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Avusturya�da bazý gençlerimizin halka açýk alanlardaki 
terbiyesizlikleri ve gürültüleri her taraftan tepki topluyor

Bu  iþin  sonu  ne  olacak?
Viyana�da özellikle tramvay,  met-
ro ve otobüs gibi toplu taþýma
araçlarýnda, sokaklarda ve toplu-
ma açýk bütün alanlarda Türk ço-
cuk ve gençlerinin davranýþlarý
herkesi rahatsýz ediyor. Yüksek
sesle ettikleri aðza alýnmayacak
küfür ve söyledikleri sözleri ise
özellikle tesadüfen yanlarýndan
geçen ve Türkçe bilen hanýmlarý
ve aileleri rahatsýz ediyor.  Bu du-
rumdan,  Türkiye�den göç etmiþ
insanlar olarak utanýyorlar. Avus-
turya�da ki bazý siyasi partilerin ve
basýn kuruluþlarýnýn devamlý yap-
týklarý Türk düþmanlýðý ve Avus-
turyalýlar ile Türkler arasýndaki
önyargýlar bu gençlerin ahlaksýz
ve edebsizlikleri sonucunda git-
tikçe daha çok perçinleþiyor. Bu

terbiyesizlikler karþýsýnda baþta
Cami endeskli dernekler  olmak
üzere tüm derneklere ve ailelere
bu konuda  büyük görevler düþü-
yor. Gençlere yönelik ��Toplum
içerisinde küfürlü konuþmayýn,
baðýra  çaðýra konuþarak çevreni-
zi rahatsýz etmeyin, hareket ve ta-
výrlarýnýzla etrafýnýza zarar ver-

meyin�� içerikli bir kampanyanýn
baþlatýlmasý gerekmiyor mu? Yol-
lardaki tüm Avusturya�lýlar rahat-
sýzlar.  Çevrelerine devamlý rahat-
sýzlýk veren bu gençler, Avusturya
toplumunda Türkiye�den göç
etmiþ aslý ne olursa olsun bütün
insanlarýmýz için çok büyük imaj
kaybýna neden oluyorlar. Avus-

turya�da bulunan Türkiye kökenli
tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarý
Yeni Vatan Gazetesi olarak bu
sorunun üzerine gitmeye davet
ediyoruz. Avusturya basýný zaten
Türk gençlerinin yaptýðý bu çirkin
söz, hal ve hareketlerle dolu.
Kimsenin kafasýný kuma gömme-
si gerekiyor.  Devamý  Sayfa  2-55

Yollardaki  rezillikler
nasýl  durdurulacak?

Diese Bilder stören uns auch:
BENIMMT EUCH ENDLICH!
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YYeennii VVaattaann  HHaabbeerr  MMeerrkkeezzii  

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  öözzeelliikkllee  1133  ��  2200
yyaaþþllaarrýý  aarraassýýnnddaakkii  bbiirrttaakkýýmm
ggeennççlleerriimmiizziinn  ttoopplluumm  iiççiinnddeekkii
bbaazzýý  oolluummssuuzz  ddaavvrraannýýþþllaarrýý  AAvvuuss-
ttuurryyaa  ttoopplluummuu  iiççeerriissiinnddee  ççookk
bbüüyyüükk  rraahhaattssýýzzllýýkk  vvee  tteeppkkii  oolluuþþ-
ttuurruuyyoorr..  

VViiyyaannaa  �� Toplu taþýma araçla-
rýnda sesli müzik dinliyorlar,
küfür ediyorlar, gelen geçene
sataþýyorlar, Avusturya�lý yaþlý
insanlara býrakýn yer vermeyi
omuz atýp ukalaca davranýyor-
lar, kendilerini uyaranlarý tehdit
ediyorlar� Bunlar, Avustur-
ya�da yaþayan bazý gençlerimiz
günlük tipik davranýþlarýndan
sadece bazýlarý. Sýrp, Hýrvat, A-
rap, Roma asýllý gençlerde ayný
durum söz konusu ama çoðun-
luk Türk gençlerti olunca orta
çýbanbaþý gibi çýkýyorlar. Hatta
tüm kara kafalýlarýn hangi asýl-
dan olursa olsun yaptýklarý
Türklerin kontosuna terbiyesiz
davranýþ diye geçiyor. Bu

durum sadece Avusturya�lý ya-
bancý düþmanlarýn ve Türk düþ-
mnalrýnýn ekmeðine yað sür-
mekte kalmýyor. Avusturya�da

yaþayan Türklere karþý hiç bir
önyargýsý olmayan Gazeteci,
Politikacý ve memurlar bu duru-
mu görünce kafalarýnda var
olan Türk resmine büyük bir
darbe vuruluyor.  Gençlerimizin
bugün içinde bulunduðu du-
rum artýk büyük bir toplumsal
problem haline gelmiþ durum-
da. Avusturya�daki birçok Türk
anne, baba ve hanýmlar bu
durumdan rahatsýz. Seslerini
kimseye duyuramýyorlar. Çünkü
kendilerien Türk toplumun ve
Islam�ý temsilcisi diye kiþi,
kurum ve kuruluþlar bu sorunu
görmek istemiyorlar. Kendi kül-
türünü ailesinden yeterince ala-
mayan bu Türk gençleri, Avus-
turya�nýn toplum deðerlerine
de yeterinde ayak uyduramay-
ýnca ve Avusturyalýlar tarafýn-
dan da kabul görmeyince iki a-
rada bir derede kalýyorlar. Kim-

lik problemi içerisinde davranýþ
bozukluðu gösteren gençleri-
miz artýk Avusturya�da maale-
sef toplum hayatýný tehdit eder
hale geldi.  Nerdeyse her gün
toplu taþýma araçlarýnda, mar-
ketlerde, parklarda ve halka a-
çýk bütün alanlarda topluma
büyük rahatsýzlýk veren davra-
nýþlar sergiliyorlar. Gençlerin bu
davranýþlarý için insanlar artýk
�typisch türkisch� tabirini kull-
anmaya baþladý. Gençlerimizin
sebep olduðu imaj bozukluðu-
nun faturasý, Türkiye�den Avus-
turya�ya çalýþmak amacýyla göç
etmiþ ve artýk yaþamýný bu top-
lum içerisinde sürdüren on bin-
lerce gurbetçimize çýkýyor. Bu
olumsuz davranýþlar, Avus-
turya�daki yabancýlara, katý ka-
nunlar, hak mahrumiyetleri, sý-
nýr dýþý edilmeler, iþ vermemeler
olarak geri dönüyor. Artýk elden

Kýrmýzý alarm: Bazý gençlerimizin yollardaki kültürü-
müze ters terbiyesizlikleri her taraftan tepki topluyor.

Yeter artýk!



gitme noktasýna gelen gençliði-
mizi kurtarmak için en büyük iþ
ailelere düþüyor. Çözüm ise eði-
timde.

Ýþte bize ulaþan bazý olaylardan
örnekler: 

43  tramvayýnda
Olaya üniversiteli bir gencimiz
okul yolunda þahit oluyor:
Yaklaþýk 14 ile 17 yaþlarý arasýn-
da Türkçe konuþan üç genç
kavga ve gürültü içerisinde 43
tramvayýna bindiler. Bir yandan

çok sesli müzik dinliyorlar bir
yandan da kavga eder gibi  þa-
kalaþýyorlardý. Birbirlerini etrafa
savururken tramvayda bulunan
insanlara çarpýyorlardý. Çarptý-
klarý insanlarýn içerisinde yaþlý-
lar da var. Fakat bu gençlerin
umurunda bile deðildi. Ken-
dilerini uyaran bazý kiþileri ise
sert bir þekilde tersliyorlardý. En
sonunda ortaya çýkan gürül-
tüye dayanamayan tramvay sü-
rücüsü durup gençlerin yanýna
gelerek onlarý uyardý. Fakat
gençler sürücüyü de aðýr bir

þekilde tersleyip ona hakaret
ettiler. Ayný olay ikinci kez de
tekrarlandý. Ýnsanlar bulundu-
klarý yeri terk edip tramvayýn
arka tarafýna doðru ilerlemek
durumunda kaldýlar. O an bu
gençlerin o insanlar üzerinde
býraktýklarý intibayý düþündüm
ve yabancýlara karþý olan tavýr-
larýna biraz hak verdim.

�Typisch  türkisch�  
Bir esnaf anlatýyor: 15.
Viyana�da bir toplu taþýma ara-
cýna binen ve Türkçe konuþan
birkaç çocuk bindikleri andan
itibaren kapýlara devamlý tekme
atmaya baþladýlar. Ayný zaman-
da da baðýrýp çaðýran bu ço-
cuklar inmeden hemen önce
kapý açma düðmelerine tükür-
düler. Ýndikten sonra aracýn
kapýlarýna son tekmelerini atan
çocuklar küfür ve hakaret sesle-
ri içerisinde uzaklaþtýlar. O sýra-
da araçta bulunan bir
Avusturyalý þaþýrmamýþ bir tav-

ýrla sesli bir þekilde olanlarý
�typisch türkisch� diye özetledi. 

�Bunlara  ne  
yapsan  yeridir�  

50 yaþlarýnda bir iþçi anlatýyor:
Bir gün bir durakta bazý Türk
gençlerinin banklara bastýklarý-
ný, üzerine çýkýp itiþtiklerini,
sesli bir þekilde baðýrdýklarýný
gördüm. Olayý gören Avus-
turyalý yaþlý bir bayan, o bankla-
ra oturduklarýný dolayýsýyla
banklarý kirletmemeleri gerekti-
ði yönünde gençleri uyardý.
Ardýndan ben de onlara �ne-
den böyle yapýyorsunuz, yaptý-
klarýnýzla bize büyük zarar
veriyorsunuz.� dedim. Bu genç-
lerden aldýðým aldýðým cevap
karþýsýnda þok oldum: �Boþ ver
amca, bunlara ne yapsan yeri-
dir.� 
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Viyana- Tarih 28 Haziran 2005.
Yer birinci Viyana Spiegelgasse,
Disco Fledermaus. Saat öðle-
den sonra beþi gösteriyor. Her-
kes yüzmeye giderken, yaþlarý
13 ile 25 arasýnda deðiþen Türk
gençleri saat  birden sonra açý-
lan  diskoya yavaþ yavaþ gelme-
ye baþlýyor. Her Pazar iki, üç
Türk genci karanlýk bir dýþ kapý-
da �koruma� görevi yapýyor.
Yoðun sigara dumaný ve yüksek
sesli müziðin hakim olduðu dis-
koya, bu saatte gençlerin ne-
den geldiðini ailelerinin sorgu-
lamasý gerektiðini belirten po-
lis, �Olay  yerine  geldiðimizde,
kafasýna  beyzbol  sopasý  geçiril-
miþ  kanlar  içindeki  Türk  genci
ile  her  tarafý  kýrýlmýþ  baþka  bir
Türk  gencinin  görüntüsü  kaný-
mýzý  dondurdu.  Ýçerisi  tam  bir
harp  alaný  idi.  Bu  basit  bir  kav-
ga  deðil;  ondan  fazla  Türk  gen-
cinin  kendi  aralarýndaki  kýs-
kançlýk,  kýz  meselesi    ve  bilin-
meyen  baþka  nedenlerden  do-
layý,  ellerine  beyzbol  sopasý,  ke-
sici  alet  alarak,  Viyana�nýn  kalbi
olan  birinci  Viyana�da,  kendi  ül-
ke  vatandaþlarý  ile  yaptýklarý  bir
savaþtýr.  Viyana�da  böyle  çirkin-

liklere    izin  vermeyeceðiz.  Olayý
yakýndan  takip  ediyoruz.  Bu
konuda  bilgisi  olanlar    �28  Ha-
ziran  2005,  Spiegelgasse�de  te-
rör  olayý�  diyerek,    en  yakýn    po-
lis  karakoluna    gidip  bilgi  ver-
sin� dedi. 
Olay anýnda birinci Viyana Gra-
ben tarafýndan Spielgelgasse�-
ye, yirmiye yakýn Türk gencinin
ellerinde beyzbol sopalarý ile ilk
önce yavaþ sonra koþar adým-
larla �Allah Allah� diye baðýra-
rak geldiklerini ifade eden bir
görgü tanýðý, kapýda duran iki
gencin kafasýna beyzbol sopasý
indiðini, daha sonra da yirmi
gencin discodan içeri girdiðini
belirtti. Olay karþýsýnda þok o-
lan onlarca turist ve Avusturya-
lý, polis arabalarýnýn ve ambu-

lanslarýn geliþini þaþkýnlýk içinde
izlediler. Ýçerideki gençler ise, o-
lay yerinden kaçarak kendilerini
kurtarmaya çalýþtýlar. Avusturya
ve Türk basýnýna yansýmayan o-
layý takip eden Emniyet Müdür-
lüðü�nün, ikinci Viyana Leo-
paldstad Müdürlüðü olduðu
öðrenildi. Olayda yaralanan
Türk gençlerinin ailelerinin þaþ-
kýn ve üzgün olduðu belirtildi.
Bu olay, gündüz vakti onlarca
Türk gencinin kýzlý erkekli ne-
den böyle bir yerde müzik din-
lediði, ellerinde sopalarla saldý-
ran gençlerin kim olduðu ve
neden saldýrdýklarý gibi sorularý
gündeme getirirken, facianýn i-
leride büyümesinden korkulu-
yor. Disco ise, harabeye döndü-
ðü için kapanmýþ durumda.

Türk gençleri ellerinde beyzbol sopalarý ile
1.Viyana�da Türk diskosunu bastýlar.

Polis: �Kavga 
deðil, savaþ gibiydi�

Devamý  Sayfa  4  ve  5�te
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KKrroonnee  GGaazzeetteessii��nnddee  33..33..22000077  ttaarriihhiinnddee  yyeerr  aallaann  ookkuuyyuuccuu    yyoorruummuunnuunn  bbaaþþllýýððýý::

TTüürrkklleerr  vvee  TTüürrkkiiyyee  hhaakkkkýýnnddaa
ççooððuunnlluukkllaa  oolluummssuuzz  hhaabbeerrlleerrii
iillee  ttaannýýnnaann  22  MMiillyyoonnddaann  ffaazzllaa
ookkuuyyuuccuuyyaa  ssaahhiipp  KKrroonnee  GGaazzee-
tteessiinn��ddee,,  33  MMaarrtt  22000077  ttaarriihhiinnddee
yyaayyýýnnllaannaann  AAvvuussttuurryyaallýý  yyaaþþllýý  bbiirr
ookkuuyyuuccuunnuunn  mmeekkttuubbuu  kkaammuuooyy-
uunnuunn  ddiikkkkaattiinnee  ssuunnuuyyoorruuzz::

��YYeennii  vvaattaannddaaþþllaarrýýmmýýzzýýnn
ddeemmookkrraassii  aannllaayyýýþþýý��  

Bu gün baþýma gelen olayý
sizinle paylaþmak istiyorum.
20. Viyana�da bindiðim bir
tranwayda iki gençle karþýlaþ-
tým. Bu sýrada arkadan öyle bir
darbe aldým ki düþmemek için
ayakta zor durdum. Ýki gence
dönüp neler oluyor dedim. O
anda ikisi de sýrýtýyordu. Ýçlerin-
den biri bana tahrik edercesine
�affedersiniz� dedi. �Ne demek
affedersiniz?, siz bana kasýtlý
vurdunuz� dedim. �Evet� dedi
ve ekledi: � evet bilerek vurdum
ama özür de diledim, deðil
mi?� çok sinirlendim ve polisin
gelmesi gerektiðini söyledim.

