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Avusturya�ya Türkiye�den
göç eden insanlarýmýz ara-
sýnda kadýnlara ve çocuk-
lara yönelik þiddet yüksek
boyutlarda. Bu þiddete ne
barýþýn dini Ýslam müsade
ediyor ne de demokrasiler.
Avusturya Gazeteleri Türk-
lerin hepsini karalamak i-
çin özellikle karýsýný, sözlü-

sünü, niþanlýsýný veya kýz
arkadaþýný döven, söven,
kaçýran veya öldüren Tür-
kiye�den göç etmiþ insan-
larýmýzýn Avusturya�daki
haberlerini kullanýyorlar.
Bu konuda herkesi bilinçli
olmaya davet eden Birleþ-
miþ Milletler   Ýnsan Hakla-
rý Komisyonu Kadýna Karþý

Þiddet Özel Raportörü
Prof. Dr. Yakýn Ertürk, kadý-
na karþý þiddetin muhbir-
lerle ve merhametle çözü-
lemeyeceðini ifade etti. Bu
arada Avusturya�da þidde-
te uðradýðý için evden
kaçýp sýðýnma evlerine sýðý-
nan Türk kadýnlarýnýn sayý-
sý artýyor.  S.16-117

Viyana-Psikolojik terör olarak da ta-
nýmlanan Stalking´e karþý yapýlmasý
gerekenler ve alýnacak önlemler uz-
manlar tarafýndan þu þekilde sýralaný-
yor:

Kesin  olarak  Sapýðý  reddedin
Uzmanlar Stalking maðdurlarýnýn
Stalkerle (tehdit edenle) hiç bir þekil-
de kontaða geçmemesi, SMS, telefon
ya da E-maillerine cevap vermemesi
yönünde uyarýyor. En önemlisi eðer
varsa þahitlerle baðlantý kurmak. 

Polise  baþvurun  
Eðer Stalker tarafýndan takip ediliyor-
sanýz hemen en yakýn polis karakolu-
na baþvurun.

(Telefon 0800/21 63 46 
ya da www.stalking.at) 

Stalking�e (tehditlere) 
karþý ne yapmalý?

Nein zur Gewalt! Þiddete hayýr

SSAANNDDIIKKTTAA KKAAZZAANNDDII
MMAASSAADDAA KKAAYYBBEETTTTÝÝ!!
Haberin devamý Sayfa 2-3�de
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VViiyyaannaa-  Seçimlerden 99 gün
sonra ilan edilen hükümet,
ÖVP ve SPÖ�nün birçok önemli
konuda anlaþmaya varmasýn-
dan sonra oluþtu. ÖVP, Ýçiþleri,
Dýþileri ve Maliye Bakanlýklarý
gibi önemli bakanlýklarý alýrken,
SPÖ daha çok Sosyal konularla
ilgili bakanlýklarla yetindi. 
Hükümet ortaklarý savaþ uça-
klarý konusundan temel
güvenceye, öðrenci harçlarýn-
dan  çocuk parasýna kadar bir-
çok konuda deðiþiklik yapmayý
kararlaþtýrdý. 
Yeni hükümet ile birlikte
Schüssel görevlerinden ayrýldý.
Onun yerine ÖVP�nin baþýna
Wilhelm Molterer getirildi.
Molterer ayný zamanda
Baþbakan yardýmcýsý ve maliye
bakaný olarak görev yapacak.

SSiiggoorrttaa  ppiirriimmlleerrii  aarrttýýyyoorr,,  tteemmeell
ggüüvveennccee  ggeelliiyyoorr,,  ççooccuukk

ppaarraassýýnnddaa  tteerrcciihh  hhaakkkkýý  vveerriilliiyyoorr
Aylardýr tartýþýlan temel

güvence miktarý 726 Euro ola-
rak belirlendi ve kesinleþti. Bu
miktar gelecekte sosyal yardým-
larýn yerini tutacak. Sosyal
Sigorta primleri %0,15 arttýrýla-
cak. Çocuk parasý konusunda
bundan sonra ebeveynler eski-
den olduðu gibi 36 ay boyunca
436 Euro alabilecek ya da ister-
lerse 18 ay boyunca 800 Euro
alabilecek.

Sandýkta kazandý masada kaybetti
Avusturya�da  aylardýr  ÖVP  ve  SPÖ  arasýnda  devam  eden  hükümet  kurma  çalýþmalarý  nihayet  sonuçlandý.
8  Ocak�ta  kuruluþu  ilan  edilen  �büyük  koalisyonun�  baþbakanlýðýný  Alfred  Gusenbauer  yapacak.  SPÖ
baþbakanlýðý  almak  için  önemli  bakanlýklarýn  çoðunu  ÖVP�ye  vermek  zorunda  kadý.  Yeni  hükümet  ile  bir-
likte  ayný  zamanda  ÖVP�nin  de  parti  baþkaný  deðiþti.  Gusenbauer  eleþtiriler  bitmek  bilmiyor.

�Österreich�  Gazetesi  Gusenbauer�in  seçimden  hemen  sonra  sevincini  yukarýdaki  resimle  verdi  
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3 ay önce Avusturya seçimleri-
nin galibi sýfatýyla medyaya
poz veren SPÖ lideri Gusen-
bauer baþbakanlýðý almak için
adeta vermediði taviz kalmadý.
Neredeyse bütün önemli ba-
kanlýklarý ÖVP �ye veren SPÖ
önemli seçim vaadlerinin nere-

deyse hiçbirini de yerne getire-
medi. Yani ipler önceden oldu-
ðu gibi bundan sonrada bü-
yük ölçüde ÖVP�nin elinde. En
önemlisi ise ÖVP�nin para poli-
tikalarýný önceki hükümetten
kalan programlarla devam et-
tirme þansýný korumuþ olmasý.

Bu konuda SPÖ�ye müdahale
hakký neredeyse býrakýlmadý. 
Sosyal haklarý korumakla ken-
dini görevli kýlmýþ olan daha
doðrusu bu iddiada bulunan
Sosyal demokratlar bununla
da kalmayýp Avusturya�da
yaþayanlara yeni yükümlülük-

ler getirdiler. Örneðin sigorta
primlerinin artmasýný kabul
ettiler. ÖVP�nin ekonomik
politikalarýnýn altýnda adeta
ezildiler.
SPÖ ayrýca baþta yabancý
öðrenciler olmak üzere onbin-
lerce gencin umudunu suya
düþürdü. En önemli vaatlerin-
den biri olan öðrenci harçlarý-
ný kaldýrma vaadini gerçekleþ-
tiremedi. Bu konuda
kamuoyuna karþý küçük düþ-
memek için kötü bir hileye
baþvurdu. Harçlarýn geri öden-
mesi için öngörülen 30 saatlik
sosyal hizmet çözümden çok
problem doðuracak. Bu uygu-
lama öðrencileri mecburi çalýþ-
maya itebilecek ve suistimale
yolaçabilecek bir uygulama. 
SPÖ yabancýlar konusunda ise
koalisyon ortaðý ile tartýþmaya
bile girmedi. Avusturya�da
yaþayan yüzbinlerce yabancý
yabancý karþýtý sert yasalarýn
deðiþmesini beklerken SPÖ bu
politikalara susmak sureti ile
alttan destek verdi.  
Bütün bunlar., bizi SPÖ�ye
þunu sordurtmaya mecbur
ediyor: Peki siz baþbakanlýktan
baþka ne aldýnýz? Koalisyonun
karþýlýklý taviz vererek kuruldu-
ðu doðru, ama sizin vermedi-
ðiniz taviz kaldý mý?

�Sandýktan� zaferle çýkan Gusenbauer (%35-SPÖ) 
�masada� Schüssel (%34-ÖVP) tarafýndan tuþ edildi!

SPÖ verdiði tavizlerle Avusturya medyasýnda ciddi bir þekilde alay konusu oldu.
Yukarýda Kurier Gazetesi�nde yayýnlanan bir karikatür görülüyor.

Kurier 9. Ocak/Jänner 2007

ÖÖððrreennccii  hhaarrççllaarrýý  kkaallkkmmaaddýý,,  ssýýnnýýff
mmeevvccuudduu  2255  iillee  ssýýnnýýrrllaannddýýrrýýllddýý

Çok tartýþýlan konulardan biri
olan harç meselesinde SPÖ
taviz verdi. Harçlar kalkmadý
ancak 30 saat dönemlik sosyal
çalýþma belgeleyen öðrenciler
harçlarýný geri alabilecekler.
Hükümet ayrýca okullarda sýnýf
mevcudunun 25�i geçmemesi
konusunda  karar aldý. 

YYeennii  sseeççiimm  yyaaþþýý  
Seçim yaþý bundan sonra
18�den 16�ya indirildi. Yeni bir
deðiþiklik ise seçme yöntemi
hakkýndan. Bundan sonra

genel seçimlerde posta aracýlýðý
ile oy verilebilecek.

YYeennii  HHüükküümmeett  iillee  iillggiillii  tteeppkkiilleerr
Yeni hükümete en sert tepkiler
muhalefetten geldi. FPÖ,
SPÖ�yü seçim vaatlerini yerine
getirmemekle suçladý. SPÖ�nün
tabanýndan ise gençler en çok
tepkiyi gösteren kesim oldu. Bu
eleþtirilerin temel noktasýný
öðrenci harçlarý oluþturdu. Bu
tepkinin sözcülüðünü özellikle
ÖH yaptý. Yeþiller de ayný ko
nularda SPÖ�yü suçladý ve zayýf
davranmasýndan yakýndý.

ÖÖððrreenncciilleerr  hhaarrççllaarrýýnn  kkaallddýýrrýýllmmaammaassýýnnaa  iissyyaann  eeddiiyyoorr..
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Avusturya, AB Geniþlemesinin pastasýný 
yerken neden Türkiye düþmanlýðý yapýyor?

VViiyyaannaa- 90�lý yýllarýn baþýnda
Demir Perde düþtüðünde Viya-
na Borsa�sýndaki bütün iþletme-
lerin deðeri yaklaþýk 300 milyar
Þilin tutuyordu. Geçen yýlýn son
iþ gününde bu meblað 146
milyar Euro, yani 2,009 trilyon
Þilin�e çýkmýþtý. Doðuya açýlan-
larýn baþýnda gelen Erste Bank
ve Raiffeisen International bir-
likte 35 milyar Euro ile o za-
manki Borsa�nýn tümünden da-
ha fazla deðer taþýyor. Ekono-
mik Araþtýrmalar Enstitüsü,
doðuya açýlma, AB�ne katýlma
ve AB geniþlemesinin Avustur-
ya�ya, ortalama yüzde bir ora-
nýnda daha fazla büyüme ve
150 bin yeni iþyeri saðladýðýný
kaydetti. 
Der Standard Gazetesi ,��

Mantýklý düþünülecek olursa,
Avusturya�nýn bu sayýlara daya-
narak, geniþleme taraftarlarýnýn
baþýnda gelmesi gerekirdi, ama
bunun tam tersi söz konusu.

Ekonomi bu þanstan yararlanýr,
Viyana Ýþletme Üniversitesi�nin
yaptýðý bir kamuoyu araþtýrma-
sýna göre iþadamlarýnýn yüzde
97�si AB geniþlemesine olumlu

bakarken, halkýn yüzde 61�i
geniþlemeye olumsuz bakýy-
or.�� diye yazdiktan sonra su
yorumu yapmasi dikkat cekti. 

Bu tutumun nedeni þu:
Geniþleme, yeni iþ imkanlarý ve
ekonomik büyüme saðlamasý-
na, yani globalleþmenin yarata-
caðý sorunlara güzel bir karþýlýk
oluþturmasýna raðmen, göçün
artmasý, AB�ne ödeme yapanla-

rýn yükünün artmasý ve genel
globalleþme korkularý ile bað-
lantýlý görülüyor. Ekonomik
Araþtýrmalar Enstitüsü Wifo
Avrupa�nýn Balkan ülkeleri, Tür-
kiye ve Ukrayna da dahil olmak
üzere, ABD�ne benzer bir büyü-
me potansiyaline sahip olduðu-
nu, ancak AB�nde bir ��geniþle-
me yorgunluðunun� hissedildi-
ðini belirtiyor. Geniþlemenin
yararlarý bu kadar açýk olmasý-
na karþýn,  fazla söz konusu
edilmiyor.  Avusturya hükümeti
reklam kampanyalarýna ve pa-
zalarlamaya milyonlarca Euro
yatýrým yaparken,  doðuya ge-
niþleme konusunda bir kelime
bile etmiyor. Aksine ÖVP-FPÖ
koalisyonunun kurulmasýndan
bu yana hep halkýn tereddütle-

rini doðrulayan ve güçlendiren
sinyaller gönderildi. Wolfgang
Schüssel 2000 yýlýna kadar,
dýþiþleri bakanlýðý görevinde
geniþlemeden yana iken, son
yýllarda bu tutumu çok deðiþti.
Baþbakan Avusturya hükümeti-
nin Türkiye karþýsýnda bir kale
olarak göstermeyi pek seviyor.
Bu çerçevede AB�nin ��hazmet-
me kapasitesi�� deyimi de sýk sýk
kullanýlýyor: Yani halk geniþle-

Wolfgang Schüssel
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me yorgunu ise, geniþlemeye
dur denilecek. Bu yorgunluðu
olumlu veriler ile gidermeye
çalýþmak, anlaþýlan bir seçenek
olarak görülmüyor.

Ama Avusturya bu konuda yal-
nýz deðil: AB Komisyonu ve ge-
niþlemeden sorumlu devlet ve
hükümet baþkanlarý da onun
kadar garip davranýyorlar. Bir-
kaç yýl erken gerçekleþen Ro-
manya ve Bulgaristan�ýn katýlý-
mý, geniþleme karþýtlarýnýn ek-
meðine yað sürüyor. Sayýþtay�ýn
yardýmlarýn yarýsýnýn ��eriyip
kaybolduðu�� ve yargý sistemin-
deki yolsuzluklarla mücadelede
gözle görülür bir baþarý saðla-
namadýðý yolundaki raporlarý-
nýn da geniþleme yorgunluðu-
nu azaltma konusunda  iþe ya-
radýklarý pek söylenemez. Buna
raðmen: Geniþleme genel ola-
rak bakýldýðýnda muazzam bir
baþarý tablosu çiziyor.
Yalnýz bunun pazarlanma þekli

tam bir fiyasko..  

''TÜRKÝYE ÝLE MÜZAKERELER
ASKIDA ''

VÝYANA-AB ile müzakereler:
Sorunlu aday Türkiye�nin
Almanya�nýn dönem baþkanlý-
ðýndan büyük beklentileri var.
Dýþiþleri Sözcüsü Namýk Tan
Ankara�nýn,  AB�nin yakýnda
Türkiye�nin katýlýmýnýn stratejik
ve siyasi öneminin farkýna vara-
caðýný umduðunu söyledi.

Die Presse Gazetesi`ninde
bu konuda ki yorum þöyle:
��Almanya AB devlet ve hükü-
met baþkanlarýnýn 2006 sonun-
da askýya aldýðý müzakereleri
orada býrakacak. Türkiye AB ül-
kesi Kýbrýs�tan gelecek gemilere
limanlarýný açmayý reddettiði i-
çin, müzakerelerin sekiz faslý
dondurulmuþtu. Merkel hükü-
meti zaten zor olan dönem
baþkanlýðý sýrasýnda bir de Tür-
kiye sorununu yüklenmek ve iç
politikada katýlým konusunda
yeniden ihtilaf çýkmasý riskine
girmek istemiyor. �

VViiyyaannaa- Kýsa adý OECD olan 
�Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirli-
gi Örgütü� tarafýndan  yapýlan
bir araþtýrmaya göre, Avustur-
ya�da bir endüstri ülkesine gö-
re az sayýda akademisyen var.
Her ne kadar Avusturya�da
yüksekokul ve üniversite me-
zunlarýnýn sayýsý 2000 yýlýnda
%16 iken, 2004 yýlýnda
%19.6�ya çýksa da; bu yüzde
diðer OECD ülkelerinde 34,8%
oranýnda. Araþtýrmaya göre
akademisyen sayýsýnda sadece
Türkiye Avusturya�nýn gerisin-
de. Uzmanlar bir bilim toplu-
mu olarak Avusturya�nýn bu
durum karþýsýnda harekete
geçmesý gerektiðini vurguluyor
ve  �Diðer bilim ülkeleri harca-
malarý arttýrýrken Avusturya
bunlarý azaltýyor� diyor. Yeterli
sayýda bilim adamý olmazsa
Avusturya beklediði açýlýmý
gerçekleþtiremeyecek.

Avusturya�da akademisyen yetersizliði 
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VViiyyaannaa- Viyana�da 9000, Avus-
turya genelinde 82.000 ilkokul
çaðýndaki çocuðun Almancasý
yetersiz. Uzmanlara göre, des-
tek almadan okula baþlamalarý
ve baþarýlý olmalarý imkansýz.
Bu çocuklar için Dil bileti mode-
li (Sprachtickets) hazýrlandý. Dil
bileti modeli, ilkokula kayýt sýra-
sýnda yetersiz Almancasý olan
çocuklarýn kreþlerde kurs ala-
rak, Almancalarýný ilerletmeleri
þeklinde açýklanýyor. Bu model-
de dernekler çocuk baþýna 80
Euro destek saðlýyor. Kreþler
kurs ücretini belediyelerden
karþýlýyor.

Eðitim Bakanlýðý�ndan yapýlan
açýklamaya göre, 330 öðret-

men gelecek öðretim yýlý için
görevlendirildi. Ayrýca 1900 pe-
dagog sýnýflar ve küçük gruplar
için haftada 11 saatlik dil des-
teðinde bulunacak. Veliler için
ise bu uygulama yetersiz. Der-
nek temsilcisi Kurt Nekula, �Al-
manca kurslarý doðru bir uygu-
lama fakat kreþlerdeki 120 sa-
atlik ders çok az� ifadesinde
bulundu. �Küçük gruplar halin-
deki zorunlu ve oyuna dayalý
günlük uygulamalar daha ya-
rarlý olur.� dedi.
Dil bileti modelinin Vorarl-
berg�de yaklaþýk 2 senedir uy-
gulanan bir model olduðunu
ifade eden okullardan sorumlu
Raimund Rosenberg, �3 ile 4
yaþ arasý çocuklar için hazýrladý-
ðýmýz Dil bileti modeline göre
iki raylý bir sistemde ilerliyoruz.�
dedi. Rosenberg�e göre proble-
min bir kýsmý çocuklarýn yetiþti-
ði ortama baðlý. Rosenberg,
�Eðer evde Almanca pratik ya-
pýlmýyorsa, o zaman bir dil des-
teði almak gerekir� açýklama-
sýnda bulundu. Rosenberg ayrý-
ca sürekli baþarýsýz yabancý
öðrencilerin konuþulmasýndan
da rahatsýz olduðunu, birçok
baþarýlý öðrenciden kimsenin
söz etmediðini ifade etti. Yeter-
siz Almanca konusunda Viya-
na�daki öðrenciler birinci sýrada
yer alýyor.

Viyana�da dil konusunda yeni
bir proje daha düzenleniyor. Vi-
yana Belediyesi, Wiener Städ-
tische Versicherung ve Erste
Bank�ýn ortaklaþa düzenledikle-

ri projeyle göçmen anneler de
artýk Almanca öðrenecek. �An-
nem Almanca öðreniyor� þek-
linde adlandýrýlan projeye göre,
göçmen annelerin çocuklarýnýn
okullarýnda Almanca öðrenme-
si gerektiði savunuluyor. 
Þu anda Viyana�da yaklaþýk 400
pedagog anadili Almanca ol-
mayanlar için destek çalýþmasý
hazýrlýðýnda. 15. ve 7. Bölge
okullar direktörü Manfred Pin-
terits, �Yaklaþýk 300 ilkokulu-
muz var ve her bir göçmen gru-
buna bu öðretmenleri paylaþ-
týrmayý hedefliyoruz.� dedi. 6
yýl önce daha fazla personelleri
olduðunu söyleyen Pinterits
kreþlerdeki bu dil desteðinin,
çocuklarýn okullarýný terk etme-
lerini önleyeceðini umuyor.

Ýlkokul çocuklarý yeterince Almanca bilmiyor
Viyana�da  ilkokula  baþlayacak  9000  çocuðun  Almancasýnýn  yetersiz  olduðu  ve  bu  çocuklarýn  kreþlerde

Almanca  konusunda  destekleneceði  belirtildi.
Veliler  ve  eðitimciler  var  olan  önlemlerin  yetersiz  olduðunu  savunuyor.
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VViiyyaannaa  oorrttaaookkuull  ööððrreenncciilleerriinniinn
yyaarrýýssýýnnddaann  ffaazzllaassýýnnýýnn  aannaaddiillii
AAllmmaannccaa  ddeeððiill..  VViiyyaannaa  lliisseellee-
rriinnddee  bbuu  oorraann  ssaaddeeccee  yyüüzzddee
yyiirrmmii  ddoollaayyllaarrýýnnddaa!!  

VViiyyaannaa�� Eðitim Bakanlýðý�nýn
�2005 Ýstatistik Yýllýðý�ndan alý-
nan bilgilere göre, anadili
Almanca olmayan çocuk ve
gençlerin yaklaþýk yarýsýnýn
Viyana�da okula gittiði belir-
lendi. Ýstatistikler, Avusturya�da
anadili Almanca olmayan
öðrenci sayýsýný yaklaþýk
157.400 olarak belirliyor, bu
öðrencilerin 70.400�ü, baþka
bir deyiþle %45�i baþkent Vi-
yana�da bulunuyor. Bütün Vi-
yana öðrencilerinin üçte birinin
anadilinin Almanca olmadýðý
saptandý.
EEnn  yyüükksseekk  oorraann
Avusturya genelinde öðrencile-

rin %13�ünün anadili Almanca
dýþýnda bir dil. Viyana en yük-
sek oranla baþta geliyor
(%32,8), baþkenti takiben sýra-
lamada Vorarlberg (%13,9),
Salzburg (%10,8), Oberöster-
reich (%9,9), Burgenland

(%9,2), Niederösterreich
(%8,3),
Tirol (%8,1), Kärnten (%7,3) ve
Steiermark (%6,2) yer alýyor.
Ýlkokullar için saptanan deðer-
lerin gerek Avusturya genelin-
de (%17,4), gerekse her eyalet-

te bütün okullar için saptanan
deðerlerden daha yüksek oldu-
ðu görülüyor. Viyana�da ilköð-
retim düzeyindeki öðrencilerin
%43,4�ü Almanca dýþýnda bir
anadil konuþuyor. Bu oran
Vorarlberg�de %18,5, Salz-
burg�da %15,4, Oberös-
terreich�da %14,2, Tirol�de
%12,4, Niederösterreich�da
%10,5, Burgenland�da %10,3,
Kärnten�de  % 9 ve    Steier-
mark�ta  % 8,7.
VViiyyaannaa  bbaaþþttaa  ggeelliiyyoorr
Ortaokullarda anadili Almanca
olmayan öðrencilerin Avustur-
ya genelinde %15,1 olarak
belirlenen oraný Viyana dýþýn-
daki eyaletlerde biraz daha
düþük. Bu sayý Viyana�da
%50,6, Vorarlberg�de %17,5,
Salzburg�da %12,9, Oberös-
terreich�da %12,1, Burgen-
land�da %9,9, Tirol�de %9,3,
Niederösterreich�da %8,6, Kär-
nten�de %7,1 ve Steiermark�ta
%6,5. Lise düzeyinde okullar-
daki öðrencilerin yüzde onu
Almancadan baþka bir anadil
konuþuyor. Bu sýralama da
Viyana %21,6 ile baþta gel-
mekte, ikinci sýrada %10,1 ile
Burgenland ve üçüncü sýrada
%6,9 ile Kärnten gelmekte.
Diðer eyaletlerde bu deðer %5
civarýnda bulunuyor (APA).

Öðrencilerin çoðunun
anadili Almanca�dan baþka bir dil
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AAnnkkaarraa- Yurt dýþýnda yaþayan
Türklerin dövizle askerlik yap-
malarýna imkân veren tasarý,
TBMM�nin onayý ile yasalaþtý.
Yasaya göre, yurt dýþýnda en az
3 yýl oturma veya çalýþma izni-
ne sahip olarak, iþçi veya iþve-
ren statüsünde çalýþmýþ olan ve
bu haktan yararlanmak istey-
enlerin, 38 yaþlarýný doldurdu-
klarý yýlýn sonuna kadar resmi
belgeler ile bulunduklarý yerler-
deki Türk büyükelçiliklerine
baþvurmalarý gerekiyor. Döviz
karþýlýðý askerlik yapmak is-
teyenler, 5.112 Euro veya bu-
nun karþýlýðý olan yabancý pa-
rayý yatýrdýklarý takdirde, 21
gün askerlik eðitimi alarak bu
hizmeti yerine getirmiþ sayýla-
caklar. Yasa, paranýn ilk taksiti
peþin olmak üzere, 38 yaþýn

sonuna kadar 4 taksitte öden-
mesini de mümkün kýlýyor. 38
yaþýnýn sonuna kadar belirtilen
miktarý ödemeyenler veya be-
lirtilen süre içerisinde 21 gün-
lük askerlik hizmetini yapma-
yanlar bu haklarýný kaybede-
cekler. Ayrýca gereken þartlarý
taþýmadýklarý veya maaþ ve
ücretlerinin yurt içinden gön-
derildiði tespit edilenler de, bu
haktan yararlanamayacaklar.
Yurda kesin dönüþ yapan, yýlýn
yarýsýndan fazlasýný yurt içinde
geçiren veya dövizle askerlik
hakkýný kaybeden yurt dýþýnda-
ki resmi görevliler de, yasa kap-
samýna alýnmadý. 

3388  yyaaþþýýnnýý  aaþþaannllaarraa  cceezzaallýý  aasskkeerr-
lliikk
38 yaþýný doldurmadan bu hak- tan yararlanmak için baþvurmayanlar veya baþvuru

yaptýklarý halde çeþitli neden-
lerle bu haklarýný kaybetmiþ
olanlar ise, 7.668 Euro veya
karþýlýðý olan yabancý parayý tek
taksitte ödemeleri ve 21 gün-
lük askerlik hizmetini yapmýþ
olmalarý halinde, bu hizmeti
yerine getirmiþ sayýlacaklar.  

2211  ggüünn  aasskkeerrlliikk  yyaappttýýððýý  hhaallddee
ddöövviizziinnii  yyaattýýrrmmaayyaannllaarr;;
38 yaþýnýn sonuna kadar 21
günlük askerlik hizmetini yap-
mýþ ancak çeþitli nedenlerden
dolayý dövizini yatýrmamýþ ve
yurda kesin dönüþ yapmýþ
olanlar, yasanýn çýkmasýný takip
eden 6 ay içinde dövizlerini
yatýrarak askerlik hizmetlerini
tamamlayabilecekler.

VVaattaannddaaþþllýýkkttaann  ççýýkkýýpp  ggeerrii  ddöönn-
mmeekk  üüzzeerree  tteekkrraarr  bbaaþþvvuurraannllaarr;;
Kanundan yararlanmak üzere
baþvurduklarý halde, vatandaþ-
lýktan çýktýðý veya çýkarýldýðý için
dövizlerini geri alanlar, iki yýl
içerisinde yeniden vatandaþlýk
için baþvururlar ise, vatandaþ-
lýklarýný aldýklarý ilk yýl içinde
baþvurmak koþuluyla bu hak-
tan tekrar yararlanabilecekler. 

Döviz ile askerlik nasýl oluyor?
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Avusturya�da �Korridorpension�
2005 Emeklilik Yasasý ile emek-
liliðe baþlama zamanýný kiþisel
tercihe göre belirleme imkâný
saðlayan yeni bir emeklilik sis-
temi yürürlüðe girdi. Bu siste-
me göre, gerekli þartlarýn yerine
getirilmesi durumunda 62 ile
65 yaþlarý koridorunda emeklili-
ðe geçilebilir. Ayrýca 68 yaþýna
kadar bonus elde edilebilir.
Uzun süreli sigortalýlýk duru-
mundan kaynaklanan emeklilik
sistemi ise 2017 yýlýna kadar
kademeli olarak uygulamadan
kaldýrýlacaktýr. �Koridor emekli-
lik� 1944 yýlýndan sonra doðan
erkekler için geçerlidir. Daha
yaþlý olanlar ise uzun süreli
sigortalýlýk durumunun mevcut
olmasý durumunda erken
emeklilik hakkýndan faydalana-
bilir. Kadýnlar için ise koridor
emeklilik sistemi 2028 yýlýndan
itibaren geçerli olacaktýr. O yýla
kadar bayanlar normal emekli-
lik ya da yeterli sigortalýlýk süre-
sinin mevcut olmasý durumun-
da, erken emeklilik sistemi ile
emekliye ayrýlabilirler.

KKoorriiddoorr  eemmeekklliilliikk  iiççiinn
aarraannaann  þþaarrttllaarr

Yeni sisteme göre kiþiler 62
yaþýndan 65 yaþýna kadar þu
þartlarýn mevcut olmasý duru-
munda emekliliðe ayrýlabilir:
� En az 450 aylýk sigortalýlýk
süresinin mevcut olmasý ve
� Emekli olduktan sonra �ge-
ringfügigkeit� sýnýrýný aþan bir
iþte çalýþmamak. Bu sistemle e-
mekliliðe geçenlerin emeklilik-
ten sonra �geringfügig� sýnýrý
olan 333 Euro�dan daha fazla
gelir getiren herhangi bir iþte
çalýþmalarý durumunda emekli-
lik hakký düþer. Koridor emekli-
lik sisteminin þartlarý yerine ge-
tirilse bile hastalýk durumundan
kaynaklanan emeklilikten fay-
dalanýlabilir, çünkü bu daha a-
vantajlý olabilir.
62 yaþýndan itibaren koridor
sistemi için gereklilikleri yerine
getirdiði halde kendisinden
kaynaklanmayan sebeplerden
dolayý iþinden ayrýlmak zorun-
da kalan kiþiler bir yýl daha
iþsizlik parasý alabilirler. 

