlarýn peþine
düþüyor, onlarý öldürmekle
tehdit ediyor. O zaman korumaya alýnýyorlar. Bahsettiklerim
sadece bize ulaþabilenler.”

riliyor, eðitilip yola girene kadar
da Türkiye'de tutuluyorlar.
Sonra, “Haydi Avusturya'ya git,
kocanýn vize iþlemlerini tamamla!” diyorlar”.
Orient Express
Orient Express 1996'dan bu
yana, Avusturya’da sosyal ve
hukuki alanda kadýnlara danýþmanlýk yapan bir dernek. ÝlgiKezban; Avusturya doðumlu.
Ailesinin memleketi Yozgat'ý
sadece tatillerde görmüþtü.
Türkçesi zayýftý, ama Avusturya'da yaþamak onu Batýlý yapmýyordu; 11 yaþýnda ailesi tarafýndan türban takmaya zorlanmýþ, birkaç kez baþý açýk
yakalandýðý için dövülmüþtü.
Hatta bir keresinde babasý
elini ocak ateþinde yakmýþtý,
“Eðer bu ateþin acýsýna dayanýrsa, cehennem ateþine de
dayanabilir” diyerek. Ýþin kötüsü, evde baþý açýk dolaþtý
diye dayak yerken, okulda
öðretmeni ve müdüründen
baþýný açmasý için baský görüyordu.
15 yaþýnda yeni bir kabusla
tanýþtý; annesi, “Bu yaz amcanýn oðluyla evleneceksin” dedi. Ýtiraz edecek oldu, bir tokat yedi ve þu sözleri duydu:
“Eðer bu evliliðe karþý gelirsen baban seni baltayla doðrayýp köpeklere yedirecek”.
Köyde, düðün günü gördü
amcaoðlunu. Nikah kýyýldý,
YENÝ VATAN GAZETESÝ

lendikleri konulardan biri de
genç kýzlarýn ya da kýz çocuklarýnýn, zorla Türkiye'den bir
erkekle evlendirilmesi. Armutçu‚ yazýsýnda, Orient Express’in
sorumlularýndan Gül Ayþe Baþarý ile yaptýðý söyleþiye de yer
veriyor. Baþarý söyleþide, “Göçmen kadýnlarýn zorla evlendirilmesi probleminin sadece Avusturya'da deðil, tüm Avrupa
düðün yapýldý. Anne ve babasý Avusturya'ya döndüler. Kezban kocasý ve ailesiyle köyde
kaldý. Üç ay boyunca sabah
beþte tekmeyle uyandýrýldý. Evin tüm iþini ona yaptýrýyorlar,
beceremediðinde de Kezban’ý
dövüyorlardý. Sonunda artýk
eðitildiðine karar verdiler,
þimdi Avusturya'ya dönmeli
ve kocasýnýn vize iþlerini halletmeliydi.
Kezban bundan altý ay önce
Orient Express'e gelip anlattý
hikayesini. Dört aydýr kadýn
sýðýnma evinde kalýyor. Avusturya'ya gelir gelmez polise
gitmiþ, hayatýnýn tehlikede olduðunu anlatmýþtý. En büyük
isteði boþanmaktý. Ama o kadar kolay deðildi. Ayda 400
Euro'luk sosyal yardýmla Türkiye'de bir boþanma avukatý
tutamýyordu. Üstelik son iki
aydýr, boþanma davasý açmadý diye sosyal yardýmý da kesildi.