Ýkisi adýna konuþan ve Türk
olduðunu anladýðým kiþi, ken-
dince bana bir açýklama yaptý:
�Biz demokratik bir ülkede
yaþýyoruz. Sana önce vurdum
sonra özür diledim. Böylece
olay kapanmýþ oldu. Bu olay
dolayýsýyla polisi ilgilendirmiyor. 
O arada iki gencin bulunduðu
tranvayýn arka kýsmýnýn boþ
olduðunu fark ettim. Bir bayan
benim de öne doðru gelmemi
tavsiye etti. Bu iki kiþi çoktan o
þekilde davrandýklarý için yolcu-
larýn tamamý tranvayýn ön kýs-
mýna toplanmýþtý. Sürücü olan-
larla ilgilenmek istemiyordu. O
da aslýnda kendince haklýydý.
Çünkü kýsa bir süre önce ben-
zer bir durumda bir tranvay
sürücüsü yabancý gençler tara-
fýndan býçaklanarak öldürül-
müþtü.
Daha sonra kendi kendime
düþündüm; evet demokratik bir
toplumda yaþýyoruz fakat top-
lum düzenini bozmayý suç
sayan kurallarýmýz da var. Ne-
den sorumlular harekete geç-

miyor? Bu ayýlarýn ülkemizde
her þeyi yapabileceklerini san-
malarýna þaþmamak gerekir. Bu
durumu politikacýlarýmýza bor-
çluyuz. Bir arkadaþýmýn da baþý-
na benzer bir olay gelmiþti.
Ona; �bekle 10 yýl sonra  biz
söz sahibi olacaðýz sen de emri-

miz de olacaksýn� demiþlerdi.
Belki de biz bu 10 yýlý bekleme-
meliyiz. Sizden ismimi yayýnla-
mamanýzý Rica ediyorum.  Ýki
ayýyla baþ ederim ama bir
çeteye karþý þansým yok. (Krone
Gazetesi okuyucu mektubu,
3.3.2007).

�Yeni vatandaþlarýmýzýn demokrasi anlayýþý�
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��TTüürrkk  ggeennççlleerriinniinn  ccaann  
ssýýkkýýccýý  ddaavvrraannýýþþllaarrýý��

25 yýldýr Viyana�da oturan bir
Türk olarak, yeni yetiþen Türk
çocuk ve gençlerinin sokaklar-
da, tramvay, metro ve otobüs-
lerde, duraklarda, kýsacasý top-
lum içindeki davranýþlarýndan
her geçen gün biraz daha
rahatsýz olduðumu ve utanç
duyduðumu belirtmek istiyo-
rum. Ýtiþ-kakýþlarý, avaz avaz
baðýrarak konuþmalarý, konuþ-
ma da deðil en bariz biçimiyle
küfürleþmeleri, gelene geçene
asýlmalarý ve laf atmalarý, kýsa-
casý en olumsuz þekilde kendini
ve kökenini belli etmeleri hepi-
mize � hem de bu kez haklý ola-
rak � bir leke daha sürmekte.

Bu ne tür baþýboþluktur, ne
biçim ipten kazýktan kurtulmuþ
olmaktýr, inanýlmaz! 
Türkiye�de en ufak köyden en
büyük kente kadar her kesimin-
de, aileler çocuklarýna daha
okul öncesi çaðda topluluk
içinde nelerin yapýlmamasý ge-
rektiðini öðretir. �El öp!�,
�Merhaba dedin mi?�, �Teþek-
kür et�, Büyüklerin yanýnda
doðru otur�, �Saygýlý ol!� gibi
beynimize iþlemiþ sözleri hatýr-
lamayanýnýz var mý? Çok deðil,
daha iki nesil öncesinde büyük-
babam, üç yaþýndaki oðlunun
sokakta oynadýðý çocuklardan
�b..� demeyi öðrenmesi üzerine
o zamanlar Ýstanbul�un en göz-
de semtlerinden birindeki evini

satýp baþka yere taþýnmýþ. Evet,
günümüzde koþullar çok deðiþ-
ti, ama baþkalarýna saygý gös-
termek gereði deðiþmedi. Bu
çirkin davranýþlarý ana-babalar
görse acaba ne diyecekler?

Kayýtsýz kalacaklarsa yapýlacak
bir þey yok, ama biraz olsun
rencide olacaklarsa lütfen � geç
de olsa � çocuklarýný doðru
davranýþa biraz olsun yönelt-
meye çabalasýnlar.

��Türk gençlerinin can sýkýcý davranýþlarý��
Yeni  Vatan  Gazetesi�ne  gelen,  5o  yaþýndaki  H.Y.  adlý  bir  bayan  okuyucumuzun

mektubunu  kamuoyunun  dikkatine  sunuyoruz:
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Kurier�in sekreterini öldürdü,
20 yýl hapse çarptýrýldý

VViiyyaannaa-  A.K.�nýn  90�lý yýllarda
tanýþtýðý ve Kurier Gazetesi�nde
sekreter olarak çalýþan Cordula
K. ile 13 yýl süren  birlikteliði
kanlý bitti. Ýki çocuðu olduðunu
düþündüðü arkadaþýyla geçen
yýl iliþkisi sona eren A.K.  ayrýlýp
baksa bir semte yerleþti. Ancak
ayrýlýðý sindiremeyen A.K. de-
vamlý eski hayat arkadaþýný
rahatsýz etti ve yeniden birlikte
yaþamak için baský yaptý. 
A.K. �nýn iddiasýna göre  bütün
bu olanlardan sonra, cinayet-
ten iki gün önce, eski kýz arka-
daþý, A.K.�nýn iki kýzlarýnýn ba-
basý olmadýðýný söyledi ancak
kendisini buna inanmadý. Cina-

yetin gerçekleþtiði 30 Temmuz
2006 tarihinde, A.K.�nýn iddia-
larýna göre,  kadýn kýzlarýnýn
ondan olmadýðýný tekrarladý.
Daha sonra 11 ve 12 yaþlarýn-
daki iki kýz çocuklarýnýn gözü
önünde annelerini 23 býçak
darbesi ile öldüren A.K. çocuk-
larýn �baba yapma, dur� sesle-
rine kulak vermedi.  Olaydan
hemen sonra kayýplara karýþan
zanlý kýsa sürede yakalanmýþtý.
Bu ayýn baþýnda mahkemesi
gerçekleþen A.K. jüri kararý ile
20 yýl aðýr hapis cezasýna çarp-
týrýldý. Temyiz sebebi ile cezasý
kesinleþmeyen zanlý yargýlan-
maya devam edecek. 

1133  yyýýll  ssoonnrraa  bbeerraabbeerr  oolldduuððuu  kkaaddýýnnýýnn  ççooccuukkllaarrýýnnýýnn  bbaaþþkkaassýýnnddaann  oolldduuððuunnuu  ööððrreenneenn  AA..KK..  ççooccuukkllaarrýýnn
ggöözzüü  öönnüünnddee  cciinnaayyeett  iiþþlleeddii..    3344  yyaaþþýýnnddaakkii  TTüürrkk  2200  yyýýll  kkeessiinnlleeþþmmeeyyeenn  hhaappiiss  cceezzaassýýnnaa  ççaarrppttýýrrýýllddýý..
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Viyana-  Temmuz ayýnda
KURIER Gazetesinin Kronik
bölümünde çalýþan Cordula
Koç isimli bir Avusturyalý bayan,
mahkeme önünde þiddete baþ-
vuran iki çocuðunun babasý
Türk eþinden korunmak için
yardým istedi. Yargýç yardýmý
talebini reddetti, kýsa süre
sonra kadýn ayrýldýðý yaþam
arkadaþý Türk tarafýndan iki
çocuðunun gözü önünde
býçaklanarak öldürüldü. Kurier
Gazetesi çalýþanlarý,  yakýn arka-
daþlarýnýn feci þekilde öldürül-
mesi karþýsýnda þok oldular. Her
gün bu tür haberleri yapan

Kurier Gazetesi masasýnda çalý-
þan Avusturyalý kadýnýn feci
ölümü Avusturya basýnýnda
günlerce konu oldu. Yeni Vatan
Gazetesi (Neue Welt Verlag
üzerinden)  geride kalan çocuk-
lara açýlan yardým kontosuna
derhal maddi yardýmda bulun-
du. Burada tüm okuyucularýmý-
zý geride kalan iki çoçuða yar-
dým etmeye davet ediyoruz:

Politika  ve  adalet  kurumlarý,
kadýnlarýn  horlanmasýna  seyirci

mi  kalýyor?  
Kadýn yirmiyi aþkýn býçak darbe-
siyle öldürüldü � Zanlý yaka-

landý � Ýki küçük kýz çocuðu acil
bakýma alýndý.
Ýki çocuk annesi Viyana�da yir-
miyi aþkýn býçak darbesiyle
öldürüldü. Polis, katil zanlýsý
olarak kadýnýn uzun süre birlik-
te olduðu yaþam arkadaþýný
tutukladý. Çiftin iki küçük kýzýn-
dan en az biri olayýn görgü
tanýðý oldu. Adamýn eve girme-
si yasaklanmýþtý. 

Sýra  evlerde  cinayet  
Olay, Simmering Paulas-
gasse�deki sýra evlerden birinde
geliþti. Komþular gece saat
22.30 sularýnda cankurtaran ve

polis çaðýrdý. Görevliler � 6
Aðustos�ta 38 yaþýný tamam-
layacak olan � memur Cordula
K.�yý oturma odasýndaki kane-
pede býçak yaralarý içinde
buldu.
Merkez-Doðu Cinayet Masasý
Baþkomiseri Karl Kmoch,
APA�ya yaptýðý açýklamada
�Cankurtaran geldiðinde artýk
yaþamýyordu. Reanimasyon ça-
balarý fayda etmedi� dedi.
Alýnan ilk bilgilere göre cesette
23 býçak darbesi saptandý.
Cordula K. Cuma günü son kez
görüldü. Viyana Þiddete Karþý
Arabuluculuk Bürosu þef yar-

Viyana`da yine bir Türk, Avusturyalý hanýmýný öldürdü! Ýki çocuk ortada kaldý

Ortada kalan çocuklara yardýma davet 
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dýmcýsý Tamar Çýtak, �O gün iþ
arkadaþlarýndan birine mahke-
menin kendisine inanmadýðýný
anlatmýþ� dedi. Kurier elemaný
Cordula K. iki gün sonra hayatý-
ný kaybetti. Ayrýldýðý yaþam
arkadaþý, çocuklarýn gözleri
önünde onu 23 býçak darbesiy-
le öldürdü. �Oysa Bayan Koç
kendini koruyabilmek için elin-
den geleni yapmýþtý. Mah-
kemede eþinin kendisine yana-
þamamasý için çaba göstermiþ,
cep telefonunun numarasýný
deðiþtirmiþ, kapý kilidini yenile-
miþti� dedi Çýtak. Yine de katili-
ne engel olamadý. Arabulu-
culuk Bürosu elemaný, �Çocuk-
lar kanalýyla eve sýzmayý baþar-
mýþ. Bu durumda kadýn ancak
polise haber verebilirdi � ama
iki gün önce mahkemede ken-
disinin herhangi bir þekilde
korunamayacaðýný öðrendikten
sonra nasýl yardým umabilirdi?�
sözleriyle durumu eleþtirdi. 
Kadýnlara karþý þiddet eylemleri
her zaman bu olaydaki gibi
ölümcül sonuçlanmamakla bir-
likte, Avrupa Konseyi tarafýn-
dan yapýlan araþtýrmalara göre,
16 ile 44 yaþ arasý kadýnlarýn
kanser veya trafik kazasýndan
çok aile içi zorbalýk nedeniyle
hayatlarýný kaybettikleri saptan-
dý. Avusturya�da da her dört
kadýndan biri eþi veya yaþam
arkadaþý tarafýndan dövülme
veya hýrpalanma tehlikesi için-
de bulunuyor.  
�Zorbalýk bütün sosyal sýnýflar-
da görülüyor� diyor Çýtak,
�Bayan Lugner�in bize baþvur-
duðunu bütün gazeteler yaz-
mýþtý, kabine üyelerinden birine
de yardým ettik, genel müdür-
den iþsize kadar her sýnýftan
insanla uðraþýyoruz.� Geçti-
ðimiz yýl içinde polis sadece
Viyana�da Arabuluculuk Bü-
rosu�na 3177 þiddet olayý bildi-
rildi, zorbalarýn %95�i erkekti.
Bazen da sadece siyasal irade-
nin eksikliði söz konusu olmak-
ta. Avrupa Komisyonu, AB
üyesi ülkeleri 2007 yýlýnda
kadýnlara karþý þiddet eylemle-
riyle savaþmaya davet etti.
Avrupa Birliði çapýndaki kam-
panya 25 Kasým günü baþlaya-

cak. Adalet Bakaný bu konuda-
ki etkinlikleri planlamaya baþla-
dý, Viyana Belediyesi de kampa-
nyaya katýlacak. Ancak Kadýn
Sorunlarý Bakaný Maria Rauch-
Kallat (ÖVP) genel seçimleri
bekleyecek ve � seçimden sonra
da Kadýn Sorunlarý Bakaný ola-
rak kaldýðý takdirde � bakanlýðý-

nýn bu çalýþmalara katýlýp katýl-
mayacaðýna, katýlýrsa ne ölçüde
katýlacaðýna karar verecek. Erni
F.�nin artýk Kadýn Evi�nde kal-
mayacaðý umuluyor. �Yaþlýlar
yurdunda ona uygun bir yer
arýyoruz� dedi Kadýn Evi�nin bir
sorumlusu. 85 yaþýndaki kadýn,
zorba oðlunun yanýna dön-

mekten korkuyor.

Zorbalýðýna  karþý  kadýnlara  yar-
dým:  0800/22  25  55

Viyana  Kadýn  Ýlk  Yardým  :  
717  19  Þiddetin  önlenmesi
(Suçlu  telefonu)  :
0820/43  92  58

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

Raiffeisenlandesbank,
Hesap  numarasý:  7.842.677  

BLZ:  32.000

Eylül  2006�da  Yeni  Vatan
Gazetesi  olayý

bu  þekilde  vermiþti.
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Hocalý katliamý Viyana�da protesto edildi 
VViiyyaannaa- Hocalý Katliamýnýn 15.
Yýldönümü sebebiyle Viyana'da
bir protesto yürüyüþü gerçe-
kleþtirildi. Westbahnof tren garý
önünde toplanan Azerbaycanlý
ve Türk gurbetçi ve çeþitli sivil
toplum örgütü temsilcileri Vi-
yana'da Ermenistan Büyük-
elçiliði'ne kadar yürüyerek 15 yýl
önceki katliamýný protesto etti.
Yürüyüþ Azerbaycan-Türkiye-
Avusturya Kültür Derneði'nin
(AZER-ATA) tarafýndan organi-
ze edildi. Yürüyüþ çerçevesinde
Ermenistan Büyükelçiliði önüne
siyah çelenk býrakýldý. Katliamý
lanetleyen Almanca pankartlar
ve Hocalý'da  katledilen insanla-
rýn fotoðraflarýný taþýyan göste-
riciler, sloganlar attý. Avusturya
polisinin geniþ güvenlik önlem-

leri aldýðý gösteri olaysýz sona
erdi.
AZER-ATA Baþkaný Orhan Çiftçi,
Ermeni Büyükelçiliði önünde
yaptýðý konuþmada, �Yakýn
tarihte Ermenilerin gerçekleþtir-
diði Hocalý katliamýný dünyaya
duyurmak için her yýl bu yürü-
yüþ düzenleniyor. Azerbaycanlý
ve Türkiye'den kardeþlerimizle
birlikte yürüyoruz. Bu yýl hazýr-
ladýðýmýz broþürleri halka daðý-
tarak, katliamý duyurmaya çalý-
þacaðýz� dedi. 