Avusturya'da ehliyet almak
Ortadoðu'daki ülkelere göre çok
daha zor ve pahalýdýr. Ehliyet
almak çok zor bir sýnav sürecin-

den geçen sürücü adaylarýna
yaklaþýk 1500 ile 2000 Euro arasý
bir miktara mal olmaktadýr. Bu
sebeple birçok kiþi baþka ülkeler-
den aldýklarý ehliyetleri Avusturya
ehliyetine çevirmeyi tercih et-
mektedir. Avrupa Birliði ülkele-
rinden ya da Avrupa ticaret sa-
hasý ülkelerinden alýnan ehliyet-
ler süresiz olarak geçerlidir. Bu
ehliyetler herhangi bir sýnava ta-
bi olmadan çevrilebilir.  Bunlarýn
dýþýnda kalan ülkelerden alýnan
ehliyetler Avusturya'daki ikame-
tin baþlangýcýndan itibaren 6 ay-
dýr. 

Türkiye ehliyeti de dolayýsýyla
Avusturya'da sadece 6 ay geçer-
lidir. Bu süreden sonra Türkiye
ehliyeti Avusturya ehliyetine
çevrilmek zorundadýr. Çevirme

iþlemi için herhangi bir yazýlý sýn-
ava ihtiyaç yoktur.Ancak direksiy-
on sýnavý tekrar yapýlýr. Bu sýnav-
da sürücü adayýnýn trafik kuralla-
rýný bilip bilmediði ve bu kuralla-
ra uyup uymadýðý ayrýntýlarýyla
kontrol edilir. 
Ehliyet deðiþtirme iþlemleri her
bölgenin emniyet müdürlükleri-
ne (Bundespolizeidirektion) baþ-
vurularak yapýlýr. 
Viyana�da yetkili merci trafik dai-
residir (Verkehrsamt). 

Baþvuru için gerekli belgeler
þunlardýr: 
((ffoottookkooppiilleerrii  iillee  bbiirrlliikkttee))

� Baþvuru formu
(Führerscheinantrag) 
� Doðum belgesi
(Geburtsurkunde) 

� Ýkametgah belgesi
(Meldezettel) 
� Resimli bir kimlik
(amtlicher Lichtbildausweis) 
� Eski ehliyet 
� Ýki adet vesikalýk fotoðraf 
� Doktor raporu(30 Euro karþýlý-
ðýnda, resmi olarak yetkili dok-
torlardan alýnabilir.)
Masraflar
� 30 Euro doktor raporu
� 60 Euro sýnav ücreti
� 55 Euro ehliyet teslim alýnýr-
ken ödenir.

DDiikkkkaatt!!!!  Eðer Türkiye ehliyetinizi
Avusturya'ya yerleþtikten sonra
aldýysanýz, ehliyetinizi aldýðýnýz
dönem için Türkiye'deki ilgili
muhtarlýktan Türkiye'de 6 aylýk
ikametin mevcut olduðuna dair
bir belge almak zorunludur. 

Ehliyetinizi çevirtmek için yapmanýz gerekenler
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�Kýskanlýç, iftira,
haset ve Þere dikkat�

BBiirrooll  KKýýllýýçç  
Ýþte bu sarsýcý iki sorunun ceva-
býný kýlý kýrk yararak, aklýný ve
gönlünü çalýþtýrarak bulma sev-
dalýlarýna ve çýkaracaðý dersi
�Hayatýnýn ufuk cizgisi�
yapanlara selam olsun! 

Bu iki sorunun cevabýný bulmak
için, Kur�an-ý Ker�im�e baþvur-
mak gerekir. Hasetçi kimdir?
Hüsran içinde olan kimdir? Ýlk
önce iki sorunun ortak cevabýný
verelim; hasetçi ve hüsran için-
de olan insanoðludur. Cenab-ý
Allah�ýn, meleklerinin �Bozgun-
cudur bu Adem!� serzeniþleri-
ne raðmen �Ben Hz. Adem�i ve
neslini kendime yeryüzünde

Halife (Elçi) seçtim.� dediði
Ademoðlu�dur. Burada Allah
meleklerine, yeryüzünde kendi-
sine Halife olarak atadýðý insan-
oðlunun hem þerrinin hem hay-
rýnýn yani iki kutbunun olduðu-
nun altýný çizmiþtir. Ýnsanoðlu,
hem güzellikleri hem çirkinlikle-
ri nefsinde ve benliðinde taþýr.
Bu iki kutbun yani hayýr ve þerri
taþýyanlarýn arasýndaki çizgi,
ASR Süresi�nde tam ve açýk ola-
rak çizilmiþtir. Felak Süresi�nde
ise, Cenab-ý Allah sevgili Pey-
gamberine, çevresinde kendisi-
ni kýskanan, zorluk çýkaran ve
HASETLÝK içinde olan insanlar-
dan korunmasý ve Felak Süresi�-
ndeki dua ile bizzat kendisine

yönelmesi öðüdünde bulun-
muþtur. Evet, yanlýþ duymadý-
nýz� Allah, peygamberine bile,
insanlarýn hasetinden, þerrin-
den korunmasý için, �FELAK Sü-
resi�ndeki duayý oku!� öðüdün-
de bulunmuþtur. Hasetliklere
karþý tedbir alýp, daha sonra sý-
ðýnýlacak tek güç, tek kuvvet,
tek yardýmcýnýn adresi bellidir:
Cenab-ý Allah...

Ýþte Peybambere Allah tarafýn-
dan hasetçilerin þerrinden ko-
runmasý için okumasý öðütle-
nen Felak Süresi. Bu süre, Pey-
gamber ile birlikte tüm insanlý-
ðýn dikkatine örnek olarak oku-
malarý için sunulmuþtur. 

11..  DDee  kkii::  ""YYaarrýýllaann  kkaarraannllýýkkttaann  ççýý-
kkaann  ssaabbaahhýýnn  RRaabbbbiinnee//yyaarrýýllýýþþllaarr-
ddaann  ffýýþþkkýýrraann  oolluuþþuunn  RRaabbbbiinnee  ssýý-
ððýýnnýýrrýýmm!!    
22..  YYaarraattttýýkkllaarrýýnnýýnn  þþeerrrriinnddeenn,,
ççöökkttüüððüü  zzaammaann  kkaarraannllýýððýýnn//ggee-
lliipp  ççaattttýýððýý  zzaammaann  ggöözz  ppeerrddeelleenn-
mmeessiinniinn//ttuuttuulldduuððuu  zzaammaann  AA-
yy''ýýnn//bbaattttýýððýý  zzaammaann  GGüünneeþþ''iinn//ttaaþþ-
ttýýððýý  zzaammaann  þþeehhvveettiinn//ssookkttuuððuu
zzaammaann  yyýýllaannýýnn//üümmiitt  kkýýrrddýýððýý  zzaa-
mmaann  mmuussiibbeettiinn  þþeerrrriinnddeenn!!  
33..  DDüüððüümmlleerree  üüfflleeyyiipp  ttüükküürreenn
üüffüürrüükkççüülleerriinn  þþeerrrriinnddeenn!!    
44..  KKýýsskkaannddýýððýý  zzaammaann  hhaasseettççiinniinn
þþeerrrriinnddeenn......""((FFeellaakk  SSüürreessii,,  mmeeaall))

Yukarýdaki süre, insanoðlunun
çevresinde Allah�tan sonra en
büyük dostunun  insan olduðu-
nun ve yine en büyük hasetçi-
nin de insan olacabileceðinin
mesajýný vermektedir. Her in-
sanda �þer ve hayýr� tarafý var-
dýr. Hasetçilik, fitne ve fesatlýk
yapanlar, iftira atanlar, þer tara-
fý ön plana çýkmýþ, �foseptik çu-
kuru� dediðimiz bataklýkta ya-
þayarak sürünen insanlardýr.
Cenab-ý Allah bunlarý bilir. Aklý-
ný ve gönlünü çalýþtýran insan-
lar bunu görür. Önemli olan,
bu kiþiler ile muhatap olanlarýn
Felak Süresi�ni dikkate almalarý
ve þöyle düþünmeleridir: �Al-
lah�ýn elçisi Peygambere bile
zamanýnda hasetlik yapýlmýþ, if-
tira atýlmýþ, kötülük yapýlmýþ.
Ve Allah kesinlikle sihirli bir
deðnek bulup, bu hasetciler-
den Peygamberini korumamýþ.
Allah bizzat Kur�an-ý Kerim�in
Felak Süresi�nde �De ki�� keli-
mesi ile baþlayan ayette, ne

SSoorruu  11::  KKuurr��aann��ddaa  CCeennaabb-ýý  AAllllaahh��ýýnn  PPeeyyggaammbbeerriinnee  tteebblliiðð  eettttiiððii  ��KKýýsskkaannddýýððýý  zzaammaann,,  iinnssaann  kkiimmlliiððiinnii
ttaaþþýýyyaann  hhaasseettççiinniinn  þþeerrrriinnddeenn  bbaannaa  ssýýððýýnn..��  ssöözzlleerriinniinn  aannllaamm,,  öönneemm  vvee  ddüüþþüünnddüürrddüükklleerrii  nneeddiirr??  

SSoorruu  22::  KKuurr��aann��ýýnn  AASSRR  SSüürreessii��nnddee  vveerriilleenn  ��ÝÝnnssaannllaarr  hhüüssrraann  iiççiinnddeeddiirr..  ÝÝssttiissnnaallaarr  þþuunnllaarrddýýrr::��??��  
mmeessaajjýýnnýýnn  aannllaamm,,  öönneemm  vvee  ddüüþþüünnddüürrddüükklleerrii  nneeddiirr??
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yapmasý gerektiðini ifade et-
miþtir. Bizlerin de, bir insan ve
Allah�ýn kullarý olarak izleyece-
ðimiz tek yol Allah�ýn bizzat Re-
sül�üne tavsiye ettiði yoldur.� 

Yaþadýðýmýz zaman ve yerin,
kanun ve nizamlarý doðrultu-
sunda gerekli tedbirleri alýp,
hasetçilik, kötülük, fitne ve fe-
satlýk peþinde olanlarýn seviyesi-
ne inmeden Rabb�imize sýðýn-
mak� O hasetçilere en büyük
cezayý yaþadýðý yeryüzünde
hem çevresi, hem kanunlar
hem de Rabb�imiz verecektir. 

Baþlangýçta sorduðumuz ikinci
sorunun yani ��KKuurr��aann��ýýnn  AASSRR
SSüürreessii��nnddee  vveerriilleenn  ��ÝÝnnssaannllaarr
hhüüssrraann  iiççiinnddeeddiirr..  ÝÝssttiissnnaallaarr  þþuunn-
llaarrddýýrr::��??��  mmeessaajjýýnnýýnn  aannllaamm,,  öö-
nneemm  vvee  ddüüþþüünnddüürrddüükklleerrii  nnee-
ddiirr??�� sorusunun cevabý, birinci
sorumuz ile alakalýdýr.
ASR Süresi indiðinde Peygam-
berin bile sarsýlmasý hayra ala-
met deðildir. Bu süreden çýkarý-
lacak çok dersler vardýr. Bu sü-
rede insanlarýn istisnalar dýþýn-
da �Hüsran içinde olduðu� biz-
zat Cenab-ý Allah tarafýndan i-

lan edilmiþtir. Ne diyor ASR Sü-
resi? Hüsran içinde olmamak i-
çin, insanlara hayat rotasý ola-
rak ne tavsiye edilmiþ? 

11-YYeemmiinn  oollssuunn  zzaammaannaa//ççaaððaa//-
ggüünnddüüzzüünn  iikkii  uuccuunnaa//ssaabbaahh  nnaa-
mmaazzýýnnaa//iikkiinnddii  vvaakkttiinnee//AAssrr-ýý  ssaaaa-
ddeett''ee  kkii,,  
22-ÝÝnnssaann,,  ggeerrççeekktteenn  ttaamm  bbiirr  hhüüss-
rraann  iiççiinnddeeddiirr!!  
33-ÝÝnnaannýýpp  hhaayyrraa  vvee  bbaarrýýþþaa  yyöönneelliikk
iiþþlleerr  yyaappaannllaarr,,  bbiirrbbiirrlleerriinnee  hhaakkkkýý
öönneerreennlleerr,,  bbiirrbbiirrlleerriinnee  ssaabbrrýý  öö-
nneerreennlleerr  mmüüsstteessnnaaddýýrr..  
((AASSRR  SSüürreessii,,  mmeeaall))
Yukarýda Felak Süresi�nde, in-
sanlarýn �þer ve hayýr� yönleri-
nin ve nefis ile mücadele etme-
nin zor olduðunu, bunun için,
irade, akýl ve gönül çalýþtýrmak
gerektiðini ve bunu baþaranla-
rýn bu �hüsranlýk� durumun-
dan çýkacaðýný görmüþtük. ASR
Süresi�nde �Hangi insanlar ger-
çekten hüsran içinde deðildir?�
sorusunun cevabý da vardýr. Bu
cevabý, ASR Süresi, 3. ayeti ve-
riyor: ��ÝÝnnaannýýpp  hhaayyrraa  vvee  bbaarrýýþþaa
yyöönneelliikk  iiþþlleerr  yyaappaannllaarr,,  bbiirrbbiirrlleerrii-
nnee  hhaakkkkýý  öönneerreennlleerr,,  bbiirrbbiirrlleerriinnee
ssaabbrrýý  öönneerreennlleerr  mmüüsstteessnnaaddýýrr..��

ASR Süresi�nin özelliði, bu süre-
nin ilk ayetinde �zaman�ýn-
(ASREA) üzerine yemin edilme-
sidir. Süre, �ASR�A yemin ede-
rek ayeti baþlatmakta ve özel-
likle zamanýn, hayatýn içindeki
öneminin altýný çizmektedir.
�Miskin miskin durma, zamaný-
ný hayýr ve barýþ iþleri için de-
ðerlendir, üret ve paylaþ!� me-
sajý burada verilmektedir. ASR
kelime anlamý ile �zaman, gün-
düz ve gece, öðlen ve sonrasý
ile güneþin batýþý arasýndaki za-
man� anlamýndadýr. ASR Süre-
si, Kur�an-ý Kerim�deki en kýsa
süre olmasý nedeni ile Kur�an�a
özünü veren sürelerden biri
olarak kabul edilir. Hatta Sha-
biler�in karþýlaþtýklarýnda ve ay-
rýldýklarýnda el sýkýþtýklarý ve ASR
Süresi�ni okuduklarý anlatýlýr.
Zamanýný akýlcý bir þekilde de-
ðerlendirmeyip, fitne, fesat, ha-
setçilik, kýskançlýk, bozguncu-
luk ile geçirenlerin hüsranda ol-
duklarý, bu sürede anlatýlýr. Kur-
tuluþun ise, iman, barýþçýl ey-
lem, hakký ve sabrý tavsiyede ol-
duðu, yine ASR Süresi�nde be-
lirtilir. Bu, sürenin insanlýða
sunduðu ilahi mesajdýr... 

Ýstiklal Marþý þairimiz MMeehhmmeett
AAkkiiff  EErrssooyy, ASR Süresi ile ilgili
yazdýðý dizelerde, bu sürenin
insanlýða verdiði mesajý ve hüs-
ran içinde olup, hüsranlýðýnýn
farkýnda olmayanlarýn durumu-
nu açýkça anlatmýþtýr:  

HHaalliikkýýnn  nnaammüütteennaahhii  aaddýý  vvaarr,,
eenn  bbaaþþýý  ��HHaakk��

NNee  bbüüyyüükk  þþeeyy  kkuull  iiççiinn  hhaakkkkýý
ttuuttuupp  kkaallddýýrrmmaakk!!

HHaannii  aasshhaapp-ýý  kkiirraamm  aayyrrýýllaallýýmm
ddeerrlleerrkkeenn,,

MMuuttllaakkaa  ssüürree-ii  ��VVeell  aassrr��ýý
ookkuurrmmuuþþ,,  bbuu  nneeddeenn??

ÇÇüünnkküü  mmeekknnüünn  oo  bbüüyyüükk
ssüürreeddee,,  aassaarr-ýý  ffeellaahh,,

BBaaþþttaa  iimmaann-ýý  hhaakkiikkii  ggeelliiyyoorr,,
ssoonnrraa  ssaallaahh..

SSoonnrraa  hhaakk,,  ssoonnrraa  sseebbaatt::  ÝÝþþttee
kkuuzzuumm  iinnssaannllýýkk..

DDöörrddüü  bbiirrlleeþþttii  mmii,,  yyookk  ssaannaa
hhüüssrraann  aarrttýýkk..

HHüüssrraann  iiççiinnddee  oolluupp,,  ffiittnnee,,
ffeessaatt,,  ddeeddiikkoodduu,,  

HHaasseettlliikk  vvee  iiffttiirraaddaann  mmeeddeett
uummaannllaarraa  dduuyyuurruulluurr..

MMeehhmmeett  AAkkiiff  EErrssooyy  
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AAnnkkaarraa- Emniyet Genel
Müdürlüðü tarafýndan pasa-
portlarýn deðiþtirilmesiyle ilgili
baþlatýlan proje, 2006 yýlý son-
unda tamamlandý. Üzerine çip
yerleþtirilecek ve barkod siste-
mine uygun hale getirilecek
olan yeni pasaportlar, 2007
yýlýnýn baþýndan itibaren kulla-
nýlmaya baþlanacak. Rengi de
deðiþen ve birden fazla güven-
lik katmaný olan pasaportlarýn
sahtesinin yapýlmasý mümkün
olamayacak. 

Pasaportu alacak kiþiyle ilgili
tüm bilgiler çipe yerleþtirile-
cek. Artýk pasaport bürolarýn-
da, pasaportlarla ilgili bilgiler,
bilgisayar ortamýnda tutula-
cak. Yeni düzenleme sayesinde
giriþ ve çýkýþlarda herhangi bir
engeli bulunmayan kiþilerin
havaalanlarýnda pasaport kon-
trolünden kaynaklanan bekle-
me süreleri ortadan kalkacak.

DDiijjiittaall  iimmzzaa
Pasaport almak için sadece

nüfus cüzdaný yeterli olacak.
Pasaport almak isteyen kiþile-
rin bürolarda stüdyo ortamýn-
da dijital fotoðraflarý çekile-

cek, bu fotoðraflar pasaport
defterine yapýþtýrma yerine bir
yazýcý ve laminasyon cihazýyla
yerleþtirilecek. 

Türk pasaportlarýnda 
çip dönemi baþladý

��VViiyyaannaa-    Uzmanlar Türk eko-
nomisi için reformlarýn çok
önemli olduðunu söylüyor. Die
Presse�nin verdiði habere göre,
Türkiye�nin en güçlü ailelerin-
den birine mensup, ayný za-
manda Türk Ýþadamlarý Derne-
ði TÜSÝAD�ýn da Baþkaný olan
Ömer Sabancý için AB ile giriþ
müzakerelerinin baþlangýcý,
Türk tarihindeki �dönüm nok-
talarýndan� biri. 
Sabancý Ýstanbul�da Avusturya-
lý gazeteciler ile yaptýðý söyleþi-
de, Türkiye�nin AB yönünde
��geri dönülmeyecek bir rota-
da�� olduðunu ifade ediyor.
Ancak bu yolda büyük sorunla-
rýn çözüme kavuþturulmasý ge-
rekiyor. En önemli sorununun,
deðiþim sürecinde boþ kalanlar
için yeni programlarýn geliþtiril-
mesi olduðuna deðinen Sa-
bancý, öncelikle de tarým ve ku-
ral dýþý ekonomi alanlarýndaki
kiþilerin bundan etkilenebilece-
ðine iþaret ediyor. Türk endüs-
trisinin verilerine göre, kural dý-
þý çalýþma Türkiye�deki GSMH�-
nýn yüzde 40-50�sini oluþturu-
yor. Bu da bu yýl 300 milyar
Euro tutuyor. 
Türkiye�de iþsizlik geçtiðimiz
beþ yýl içinde yüzde 6,5�tan
10,3�e fýrladý. Baðýmsýz ��Think

Tank Global Source Turkey�deki
ekonomi uzmanlarýndan biri
olan Atilla Yeþilada, �Hüküme-
tin buna karþý önlem olarak,
asgari ücreti 150 Dolar�dan
300�e çýkarmasý tamamen yan-
lýþtý.� diyor ve böylece aylýk üc-
retlerin 100 Dolar�ýn altýnda ol-
duðu Çin karþýsýnda rekabet
gücünün azaltýlmýþ olduðuna
iþaret ediyor.
��TTüürrkklleerree  AAvvrruuppaallýý  ddeemmeeyyiinn��
Yeþilada, Sabancý�nýn Avrupa
konusunda gösterdiði coþkuya
þüpheli bakýyor ve �Türklere
Avrupalý demek, Türklerin ru-
hunu incitir.� diyor. Yeþilada

2007 yýlýndaki seçimlerin Türki-
ye�nin AB rotasý açýsýndan ö-
nem taþýyacaðýný tahmin edi-
yor. Halk ise hükümetin çok sa-
yýda popüler olmayan reform-
lardan oluþan planýna þüpheli
bakýyor. Maliye dünyasý konuya
daha faydacý bir þekilde yakla-
þýyor.
Investment Banka�sýndan Elif
Bilgi Zapparoli, �Türkiye�nin
AB�ye girip girmemesi bizim
açýmýzdan önem taþýmýyor. Asýl
önemli olan hükümetin reform
rotasý. Türkiye bu rotada ilerle-
diði sürece, yatýrýmlar için çeki-
ciliðini koruyacaktýr.� diyor.

Yurt dýþýna baðýmlýlýk hisse se-
nedi pazarýnda kendini göste-
riyor. Paranýn üçte ikisi ulusla-
rarasý yatýrýmcýlardan geliyor.
Uzmanlara göre, Türk ekono-
misi için en büyük risk de zaten
bu. Hizmet bilânçosu açýðý
GSMH�nýn yüzde 6�sýný oluþtu-
ruyor. Yeþilada, bir para krizi-
nin, bu yýl yüzde 5�i bulan eko-
nomik büyümeyi frenleyebile-
ceðini, hatta gerilemeye bile
neden olabileceðini düþünü-
yor. Ancak enflasyonun yüzde
70�e fýrladýðý 2001 yýlý ekono-
mik krizi gibi bir krizin çýkaca-
ðýný zannetmiyor.

Ekonomik reformlar üyelikten daha önemli



VViiyyaannaa-  �Doðu Avusturya bin-
lerce yýldýr sýnýr bölgesinde ve
dolayýsýyla birçok etkiye maruz
kaldý.� diyen Avusturya Tarih
Araþtýrma Enstitüsü Baþkaný
Karl Brunner, Avusturya�nýn
halklarýn karýþýmý bir ülke oldu-
ðunu ifade etti. Karl Brunner
Avusturya�da iz býrakan halkla-
ra iliþkin þu bilgileri verdi:
�2000 yýl önce Romalýlar
Carnuntum bölgesine (þimdiki
Aþaðý Avusturya�da bir bölge)
yerleþti. Tuna Nehri�nin kuze-
yinde Germanlar, güneyinde ise
Keltler vardý. Ve bu halklar kýsa

zamanda ortak bir dile sahip
oldular; Latince. Romalýlarýn
etki alaný oldukça geniþti, sade-
ce Carnuntum ile sýnýrlý deðildi.
Ayrýca tüm Tuna�yý da kontrol-
leri altýnda tutuyorlardý. Ordu,
para ve insan getiriyordu.
Askeri alanda ve politikada
uzmanlaþmýþ grup sadece Ýtal-
ya�dan geliyor, Germanlar
orduya yabancý iþçi sýfatýyla
yazýlýyordu. 5. yüzyýlda doðu-
dan gelen Hun baskýnýndan
sonra halk için göç devri baþla-
dý. Bunun sonucunda Gotlar ve
diðer halklarýn bir kýsmý biyolo- jik izlerini arkalarýnda býrakarak

göç etti. 6. yüzyýlda doðudan
ikinci baskýn geldi; Avarlar.
Avarlar ve Slavlarýn sömürgeci
olarak bölgeye yerleþmelerinin
yansýmasýný þimdi bile çeþitli yer
isimlerinde görmekteyiz. Slavlar
ve 9. yüzyýlda gelen Macarlar,
Avusturya�nýn günümüzde sa-
dece komþusu deðil, tarihinin
de bir parçasý. Son büyük akýn
ise Bayernliler ile tamamlandý.
Enns ve Wienerwald arasýndaki
bölgede 1000 yýlýndan beri
Hýristiyan sýnýr krallýðý olarak
bulunan doðudaki bu krallýktan
dolayý Avusturya�nýn eski adý
Ostarrichi olarak geçmekte. 

Yaþanan tüm bu göç dalgasý
kültürel ve biyolojik deðiþ toku-
þa sebep oldu. Ve Avusturya�-
nýn, �Avrupa�nýn kalbi� þeklin-
de tanýmlanmasýný doðurdu.�

Ýki dil bilen insanlarýn yaþlarý
ilerledikçe daha az zihinsel
gerileme yaþadýklarý ortaya
çýktý.
Toronto�daki York Üniversite-
si�nin araþtýrmasýna göre,
bazýlarý tek dil, bazýlarý da çift
dil bilen orta yaþtaki ve yaþlý
154 kiþi üzerinde yapýlan algý-
lama testlerinde, iki dil bilen-
lerin daha baþarýlý olduðu
görüldü. Yaþlandýkça bir konu
üzerinde yoðunlaþma yetene-
ðinin azaldýðýný belirten araþ-
týrmacýlar, yabancý bir dil bil-
menin beyni bu etkiye karþý
koruduðunu söyledi. Araþ-
týrmacýlar, hayatlarýnýn büyük
bölümünde yabancý bir dil
bilen ve bunu kullananlarýn,
bu açýdan en avantajlý grubu
oluþturduðunu belirtti.

Yabancý dil öðrenmek
beyni koruyor

YYAAÞÞAAMMSayý 74 Sayfa 13

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Avusturyalýlarýn kökeni nereden geliyor?



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 14 Sayý 74POLÝTÝKASSAAÐÐLLIIKK

VViiyyaannaa-Avusturya`da 19 yaþýný
dolduran herkes yýlda bir kez
saðlýk muayenesi olma hakkýna
sahip oluyor. Yüksek kolestrol,
yüksek kan þekeri, yüksek tan-
siyon gibi hastalýklarýn muaye-
nesi, doktorlar, hastalýk  sigorta-
sý kapsamýnda yer alan polik-
linikler ve belediye þubesi 15 ta-
rafýndan yapýlmaktadýr. Bunun
için yapýlmasý gerekenler þunlar-
dýr:

� Viyana Bölge Hastalýk Kuru-
mu`nda (Wiener Gebietskran-
kenkasse) sigortalý olanlarýn ye-
þil sigorta kartýný göstermeleri
veya sigorta numarasýný söyle-
meleri gerekmektedir.
� Baþka sigorta kurumunda si-
gortalý olanlarýn ise hasta bel-
gesine (Krankenschein) ihtiyaç-
larý var. Ancak bu Wiener Ge-
bietskrankenkasse tarafýndan
hesaba kaydedilmemektedir.
� Avusturya`da sosyal sigortasý
olmayan kiþilerin ücretsiz mua-
yene hakkýna sahip olduðunu
belgeleyen evraðý ibraz etmesi
gerekiyor. Bu belge (Berechti-
gungsschein) Viyana Bölge
Hastalýk Kurumu`nun (WGKK)
Wienerbergstr. 15-19 adresinde
bulunan merkezinden temin
edilebilir.

MMuuaayyeennee  nneelleerrii  kkaappssýýyyoorr??
� Kan tahlili
� Ýdrar tahlili 
� Dýþký tahlili 
� Vücuttaki yaðýn ölçülmesi
� Akciðer fonksiyonunun tetkiki 
� Elektrokardiyogram (EKG)
� Dahili hastalýklar hakkýnda
rapor
� Tansiyon ölçümü
� Ýþitme testi ile kulak-burun-
boðaz tetkiki
� Bayanlar için: Simir testi ile
birlikte jinekolojik tetkik 
� Ergometri

Kan alýndýðýnda muayene için

gün tespit edilir. Yapýlacak mua-
yene sonunda bütün tahlil so-
nuçlarý hakkýnda doktorunuz si-
zinle görüþecek ve önerilerde
bulunacaktýr. Bu görüþmeden
sonra tahlil ve muayene sonuç-
larýný içeren tüm raporlar size
verilecektir.

MMuuaayyeennee  yyeerrlleerrii  vvee  
kkaann  aallmmaa  ggüünnlleerrii

Aþaðýda yazýlý olan yerlerde ve
günlerde kan aldýrmaya gidebi-
lirsiniz. Kan tahliline gitmeden
12 saat önce herhangi birþey
yememek, içmemek, sigara
kullanmamak gerekiyor.