ülkelerinde yaygýn olarak yaþanýyor. Avusturya'da göçmen
kýzlarýn yüzde 80'i bu þekilde
evlendiriliyor. Son iki yýlda, sadece bizim ilgilendiðimiz genç
kýz sayýsý 70, bu kýzlarýn 50 tanesi Türkiye'den” diyor.
Yardýma muhtaçlar
Zorla evlendirme tehlikesi,
kýzlar 15 yaþýna geldiðinde,
yani zorunlu okuma yaþý geçer
geçmez ortaya çýkýyor. Orient
Express yetkilileri, kýzlar bu planý Türkiye'ye gitmeden önce
öðrenirlerse, evlilik olmadan
müdahale edebildiklerini belirtiyor. Gül Ayþe Baþarý durumu
þöyle anlatýyor; “Türkiye'ye

Kurumlar yetersiz
Baþerý, kýzlarýn yarýsýndan çoðunun yalnýzlýða dayanamayýp
geri döndüðünü, bunda Avusturyadaki kurumlarýn yetersizliðinin de payý bulunduðunu belirtiyor ve “Mesela kaldýklarý
yurtlarda kendilerini iyi hissetmiyorlar. Þimdi en büyük çabamýz bu kýzlar için özel bir yurt
açmak. Evlendikten sonra baþvuranlar ise sýðýnma evlerine
yerleþtiriliyorlar. Evlendirildikleri
kiþinin vize iþlemlerinin durmasý için baþvuruda bulunuluyor.
Sonra ikinci büyük sorun baþlýyor: Boþanma. Davalarýn Türkiye'de açýlmasý gerekiyor. Kýzlarýn genelde geliri olmuyor ya
da çok az sosyal yardým alýyorlar. Avukat ücretini ödeyemiyorlar. Avusturya'da hiçbir kurumdan da bu konuda maddi
yardým alýnamýyor. Bu konuda
çok yardýma ihtiyaçlarý var”
diyor.
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Bira akciðer kanseri yapýyor

Toronto- Kanada'da yapýlan bir
araþtýrma, biranýn akciðer kanserine yakalanma riskini artýrdýðýný, þarabýn ise azalttýðýný ortaya koydu.
1980'li ve 1990'lý yýllarda elde

edilen veriler ýþýðýnda yapýlan
araþtýrmaya göre, haftada 6 adet ya da daha fazla bira içenlerin akciðer kanserine yakalanma riski, içmeyenlere göre
yüzde 20-50 oranýnda daha

fazla. Bira içen, ancak evinde
düzenli olarak meyve ve sebze
tüketenlerde ise bu oran azalýyor.
Þarap içmenin ise akciðer kanserine yakalanma riskini erkeklerde yüzde 40, kadýnlarda
yüzde 70 oranýnda azalttýðýný
belirten araþtýrmacýlar, bu durumun, bira ve þarabýn farklý
maddeler içermesine, þarap içenlerin genellikle daha saðlýklý
yaþam biçiminin olmasýna baðlý olabileceðini savundu.
Kanada McGill Üniversitesi’nde
görev yapan bilim adamlarý, a-

raþtýrmaya katýlanlarýn tütün
alýþkanlýðý hakkýnda kesin bilgi
edindiklerini ve bu sayede tütüne baðlý akciðer kanserinin
geliþimine neden olan faktörleri, alkol tüketiminin neden olduðu faktörlerden ayrý tutmayý
baþardýklarýný belirttiler.
Alkol kullananlarýn genellikle
sigara da içtiðini söyleyen araþtýrmacýlar, alkol ve akciðer kanseri konusunda daha önce
yapýlan araþtýrmalarda karþýlaþýlan en önemli sorunun tütünün oynadýðý rolü belirlemek
olduðunu ifade ettiler.

kalp hastalýklarýndan ölüm riskini yüzde 36 oranda azalttýðýný ortaya koyuyor.
Ayrýca Omega-3, anne karnýndaki bebeðin ve küçük çocuklarýn beyin geliþimini olumlu
etkiliyor. Doktorlar hamilelere

ve annelere sýk öðünlerle balýk
yemelerini tavsiye ediyor.
Yaðlý balýðýn daha fazla Omega-3 içermesi nedeniyle de
saðlýða daha yararlý olduðu çalýþmalardan çýkan bir baþka
sonuç.