26 Þubat 1992 tarihinde Rus
ordusunun 366'ýncý birliðinin
de desteðiyle Azerbaycan'ýn
Hocalý kentine giren silahlý
Ermeni guruplar, aralarýnda çok
sayýda kadýn ve çocuðun da

bulunduðu 613 Azeri'yi hun-
harca katletmiþti. Katliamýn ar-
dýndan yapýlan araþtýrmalarda

çocuklarda dahil pek çok kiþi-
nin iþkenceyle öldürüldüðü be-
lirlenmiþti

Lahey  Uluslararasý  Adalet  Divaný  Sýrp  vahþetini  görmezden  geldi  

BBMM  LLaahheeyy  UUlluussllaarraarraassýý  AAddaalleett
DDiivvaannýý,,  BBoossnnaa  SSaavvaaþþýý  ssýýrraassýýnnddaa
SSrreebbrreenniittzzaa''ddaa  yyaaþþaannaann  kkaattlliiaammýý
��ssooyykkýýrrýýmm��  oollaarraakk  ttaannýýmmllaaddýý  aann-
ccaakk  yyaaþþaannaannllaarrddaa  SSýýrrbbiissttaann''ýýnn
ddooððrruuddaann  ssoorruummlluulluuððuu  oollmmaa-
ddýýððýýnnaa  hhüükkmmeettttii..
Birleþmiþ Milletler'in (BM) en
üst düzey yargý organý olan

Lahey Uluslararasý Adalet Diva-
ný, Bosna Savaþý sýrasýnda
Srebrenitza'da yaþanan katliamý
�soykýrým� olarak tanýmladý an-
cak yaþananlarda Sýrbistan'ýn
doðrudan sorumluluðu olma-
dýðýna hükmetti. Kararda, Sýr-
bistan soykýrýma veya soykýrým
suçuna doðrudan katýlmaktan

sorumlu tutulmadý. Ancak, Sýrp
liderlerin, �boyutlarý öngörüle-
bilecek trajik olaylar� þekillen-
meye baþladýðý dönemde, bun-
larý engellemek için elinden
geleni yapmadýðý vurgulandý.
Mahkeme  bu kararý 2'ye karþý
13 oyla verdi. 
Uluslararasý hukuk açýsýndan
büyük önem taþýyan bu dava-
da, 2'nci Dünya Savaþý'nýn ar-
dýndan imzalanan BM'nin
1948'deki sözleþmesi uyarýnca
yasadýþý kabul edilen soykýrým
suçu iþlediði iddiasýyla ilk kez
bir devlet yargýlandý. 
Bosna Hersek, Devlet Baþkaný
Slobodan Miloseviç liderliðin-
deki Belgrat yönetiminin,
1992-1995 yýllarý arasýnda
savaþ sýrasýnda Bosnalý Sýrplarý
�Büyük Sýrbistan�  yaratma
çabasýyla soykýrým olan etnik
temizlik kampanyasý yürütmesi
için cesaretlendirdiði, silahlan-
dýrdýðý ve finanse ettiði gerek-
çesiyle konuyu 1992 yýlýnda
Adalet Divaný'na götürmüþtü.
Miloseviç, geçen yýl 66 farklý

soykýrým ve savaþ suçu iþlediði
iddiasýyla yargýlandýðý davanýn
kararý verilmeden önce ölmüþ-
tü. Sýrbistan ise Bosna'da etnik
gruplar arasýnda çatýþmanýn
olduðu savaþta Sýrp paramiliter
gruplarýn eylemlerinden so-
rumlu olmadýðýný, BM'nin
1948'deki Soykýrým Konvan-
siyonu'nda tanýmlandýðý þekil-
de, Bosna'daki Boþnak nüfusun
tamamýný ya da bir bölümünü
yok etme amacý güdülmediðini
savunuyordu.
Srebrenitza ve çevre köylerde,
Temmuz 1995'te yaklaþýk 8 bin
Müslüman Boþnak öldürülmüþ-
tü. Daha sonra bulunan toplu
mezarlarda, katliamda öldürü-
lenlerin yaklaþýk yarýsýnýn cese-
dine ulaþýldý. 
Adalet Divaný'nýn kararlarýnýn
baðlayýcý niteliði bulunuyor ve
temyiz edilemiyor. Adalet
Divaný Sýrbistan devletini suçlu
bulsaydý, bu karar Boþnaklarýn
milyarlarca dolarlýk tazminat
davalarý açmasýna neden olabi-
lecekti.

Sýrbistan Srebrenitza soykýrýmdan aklandý
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Rehn: �AB ve Türkiye Komuoylarý
birbirini yanlýþ anlýyor�

BBrrüükksseell  -  AB Komisyonu'nun
geniþlemeden sorumlu üyesi
Olli Rehn, AB ve Türkiye kamu-
oyunun birbirini yeterince taný-
madýðýný ve çok fazla karþýlýklý
yanlýþ anlamanýn söz konusu
olduðunu söyledi.
Rehn, AB Ekonomik ve Sosyal
Komitesi'nde yaptýðý konuþma-
da, Türkiye'nin AB üyelik süreci
konusunda son haftalarda
medyada çok kötümser baþlýk-
larýn atýldýðýný belirterek, �Kýb-
rýs'la ilgili týkanýklýða raðmen
tren kazasý yaþanmadý. Biraz
daha yavaþ hýzda olsa da yolcu-
luk kesintisiz sürüyor� dedi.
AB'nin müzakere sürecini rayýn-
da tutmaya kararlý olduðunu
vurgulayan Rehn, ''Nedenimiz
basit. Dünyanýn en istikrarsýz
bölgesinde istikrarýn çapasý
olan bir Türkiye'ye ihtiyaç du-
yuyoruz. Daha geniþ Orta Doðu
için demokrasi göstergesi ola-

rak ihtiyaç duyuyoruz. Eðer
Türkiye reform sürecini tamam-
larsa ve AB'ye katýlým kriterlerini
karþýlarsa medeniyetler arasýn-
da daha güçlü bir köprü haline
gelecek'' þeklinde konuþtu.
Türkiye'nin AB'ye katýlým süreci-
nin �sadece reformlar ve fasýl-
lardan ibaret olmadýðýný� kay-
deden Rehn, iletiþim ve birbirini
anlamanýn önemine dikkat
çekti.
''AB ve Türkiye kamuoylarýnda
birbirleri hakkýnda çok fazla bil-
gisizlik ve yanlýþ anlama var. AB
vatandaþlarý Türkiye'nin üyeliði-
nin etkilerinden endiþeleniyor.
Türk kamuoyu AB'nin gerçek
niyetinden þüphe duyuyor''
diyen Rehn, her iki tarafýn birbi-
rini daha iyi anlama ihtiyacýnýn
açýk olduðuna iþaret etti.
AB Komisyonu'nun geçen yýl AB
ve Türkiye arasýndaki sivil top-
lum diyaloðu için 33 milyon

avro ayýrdýðýný hatýrlatan Rehn,
belediyelere, meslek örgütleri-
ne, üniversitelere ve gençliðe
aðýrlýk verildiðini dile getirdi.
Diðer bir amaçlarýnýn Türki-
ye'deki odalarla AB'deki muha-
taplarý arasýndaki iþbirliðini

güçlendirmek olduðunu anla-
tan Rehn, 88 milyon avronun
da Türkiye'nin Ömür Boyu
Öðrenim, Gençler Eylemde ve
Kültür 2007 gibi AB program-
larýna katýlýmý için ayrýldýðýný
ifade etti.

Türkiye BM Güvenlik Konseyi için bastýrýyor
BBiirrlleeþþmmiiþþ  MMiilllleettlleerriinn  kkuurruuccuu
üüyyeelleerriinnddeenn  oollaann  TTüürrkkiiyyee  4466  yyýýll-
ddýýrr  GGüüvveennlliikk  KKoonnsseeyyiinnddee  tteemmssiill
eeddiillmmiiyyoorr..  AAnnkkaarraa  BBMM��ddee  llaayyýý-
kkýýyyllaa  tteemmssiill  eeddiillmmeeddiiððiinnii  ddüüþþüü-
nnüüyyoorr..  YYýýllllaarr  ssoonnrraa  tteemmssiill  hhaakkkkýý
iiççiinn  TTüürrkk  ddiipplloommaattllaarr  hhaarreekkeettee
ggeeççttii..    

VViiyyaannaa  - Birleþmiþ Milletler�in
kurucu üyelerinden olan Türki-
ye güvenlik Konseyi�nde þu ana
kadar üç kez temsil edilmiþti:
1951�den 1952�ye, 1954�den
1955�e kadar ve 1961�de.
Türkiye 48 yýl sonra yine kendis-
ine sýra gelmesi için giriþimlerde
bulunuyor. Türkiye Dýþiþleri Ba-
kanlýðý üç yýldan beri yoðun bir
þekilde baþvuruda bulunuyor.
Viyana�nýn Türkiye Büyükelçisi
Selim Yenel, �� Türkiye Güvenlik
Konseyi�nde þimdiye kadar layý-
kýyla temsil edilmiyordu, Tür-

kiye Birleþmiþ Milletler�in barýþ
misyonlarýna aktif bir katkýda
bulunuyor, Balkanlarda rol oy-

nuyor, ayrýca biz Ýslam dünyasý
ile Avrupa ve genelde Batý ara-
sýnda köprü vazifesi gördüðü-

müz inancýndayýz, dolayýsýyla
yeniden Güvenlik Konseyinde
temsil edilmeliyiz�� dedi. 
Türkiye�nin uzun süre BM Gü-
venlik Konseyinde temsil edil-
memesinin sebebi olarak 1974
Kýbrýs Harekatý gösteriliyor.
Böylece Türkiye�nin Güvenlik
Konseyi�nde daimi olmayan üye
olabilmek için BM Asam-
blesi�nde üçte iki çoðunluðu
(192 oydan 128�ini) elde etme
þansý azalmýþ oldu. Þimdi ise
temsil hakký için Türkiye birçok
Ýslam ülkesinden destek almayý
bekliyor. Türkiye�nin BM�nin ve
NATO�nun kurucu üyesi olmasý
temsil hakký için olumlu argü-
manlar olarak deðerlendirirken,
Türkiye�nin Kürt sorununu çöz-
meye hala yanaþmamasý ve
Ermeni iddialarý temsil hakkýnýn
önündeki önemli engeller ola-
rak görülüyor. 

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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VViiyyaannaa- Avrupa Birliði Temel
Haklar Ajansýnýn Baþkaný Be-
ate Winkler�in Avusturya�daki
ýrkçý olaylar ile ilgili açýklama-
larý dikkat çekti.

Die Presse Gazetesi�ne AB�de
temel haklar ve ýrkçýlýk konu-
sunda verdiði bir mülakatta

Avusturya�da ýrkçýlýk temelli ve
aþýrýlýk kaynaklý saldýrýlarda
gerileme olduðunu iddia etti. 
Avusturya�da son birkaç yýlda
yükseliþe geçen yabancý düþ-
manlýðý ve ýrkçýlýk kaynaklý
sayýsýz saldýrýyý görmezden
gelen Winkler gerçekleri gör-
memekle suçlandý.   

Araca �Türkçe yazý� saldýrýsý
ÜÜzzeerriinnddee  TTüürrkkççee  yyaazzýýllaarr  bbuulluu-
nnaann  bbiirr  aarraaçç  ssaallddýýrrýýyyaa  uuððrraaddýý..
OOllaayyýýnn  ýýrrkkççýý  bbiirr  ssaallddýýrrýý  oolldduuððuu
iiddddiiaa  eeddiillddii..

VViiyyaannaa  ��  28 Þubat akþamý 21.
Viyana�da üzerinde Türkçe
yazýlar bulunan bir araç saldý-
rýya uðradý. Sabah 4:30�da ger-
çekleþen saldýrýya þahit olan bir
Avusturyalýnýn durumu bildir-
mesi üzerine gelen polis saldýr-
ganý tespit etmek üzere araþtýr-
malara baþladý. Aracýn sahibi
olan Yenbo Þeker Marketin
sahibi Kamber Þeker gazetemi-
ze olayý þu þekilde anlattý: � 28
Þubat sabahý iþe gitmek üzere
evimden çýktýðýmda, evin
önünde bulunan ve iþ amacýyla
kullandýðým minibüsün etrafýn-

da bir grup polisin bulunduðu-
nu fark ettim. Olay  yerine gel-
diðimde  aracýn tamamen kul-
lanýlamaz hale geldiðini gör-
düm. Ön cam, aynalar ve farlar
kýrýlmýþ sað kaporta taþlanmýþ
yada kalasla zarar verilmiþti.
Kimse ile bir husumetim yok.
Özellikle 21. Viyana�da yaban-
cýlara karþý büyük bir nefret ve
kin var. Özellikle yabancý esna-
flarý çekemiyorlar. Olaya þahit
olan Avusturyalý saldýrýyý bazý
gençlerin sopalarla gerçekleþ-
tirdiðini belirtmiþ. Araç þu anda
tamirde. 3500 Euro�luk bir
zarar söz konusu. Umarým
suçlular yakalanýr.�  Saldýrýya
uðrayan aracýn üzerinde � Halk
fýrýný, börek sipariþleri alýnýr�
gibi yazýlar yeralýyordu.

Avusturya�da ýrkçý
saldýrýlar azalýyormuþ (?)

Bunlar  dalga  mý  geçiyor?

Beate
Winkler

FFeellddkkiirrcchh  - Aðustos 2006�da
20 yaþýndaki bir genci öldüre-
siye döven iki ýrkçý dazlaðýn
duruþmasý Feldkirch�te baþla-
dý. Almanya�nýn Lindau kasa-
basýndaki bir Restaurantta
saldýrdýklarý genci komaya
sokan 23 ve 20 yaþýndaki daz-
laklar Feldkirch Eyalet Mah-
kemesinde hakim karþýsýna
çýktýlar. Aldýðý aðýr darbeler

sonucunda beyin kanamasý
geçiren lise öðrencisi genç
2,5 ay komada kaldý. Þimdi
ise ömür boyu sakat kalma
ihtimali bulunan genç tekerle-
kli sandelyede noroloji tedavi-
si görüyor. Irkçý saldýrganlar
kasten yaralama ve darp etme
suçu iþledikleri için 10�ar yýl
hapis istemiyle yargýlanaca-
klar. 

Saldýrgan dazlaklar yargýlanýyor
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Terör estiren �Kemik kýran çetesi� yakayý ele verdi

VViiyyaannaa- Dövdükleri kiþilerden
hayatlarýný baðýþlamalarý için
diz çöküp kendilerine yalvar-
malarýný istediler, kafaya silah
dayadýlar, dövdükleri kiþilerin
yüzlerini tanýnmaz hale getirdi-
ler, diþlerini ve kemiklerini kýrdý-
lar. Bunlar Mart ayýnýn baþýnda
yakalanan üç kiþilik bir Balkan
çetesinin fiillerinden sadece ba-
zýlarý. Predag J., Repic ve Emir
D. Ýsimli çete üyeleri sýrp lokal-
lerini haraca baðladýlar. Lokal
sahiplerinden 2000 Euro haraç
vermelerini isteyen çete, ver-
meyenlere saatlerce iþkence
ettiler. Daha sonra deðerli eþya-
larýný ve paralarýný aldýlar. Birçok

iþletmeci bu kiþilerin zulmü
yüzünden iþlerini býrakýp Vi-
yana�yý terk etmek zorunda
kaldý. Ölüm korkusu sebebi ile
önce kimse polise haber ver-

emedi. Ýþledikleri birçok suçtan
sonra sýrp çetesi özel güvenlik
güçleri olan COBRA�nýn bir
operasyonu sonucunda yaka-
landý. Ancak yakalanmalarýn-

dan sonra maðdurlar polise
ifade verebildiler. Buarada
Viyana polisinin de iþin içinde
olduðu ve çeteye müsamaha
gösterdiði bildirildi.

ÖÖllddüürreessiiyyee  ddöövvddüülleerr,,  ddiiþþlleerrii  ssöökkttüülleerr,,  ssýýrrpp  llookkaalllleerriinnii    hhaarraaccaa  bbaaððllaaddýýllaarr::    

Bir  Sýrp  çetesinin  akýllara  durgunluk  veren  suçlarý  acýmasýz  çete  üyelerinin  yakalanmasý  ile  ortaya  çýktý.
Haraç  vermek  istemeyenlerin  kollarýný  ve  bacaklarýný  kýran,  diþlerini  söken  ve  býçaklayan  acýmasýz    çete
yüzünden  Avusturya�yý  terk  etmek  zorunda  kalanlarýn  da  olduðu  belirtiliyor.

VViiyyaannaa  �� Ümit A. adlý bir Türk
hýrsýzlýk yaparken suçüstü
yakalandý. 16. Viyana�da ya-
kalanan 21 yaþýndaki hýrsýz
þimdiye kadar 130�dan fazla
hýrsýzlýða karýþtýðýný itiraf etti.
Son zamanlarda özellikle ara-
balarda artan hýrsýzlýk olaylarý
polisi yoðun takiplere yöneltti.
Takipler sonucu Ümit. A. ara-
balardan çaldýðý iki adet navi-
gasyon aletiyle yakalandý.

Bunun üzerine olayý itiraf
eden Þüpheli, uyuþturucu ih-
tiyacýný karþýlamak için iki
günde bir hýrsýzlýk yaptýðýný
söyledi. Özellikle bodrumlara
ve arabalara giren 21 yaþýnda-
ki genç 150.000 Eurodan
fazla bir zarara yol açtý. Çaldý-
ðý mallarý ikinci el eþya maða-
zalarýna sattý. Zararýn çok
daha yüksek olabileceði belir-
tiliyor.