GGeenneell  bbiillggii  aallmmaakk  iiççiinn::
Tel.: 531 14-87604

33..,,  HHaaiinnbbuurrggeerr  SSttrraassssee  5577-6633
Tel.:712 24 57
KKaann  aallddýýrrmmaa  ggüünnüü::
Pazartesi saat 8-10 arasý 
Muayene olmak için randevu
alma günleri (Telefonla randevu
almak gerekiyor): Salý`dan
Cuma`ya kadar  8-11 arasý.
1100..,,  PPeerr-AAllbbiinn-HHaannssssoonn-

SSiieeddlluunngg  OOsstt,,    
Ada-Christen-Gasse 2/C
Tel.: 688 21 60
KKaann  aallddýýrrmmaa  ggüünnüü  ::
Salý saat 7-9 .
Pazartesi, Çarþamba, Perþembe,
Cuma saat 8-11 arasý (Telefonla
randevu almak gerekiyor.)
1155..,,  SSoorrbbaaiittggaassssee  33
Tel.: 982 44 39
KKaann  aallddýýrrmmaa  ggüünnüü::  
Cuma saat 7:30-9:30 
Pazartesi`den Perþembe`ye
kadar saat 8-11 arasý (Telefonla
randevu almak gerekiyor.)
2200..,,  RRoommaannooggaassssee  2277  
Tel.: 333 16 77
KKaann  aallddýýrrmmaa  ggüünnüü::  
Perþembe saat 8-11 
Salý saat 8-11 arasý, 
Çarþamba saat 8-11 ve 13.30-
16.30 arasý, 
Perþembe saat 13.30-16.30
arasý (Telefonla randevu almak
gerekiyor.)
2211..,,  GGrroossssffeellddssiieeddlluunngg,,
PPaassttoorrssttrr..  2222//11
Tel.: 259 62 12
KKaann  aallddýýrrmmaa  ggüünnüü  ::
Çarsamba saat 7.30-9.30 

Pazartesi, Salý ve Perþembe saat
8-11 arasý (Telefonla randevu
almak gerekiyor.)

Kan alýndýktan sonra yukarýda
verilen saatlerden daha geç sa-
atlerde muayene olmak iste-
yenler, özellikle çalýþanlar, mua-
yene günü için randevu alýrken
bu isteklerini yetkili kiþiye söy-
leyebilirler.
KKaallpp-kkaann  ddoollaaþþýýmmýý  tteettkkiikkii  
20.Romanogasse 27 
Tel.: 333 16 77
Çarþamba 13.30-17.30
Perþembe saat 8-12 
Viyana Belediyesi ayrýca kalp ve
kan dolaþýmý ile ilgili ek bir ön
tedbir muayenesi olanaðý saðla-
maktadýr. Özellikle yüksek tan-
siyonu olan veya kalp hastalýk-
larýna iliþkin þüphesi olan kiþiler
bu muayeneden sonra burada
özel kalp-kan dolaþýmý muaye-
nesine tabi tutulabilirler.
Doktorla sonuçlarýn görüþülme-
sinden sonra yaþam biçimi ile
ilgili bilgi verilir. Böylece enfark-
tüs gibi olumsuz sonuçlar do-
ðurabilecek durumlar önlenir.

Ücretsiz saðlýk kontrolü
DDüüzzeennllii  aarraallýýkkllaarrllaa  yyaappýýllaann  ssaaððllýýkk  mmuuaayyeenneelleerrii,,  cciiddddii  hhaassttaallýýkkllaarrýýnn  eerrkkeenn  tteeþþhhiissiinnddee  

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

olarak bu haklarý sizin için araþ-
týrdýk. 

BBaakkýýmm  PPaarraassýý
Avusturya, muhtaç olanlar için
bakým-tedbir sistemi kuran ilk
ülkelerden biridir.  Çýkarýlan
kanunlarla ihtiyacý olanlar için
bakým ücreti hakký getirilmiþtir.

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

Bakým Ücreti; günlük ihtiyaçla-
rýn karþýlanmasý, evin ve kiþisel
bakým eþyalarýnýn temizlenme-
si, çamaþýrlarýn temizlenmesi,
evin ýsýtýlmasý ve yer deðiþtir-

mek için gereken yardým dur-
umlarý için talep edilebilir.
Bakým parasý talebi kiþinin ken-
disi tarafýndan sözlü olarak da
ilgili merciye bildirilebilir.
Bundan sonra doktor tarafýn-
dan belirlenen ihtiyaç durumu-
na göre ödenecek miktar belir-
lenir. Bakým parasý emeklilik
maaþýný ödemekle yükümlü
kurum tarafýndan karþýlanýr.
Kiþinin bakýmýnýn yakýnlarý tara-
fýndan yapýlmasý durumunda
da bakým parasý talep edilebilir.

Sosyal Hizmetler
Bakým parasýnýn dýþýnda gerek
devlet kurumlarý gerekse de
sosyal ve yardýmlaþma kurum-
larý tarafýndan yaþlý-muhtaçlara

çeþitli sosyal hizmetlr sunul-
maktadýr. Taxi ile taþýma, ev
temizliði, huzur evleri ve acil
telefon hattý hizmetleri gibi bu
hizmetler kiþinin ihtiyaç seviye-
sine göre sunulur. Bu hizmetle-
rin ücreti kiþilerin gelirine göre
ilgili sosyal kurumlar tarafýndan
belirlenir. Bu durumda bakým
parasý da göz önünde tutulur.

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

Avusturya�da yaþlýlar için hukuki haklar

VViiyyaannaa- Psikolojik terör olarak
da tanýmlanan Stalking´e
karþý yapýlmasý gerekenler ve
alýnacak önlemler uzmanlar
tarafýndan þu þekilde sýralanýy-
or:

KKeessiinn  oollaarraakk  rreeddddeeddiinn
Uzmanlar Stalking maðdurla-
rýnýn Stalkerle (tehdit edenle)
hiç bir þekilde kontaða geçme-
mesi, SMS, telefon ya da E-
maillerine cevap vermemesi
yönünde uyarýyor. En önemlisi

eðer varsa þahitlerle baðlantý
kurmak. 

BBeellggee  ttooppllaayyýýnn
Stalkerin her bir eylemini titiz-
likle not etmek çok önemli.
SMS, E-mail ya da mobilbox
kayýtlarý gibi mahkemede delil
olabilecek her türlü veriyi kay-
dedin. 

HHeeddiiyyee  kkaabbuull  eettmmeeyyiinn
Stalkerin gönderdiði hediyele-
ri geri gönderin, böylece sizin-

le bir baðlantý kurduðunu dü-
þünmesin.

BBiillggii  ttooppllaayyýýnn
Stalkerin tanýdýklarý ve arkada-
þlarýndan onun hakkýnda bilgi
toplayýn.

PPoolliissee  bbaaþþvvuurruunn
Eðer Stalker tarafýndan takip
ediliyorsanýz hemen en yakýn
polis karakoluna baþvurun.
(Telefon 0800/21 63 46 ya da
www.stlking.at) 

Stalking�e (tehditlere) 
karþý ne yapmalý?

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Aile içi þiddete hayýr! 

VViiyyaannaa-  Birleþmiþ Milletler (BM)
Ýnsan Haklarý Komisyonu Ka-
dýna Karþý Þiddet Özel Ra-
portörü Prof. Dr. Yakýn Ertürk,
kadýna karþý þiddetin muhbir-
lerle ve merhametle çözüleme-
yeceðini ifade ederek, bu tür
sorunlarýn çözülebilmesi için
her þeyden önce güçlü bir siya-
si irade gerektiðini bildirdi.
Hürriyet, BM Nüfus Fonu, CNN
Türk ve Çaðdaþ Eðitim Vakfý'nýn
ev sahipliðinde Ýstanbul Valili-
ði'nin desteðiyle düzenlenen
�Aile Ýçi Þiddete Son! Kon-
ferans 2005: Dünyadan Örnek-
ler� baþlýklý uluslararasý konfe-
rans, Ýstanbul Teknik Üniversi-
tesi (ÝTÜ) Maçka Yerleþkesi'nde
baþladý.

��KKaaddýýnnllaarrýýnn  yyüüzzddee  4400''ýý  kkööttüü
ddaavvrraannýýþþýý  ddooððaall  ssaayyýýyyoorr��  

Ertürk Türkiye'de kadýnlarýn
yüzde 40'ýnýn kötü davranýþý ve

þiddeti doðal karþýladýðýný ifade
ederek, bazý kadýnlarýn da bir-
kaç tokadý þiddet saymadýðýný
söyledi. �Aile Ýçi Þiddete Son�
kampanyasýný geçen yýl baþlat-
týklarýný hatýrlatan Sabancý, ça-
lýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Medeni Kanun'da yapýlan deði-
þikliklerin halen toplum tarafýn-
dan anlaþýlmadýðýný belirten
Sabancý, herkesin kiþisel hak ve
sorumluluklarýný bilmesinin ö-
nemine iþaret etti.

����TTüürrkkiiyyee''ddee  hheerr  33  kkaaddýýnnddaann
11''ii  þþiiddddeett  ggöörrüüyyoorr��

BM Nüfus Fonu Enformasyon,
Medya ve Kaynak Oluþturma
Birimi Direktörü Safiye Çaðar
da Türkiye'de her 3 kadýndan
1'inin þiddet gördüðünü söyle-
di. Hacettepe Üniversitesi'nin
yaptýðý bir araþtýrmanýn, Türki-
ye'deki kadýnlarýn yüzde 40'ýnýn
kocalarýnýn dövmesini kabul
ettiðini, yüzde 63'ünün de þid-
detin gerekçesi olabileceðini
düþündüðünü ortaya koydu-
ðunu anlatan Çaðar, hükümet-
lerin bu konuya hassasiyet gös-
termelerini istedi.

��ÞÞiiddddeettee  uuððrraammaakk  kkiimmsseenniinn
kkaaddeerrii  ddeeððiillddiirr��

BM Ýnsan Haklarý Komisyonu
Kadýna Karþý Þiddet Özel Ra-
portörü Prof. Dr. Yakýn Ertürk
de konuþmasýna �Türkiye'de
Güldünya Tören isimli bir kadýn
devlet hastanesinde öldürülü-
yor. Adana'da bir kadýn, sokak
ortasýnda býçaklanýyor... Bu na-
sýl bir manzara? Biz nasýl insan-
larýz? Nasýl bir toplumuz? Bu
manzaralarla ne AB'ye, ne de
cennete girilir.� diyerek baþla-
dý. Bu tur sorunlarýn ne muh-

BBiirrlleeþþmmiiþþ  MMiilllleettlleerr  ((BBMM))  ÝÝnnssaann  HHaakkllaarrýý  KKoommiissyyoonnuu  KKaaddýýnnaa  KKaarrþþýý  ÞÞiiddddeett  ÖÖzzeell  RRaappoorrttöörrüü  PPrrooff..  DDrr..
YYaakkýýnn  EErrttüürrkk,,  kkaaddýýnnaa  kkaarrþþýý  þþiiddddeettiinn  mmuuhhbbiirrlleerrllee  vvee  mmeerrhhaammeettllee  ççöözzüülleemmeeyyeecceeððiinnii  iiffaaddee  eeddeerreekk,,
bbuu  ttüürr  ssoorruunnllaarrýýnn  ççöözzüülleebbiillmmeessii  iiççiinn  hheerr  þþeeyyddeenn  öönnccee  ggüüççllüü  bbiirr  ssiiyyaassii  iirraaddee  ggeerreekkttiiððiinnii  bbiillddiirrddii..
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AAnnkkaarraa- Türkiye Nüfus ve Sað-
lýk Araþtýrmasý  verilerine göre,
kadýnlarýn, eþleri tarafýndan
fiziksel þiddete maruz kalma
nedenleri arasýnda, �yemeði
yakmasý, parayý gereksiz yere
harcamasý, cinsel iliþkide
bulunmayý reddetmesi� yer

alýyor.15-19 yaþ grubunda
bulunan kadýnlarýn yüzde
63'ü, 45-49 yaþ grubunda bu-
lunanlarýn yüzde 39'u, batý
bölgelerinde yaþayan kadýnla-
rýn yüzde 32,5'i, doðuda yaþa-
yanlarýn yüzde 49'u, kocasýnýn
kendisini dövmesini haklý bu-

luyor. Verilen bilgiye göre,
2001-2004 yýllarý arasýnda 16
bin 602 kýz kaçýrma olayý ya-
þandý, 3 bin 366 kadýnýn ýrzýna
geçildi, bin 803 kiþinin evlen-
me vaadiyle kýzlýðý bozuldu,
bin 371 kadýn fuhuþa teþvik-
ten dolayý maðdur oldu.

Kadýnlar neden þiddet görüyor?

VViiyyaannaa- 2005 yýlýnýn ilk yarýsýn-
da 652 kadýn, Viyana�daki dört
kadýn evinden birine sýðýndý.
Bu sayý, geçen yýlýn toplamýný
aþýyor! Aile içi zorbalýk yaþayan
çocuklar da aðýr olumsuz etki-
ler altýnda kalýyor.
Viyana�da bulunan dört kadýn
evi toplam 164 kadýn ve çocu-
ða güvenli bir barýnak sunuyor.
Kadýn evlerinin yaný sýra 26

apartman dairesi de geçen yýl
tam kapasiteyle doldu. Kadýn
haklarýndan sorumlu Belediye
Meclisi Üyesi Sonja Wehsely,
özellikle çocuklarýn olumsuz
etki altýnda kaldýklarýný belirtti.
Çocuklarýn uyku bozukluðu,
korku, öðrenme sorunlarý ve
baþarý eksikliði gösterdiklerini
bildiren Wehsely, Viyana
Belediyesi�nin zorbalýkla mü-

cadele bütçesini 2000 yýlýndan
bu yana yüzde elli oranýnda
artýrdýðýný ifade etti. Kadýnlara
yardým ekibi 24 saat boyunca
717 19 numaralý telefondan
aranabiliyor.

birlerle, ne merhametle çözüle-
ceðini ifade eden Prof. Dr. Er-
türk, sözlerini þöyle sürdürdü:
�Bu tür sorunlarýn çözümü için
her þeyden önce güçlü bir siya-
si irade gerekir. Buradan hükü-
met ve yetkililere çaðrýda bulu-
nuyorum. 2010 yýlýna kadarki
dönemi, 'Kadýna karþý þiddete
son kampanyasý' ilan etsinler.
Ve devletin bütün gücünü se-
ferber etsinler. Toplumu da ha-
reketlendirsinler.�

EEþþiittssiizzlliikk  
Ýnsan haklarýnýn ailede baþla-
mak zorunda olduðunu vurgu-
layan Prof. Dr. Ertürk, farklý
ülkelerde görev aldýðýný ve ka-
dýna karþý þiddetin tüm top-
lumlarda olduðunu gördüðü-
nü anlattý. Prof. Dr. Ertürk, ka-
dýn-erkek eþitsizliðini kaldýrma-
nýn önemine iþaret ederek,
�Kadýna karþý þiddeti önlemek
için devlete görev düþüyor� de-
di. Þiddetin her türlü þekliyle
ataerkil düzenin yansýmasý ol-
duðunu belirten Prof. Dr. Er-
türk, korku ve sindirmenin ata-
erkil yapýnýn olmadýðý toplum-
larda da görüldüðüne deðindi.
Prof, Dr. Ertürk, dünyada ka-
dýnlarýn yüzde 65'inin bir þekil-
de þiddete maruz kaldýðýný, bu
þiddetin yüzde 95'inin de aile
içinde yaþandýðýný dile getire-
rek, Ýngiltere'de 4 kadýndan
birinin aile içi þiddet yaþadýðýný,
Rusya'da da binlerce kadýnýn
eþleri veya aile yakýnlarý tara-
fýndan öldürüldüðü bildirildi. 

Aileiçi zorbalýk artýyor
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BBiirrooll  KKýýllýýçç

VViiyyaannaa  - Resmi rakamlara göre
120 adet ziyaret mekaný olan
Ýstanbul'da, her türlü 'kul sýkýn-
týsý' için bir deva kapýsý var.  Tür-
kiye genelinde ise  1000�den
fazla dua edilen Türbe var.
�Fatiha Süresi�nde yer alan a-
yete göre �Yalnýz sana ibadet e-
der, yalnýz senden yardým dile-
riz� demesi gereken Allah�ýn ku-
lu, adeta kendisi ile dalga ge-
çiyor ve þirke düþüyor� diyen
Avusturya Türk Kültür Derneði
Genel Sekteri Dr. Mustafa Sað-
lam, �Türbelerden medet u-
manlar, aslýnda Allah�a, o tür-
bede yatan zatý ortak koþuyor-
lar. Türbede yatan, kim olursa
olsun ölmüþtür. Ona �Allah rah-
met eylesin� demekten baþka
söyleyecek bir söz yoktur. Ölü-
ler, diri olan ve ondan yardým
dileyenlere, Allah katýnda þefa-
at ve yaklaþtýrma isteyenlere
cevap veremezler. Peygamber
efendimiz bile hayatta iken,
Allah ile kullarý arasýna girme-
miþtir. Cahillik yapýp, belki ha-
yatta iken Allah�ýn çok iyi bir
kulu olan ancak þimdi türbede
yatanlardan yardým dileyenler,
ahirette o türbede yatan kiþinin
þikayetine maruz kalacaklar.
Allah dýþýnda hiç bir kimseden
dua yoluyla yardým dilemeyin.
Bunun için ne türbeye, ne me-
zarlýða, ne de baþka bir yer veya
objeye ihtiyaç vardýr. Yakarýþ,
doðu ile batý, yer ile göðün sa-
hibi Allah�a her yerden olmalý-
dýr. Ýslam�da, ne Ruhban sýnýfý,
ne de resmi mabet, yani ibadet
yeri vardýr. Uyarmasý bizden.
Aklý ve gönlü çalýþanlara, Ku-
r�an-ý Kerim�i ana dillerinde
okumalarýný tavsiye ederiz�
dedi. Ýnönü Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr.
Mustafa Arslan, batýl inanç
kavramýnýn özellikle kadýnlarda
çok daha kuvvetli olduðunu

söylüyor. Bunu da hayal güçle-
rinin erkeklere oranla çok daha
ku vetli olmasýna baðlýyor.
Evliyalar, türbeler, yatýrlar þehri
Ýstanbul... Resmi olmayan ra-
kamlara göre 700'ün üzerinde,
Ýstanbul Türbeler Müzesi Mü-
dürlüðü'nün açýklamasýna göre
ise 120 adet ziyaret mekaný bu-
lunan þehirde, hemen her türlü
'kul sýkýntýsý' için bir deva kapýsý
bulmak mümkün. Bugün Ýstan-
bul'un herhangi bir sokaðýný
adýmlarken, böylesi bir mekana
rastlamanýz olasý. Bütün bu
mekanlarýn ayrý hikayeleri, bu
hikayelere uygun ziyaret þekille-
ri, sýkýntýlarý olan kiþilerin bu
ziyaretlerden farklý beklentileri
oluyor. Türbeler, suda boðul-
maktan korkanlar, parasal sý-
kýntý çekenler, hayýrlý bir kýsmet
bularak evlenmek  isteyenler,
çocuk veya iþ sahibi olmak is-
teyenler ya da sýnavlarýnda ba-
þarýlý olmak isteyenler tarafýn-
dan ziyaret ediliyor. 
Ýstanbul, bin yýllýk Ýslam kültü-
rüne dayalý mistik birikimini,
sýkýntý sahiplerinin hizmetine
bu þekilde sunuyor. Bu yüzden,
yýlýn hangi günü giderseniz
gidin, yaþam þartlarýnýn zorladý-
ðý ve çýkýþ yolunu tek baþýna
bulamayan insanlarý, bu türbe-
lerin, yatýrlarýn içinde ya da ka-
pýsýnda bulmak mümkün. Üzü-
cü bir durum, hepsi Ýslam dýþý
ve büyük günah. Hem de en
büyük günah. Çünkü burada
Allah�a ortaklýk koþuluyor.

ÝÝHHLLAASS SSÜÜRREESSÝÝ��NNÝÝNN ÝÝKKÝÝNNCCÝÝ AAYYEETTÝÝ
BBAAKKIINN NNEE DDÝÝYYOORR??

��Allah'týr;  Samed'dir/
tüm  ihtiyaçlarýn,  niyet-
lerin,  övgülerin,  yakarýþ-

larýn  yöneldiði  tek  
kuvvettir!    

(Ýhlas  Süresi,
Ayet  2,  Meal)  

��Türbeden medet ummak 
Allah�a ortak koþmak ve þirktir��

Rezaletin  belgesi  örnek  bir  haber
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Aklýn merkezi insan
beyninin, dýþtan

görünüþü.

Müslümanlar acaba aklýn
merkezi olan beyni

kullanýyor mu?

�Allah, pisliði aklýný
kullanmayanlar üzerine býrakýr.�

Kur�an�ý Kerim/ Yunus Süresi/ Ayet 100/Meal

�Allah, pisliði aklýný
kullanmayanlar üzerine býrakýr.�
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Viyana  Belediyesi`ne  ait  bir  çocuk  yuvasýna  baþvuru  internet  aracýlýðý  ile  de  yapýlabilecek.  Böylece  anne-bbabalar  in-
ternetten  çocuk  bakýmýna  iliþkin  olanaklar  hakkýnda  tüm  bilgileri  almanýn  yaný  sýra  çocuklarýný  internet  aracýlýðý  ile

kaydetme  olanaðýný  da  bulabilecekler.

Belediyeye ait çocuk yuvalarýna baþvuru

VViiyyaannaa-  Kreþlerdeki yer daðýlý-
mýnda anne-babanýn çalýþýp ça-
lýþmadýðý, çocuðun yaþý (çocuk
yuvasý gruplarýna baþvuruda
yaþlarý büyük olan çocuklara
öncelik tanýnýyor) ve sosyal fak-
törler gibi esaslar dikkate alýný-
yor. Baþvurunun yapýldýðý za-
man sonucu belirlemiyor.
Eðer ayný yýlýn Eylül ayýndan iti-
baren çocuðunuz için bir yere
gereksinimiz varsa, Ocak ve Þu-
bat ayýnda kayýt ettirmeniz ye-
terli olacaktýr.
MA 11A`ya ait servis yerleri,
çocuðunuz için uygun bir yerin
bulunmasý ile ilgili tüm bilgileri
vererek, gerek evinize gerekse
iþyerinize yakýn bir yer bulun-
masý konusunda yardýmcý ol-
maktadýr. Çocuðunuz için bir
yer varsa, önerilen yuvanýn mü-
dürü ile görüþmek için davet
edildiðinizde, çocuðunuzun k-
reþ veya yuvaya baþlamasýna
iliþkin sormak istediðiniz tüm
sorularý sorabilirsiniz. 
Yýl içerisinde çocuk yuvasýnda
acil yere ihtiyacý olan aileler her
zaman MA 11A`nýn merkezine
veya ilçe þubelerine baþvurabi-
lirler.
ÇÇooccuukk  yyuuvvaallaarrýýnnýýnn  aaççýýkk  
oolldduuððuu  ssaaaattlleerr
Viyana Beledeyisine ait çocuk
yuvalarý Pazartesi'den Cuma'ya
kadar saat 6.30'dan 17.30'a ka-
dar açýktýr. Çocuðunu tam gün
(saat 6.00-18.00 arasý), yarým
gün (saat 08.00-12.00 veya
(13.00-17.00 arasý) veya kýsmi
zamanlý (saat 06.00-14.00
veya 12.00.-18.00 arasý) yuva-
ya verebilirsiniz.  Belediyeye ait
yuva ve kreþler bütün yýl boyun-
ca açýktýr, yaz tatiline iliþkin
düzenleme zamanýnda ailelere
bildirilir.
BBaaþþvvuurruu  ttaarriihhlleerrii
1 Eylül 2004'den 31 Aðustos
2005'e kadar olan dönem için

baþvurularýn Ocak ve Þubat
2004'te yapýlmasý gereklidir. 
-2003/2004 yýlý için (1 Eylül
2003'den 31 Aðustos 2004'e
kadar) baþvurularý her zaman
yapmak mümkündür.
OOkkuull  ssoonnrraassýý  kkrreeþþ  ((HHoorrtt))  
iiççiinn  bbaaþþvvuurruu  
-Birinci sýnýfa gidecek olan ço-
cuklar için okula kayýt yaptýrýr-
ken tam gün çocuk bakýmý ile
ilgili bir baþvuru formu veril-
mektedir. Bu formun orada
doldurulup verilmesi gerek-
mektedir.
-Ýkinci sýnýf için ise MA 11 A'nýn
servis yerlerine baþvurmak ge-
rekir.
-Kýsa süreli gereksinim duyulan
okul sonrasý kreþ yeri için baþ-
vuru bütün yýl boyunca her
sýnýf için mümkündür.
EEnntteeggrraassyyoonn  yyeerrlleerrii  
iiççiinn  bbaaþþvvuurruu
Eðer çocuðunuzun herhangi
bir özürü dolayýsý ile özel gerek-
sinimleri varsa, MA 11A'nýn psi-
kologlarý ile yapacaðýnýz kap-

samlý görüþme sonucunda ço-
cuðunuz için en uygun olan
entegrasyon yeri konusunda
yardýmcý olmaktadýr. Bu görüþ-
meden sonra çocuðunuzun
hangi çocuk yuvasýna gideceði
kararlaþtýrýlýr.
Bu konuda yetkili psikologlarýn
telefon numaralarýný 263 22 30
101 no.lu telefondan öðrene-
bilirsiniz.
ÇÇooccuukk  yyuuvvaallaarrýýnnýýnn  vvee  kkrreeþþlleerriinn
üüccrreettlleerrii  vvee  iinnddiirriimm  oollaannaakkllaarrýý
nneelleerrddiirr??
Yuva için ödenmesi gereken ay-
lýk ücret anne-babanýn aylýk net
geliri, ayný evde yaþayan tüm
çocuklar için alýnan çocuk ba-
kým parasý, çocuk yardým para-
sý, nafaka ve yuvaya gidecek
çocuðun kendine ait geliri dik-
kate alýnarak hesaplanýr. Aileye
ait net gelir dikkate alýnarak en
fazla bir yýl olmak üzere indirim
yapýlmaktadýr. Ýndirimler esas
itibariyle 2.209.- Euro'nun al-
týndaki gelirler için uygulan-
maktadýr. 

Anne ve babanýn elde ettiði ge-
lire göre sosyal olarak kademe-
lendirilmiþtir. Ýndirimler belli bir
süre için uygulanýr ve yeniden
uzatýlmak isteðinde, gerekli
belgeler yeniden ibraz edilir.
GGeerreekkllii  oollaann  bbeellggeelleerr  
ÜÜccrreettllii  bbiirr  iiþþttee  ççaallýýþþaannllaarr  iiççiinn::
-Maaþ Belgesi 
(Lohnbestätigung)
� Çocuk bakým parasýna iliþkin
beyan (Kinderbetreuungsgeld) 
�Devam eden evliliklerde hem
anne hem de baba için beledi-
ye MA 11A'nýn maaþ belge for-
mu veya formdaki belgeleri içe-
ren ücret belgesi
SSeerrbbeesstt  mmeesslleekk  ssaahhiipplleerrii  iiççiinn::  
� Gelirin hesaplanmasýnda esas
alýnan tüm belgeler (Bilanço,
kasa defterleri, vergi beyanlarý),
�Çocuk bakým parasýna iliþkin
beyan (Kinderbetreuungsgeld) 
ÝÝþþssiizzlliikk  ppaarraassýý  ((AArrbbeeiittsslloosseenn-
ggeelldd)),,  mmaahhrruummiiyyeett  ppaarraassýý  ((NNoott-
ssttaannddhhiillffee)),,  ddooððuumm  ppaarraassýý  ((KKaa-
rreennzzggeelldd)),,  ççooccuukk  bbaakkýýmm  ppaarraassýý
((KKiinnddeerrbbeettrreeuuuunnggssggeelldd)),,  hhaassttaa
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ppaarraassýý  ((KKrraannkkeennggeelldd))  vveeyyaa  ee-
mmeekkllii  mmaaaaþþýý  aallaannllaarr::  

AMS'in kayýt kartý (Meldekarte)
ve alýnan iþsizlik parasýnýn,
mahrumiyet parasýnýn, doðum
parasýnýn miktarý hakkýnda bil-
diri, en son hasta parasýna iliþ-
kin belge, emekli maaþýna ait
son belgeyi beyan etmelidirler.
Nafaka ödeniyor ise, yine bu-
nunla ilgili tüm belgelerin ibraz
edilmesi gerekmektedir.

MMAA  1111AA''nnýýnn  sseerrvviiss  bbüürroollaarrýý::
-11..,,  22,,  88..,,  99..  vvee  2200..  VViiyyaannaa  iiççiinn::
1090 Wien, 
Alserbachstr. 18/4
Tel.: 534 36 99 01870

-33..,,  44..  vvee  1111..  VViiyyaannaa  iiççiinn::
1030 Wien,
Hagenmüllergasse 20
Tel.: 711 34 99 038 21

-55..  vvee  1100..  VViiyyaannaa  iiççiinn::
110 Wien
Randhartingergasse 19/17
Tel.: 605 34 99 10876

-66..,,  77..,,  1122..,,  vvee  1133..  VViiyyaannaa  iiççiinn::
1130 Wien,
Hietzinger Kai 1-3
Tel.:878 34 99 13870

-1144..,,  1155..,,  vvee  1166..  VViiyyaannaa  iiççiinn::
1160 Wien,
Kreitnergasse 43
Tel.: 491 96 99 16870

-1177..,,  1188..  vvee  1199..  VViiyyaannaa  iiççiinn::
1190 Wien,
Hohe Warte 3
Tel.: 360 34 99 19070

-2211..  VViiyyaannaa  iiççiinn  ::
1210 Wien,
Am Spitz 1
Tel.: 277 34 99 35219

-2222..VViiyyaannaa  iiççiinn::
1220 Wien,
Bernoillistr.7
Tel.: 211 23 99 22870

-2233..  VViiyyaannaa  iiççiinn  ::
1230 Wien,
Haeckelstr.4
Tel.: 863 34 99 23870

TTüümm  sseerrvviiss  bbüürroollaarrýýnnýýnn  ççaallýýþþmmaa
ssaaaattlleerrii::  
Pazartesi, Salý, Perþembe günle-

ri: 08.00-12.00. Perþembe
günleri ayrýca: 15.30-17.30.