Balýktan zarar
gelmez
Ýstanbul- Uzmanlar, saðlýklý bir
yaþam için, haftada iki öðün
balýk yenmesini tavsiye ediyor.
Son yýllarda deniz ve göllerdeki
kirlilik oranýnýn artmasý, birçok
kiþiyi bu saðlýklý besini yemekten vazgeçiriyor. Oysa uzmanlar balýðýn yararlarýnýn yanýnda
zararýnýn çok az olduðunu söylüyor.
Araþtýrmalara göre, balýktan a-

lýnabilecek zararlý kimyasallar,
kýrmýzý et, tavuk, yumurta ve
tereyaðý gibi, diðer hayvansal
kaynaklý gýdalarda da bulunuyor. Balýðýn içerdiði zararlý kimyasal oransa diðer et türlerine
kýyasla, çok küçük miktarda.
Buna karþýn balýktan alýnacak
Omega-3 yaðýnýn saðlýða büyük faydalarý var.
Araþtýrmalar, balýk yemenin

Baþsaðlýðý
Uzun yýllardýr tanýdýðýmýz, aile dostumuz ve hemþerimiz

Mesut Erkul
(Rahmetli)

Allah’ýn Rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah`tan Rahmet, geride
kalan evlatlarýna, akrabalarýna ve dostlarýna sabýr dileriz.
Aydýnlý Adnan Demirel
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Basit ve çabuk enerji tasarrufu önlemleri,
servis paketimizin bir bölümüdür
bir hayli artar” diyor. Özellikle
kýþ aylarýnda yararlý birkaç öneri
daha: “Evde olmadýðýnýz sürece
oda sýcaklýðýný 3ºC kadar azaltýn. Oda sýcaklýðýnýn 1ºC azaltýlmasý, yakýt giderlerinde %5
tasarruf demektir. Ýmkanýnýz
varsa odayý her üç saatte bir
iyice havalandýrýn, ama sürekli
olarak aralýk pencere býrakmayýn.”

Ödünç alabileceðiniz ölçü aletiyle elektrik giderlerinizden tasarruf edin.
Herkesin uygulayabileceði
enerji tasarrufu önerileri
Kýþ kapýya dayandý. Deðiþen
hava koþullarý ve ani soðuklar
herkesi, dolaplardan kalýn paltolarla kýþlýk ayakkabýlarý çýkarmaya zorladý. Ayrýca apartman
daireleri ve müstakil evlerde de
ýsýyla konfor saðlamak gereði
baþ gösterdi. Kaloriferler yanmaya baþladý. Böylece enerji
gereksinimi arttý.
Enerji deðerli bir maldýr. Bu
deðer sadece cüzdanlarýmýzý
etkilemekle kalmaz. Enerji varlýðýnýn doðal sayýldýðý çaðýmýzda
enerji kaynaklarýmýzýn deðeri de
katlanarak artmaktadýr. Enerjiyi
bilinçli bir þekilde kullanmak
her zamankinden daha önemli
hale gelmiþtir.
Wien Energie Haus’da kiþisel
danýþma
Evlerimizde enerji tasarrufu
yapmak hiç de zor deðil. Basit
önlemler genellikle tüketimi a-
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zaltmak için yeterli olur. Bu konuda en kolay ve yararlý bilgileri Wien Energie’den öðrenebilirsiniz. Wien Energie Haus’da,
kiþisel danýþmalarla ayrýntýlý bilgi verilmektedir. Burasý uzun
zamandýr Viyana’nýn en sevilen
enerji danýþma merkezi haline
gelmiþtir. Ücretsiz kiþisel danýþma, elektrikli araç tanýtýmý,
bireysel enerji tasarýmý ya da
ilginç sergiler – Wien Energie
Haus, enerji danýþmanlýðýnda
20 yýllýk tecrübesiyle birlikte
bunlarýn hepsini bir çatý altýnda
toplamýþtýr.