VViiyyaannaa  -    Viyana�da eski niþan-
lýsýný kaçýrmak isteyen ve ona
tecavüz giriþiminde bulunan
22 yaþýndaki bir Türk iki yýl ha-
pis cezasýna çarptýrýldý. Kendi-
sinden ayrýlan niþanlýsýný ken-
disine baðlamak için onu teh-
dit etti. Ancak baþka kadýnla
iliþkisi olduðunu öðrenen
niþanlýsý onu redetti. Bunun
üzerine bir doktor muayene-

hanesinde çalýþan 19 yaþýnda-
ki niþanlýsýný tecavüz ile tehdit
etti. Tecavüz giriþimi sonuçsuz
kalan 22 yaþýndaki genç bu-
nun üzerinde kýzý býçakla teh-
dit edip arabayla kaçýrmaya
çalýþtý. Çevredekilerin bildir-
mesi üzerine polis saldýrganý
gözaltýna aldý. Saldýrgan yar-
gýlandýðý davada 2 yýllýk hapis
cezasýna çarptýrýldý. 

Seri hýrsýz yakayý ele verdi Tecavüz giriþimine iki yýl hapis
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Minare yapýmýna karþý imza giriþimi
BBaadd  VVöössllaauu��ddaa  yyaappýýllmmaassýý  ppllaann-
llaannaann  mmiinnaarreellii  ccaammiiii  pprroojjeessii  ttaarr-
ttýýþþmmaa  kkoonnuussuu  oollmmaayyaa  ddeevvaamm
eeddiiyyoorr..  BBööllggeeddee  ffaaaalliiyyeett  ggöössttee-
rreenn  bbiirr  ggiirriiþþiimm,,  yyaappýýllmmaassýý  ppllaann-
llaannaann  ÝÝssllaamm  mmeerrkkeezziinnee  mmiinnaarree
yyaappýýllmmaassýýnnýý  eennggeelllleemmeekk  iiççiinn  ççaa-
llýýþþmmaa  bbaaþþllaattttýý..  BBuu  ççaallýýþþmmaa  kkaapp-
ssaammýýnnddaa  ççeevvrree  hhaallkkýýnnddaann  11550000
iimmzzaa  ttooppllaannddýý..

VViiyyaannaa  - Bad Vöslau�daki yapýl-
masý planlanan minareli bir ca-
miye karþý, yapýmý engellemek
amacýyla  1500 imza toplandý.
Ýmza toplayan grubun gerekçe-
si ise kubbe ve minarenin mið-
fer ve kýlýcý sembolize ettiðini
düþünmeleri. Avrupa Kültürü
Çalýþma Grubu adýndaki giri-

þim, böyle bir yapýnýn Hýristi-
yanlýðýn temel deðerlerine ayký-
rý düþeceðini ileri iddia ediyor.
Toplanan imzalar, Viyana�nýn
güneyindeki 11.000 nüfuslu
yerleþim merkezinin belediye
baþkanýna sunuldu. Ýmza kam-
panyasý hakkýnda bir yorum
yapmak istemeyen Belediye
Baþkaný herkesin tartýþmaya
katýlma hakký olduðunu belirtti.
Camiyi inþa inisiyatifi ise Ýnþaat
planlarýnda ilk tepkilerin ardýn-
dan deðiþiklikler yaptý. Planla-
nan minare çevredeki binalarýn
yüksekliðine uyacak þekilde ký-
saltýldý. Bir medyatör merkezin
yapýmýný planlayan Türk der-
neði ile halk arasýnda arabulu-
culuk yapmakla görevlendirildi.

VViiyyaannaa  �� Geçtiðimiz Ocak ve
Þubat aylarýnda Viyana�da ya-
þayan birçok Müslümana gön-
dereni belirsiz olan �nefret
mektuplarý� gönderildi. Irkçý
ifadeler ve hakaretlerle dolu bu
mektuplarda müslümanlara kü-
für ediliyor Avusturya�yý terk
etmeleri isteniyordu. Bunun
üzerine Yeþiller Partisi�nden
Alev Korun, kendisine çeþitli ku-
rum ve þahýslar tarafýndan ulaþ-
týrýlan  7 adet mektupla savcýlý-
ða suç duyurusunda bulundu.
Korun, suç duyurusunda savcý-
lýktan kim olduklarý belirsiz olan
þahýslarýn araþtýrýlmasýný ve hak-
larýnda Avusturya Ceza Ka-
nunu�nun 287. maddesi gere-
ðince halký kýþkýrtmaktan dava
açýlmasýný talep etti. 

Geçtiðimiz aylarda gönderilen
mektuplarla birlikte ayrýca ýrkçý
ve hakaret içerikli karikatürler
de gönderilmiþti. Gönderilen
mektuplar halký büyük bir

huzursuzluða sevk ederken
artan ýrkçýlýðýn hangi boyutlara
ulaþtýðýný da gözler önüne
serdi. Aðza alýnmayacak haka-
retler içeren mektuplarda haka-

retlerin yanýnda Türklerin Avus-
turya�yý terk etmeleri isteniyor-
du.   Ceza Kanunu�nun 287.
maddesine göre, Avusturya içe-
risinde bir din gurubuna ya da

bir din drubuna baðlý þahýslara
veya bir halk grubuna hakaret
etmek sureti ile kýþkýrtma fiili
iþleyenler için iki yýla kadar ha-
pis cezasý öngörülüyor. 

Türklere karþý yapýlan ýrkçýlýða suç duyusuru
SSoonn  zzaammaannllaarrddaa  TTüürrkkiiyyee  kköökkeennllii  MMüüssllüümmaannllaarraa  ggöönnddeerriilleenn  hhaakkaarreett  ddoolluu  iissiimmssiizz  mmeekkttuuppllaarr  iillee
iillggiillii  VViiyyaannaa  BBaaþþssaavvccýýllýýððýýnnaa  ssuuçç  dduuyyuussuunndduu  bbuulluunnuulldduu..  SSuuçç  dduuyyuurruussuunnddaa  bbuulluunnaann  YYeeþþiilllleerrddeenn  AAlleevv
KKoorruunn,,    ��bbiilliinnmmeeyyeenn  bbuu  þþaahhýýssllaarraa  kkaarrþþýý    ��hhaallkkýý  kkýýþþkkýýttmmaakkttaann��  ddaavvaa  aaççýýllmmaassýýnnýý  ttaalleepp  eeddiiyyoorr..

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE  güvenliðinizi saðlarken, elektrikten doðabilecek

Problemlerinizde de size yardýmcý oluyor
DDöörrtt  dduuvvaarr  aarraassýýnnddaa  ��  HHeerr  þþeeyy

GGüüvveennddee  ((AAlllleessSSiicchheerr))

Hafta sonu için bütün planýnýzý
yapmýþsýnýz! Arkadaþlarýnýz
yemeðe çaðrýlmýþ ve rahat bir
ortamda tatil anýlarýnýz konuþu-
lacak. Ama o sýrada elektrikli
ocaðýnýz ve DVD-Player´iniz
bile tam olarak çalýþmýyor.
Elektrik aksamýnda bir problem
mi çýktý? Elektrikle ilgili prob-
lemler billâhsa hafta sonu veya
tatil günlerinde meydana geldi-
ðinde, pahalýya patlýyor ve baþý-
nýz gereksiz yere aðrýyor. WIEN
ENERGIE´nin �Her þey Gü-
vende� (AllesSicher) paketiyle
artýk sorununuz olmayacak. Bu
hizmet paketi yýlýn 365 günü,
günde 24 saat boyunca evini-
zin dört duvarý arasýnda hizme-
tinizdedir.

HHeerr  aann  hhaazzýýrr  bbuulluunnuuyyoorr
Anlaþmak çok basit. �Her þey
Güvende�(AllesSicher) müþteri-
si olmak için bir telefonunuz
yeterli ve gerisini sizin için
WIEN ENERGIE hallediyor.
Müþterilerimiz bu mükemmel
organize edilmiþ hizmeti uz-
man kiþilerin ellerine býrakabi-
lirler. Arýza servisi hemen arýza-
nýn nerede olduðunu bulmak-
tadýr. Eðer arýza müþterilerimi-
zin þalter kutusundan kaynak-
lanýyorsa, WIEN ENERGIE ile
birlikte ortaklaþa çalýþan uzman
kiþiler hemen arýzanýn bulun-
duðu yere doðru yola çýkarlar.
En geç 1 saat içinde uzmanlar
verilen adrese ulaþýr ve arýzayý
gidermek için çalýþýrlar. Eðer
arýzayý gidermek mümkün de-
ðilse, geçici olarak bir elektrik
baðlantýsý kurulur. Evinizde din-
lenmenize artýk engel olabile-
cek hiçbir þey kalmamýþtýr. Ra-
hatsýz edici telefon görüþmeleri
ve pahalýya mal olan elektrikçi
ziyaretleri artýk geçmiþe karýþ-
mýþtýr.

BBiirr  bbaakkýýþþttaa  ��HHeerr  þþeeyy  GGüüvveennddee��
((AAlllleessSSiicchheerr))  hhiizzmmeett  ppaakkeettii  

� Her an: 365 gün 24 saat bo-
yunca
� Yetkili: WIEN ENERGIE´nin
uzman veya seçilmiþ ortak ku-

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

ücretsiz olarak bakýlmaktadýr.
Siz yapýlan her müdahale için
sadece 8 Euro ödüyorsunuz.

Yol, iki saatlik iþçilik ücreti ve 5
Euro´ya kadar olan küçük par-
çalar fiyata dâhildir.

Herþey Güvende, Wien Energie�nin
birçok rakipsiz hizmet paketlerinden biridir.

Bild ©
 W

ien Energie
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Egenin parlayan yýldýzý
Kuþadasýnda Davutlar sahilinde
bulunan Merry Hotel 2000
yýlýndan beri müþterilerine hiz-
met vermektedir.Otel müdürü
Bülent ÖZDAMAR, 113odalý
Merry Hotel 3 yýldýzlý olup
bütün odalarýnýn balkonlu,kli-
malý,uydu kanallý TV yayýnýna
sahip olduðunu ve bütün oda-
larýn deniz görür ve þeftali,
mandalina bahçe manzarasý ve
dað manzarasý ile ferah bir
ortam sunduðunu belirtti.
Merry Hotel Kuþadasý merkeze
15 km, Ýzmir Adnan Menderes
havalimanýna 90 km mesafede-
dir. Arzu eden misafirlerimize
havaalaný�otel, otel-havaalaný
transferi yapýlmaktadýr.
Bunaltýcý yaz günlerinin,deniz-
den esen tatlý imbat rüzgarý ile
keyifli  saatlere dönüþtüðü bir
bölgede bulunmaktadýr. 20
km�lik altýn gibi bir kumsal
dünyanýn en güzel plajlarýndan
birisidir. Plajda müþterilerimize
kendi þezlong ve þemsiyeleri-
mizle hizmet vermekteyiz.

Merry Hotel her þey dahil siste-
mi ile çalýþmakta olup, sabah
kahvaltýsý, öðle ve akþam
yemekleri açýk büfe olarak veril-
mektedir.
Yemeklerinizi otelin harika
manzaralý terasýnda yerken,
akþam yemeklerini güneþin ege
denizinden batýþýný izleyerek
yiyebilirsiniz.
Akþam üzeri 5 çayýnda kendi
imalatýmýz  kek, kuru pasta,
poðaça, börek çeþitlerini sýcak
sýcak yeme imkanýnýz mevcut-
tur.
Sabah 10.00 ile akþam 22.00
saatleri arasýnda her türlü
sýcak-soðuk içecekler, ve diðer
yerli içecekler sýnýrsýz ve ücret-
sizdir.
Her akþam 21.00 - 24.00 saat-
leri arasýnda havuz barda canlý
müzik eþliðinde eðlence vardýr.
Ýsteyen misafirlerimiz için sahil-
de her türlü deniz sporlarý
mevcuttur. Yine isteyen misafir-
lerimize günlük tekne turlarý,
Aquapark turu düzenli olarak
yapýlmaktadýr.
Rent a car hizmetleri mevcut-
tur.
Ayrýca Antik Efes Kenti,
Pamukkale ve Milli Park
(Kalamaki) turlarýna katýlma
imkanýda mevcuttur. 

TTatildeki Evinizeatildeki Evinize
HoþgeldinizHoþgeldiniz

Günlük kiþi baþý herþey dahil

1-330  Mayýs � 22,-
1-330  Haziran � 27,-
1-115  Temmuz � 32,-
16  Tem  -  31  Aðustos � 36,-
1-330  Eylül � 22,-
**00  -  66  yyaaþþ  üüccrreettssiizz
**77  -  1122  yyaaþþ  %%5500  ÝÝnnddiirriimmllii

30  Mayýs´a  kadar  yapýlan  rezervasyonlarda  %7  indirim

Davutlar  Alacay  Mevkii  Volkan  Tour.Yaný  MERRY  HOTEL  Davutlar/Kusadasý-  AYDIN
Tel.  0090  2566812090    FAX  0090  25668134-117

Copyrigt:  �H
intergrundbild:  ©

  PixelQ
uelle.de  I  Fotograf:  M

anfred  Schütze�

Merry Hotel Kuþadasý

AAllttýýnn  rreennggiinnddeekkii  kkuummuuyyllaa  ÖÖzzeell  PPllaajj

OOtteell  tteelleeffoonnllaarrýý  
� 0090256 681 20 90 
� 0090256 681 57 57 
� 0090256 681 57 58 
� 0090256 681 57 59 
� 0090256 681 57 60 

OOtteell    ffaaxx
� 0009256 681 34 17 

OOtteell  rreezzeerrvvaassyyoonn
� 0090256 681 14 44 
� 0090256 681 14 40 

OOtteell  rreezzeerrvvaassyyoonnuu  iiççiinn  
cceepp  tteelleeffoonnuu  

� 0090532 589 00 48 

**  00-66  yyaaþþ  üüççrreettssiizz
**  77-1122  yyaaþþ  %%5500

3300  MMaayyýýss��aa  kkaaddaarr  yyaappýýllaann  
rreezzeerrvvaassyyoonnllaarrddaa  %%77  iinnddiirriimm

Günlük kiþi baþý herþey dahil
11-3300  MMaayyýýss  2222  EEuurroo
11-3300  HHaazziirraann  2277  EEuurroo
11-1155  TTeemmmmuuzz  3322  EEuurroo
1166  TTeemmmmuuzz  -  3311  AAððuussttooss  3366  EEuurroo
11-3300  EEyyllüüll  2222  EEuurroo
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ZZoorrllaa  eevvlleennddiirrmmeeyyee  cceezzaa  
SSoorruu::  ÝÝsstteemmeeddiiððiimm  hhaallddee  zzoorrllaa
AAvvuussttuurryyaa��ddaann  bbiirriiyyllee  eevvlleennddii-
rriillddiimm..  AAccaabbaa  zzoorrllaa  eevvlleennddiirreenn
kkiiþþiilleerr  iiççiinn  bbiirr  cceezzaa  vvaarr  mmýý??
NNeerreeyyee  þþiikkaayyeett  eeddeebbiilliirriimm??  

CCeevvaapp:: Avusturya�da birini
zorla evlendirmek 2006 yýlýn-
dan beri suçtur. Zorla evliliðe
yol açanlar 6 ay ile 5 yýl arasýn-
da hapis cezasýna çarptýrýlýrlar.
Þikayet için herhangi bir polis
merkezine gidip durumu bil-
direbilir yada savcýlýða direk
dilekçe verebilirsiniz.  

AAiillee  bbiirrlleeþþiimmii
SSoorruu::  EEþþiimmllee  66  yyýýllddýýrr  eevvlliiyyiizz  vvee
eeþþiimm  kkaallýýccýý  ssüürreessiizz  oottuurruumm
iizznniinnee  ((uunnbbeeffrriisstteettee  NNiieeddeerrllaass-
ssuunnggssbbeewwiilllliigguunngg))  ssaahhiipp..
AAyyrrýýccaa  ççaallýýþþmmaa  iizznniinnee  ddee
ssaahhiipp..  EEþþiimmiinn  kküüççüükk  kkaarrddeeþþii
yyaannýýmmýýzzaa  ggeellmmeekk  iissttiiyyoorr..
AAccaabbaa  oonnuunn  aaiillee  bbiirrlleeþþiimmii
yyoolluuyyllaa  yyaannýýmmýýzzaa  ggeellmmeessii
mmüümmkküünn  mmüü??