VViiyyaannaa- Kitap okuma alýþkanlý-
ðý, bilgi edinmenin yanýsýra
düþüncelerimizi ifade etme ve
güzel konuþma yeteneðinin
geliþtirilmesinde de önemli rol
oynamaktadýr. Ýþ yaþamýndan
özel iliþkilere kadar, insanlarýn
düþüncelerini doðru olarak ak-

tarmasý, iliþkilerin saðlýklý ol-
masýný saðlamaktadýr. Hayata
bakýþ açýsýnýn geniþlemesi ve
olaylarý deðiþik yönlerden de-
ðerlendirebilme özelliðinin ka-
zanýlmasýnda da kitaplarýn ö-
nemi inkar edilemez. 
Anadilde okunan kitaplar ise

anadilimizi korumaya ve geliþ-
tirmeye yardýmcý olmaktadýr.
Özellikle yurt dýþýnda yaþayan
vatandaþlarýmýz anavatandan
uzakta yaþadýklarý için Türkçe
yazma  ve okuma konularýnda
sýkýntý yaþayabilmektedirler. 
Hem bu sýkýntýlarý aþmak hem
de boþ zamanlarý deðerlendir-
me açýsýndan, kitaplarýn dün-
yasý sayýsýz olanak sunuyor.  

Viyana Belediyesi kütüphane-
leri sayesinde Türkçe ve diðer
dillerdeki kitaplar, cd`ler ve
kasetler uygun ödünç alma  fi-
yatlarý ile temin edilebiliyor.

Viyana Entegrasyon Fonu'nun
önceden düzenlediði bilgilere
göre aþaðýdaki þehir kütüpha-
nelerinde Türkçe yayýnlara
rahatlýkla ulaþabilirsiniz: 

- 1020 Wien, Zirkusgasse 3
- 1020 Wien, Engerthstr. 197
- 1030 Wien, Fasangasse 35-37
- 1030 Wien, Erdbergstr. 5-7
- 1050 Wien, Pannaschgasse 6
- 1060 Wien, Mollardgasse 87
- 1070 Wien, 

Urban-Loritz- Platz 2
- 1090 Wien,

Währinger Gürtel 18-__20 
- 1100 Wien Hasengasse 3
- 1120 Wien, Längelfeldgasse 13-15
- 1140 Wien, 

Hütteldorfer Str. 130
- 1150 Wien,

Schwendergasse 39 - 43
-1160 Wien, Rosa-Luxenburg.4
- 1170 Wien, Hormayrgasse 2 
- 1200 Wien,

Pappenheimg.10-16

Viyana kütüphanelerinde Türkçe eserler
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Balýk vazgeçilmez bir besin kaynaðý
Balýkçý Kenen olarak bilinen
Kenan Balcý �Ýnsan saðlýðýný
koruyan temel taþlardan birisi
olan balýk, her yaþta vazgeçil-
mezimiz olmalýdýr. Vücudun
yýpranan dokularýný onaran ve
büyümeye yardým eden, protei-
ni zengin bir gýda maddesi olan
balýk; bünyesinde iyot, kalsiy-
um, fosfor, demir gibi Mina-
relerle yaþam için gerekli olan
vitaminleri de içermektedir.
Balýk etindeki Protein kalitesi,
anne sütüne çok yakýn kalitede-
dir. Kolesterol sorunu olanlar
için tavsiye edilen en iyi hayv-
ansal gýda balýktýr� diyor.

BBaaððýýþþýýkkllýýkk  ssiisstteemmiinnii  
ggüüççlleennddiirriiyyoorr

Balýkçýnýz Kenan balýðýn yarar-
larýnýn bu kadarla sýnýrlý olma-
dýðýný, insan bünyesinde kan
akýþýný ve iltihaplanmalara karþý
baðýþýklýk sistemini düzenledi-
ðini de sözlerine ekledi. Balýðýn
çocuklarýn büyümesinde ve
zekâ geliþiminde önemli rol
oynadýðýný söyleyen Balýkçý
Kenan  �Balýðýn bileþiminde
karbonhidratlar olmadýðýndan
þeker hastalarýna birebirdir.
Vücut direncini artýrýr ve hücre
bozulmasýyla ilgili hastalýklarý
engeller. Kalp krizini, sonrasýn-

daki felç ve ölüm riskini azaltýr.
Bunun yanýnda yüksek tansiyo-
nu düþürdüðü, özellikle balýk
tüketimi çok olan insanlarda
iyot eksikliðinden kaynaklanan
Guatr hastalýðýna pek rastlan-
madýðý da yapýlan araþtýrmalar-
da tespit edilmiþtir. Bunlarýn
dýþýnda prostat kanseri ve insan
saðlýðý için önemli eksiklerin
tamamlayýcýsýdýr balýk.�
Balýkçý Kenan söyle devam etti;
Balýketinin diyet bir besin kay-
naðý olmasýndan dolayý yetiþme

çaðýndaki çocuklarýn, hamile
bayanlarýn, özellikle rahatsýzlý-
klarý olan insanlar baþta olmak
üzere herkesin balýk tüketimi
konusunda daha hassas ve
tüketici olmalarý konusunda
tavsiyede bulundu; önemle altý-
ný çizdi.
BBaallýýkk  yyeetteerriinnccee  ttüükkeettiillmmiiyyoorr!!
Balýkçýnýz Kenan, üç tarafý
denizlerle çevrili ve tatlý su balý-
ðý yönünden zengin olan,
Türkiye�de bir kiþinin haftada
en az iki kere balýk yemesi

gerektiðini  ifade  ederek �Ne
yazýk ki, ülkemizde  kiþi baþýna
düþen balýk tüketimi 3 ile 8 kg
iken  diðer ülkelerde bu 10
ile100 kg arasýnda deðiþiyor.
Dünyada en az kalp damar has-
talýklarýnýn göründüðü Japon-
ya�da  balýk tüketimi kiþi baþýna
88 kg dýr.Bu açýdan ülkemizde
de  balýk tüketimini daha da
artýrýp daha zeki gençlik daha
saðlýklý  yaþlýlýk, daha saðlýklý bir
yaþam sürebiliriz.
(Balýkçý Kenan , Kenan BALCI)

DDüünnyyaannýýnn  bbiirrççookk  üüllkkeessiinnddee  bbiirr-
ççookk  bbiilliimm  aaddaammýý  bbuuggüünn  hhüüccrree-
lleerr  vvee  kklloonn  yyoolluuyyllaa  llaabboorraattuuvvaarr-
ddaa  eett  üürreettiimmii  kkoonnuussuunnddaa  ççaallýýþþ-
mmaallaarrýýnnýý  hhýýzzllaannddýýrrýýyyoorr..
2001 yýlýnda Nasa�nýn baþladý-
ðý çalýþmalarý bugün Alman
Hükümeti de hücreden domuz
eti yetiþtirilebilmesi için ayýrdý-
ðý 2 milyon dolarlýk bütçeyle
destekliyor. Tüm bu çalýþmalar
sonucunda laboratuvarda et
üretimini baþaran bilimadam-
larý 1 kilo eti 10 bin dolara mal
ediyor.

Bilimadamlarý eti �myoblast�
adý verilen bir kas hücresiyle
yapay et üretiliyor. Canlý, ya-
þayan bir hayvandan alýnan bu

hücre glucose, amino asit, ve
minerallerle birleþtiriliyor. Ge-
çici bir yapý iskelesinde biore-
aktöre yerleþtirilen hücrelere

kas lifi haline dönüþünceye
kadar elektrik veriliyor. Üretilen
bu etin canlý hayvan etine
oranla daha saðlýklý olduðu da
vurgulanýyor. Bilimadamlarý
þimdi, kötü hayvansal yaðlarý
iyi yaðlar ve omega 3�le deðiþ-
tirmenin formülünü arýyor.
Dünyada her yýl ortalama 240
milyar kilo et tüketiliyor. Bir
hayvan kendisine verilen be-
sinlerin yüzde 75�ini metobi-
lazmasýnýn dýþýna atýyor. Buna
karþýn, kültür etinde hiçbir
kayýp olmuyor. 

Yapay et üretimi artýk mümkün
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VViiyyaannaa-  Avusturya�da Türk veya
Avusturya vatandaþlýðýna geç-
miþ üniversite eðitimi alan öð-
renci az. Türkiye�de lise veya ü-
niversite okuyan çocuðu olan
pek çok aile, �Avusturya�da ço-
cuðumu nasýl okuturum?� diye
soruyor. Viyana Entegrasyon
Fonu bununla ilgi çok güzel bir
çalýþma yayýnladý. Avusturya�da
yüksek öðrenim yapmak iste-
yen öðrencilerin, Avusturya�ya
gelmeden önce öðrenim yap-
mak istedikleri üniversiteye
baþvurarak, üniversiteye kabul
ile ilgili bütün bilgileri almalarý
gerekmektedir. Bu bilgileri üni-
versitelerin müdüriyetleri ver-
mektedir. Baþvuru hakkýnda ka-
rarý ise, üniversitenin rektörü
verir.

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  bbiirr  üünniivveerrssiitteeddee
ookkuummaakk  iiççiinn  ggeerreekkllii    þþaarrttllaarr::
11-  Baþvuran kiþinin Avusturya
lise diplomasýna veya (Reife-
prüfungszeugnis) eþit lise dip-
lomasýna sahip olmasý;
22-  Baþvuran kiþinin yeterli Al-
manca bilgisine sahip olmasý;
33-  Baþvuran kiþinin kendi ülke-
sinde Avusturya�da okumak is-
tediði öðrenim dalýnda öðre-
nim yapma hakkýna sahip ol-
duðunu belgelendirmesi ve bu-
nun için gerekli olan sýnavlarý

baþarmýþ ve gereken diðer þart-
larý yerine getirmiþ olmasý.
Eðer yabancý üniversite me-
zunlarý Avusturya�da doktora
yapmak isterlerse, lise diploma-
sý yerine (Reifeprüfunszeugnis),
üniversiteden mezun olduklarý-
na dair belgeyi (üniversite dip-
lomasý) ibraz etmeleri gerekir.

LLiissee  ddiipplloommaassýýnnýýnn  ddeennkklliiððii
((GGlleeiicchhwweerrttiiggeess  RReeiiffeezzeeuuggnniiss))
Yabancý bir lise diplomasýnýn A-
vusturya lise diplomasý ile
denkliði aþaðýdaki kriterlere da-
yanmaktadýr:
aa))  Devletlerarasý sözleþmeler
bb))  Diplomanýn tanýnmasý
(Nostrifikation)
cc))  Rektör kararý
Lise diplomasýnýn Federal Eði-
tim ve Kültür Ýþleri Bakaný tara-
fýndan  tanýnmasý ile Avusturya
lise diplomasýnýn içerdiði bütün
haklar kazanýlmýþ olur. Bakanlýk
tarafýndan tanýnmýþ lise diplo-
malarý, rektör tarafýndan hiçbir
incelemeye tabi olmadan kabul
edilir. Eðer bir lise diplomasý
gerek devletlerarasý sözleþme-
ler kapsamýnda gerekse Federal
Eðitim ve Kültür Ýþleri Bakaný
tarafýndan tanýnmamýþsa, üni-
versite veya yüksekokulun rek-
törü yabancý öðrencinin
üniversiteye kabul edilmesi ile

ilgili olarak lise diplomasýnýn
eþitliðini tetkik eder. Yüksek
öðrenim için baþvuruda bu-
lunan  yabancý öðrenci üniver-
siteye kayýt yaptýrmadan önce
tamamlama sýnavlarýný yapmak
zorundadýr.

AAllmmaannccaa  bbiillggiissii
Baþvuruda bulunan bütün öð-
rencilerin üniversitedeki dersle-
ri takip edecek kadar Almanca
bilgisine sahip olmalarý gerek-
mektedir. Eðer baþvuruda bulu-
nan öðrenci yeterli derecede
Almanca bilgisine sahip deðil-
se, Almanca sýnavý yapmak zo-
rundadýr. Bazý üniversitelerde
Almanca sýnavýnýn yapýlmasý
için belirli süreler þart koþul-
muþtur. Bu süreler ilgili üniver-
sitenin öðrenci iþlerinden öðre-
nilebilir.

LLiissee  ddiipplloommaassýýnnýýnn  ddüüzzeennlleennddiiððii
üüllkkeeddee  üünniivveerrssiitteeddee ookkuummaa
hhaakkkkýý::
Lise diplomasý sahibi yabancý
bir öðrencinin, Avusturya�da
yüksek öðrenim yapabilmesi i-
çin, Avusturya�da okumak iste-
diði bölümü kendi ülkesinde de
okuma hakkýna sahip olmasý ve
bunun için gerekli olan bütün
sýnavlarý baþarý ile vermiþ olma-
sý gerekir.

ÖÖrrnneeððiinn:: Viyana�da iþletme o-
kumak isteyen bir öðrencinin
kendi ülkesinde iþletme oku-
maya hak kazandýðýný belgeler-
le kanýtmasý gerekir. Eðer bir
öðrencinin Avusturya�da oku-
mak istediði bölüm kendi ülke-
sinde mevcut deðilse, o zaman
öðrencinin buna yakýn öðrenim
bölümünde  okuma hakkýnýn
olduðunu kanýtlamasý gerekir.
Eðer öðrencinin geldiði ülkede
hiçbir üniversite yoksa, o za-
man böyle bir kanýt getirmesi
gerekmez.

OOttuurrmmaa  ÝÝzznnii::
((AAuuffeennhhaallttssbbeerreeccttiigguunngg))  

EWR veya Ýsviçre vatandaþý
olmayan ve Avusturya�da yük-
sek öðrenim görmek isteyen
öðrencilerin Avusturya�da otu-
rum izni almalarý ve bu izin için
ilk baþvurunun yurt dýþýnda
yapýlmasý gerekir. Öðrenciler i-
çin baþvuru formlarý Avustur-
ya�nýn yurtdýþý temsilciliklerin-
den temin edilebilir. Avustur-
ya�da öðrenim gören öðrenci-
lerin her yýl oturma izni alýrken,
banka hesaplarýnda 5000 Euro
paralarý olduðunu kanýtlamala-
rý gerekir.

(Viyana Entegrasyon Fon)

Türk vatandaþlarý için 
Avusturya�da  Üniversite eðitimi

Avusturya�da üniversite okumak için
hangi þartlar gerekmektedir?
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TAVUK ETÝ ÜRÜNLERÝ ÇOK ÇEÞÝTLÝ 
Ailem Ürünleri, soya proteini, glüten, sütaký ve un gibi ek maddeler içermez.
Bu yüzden ürünlerimiz tamamýyla et tadý içerip, et pazarýnýn en iyisidir.

Ailem, hepimizin sevgilisi

VViiyyaannaa-  2003 yýlýna kadar A-
vusturya'da yabancý uyruklu
öðrencilerin resmi olarak çalýþ-
ma imkaný yoktu. Ancak A-
vusturya'da çok yüksek olan e-
ðitim masraflarýný karþýlamak i-
çin yabancý öðrencilerin yasa-
dýþý da olsa çalýþtýklarý herkes
tarafýndan biliniyordu. Bu du-
rumundan faydalanan iþ sa-
hipleri öðrencileri piyasa fiyat-
larýnýn çok altýnda kaçak olarak
çalýþtýrýyorlardý. Yabancýlarý Ça-
lýþtýrma Yasasý'nda yapýlan son
deðiþikliklerle bu problem kýs-
men de olsa çözüldü ve yaban-
cý öðrencilere kýsmi de olsa ça-
lýþma izni tanýndý. 

01.01.2003 tarihinden itiba-
ren geçerli olan yeni uygula-
maya göre yabancý öðrenciler
dönemlik iþgücü olarak yýlda

en fazla 3 ay, gelir sýnýrý olma-
yan bir iþte çalýþabilirler.
Bunun dýþýnda bütün yýl bo-
yunca gelir sýnýrlý olmak üzere
(Geringfügigkeitsgrenz) her-
hangi bir iþte çalýþabilirler. Bu
gelir sýnýrý 2004 yýlý hesapla-
masýna göre aylýk 316,19 Euro
olarak belirlenmiþtir. Ancak

yabancý öðrenciler sadece "ça-
lýþtýrma müsaadesi" (Beschaef-
tigungsbewilligung) ile çalýþa-
bileceklerdir.
Beschäftigungsbewilligung iþ-
verenin talebi üzerine en fazla
1 yýl geçerli olmak üzere verilir.
Beschäftigungsbewilligung
sadece belirli bir çalýþma yeri i-

çin geçerlidir. Bunun için çalýþý-
lacak firma ve çalýþma alaný
belirtilmek zorundadýr. 
Beschäftigungsbewilligung ile
çalýþma zorunluluðu, yabancý
öðrenciler için olumsuz bir du-
rum teþkil etmektedir. Ýþveren-
ler çalýþtýrma müsaadesi ile il-
gili formalitelerle uðraþmak is-
temediklerinden genelde ya-
bancý öðrencileri tercih etme-
mektedirler.

Bunun dýþýnda yabancý öðren-
ciler eðitimlerinin gerektirdiði
ve okul programlarýnda yera-
lan alanlarda staj çalýþtýrma
müsaadesine gerek kalmadan
çalýþabilirler. Ancak bu durum-
da çalýþtýrýlmak istenen kiþi için
iþveren tarafýndan bildiri bel-
gesi (Anzeigebestätigung) ta-
lep edilmek zorundadýr.

Yabancý öðrenciler için çalýþma müsaadesi
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VViiyyaannaa-  Avusturya`da 20 yýl-
dan beri emniyet kemeri takma
zorunluluðu bulunmasýna rað-
men trafik kazalarýnda yýlda
yaklaþýk 240 kiþinin kemer tak-
mamasýndan dolayý hayatýný
kaybettiði açýklandý. KfV (Trafik
Güvenliði Ýdaresi) uzmaný Ar-
min Kaltenegger, Avusturya`da
trafik kazalarýnýn, her dört kiþi-
den birinin kemer takmamak-
tan dolayý ölümle sonuçlandýðý-
ný, bunun alarma geçilmesi
gereken bir durum olduðunu
belirtti.

Avusturya, uluslararasý karþýlaþ-
týrmalarda % 75 kemer takma
oraný ile oldukça kötü denebile-
cek bir orana sahip. Yunanistan
ve Portekiz ise Avusturya`dan
daha düþük kemer takma oraný
ile sýralamada yeralýyor. Alman-
ya % 97 ve Ýsviçre % 98 kemer
takma oraný ile Avusturya için
þu an hayal olabilecek oranlara
sahip. Kfv`den Kaltenegger
ayrýca, Avusturya`da her dört
þoförden birinin, arka koltukta
oturanlarýn ise her iki kiþiden
birinin kemer takmadýðýný ifade
etti. Ancak emniyet kemeri ha-
yat kurtarabiliyor. Bir trafik ka-

zasýnda kemer takmayan biri-
nin ölüm riski, takan bir kiþiye
göre 7 kat daha fazla.  Buna
göre  yaþam ihtimali son dere-
ce azalýyor. Bu güne kadar ya-
þanan kazalarýn gösterdiði gibi
yaþam ya da ölüm bir saniye
içerisinde gerçekleþiyor. Kemer
takmayan kiþi, ön cephedeki
cama çarpma aný uzunluðun-
daki bir sürede ölümle karþýla-
þýyor. 80 km hýzla giden bir
otomobildeki  sürücünün vücu-
dunun aðýrlýðý  çarpma esnasýn-
da, inanýlmaz derecede artýyor.
Normal kilodaki bir insanýn
aðýrlýðý  yaklaþýk 3 tona çýkýyor
ve 20 kat daha fazla aðýr bir
kuvvetle sürücü oturduðu yer-
den öne doðru çarpýyor. Ölüm
saniyelerinde eklemler çatlýyor,
dirsek kemikleri saman sapý gibi
oluyor. Baþ, arabanýn ön camý-
na çarpýyor, þoktan dolayý kalp
duruyor ve ölüm gerçekleþiyor.
Uzman Kaltenegger`in, insan-
larýn % 10 daha fazla bir oran-
la kemer takma kuralýna uyma-
larý durumunda, trafik kazala-
rýndaki ölüm sayýsýnýn  her yýl
100 kiþi daha azalacaðýný ifade
ediyor. Ancak yakýn gelecekteki
durum için  karamsar düþünüy-

or. �Þu an uygulanmakta olan
komik miktardaki (21 Euro)
para cezasý etki edecek bir
þekilde yükseltilmediði takdir-
de, birþeyin deðiþeceðine inan-
madýðýný" belirten uzman, üç
kat daha fazla para cezasý ve
yoðunlaþtýrýlmýþ kontrollerin

uygulanmasý halinde ilk 25 yýl
içersinde kemer takma oranýnýn
AB seviyesinde % 90`a ulaþaca-
ðýný ancak çok geç olacaðýný
belirtti. Araba kullananlarý teh-
likeye karþý bilinçlendirmek
amacýyla kampanyalar düzenle-
niyor.

Emniyet kemeri hayat kurtarýyor!

NNüürrnnbbeerrgg  AArraaþþttýýrrmmaa  EEnnssttiittüü-
ssüü''nnddeenn  yyaappýýllaann  aaççýýkkllaammaaddaa,,
aannnnee  ssüüttüünnddee  vvee  aannnnee  kkaarrnnýýnn-
ddaakkii  cceenniinnddee  aakkrriillaammiidd  mmaadd-
ddeessiinnee  rraassttllaannddýýððýý  bbiillddiirriillddii..
Akrilamid zehrinin anneden
sütüne ve cenine geçtiðini
belirten Prof. Fritz Sörgel,
patatesin hamile ya da emzi-
ren kadýnlar için çok saðlýklý
olduðunu, ancak patates ký-

zartmasý, cipsi ya da fýrýnda
patates yenilmemesi gerektiði-
ni söyledi. Hamilelerin günde
en fazla 20 nanogram akrila-
mid maddesi tüketebileceðini
belirten Sörgel, 10 gram pata-
tes cipsinde 20 nanogram ak-
rilamid bulunduðuna dikkati
çekti. Emziren kadýnlarýn, do-
ðumdan sonraki birkaç ayda
bu maddeyi içeren gýdalardan

uzak durmasý gerektiðini vur-
gulayan Sörgel, bebeðin anne
sütünden günde 10 nano-
gram akrilamid alabileceðinin
altýný çizdi. Akrilamid madde-
si, karbonhidrat ve amino-
asitlerin yüksek ýsýda kimyasal
reaksiyona girmesinden oluþu-
yor. Bu zehrin, sinirlere zarar
verdiði ve hayvanlarda kansere
neden olduðu kanýtlandý.

Hamileyken cipsten uzak durun!  
AAllmmaann  bbiilliimm  aaddaammllaarrýý,,  ppaattaatteess  kkýýzzaarrttmmaassýý,,  ppaattaatteess  cciippssii  ggiibbii  kkaannsseerree  nneeddeenn  oolldduuððuu  tteessppiitt  eeddiilleenn  aakkrriillaa-
mmiidd  mmaaddddeessiinnii  iiççeerreenn  ggýýddaallaarrýýnn  hhaammiillee  yyaa  ddaa  eemmzziirreenn  kkaaddýýnnllaarr  ttaarraaffýýnnddaann  yyeennmmeemmeessiinnii  öönneerrddii..
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VViiyyaannaa-Belediye evlerine kimler,
nasýl baþvurabilir? Avusturya'da
baþta Viyana olmak üzere bir-
çok þehir ve bölge belediyesi
çok uygun fiyatlarla ihtiyacý o-
lanlara ev kiralama imkaný su-
nuyor. Belediyelerin mülkiyetin-
de bulunan bu evler (Gemei-
nde Evleri) 100 yýllýk bir sosyal
konut politikasýnýn ürünü. 
Bu konutlarýn sayýsý Avusturya
çapýnda 10 binleri geçiyor. A-
vusturya'da oturma iznine sa-
hip herkesin baþvurma hakký-
nýn olmadýðý Gemeinde Ev-
leri�ne (Belediye evlerine) hak
kazanmak için bazý þartlarýn
mevcut olmasý gerekiyor. 
Belediye evlerinden yararlana-
madýklarý halde, Avusturya�da
çalýþan her bireyden olduðu
gibi Türk vatandaþlarýndan da
Belediye fonu evleri için ma-
aþlarýnýn yüzde biri oranýnda
para kesilmesi tepki topluyor.
Kýsaca Türk vatandaþlarý maaþ-
larýnýn yüzde birini her ay
Belediye Evleri Fonu�na ödüyor
ama belediyeden ev almak iste-
diklerinde pek çok güçlükle
karþýlaþýyorlar. 

BBaaþþvvuurruu  ÞÞaarrttllaarrýý::

�Avusturya vatandaþý, Avrupa
Birliði'nin diðer ülkelerinden
herhangi birinin vatandaþý, Av-

rupa Ticaret Sahasý�na (EWR)
taraftar herhangi bir ülke va-
tandaþý yada mülteci olmasý
gerekiyor.
� 7 yaþýný doldurmuþ olmasý
gerekiyor.
� Avusturya'da yeterli bir süre
kalmýþ olmasý gerekiyor. Bu ku-
ral bölgeden bölgeye deðiþiyor.
Viyana Belediyesi, en az 1 yýl
Viyana'da oturma izni ile kalýn-
mýþ olmasýný istiyor.
� Aylýk gelirinin belirli bir mik-
tarý geçmemesi gerekiyor. Bu
þart belediye evlerinin ihtiyacý
olanlara verilmesini saðlamaya
yönelik bir uygulama. Belir-
lenen gelir sýnýrlarý yine bölge-
lere göre deðiþiklik gösteriyor.
� Baþvuru sýrasýnda bu evlerde
oturma talebinin sebebi belir-

tilmek zorunda. Belirtilecek se-
bepler örneðin aþaðýdaki gibi
olabilir;
� Þu ana kadar oturulan evin
saðlýðý tehdit eden bir durum-
da olmasý,
� Yaþlýlýk ya da sakatlýlýk duru-
mundan dolayý taþýnma mec-
buriyeti,
� Þu ana kadarki evin çok kü-
çük ya da çok masraflý olmasý,
� Genç birinin ev ihtiyacý.

BBaaþþvvuurruu  BBeellggeelleerrii::

� Vatandaþlýk belgesi yada pa-
saport / iltica kimliði, doðum
belgesi (Geburtsurkunde)
� Evlilik cüzdaný 
� Sigorta kartý
� Gelir belgesi (Aktuelle Ein-

kommensnachweis)
� Ýkametgah belgesi
(Meldezettel)
� Kira sözleþmesi (Hauptmiet-
vertrag oder Untermietvetrag)
� Ve diðer baþvuru sebepleri
için kanýt olabilecek belgeler.
(Örneðin boþanma kararý)
Baþvuru sýrasýnda diðer aile bi-
reylerine ait belgelerin de gös-
terilmesi gerekiyor. Baþvuru sý-
rasýnda talep edilen evin taþýdý-
ðý özellikleri (A,B,C yada D ka-
tegori) belirtmek ve aranan
bölgeye göre deðiþen süre zar-
fýnda ilgili makamlar uygun ö-
zellikteki evi bulana kadar bek-
lemek gerekiyor.
Ýlgili makamlar istenen ev bu-
lunca baþvuran kiþiye bildiriyor.

Belediye evlerine baþvuru þartlarý
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�Nezaket, görgü, terbiye ve iyi
davranýþlar kýsa bir süre için
veya sadece belli yerler için
geçerli deðildir. Bunlar her
zaman üzerimizde taþýyacaðý-
mýz þýk bir kýyafet gibi olmalý-
dýr.� Giderek artan günlük
yaþam koþuþturmasý ve stresi
insanlarýn davranýþlarýný da
olumsuz etkilemeye baþladý.
Ýnsanlar adý üstünde bir insan-
da bulunmasý gereken özellik-
leri önemsemeden yaþýyor ve
bu, aslýnda onlarýn tüm yaþan-
týsýný etkiliyor. Maalesef günü-
müz þartlarý insanlarý özellikle
gençleri bencilleþtiriyor ve artýk
kimse kimseyi düþünmeden,
nezaketten yoksun yaþýyor.
Özellikle Avusturya�da yaþayan
Türk toplumunun görgü konu-
sundaki eksikliði ile ilgili birçok
eleþtiri alýyoruz. Oysaki yazýnýn
baþýnda söylendiði gibi, neza-
ket ve görgü insanýn yaþantý-
sýný güzelleþtiren erdemlerdir.
Dolayýsýyla bu yazýda, unutu-
lan, önemsenmeyen ya da bir-
çoðumuz tarafýndan bilinme-
yen görgü kurallarýndan bah-
sedeceðiz. 
Sosyal iliþkilerin baþlangýcýný
oluþturduðu için tanýþma ve ta-
nýþtýrýlma kurallarý ile baþlaya-
lým. Sonraki sayýlarýmýzda
önemli görgü kurallarýna yer
vermeye devam edeceðiz.