Hemen uygulanabilecek
önlemler
Bir örnek verelim: Ýyi kapanmayan kapý ve pencereler ýsýtma
enerjisi tüketiminizi önemli
ölçüde arttýrýr. Ne yapmalý?
Enerji
uzmaný
Andreas
Hudecek, ”Sýkýca kapanmayan
eski pencerelerde gece saatlerinde perde, jaluzi veya kepenkleri kapamakla enerji tasarruf
edilebilir. Ancak, perdelerin
radyatörleri
kapamamasýna
özellikle dikkat etmek gerekir.
Çünkü bu durumda istenenin
tam tersi olur – ýsýtma giderleri

Enerji canavarlarýna dikkat!
Wien Energie, düþük enerji
ampulleri kullanýlmasýný önermektedir. Bu ampullerin satýþ
fiyatý geleneksel ampullerden
biraz daha yüksek olduðu
halde kullanýmlarý tasarruf saðlamaktadýr. Düþük enerji ampulleri geleneksel ampullerin
tükettiði enerjinin sadece beþte
birini tüketir, buna karþýlýk ömürleri on beþ kat daha uzundur. Bu ampulleri uzun süre ýþýk
yaktýðýnýz yerlerde kullanýn. Elektrikli alet satýn alýrken enerji
tüketimi verilerine dikkat edin.
Verileri enerji etiketinde bulabilirsiniz.
A harfi, en düþük, G harfi ise
en yüksek tüketimi belirtir. Beklemede (stand-by) tutulabilen
elektrikli gereçleri kullanmadýðýnýz sürece ana düðmelerinden kapatýn. Bazý haneler, bu
gizli elektrik tüketicileri için
yýlda 100 Euro’yu bulan ek
masraf yapmaktadýr.

Yararlý broþürlerle bilgi
Wien Energie, enerji tasarrufu konulu broþürlerinde yararlanabileceðiniz diðer
önlemleri de toplamýþtýr. Bütün enerji tasarrufu broþürleri Wien Energie Haus,
6, Mariahilfer Strasse 63 (P.tesi-Çarþ. 09.00-18.00, Perþ. 09.00-20.00, Cuma
09.00-15.00) adresinden temin edilebilir veya e-posta yoluyla energiespartipps@wienenergie.at adresinden istenebilir. Adýnýzý ve adresinizi belirtmeyi
unutmayýn!
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Blitz Aküleri piyasada
Viyana- Blitz Batterie Aðustos
ayýnda 15. Viyana’da faaliyete
girdi. 17 senedir Akü üzerine
çalýþan Erhan Yýldýrým “En sonunda kendi yerimi kurmaya
karar verdim“ dedi ve ekledi,
“Akü bizim iþimiz. 17 senedir
Avusturya’da akü sektörü üzerine calýþýyorum. 17 senelik
tecrübemin tamamýný Blitz Batterie`de kullanýyorum. Blitz
Batterie’ye gelen müþterilerimiz, her türlü aküyü burada
bulabilirler. Örneðin schtapler,
laptop, araba, kamyon, bot alarm sistemlerinin aküleri ve
aklýnýza gelebilecek her türlü aküyü bizde bulabilirler. Akülerle ilgili her sorunda bizi arayabilirler. Ayný zamanda akünüzden randýman alamadýðýnýzda
hemen deðiþtirmeyin. Bize gelin, akünüzü ücretsiz test edelim ve bozuk olup olmadýðýný
kontrol edelim.“

Erhan Yýldýrým
Blitz Batterie
Acil Servis hizmeti bulunduðunu da hatýrlattý ve þöyle
dedi; “Akünüzde herhangi
bir sorun olduðunda
Acil
Servis numaramýzý da arayabilirsiniz.
Viyana içinde
6,7,8,10, 12 ,
13, 14 ,15,16.
bölgelere ücretsiz servisimiz vardýr. Bu
hizmetimiz
karþýlýðýnda sadece akünün
ücretini alýyoruz“.