Cevap: Sayýn okuyucu, aile
birleþiminden oturum izni
almak sadece eþ ve çocuklar
için mümkün. Dolayýsýyla

kayýn biraderinizin aile birleþi-
mi yoluyla gelme imkaný yok.
Kalýcý bir oturum için sadece
�Sclüsselkraft� iznine baþvu-
rabilir. Bunun da çok fazla
þartý var ve bu yolla vize almak
neredeyse imkansýz.

TTüürrkkiiyyee��ddee
aannllaaþþmmaallýý  bbooþþaannmmaa  

SSoorruu::  11,,55  sseennee  öönnccee
TTüürrkkiiyyee��ddee  eevvlleennddiimm..BBaaþþttaann
aannllaaþþaammaaddýýððýýmmýýzz  vvee  aaiillee  bbaasskkýý-
ssýýyyllaa  eevvlleennddiiððiimm  iiççiinn,,  hhiiçç  bbiirr
zzaammaann  eeþþiimmii  bbuurraayyaa  ggeettiirrmmee-
ddiimm,,  ggeettiirrmmeekk  iisstteemmeeddiimm..
UUzzuunn  zzaammaannddýýrr  bbooþþaannmmaakk
iissttiiyyoorruumm..  TTüürrkkiiyyee��ddee  aannllaaþþ-
mmaallýý  bbooþþaannmmaakk  iissttiiyyoorruumm..  BBuu
kkoonnuuyyuu  eellee  aallmmaannýýzzýý  rriiccaa
eeddiiyyoorruumm..  AAyyrrýýccaa  aannllaaþþmmaallýý
bbooþþaannmmaa  iiççiinn  þþaahhiiddee  ggeerreekk  vvaarr
mmýý??  

Cevap: Bir evliliðin taraflarý
artýk o evliliði sürdüremeye-
ceklerini düþünüyorlarsa, bir
boþanma protokolü hazýrlaya-
bilirler. Söz konusu belgeye
dayanýlarak bir dava açýlýr. Bu
dava bir anlaþmalý boþanma
davasýdýr. Normal (çekiþmeli)
davalara nazaran daha kýsa

sürecektir. Uygulamada, bo-
þanma protokolüne dayanýla-
rak açýlan davalarýn 3 ay,
hatta daha kýsa sürelerde
sonuçlanabildiði gözlemlen-
mektedir. Karý ve koca eðer
boþanmak konusunda anlaþ-
mak için bir araya gelmiþlerse,
çocuklarýn velayeti, taþýnýr ve
taþýnmaz mallarýn mülkiyeti,
nafaka, tazminat vb. konular-
daki anlaþmalarýný bir proto-
kole geçirip imzalamalarý
gerekir. 
Anlaþmalý boþanma davalarý-
nýn özelliklerinden biri de tek
avukatla açýlabilmesidir. Diðer
bir deyiþle, anlaþan taraflar,
birlikte ayný avukatý tutabilir
ve o avukatça davanýn sürdü-
rülmesi saðlanabilir.  
Anlaþmalý boþanmaya yoluna
gidebilmek için evliliðin en az
1 yýl devam etmiþ olmasý gere-
kir. Bu sürenin sonunda, tara-
flar yukarýda izah ettiðimiz
gibi birlikte bu davayý açabile-
cekleri gibi, eþlerden birinin
açtýðý davayý diðerinin kabul
etmesi de mümkündür. Bu
ikinci halde de sonuç aynýdýr
ve bir anlaþmalý boþanma söz
konusu olacaktýr.  Ayrýca bir
okuyucumuzun sorusuna da
bu noktada cevap vermiþ ola-
lým: Özel durumlar hariç an-
laþmalý boþanma için þahit ge-
rekmeyecektir.

BBaaþþkkaassýý  iiççiinn  aallýýnnaann  kkrreeddii
SSoorruu::  ÞÞuu  aannddaa  eeþþiimmllee  bbooþþaann-
mmaa  ddaavvaammýýzz  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..
AAnnllaaþþmmaallýý  bbooþþaannmmaakk  iissttiiyyoorruuzz
yyaallnnýýzz  bbiirr  pprroobblleemm  vvaarr..  BBiirr  yyýýll
öönnccee  eeþþiimmiinn  aabbiissii  iiççiinn  kkeennddii
aaddýýmmaa  kkrreeddii  aallmmýýþþttýýmm  aannccaakk
hheerrhhaannggii  yyaazzýýllýý  bbiirr  aannllaaþþmmaa
yyaappmmaammýýþþttýýkk..  KKrreeddiinniinn  mmiikkttaarrýý
ddaa  ççookk  yyüükksseekk..  BBeenn  bbooþþaannmmaa
þþaarrttýý  oollaarraakk  EEþþiimmiinn  aabbiissiinniinn
kkrreeddii  bboorrccuunnuu  üüzzeerriinnee  aallmmaassýý-
nnýý  iissttiiyyoorruumm..  AAnnccaakk  oo  bbuunnuu

kkaabbuull  eettmmiiyyoorr..  AAccaabbaa  oo  bboorrccuu
üüzzeerriinnee  aallmmaaddaann  bbooþþaannýýrrssaamm
ssoonnrraa  pprroobblleemm  ççýýkkaabbiilliirr  mmii??
KKrreeddiiyyii  bbeenn  vveerrmmeekk  zzoorruunnddaa
kkaallýýrrssaamm  oonnddaann  ggeerrii  aallaabbiilliirr
mmiiyyiimm??  
Cevap: Sayýn okuyucu size
tavsiyem kayýnbiraderiniz kre-
di borcunu üzerine almadan
boþanmayý kabul etmemeniz-
dir. Bakýn size aksi taktirde
neler olabileceðinden biraz
bahsedeyim: Krediyi siz kendi
adýnýza aldýðýnýz için banka
parayý sizden alýr. Onlara iste-
diðiniz kadar baþkasý için aldý-
ðýnýzý söyleyin, sizi dinlemez-
ler. Kayýn biraderinizle ara-
nýzda bir yazýlý anlaþma olma-
dýðý yada büyük ihtimalle
þahit bulmakta zorlanacaðýnýz
için de banka ödeyeceðiniz
parayý ondan geri alamaya-
caksýnýz. Siz kayýn biraderiniz
için evlilik iliþkisi sebebi ile
kredi aldýnýz. Dolayýsýyla bo-
þanma ile birlikte bu konuyu
da halletmelisiniz. Bu müm-
kün deðilse hiç olmasa mah-
kemenin anlaþmalý protokolü-
ne �krediyi kayýn biraderiniz
için aldýðýnýzý ve bütün kredi
miktarýný ona verdiðinizi ve
bunu da karþý tarafýn kabul
ettiði� ibaresini kaydettirin.
Böylece hiç olmazsa elinizde
yazýlý bir belge olur.   
Mag.iur.  Cafer  Eminoðlu
Sorularýnýz için:
e-mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN

Hukuk-Forum
KKýýyymmeettllii  ookkuuyyuuccuullaarrýýmm,,  ggeeççeenn  ssaayyýýddaa  iiþþlleeddiiððiimmiizz  bbooþþaannmmaa  kkoonnuussuu  iillee  iillggiillii  yyeennii  ssoorruullaarr  aallddýýkk..  BBuu  sseebbeeppllee  ��TTüürrkkiiyyee��ddee��  ddee  aannllaaþþmmaa-
llýý  bbooþþaannmmaa  kkoonnuussuunnuu  iiþþlleemmeeyyii  uuyygguunn  bbuulldduukk..  BBiizzee  ggeelleenn  ssoorruullaarrýýnnýýzzaa  ggöörree,,  aaiillee  bbiirrlleeþþiimmii,,  bbaaþþkkaassýý  iiççiinn  aallýýnnaann  kkrreeddii  vvee  zzoorrllaa  eevvlliillii-
ððee  cceezzaa  kkoonnuullaarrýý  ddaa  iiþþlleeyyeecceeððii  ddiiððeerr  kkoonnuullaarr..
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Haber/Analiz
Burdurlu gelin ile ilgili þubat
sayýmýzda yaptýðýmýz haberden
sonra birçok okuyucumuz ga-
zetemizi arayýp Ayþe gelin hak-
kýnda bilgi aldý. Telefonlarýmýzý
kilitleyen okuyucularýmýzdan
birçoðu da yardým etme tekli-
finde bulundu.  Duyarlý insanla-
rýmýz sayesinde annesi Avus-
turya�ya gelen Ayþe Gelinin
saðlýðý da iyiye gidiyor. 
Yaptýðýmýz haberle amacýmýz
artýk toplumsal bir yara haline
gelen �ithal gelin� ve ya hut
�ithal damat� gerçeðine dikkat
çekmekti. Habele ilgili çok farklý
tepkiler aldýk. 
Þunu belirtmek gerekiyor ki
gelin´nin Burdur´dan, Kon-
ya´dan, Istanbul´dan, Kýrþe-
hir´den veya Türkiye´nin her-
hangi baþka bir ilinden gelmesi
deðidir. Buradaki asýl sorun
�ithal gelin� olayýnýn sýk sýk tra-
jik olaylarla sonuçlanmasýdýr.
Ele aldýðýmýz somut konu ile
ilgili damadýn ailesinden de
gazetemize açýklamalar geldi.
Nitekim, damdýn ailesinin ge-
linlerini dýþarýya atmadýklarýný,
eþiyle anlaþamadýklarýndan do-

layý kendi isteði ile gitmek iste-
diðini, ve bu yüzden aradaký
baðlarýn koptuðunu gelinin A-
vusturya´ da 1 yýldan beri deðil
üç yýldan beri yaþamakta oldu-
ðu delillerle kanýtlanmýþtýr. 
Þunu tekrarlamakta fayda var ki
bizim amacýmýz suclu veya suç-
suz aramak deðildi. Bunun
Yargý ve Polis´in iþi olduðunun
da bilincindeyiz. Belirttiðimiz
gibi toplumsal bir soruna par-
mak basmak istedik.
Türkiye´de yaþayan vatandaþla-
rýmýzýn Avrupa ülkelerini bir
kurtuluþ yolu olduðunu zan-
netmeleri asýl sorunlarýmýzýn
baþýnda gelmektedir. Avru-
pa´dan lüx otomobillerle Tür-
kiye´ye giden vatandaþlarýmýz,
Türkiye´dekiler tarafýndan hay-
atlarýný kurtarmýþ gözü ile baký-
lýyor ve avrupaya bir þekilde git-
menin yoluna bakýlýyor.  Evlilik
de bu açýdan ön popüler yol
olarak düþünülüyor. Bu özenti
ile buraya gelenlerin bir coðu-
nun sonu ise hüsran oluyor.
Ondan sonra kime dönseniz
hata onda aranýyor. Aslýnda
burda herkez maðdur, herkes
yaralý.

VViiyyaannaa-Avusturya medyasýndan
�Zwangsheirat� (zorla evlilik)
haberleri eksik olmuyor. Son
olarak Türkiye�den bir kadýnýn
hikayesi yine medyaya konu
oldu. Evlilik hikayesini anlatýr-
ken genç kadýn þunlarý söyledi:
�Amcam kendisinin torunuyla
evlenmem gerektiðini söyledi.
Babam da bu yönde karar verdi
ve kendi aralarýnda anlaþtýlar.
Babama karþý çýkamadým çün-
kü bana bir þey yapacaðýndan
korkuyordum. O zamanlar bir

çocuktum.�  Birçok genç kýz i-
çin yaz tatilleri zorla evlilik hi-
kayeleri ile son buluyor. Zorla
evlilik maðdurlarý için faaliyet
gösteren Viyana Orient-Express
adlý dernek yöneticileri geçen
yýl kendilerine ellinin üzerinde
zorla evlilik maðduru genç kýzýn
baþvurduðunu   belirtti. Zorla
evliliðin Ýslam�dan kaynaklan-
madýðýný belirten dernek yöne-
ticileri, birçok Avrupa ülkesinde
de zorla evliliðin mevcut oldu-
ðunu belirttiler. 
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�Zorla evlilik� gündemden düþmüyor

 

      

�Ýthal  gelin�  trajedileri  bitmek  bilmiyor:

Avrupa�daki  iþçi  göçmeni    top-
lumumuzun  yüzkarasý  haline
gelen  �ithal  gelin�  trajedisinin
kurbanlarý  günden  güne  çoða-
lýyor.  Sonuçlarý  yýkýlan  yuvalar,
ölüm  olaylarý  yada  sokaða  atýl-
mýþ  kadýnlar  olan  bu  kemikleþ-
miþ  trajedi�nin  son  kurbanla-
rýndan  biri  12  ay  önce
Burdur�dan  Viyana�ya  gelmiþ
olan  21  yaþýndaki  genç  bir
bayan  oldu.

Viyana  � Avrupa�ya sevgisiz,
aþksýz  ve sýrf evlilik için getiri-
len Anadolu kadýnlarýnýn traje-
dilerine her gün biri daha ekle-
niyor. Sonuçlarý düþünülme-
den yapýlan bu tür evliliklerin
son maðdurlarýndan biri 2006
yýlýnýn baþýnda evlendirilerek
Viyana�ya Burdur�dan getirilen
bir bayan oldu. Yeni Vatan
Gazetesi�ne bildirildiðine göre
Viyana�ya geldikten 6 ay sonra
bu kadýn eþi ve eþinin ailesi ta-
rafýndan sokaða atýldý. Bunun
üzerine zor duruma düþen
kadýný bir çift yanlarýna alarak

bakýmýný üstlendi. Bu arada
vizesi bitmekte olan kadýn eþi
ve ailesi tarafýndan devamlý
�Türkiye�ye sürüleceksin, senin
iþin burada bitti, burada seni
yaþatmayýz� gibi tehditler aldý.
Bütün bu olumsuzluklarýn
etkisi altýnda bir gün dalgýnlý-
kla kýrmýzý ýþýkta karþýdan kar-
þýya geçmeye çalýþan kadýna
bir araba çarptý ve aðýr yara-
landý. Haftalarca komada
kalan kadýn daha sonra terapi
bölümüne alýndý. Þu anda
hastahanede bulunan acýlý
kadýn hastahanedeki dördün-
cü ayýný doldurdu. Eþinden
hiçbir destek alamayan kadý-
nýn annesi de vize problemin-
den dolayý Viyana�ya gelemedi
þuana kadar. Gelebilmesi için
annesinin hesabýnda 2000
Euro göstermesi gerektiði bil-
dirildi. Ancak ailesi bu imkan-
dan yoksun konu ile ilgili hay-
ýrseverlerin yardýmý bekleniyor.
Genç kadýn þu anda Meidling
Unfall Krankenhaus�ta hala
tedavi görüyor.

Burdur�dan Viyana�ya bir kadýnýn evlilik çilesi

Ayþe Gelin iyiye gidiyor



ÝÝssttaannbbuull  �� Türkiye�den ilginç
bir olay Avusturya medyasýna
konu oldu. Bayan bir hakimin
yaralandýðý olay Ýstanbul�da
gerçekleþti.
Mahkemede bir duruþma son-
rasý bayan hakimi koridorda

yakalayýp saçýndan tutan bir
kiþi hakimin burnunu kýrarak
hastanelik etti. Hýrsýzlýk suçun-
dan yakalanmýþ olan ve bayan
hakim tarafýndan gözaltý süre-
si uzatýlan bir suçlunun abisi
olduðu belirtilen bu kiþi gözal-

týna alýndý. Olayýn medya ko-
nusu olan tarafý ise hakime
saldýrý sýrasýnda saldýrganýn �
kadýnlar çocuk doðurmalý ve
evde yemek yapmalý, baþka in-
sanlarýn kaderi ile oynamama-
lý� demesi oldu. 
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Hayvan hakimin burnunu kýrdý
Türkiye�deki bu rezalet Avusturya medyasýna bile konu oldu:

30 Yýl gurbette çalýþtý, servetini 
dolandýrýcýlara kaptýrdý

SSaakkaarryyaa  -  Yusuf Ýnaç'ýn emeklilik
keyfi sürmeyi beklerken kabusa
dönüþen hayatý, müteahhit
komþusuna banka kredisi al-
masýnda kolaylýk saðlamasý a-
macýyla 16,5 dönümlük arazisi-
nin vekaletini vermesiyle baþla-
dý. Vekaleti alýnca araziyi satan
komþusunu bulmak isterken,
baþka dolandýrýcýlarýn eline
düþtü. Derin devletin adamý ol-
duðunu söyleyen dolandýrýcýya
ikinci kez verdiði vekalet nede-
niyle de evi satýlan Ýnaç, satýl-
mamasý için tedbir koydurduðu
arazisi ve evinin geri alabilmek

için adliye koridorla-
rýnda hak arýyor.