Kim kime tanýþtýrýlýr?
� Tek kiþi, bir çifte veya toplu-
luða,
� Yeni gelenler, orada bulunan
gruba,
� Erkek bayana,
� Herkes Cumhurbaþkaný, Dev-
let Baþkanýna,
� Genç kýz yaþlý erkeðe � baya-
na,
� Küçük büyüðe,
� Akraba ve yakýn dostlar di-
ðerlerine, 
� Yaþ farký fazla deðilse evlen-
memiþ bayan, evli bayana,
� Ast üste tanýþtýrýlýr.

Tanýþtýracaðýnýz kiþiyi takdim
etmeden önce �Ýzin verirseniz
Mehmet Bey�i size tanýþtýrmak
istiyorum.� þeklinde izin alma-
lýsýnýz. Eðer tanýþtýrdýðýnýz kiþi
aileden biriyse soyadýný söyle-
menize gerek yoktur. Tanýþma
sýrasýndaki sözler ve hareketler
de çok önem taþýr.
� Erkek oturuyorsa ayaða kal-
kar.
� Eðer ceketinizin önü açýksa

saygý ifadesi olarak iliklenir.
� Memnun olunduðu sadece
sözcüklerle deðil, yüzünüzdeki
sýcak, samimi gülümsemeyle
de desteklenir.
� Tanýþtýrýlan kiþinin ismini
hatýrda tutmak ve ona ismiyle
hitap etmek olumlu bir davra-
nýþtýr. 
� Kendinizi tanýþtýrmak duru-
munda kalabilirsiniz. Ancak bir
bayan kendini bir erkeðe tanýþ-

týrmaz.
� Ýki kiþi tanýþtýrýldýðýnda ko-
nuþmaya bayan baþlamalýdýr.
� Erkekler arasýnda gerçekleþti-
rilen bir tanýþmada ise sosyal
hayattaki konumu, yaþý, mevki-
si yüksek olan konuþmayý açar. 
� Yolda karþýlaþtýðýnýz bir taný-
dýðýnýzý hemen yanýnýzda bulu-
nan kiþiyle tanýþtýrmanýza
gerek yoktur. Bu durumda
konuþma kýsa tutularak diðer
kiþi bekletilmemelidir. 
Tanýþma esnasýndaki davraný-
þlarýnýz, kiþiliðiniz hakkýnda
ipuçlarý verdiði için dikkatli
olmalýsýnýz. Selamlaþmak için
yapýlan tokalaþma hareketinde
de dikkat edilecek incelikler
vardýr.
� Karþýnýzdaki kiþinin elini iç-
ten, samimi ve saðlam sýkýn.
� Gençler ilk olarak yaþlýlarýn
elini uzatmasýný, mevkisi düþük
olan yüksek olaný bekler.
� Ayný yaþ ve mevkide olanlar
birbirini beklemeden el uzatýr.
� Büyüklerin eli sýkýlýrken hafif-
çe öne eðilerek saygý gösterilir. 
� Tokalaþýrken gülümseyen bir
ifadeyle eli sýkýlanýn yüzüne ba-
kýlmalýdýr. 
� Uzatýlan el mutlaka sýkýlýr. 
� El sýkýþýrken omza dokunul-
maz.
� Tokalaþmayý baþlatan kiþinin
bitirmesi doðru olandýr. 
Tanýþma ve tanýþtýrýlma ile ilgili
saydýðýmýz bu belli baþlý kural-
lara uymak, sosyal yaþantý-
nýzdaki saygýnlýðýnýzý artýracaðý
gibi kendinize olan güveninizin
de artmasýný saðlayacaktýr. Zira
davranýþlarýndan emin, çevreye
saygýlý ve nazik bireyler en
baþta kendilerine saygý duyar-
lar. Bu yazý ile sosyal iliþkinin
baþlangýcýna deðinmiþ olduk.
Gelecek sayýmýzda ise konuþ-
ma incelikleri ve hitap þekilleri
üzerinde duracaðýz. 
(Kaynak: Yeni Görgü Kurallarý,
Akýn Alýcý, Epsilon Yayýnevi,
2005)

Görgü ve nezaket
Görgü  

Nezaket

ve
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Kira anlaþmasý, günlük yaþamý-
mýzda en çok karþýlaþtýðýmýz
hukuki konulardan biridir. Bu
konu ayný zamanda insanlarý-
mýzýn, haklarý konusunda yete-
rince bilgi sahibi olmadýklarý
için, en çok maðdur olduðu,
haksýzlýða uðradýðý konulardan
biridir. Bu tür hak ihlallerinin
önüne geçmenin yolu konuyla
ilgili bilgi edinmek, haklarýný
bilmekten geçer. Bu sebeple,
kira anlaþmasý yaparken dikkat
edilmesi gereken önemli konu-
larý burada okuyucularýmýzýn
dikkatine sunuyoruz.

Kira anlaþmasý yazýlý ya da sözlü
olabilir. Ancak süreli (befristet)
kira anlaþmalarý, yazýlý olmak
zorundadýr. Anlaþmayý yazýlý
olarak yapýyorsanýz bunun için
bir avukata ya da noter onayýna
ihtiyacýnýz yoktur. Trafik-Ta-
bak�lardan kira anlaþmasý for-
munu temin edebilirsiniz.
ÖÖnneemmllii!!  Ýlerde bir anlaþmazlýk
durumunda haklarýnýzý daha
kolay ispatlayabilmek için kira-
cýnýz ya da ev sahibinizle yazýlý
bir anlaþma yapmanýzý ya da en
azýndan anlaþmanýn önemli
maddelerini not alýp muhatabý-
nýza imzalatmanýzý tavsiye ede-
riz. 
Ev sahipleri bazen kira anlaþ-
masý için noter onayý istemekte
ve noter ücretini kiracýya yükle-
mek istemektedirler. Ancak bu
yasal deðildir. Noter onayý
zorunlu deðildir, eðer taraflar-
dan biri bunu talep ediyorsa,
masrafýný da kendisi karþýlama-
lýdýr. Dikkat edilmesi gereken
baþka bir husus da, ev bürolarý-
nýn kira anlaþmalarýnýn yapýmý
için (komisyon ücretlerinin
dýþýnda) baþka bir miktar talep
etme hakkýnýn olmayýþýdýr. Yazýlý
kira anlaþmalarý ile ilgili vergile-
ri de, ev sahibi ödemek zorun-
dadýr. Kira anlaþmalarý �süreli�
ve �süresiz� olmak üzere iki
þekilde imzalanabilir. Süreli kira
anlaþmalarý, en az 3 yýl olmak
zorundadýr. 
Kira anlaþmasýnýn en önemli

kýsmýný kira ücreti, miktarýnýn
belirlenmesi ve ilerisiyle ilgili
zam konularý teþkil eder. Kira
miktarý ek ödemeleriyle birlikte
anlaþmada açýkça belirtilmeli-
dir. Kira ücreti þu bölümlerden
oluþabilir: Asýl kira bedeli, Be-
triebskosten, özel kullanýmlar
ile ilgili ödemeler (örneðin: a-
sansör, ýsýtma vb.) kira ücreti
eðer kira miktarýnda genel bir
indirime yol açacaksa önceden
talep edilebilir.

ÖÖnneemmllii!! Yapýlacak bir alt kira
anlaþmasýnda (Untermiete) i-
kinci kira bedeli, asýl kira bede-
linin %50 sinden fazlasýný aþa-
maz. Yani eðer asýl kira miktarý
200 ise Untermiete en fazla
300 olabilir.
Kira anlaþmalarý ile ilgili diðer
iki önemli konu Kaution ve
Ablöse unsurlarýdýr. Kaution, ev
teslim edildikten sonra evde
meydana gelmiþ olan zararlarýn
tazminini garantilemek amacýy-
la kiracýdan alýnan miktardýr.
Kaution�nun miktarý kanunlar-
da belirtilmemiþtir. Genelde 3
aylýk kira miktarýndadýr. Ev sahi-
binin belirlediði aþýrý miktarda

bir Kaution kabul edilmemeli-
dir. Kira anlaþmasý sona erince
Kaution, eðer evde herhangi
bir zarar meydana gelmemiþse
geri ödenir. 
Ýnsanlarýn en çok maðdur edil-
diði konu ise, Ablöse parasýdýr.
Ablöse artýk ev kiralayabilmek
için neredeyse þart olmuþtur.
Ablöse adý altýnda haksýz yere
alýnan fahiþ fiyatlar insanlarýmý-
zý zor durumda býrakmaktadýr.
Ancak Ablöse parasý kanunen
bir çok durum için yasaktýr.
Eðer yasak olan bir Ablöse alýn-
mýþsa, 10 yýl içinde bu para geri
talep edilebilir. Ablöse�nin ya-
sak olduðu durumlar þunlardýr:

� Yeni kiracýdan eski kiracýya,
evi terk ettiði için ödemesi iste-
nen herhangi bir miktar,
� Aracý kiþilerin istedikleri aþýrý
miktarlar,
� Evi kiraya veren kiþinin "kün-
digung" (belirli bir süre için ev-
den çýkartma) hakkýndan vaz-
geçmesi için talep edilen para.,
� Kira anlaþmasý ile direkt ala-
kasý olmayan diðer talepler.

Kira anlaþmasýnýn sonlandýrýl-

masý, yapýlan anlaþmanýn türü-
ne göre deðiþir. Eðer süreli bir
anlaþma yapýlmýþsa, kiracý an-
laþmadan 1 yýl sonra ya da söz-
leþme bittikten sonra 1 aylýk
süre tanýmak üzere (Kündi-
gugsfrist) sözleþmeye son ver-
ebilir. Ev sahibi kiracý ile olan
sözleþmesini çok önemli sebep-
ler olduðu takdirde bozabilir.
Ancak bunu sadece mahkeme
aracýlýðý ile yapabilir.

ÖÖnneemmllii!!  Süreli sözleþmelerde
kira sözleþmesi süre dolduktan
sonra sona erdirilmemiþse ve
evi kiraya veren kiþi kira ücretini
almaya devam ediyorsa; bu,
anlaþmanýn sessiz olarak süre-
siz þekilde uzatýldýðý anlamýna
gelir. 
Süresiz kira sözleþmeleri anlaþ-
malý ya da fesih yoluyla sona
erdirilir. Fesih durumunda, fesih
talebinin karþý tarafa 1 ay önce-
den bildirilmesi gerekir. Ev sahi-
bi fesih yolunu ancak mahke-
meye baþvurmak suretiyle kul-
lanabilir, kiracý ise bu yola ev
sahibi istediði takdirde baþvur-
malýdýr. Bunun için önemli
sebepleri olmalýdýr.

Kira anlaþmasý yaparken dikkat edilmesi gerekenler
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NNeeww  YYoorrkk-  AAssppiirriinnllee  iillggiillii  ççaallýýþþ-
mmaallaarrýýnn  ddeevvaamm  eettttiiððiinnii  bbeelliirrtteenn
uuzzmmaannllaarr,,  ssoonn  bbuulluunnaann  1122  ffaayy-
ddaayyýý  ddaa  þþööyyllee  ssýýrraallaaddýý::  DDüünnyyaaccaa
üünnllüü  ssaaððllýýkk  ddeerrggiissii  MMeenn''ss  HHee-
aalltthh''iinn,,  uuzzmmaann  ggöörrüüþþlleerriinnee  bbaaþþ-
vvuurraarraakk  yyaappttýýððýý  bbiirr  ddeerrlleemmeeddee
ffaayyddaallaarrýý  ssaayymmaakkllaa  bbiittiirriilleemmee-
yyeenn  AAssppiirriinn''iinn  iiyyiilleeþþttiirriiccii  eettkkii
yyaappttýýððýý  bbeelliirrlleenneenn  1122  yyeennii  hhaass-
ttaallýýkk  ddaahhaa  mmaassaayyaa  yyaattýýrrýýllddýý..  AA-
mmeerriikkaann  KKaallpp  VVaakkffýý''nnýýnn  ssöözzccüüssüü
oollaann  vvee  MMaayyoo  CClliinniicc''ttee  iillaaçç  uuzz-
mmaannýý  oollaarraakk  ggöörreevv  yyaappaann  DDrr..
GGeerraalldd  FFlleettcchheerr,,  ""BBuu  kkaaddaarr  ffaarrkkllýý
aammaaççllaarrllaa  kkuullllaannýýllaabbiilleecceekk  bbaaþþ-
kkaa  bbiirr  iillaaçç  yyookk..  HHaallaa  AAssppiirriinn''iinn
yyeennii  ffaayyddaallaarrýýnnýý  bbuullmmaayyaa  ddeevvaamm
eeddiiyyoorruuzz""  ddiiyyoorr..  ÝÝþþttee  mmuucciizzee  iillaa-
ccýýnn  1122  yyeennii  mmaarriiffeettlleerrii..

PPrroossttaattýý  öönnllüüyyoorr:: Ünlü saðlýk
merkezi Mayo Clinic'in uzman-
larý tarafýndan 1400 erkek üze-
rinde 5.5 yýl boyunca yapýlan
bir araþtýrma, prostat riskinin
her gün Aspirin içen erkeklerde
iki kat azaldýðýný gösterdi. 
KKaaþþýýnnttýýyyýý  kkeessiiyyoorr:: Birkaç tablet
Aspirin'i ezip toz haline getirin.
Elde ettiðiniz tozu bir miktar
nemlendiriciyle karýþtýrýp kaþý-
nan bölgeye sürün. Bu losyon
Aspirin'in cilde nüfuz etmesini
saðlayacak ve kaþýntýyý durdura-
caktýr. 
TTaannssiiyyoonnuu  ddüüþþüürrüüyyoorr:: Ýspanyol
bilimadamlarýnýn yaptýðý bir
araþtýrma, Aspirin'in yüksek
tansiyona iyi geldiðini ortaya
koydu. Her gün alýnan 100
miligram Aspirin büyük ve
küçük tansiyonu belirgin oran-
da düþürüyor. Ancak uzman-
lar uyarýyor: Aspirin�i
sabah deðil, gece-
leri içmelisiniz. 
GGüünneeþþ  yyaannýýððýýnnaa
kkaarrþþýý:: Yazýn bir
anda korunmasýz
olarak güneþin altýn-
da kalmaktan kayna-
klanan yanýklar bir hayli
can yakýcýdýr ve ardýndan
cildin kabarcýklar þeklinde
su toplamasýna neden olur.
Ancak çok fazla güneþ altýnda

kaldýktan en az bir-iki saat
sonra alýnacak iki adet Aspirin
hem yanmayý hem de cildin su
toplamasýný azaltýr. 
KKaallpp  ddoossttuu:: Günde en az 75
miligram Aspirin almak kaný in-
celtip damar iltihaplanmasýný
önleyerek kalp hastalýklarý riski-
ni yüzde 30 oranýnda düþürebi-
liyor. Göðüs aðrýsý hissedildiðin-
de bir Aspirin çiðnemek, olasý
kalp krizini baþtan önlemeye
yardýmcý oluyor ve kriz geçiril-
miþse bile bunun yarattýðý tah-
ribatý azaltýyor. 
NNaassýýrraa  iiyyii  ggeelliiyyoorr::  5-6 adet
Aspirin'i toz haline getirip ya-
rýmþar çay kaþýðý su ve limon
suyuyla karýþtýrýn. Nasýrlý böl-
geye bu karýþýmý sürdükten
sonra üzerini sýcak ve nemli bir
bezle 10 dakika örtün. Aspi-
rin'in içindeki asit nasýrý yumu-
þatacak ve süngertaþýyla biraz
ovduktan sonra nasýrýnýz düze-
lecektir. 
KKoolloonn  kkaannsseerriinnii  öönnllüüyyoorr:: Aile
bireylerinizden biri kolon kan-
seriyse her gün Aspirin içmeniz-
de büyük fayda var. Zira araþtýr-
malara göre günde 81 mili-
gram Aspirin alan erkeklerde
kolon kanseri riski, almayanlara
göre yüzde 50 oranýnda düþe-
biliyor. 
UUççuukkllaarrýý  ggeeççiirriiyyoorr:: Macar uz-
manlar tarafýndan yapýlan
bir araþtýrmaya göre,
her gün alýnacak
125 miligram
A s p i r i n
uçuk-

l a r ý n
cilt üze-

rindeki ömrü-
nü ortalama 8

günden 5 güne düþü-
rerek, neredeyse yarý ya-

rýya azaltabiliyor. Aspirin, uçu-
ða neden olan iltihabý da azal-
tarak, etkilenmiþ bölgenin daha

çabuk iyileþmesini saðlýyor. 

AAllzzhheeiimmeerr''ddaann  kkoorruuyyoorr::  
Hollanda'daki Erasmus Týp Mer-
kezi'nde görevli bilim adamlarý
tarafýndan yapýlan bir araþtýr-
maya göre birkaç yýl boyunca
düzenli Aspirin kullananlarda
Alzheimer hastalýðýna yakalan-
ma riski, bu ilacý düzensiz kul-
lananlara göre yaklaþýk yüzde
80 oranýnda daha az ortaya
çýkýyor. 

KKaaddýýnnddaa  kkýýssýýrrllýýððaa  iiyyii  ggeelliiyyoorr::
Arjantinli uzmanlar, çocuk
sahibi olamayan bir grup
kadýn üzerinde testler yaptý.
Kadýnlardan bir bölümüne
sadece kýsýrlýk ilacý, diðer gruba
ise kýsýrlýk ilacýyla birlikte 100
miligram Aspirin verildi.
Aspirin, yumurtalýkta kan dola-
þýmýný artýrdýðý için, ilacý
Aspirinle alanlarýn hamile
kalma þansý yüzde 40 arttý.
Sadece kýsýrlýk ilacý alanlarda
ise yüzde 20 artýþ görüldü. 
SSiiððiilllleerrii  ssöökküüpp  aattýýyyoorr::  Bir parça
bant alýn, ortasýna yuvarlak bir
delik açýn ve bu delik tam siði-
lin üzerine gelecek þekilde bantý
cildinize yapýþtýrýn. Ucu banttan

dýþarý çakan siðilin
üzerine, daha önce
toz haline getirdi-

ðiniz Aspirin'i
sürün ancak cil-
dinizin diðer
ta ra f l a r ýna
bulaþtýrmay-
ýn. Sonra
bunun üze-

r i n i
b a þ k a

b i r
bant-
l a
kapa-
t ý p
a y n ý
iþ lemi
üç gece üst üste
uygulayýn. Siðiliniz iyileþe-
cektir. 
FFeellççtteenn  kkoorruuyyoorr::  Felcin nedeni

kan pýhtýlaþmasý. Aspirin'in en
önemli özelliði de pýhtýlaþmayý
önlemesi. Her gün alýnacak bir
Aspirin'in, felç geçirmiþ erkek-
lerde yeni bir felç riskini yüzde
25 oranýnda önlediði biliniyor-
du. Bundan yola çýkan uzman-
lar, genel olarak felç riski taþý-
yanlarda da ayný oranda etkili
olacaðýný düþünüyor. Hatta ba-
zý araþtýrmalar, bu oranýn daha
da yüksek olabileceðini göste-
riyor. 

UUzzmmaannllaarrddaann  öönneemmllii  uuyyaarrýý  
MMiiddeenniizzii  ddeelleebbiilliirr!!  

Bu yeni faydalarýyla Aspirin'in
gerçekten mucize ilaç olduðu
bir kez daha kanýtlandý. Ancak
her ilaç gibi Aspirin'in de zarar-
lý etkileri olabiliyor. Uzmanlar
özellikle mide hastalarýný uya-
rýyor: Dikkat, Aspirin mideyi
delebilir. Çünkü mide asit salgý-
layan bir organ. Aspirin veya
romatizma ilaçlarý midenin
koruyucu örtüsünü ortadan
kaldýrýyor. Böylece iç örtü asitle
doðrudan temasa geçiyor.
KKaayynnaakk  ::  VVaattaann  

Aspirin'in 12 yeni faydasý daha bulundu

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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El yýkama ve önemi
DDrr..MMuussttaaffaa  ÇÇeettiinneerr  
Günümüzde el yýkamanýn ge
rekliliðini tartýþmaya bile gerek
yoktur. Ancak halen el yýkama-
nýn önemi ve yönteminin tam
anlatýlamamasý bir sorun oluþ-
turmaya devam etmektedir. Ya
pýlan çalýþmalar, iyi yýkanmamýþ
ellerden uzaklaþtýrýlamayan mik
roorganizmalarýn kiþiden kiþiye
taþýnabildiðini ortaya koymakta
dýr. Nitekim ABD'nde yapýlan
ciddi bir çalýþma, ellerini uygun
yýkamayan saðlýk çalýþanlarýnýn
%41 'inde patojen (hastalýk
yapýcý) mikroorganizmalardan
önemli bir kýsmýnýn 7 güne dek
taþýnabildiði ve bulaþabildiðini
göstermiþtir. El yýkamadaki ana
amaç elde mevcut olan mikro-
organizmalarýn infeksiyon oluþ-
turamayacak düzeylere indiril-
mesidir. Su ve sabunla doðru yý
kamayla ellerin üzerinde olan
ve bulaþmadan asýl sorumlu cil-
din geçici florasýnýn tamamýnýn
temizlenebildiði iyi bilinmekte-
dir. El yýkamada aþaðýda sýrala-
nan noktalarý bilmek önemlidir. 
11- El yýkama sabun, deterjan ve
ya dezenfektan kullanýlarak ya
pýlmalýdýr. Sadece su kullanmak
yeterli deðildir. 

22- El yýkamada ýlýk su kullanýl-
malýdýr. Sýcak su elleri tahriþ e
der ve mikroorganizma giriþine
zemin hazýrlar. 
33-  El yýkanýrken tüm takýlarýn çý
kartýlmasý uygundur. 
44- Sabunun kuru tutulmasý ö
nemlidir. Sabun kabýnýn drenaj
saðlayacak biçimde olmasý gere
kir. Uygun koþullarda kullanýl-
mayan sabunlarda da patojen
(hastalýk yapýcý) mikroorganiz-
malarýn ürediði unutulmamalý-
dýr. Likit sabun kullanýlýyorsa sa
bun kaplarý tam olarak boþaldý-
ðýnda temizlenip kurulandýktan
sonra yeniden doldurulmalýdýr.
Bu önerilere uyulmadýðý tak
tirde buralarda üreyen mikroor-
ganizmalar infeksiyon bulaþ
masýna neden olur. 
55-  Etkili bir el yýkama iþlemi 30
sn. ile 1 dakikalýk sürede gerçek
leþtirilir. Eller çok  kirli ise bu sü
re 2-5 dk. Kadar uzayabilir. 
66-  Eller sabun veya deterjanla
bileklere kadar köpürtülmelidir 
77- Sabunun suyun altýna tutula
rak köpüklerden temizlenmesi
saðlanmalýdýr. Köpük, sabunda
mikroorganizma yerleþimini ko
laylaþtýrabilir 
88- Tüm yýkama iþlemi boyunca

eller dirseklerden aþaðý da tutul
malýdýr. Böylece kirli sularýn par-
mak uçlarýndan lavaboya direk
akýþý saðlanmýþ olur. 
99-  Eller yýkandýktan sonra mut-
laka durulanmalý ve iyice kuru-
lanmalýdýr. Çünkü eller ýslak ve
ya nemli kalýrsa bakteri bulaþ-
masý kolaylaþýr. 
1100- Yýkama sonrasý parmak ara
larý ve avuç içleri iyice kurulan-
malýdýr. El kurulamada doðru
seçenek kaðýt havlu kullanýlma-
sýdýr. Kumaþ havlular nemli ka
labildiðinden kontamine olabi-
lirler. Sýcak hava püskürten ku
rutma sistemlerinin zaman kay-

býna neden olmasý, yeterince
kurulama yapamamasý, gürül-
tülü olmasý ve dolaþan havanýn
kontaminasyonu yolu ile yýkan-
mýþ ellere yeniden yapýlarýn yer-
leþebilmesine neden olmasý yü
zünden önerilmemektedir. Ka
ðýt havlu ile el kurulamanýn or
talama süresi 7-9 sn olmalýdýr.
Kaðýt havlu kurulamanýn yaný
sýra mekanik temizlemeyi sür-
dürür. 
UUnnuuttuullmmaammaallýýddýýrr,,  ��ddooððrruu  eell
yyýýkkaammaa��  eennffeekkssiiyyoonnllaarrddaann  kkoo
rruunnmmaa  vvee  yyaayyýýllmmaassýýnnýý  öönnlleemmeeddee
ssoonn  ddeerreeccee  uuccuuzz  vvee  eettkkiillii  bbiirr
yyöönntteemmddiirr..

Avrupa�da herhangi bir ülke
vatandaþlýðýna geçip Türk va-
tandaþlarýnýn haklarýndan ya-
rarlanmaya devam etmek için
gerekli kimlik, önceden �Pem-
be Kart� olarak biliniyordu.

Bu kart bundan sonra �Mavi�
olacak. Baþka ülke vatandaþlý-
ðýna geçmiþ ve de yeniden
Türk vatandaþlýðýný almayanla
ra verilen Pembe Kart�ýn yerine

getirilen Mavi Kart
da ayný amaçla kul-
lanýlýrken, daha
fazla hak ve ayrýca-
lýðý da beraberinde
getirecek.
Henüz uygulamaya
geçmeyen Mavi
Kart�larýn yakýnda
konsolosluklara u-
laþtýrýlacaðý ifade e-
dildi.

�Pembe Kart� çoktan gitti,
�Mavi Kart� almayý unutmayýn!
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VViiyyaannaa-  11  TTeemmmmuuzz  22000044
ttaarriihhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  VViiyyaannaa
KKoonnuutt  SSeerrvviissii  ((WWoohhsseerrvviiccee
WWiieenn))  EEnn  aazz  bbeeþþ  yyýýllddaann  bbeerrii
VViiyyaannaa''ddaa  iikkaammeett  eeddeenn  vvee
aacciill  kkoonnuutt  iihhttiiyyaaccýý  oollaannllaarr  ii-
ççiinn  bbiirr  bbiirriimm  kkuurrdduu..  AAcciill  kkoo-
nnuutt  iihhttiiyyaaccýý  tteessppiitt  eeddiilleenn  yyaa-
bbaannccýýllaarraa  eevv  ttaahhssiiss  eeddiilleecceekk..

En az beþ yýldan beri Avus-
turya`da ve en az iki yýldan
beri Viyana`da ikamet eden
ve zor durumda bulunan ki-
þiler bu evlerden yararlana-
bilecek. Oturulan evin sade-
ce dar ya da küçük olmasý
bu evlerden yaralanabilmek
için yeterli deðildir.

Ev vurguncularýnýn tuzaðý-
na düþenler,

Saðlýða zararlý ya da
çocuklarýn geliþimi açýsýndan
ciddi tehlikeler oluþturan
evlerde yaþayanlar,

Zor durumda sýðýnýlan
evlerde yaþayanlar (Örn.:
anne-çocuk yurtlarý vb.)

Sosyal açýdan özel mað-
duriyeti olan insanlar, bu
evlerden yararlanabilecek.
Baþvurularýn yapýlacaðý yer-
ler,  kiþilerin  yukarýda sayýlan
durumlarýna göre deðiþiklik
göstermektedir. Buna göre; 

Ev vurguncularýnýn tuzaðý-
na düþen ve saðlýða zararlý
evlerde yaþayanlar; Bölge
t e m s i l c i l i k l e r i n e ,
(Gebietsbetreuung)

Sosyal açýdan özel mað-
duriyeti olanlar;
Rathausstraße 2, 1010
Viyana adresinin giriþ katýn-
da bulunan Wohnservice
Wien`e, baþvuruda buluna-
bilirler.

Zor durumlarda sýðýnýlan

evlerde yaþayanlar ise kendi-
leri ile ilgilenen sosyal kurum
üzerinden baþvurularýný
yapabilirler.
MA 50`ye iletilen baþvurular
incelendikten sonra, 4 ile 6
hafta arasýnda ilgili komis-
yon kararý baþvuru sahibine
yazýlý olarak bildirilir. Karar
olumlu ise çoðunlukla C ka-
tegorisinde (banyosuz, ýsýt-
masýz) bir ev teklif edilir. Evle
ilgili özel talepler dikkate
alýnmaz.

Baþvuru için gerekli belgeler:
Pasaport,
Avusturya`da 5 yýl ikamet

edildiðine dair belge  (Örn.:
Vize)

Evlenme cüzdaný,
Sosyal sigorta kartý,

Mahkeme kararlarý

(Boþanma ya da vasilik gibi
durumlarýn bulunmasýnda)

Hastalýk durumunda , üç
aydan eski olmamak þartý ile
uzman doktor (Facharzt)
tarafýndan verilen raporlar.