Ýyi ki alarm vardý
Viyana- Uzun yýllardýr Viyanada
faaliyet veren Antalya Kuyumculuk alarm sayesinde soyulmaktan kurtuldu. 15 Kasým gecesi saat 02.00 gibi dükkanýn
önüne gelip kazma ile dýþarýdaki siren kasasýný parçalamaya
çalýþan soyguncular, sirenin
çalmasý üzerine kaçtýlar. Polisin
olay yerine anýnda müdahalesi
de soyguncularý tam caydýrdý.
Büyük bir zarardan çok az bir
hasarla kurtulan Antalya Kuyumculuk’un sahibi olaya iliþkin þunlarý söyledi; “Bugüne
kadar böyle bir olay baþýmýza
gelmemiþti. Fakat alarm sistemimizin olmasý bizi büyük bir
hasardan korudu. Tüm esnaf
arkadaþlarýma tavsiye ediyorum! Son yýllarda artan soygun
olaylarýna kimse seyirci kalmasýn.“

Satýlýk Ýnternetcafe - Callsop
15. Viyana’da ana cadde üzerinde ulaþýmý kolay,
hazýr müþterisi olan, çalýþýr durumdaki Ýnternetcafe
ve Callshopu tüm malzemeleri ile birlikte devren
satýyoruz.
• 100 m2
• 8 Bilgisayar
• 5 kabin

Tel: 0699 17 00 89 80
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Tarih, tek tek çalýnýyor
A m a s y a -N
NiederösterreichViyana kapýlarýný zorlayan Merzifonlu Kara Mustafa Paþa dönemine ait olan eserler teker
teker çalýnýyor. Bu eserler Türkiye’de yerel yönetimlerin imkansýzlýklarý; Avusturya’da ise
tedbirsizlik yüzünden çalýnýyor.
En son Amasya'nýn Merzifon Ýlçesi Kara Mustafa Paþa Köyünde tarihi bir eser çalýndý. Merzifonlu Kara Mustafa Paþa'nýn
annesi Abide Hatun'un mezarýnda bulunan 110 cm. uzunluðunda 40 cm. geniþliðindeki,
üzerinde oyma þeklinde bir
çam aðacý iþareti bulanan taþ,
kimliði meçhul kiþilerce çalýndý.
Taþýn Viyana Kuþatmasý döneminde yapýldýðý ve tarihi deðerinin çok yüksek olduðu belirtildi. Ancak Türkiye’deki yerel
yönetimlerin maddi yetersizliði
nedeniyle bu eserler korunamýyor.
Gülle hala kayýp
Avusturya'nýn Niederösterreich
Eyaleti’ndeki bir kilise önünde

sergilenen ve 2. Viyana Kuþatmasý'ndan kalan taþtan yapýlma 2 top güllesinden biri geçtiðimiz yýllarda çalýnmýþtý. Olayýn üzerinden yaklaþýk üç yýl
geçmesine raðmen gülle hala
kayýp. Belediye yetkilileri, güllenin önemli bir aný olduðunu
söyleyerek güllenin bir an önce
bulunmasý için çalýþmalarýný
sürdürüyor. Kimliði belirlenemeyen hýrsýzlarýn beton bir kaide üzerine monte edilen güllelerden neden sadece birini çaldýklarýna bir anlam veremediðini belirten Randegger Kasabasý
Belediye Baþkaný Engelbert
Wieser, hýrsýzlara da "Gülleyi
geri getirin olayý unatalým"
çaðrýsýnda bulunmuþtu. Ancak
baþkanýn bu duyurusu yetersiz
kaldý.
Belediye Baþkaný Wieser hýrsýzlarýn çaldýklarý gülleyi geri getirmeleri halinde davacý olmayacaðýný ve kendilerini affedeceðini söyledi. Randegger kasabasýnýn kilisesi önünde, bir
beton kaide üzerinde sergile-

nen "Türken Kugeln" - Türk
Gülleler’i, 1683 yýlýnda Merzifonlu Kara Mustafa Paþa komutasýndaki Türk birliklerinin,
geri çekilirken mevzilerinde býraktýklarý belirtiliyor.

turya tarihinin deðerli bir parçasý" olarak adlandýran Belediye Baþkaný Wieser, güllenin
bulunmasý için eyalet çapýnda
yoðun bir soruþturma baþlatmýþtý.