Ýnaç, 30 yýl çalýþarak
edindiði mülkünü
dolandýrýcýlara kap-
týrdýðýný belirterek,
�Yýllardýr her tuðlasý-
na emek verdiðim e-
vimi, arazilerimi kay-
betmekle karþý kar-
þýya kaldým� dedi. Bu
arada yakalanan ikin-
ci dolandýrýcýnýn eski
polis olduðu bildiril-
di.

Yurt  dýþýnda  30  yýl  çalýþarak  edindiði  servetini  dolandýrýcýlara  
kaptýran  65  yaþýndaki  Yusuf  Ýnaç  hukuk  mücadelesi  veriyor.

Edirne�de kafasýndaki kurþunla 10 yýl yaþadý
EEddiirrnnee  - Edirne'de Müslüm
Mermi (24) ismindeki þahsýn,
14 yaþýndayken bisikletiyle do-
laþtýðý sýrada baþýna isabet e-
den kurþun tam 10 yýl sonra 24
yaþýndayken fark edilip ameliy-
atla çýkartýldý. 
Kafasýnda tam 10 yýl boyunca 9
milimetrelik bir mermi çekirde-
ðiyle dolaþan Müslüm Mermi
(24), "Ben 14 yaþýndayken bisik-
letimle dolaþýyordum. Tam o
esnada baþýma bir darbe his-
settim, baktýðýmda kafamdan

kan geliyordu. Eve geldiðimde
annem beni doktora götürdü.
Hastanede baþýma sert bir ci-
sim geldiðini söyledim, doktor-
larda bana taþ olabileceðini
söylediler. Baþýma bir kaç dikiþ
atýp eve gönderdiler. O zaman
röntgen falan çekilmedi.
Bu zamandan sonra benim
kafamda sadece sert bir deri
tabakasý vardý. O zamandan
sonra askere gidip geldim ara-
dan tam 10 yýl geçti. Bundan
15-20 gün önce þiddetli baþ

aðrýlarým baþladý, kafamýn bu
bölümünde de iltihaplanma
oldu. Röntgen ve tomografi
çektirdikten sonra doktora gös-
terdim.
Filmlerde baþýmdaki mermi
çekirdeði net bir þekilde görü-
nüyordu.
Doktorum hastaneye yatýrdý
beni, daha sonra ameliyat ol-
dum ve mermi çýkartýldý. Çýkarý-
lan mermi hastane polisi ile bir-
likte rapor edilip, savcýlýða gön-
derildi" þeklinde konuþtu.

Niederösterreich Polisinin
banka soygunlarýný soruþtur-
ma kolu 2006 yýlýnda gerçek-
leþtirilen bir banka soygun-
unun failinin bir Türk oldu-
ðunu tespit etti. 2006 yýlýnda
St. Veith�ta bir Post þubesin-
de bir kasiyeri yere yatýrýp
baðlayan ve þubeyi soyan ki-
þinin Fatih Turan isimli kiþi
olduðu ortaya çýkarýldý. Ku-
mar baðýmlýsý olduðu tespit
edilen bu kiþinin þu anda
Türkiye�de olduðundan þüp-
heleniliyor. Yakalama çalýþ-
malarý devam ediyor. 

Banka soyguncusu
Türk tespit edildi 
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VViiyyaannaa-Küçük bir restoran ile
baþlayýp dev bir hazýr yemek
(catering) þirketi olan Do&Co-
�yu yaratan baþarýlý iþadamý
Atilla Doðudan, müþterileri-
nin arasýna Avusturya Hava-
yollarýný da kattý. Yýlda 10
milyon yolcu taþýyan AUA için
Do&Co Avusturya�da Viyana
Linz ve Graz�dan servis yapa-
cak.
Doðudan yýllar önce de AUA
ile masaya oturmuþ olan,
ancak o zamanki ihaleyi Ýtal-
yanlara kaptýrmýþtý. Doðudan,

kalitenin devamlý yükselmesiy-
le artýk tekliflerin dýþarýdan
geldiðini vurguladý. Doðudan
bundan sonraki hedefinin
2008 yýlýnda Avusturya�da
hizmete girecek olan Railjet
isimli hýzlý trenler olduðunu
kaydetti. Daha önce baþta E-
mirates, British Airways, Air
Berlin, Lauda Air ve Cathay
Pacific gibi havayolu þirketleri-
nin catering hizmetlerine baþ-
layan Atilla Doðudan, Do&Co
isimli þirketini kýsa sürede hýzlý
geniþletti.

Avusturya �Ilýsu Barajýna� evet dedi
VViiyyaannaa- Avusturya hükümeti,
tarihi Hasankeyf ilçesi olmak
üzere birçok yerleþim bölgesini
su altýnda býrakacak olan  Ilýsu
barajýnýn inþaatýna yeþil ýþýk
yaktý. Ýki ülkenin maliye bakan-
lýklarý, projeye katýlan inþaat þir-
ketlerine ihracat teminatýnýn
verilmesi konusunda son kararý
verdi. Avusturya Maliye Bakan-
lýðý Kurulu, Ilýsu Baraj ihalesini
alan Andritz AG isimli þirketine
ihracat teminatýnýn verilmesine
karar verdi. 230 Milyon Eu-
ro�luk bir sipariþ hacmi ile 1,2
Milyar Euro�luk projeye katýlan
þirkete, Avusturya Maliye
Bakanlýðý tarafýndan 200 Mil-
yon Euro tutarýnda ihracat

teminatý verilecek. Ilýsu Barajý
Projesi�nin  50 bin kiþinin evle-
rinden olmasýna ve deðerli do-
ða ve kültür varlýklarýnýn yok
edilmesine yol açacaðý bildiriliy-
or.
Hasankeyf�i Yaþatma Giriþimi ve
diðer sivil toplum örgütleri
nihai kararýn açýklanmasýnýn
ardýndan yaptýklarý açýklamada
karara raðmen mücadelelerini
sürdüreceklerini dile getirdi.
Barajýn yýkýmdan baþka bir þey
getirmeyeceðini ifade eden Sivil
toplum örgütleri, tüm duyarlý
insanlarý Almanya, Avusturya
ve Ýsviçre hükümetlerine pro-
testo fakslarý ve e-mailler ile
protestoya çaðýrdý.

Do&Co Avusturya Hava
Yollarý ile anlaþtý 

VViiyyaannaa-  Sert yabancý yasalarý
sonucu yabancýlarýn kaçar
hale geldiði Avusturya�da kali-
fiye iþçisi sýkýntýsý baþ gösterdi.
AMS kayýtlarýna göre þu anda
1500�den fazla kaynakçý ve
tornacý ihtiyacý var fakat bu
talep karþýlanamýyor.  Bunun
üzerine ihtiyaç duyulan 800

kaynakçýnýn Doðu Avrupa�-
dan getirtilmesine karar veril-
di.
Metal sektöründeki kalifiye
eleman sýkýntýsýnýn önüne
geçmek için kurslarý iki katýna
çýkaran AMS�in yeterince çalý-
þan bulup bulamayacaðý me-
rak konusu.

Avusturya �kalifiye
eleman� arýyor
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�Ex Müslümanlara� tepki
AAllmmaannyyaa��ddaa  EEsskkii  MMüüssllüümmaannllaarr
KKoonnsseeyyii��  aaddýýyyllaa  kkuurruullaann  vvee  üüyyee-
lleerrii  ççooððuunnlluukkllaa  ÝÝrraann  rreejjiimm  mmuu-
hhaalliifflleerriinnddeenn  oolluuþþaann  bbiirr  ggrruupp
ÝÝssllaamm  DDiinnii��nnee  yyöönneelliikk  pprroovvaakkaattiivv
ssööyylleemmlleerrllee  ggüünnddeemmee  ggeellddii..  BBuu
ggrruubbaa  kkaarrþþýý  ffaarrkkllýý  ççeevvrreelleerrddeenn
tteeppkkii  ggeellddii..

BBeerrlliinn��Almanya�da Eski Müslü-
manlar Konseyi� adýnda bir
grup kuruldu. Ýlk toplantýsýn-
dan itibaren �Ýslam Dinine yö-
nelik provakativ söylemlerle
dikkat çeken gruba karþý farklý
çevrelerden tepki geldi. Ýslam
dininin radikal bir din olduðu-
nu,  Müslümanlýkta kadýnlara
þiddet ve ayýrýmcýlýk uyguland-
ýðýný iddia eden, grubun Türk
kökenli üyesi Arzu Toker, Al-
manya�daki Ýslam örgütlerinin
3,5 milyonu temsil etmediðini
söyledi. 120 kiþinin üye olduðu

�Eski Müslümanlar Konseyi�ni�
Ýran asýlý Mina Ahavi, baþkan
yardýmcýlýðýný da Arzu Toker
yapýyor. Arzu Toker tanýtým top-
lantýsýndaki �Mevlevilikte eþcin-
sellik var, Türkiye þeriatla deðil
demokrasi ile yönetiliyor � gibi
sözleri ile dikkat çekti. Ýslam-
�dan çýkan kiþilerin oluþturduðu
konsey üyeleri ayrýca medyanýn
dikkatini çekmek için provaka-
tiv bir isim seçtiklerini belirttiler. 

Bu arada Eski Müslümanlar
Konseyi üyelerinin Müslüman
kuruluþlar ve Ýslam ile ilgili sarf
ettikleri sözlere farklý çevreler-
den tepkiler geldi. 
Almanya Ýslam Konseyi Baþkaný
Ali Kýzýlkaya konsey üyelerine
insanlara saygýlý olmalarý uyarý-
sýnda bulunurken �Ýslam barýþ
dinidir, Ýslam�ýn þiddet dini ve
radikal olduðunu söylemek 1,5

milyar Müslüman�a haksýzlýktýr,
ayrýca ben 3,5 milyonu temsil
ettiðini iddia eden bir kuruluþ
tanýmýyorum� dedi. 
Almanya�da Sosyal Demokrat

Parti (SPD) Milletvekili Lale
Akgün ise ilgili konseyin Al-
manya�da Ýslam�a karþý duyulan
anlamsýz korkularý körükleyece-
ðini belirtti.

Arzu Toker

VViiyyaannaa  - Avrupa Güvenlik ve
Ýþbirliði Teþkilatý Parlamenterler
Asamblesi (AGÝT-PA) kýþ dö-
nem toplantýsý Viyana'da yapýl-
dý. Toplantýya, Türkiye adýna
baþkanlýðýný AK Parti Ýstanbul
Milletvekili Nevzat Yalçýntaþ'ýn
yaptýðý Þükrü Ayalan, Alaattin
Büyükkaya, Orhan Diren, Sü-
leyman Gündüz, Zeki Karaba-
yýr, Yakup Kepenek ve Mustafa
Tuna'dan oluþan heyet katýldý.

Toplantýdan sonra Heyet üye-
leri sivil toplum örgütleri ile bir
araya gelerek fikir alýþ veriþinde
bulundular. Yalçýntaþ yaptýðý
konuþmada Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan�ýn Cumhur-
baþkaný adayýný olacaðýný açýk-
ladý. Toplantýya katýlan AKP ü-
yeleri önceden iktidarý rüyala-
rýnda bile görmediklerini, hal-
kýn kendilerini seçmekle kötü-
nün iyisini seçtiðini belirtti.

Yalçýntaþ: �Erdoðan Cumhurbaþkaný olacak�
Ýstanbul
Milletvekili
Nevzat Yalçýntaþ

Bir yanda sahte Müslümanlar,
din tacirleri, inanç sömürücü-
leri� Bir elleri siyasette, öbür
elleri ticarette, ayaklarý da
tarikatlarda dolaþanlar�
Öte yanda da sahte
Atatürkçüler� Ýþlerine geldi-
ði sürece, bu sahte Müslü-
manlar ile kol kola girip öpü-
þenler� Birbirlerine siyasal
destek saðlayanlar�"
UUððuurr  MMUUMMCCUU  ��  CCuummhhuurriiyyeett  

�Sýr saklamak� üzerine kurulu
Raiffeisen Bankasý�nýn baþ
sorumlusu  Christian Konrad,
iþi �sýrlarý ortaya çýkarmak�
olan birçok yayýn organýna
Avusturya�da (Kurier,Newsi
Krone ) ortak olmasýný eleþti-
renlere cevabý: �Biz  Gazete
yazmýyoruz, aksine gazeteye
sahibiz� 
CChhrriissttiiaann  KKOONNRRAADD  ��  DDeerr
SSttaannddaarrtt

Medya�dan Zihinlere Kazýnanlar�
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EEuurroo  DD��ddee  yyaayyýýnnllaannaann  ��ÞÞaannss-
mmaattiikk��  aaddllýý  yyaarrýýþþmmaa  pprrooggrraammýýnn-
ddaann  ppaarraa  ööddüüllüü  kkaazzaannaann  gguurr-
bbeettççii  vvaattaannddaaþþllaarr,,  kkaazzaannddýýkkllaarrýý
ppaarraallaarrýý  aallaammaaddýýkkllaarrýýnnddaann  yyaa-
kkýýnnddýýllaarr..
VViiyyaannaa  -  Türkiye�nin en büyük
özel kanallarýndan biri olan
Kanal D gurbetçileri üzdü.
Kanal D�nin Avrupa kanalý olan
�Euro D�de� yayýnlanan �Þans-
matik� adlý yarýþma programýn-
dan para ödülü kazanan gur-
betçi vatandaþlar, kazandýklarý
paralarý alamadýklarýndan ya-
kýndýlar. Avusturya�daki okuyu-

cularýmýz konuyu bize bildirince
biz de Euro D ile baðlantýya ge-
çip durumu kendilerine sorduk.
Bunun üzerine Euro D yetkilile-
ri gazetemize þu açýklamayý
yaptýlar: � Euro D ile Q1 þirket-
leri arasýnda yapýlan anlaþma
gereði tüm  yayýn içeriði Q1 ta-
rafýndan hazýrlanmýþtýr. Prog-
ramdan elde edilen gelir yine
bu þirket tarafýndan toplanmýþ,
ancak Q1 sözleþmece öngörü-
len ödemeleri yapmamýþ ve
kendisine tarafýmýzdan dava
açýlmýþ bulunmaktadýr.�
Açýklamaya raðmen olayý

sorumsuzluk ve soygun olarak
deðerlendiren okuyucularýmýz �
biz Euro D ile muhatap olduk,
Q1 diye bir þirket tanýmýyoruz,
Euro D�nin suçu üzerinden
atmak için böyle açýklamalar
yapmasýný doðru bulmuyoruz.�
dedi. 
Þansmatik yarýþmasýndan 570
Euro kazanan bir okuyucumuz
ise �300 Euro telefon parasý
ödedim, kazanmýþken þimdi
maðdur duruma düþtüm, Euro
D�yi kýnýyorum� dedi. Euro
D�nin vatandaþlara vereceði
cevap merakla bekleniyor.

Euro D üzdü!

AAddoollff  HHiittlleerr,,  2255  ÞÞuubbaatt  11993322
ggüünnüü  BBrraauunnsscchhwweeiigg��ddaa  AAllmmaann
vvaattaannddaaþþýý  oollmmuuþþttuu..  SSPPDD  ppaarrttiissii-
nnee  mmeennssuupp  BBrraauunnsscchhwweeiigg��llýý
ppoolliittiikkaaccýý  IIssoollddee  SSaaaallmmaannnn  bbuu
vvaattaannddaaþþllýýkk  iiþþlleemmiinnii  iippttaall  eettttiirr-
mmeekk  iissttiiyyoorr..  
Alman haber dergisi spiegel�in
bildirdiðine göre, Braunau am
Inn doðumlu diktatör Alman
vatandaþlýðýný kaybedecek. Nie-
dersachsen eyalet meclisi SPD
üyesi planýný meclis grubuna da
açýkladý. Saalmann, bu giriþimi-
ni Braunschweig kentiyle �Füh-
rer� arasýndaki tarihi iliþkiye son
verecek �sembolik bir adým�
olarak görüyor Isolde Saal-
mann, kente baský yapan
"Braunschweig Kompleksi"nden
söz ediyor. Hitler�in vatandaþlý-
ða geçiþi gerçekten de sorun-
suz olmamýþtý.  Alman parla-
mento baþkaný seçimlerinde a-
day olmak için sonraki diktatö-
rün 1932 yýlý baþýnda kýsa süre-
de Alman vatandaþlýðýna geç-
mesi gerekti. Ülkede resmi bir
göreve seçilmek için Alman va-
tandaþý olmak koþulu aranýyor-

du. Ne var ki Hitler, vatandaþlý-
ða geçmek için nüfus dairesin-
de sýraya girmek istemiyordu.  