Evde yaþayan bütün aile
bireylerinin ikametgah bel-
geleri (meldezettel)

Anne-çocuk defteri
(Mutter-Kind Pass)

Gelir belgesi 
Oturulan evin hukuki

durumunu gösterir belge,
(kira kontratý, kullanma söz-
leþmesi) 

Birlikte yaþayacak tüm aile
bireylerininki de dahil olmak
üzere, doldurulmuþ konut
talep formu ve gerekli bütün
belgelerin fotokopisi.
1 Temmuz 2004 tarihinden
itibaren, Viyana Konut Ser-

visi "Wohnservice Wien" ta-
rafýndan yeni kurulan danýþ-
ma ve baþvuru yerinde Türk-
çe konuþan bir danýþman da
bulunuyor. Bu serviste, mað-
dur durumda olanlar için
verilen evlerle (Notfallswoh-
nungen) ilgili bilgi alýnabilir.
Pazartesi, Çarþamba ve
Cuma günleri saat 8.00-
12.00 arsýnda þahsen görüþ-
me mümkündür. Cuma gü-
nü hariç, haftanýn diðer
günleri 8:00-17:00, Cuma
günü ise 8:00-12:00 saatleri
arasýnda telefonla bilgi alý-
nabilir. 

TTeell..::  224455  0033  330000
WWoohhnnsseerrvviiccee  wwiieenn
11001100  WWiieenn,,  
RRaatthhaauussssttrraaßßee  22
wwwwww..wwoohhnn-sseerrvviiccee..aatt    

Maðdur durumda olanlara ev imkaný
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Hukuk-Forum köþemizde oku-
yucularýmýzýn sorularýna cevap
vermeye, vatandaþlarýmýzýn
genel hukuki sorunlarýna
çözümler sunmaya devam
ediyoruz. Ýþlediðimiz ilginç
konularý yine ilginize sunuyo-
ruz. 

SSoorruu::  22000055  yyýýllýýnnddaa  yyeennii  bbiirr
eemmeekklliilliikk  ssiisstteemmii  ggeettiirriillddii..  BBuu
ssiisstteemm  hhaakkkkýýnnddaa  bbiizzii  bbiillggiilleenn-
ddiirriirr  mmiissiinniizz??
CCeevvaapp:: 2005 yýlýnda yürürlü-
ðe giren emeklilik sistemi

belirli þartlar altýnda kiþisel ter-
cihe baðlý bir zamanda eme-
kliliðe ayrýlma imkânýný öngö-
rüyor. Buna göre çalýþanlar
istedikleri takdirde 62 ile 65
yaþlarý arasýnda en az 450 yýl-
lýk sigortalýlýk durumunun
mevcut olmasý halinde eme-
kliliðe ayrýlabilecekler. Ancak
�Korridorpension� olarak
adlandýrýlan yeni sistem eme-
klilikten sonra
�Geringfügigkeit� sýnýrýný
geçen bir iþte çalýþýlmamasýný
þart koþuyor. 

SSoorruu::  FFiinnaannzzaammtt��aa  vveerrggii  iiaaddeessii
iiççiinn  bbaaþþvvuurrmmaakk  iissttiiyyoorruumm..
BBaaþþvvuurrmmaamm  hhaalliinnddee  nnee  kkaaddaarr
bbiirr  ssüürree  iiççiinn  vveerrggii  iiaaddeessii  yyaappýý-
llaabbiilliirr..  PPeekkii  yyaa  bbeenn
FFiinnaannzzaammtt��aa  bboorrççlluu  ççýýkkaarrssaamm
nnee  oollaaccaakk??  BBuu  mmüümmkküünn  mmüü??
CCeevvaapp:: Baþvurunuz bir yýlla
sýnýrlý olmak zorunda deðil.
Gelir bildirimini son beþ yýl için
yapmak sureti ile bu süre için
vergi fazlasýný talep edebilirsi-
niz. Belirttiðiniz gibi
Finanzamt�a borçlu çýkma
durumunuz olabilir.
Yapacaðýnýz gelir beyaný, siz-
den alýnmýþ olan gelir vergi-
sinden daha fazlasýnýn aslýn-
da alýnmasý gerektiði gibi bir
durum ortaya çýkarabilir.
Böyle bir durumda
Finanzamt sizden yeni vergi
talep edebilir. Ancak bu
durumu engellemek müm-
kün. Finanzamt�ýn sizden ek
ödeme talep eden kararýna
itiraz etmek sureti ile (karar-
dan en fazla bir ay sonrasýna
kadar) gelir beyan dilekçenizi
geri çekebilir böylece ek
ödeme yapmaktan kurtulmuþ
olursunuz. 

SSoorruu::  BBiirr  ttaannýýddýýððýýmm  TTüürrkkiiyyee��ddee
AAvvuussttuurryyaa  KKoonnssoolloosslluuððuu��nnaa
iillttiiccaa  bbaaþþvvuurruussuunnddaa  bbuulluunn-
mmaakk  iissttiiyyoorr..  BBuu  mmüümmkküünn  mmüü??
ÝÝllttiiccaa  bbaaþþvvuurruussuu  nneerreeyyee  yyaappýýll-
mmaallýý??
CCeevvaapp:: Yeni Avusturya Ýltica
Kanunu�na göre sadece
Avusturya içerisinde iltica
baþvurusu yapýlabilir.
Avusturya içerisinde iltica
baþvurularý üç kabul bürosu-
na ya da polis merkezlerine
yapýlabilir. Kabul bürolarý
Viyana�da hava alanýnda,
Aþaðý Avusturya�da ve
Thalham�da bulunur. Avus-
turya�da iltica hakký almýþ
olan kiþilerin eþleri yada 18
yaþýndan küçük çocuklarý
konsolosluklardan da baþvu-
rularýný yapabilirler. 

SSoorruu::  YYeennii  YYaabbaannccýý
YYaassaallaarrýý��nnýýnn  iinnssaann  kkaaççaakkççýýllýýððýý-
nnaa,,  ssaahhttee  eevvlliilliikklleerree  vvee  ssaahhttee
��eevvllaatt  eeddiinnmmeeyyee��  kkaarrþþýý  aaððýýrr
cceezzaallaarr  öönnggöörrddüüððüü  ssööyylleenniiyy-
oorr..  BBuu  kkoonnuuyyaa  iiþþlleerrsseenniizz  mmeemm-
nnuunn  oolluurruuzz..  
CCeevvaapp:: Yeni Yabancý Kanunlarý
ile birlikte sahte evlilik, sahte
evlat edinme, yabancýlarýn
yasadýþý yollarla Avusturya�ya
girmesine yardým etme suçla-
rýndan mahkûm olanlar daha
aðýr cezalar ile karþýlaþacaklar.
Yabancýlarýn yasadýþý yollarla
Avusturya�ya girmesine yar-
dým etme suçu için bundan
sonra sadece hapis cezasý ön
görülüyor. Yani bu suç ile ilgili
cezalar gelecekte para cezasý-
na çevrilemeyecek.  Sadece
sahte evlilikleri organize eden-
ler deðil, sahte evlilikleri yap-
anlar da artýk cezalandýrýlacak,
yani artýk Avusturya vatanda-
þlarý da cezalandýrýlacak.
Sahte evlilik sýnýr dýþý edilmeyi
e n g e l l e y e m e y e c e k .
Avusturya�da yasadýþý kalanla-
ra yataklýk yapanlar cezaland-
ýrýlacak. Yanlýþ ve sahte bilgi ve
belgelerle oturum izni alanlar,
yakalanmalarý durumunda
mahkeme yoluyla cezalandýrý-
lacak. 

MMaagg  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu

SSoorruullaarrýýnnýýzz  iiççiinn::
ee-mmaaiill::  ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm
AAddrreess::  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii
PPoossttffaacchh  7700  AA-11001144  WWIIEENN

Hukuk-Forum
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VViiyyaannaa-Avrupa ülkelerinde ban-
kacýlýk ve kredi iþlemlerine 2007
yýlýndan itibaren yeni bir sistem
ve kontrol mekanizmasý getire-
cek olan Basel II programý hak-
kýnda Yeni Vatan Gazetesi bir
araþtýrma yaptý. Basel II, sokak-
taki vatandaþý doðrudan olma-

sa bile, etkileyecek bir p-
rogram. Ticari iþletmeler
de, kendilerine daha çok
çeki düzen vermek zorun-
da kalacak. Mali denetim-
ler yakýn bir gelecekte ayrý
bir önem kazanacaðýndan,
firma yönetimlerinin kendi-
lerini geleceðe þimdiden
hazýrlamalarý gerekiyor. 

BBAASSEELL  IIII  nneeddiirr??  
Bankacýlýk sektöründe te-
mel kredi riskleri ölçüm
yöntemleri ve kurum tara-
fýndan kullanýlmasý uygun
görülen derecelendirme
yöntemlerinde uyulmasý
gereken kurallar bütününe
Basel II deniyor. 2007 yýlýn-
da Basel II yürürlüðe girdi-

ðinde, þirketin mali durumu iyi
ise, daha ucuz kredi, buna kar-
þýlýk durumu kötüyse, daha
pahalý kredi almasý söz konusu
olacak. Basel II, iyi ve kötü þir-
ketler arasýnda ciddi bir ayrýma
yol açacak kurallar bütünü ola-

rak da tanýmlanýyor. 
Türk bankacýlýðý, kendisini çok
yakýndan ilgilendiren Basel II
konusuna pek yakýn deðil. Çün-
kü Türk bankalarý, hiçbir zaman
kendilerini Avrupa finans piya-
salarýna göre ayarlayamadý. 
Avusturya�daki  Türk bankalarý
da, Türkler�in havale ve kredi
iþlemleri için piyasada bulunu-
yor. Eðer önlem alýnmaz ise,
yakýn bir gelecekte etkisiz kala-
bilirler. Zira Türk bankalarý çok
zorlanacak. Ayný þekilde Türk
iþletmeleri de, Basel II baþta ol-
mak üzere Avrupa�da ve Avus-
turya�da yakýnda geçerli olacak
sistem hakkýnda yeterli bilgiye
sahip deðiller. 

Yakýn bir gelecekte, artýk ban-
kalar kredi verirken, ek yüküm-
lülükler getirecek. Bugüne
kadar þahsi iliþkiler ve taraflar
arasýndaki özel güven de ö-
nemli rol oynuyordu kredi alýþ-
veriþinde. Bundan sonra kredi
veriminde somut rakamlar be-

lirleyici olacak ve kredi faizleri
de yeni bir anlayýþ ile saptana-
cak. Bütün bunlarý gözönüne
alarak, tüm giriþimcilerin, kendi
iþletmeleri için çok iyi bir analiz
yaptýrmalarýný öneriyoruz. Mu-
hasebe gelecekte daha büyük
önem ve ciddiyet isteyecek. Dü-
zenli vergi kayýtlarý ve bilançolar
hazýrlanacak. Þirketler, kendini
iyi tanýmlayan bir veri bankasý
hazýrlamak zorunda olacak.
Bankalar her þirket için güveni-
lirlik, plan proje ve bilançolar
sonucunda bir not verecek. 

Bu nota göre þirketler kredi ala-
bilecek. Aldýðý kredinin faizinin
yüksekliði bile bu notun iyi, or-
ta ve kötü olmasýna baðlý. Kýsa-
ca artýk plansýz ve programsýz
þirketlerin bankalardan kredi
almalarý hayal olacak. Bu konu-
da Türk þirketlerinin muhasebe-
cilerinden veya bankalarýndan
bilgi almasýný tavsiye ediyoruz.
Geleceðe kendinizi þimdiden
hazýrlayýn!

�Basel II� uyarýsý!

UUzzmmaannllaarr  uuyyaarrddýý  ��  ÇÇooccuukkllaarrýý-
mmýýzz  ��AAvvuussttuurryyaa  AAllmmaannccaassýýnnýý��
uunnuuttuuyyoorrTTeelleevviizzyyoonn  ddiizziilleerriinniinn
bbuu  kkoonnuuddaakkii  eettkkiilleerrii  nneelleerrddiirr??

Viyana-Avusturyalý germanist-
ler endiþeli ve televizyonlarda
konuþulan almancanýn çocuk-
larýmýzýn dilini bozduðu düþün-
cesinde. �Tüte�, �Eimer� veya
�Rührei� gibi kelimeler, Alman-
ya�ya özgü ifadelerdir. Acaba
komþu ülkenin film ve pembe
dizileri mi bunun nedeni?�Gute
Zeiten, schlechte Zeiten� gibi
Alman dizileri veya 
Ýngilizce�den çevrilen � Tele-
tubbies� ya da öðleden sonra
yayýnlanan �Ey Mensch�, �Hilft
allet nix�, �Da schnallste ab,
wa� veya �Quark� gibi Alman-
ya�nýn özel kanallarýndaki tar-
týþma programlarýnýn baþlýklarý

deyimlerden oluþmaktadýr. Bu
deyimler gençlerimiz ve çocuk-
larýmýz tarafýndan sýklýkla kulla-
nýlmaya baþlandý. Yerli germa-
nistlere göre, bu durum dil kül-
türümüzü tehdit etmekte ve
sinsice �düzgün Avusturya Al-
mancasý�ndaki ifade biçimini
bozmaktadýr. Peki ama neden
Avusturya�daki çocuklarýmýz Al-
manya�nýn çeþitli lehçelerini
kapmaktadýrlar? Sözlük yazarý
Jakob Ebner bu durumu þu
þekilde açýklýyor:�Çocuklarýn
birçoðu film kahramanlarýyla
kendilerini özdeþleþtirmektedir.
Bazýlarý ise televizyondan keli-
meleri kapmakta ve Avustur-
ya�daki karþýlýðýný  bilmediðin-
den bu kelimeyi iþittiði þekilde
kullanmaktadýr�. Yerli dil kültü-
rümüzü endiþelendirecek diðer
bir durum ise, çocuklarýmýzýn

Ýngilizce ifadeleri kullanmalarý-
dýr. Ebner þöyle devam ediyor: �
Bazý çocuklar ise birçok lisaný
birbirine karýþtýrarak kullan-
maktadýr. Mesela Avusturya Al-
mancasý ve Viyana lehçesi gibi.

Çoðu çocuk bunu Avusturya�lý
politikacýlarýmýzdan alýyor. Baþ-
bakan bile �Workgroups� ve
�Hydrogen-power� gibi ifade-
leri kullanýrsa, þaþmamak la-
zým.� 

�Televizyon-Almancasý� dilimizi bozuyor!
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Bir temel yaþam becerisi: Pozitif Düþünce
TTuuttuumm  nneeddiirr??  
Tutum, davranýþlarýmýza yansý
yan ve içten gelen bir duygu-
dur. Tutumumuz, geleceðimizi
belirleyen sihirli bir güçtür. Tu
tum, olumlu ve geliþmeye açýk
olduðunda düþünce geniþler ve
geliþme baþlar. Tutumumuz po
zitif ya da negatif olabilir. Pozi
tif düþünce zorluklara ve engel-
lemelere raðmen genel olarak
hayatta her þeyin iyi gideceðine
dair güçlü bir beklentidir. Duy
gusal zeka açýsýndan iyimser bir
tutum, zorluklar karþýsýnda kiþi-
leri kayýtsýzlýða, umutsuzluða
ya da depresyona karþý koruyan
bir tavýrdýr.

DDüüþþüünncceelleerriimmiizz  yyaaþþaammaa  nnaassýýll
yyaakkllaaþþttýýððýýmmýýzzýý  bbeelliirrlleerr..
Bir büyükanne ve büyükbaba
torunlarýný ziyarete giderler. Bü
yükbaba her öðleden sonra u
yur. Bir gün çocuklar þaka yap-
mak için onun býyýklarýna yumu
þak ve aðýr kokulu bir peynir
olan Limburger peyniri sürerler.
Büyükbaba kýsa sürede bir koku
alarak uyanýr. �Bu oda niye ko
kuyor?� diye hiddetle söylenir.
Kalkar kalkmaz mutfaða gider.
Çok geçmeden mutfaðýn da
koktuðuna karar verir ve böyle-
ce temiz hava almak için dýþarý
ya yönelir. Dýþarý çýktýðýnda da o
nu bir süpriz bekler. Açýk hava
da onu ferahlatmaz ve büyük-
baba herkese ilan eder: �Tüm
dünya kokuyor!� 
Bu durum yaþam içinde de ne
kadar doðrudur?
Tutumlarýmýzda �Limburger
peyniri� taþýdýðýmýzda tüm
dünya kötü kokar. 

NNee  ggöörreecceeððiimmiizzii  bbiizz  sseeççeerriizz..
Mutlu olmak için iyi  þeyler gör-
mek gerekir. Camdan dýþarýyý
seyreden iki insandan biri güzel
manzarayý görürken diðeri kirli
pencereyi görür.
Ne kadar mutlu olduðumuzu
belirleyen hayatta baþýmýza ge
lenlerden çok, baþýmýza gelen-
lere nasýl tepki verdiðimizdir.

TTuuttuummuummuuzz  iinnssaannllaarrllaa  iilliiþþkkiilleerrii-
mmiizzii  bbeelliirrlleerr..
Hepimizin hayatýnda çok neþe-
li, keyifli,  hoþ sohbet  diye nite-
lendirdiðimiz insanlar vardýr. Bu
insanlarla beraber olduðumuz-
da neler hissederiz? Bir de çok
karamsar, eleþtiren, problem ya
ratan insanlarla beraber olduðu
muzda  neler hissettiðimizi bir
düþünelim. Hayatýmýzda hangi
tür insanlarla beraber olmak is
teriz? Siz bunlardan hangisine
benziyorsunuz? Pazartesi saba
hý iþinize gittiniz. Hangi tip in
sanlarla karþýlaþmak size fayda
saðlar. 
Bir hafta boyunca karþýlaþtýðý-
nýz herkese, istisnasýz olarak,
yeryüzündeki en baþarýlý kiþiy-
miþ gibi davranýn. Onlarýn da si
ze ayný þekilde davranmaya baþ
ladýklarýný göreceksiniz. Ýnsanla
ra olumlu mesajlar verdikçe kar
þýlýðýnda o insanda olumlu deði
þiklikler olacak ve bize karþý o
lumlu davranacaktýr. 

BBiirr  iiþþiinn  bbaaþþllaannggýýccýýnnddaakkii  ttuuttuummuu
mmuuzz,,  iiþþiinn  ssoonnuuccuunnuu  ddiiððeerr  hheerr
þþeeyyddeenn  ddaahhaa  ffaazzllaa  eettkkiilleeyyeecceekk-
ttiirr..
Antrenörler takýmlarý zorlu bir
rakiple karþýlaþmadan önce doð
ru bir tutum oluþturmaya çalý-
þýrlar. O takýmý yenebilecekleri-
ne inandýrýrlar. Çünkü baþlangýç
taki olumlu tutum sonraki baþa

rýyý getirir. Sizce Atatürk Kurtu
luþ Savaþý�nda pozitif düþünme
se ve Türk halkýnýn da olumlu
tutum geliþtirmesini saðlama-
saydý böyle büyük bir mucizeyi
gerçekleþtirebilir miydi?
Çoðu kez geleceðin koþullarýný
yepyeni  birer fýrsat olarak deðil
de yaþamýn günbatýmý olarak
görme hatasýna düþeriz. Bir a
daya ayakkabý  satmak için gön
derilen iki satýcýnýn öyküsünü
çoðumuz biliriz. Ýlk satýcý adaya
varýp da kimsenin ayakkabý giy-
mediðini görünce donakalýr. He
men Chicago� daki merkez bü
roya telgraf çeker: �Yarýn eve
dönüyorum. Burada kimse
ayakkabý giymiyor.� Ýkinci satýcý
ayný gerçek karþýsýnda heyecan-
lanýr. Hemen Chicago�daki mer
kez büroya telgraf çeker: �Lüt
fen bana 10.000 ayakkabý gön-
derin. Buradaki herkesin ayak-
kabýya ihtiyacý var.� Unutmayýn
�Ýyi baþlayan her þey iyidir.�

TTuuttuummuummuuzz  ssoorruunnllaarrýýmmýýzzýý  nnii
mmeettlleerree  ddöönnüüþþttüürreebbiilliirr..
Bir engelle bir fýrsat arasýndaki
fark nedir? Elbetteki takýndýðý-
mýz tutum ve bakýþ açýmýzdýr. O
lumlu düþünceye sahip bir kiþi
güç bir durumla karþýlaþtýðýnda
bu durumdan en iyi þekilde ya
rarlanýr. Yaþam bir bileði taþýna
benzer. Sizi ezecek mi, parlata-
cak mý, bu sizin yapýnýza baðlý-

dýr. Napolyon�un okul arkadaþ
larý onun alçakgönüllü doðasý
ve yoksulluðu yüzünden alay et
tiklerinde o, kendini tümden
kitaplarýna adadý. Derslerde ar
kadaþlarýný geçti ve onlarýn say
gýsýný kazandý. Çok geçmeden
sýnýfýn en akýllýsý kabul edildi. Bü
yük liderler kriz zamanlarýnda
doðarlar. Baþarýlý insanlarýn ha
yat hikayelerinde onlarý zorla
yan korkunç sorunlarý defalarca
görürüz. Yanýtlarý bulurlar ve
kendi içlerinde büyük bir gücün
varlýðýný keþfederler. Mükem
mel bir tutum diye bir þey yok-
tur. Tutumlarýmýzýn, yaþamýmýz
daki her deðiþiklikle birlikte sü
rekli düzenlenmesi gerekir. Mis
sourili çiftçinin katýrýnýn tutumu
buna iyi bir örnektir. Katýr bir
gün boþ bir çukura düþer. Katý
rýna düþkün olan çiftçi, onu ku
yudan çýkartmak için aklýna ge
len her þeyi dener. Sonunda
hayvaný kurtarmanýn olanaksýz
olduðuna karar veren çiftçi, ka
týrý çukura gömmeye baþlar.
Çiftçi kuyuyu bir kamyon dolu-
su toprakla doldurunca, her ta
raf toz içinde kalýr ve katýr ba
ðýrmaya baþlar. Bu arada katýr,
çukurun içine dolan topraðýn
üstüne basarak yükselir. Birkaç
kamyon topraktan sonra, zafer
kazanmýþ gibi en tepeye çýkar
ve yürür gider.
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Diþ hastalýklarý ve diþ saðlýðýnýn
korunmasý açýsýndan erken taný
çok önemlidir. Bu nedenle yýlda
en az iki kez diþ hekimine mua-
yene olunmasý önerilir. 
Diþ çürümelerinin önlenmesin-
de sularda yeterli flor olmasý,
düzenli olarak diþlerin fýrçalan-
masý, diþ ipi kullanýlmasý, aþýrý
tatlý ve þekerli yiyeceklerden
olabildiðince kaçýnma bunlar
yendiðinde mutlaka diþlerin fýr-
çalanmasý, diþ hekimi kontrol-
lerine gidilmesi temel uygula-
malardýr. Diþ eti hastalýklarýnýn
önlenmesinde de diþ fýrçalama
ve düzenli diþ hekimi kontrolle-
ri önemlidir. 
Diþlerde geliþim bozukluklarý
varsa erken dönemde özel diþ
hekimliði dallarýnda uzmanlaþ-
mýþ birimlere baþvurularak ge-
rekli tedavi saðlanmalýdýr. 
Aþýrý asitli ve þekerli yiyecekler
mikroorganizmalarýn etkisini
artýrýr. Diþler sert cisimlerle ka-
rýþtýrýlmamalý, fýndýk, ceviz vb.
kabuklu yiyecekler diþlerle kýrýl-
mamalýdýr. Bunlar diþ minesi-
nin çatlamasýna ve bakterilerin
etkisinin artmasýna neden olur.
Diþ minesinin koruyucu etkisi
ortadan kalkar. 

DDiiþþ  ffýýrrççaallaammaa  tteekknniiððii  
Diþlerimizi korumanýn en etkili
yolu düzenli olarak fýrçalamak-

týr. Diþ fýrçalamanýn ilk adýmý
doðru fýrça seçimidir. En uygun
fýrça naylon ve orta sertlikteki
fýrçalardýr. Aðýz içinde kolay
hareket ettirilmesi ve arka diþ-
lere rahat ulaþabilme açýsýndan
fýrçanýn kafasýnýn fazla büyük
olmamasý tercih edilir. Uygun
fýrça seçildikten sonra diþler en
az günde iki kere düzenli ola-
rak fýrçalanýr. Diþ macunu aðza
verdiði hoþa giden koku ve his
nedeniyle diþ fýrçalanmasýný
kolaylaþtýrýr. Diþ parlatma toz-
larý diþ hekimi önerisi olmadýk-
ça kullanýlmamalýdýr. Aþýrý kul-
lanýmlar diþ saðlýðý açýsýndan
zararlýdýr. 
Diþ fýrçalanmasýnda fýrçanýn
duruþu dýþýndaki temel hareket
aynýdýr: Fýrça diþ eti çizgisine
eðimli olarak yerleþtirilir. Bu
durum bozulmadan küçük dai-
resel hareketlerle diþler fýrçala-
nýr. Daha sonra fýrça, bir fýrça
boyu kadar kaydýrýlarak fýrçala-
ma sürdürülür. 

11.. Diþ fýrçasý 45 derecelik açý
yapacak biçimde tutulur ve diþ
eti hizasýndan baþlanarak aðýz
boþluðuna doðru fýrçalamaya
baþlanýr. Dýþ yüzeylerden baþla-
yan fýrçalama sert darbeler ha-
linde deðil, yumuþak ve daire-
ler çizecek biçimde, ön diþler-
den arka diþlere doðru yapýl-

malýdýr. 
22.   Daha sonra diþlerin iç yü-
zeyleri ayný þekilde fýrçalanýr.
Bu iþlemde fýrça eðik tutularak,
diþ etinden aðýz boþluðuna
doðru hareket ettirilir. 
33.. Daha sonra diþlerin çiðne-
me yüzeyleri fýrça düz olarak
ileri geri hareket ettirilerek fýr-
çalanýr. 
Fýrçalama iþleminin en az iki-üç
dakika sürmesi gerekir. Saðlýklý
diþ etleri fýrçalama sýrasýnda
kanamaz.
Diþ fýrçasý kiþiye ait bir araçtýr,
baþkalarýyla paylaþýlmaz. Diþ
fýrçalarý birkaç ayda bir, en geç
altý ayda  deðiþtirilmelidir. Ge-
rektiðinde ara yüzlerin etkin
olarak fýrçalanmasýný saðlamak
üzere ara yüz fýrçalarý kullanýlýr.
Bunlarla ilgili önerilerini almak
üzere diþ hekimine baþvurmak
gereklidir. 
DDiiþþ  iippii  kkuullllaannýýmmýý  
Diþ ipi, diþ aralarýnda kalan yi-
yecek artýklarýnýn uzaklaþtýrýl-
masý açýsýndan çok yararlý bir
araçtýr. Çok küçük yaþlardan

baþlanarak uygun diþ fýrçalama
ve diþ ipi kullanma teknikleri-
nin öðrenilmesi gerekmektedir. 
Diþler fýrçalandýktan sonra diþ
ve diþ eti çizgisi ile diþler ara-
sýnda kalan yemek artýklarýnýn
temizlenmesi için diþ ipi kulla-
nýlýr. Bu artýklar en önemli çü-
rük nedenlerindendir.

11.   Otuz santimetre kadar diþ
ipi alýnýr. Diþ ipinin bir bölümü
bir elin orta parmaðýna diðer
ucu da diðer elin orta parmaðý-
na dolanýr. Ýpin bir bölümü or-
tada kalmalýdýr.
22.. Ortada kalan ip bölümü
iþaret parmaðý ile geriye doðru
itilir.Ýp, diþler arasýndan geçiri-
lir. Bu  hareket sýrasýnda sert
olunmamalýdýr. Ýp diþ etine ka-
dar indirildikten sonra aðýz
boþluðuna doðru diþ aralarýný
sýyýracak biçimde indirilir. Bu
sýrada diþ etinin kesilmemesine
özen gösterilmelidir.
33.. Ayný uygulama diðer bir
parça ip alýnarak alt diþler için
de tekrarlanýr.

Diþlerinize özen gösterin!
AAððýýzz  vvee  ddiiþþ  ssaaððllýýððýý  nnaassýýll  kkoorruunnuurr??
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Düzenin saðlanmasýnda mag-
nezyumun önemine dikkat çe-
ken uzmanlar, sigara içen kiþi-
lerde magnezyum ihtiyacýnýn
günlük gereksinimin iki katýna
çýktýðýný belirtiyor. Magnezyum
eksikliðinde sinirlilik, uyumsuz-
luk, iþtah kaybý, depresyon, kas
kramplarý ve kasýlmalarý, kalp
ritminde bozulmalar, solukluk,
uyuþukluk, koroner spazm gibi
belirtilerin görülebileceðini be-
lirten uzmanlar, sigara içenle-
rin daha dikkatli olmalarý ge-
rektiðini vurguluyor. 
Alman Beslenme Birliði (DGE)
ve Dünya Saðlýk Örgütü'ne
(WHO) göre günlük magnezy-
um ihtiyacýnýn 300 mg olarak
belirlendiðini ifade eden uz-
manlar, stres, büyüme, hamile-
lik, emzirme, hastalýklardan
sonraki iyileþme dönemlerinde
ve aðýr egzersizlerde magnez-
yum ihtiyacýnýn daha çok arttý-
ðýný bildiriyor. Uzmanlar, adet
öncesi gerilimi (PMS) olan kiþi-

lerde yapýlan çalýþmalarda be-
lirgin bir magnezyum eksikliði-
ne rastlanýldýðýný ifade ederek
bu kiþilere oral magnezyum
verilmesi sonucu adet öncesi
gerilim ve baþ aðrýlarýnda belir-
gin azalma ve davranýþ deðiþi-
kliklerinde düzelme izlendiðini
belirtiyor. 