Çalýnan Türk güllesini, "Avus-

Suudi’lerin büyük yüzsüzlüðü
Ýnanýlmaz ama gerçek
Dubai- Suudi Arabistan Irak sýnýrýna duvar örüyor. Ulusal
Güvenlik Konseyi'nin yaptýðý açýklamaya göre, 900 kilometre
uzunluðunda inþa edilecek
duvarla, Irak’ta bulunan Ýslami
militanlarýn ülkeye giriþi engellenecek. Yapýmý en az beþ yýl
sürmesi planlanan duvarýn
maliyeti 12 milyar dolarý bulacak. Al-Anbaa Gazetesi’ne
konuþan Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakaný Prens Nayef, ülke
güvenliðini korumak için bu
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duvarýn yapýmýnýn zorunluluk
haline geldiðini söyledi. Nayef,
duvarla ilgili çalýþmalarýn önümüzdeki yýl baþlayacaðýný da
belirterek þöyle dedi; “Suudi
Arabistan Irak sýnýrýna en uzun
güvenlik duvarýný çekmek
üzere iþe koyuldu“. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre
duvar üzerine kameralar, elektronik sensörler ve gözetleme
kuleleri de yapýlacak. Ancak
duvarýn niteliði konusunda
henüz karar verilmedi.
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Milli Park Munzur’a sahip çýkalým
Viyana- Tunceli Doða ve Kültür
Derneði, 3-5 Kasým 2006 tarihleri arasýnda, Viyana’da Milli
Park Munzur Vadisi ile ilgili bir
dizi etkinlik düzenledi.
Munzur Vadisi üzerine inþaa
edilecek baraj projesi ile ilgili
olarak, halký ve projeye destek
veren Avusturya hükümetini
bilgilendirmek ve projenin durdurulmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen etkinliklere ilgi
yoðundu.
Etkinliðin konuklarý arasýnda,
Türkiye’den Prof. Dr. Ali
Osman Karababa, Prof. Dr.
Ýlyas Yýlmazer, Avukat Murat
Cano, Celal Baþlangýç (Gazeteci), Özcan Yüksel (Atlas Dergisi
Genel Yayýn Yönetmeni), Hüseyin Þimþek (Öneri Gazetesi Editörü), Avusturya’dan ise Prof.
Dr. Johannes Saukel ve Ulrike
Lunacek (Yeþiller Partisi Milletvekili) gibi isimler yer aldý.
Üç gün süren etkinlik kapsamýnda, seminerler, konferanslar, fotoðraf sergileri ve sinevizyon gösterileri gerçekleþtirildi.

Munzurun tertermiz buz
gibi sularý dünyaca ünlü

Sigara içmeyenleri koruma yasasý
Lokallerde sigara içmeyenler
için özel bölümler bulunmasý
zorunlu hale getiriliyor. Aksine
hareket edenlere ise, þimdilik
ceza verilmeyecek.
Viyana- Avusturya’da iþyerleri

ve okullarda genel olarak sigara
içmek yasak. Avrupa genelinde
olduðu gibi Avusturya’da da,
Ocak 2005’ten bu yana “kapalý kamu alanlarýnda genel sigara yasaðý” uygulanýyor. Yasa,
okul ve üniversite gibi öðrenim

kurumlarýný, istasyonlarý, hastaneleri ve iþyerlerini kapsýyor. Bu
yasak, kamu alanlarýnda etiket
ve görsel ilanlarla hakla açýklanmak zorunda.
Sigara içmeyenler için özel
bölümler
Sigara içmeyenleri koruma
yasasý kapsamýnda Avusturya
gastronomlarýyla da “gönüllü
yükümlülük” konusunda anlaþmaya varýldý. Ülkedeki lokallerin
yüzde 90’ý, bu yýl sonuna kadar, üç kademede salonlarýnýn
en az yüzde 40’ýný, sigara içmeyenler için özel bölümlere ayýracak. Bu anlaþma, 75 metrekareyi geçen bar ve restoranlar
için geçerli. Bakanlýk yetkilileri,
kademeli planýn bugüne kadar