HHiittlleerr��iinn  vvaattaannddaaþþllýýððýý  kkoollaayy
aallmmaammýýþþttýý

1930 yýlýnda partili dostlarýn-
dan biri Hitler�e proforma ola-
rak Thüringen eyaleti jandarma
komiserliði görevini ayarlamak
istemiþti. Hitler böylece otoma-
tik olarak Alman vatandaþlýðýna
geçmiþ olacaktý. Ancak Hitler
bu görevi kabul etmedi.
Nazi kalesi Braunschweig�da da
Hitler�in fikir yoldaþlarý önce
baþarýsýzlýða uðradý: NSDAP
parti baþkanýný eðitim enstitüsü
profesörü yapma giriþimleri so-
nuç vermedi. Ancak Braun-
schweig�daki ikinci giriþim ba-
þarýlý oldu. Adolf Hitler eyalet
meclisi arazi iþlenim ve ölçümü
dairesi baþkanlýðýna getirildi,
ama seçilir seçilmez birçok izin
dilekçesi verdi ve görevini yeri-
ne getirmedi. Almanya vatan-
daþlýðýna geçmek isteyen Hitler
Avusturya vatandaþlýðýndan
çýktýktan sonra da bir süre va-
tansýz olarak yaþamýþtý.

Komik tartýþma: Hitler Alman
vatandaþlýðýndan çýkarýlabilir
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Ankara�dan bazý AB vatandaþlarýna vize kýsýtlamasý 
AAnnkkaarraa-  Türkiye, AB'ye yeni üye
olan Romanya ve Bulgaristan'ý
gelir seviyesi düþük olduðun-
dan ayrýcalýklý "A sýnýfý ülkeler"
yerine "B sýnýfý ülkeler" kategori-
sine aldý. AB'ye üye Estonya,
Letonya ve Litvanya için de ayný
uygulamanýn yapýlacaðý belirti-
liyor. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn
görüþleri doðrultusunda söz
konusu baþkanlýk, Romanya ve
Bulgaristan'ýn AB'ye üye ülkeler
olmasýna karþýn B sýnýfý ülkeler
kategorisinde deðerlendirilece-
ðini duyurdu. Yapýlan yeni dü-
zenlemenin doðrudan gelir se-
viyesi ile ilgili olduðu ifade edi-
liyor. Ýkamet ayrýcalýðý ile bu
ülke vatandaþlarýnýn Türkiye'de
yaþamaya baþladýðýna dikkat

çeken üst düzey bir yetkili,
"Romanya'dan çok sayýda giriþ
yapýldýðýný saptadýk. Bu kiþiler
Türkiye'de dilencilik gibi iþlerde
bulunuyor. Bunun önüne geçil-
mesi amacýyla uygulamaya
geçildi." dedi. A grubunda yer
alan ülkelerin vatandaþlarý Tür-
kiye'de herhangi bir önkoþula
baðlý olmaksýzýn kolaylýkla mülk
edinebiliyor. AB'ye üye ülkelerin
vatandaþlarý hangi amaçla Tür-
kiye'ye gelirse gelsinler talepleri
halinde 5 yýla kadar ikamet izni
alabiliyor. B sýnýfý ülke vatan-
daþlarýnýn turistik amaçlý Tür-
kiye'ye gelenlerden ikamet izni
isteyenlere yýlda bir defaya
mahsus olmak üzere üç aya
kadar izin veriliyor.

AAnnkkaarraa-  Avrupa ülkelerinde
yaþayan Türk vatandaþlarý için
Bulgar vizesinin kalkmasý
prensip olarak karara baðlan-
dý. Ancak ilgili anlaþma Bulgar
tarafýnýn imza için belirleyece-
ði ismi bekliyor. 
Bunun için bir bakanlýðýn
imzasý kaldý. Türkiye adýna
imza için Sofya Büyükelçisi
Mehmet Gücük�ü yetkili kýlýn-
dý ve anlaþma Türkiye Ba-
kanlar Kurulu tarafýndan da

imzalandý. Türkiye, Bulgaris-
tan adýna anlaþmayý imza-
layacak yetkiliyi bekliyor. Bul-
gar yetkilinin kendi bakanlar
kurulu tarafýndan onaylanma-
sý durumunda anlaþma imza-
lanacak. Bakanlar kurulu im-
zasýndan geçen anlaþma iki
ülkenin resmi gazetesinde de
yayýnlandýktan sonra yürürlü-
ðe girecek. Anlaþmanýn yürür-
lüðe girmesinin 2 ay kadar za-
man alabileceði belirtiliyor.

Gurbetçiler için Bulgar
vizesi kalkýyor

AAvvrruuppaa''ddaa  yyaaþþaayyaann  TTüürrkklleerr  iiççiinn  BBuullggaarr  vviizzeessiinniinn  kkaallkkmmaassýýnnýý  öönn-
ggöörreenn  TTüürrkkiiyyee  vvee  BBuullggaarriissttaann  aarraassýýnnddaakkii  aannllaaþþmmaa  BBuullggaarriissttaann''ýýnn
iimmzzaassýýnnýý  bbeekklliiyyoorr..  ÝÝmmzzaa  iiççiinn  BBuullggaarriissttaann��ýýnn  bbiirr  yyeettkkiilliiyyii  bbeelliirrllee-
mmeessii  ggeerreekkiiyyoorr..

AAnnkkaarraa-  Türkiye�de yurt dýþýna
çýkýþ harcý, 70 YTL'den 15 YTL�
ye indirildi. Buna göre, Türkiye
Cumhuriyeti pasaportuyla
yurt dýþýna çýkýþ yapanlardan,
çýkýþ baþýna 15 YTL harç alýna-
cak. 
Çýkýþ tarihi itibariyle yurt dýþýn-

da oturma izni bulunanlar ve
7 yaþýný doldurmamýþ olanlar
ile yurt dýþýna ticari amaçla
sefer yapan kara, deniz, hava
ve demiryolu toplu taþýma ve
yük taþýma araçlarýnýn perso-
nelinden, yurt dýþýna çýkýþ
harcý alýnmayacak. 

Türkiye�den çýkýþ harcý
artýk 15 YTL
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VViiyyaannaa�� Irak Hükümetinin
temsilcilerinden oluþan bir
heyet Avusturya�yý ziyaret et-
ti. Irak Baþbakaný�nýn Hukuk
ve ekonomi danýþmanlarý ile
Irak Hükümet sözcüsü Ab-
dulkarrem AL-Buchtay�dan
oluþan heyet Avusturya ve
Avrupa Birliði�nden destek
istedi. Özellikle Irak�ýn ekono-
mik, politik ve güvenlik açý-

dan desteðe ihtiyacý olduðu-
nu belirten heyet yetkilileri
ülkelerindeki güvenlik þartla-
rýný iyileþtirme konusunda
büyük bir planýn hazýrlýklarý
içerisinde bulunduklarýný be-
lirttiler. Güvenlik konusunda
ayrýca uluslararasý güçlerle
Irak Güvenlik Güçleri arasýn-
da yapýlacak iþbirliðine dikkat
çekildi.   

AB�den küresel ýsýnmaya
karþý katý önlemler

DDüünnyyaayyýý  ffeellaakkeettiinn  eeþþiiððiinnee  ggeettii-
rreenn  kküürreesseell  ýýssýýnnmmaayyýý  eennggeellllee-
mmeekk  aammaaccýýyyllaa  AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii
lliiddeerrlleerrii  ddee  kkaattýý  öönnlleemmlleerr  aallddýýððýý-
nnýý  aaççýýkkllaaddýý..

BBrrüükksseell  -  Brüksel�de varýlan
anlaþma gereði, üye ülkeler ýsýyý
atmosfere hapseden karbon
salýnýmlarýný azaltýp, rüzgar ve
güneþ kaynaklý yenilenebilir
enerji kaynaklarýna yönelecek.
Planýn kilit maddeleri þöyle: 
� Yenilenebilir enerji: 2020 yýlý-
na kadar, toplam enerji ihtiyacý-
nýn yüzde 20�sinin yenilenebilir
enerjiden elde edilmesi gereke-

cek
� Sera gazlarý: AB üyesi 27
ülkenin toplam sera gazý emisy-
onlarý 2020 yýlýna kadar,
1990�daki seviyenin yüzde 20
altýna indirilecek. 
� Enerji tasarrufu: Isýnma ve
aydýnlatma alanýnda enerjiyi
daha tasarruflu kullanacak
yeniliklerle, mevcut enerji tüke-
timi toplamda yüzde 13 azaltý-
lacak.
� Biyo-yakýt: 2020 yýlýna kadar,
taþýmacýlýkta kullanýlan toplam
mazot ve benzin miktarýnýn
yüzde 10�u biyo-yakýttan karþý-
lanacak.

Iraklý Heyet Avusturya�dan
destek istedi

�Worthington Cylinders� adlý
þirket Türkiye�den Asil Çelik�i
2006 yýlýnýn en iyi daðýtýmcýsý
seçti. Kufi Seydalý�nýn da satýn
alma menajeri olarak çalýþtýðý
Worthington Cylinders adlý
þirket Asil Çelik�e ödülünü
vermek için 2 Mart�ta bir
tören düzenledi. Törene 5
Asil Çelik yöneticisinin yaný
sýra Küfi Seydalý ve Worthin-
gton Cylinders�in diðer yöne-

ticileri katýldý. Ödül Asil
Çelik�e üretim ve servis kalite-
si için verildi.   
Asil Çelik Bursa�da 433
dönüm arazi üzerinde 100
dönüm kapalý alaný olan dev
bir fabrika. Hurda demiri eri-
tiyor, özel iþlemlerden geçire-
rek kaliteli çelik haline getiriy-
or, yüzde 70'i otomotiv
sanayisinde kullanýlan özel
tür çelik üretiyor.

Asil Çelik
2006 yýlýnn en iyi 
�Suppler�i� seçildi
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VViiyyaannaa-  SPÖ�nün Viyana Eyalet
Parlamentosu milletvekili Nur-
ten Yýlmaz, Viyana Belediye
Meclisi�nin �Entegrasyon, Ka-
dýn, Tüketici ve Personel Haklarý
Komisyonu� baþkanlýðýna seçil-
di. 2001 yýlýndan beri Viyana
Eyalet Meclis�inde vekillik vazi-
fesi yürüten Yýlmaz, özellikle
Entegrasyon konularýndan sor-
umluydu.  Öncesinde 3 yýl 16.
Bölge meclisinde görev alan
SPÖ�lü Nurten Yýlmaz burada
da çocuk ve gençlerle ilgili
çalýþmalar yürüttü. Ente-
grasyonun önemine deðinen
Yýlmaz, çok kültürlülüðün tole-
ransa açýk bir toplum için
büyük bir þans olduðunu ve
baþarýlý bir entegrasyon için
bütün toplum kesimlerinin
çaba göstermesi gerektiðini
söyledi.   

VViiyyaannaa- Viyana Alevi Kültür
Birliði tarafýndan Viya-
na�da, �Düþünce Özgürlü-
ðü Tehlikede�mi?� baþlýðý
altýnda bir Panel gerçekleþ-
tirildi. Panele konuþmacý o-
larak, gazeteci yazar Oral
Çalýþlar, Türkiye Özgürlük-
Dayanýþma Partisi Baþkaný
Ufuk Aras, Viyana Kültür-
lerarasý Daire Baþkaný Hay-
dar Sarý, ve Avusturya ABF
Genel Baþkaný M. Ali Çan-
kaya katýldý. Panel�de özelli-
kle son zamanlarda Türki-
ye�de düþünce özgürlüðü-
ne karþý artan baskýlara ve
farklý etnik ve dini gruplara
karþý gerçekleþtirilen baský-
lara dikkat çekildi.

Düþünce
özgürlüðü 

paneli

Nurten Yýlmaz�a yeni görev

SPÖ�nün Viyana 
Eyalet Parlamentosu
milletvekili
Nurten Yýlmaz

VViiyyaannaa- Avusturya�da faaliyet
gösteren birçok hemþeri der-
neklerinden biri olan Viyana
Niðde Akçaören Köyü Derneði
Baþkaný Durmuþ Demircan
gazetemize dernek faaliyetleri
hakkýnda bilgi verdi.
Ekim 2006�da kurulan
Derneðin amacý Avusturya
genelinde bulunan, özellikle de
Viyana çevresinde bulunan tüm
Akçaören Köylüleri�nin tanýþýp,
birlikte organize halinde der-
nek çatýsý altýnda sosyal faaliy-
etler gerçekleþtirmesi. Üye sayý-
sý þuan 80 civarýnda bulunan
Derneðin öncelik hedeflerinden
biri yeni nesil gençleri kötü alýþ-
kanlýklardan alýkoymak için kül-
türel ve sportif faaliyetler
düzenlemek.   Viyana Niðde
Akçaören Köyü Derneði
Baþkaný Demircan dernekleri ile
ilgili gazetemize þunlarý söyle-
di:�Amacýmýz Avusturya�da
yasayan köylülerimizin içinde
bulunduðumuz ülkenin yaþa-

mýnda iþ gücü ile katký saðlar-
ken, "asimile" olmadan kültürel
anlamda tanýþmalarýna katkýda
bulunmak ve ayný zamanda
geleneklerimizi koruyup, yaþat-
maktýr. .Burada yasayan hem-
þerilerimize hukuki islerinde
yardýmcý olurken, Viyana�da
yasayan köylülerimizin çocukla-
rýna ve bayanlara hafta arasý

din kültürü ve Almanca dil
öðrenimi için okul sonrasý yar-
dým vermek de hizmetlerimiz
arasýndadýr. Hafta sonu pazar
günleri düzenli þekilde bayanla-
rýn buluþma günleri tertiplen-
miþtir. Kermes gibi etkinlikler
gerçekleþtirmekteyiz. Önemli
amaçlarýmýzdan biri de ilk
kuþak Akçaörenli köylülerimiz

ile burada doðup büyüyen yeni
nesil arasýndaki iletiþimi kurdu-
rarak, aradaki kültürel kopuklu-
ðu gidermektir. Dileriz ki ileriki
günlerde derneðimize Viyana
çevresinde bulunan Akcaörenli
hemþerilerimizin tümü duyarlý-
lýk gösterir, üye olur ve  bizden
maddi-manevi desteklerini esir-
gemezler.�

Viyana Niðde Akçaören Köyü Derneði: 

Amacýmýz nesiller arasý kültürel kopukluðu gidermek 
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AAnnaalliizz  //  BBiirrooll  KKýýllýýçç
Avusturya, Türkiye Ortodoks-
larýnýn ruhani liderine Avru-
pa�da en çok destek veren
ülke olarak dikkat çekiyor.
Avusturya Cumhurbaþkaný
Fischer, Baþbakan Gusen-
bauer ve Avusturya Katolik
Kilisesi din adamlarý basta
olmak üzere birçok üst düzey
yetkilinin Bartholomeos�u
makamýnda kabul ederek
kendisine kral muamelesi
yapmasý dikkat çekti. Bundan
dört yýl önce yine Viyana�ya
gelen  Bartholomeos  o za-
man da zamanýn Cumhurbaþ-
kaný Klestil, Baþbakaný Schüs-
sel ve Avusturya Kiliseleri tara-
fýndan adeta gök yüzüne
çýkarýlmýþtý. Burada hedef,
�Katolik ve Ortodokslar ara-
sýnda köprülerin kurulmasý�
diyenler yanýlýyor. Hedef Tür-
kiye�yi, kör, topal olan insan
haklarý konusunda özellikle
Hýristiyanlar lehine destekle-
mekti. Evet Türkiye�de inanç
özgürlüðü hala saðlanama-
mýþ durumda. Türkiye�de ya-
þayan 25 Milyon Müslüman
Alevi Türk vatandaþýna Tür-
kiye�de hükümet olan AKP�-
nin hala samimiyetten yoksun
ikinci sýnýf vatandaþ muame-
lesi yapmasý, öbür taraftan ise
kendisi için devamlý dini an-
lamda tolerans istemesi ko-
mik kaçýyor. Yani AKP Hükü-
meti Türkiye�yi aslýnda demo-
kratlaþtýrmýyor sadece kendisi
gibi düþünenlerin çýkarý cin
Türkiye�yi aldýðý az oy ile sanki
100% oy almýþ gibi yönetiyor
ve topal ördek durumundan
kurtulamýyor. Ýþte bu durumu
bilen Avusturya �Hýristiyanla-
rýn haklarý� diyerek Türkiye�yi
baský altýna almak istiyor.
Öbür taraftan Avusturya Gü-
ney Doðu Avrupa ve Rusya�da
ki Ortodokslara sempatik gö-

rünerek sermayesi için sýcak
yuvalar kuruyor. Avusturya
Dýþiþleri Bakaný Plassnik,  Bart-
holomeos�a Türkiye�de yaþa-
yan Hýristiyan vatandaþlarýn
haklarý için Türk Hükümetine
gerekli mesajlarýn her yerde
verileceðini ifade etti. Avus-
turya, Güney Doðu Avrupa
ülkeleri ve Rusya�da en çok
yatýrým yapan Ülke olarak
kendisine Türkiye�yi rakip gör-
mektedir. Bir yandan Tür-
kiye�nin Avrupa Birliði�ne gir-
memesi ve gerekli avantajlarý
saðlamamasý için elinden
gelen lobiyi yapan Avusturya
öbür taraftan Türkiye�nin
Avrupa�nýn deðerler sistemine
üye olmasý için çok iþ yapma-
sý gerektiðini savunarak sanki
Türkiye�yi �hayvanlar alemin-
den�  insanlar alemine çýkar-
mak için� elinden geleni ya-
pacaðý mesajlarý ile dikkat
çekmektedir. Yaþasýn Avus-
turya Türkiye dostluðu. Böyle
dostlar oldukça düþmanlara
hiç ihtiyaç yok.  Ama daha
önemlisi Türkiye�de AKP, CHP
veya eskiden ANAP ve Çiller�li
DYP Partileri oldukça düþ-
manlara hiç ama hiç ihtiyaç
yok! Hepsi Siyaset-Bürokrat-
Tarikat-Ticaret �Medya mafy-
avari iliþkileri içinde çürümüþ-
ler! Hepsi tribünlere oynuyor.

Avusturya�nýn �I.
Bartholomeos� ilgisi 

Fener Rum Patriði�ne
Viyana�da

�Kardinal-König� ödülü
BBeeþþ  ggüünnllüükk  bbiirr  AAvvuussttuurryyaa  zziiyyaa-
rreettii  ggeerrççeekklleeþþttiirreenn  II..  BBaarrtthhoolloo-
mmeeooss  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýýnnddaann  ddýýþþ-
iiþþlleerrii  BBaakkaannýýnnaa  kkaaddaarr  bbüüttüünn  üüsstt
ddüüzzeeyy  ssiiyyaassiilleerrllee  ggöörrüüþþmmeelleerr
ggeerrççeekklleeþþttiirrddii..    KKeennddiissiinnee  aayyrrýýccaa
KKaarrddiinnaall-KKöönniigg  ööddüüllüü  vveerriillddii..
VViiyyaannaa- Fener Rum Patriði I.
Bartholomeos beþ gün boyun-
ca Avusturya�da çeþitli temaslar
gerçekleþtirdi. Bartholomeos,
Cumhurbaþkaný Heinz Fischer,
Baþbakan Alfred Gusenbauer,
Baþbakan Yardýmcýsý Wilhelm
Molterer, Dýþiþleri Bakaný Ursula
Plasnik ve birçok dini temsilci ile
görüþmeler gerçekleþtirdi. Fe-
ner Rum Patriði I. Bartholome-
os�un Viyana ziyaretinin Orto-
dokslarla Katolikler arasýndaki

diyalog açýsýndan  önemli oldu-
ðu vurgulanýyor. Gezisinin ikin-
ci gününde Bartholomeos�a,
Stephansdom�da �Kardinal-
König ödülü verildi. Üç yýl önce
ölen Avusturya eski Baþpis-
koposu  Kardinal Franz König
anýsýna verilen ödülün Bart-
holomeos�a dinler barýþý konu-
sunda gösterdiði çabalar ve
ekümenlik sebebiyle verildiði
belirtildi.  I. Bartholomeos Vi-
yana�da bütün �Ortodokslarýn
Baþý� sýfatýyla aðýrlandý.  
Papa XVI.Benedikt Patriði Ýstan-
bul�daki tarihi makamý Fener�-
de geçen yýl ziyaret etmiþ,
görüþmede Katoliklerle Orto-
dokslar arasýndaki yakýnlaþma
çabalarý gündeme gelmiþti.
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Viyanalý Türk Profesör Dörtbudak�dan mesaj:
�Diþ saðlýðýmýza önem verelim�

Prof. Dr. Orhun Dörtbudak diþ-
saðlýðýnýn önemine iþaret ede-
rek, saðlýklý diþler için düzenli
kontrollerin gerekli olduðunu
söyledi. Prof. Dörtbudak baþa-
rýlarla dolu bir geçmiþe sahip.
Mühendis bir babanýn ve
memur bir annenin  çocuðu
olarak dünyaya geldi.
Viyana�da ilkokul, ortaokul ve
liseden sonra  diþ ve týp fakül-
telerini bitirdi. Önce Doçent
oldu  sonra Profesör. Dünyanýn
en tanýnmýþ ilim dergilerinde
yazýlarý yayýnlandý. Çocukluk-
tan 44 yaþýna kadar birçok
baþarýya imza atan Prof. Dr.
Orhun Dörtbudak Yeni Vatan
Gazetesi�ne þunlarý söyledi:�
Diþ ve diþ eti hastalýklarý ülke-
mizde ve dünyada en önemli
saðlýk sorunlarý arasýndadýr.
Ancak hayatý doðrudan tehdit
etmediði için gereken önem
verilmemektedir. Aðýz sindirim
kanalýnýn giriþidir. Aðýzdaki
olumsuzluklar diþ saðlýðýnýn
bozulmasýna, sindirimin olum-
suz etkilenmesine yol açar.
Aðýz ve diþ saðlýðýnda en
önemli iki hastalýk diþ çürükleri
ve diþ eti iltihaplanmalarýdýr.

Diþ eti hastalýklarý kimi zaman
diþ yuvasýnýn bulunduðu çene
kemiðinin erimesine kadar iler-
leyen bir etki yapabilir. Diþ sað-
lýðýnýn bozulmasý vücuttaki
diðer organlarý da etkileyebilir.
Diþ çürüklerinin oluþmasýnda
üç temel etmen bulunmakta-
dýr: Duyarlý bir diþ yüzeyi,
mikroorganizmalar için elveriþli
yiyecek artýklarý, bunlarýn par-
çalanmasýna ve asit oluþumuna
yol açacak mikroorganizmala-
rýn varlýðý. Besinler içinde diþ
çürümesine en çok neden
olanlar karbonhidratlar, yani
kabaca, þekerli gýdalardýr. 
Diþler düzenli olarak fýrçalanýr
ve bakýmlarýna özen gösterilir-
se, mikroplar onlara zarar ver-
emezler. Diþ çürüðü, diþte
oyuklar yaparak diþin yapýsýný
bozan ve kendi kendine iyileþ-
meyen bir hastalýktýr.�

Dokunzuncu Viyana�da  diþ
muayenehanesi bulunan  Prof.
Dörtbudak, cana yakýnlýðý ile
dikkat çekiyor.  Prof.
Dörtbudak, 1961 yýlýnda Ýstan-
bul, Niþantaþý�nda doðdu.
Baba Dörtbudak kimya dokto-
ru ve emekli yüksek kimya

mühendisi, annesi ise emekli
memurdu. Sonradan
Avusturya�ya gelen Dörtbudak,
burada 14 sene içinde tam üç
üniversite bitirdi ve hem týp
hem diþ hekimliði hem de
mikrobiyoloji dallarýnda eðitim

aldý. Tüm dünyada, özellikle
diþ hekimliði alanýnda çok
deðer verilen ve saygý gören
Prof. Dörtbudak, çeþitli zaman-
larda 50 yayýn ve makale yay-
ýmlamýþ, birçok konferansa bil-
diri sunmuþ, konuþmalar yap-
mýþtýr. Özellikle diþ eklemleri ve
diþ eklenmesi konularýnda ve
bu rahatsýzlýklarýn tedavi edil-
mesinde dünyaca ünlü ve ala-
nýnda dünya çapýnda tanýnan
ve bir referans kaynaðý olarak
gösterilmektedir. 1995�te
henüz 34 yaþýndayken profe-
sörlük unvaný gibi önemli bir
baþarý elde etmiþti.
Prof. Dr. Orhun Dörtbudak
2003 yýlýndan bu yana da,
özellikle periodental ve periim-
plant kaynaklý rahatsýzlýklarýn
tedavi edildiði kendi kliniðinde
görev yapýyor.

AAddrreess::
WWaaeerriinnggeerrssttrr..1166//2233
SScchhootttteennttoorr
11009900  WWiieenn
TTeell::  331177  6644  6666
wwwwww..ddoorrttbbuuddaakk..ccoomm

Diþ Doktoru Prof. Dörtbudak
muayenehanesinde çok dikkatli ve
aðrýsýz operasyonlar yapmasý ile

tanýnýyor.

AAddrreess::
DDiiþþ  DDookkttoorruu  PPrrooff..  

DDrr..  DDöörrttbbuuddaakk  
WWaaeerriinnggeerrssttrr..  1166//2233

SScchhootttteennttoorr
11009900  WWiieenn    

TTeell::  331177  6644  6666
wwwwww..ddoorrttbbuuddaakk..ccoomm



VViiyyaannaa  �� Viyana entegrasyon
bakaný Sandra Frauenberger
yabancýlara daha kaliteli iþer
öngören bir önlem paketini
tanýttý. Amaç Viyana�da
yabancýlarýn iþ piyasasýndaki
þanslarýný arttýrmak. Böylelikle
yabancýlarýn sosyal güvenlik
açýsýndan güvenceye alýnmasý
ve entegrasyonun güçlendiril-
mesi planlanýyor. Ýþte paketin
öngördüðü önlemler: 
� Dil kursuna katký payý 100

Euro�dan 300 Euro�ya çýkarý-
lacak
� Yabancýlarýn iþ eðitim kurs-
larýna alýnarak kalifiye eleman
özelliklerine kavuþmalarýný
saðlamak böylece ayný
zamanda Avusturya�nýn kali-
fiye elaman ihtiyacýný da kar-
þýlamak. 
� Özellikle yabancý þirketler-
deki çýraklýk eðitimini arttýrma
ve bu konuda insanlarý bilgi-
lendirmek. 

TTüürrkkiiyyee''nniinn  22000088''ddeekkii  FFrraannkk-
ffuurrtt  KKiittaapp  ffuuaarrýýnnaa  mmiissaaffiirr  üüllkkee
oollaarraakk  kkaattýýllaabbiillmmeessii  iiççiinn  nneelleerr
yyaappýýllaabbiillcceeððii  kkoonnuussuunnddaa  ttoopp-
llaannttýý  yyaappýýllddýý..  TTooppllaannttýýyyaa  AAll-
mmaannyyaa''ddaann  vvee  AAvvuussttuurryyaa��ddaann
bbiirrççookk  yyaayyýýnneevvii  ssaahhiibbii  vvee  yyaazzaarr
iillggii  ggöösstteerrddii..

ÝÝssttaannbbuull- Türkiye Kültür ve
Turizm Bakanlýðý Türk Ede-
biyatý'nýn Dýþa Açýlmasý (TEDA)
projesi kapsamýnda Alman-
ya'dan ve Avusturya�dan Ýs-
tanbul'a davet ettiði Türk ya-
zarlar Ýstanbul The Marmara
Oteli'nde buluþtu. Türkiye'nin
2008'deki Frankfurt Kitap fua-
rýna misafir ülke olarak katýla-
bilmesi için neler yapýlabilceði
konusunda toplantý yapýldý.
2008 yýlýnda Frankfurt Kitap
Fuarý'nýn Onur Konuðu oola-
cak olan Türkiye ile ilgili yapý-
lan toplantýnýn ana baþlýðý
�Almanya'da Yaþayan Yazar,
Çevirmen, Yayýncý ve Sanat-
çýlarýmýzýn 'Ýstanbul Buluþ-
masý'ydý.�
Toplantýya Almanya'dan ve
Avusturya�dan birçok yayýnevi
sahibi ve yazar ilgi gösterdi.
Toplantýya Almanya'dan Ah-
met Çelik (Anadolu Verlag),
Betin Güneþ (müzisyen),

Birand Bingül (WDR televizyo-
nu), Birol Kýlýç (Viyana), Bülent
Tulay (Babel Verlag), Erkan Aký
(opera sanatçýsý), Faruk Þen
(TAM Direktörü), Gülay Kýzýl-
ocak (TAM Direktör Yardým-
cýsý), Habib Bektaþ (yazar),
Hülya Özkan (televizyoncu-
yazar), Ýsmail Çoban (ressam),
Selim Özdoðan (Köln'den Al-
manca yazýyor), Tahir Hacýka-
diroðlu (Yayýncý), Tayfun Ba-
demsoy (Sinema televizyon
sanatçýsý), Yaðmur Atsýz
(Gazeteci-þair), Yücel Fey-
zioðlu (Yazar), Zafer Þenocak
(Þair), Zehra Ýpþiroðlu (Yazar-
eleþtirmen) ve Alman Türk-
olog Klaus Kraiser katýldý.
Toplantýya Yayýnlar Dairesi
Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Arý
baþkanlýk yaptý. Tek tek yazar,
sanatçý ve yayýncýlardan 2008
Frankfurt Kitap Fuarý'nda
Türkiye'nin konuk ülke olma-
sýyla ilgili �Neler yapýlabilir�
konusunda düþünce alýþveri-
þinde bulunuldu. Geçen yýl
Frankfurt Kitap Fuarý'nda
Türkiye 2 ayrý stantta temsil
edilmiþti. Önümüzdeki gün-
lerde konu ile ilgili bir birim
kurulacaðý bildirildi. Böylece
Frankfurt'ta sorularý yanýtlaya-
cak bir büro açýlmýþ olacak.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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2008 Farnkfurt
Kitap Fuarý için

Ýstanbul�da toplantý

Göçmenlere daha iyi
iþler için önlem paketi

Kültür ve Turizim
Bakaný
Atilla Koç
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AAnnkkaarraa- Cem Vakfý Hukuk
Komisyonu tarafýndan, 2005-
2006 eðitim ve öðretim yýlýn-
da ders kitaplarýnda Alevilikle
ilgili bilgilere yer vermeyen
Milli Eðitim Bakanlýðý�na karþý
2 bin kiþi adýna dava açýldý.
Davanýn  duruþmasý 21 Þubat
günü yapýldý. Cem Vakfý Genel
Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin
Doðan 25 milyonu aþan bir
alevi kitlesinden bahsederek
bu sorunun çok ciddi bir
sorun olduðunu söyledi. Do-
ðan 25 milyon Alevinin çocuk-
larýna inançlarýný doðru düz-
gün aktaramadýklarýný ve dola-
yýsýyla siyaseten bu sorun gi-
derilmediði için de yargýya in-

tikal ettiðini kaydetti.  Doðan,
din ve vicdan özgürlüðünün
Anayasa ve uluslararasý sözleþ-
melerle güvence altýnda oldu-
ðunu, devletin bu konuda tak-
dir hakký bulunmadýðýný ifade
ederek, "Alevi çocuklarýn din
dersinde Sünni Ýslamý öðren-
mesi, aile yaþamlarýnda sorun-
lara yol açýyor. Okuldaki eði-
timle aile içindeki uygulamalar
arasýnda farklýlýk yaþanýyor"
dedi. Ýzzettin