Uzmanlar, magnezyum eksikli-
ðinin belirtilerini ise þöyle sýra-
lýyor: 
BBeeyynnee  aaiitt  bbeelliirrttiilleerr:: Artan has-
sasiyet, yorgunluk, anksiyete
durumlarý, depresyon. 
OOrrggaannllaarraa  aaiitt  bbeelliirrttiilleerr:: Bulantý,
kusma, mide-baðýrsak kramp-
larý, rahim kasýlmalarý (adet
sancýsý, adet öncesi gerilim).
KKaallbbee  aaiitt  bbeelliirrttiilleerr:: Ritm bozu-
kluðu, çarpýntý, göðüs aðrýsý,
kalp ilaçlarýna karþý hassasiyet
artýþý. 
AAddaalleelleerree  aaiitt  bbeelliirrttiilleerr:: Titreme,
adalelerde kuvvet azalmasý ve
kasýlma nöbetleri. 

Magnezyumun vücudumuz
için önemli 11 mineralden biri
olduðunu ifade eden uzman-
lar, deniz suyu, kaynak sularý ve
tüm yeþil bitkilerin magnez-
yum taþýdýðýný bildiriyor. Uz-
manlar, ýspanak gibi yeþil seb-
zelerin, içerdikleri klorofilin
yapýsýnda magnezyum olduðu
için iyi birer magnezyum kay-
naðý olduklarýný vurgulayarak
ayrýca kuru yemiþler, tohumlar
ve tüm hububatlarýn da mag-
nezyum içerdiklerini ifade edi-
yor. Ayrýca muz, avakado,
kakao, dil balýðý gibi yiyecekler
de magnezyumun önemli kay-
naklarý arasýnda gösteriliyor. 
Özellikle beslenmeye baðlý
olmayan magnezyum stoklarý-

nýn azaldýðý durumlarda ilaçla
magnezyum desteði gerektiði-
nin altýný çizen uzmanlar,
magnezyumun oral yolla da
alýnabileceðini, acil durumlar-
da veya ciddi eksikliklerde ise
damar içine magnezyum veril-
mesinin tercih edildiðini belir-
tiyor. 
Þiddetli klinik eksiklik semp-
tomlarýný ortadan kaldýrmak
için uzun süreli magnezyum
kullanýmýnýn gerektiðine dikkat
çeken beslenme uzmanlarý,
magnezyum depolarýnýn tama-
mýyla dolmasýndan önce klinik
semptomlarda geliþme oluþa-
caðýndan 6 haftalýk uzun dö-
nem tedavi uygulanmasý ge-
rektiðini bildiriyor.

Dikkat: Sigara zehir saçýyor!
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En çok ihtiyacýnýz olan þey içti-
ðiniz sigaralarýn adedi yazan bir
listedir. Bu listeyi sigara pa-
ketinizin üzerine saðlamca ya-
pýþtýrýn. Her gün bu tip bir lis-
teye ihtiyacýnýz olacak. Bu ne-
denle listenizi fotokopi ile ço-
ðaltýn ve yanýnýzda hazýr bulun-
durun.
�  Spor, sigaranýn yerini tutabi-
lecek en iyi þeydir. Spordan
sonraki tatlý yorgunluk içindeki
bir bedenle sigara içmek hiç de
çekici gelmeyecektir. Bu neden-
le içinizde step dansý ya da yo-
ga öðrenmek, tenis oynamak
veya koþmak için bir arzu duy-
muþsanýz, þimdi bunu gerçek-
leþtirmenin tam sýrasýdýr. Eðer
bu etkinliklere sigarayý býrak-
manýn birinci günü baþlarsanýz
çok daha iyi olur. Kendin ize bir
cimnastik kitabý alýp içindekileri
evinizde kendi baþýnýza da uy-
gulayabilirsiniz. 
�  Sigarayý býrakma gününden
önceki gün içebildiðiniz kadar
çok sigara içmek de yararlý olur.
Birinci günden önceki gün üç
paket ya da içebildiðiniz kadar

fazla sigara için. Sigaranýn ya-
ratabileceði en berbat duruma
düþün; yoðun duman içinde bir

oda, acýyan bir boðaz, aðýzda
leþ gibi nikotin tadý ve kýpkýrmý-
zý gözler. 
�  Sigarayý býrakmayý bir iþken-
ce gibi görmeyin. Sigara içmeyi
býraktýðýnýz ilk günler bir parça
rahatsýzlýk duyabilirsiniz. Ör-
neðin ciðerler temizlenmeye
baþladýðý için birkaç gün öksü-
rük þiddeti ve balgam artabilir.
Eðer bu þikayetler sizi endiþe-
lendiriyor ise doktorunuza
danýþýp ayrýntýlý bilgi alýn. 

11..GGÜÜNN

1.Sigarayý býrakmanýzýn temel
nedenlerini bir liste halinde
yazýn. Bu listeyi gözünüze çar-
pacak her yere asýn; banyo ay-
nasýna, buzdolabýna veya tele-
vizyonun üstüne. Bir kopyasýný
da yanýnýzda taþýyýp iradenizin
zayýfladýðýný hissettiðinizde ce-
binizden çýkarýp tekrar okuyun. 
2.Bütün sigara paketlerinizi
atýn. 
3.Yalnýzca bir paket ve en
sevmediðiniz sigarayý alýn. Böy-
lece sigaranýza zahmetsizce

ulaþamayacak ve içtiðinizde
beklediðiniz zevki alamayacak-
sýnýz. Normalde içtiðinizden

daha düþük nikotin ve katran
içeren bir markayý seçmeniz vü-
cudunuzun nikotinsiz günlere
daha kolay adapte olmasýný
saðlar. 
4.Ýçtiðiniz sigara miktarýný gös-
teren listeyi paketinizin üzerine
yapýþtýrýn. Ýçtiðiniz her sigarayý
yakmadan önce kaydetmeyi ve
numaralandýrmayý unutmayýn.
Böylece kýsa süre sonra günde
ne kadar sigara içtiðiniz konu-
sunda bir fikriniz olacaktýr. "1"
numaralý sigara, onu içmeden
yapamayacaðýnýz sigara, "2"
numaralý sigara çok istediðiniz
ancak birinci kadar dayanýlmaz
olmayan ve "3" numaralý sigara
onu içmeden de yaþayabilece-
ðiniz sigaradýr. Sigaranýn yaný-
na zamaný ve onu içerken için-
de bulunduðunuz durumu da
yazýn. Örneðin otobüs ya da
önemli bir telefon beklerken
veya sýkýntýlý ve endiþeli olduðu-
nuz bir zaman gibi. Canýnýz her
sigara içmek istediðinde, bu lis-
te doldurma iþini eksiksiz yap-
mayý ihmal etmeyin. Kül tabla-
larýnýzý temizlemeyin. Kül tabla-
nýzýn bir süre sonra aðzýna
kadar dolduðunda ortaya çýkan
iðrenç tabloyu gözlerinizle
görün. 

22..GGÜÜNN

1.Bugün "3" nolu sigarayý içme-
yeceksiniz ve kendinizi numara-
landýrma hatalarý yaparak kan-
dýrmayacaksýnýz. 
2.Sigara, tiryakinin aðzýný meþ-
gul eder. Bunun bir baþka yolu
da þekersiz sakýz çiðnemektir.
Yanýnýzda her zaman sakýz bu-
lundurun. Bunun yerine þeker-
leme ve meyva suyu da yiyip i-
çebilirsiniz. Birçok kiþi kilo al-
maktan korktuðu için sigarayý
býrakmadýðýný söylemektedir.
Eðer planlý ve dengeli yerseniz
þiþmanlamazsýnýz. Sigara yak-
ma alýþkanlýðýnýz varsa yemeði-
niz bittiði anda sofradan kalkýn

ve 5 dakikalýk kýsa bir yürüyüþe
çýkýn. Duman yerine ciðerlerini-
ze dolan temiz hava yemeðin
tadýný daha iyi çýkarmanýza yar-
dýmcý olacaktýr. 

33..GGÜÜNN

1."3" numaralý sigaralarý içme-
mek çok da kötü bir iþkence
sayýlmazmýþ. Bugün belki "2"
numarayý bile içmeyebilirsiniz.
Ýçtiðiniz sigaralarý listenize kay-
detmeyi unutmayýn. Her siga-
radan önce kendinize "bu siga-
rayý gerçekten istiyor muyum? "
sorusunu sorun. 
2.Sigara içmek yerine derin
nefes alýp verme egzersizi yap-
mayý deneyin. Rahatlayýn iki ya
da üç kez derin nefes alýp verin.
Kendinizi gerçekten daha iyi
hissedeceksiniz. Bu egzersiz, si-
gara içmeme kararýnýzý destek-
leyecektir. 
3.Sigara içmeden durabileceði-
niz belli bir süre belirleyin.
Örneðin günün en fazla sigara
içtiðiniz döneminde sigara iç-
meden en fazla ne kadar daya-
nabileceðinizi ölçün. Günün ilk
sigarasýný içmeyi mümkün ol-
duðu kadar geciktirin. Eðer çok
tiryaki iseniz en az bir saat, or-
talama sigara içen biriyseniz iki
saat ve az sigara içen biri iseniz
yarým gün sigara içmemeyi de-
neyin. Unutmayýn ki otobüs ya
da tiyatro gibi sigara içmenin
yasak olduðu yerlerde kendini-
ze hakim olabiliyorsunuz. 
4.Sigara markanýzý deðiþtirme
zamaný geldi. Artýk daha düþük
katran ve nikotin içeren  bir si-
gara alýp tütünün vücudunuza
verdiði zararý daha da azaltabi-
lirsiniz. 

44..GGÜÜNN

1.Bugün "2" numaralý sigarayý
býrakýyorsunuz. Gerçekçi olun.
Yalnýzca gerçekten ihtiyacýnýz
olan "1" numaralý sigarayý

günde sigarayý býrakma programý 7
Kendinizi  7  günlük  programa  hazýrlayabilmeniz  için  aþaðýdaki  önerileri  uygulayýn  



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 38 Sayý 74POLÝTÝKAYYAAÞÞAAMM

Genel olarak yöre mutfaðýna
baktýðýmýzda yemeklerde ço-
ðunlukla koyun eti, tahýl ve
bakliyat kullanýlýyor. Yemekler-
de yað oraný fazla. Sadeyað
(sarýyað), zeytinyaðý ve biraz da
kuyruk yaðý ekliyorlar. Zey-
tinciliðin geliþkin olduðu Kilis'te

zeytinyaðý daha çok kullanýlýyor.
Kuyruk yaðý eritilerek az da olsa
köfte ve dolmalara ekleniyor.
Yemekler baharatlý, ekþili (nar,
sumak ve koruk ekþisi) ve bol
salçalý. Gaziantepliler kahvaltý-
da genellikle Alaca Çorba (Tar-
hunlu mercimek çorbasý), Çir
(kurutulmuþ meyve) Reçeli veya
Tarhana Eritmesi yerken; Kilis-
liler Zeyt-zahter, Zeytin Ekþi-
leme (siyah ya da yeþil zeytine
kýrmýzý biber, kekik ve nar ekþisi
ekleniyor), Attun Zeytin (Kilis'e
özgü bir siyah zeytin çeþidi);
kýþýn da daha çok tahin-pek-
mez yiyorlar. Gaziantep'te Ra-
mazan Bayramý'nda mutlaka
Yuvarlama piþirilip yakýn akra-
balara ve komþulara ikram edi-
lirken, Kilis'te Gerebiç ve Bay-
ram Kahkesi yapmak adetten. 

KKaarrþþýýllaaþþttýýrrmmaallýý  mmuuttffaakk  
Kölük Aþý (kýrmýzý mercimekli
bulgurlu çorba) Kilis'te yaygýn
olarak yapýlan bir çeþit. Tatlý ve
ekþili Malhýta Çorbasý her iki il-
de de karþýmýza çýkýyor, ancak
Kilis'te daha fazla pirinçli ve sal-
çasýz hazýrlanýyor (Kýrmýzý mer-

cimek demek olan Malhýta, A-
rapça'dan girmiþ dilimize). Kýz-
dýrýlmýþ zeytinyaðýnda hazýrla-
nan naneli sarýmsaklý sos dökü-
lüyor üzerine. Küçük doðran-
mýþ kuru patlýcan ve birkaç
pancar (pazý) yapraðý da ekleni-
yor. Her iki ilde de yapýlan Yo-

Nefis yemekler
KKiilliiss  yyeemmeekklleerriinnii  aarraaþþttýýrrýýrrkkeenn  GGüünneeyyddooððuu  AAnnaaddoolluu''nnuunn  mmuuttffaakk  kküüll-
ttüürrüünnee  ddee  bbaakkmmaakk  ggeerreekk..  ÖÖzzeelllliikkllee  ddee  eesskkiiddeenn  bbaaððllýý  oolldduuððuu
GGaazziiaanntteepp  mmuuttffaaððýýnnaa..  HHeerr  iikkii  iilliinn  bbeennzzeerr  yyeemmeekklleerrii  oollssaa  ddaa  öözzggüünn
KKiilliiss  yyeemmeekklleerriinnddee  ddaahhaa  ççookk  HHaalleepp  eettkkiissii  vvaarr..

gerçekten ihtiyacýnýz olduðu bir
anda için. 
2.Þimdi biraz rahatlýyoruz.
Gidip gerçekten sevdiðiniz ne
varsa yiyin. Paranýzý biftek, ana-
nas, karides gibi þeylere harca-
yýn. Özellikle çok sevdiðiniz bir
yiyeceði bol bol yiyin. Ama kilo
probleminiz varsa tatlý konu-
sunda biraz dikkatli olun. 
3.Genellikle sigara içtiðiniz bir
ortam seçin. Bir kokteyl ya da
sigara dumanýna boðulmuþ bir
toplantý odasý ve bu ortamda
bulunduðunuz süre içinde hiç
sigara içmeyin. Eðer kendi sýnýr-
larýnýzý kendiniz belirlerseniz,
bunlara uymak o kadar da zor
olmaz. 
4.Çakmak ve kibritlerinizi atýn.
Sigaranýzý yakmak için ateþ
aranmanýz, size ne yapmak ü-
zere olduðunuzu ve kaç sigara
içtiðinizi düþünmek için kolaylýk
saðlayacaktýr. 

55..GGÜÜNN

1.Artýk sigara almayýn. Ýçtiðiniz
sigara listesini yanýnýzda taþýyýn
ve kaydetmeye devam edin.
Bugün sadece "1" numaralý si-
garayý içeceksiniz unutmayýn. 
2.Bugün arkadaþlarýnýza siga-
rayý býraktýðýnýzý söyleyin. On-
lardan özellikle de içmeyenler-
den büyük destek göreceksiniz.
Kararýnýzý tanýdýklarýnýza açma-
nýz bu kararý daha da kesinleþ-
tirir. 
3.Kül tablalarýnýzý dökmemeni-
zi istemiþtik. Þimdi onlarý kul-
lanmanýzýn zamaný geldi. Bü-
tün kültablalarýnýzdaki kül ve
izmaritleri bir kavanoza doldu-
rup üstüne biraz su ekleyin. Bu
kavanozu sürekli elinizin altýn-
da bulundurun ve canýnýz siga-
ra içmek istediðinde kapaðýný
açýp biraz koklayýn. Canýnýz ha-
la sigara içmek istiyor mu? 
4.Bu akþam kül tablalarýnýzý

yýkayýp dolabýn üst raflarýna
kaldýrýn. Yarýn hiç sigara iç-
meyeceðiniz için onlara hiç
ihtiyacýnýz olmayacak. 

66..GGÜÜNN

1.24 saat hiç sigara içmeyin. 
2.Sigara içmenin yasak olduðu
yerlere gidin. Müzeleri ya da
sigara içmeyen arkadaþlarýnýzý
ziyaret edin, sinemaya gidin,
üst üste film seyredin. 
3.Alkollü içeceklerden uzak
durun. Alkol ve sigara birlikte
iyi gider. Alkol ayrýca iradenizi
ve direncinizi de zayýflatýr. 

77..GGÜÜNN  

1.24 saat daha sigara içmeyin. 
2.Bu hafta içmediðiniz sigara-
lardan kalan parayla kendi ken-
dinize özel bir tasarruf hesabý
açýn. Bir yýl boyunca her hafta
bu hesaba ayný miktarda para

yatýrýn. Yýl sonunda tahmin
edeceðinizden çok daha fazla
para birikmiþ olduðunu göre-
ceksiniz. Bu parayla çok isteyip-
te alamadýðýnýz bir þey alýn. 
3.Sigarayý býrakmaya baðlý dep-
resyon ya da fiziksel semptom-
lar hissederseniz doktorunuza
baþvurup yardým isteyin. 

Ýnsan olduðunuzu unutmayýn.
Ýradeniz kýrýlýp bir sigara içerse-
niz hemen umutsuzluða kapýl-
mayýn. Sigarayý býrakma neden-
lerinizi tekrar okuyun ve yeni
nedenler varsa ekleyin. Sizin
üzerinizde en etkili olan tekniði
deneyimlerinizle bulacaksýnýz.
Bulduðunuz teknikleri uygula-
maya devam edin. Zorlanma-
dýðýnýzý hissettiðiniz günün
programýna geri dönün. 

DDeevvaamm  eeddiinn..  BBýýrraakkaabbiilliirrssiinniizz  vvee
bbýýrraakkaaccaakkssýýnnýýzz..
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ðurtlu Çorba�ya, Kilisliler Lebe-
niye diyor (Leben Arapça'da
yoðurt; lebeni yoðurttan yapý-
lan yemek anlamýna geliyor).
Zengin kebap çeþitleri yöre
mutfaðýnýn bir özelliði zaten.
Gaziantep'te yapýlan kebaplar-
dan özellikle elma, ayva, yeni-
dünya ve sebzeli kebap dýþýn-
dakiler Kilis�te de yapýlýyor. Her
iki ile mal olmuþ ve kahvaltýlýk
olarak da yenilen Ciðer (Caðýrt-
lak) Kebabý�ný Kilisliler, ciðeri
mutlaka baharatlý bir sosta ter-
biye ederek hazýrlýyorlar. Kilis'in
davet yemeklerinden olan Ekþili
Kebap�ta bazen patlýcan yerine
keme kullanýlýyor. Gaziantep'in
meþhur Simit Kebabý�na, Kilis'te
Oruk ya da Kübbülþiþþiye deni-
yor. Oran olarak 1 kg. yaðlý kýy-
maya 1 kg. simit ekleniyor ve
sarýmsak yerine soðan kullaný-
lýyor. Sitti Simit denilen bir tür
simitle yapýlan Fýrýn Yapmasý
adlý yemek, bir köfte çeþidi
(Bulgurun ince çekilmiþine Si-
mit, onun da ince çekilmiþine
Sitti Simit deniyor). Sadece Ki-
lis'e özgü yemeklerden biri de
Kilis Ýçi (Ýç katmasý). Simit, so-
ðan, tuz, salça ve biraz da ýlýk
su ile yoðruluyor. Köfte kývamý-
na gelince 1 bardak sýcak su ve
ekþi ilave ediliyor. Üzerine zey-
tinyaðýnda kavrulmuþ soðan
dökülüp asma, lahana veya
marul yapraklarýyla yeniyor.
Arap Tavasý, Kilis Tavasý ve bir
çeþit davet yemeði olan Küb-
bülmüþveyye (Kýzartýlmýþ köfte
de denilebilir. Arapça'da Küb-
be, köfte; Þeviy fýrýnda kýzart-
mak anlamýna geliyor) Kilis'e

özgü yemeklerden. Köfteli bir
yemek çeþidi olan Kübbül-
saciye'nin (Saç Köftesi) köftesi,
içli köfte gibi hazýrlanýyor.
Kýyma harcýna, ceviz içi yerine
badem ekleniyor. Ekþili Yahni ve
Yoðurtlu Köfte kadar yaygýn
yapýlmayan Tarhana Aþý ise, u-
nutulmaya yüz tutmuþ yemek-
lerden. Biraz önce söz ettiðimiz
Yoðurtlu Köfte (Kübbüllebe-
niye) de önemli davet yemekle-
rinden. Yoðurtlu ufak köfte gibi
hazýrlanýyor. Sadece etle nohut
piþerken pirinç eklenip, köfteler
sonradan çorbaya ilave ediliyor.
Genel olarak sebzelerin dýþýnda
yörede yetiþen acur, kýrmýzý
havuç, uzun haylan kabaðý, ke-
me, kösesefer kabaðýnýn dol-
masý yapýlýyor. Mukaþerli Dolma
(Mukasser Arapça�da ikiye bö-
lünmüþ demek; bu yemek de
kabuklarý soyulmuþ ve ikiye
bölünmüþ nohut eklenmiþ bul-
gurlu patlýcan dolmasýdýr),
Þýhýlmahþi (kabak, acur ve pat-
lýcandan yapýlýr) de sadece Ki-
lis'e özgü dolmalardýr. Yine
yöre sebzeleriyle kapýlan kavur-
ma ve musakkalar oldukça zen-
gin. Çoðunlukla Kilis'te yapýlan
Mutayana, çok lezzetli bir ye-
mek (Ýçi çýkarýlan acur küp doð-
ranýyor. Nohutlu parça et iyice
piþince acur ekleniyor. Hafif ýsý-
týlmýþ süzme yoðurda çýrpýlmýþ
yumurta eklenip yemeðe ilave
ediliyor. 3-4 dakika kaynatýlýp
servis yapýlýyor). Silkme (parça

etli patlýcan yemeði) ve Teþrü-
be; Kilis'in geleneksel davet ye-
meklerinden. Bilinen zeytinyað-
lý çeþitlerin dýþýnda Pürçüklü
(havuç) kavurmasý, Kömeç (e-
begümeci) kavurmasý, Loðlaz
(Börülceyle yapýlan zeytinyaðlý
çeþidi. Kilis'te taze börülceye
löbye, kurusuna loðlaz deniyor)
ve pancar kavurmasý da sýk ya-
pýlan yemekler. Hamur iþlerin-
den de pek çok yemek ortak.
Bunlarýn dýþýnda Lor Böreði (Lor
Semseði), Pirinçli Börek (Tava
Semseði de deniyor ve ölen ki-
þinin kýrký çýktýðýnda yapýlmasý
adetten), Þiþbörek daha çok
Kilis'e özgü. 

ÖÖzzggüünn  ttaattllýýllaarr  

KKiilliiss''iinn  mmeeþþhhuurr  TTaavvaa  KKaattmmeerrii��-
nniinn  yyaappýýmmýý::
Hamuru önce merdane ile açan
usta daha sonra havada savu-
rarak açýyor. Ýncecik tül gibi açý-
lan hamur havada her savrulu-
þunda biraz daha inceliyor. Kat-
merin ortasýna konulan Kilis
kaymaðý da memleketten gel-
miþ. Sütün üzerinde oluþan
kaymaðýn üst üste bir kapta bi-
riktirilmesiyle elde edilen Sahan
kaymaðý, kahvaltýda tüketildiði
gibi künefe, baklava ve irmik
helvasýnda da kullanýlýyor.
KKaahhkkee  vvee  GGeerreebbiiçç  
Kilis'te Ramazan Bayramý'nda
bol miktarda Kahke ile Gerebiç
hazýrlanýyor. 

ÝÝþþttee  ttaarriifflleerrii::  
GGeerreebbiiçç::  1 kg. unla 1 kg. irmiði
bir kaba alýp ortasýný havuz gibi
açýn. 4 bardak zeytinyaðý ve 1
paket kabartma tozu ekleyip
yoðurun. Hamurun üzerini
kapatýp 4 saat dinlendirin. 2
bardak çekilmiþ ceviz içine 3
kaþýk þeker, tarçýn, karanfil ve
zencefil ekleyip iç malzemesini
hazýrlayýn. Hamurdan ceviz
büyüklüðünde parçalar koparýp
avuç içinde yuvarlayýn ve ortasý-
na iç malzemeden ekleyip ka-
patýn. Kapatýlan kýsým dýþa ge-
lecek þekilde kalýba (tahtadan
oyulmuþ ve iç kýsmý þekilli olan
özel bir kalýp) yerleþtirin. Ha-
muru hafifçe bastýrýn. Kalýbý
ters çevirip kalýptan çýkarýn.
Yaðlanmýþ tepsiye dizerek orta
hararetli fýrýnda piþirin. Gere-
biçlerin üzerine pudra þekeri
serpin. 

KKaahhkkee
Kahke, iyi undan yapýlan simit-
lere verilen ad. 4 bardak unu
kaba alýp ortasýný açýn. 2 bar-
dak zeytinyaðý, 1 bardak þeker,
2 kaþýk mayana (rezene) ve 1
paket kabartma tozu ekleyip
yoðurun. 15 dk. dinlenmiþ ha-
murdan cevizden büyük parça-
lar koparýn. Herbirini tezgah ü-
zerinde yuvarlayýp incelterek
simit þeklinde kývýrýn. Üzerlerine
susam serpip yaðlanmýþ tepsiye
yerleþtirin. Orta hararetli fýrýnda
30 dakika piþirin.
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Tüketici olarak haklarýmýz
Bozuk bir telefon, hatalý üretil-
miþ bir araç, doðru çalýþmayan
bir televizyon ya da anlaþtýðý-
mýzdan daha fazla gelen bir
fatura... Bunlar günlük hayatta
rastladýðýmýz artýk normalleþ-
miþ durumlar. Tüketici olarak
yaþadýðýmýz bu maðduriyetler
karþýsýnda hangi haklara sahip
olduðumuzu çoðu zaman bil
meyiz. Oysa tüketici, ekonomi
sistemlerinin temelidir, motoru-
dur. Ayný zamanda tüketicinin
haklarý günlük yoðun ekono-
mik iliþkiler içerisinde suistimal

edilme ve ihmal edilme tehlike-
leriyle karþý karþýyadýr. Bu sebep
le tüketici sosyal olarak zayýf
konumdadýr ve korunmaya
muhtaçtýr. Bu sebeple modern
devlet anlayýþýnda tüketici hak
larý sayýsýz hukuki önlem ile ko
ruma altýna alýnmýþtýr.
Tüketiciler günlük ekonomik ha
yatta satýcýlar tarafýndan çoðu
zaman kasýtlý olarak yanlýþ bilgi-
lendirilirler. Örneðin yeni aldýðý-
nýz televizyonun bir fonksiyonu
çalýþmadýðýnda ve televizyonu
deðiþtirmek istediðinizde satýcý-

nýzdan böyle bir hakkýnýzýn ol
madýðý þeklinde bir cevapla kar-
þýlaþabilirsiniz. Bu doðru deðil-
dir. Kanunlarda satýn alýnan
mallarlar ilgili teminat haklarý
açýkça belirlenmiþtir ve bunlar
kýsýtlanamaz.  Kanuni teminat
hakkýnýz size hatanýn ya da bo
zukluðun türüne ve büyüklüðü-
ne göre �geri verme�, �deðiþtir-
me�, fiyat indirimi�  ya da �ta
mir ettirme� gibi haklar tanýr.
Ancak bu haklarýnýzdan fayda-
lanabilmeniz için aldýðýnýz ürün
de var olan hata, satýn alma

sýrasýnda açýk ve belli olmamalý.
Yani aldýðýnýz ürünü kontrol
ederek almalýsýnýz. Gewahrleis-
tung denilen kanuni haklarýnýz,
ürünü teslim alma sýrasýnda tes
pit edemeyeceðiniz, sonradan
varlýðý ortaya çýkan hatalar
(görünmez hatalar) için geçerli-
dir. Yeni çýkan kanunlara göre
ürünü aldýktan sonra, ilk altý
aya kadar hatalý ürünü deðiþtir-
me ya da tamir ettirme haklarý-
nýz var. Hangisini kullanacaðý-
nýz sizin isteðinize baðlýdýr. E
ðer satýcý, üründe var olan ha
tanýn sizin tarafýnýzdan sonra-
dan meydana getirildiðini kanýt
larsa bu garanti hakkýnýzý kulla-
namazsýnýz. Bu amaçla temi-
nat-garanti anlaþmalarýný yazýlý
olarak yapmanýzý tavsiye ederiz.
Satýcýnýn deðiþtirmeyi ya da
tamiri sebepsiz yere reddetme-
si durumunda satýþ sözleþmesi-
ni feshetme ya da fiyat indirimi
talep etme haklarýnýz doðar.

PPeekkii  bbuu  hhaakkllaarrýýnnýýzzýý  nnee  zzaammaannaa
kkaaddaarr  kkuullllaannaabbiilliirrssiinniizz??  

Taþýnýr mallarda, kanuni garan-
ti süresi 2 yýldýr. Taþýnmaz mal-
larda ise, bu süre 3 yýldýr. Eðer
taksitli alýþ söz konusu ise ve
ödeme süresi normal garanti
sürelerini geçiyorsa, garanti tak
sitlerin sonuna kadar devam e
der.  Alýnan mallarýn faturalarý
bu süreleri ispat edebilmek için,
en azýndan garanti sürelerinin
sonuna kadar saklanmalýdýr.

CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu  
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ÇÇaallýýþþttýýrrmmaa  iizznnii
((BBeesscchhääffttiigguunnggssbbeewwiilllliigguunngg))

AB ve Avrupa Birliði Ekonomik
sahasý üye devletlerinden gel-
meyen, Avusturya`da yaþayan
ve ilk defa ücretli bir iþte çalýþa-
cak olan yabancýlar için:
aa- Yerleþim iznine (Niederlas-
sungsbewilligung) sahip ol-
masý gerekiyor. (ikamet ge-
rekçesinin özel olmamasý ge-
rekiyor);
bb- Kendisi için baþvuruda bu-
lunacak bir firma bulmasý;
cc- Ýþ piyasasýnýn durumunun
çalýþtýrýlmasýna müsaade ediyor
olmasý (eyalet ve bütün ülke
için olan en yüksek sýnýrýn aþýl-
mamasý) gerekiyor.
Bu þartlar yerine getirildiðinde
sadece bir iþyeri için 12 ay

geçerli olan çalýþtýrma mü-
saadesi verilir.