uygulamasý hakkýnda ellerinde
henüz veri bulunmadýðýný belirtti. "Son aylarda bu konudaki
çabalarýn arttýðý göze çarpmakta. Bu nedenle anlaþma geçerliliðini koruyor" diyen bakanlýk
sözcüsü, planý zamanýndan
önce sonlandýrmanýn gastronomiye karþý haksýzlýk olacaðýný
vurguladý.
Ceza verilmeyecek
Genel olarak sigara içme yasaðýna uyulmamasý durumunda
herhangi bir ceza öngörülmüyor. Ancak yetersiz iþaretleme için üst sýnýrý 720 Euro olarak
saptanan para cezasýnýn, geçiþ
döneminden sonra, ancak gelecek yýl uygulanacaðý bildirildi.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 46

Sayý 72

POLÝTÝKA
YAÞAM

Yeni Vatan
Gazetesi,
kurumunuzu

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

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

Kasým Ayý’nýn
Top 10 listesi
Yeni Vatan Gazetesi’nin,
Pamukkale Süpermarket’in
sahibi Ömer Akgöz’den aldý ðý bilgiye göre, en çok talep
gören sanatçýlar ve þarkýlarý
þöyle:
1.
Ankaralý Namýk
— “Hovarda”
2.
Doðuþ
— “Her bir Þeyimsin”
3.
Berdan Mardini
— “Annem Kýzýyor”
4.
Hakan Peker
— “Gece Gözlüm”
5.
Nazan Öncel
— “Aþkým”
6.
Ferhat Tunç
— “Ateþte Sýnandýk”
7.
Güler
DumanÖzlem Özdil
— “Sazýmýzla Sözümüzle”
8.
Murat Kekili
— “Bir Ahir Zaman”
9.
Eylem
— “Amman”
10.
Ahmet Koç
— “Saðnak”
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Kazakistan’dan sonra sýra Avusturya’da

Sayfa 47

Eyvah Avusturya da yandý
Sacha Baron Cohen, yeni fil minde Avusturyalý eþcinsel bir
sunucuyu canlandýracak.

Cohen’in þu anda vizyondaki
fimde canlandýrdýðý Kazak
Gazeteci.

New York- Borat adlý filmi ile
tüm dünyada büyük üne kavuþan Sacha Boran Cohen, yeni
filminde Avusturyalý eþcinsel
bir sunucuyu oynayacak. Cohen bu filmde, Avusturya Gay
TV’nin muhabiri Bruno’yu canlandýracak.

Cohen, sosyete içinde þimdiye
kadar görülmemiþ bir pervasýzlýk ve utanmazlýkla izleyicileri
güldürmeye calýþýyor. Irkçý espirileri ile tanýnan komedyen,
þimdiden eleþtiri yaðmuruna
tutulmaya baþlandý bile. Bütün
olumsuz tepkilere raðmen Amerika’da izlenme rekorlarý kýran Borat, sadece ilk haftasýnda 27 milyon dolar giþe hasýlatý elde etti.
Bütün baþarýsýna raðmen Borat’ýn yaptýðý espriler elbette
herkesin hoþuna gitmiyor. Amerikalý bir grup genç, sarhoþ
olduklarý bir akþam eðlenirken
görüntülerini çeken ve filminde
kullanan Cohen’i “alçaltmak,
zihinsel ve fiziksel acýya neden
olmak“ suçuyla dava ettiler.
Yine de pek çok hayraný sivri
dilli komedyenin yeni filmini
merakla bekliyor. Özellikle
Avusturya.
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Cohen’in
yeni karakteri
Avusturyalý
gay sunucu
Bruno