SSüürreellii  ççaallýýþþttýýrrýýllaann  yyaabbaannccýýllaarr
iiççiinn  sseezzoonnlluukk  ççaallýýþþttýýrrmmaa

mmüüssaaaaddeessii
aa- Federal Çalýþma ve Ekonomi
Bakanlýðý`nýn çýkardýðý ka-
rarnameye istinaden belirli
mesleklere duyulan ihtiyaç yurt
içinden karþýlanamýyorsa, ça-
lýþtýrýlacak yabancýlar için belli
bir kontenjan belirlenir.
bb- Böyle bir müsaadeyi Avus-
turya`da yaþamayan, fakat
aranýlan mesleðe uygun
yabancýlar,
cc- Avusturya`da yaþayan, ika-
met ünvanýna ve kontenjanda
aranýlan mesleðe uygun
yabancýlar alabilir.
dd- Sezonluk çalýþtýrma müsa-
adesi ilk önce en fazla 6 altý ay

için verilmektedir. 
Eðer bu sürenin sonunda hala
ihtiyaç varsa ve bu olanak
kararnamede öngörülüyorsa,
en fazla altý ay için tekrar veri-
lir.
ee- Eðer yabancýya hala ihtiyaç
varsa, o zaman yabancýnýn
kesinlikle iki ay ara vermesi
gerekiyor. Ondan sonra tekrar
en fazla altý ay için sezonluk
çalýþtýrma müsaadesi verilir.
ff- Eðer bu iþler altý aydan kýsa
sürüyorsa, ayný yabancý için
birden fazla sezonluk çalýþma
müsaadesi verilebilir (a-
ralarla).Yalnýz bütün izinlerin
toplamý 14 takvim yýlýnda 12
ayý geçmemesi gerekiyor.
gg- Bu þekilde çalýþtýrýlan bütün
yabancýlara süresi sýnýrlý o-
turma izni (Aufenthalter-

laubnis) verilir ve bu oturma iz-
ni hiçbir zaman yerleþim iznine
çevrilemez.
hh- Avusturya`da yaþayanlar ve
sezonluk çalýþtýrma müsaadesi
alanlar, kýsa süreli ikamet
gerekçelerini deðiþtirmek
zorundalar. Daha sonra tekrar
eski ikamet gerekçelerine sahip
olurlar.

EEkkiinn  zzaammaannýý  yyaarrddýýmm  
aammaaççllýý  ggeelleenn  yyaabbaannccýýllaarr  

aa- Vatandaþlarýnýn Avusturya`-
ya giriþ vizesi alma zorunluluðu
olmayan ülkelerden gelen
yabancýlar
bb- Ekin zamaný yardým için
öngörülen çalýþtýrma müsa-
adesi en fazla 6 hafta için ve-
rilir.
Bu müsaade görülecek þekilde
pasaporta kaydedilir.

Avusturyada   çalýþma ve çalýþtýrma izni
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ÇÇýýrraakkllaarr
Çýraklýk eðitiminin toplam sü-
resi için çalýþtýrma müsaadesi
veya çalýþma izin belgesi
(Arbeitserlaubnis) verilir.

YYaabbaannccýý  üünniivveerrssiittee  ööððrreenncciilleerrii
iiççiinn  kkoonntteennjjaann  ççeerrççeevveessiinnddee

sseezzoonnlluukk  ççaallýýþþttýýrrmmaa  
mmüüssaaaaddeessii

Yabancý üniversite öðrencisinin
ikamet gerekçesi �eðitim�
olmak üzere oturum mü-
saadesine sahip olmasý gerekir.
Bir meslek için belirlenen kon-
tenjan kapsamýnda süreli çalýþ-
týrma müsaadesi alabilir.
Bu müsaade bir takvim yýlýnda
en fazla 3 ay için verilir.

YYaabbaannccýý  üünniivveerrssiittee  
ööððrreenncciilleerrii  iiççiinn  nniizzaammii
ççaallýýþþttýýrrmmaa  mmüüssaaaaddeessii

Yabancý öðrencinin çalýþtýðý
iþten elde ettiði gelirle geçimi-

nin büyük bir kýsmýný karþýla-
mamasý gerekiyor (Yabancýlar
Polisine göre bir üniversite
öðrencisinin geçimini saðlaya-
bilmesi için yýlda  5000.- Euro
gerekli. Bu yüzden yýllýk kazan-
cýn 2500.- Euro`nun altýnda
olmasý gerekiyor. Aksi takdirde
öðrenci için sorun olabilir
(örneðin sýnýrdýþý gibi).
Böyle bir çalýþtýrma müsaade-
sinin verilebilmesi için yetkili
kurulun oy birliði ile karar
almasý veya öðrencinin kilit
iþgücü olarak dikkate alýnmasý
gerekiyor.

GGüüvveenncceellii  iikkaammeettlleerrii  
oollmmaammaassýýnnaa  rraaððmmeenn

((AAvvuussttuurryyaa`̀ddaa  55  yyýýllddaann  aazz
bbuulluunnaannllaarr))    öözzeelllliikkllee  

eenntteeggrree  oollmmuuþþ  yyaabbaannccýýllaarr
Almanca�nýn iyi bilindiðinin
kanýtlanmasý gerekiyor.
Çok ender verilen bu çalýþtýrma

müsaadesi için gerekli olan
diðer þartlarýn dýþýnda Ýþ ve Ýþci
Bulma Servisi`nin yetkili yerel
danýþma kurulunun
(Regionalbeirat von AMS)
oybirliði ile verilmiþ kararý
gerekmektedir.

SSaannaattççýýllaarr  
Özel þartlar geçerlidir.
Gerçekten sanatsal bir çalýþma
olduðuna dair kanýtlar ibraz
edilmelidir.
Konsepti olan projenin mevcut
olmasý durumunda 4 haftaya
kadar çalýþtýrma müsaadesi
gerekmiyor

ÇÇaallýýþþmmaa  ÝÝzziinn  BBeellggeessii
((AArrbbeeiittsseerrllaauubbnniiss))

AB ve Avrupa Ekonomik Sahasý
üye devletleri vatandaþý olmay-
an, Avusturya`da yaþayan ve
belirli bir süre çalýþtýrma
müsaadesi ile çalýþmýþ olan

yabancýlarýn;
Son 14 ay içerisinde 12 ay ça-
lýþtýrma müsaadesi ile çalýþmýþ
olmasý ve þahsen baþvuruda
bulunmasý gerekmektedir.
Sezonluk çalýstýrma müsaadesi
(öðrenciler, çalýþtýrma mü-
saadesini bir meslek için ön-
görülen kontenjan kapsamýn-
da alanlar veye stajyer ya da
Avusturya`daki yabancý bir fir-
manýn temsilcileri) ile kazanýlan
çalýþma saatleri, çalýþma izin
belgesi için þart olarak dikkate
alýnmaz.
Eðer son 24 ay içersinde 18 ay
çalýþýlmýþsa, baþvuru üzerine
uzatýlabilir.

MMuuhhaaffiiyyeett  bbeellggeessii
((BBeeffrreeiiuunnggsssscchheeiinn))

AB ve Avrupa Ekonomik Sahasý
üye devletleri vatandaþý olmay-
an yabancýlarýn

-Avusturya`da yaþamasý ve son
8 yýl içersinde en az beþ yýl
diðer çalýþma müsaadeleri ile
çalýþmýþ olmasý veya
-En az 5 yýl bir Avusturya vat-
andaþý ile evli kalmasý (eðer eþ
ölürse bu süre dikkate alýnmaz)
veya
-Okul zorunluluðunun en azýn-
dan son yýlýnýn tamamýný
Avusturya`da bitirmesi, yerle-
þim iznine sahip olmasý ve
anne ya da babasýnýn son 5 yýl
içersinde en az 3 yýl ücretli bir
iþte çalýþmýþ olmasý gerekir.
Avusturya ve Avrupa ekonomik
sahasý üye devlet vatandaþlarý-
nýn son 5 yýl içerisinde en az
2,5 yýl yasal olarak
Avusturya`da bulunan eþleri ve
çocuklarý.
Muafiyet belgesi, baþvuru üze-
rine verilir ve 5 yýl süre ile tüm
Avusturya`da geçerlidir.
Eðer muafiyet belgesine sahip
kiþi son 5 yýl içersinde 2,5 yýl
çalýþmýþsa, baþvuru süresi uza-
týlabilir.

YYeerrlleeþþiimm  BBeellggeessii
01.01.1998 tarihinden sonra
Avusturya`ya yerleþmiþ, çalýþan
iþçiler muafiyet belgesi alabil-
mek için gerekli þartlarý yerine
getirmiþ olsalar bile, entegrasy-
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on sözleþmesini (Almanca bil-
diklerini kanýtlamalarý) yerine
getirme yükümlülüðü geçerli-
dir. Her koþulda, bu yabancýla-
rýn en az 5 yýl Avusturya`da
bulunmalarý ve þu an çalýþýyor
olmalarý gerekmektedir.

Yukarýdaki durumda bulunan
yabancýnýn 01.01.1998 tari-
hinden sonra Avusturya`ya
gelen eþleri ve çocuklarý için de
Avusturya`da en az 5 yýlý yasal
olarak ikamet etme ve ente-
grasyon sözleþmesini yerine
getirme zorunluluðu vardýr.

01.01.1998 tarihinden önce
Avusturya`ya gelen ve mu-

afiyet belgesine sahip olan
yabancýlar, muafiyet belgesinin
süresi bittiðinde yerleþim bel-
gesini alabilirler.
Burada dikkat edilmesi ge-
reken konu sadece muafiyet
belgesinin yerleþim belgesini
almak için bir þart olmadýðýdýr.
Bu aþamada da Almanca bilgi-
leri dikkate alýnmaktadýr.
Avusturya`da okula giden ya-
bancýlar için de 5 yýllýk süre
geçerlidir.

Avusturya ve Avrupa Ekonomik
Sahasý üye devlet vatan-
daþlarýnýn AB ve Avrupa
Ekonomik Sahasý üye devlet
vatandaþý olmayan aile bi-
reylerinin 2 yýl Avusturya`da
bulunmalarý gerekir.

GGüüvveennccee  BBeellggeelleerrii
((SSiicchheerruunnggssbbeesscchheeiinniigguunngg))

Ýþ ve Ýþçi Bulma Servisi (AMS)
baþvuru üzerine yurt dýþýnda
bulunan bir yabancýyý çalýþtýr-
mak için bir firmaya güvence
belgesi düzenler. Güvence bel-
gesinde hangi iþ için çalýþtýrýla-
caðýnýn yazýlý olmasý ve çalýþtýr-
ma müsaadesi için gerekli olan

þartlarýn (yurt içinde iþsiz olan
yerli ve yabancýlar arasýnda
uygun iþ gücünün olmamasý
eyalet ve bütün ülke için öngö-
rülen en yüksek sayýnýn aþýlma-
masý) yerine getirilmesi gerekir.
Güvence belgesi en fazla 26
hafta için verilir ve 36 haftaya
kadar uzatýlabilir.

KKiilliitt  iiþþggüüccüü  oollaarraakk  kkaabbuull  eeddiill-
mmee  

Yeni bir yabancý artýk sadece

kendisini kilit iþgücü olarak en
az 2.016.-Euro aylýkla iþe ala-
cak bir firma bulduðu ve kota-
da kendisi için yer olduðu
zaman Avusturya�ya gelebilir. 

Bu yabancýnýn kilit iþgücü
gerekçesi adý altýnda doldurdu-
ðu formu iþverenine gönder-
mesi ve iþverenin �iþveren be-
yanýný (Arbeitgebererklärung)�
doldurduktan sonra �iþveren
için ek kaðýdý (Beiblatt für Ar-
beitgeber)� doldurup, evraklarý
çalýþtýrmak istediði kilit iþgücü
adýna makam vermesi gerekir.
Serbest çalýþmak isteyen kilit
iþgücünün doldurduðu formu
doðrudan makama gön-

dermesi gerekir. Diðer þartlar
bu kilit iþgücü için de ge-
çerlidir.

Baþvurunun MA 20�ye yapýl-
masý gerekir. MA 20 ilk incele-
meden sonra evraklarý Ýþ ve Ýþçi
Bulma Servisine (AMS) gönde-
rir. AMS ise her iki durumda da
gerçekten kilit iþgücü olup
olmadýðýný kontrol ettikten
sonra kararý yabancýlar maka-
mýna gönderir. 

Yabancýlar makamý kilit iþgücü
(serbest veya ücretli bir iþte
çalýþan) gerekçeli yerleþim izni-
ni düzenler. 

Bu yerleþim izni çalýþma hakký-
ný da içermektedir. Daha sonra
makam bu pulu (Vignette)
pasaporta yapýþtýrýlmasý için
yurt dýþýndaki Avusturya tem-
silciliðine gönderir.

Bu durumda bulunan bir
yabancýnýn çalýþmasý için her
durumda özel bir izne ge-
reksinimi yoktur. Eðer iþvere-
nini deðiþtirirse, o zaman ikinci
yýl yerleþim iznine ve çalýþmak
için izne ihtiyacý vardýr. Bu pro-

sedürün 6 haftadan uzun sür-
memesi gerekir.
Eðer kilit iþgücü 24 haftadan
daha az kalacaksa, en-
tegrasyon sözleþmesini yerine
getirmek zorunda deðildir.
Fakat burada yerleþmeyi düþü-
nüyorsa, o zaman formda
(Formular) entegrasyon sözleþ-
mesini imzalamasý gerekir. Bu
tip yabancý kilit iþgüçlerinin
ailelerini de getirme hakký var-
dýr.
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VViiyyaannaa-  Avusturya�da bin bir
türlü zorluklara karþýn eðitim-
lerini devam ettirmeye çalýþan
yabancý öðrencilerin çilesi bit-
miyor ve yüzlerce gencin haya-
tý kararmaya devam ediyor.
Son 5 yýldýr yabancýlar ile ilgili
çýkan her yeni yasa neredeyse
adeta onlara vurulan bir darbe
mahiyetinde oldu. Büyük u-
mutlarla, iyi bir eðitim beklen-
tisi ile Avusturya yolunu tutan
farklý ülkelerden gelen öðrenci-
ler, Avusturya hükümetinin
politikalarý sonucu adeta oku-
yamaz hale geldi. Neredeyse
hepsi hayal kýrýklýðý ve ümitsiz-
lik içinde. Onlarcasý okullarýný
býrakmak zorunda kaldý. Geriye
kalanlar þartlarýnýn acilen dü-
zeltilmesini istiyor, yoksa onlarý
da ayný kader bekliyor. Zor-
luklarla karþý karþýya kalanlarýn
baþýný Türkiye�den gelen öð-
renciler çekiyor. Yabancý öðren-
cilerin problemlerini iþleyeceði-
miz haberimizi bir dosya þek-
linde sunuyoruz.  

ÇÇiiffttee  hhaarrçç  ööddeemmeekk  zzoorruunnddaallaarr
Avrupa Birliði ülkeleri vatan-
daþlarý hariç diðer yabancý
öðrencilerin çoðu okul kayýtla-
rýnýn devam edebilmesi için

dönemlik normal üniversite
harcýnýn iki katýný ödemek zo-
runda. Aksi takdirde üniversite
kayýtlarý siliniyor. Normal harç-
lar 363 Euro iken onlar dö-
nemlik 726 Euro ödemek zo-
runda. 2004 yýlýnýn kýþ döne-
mine kadar birçok ülkeden ya-
bancý öðrenci, harçlardan ta-
mamen muaftý. Ancak üniver-
siteler otonom özerklik kazan-
dýktan sonra, yabancý öðrenci-
ler maddi durumlarý, þartlarý,
çalýþabilme durumlarý araþtýrýl-
madan ya da dikkate alýnma-
dan çifte harç uygulamasýna
tabi tutuldu. Bu kararda hükü-
metin telkini özellikle etkili
oldu. Avusturya�da, yüksek öð-
retimin beklenen baþarýyý vere-
memesinin sebebi yabancý
öðrenciler olarak gösterildi.
Ancak yabancý öðrencilerin
öðretimlerinde neden istenen
baþarýyý veremediklerinin se-
bepleri araþtýrýlmadý. 

ÇÇaallýýþþmmaakk  yyaassaakk      
Avusturya�da yabancý öðrenci-
ler ile ilgili düzenlemeler birçok
çeliþki ve mantýksýzlýklarla dolu.
Bu düzenlemeler öðrencilerin
Avusturya�daki imkânlarýný mi-
nimuma indiriyor ve onlarýn in-

sanca bir hayat yaþamalarýna
engel oluyor. Bütün maddi zor-
luklara raðmen öðrencilerin
çalýþma müsaadesi bulunmu-
yor. 

Yabancýlarý Çalýþtýrma Yasa-
sý�nda yabancý öðrencilerin
yýlda üç ay ücret sýnýrlamasý ol-
madan, bütün yýl boyunca ise
�geringfügig�  yani sýnýrlý ola-

Avusturya yabancý öðrencilere çile çektiriyor



rak (ayda en fazla 312 Euro
kazanabilecek kadar) çalýþtýrýla-
bilecekleri yer alýyor. Ancak bu,
Avusturya�da var olan yabancý
iþçilerin Avusturya iþ piyasasý
içindeki oranýný kýsýtlayan
%8�lik kota dolmadýðý sürece
mümkün. Bu kota da yýllardýr
dolu ve belirlenen miktarýn altý-
na düþmesi imkânsýz görünü-
yor. Böyle bir durumda bile
yabancý öðrenciler sadece kýsýt-
lý bir þekilde çalýþabilecek. Bu
da ancak bir iþverenin yabancý
bir öðrenciyi çalýþtýrmak için
AMS �e baþvurmasý ile müm-
kün. Þimdiye kadar yapýlan
baþvurularýn neredeyse tama-
mý red kararý ile geri çevrildi.
Yani yabancý öðrenciler legal
bir þekilde çalýþma hakkýndan
mahrum durumda.

ÝÝlllleeggaall  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr,,  eemmeekklleerrii
ssöömmüürrüüllüüyyoorr  

Avusturya�daki hayat pahalýlý-
ðý, çifte harç uygulamasý, yük-
sek kiralar ve diðer masraflarla,
çoðu Türkiye gibi fakir ülkeler-
den gelen öðrencilerin nere-
deyse hiçbiri, kendi varlýðý ya
da ailesinin desteðiyle baþ ede-
bilecek durumda deðil. Ken-
dilerine çalýþma hakký da veril-
meyen yabancý öðrenciler bu
sebeple mecburen �izinsiz� ya
da diðer tabiri ile �illegal� çalýþ-
mak zorunda kalýyor. Kimi
reklâm daðýtýyor, kimi halde
çürük sebze ayýklýyor, kimiyse
þoförlük yapýyor. Bu durum en
çok ucuza iþçi çalýþtýrmak iste-
yen iþverenlerin iþine geliyor.
Yabancý öðrenciler saati 2 Euro
gibi düþük ücretlerle çalýþtýrýlý-
yor. Bunun yanýnda sigortasýz
ve kayýtsýz çalýþtýrýlýyorlar. Ken-
dilerine en aðýr, kimsenin yap-
madýðý kötü iþler veriliyor.
Böylelikle iþverenler, onlarýn
emeklerini çok açýk ve kolay bir
þekilde sömürüyor, içinde bu-
lunduklarý zorluklardan fayda-
lanýyor. 

SSeeffaalleett  iiççiinnddee  yyaaþþýýyyoorrllaarr
Viyana�nýn en kötü evlerinde
yabancý öðrenciler oturuyor. 3-
5 kiþilik guruplar 20-40 metre-
karelik evlerde Avusturya çilele-
rini doldurmaya uðraþýyor. Kal-

dýklarý evlerin çoðu F kategori.
Çoðunda ýsýtma sistemi düz-
gün çalýþmýyor, evlerin çoðu
sobalý, hatta birçoðunda soba
bile yok. Saðlýksýz yapý ve evler-
deki nemden dolayý hastala-
nanlar olmuþ. 150 ile 300 Euro
arasýnda olan kiralarýný öde-
mekte zorluk çekiyorlar. Aile ve
sosyal yardýmlardan hiçbirini
alamýyorlar. Hayatta kalma sý-
nýrýnýn 600-700 Euro olduðu
Avusturya�da aylýk 200-300
Euro ile hem yaþamaya hem
okumaya çalýþýyorlar. Tamamen
kendi hallerine terkedilmiþ du-
rumdalar. Onlar için en büyük
zorluklarýn baþýnda vize almak
geliyor. Yabancý öðrenciler vize
alabilmek için her yýl 8000
Euro belgelemek zorunda.  Bu
miktarý sadece bankada gös-
termek yetmiyor. Vize baþvu-

rusunda bu miktarýn bankaya
giriþ çýkýþý da kontrol ediliyor. 

AAcciill  ççöözzüümm  ggeerreekkiiyyoorr
Bütün bu durumlar yabancý
öðrenciler üzerinde maddi
manevi etkiler oluþturuyor,
problemler psikolojik sorunlara
yol açabiliyor. Birçok öðrenci
zorluklara dayanamayýp okulu-
nu býrakmak zorunda kaldý,
birçoðu da býrakmayý düþünü-
yor. Dolayýsýyla problem acil
çözüm gerektiriyor. Siyasi parti
temsilcilerinin ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn bu konu ile ilgili
artýk harekete geçmeleri gere-
kiyor. 

YYaappýýllmmaassýý  ggeerreekkeennlleerr
Bu baðlamda çözüm için yapýl-
masý gerekenleri þöyle sýralaya-
biliriz: 

� Çifte Harç uygulamasýn-
dan vazgeçilmeli, Türkiye dâhil

fakir ülkelerden gelen öðrenci-
lerden harç alýnmamalý.

� Yabancý öðrenciler kayýt-
sýz, þartsýz ve kotasýz, aylýk en
az 800 Euro gelir getirebilecek
bir iþte çalýþabilme hakkýna
sahip olmalý.

�Yabancý öðrenciler Fa-
milienbeihilfe ve Studienbei-
hilfe haklarýna kavuþturulmalý.

�Vize baþvurusu sýrasýnda
talep edilen þartlar yumuþatýl-
malý.

�Yabancý öðrenciler de bele-
diye evlerinde kalma hakkýna
sahip olmalý.

�Yabancý öðrencilerin so-
runlarýna yönelik faaliyetler art-
týrýlmalý, onlara psikolojik ve
sosyal destek saðlanmalý. 
CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
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her yerinde

buluþturuyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

VViiyyaannaa-  2003 yýlýna kadar Avus-
turya'da yabancý uyruklu öð-
rencilerin resmi olarak çalýþma
imkaný yoktu. Ancak A-
vusturya'da çok yüksek olan e-
ðitim masraflarýný karþýlamak i-
çin yabancý öðrencilerin yasadý-
þý da olsa çalýþtýklarý herkes ta-
rafýndan biliniyordu. Bu du-
rumundan faydalanan iþ sahip-
leri öðrencileri piyasa fiyatlarý-
nýn çok altýnda kaçak olarak
çalýþtýrýyorlardý. Yabancýlarý Ça-
lýþtýrma Yasasý'nda yapýlan son
deðiþikliklerle bu problem kýs-
men de olsa çözüldü ve yaban-
cý öðrencilere kýsmi de olsa ça-
lýþma izni tanýndý. 

01.01.2003 tarihinden itibaren
geçerli olan yeni uygulamaya
göre yabancý öðrenciler
dönemlik iþgücü olarak yýlda en
fazla 3 ay, gelir sýnýrý olmayan
bir iþte çalýþabilirler.
Bunun dýþýnda bütün yýl bo-
yunca gelir sýnýrlý olmak üzere
(Geringfügigkeitsgrenz) her-
hangi bir iþte çalýþabilirler. Bu
gelir sýnýrý 2004 yýlý hesaplama-
sýna göre aylýk 316,19 Euro
olarak belirlenmiþtir. Ancak
yabancý öðrenciler sadece "ça-
lýþtýrma müsaadesi" (Beschaefti-
gungsbewilligung) ile çalýþabi-
leceklerdir.
Beschäftigungsbewilligung iþ-
verenin talebi üzerine en fazla
1 yýl geçerli olmak üzere verilir.
Beschäftigungsbewilligung  sa-
dece belirli bir çalýþma yeri için
geçerlidir. Bunun için çalýþýlacak
firma ve çalýþma alaný be-
lirtilmek zorundadýr. 
Beschäftigungsbewilligung ile
çalýþma zorunluluðu, yabancý
öðrenciler için olumsuz bir du-
rum teþkil etmektedir. Ýþveren-
ler çalýþtýrma müsaadesi ile ilgili
formalitelerle uðraþmak is-
temediklerinden genelde ya-
bancý öðrencileri tercih etme-
mektedirler.
Bunun dýþýnda yabancý öðrenci-
ler eðitimlerinin gerektirdiði ve

okul programlarýnda yeralan
alanlarda staj çalýþtýrma mü-
saadesine gerek kalmadan çalý-
þabilirler. Ancak bu durumda
çalýþtýrýlmak istenen kiþi için
iþveren tarafýndan bildiri belge-
si (Anzeigebestätigung) talep
edilmek zorundadýr.
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Yabancý öðrenciler için
çalýþma müsaadesi
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Üzümle yemek çok saðlýklý

KKoonnyyaa  - Kanser oluþumunu ön-
leyen, kalp krizi riskini azaltan
üzüm, güneþ ýþýnlarý, stres ve si-
gara nedeniyle bozulan cildin
güçlenmesini de saðlýyor.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öð-
retim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kara,
kalori deðeri yüksek olan üzü-
mün, kalsiyum, potasyum, sod-
yum ve demir gibi mineraller
yönünden zengin olduðu gibi,
A, B1, B2, ve C vitaminleri açý-
sýndan da önemli bir besin kay-
naðý olduðunu belirtti. 
Bazý karaciðer hastalýklarý ile
kansýzlýðýn tedavisinde etkili o-
lan üzümün, yüksek tansiyonu
kontrol altýnda tuttuðunu ifade
eden Kara, �Ýçerdiði meyve asit-
leri ve lifli yapýsý ile mideye za-
rar vermeden, böbrek ve baðýr-
sak sisteminin çalýþmasýný dü-
zenler. Kanýn temizlenmesine
yardýmcý olan bu þifa kaynaðý
meyve, doðum kontrol hapýnýn
yan etkilerini azaltýr� dedi. 
Kara, yüksek kalori içeriðine
karþýn, çok düþük miktarlarda
yað ve protein içerdiði için ideal
bir diyet besini olan üzümün,
yaðlarýn erimesine yardýmcý ol-
duðunu anlattý. Bir kilogram
üzümün, içerdiði besin deðer-
leri açýsýndan, 1 litre 150 cc.
süt, 390 gram et ya da 1.2 kilo-
gram patatese eþ deðer oldu-
ðunu dile getiren Kara, þunlarý
söyledi: �Bir salkým üzüm, be-
yin hücrelerini zinde tutar. Üzü-
mün, özellikle de renkli üzüm-
lerin kabuðunda bulunan res-
veratrol isimli madde, hücre ye-
nileyicidir. Bu madde tümör o-
luþumuna izin verebilecek hüc-
re içi molekülleri etkileyerek
kanser oluþumunu engeller. 
Kanser oluþumunu önleyen,
kalp krizi riskini azaltan üzüm,
güneþ ýþýnlarý, stres ve sigara
nedeniyle bozulan cildin güç-

lenmesini saðlýyor. Üzüm, cilt-
teki yaþlýlýk lekelerini ve kahver-
engi lekeleri de azaltýr�.
VViirrüüsslleerree  kkaarrþþýý  ddiirreennççllii  yyaappýýyyoorr
Vücudu virüslere karþý dirençli
hale getiren, alerji ve kireçlen-
melerde iltihabý önleyen üzü-
mün, kozmetikte yaygýn olarak
kullanýldýðýný belirten Kara, �Ü-
zümün hücreleri koruyan zen-
gin maddeler içerdiðini keþfe-

den kozmetik dünyasý, içinde
üzüm özü bulunan yüz ve vü-
cut kremleri, dudak koruyucu-
larý ile hem cildimizi koruyan
hem de güzelliðimizi besleyen
ürünler üretiyor. Üzümde ve ü-
züm çekirdeði yaðýnda bulunan
cildi kuvvetlendiren güçlü nem
tutucular, cildi besliyor� dedi.
Amino asitler, B vitaminleri, mi-
neraller, potasyum, magnez-

yum ve demir içerdiði için baðý-
þýklýk sistemini kuvvetlendiren
üzümün, içerdiði doðal fruktoz
sayesinde vücudun harcadýðý
enerjinin kýsa sürede depolan-
masýna yardýmcý olduðunu an-
latan Kara, içeriðindeki magne-
zyumun, vücuttaki asit-baz
dengesini saðlamasý nedeniyle
iþ verimliliðini de artýrdýðýna
dikkati çekti.        (ntvmsbc)

Bir  kilogram  üzümün  içerdiði  besin  deðerleri  açýsýndan,  1.150  litre  süte,
390  gram  ete  ya  da  1.2  kilogram  patatese  eþdeðer  olduðu  belirtildi.




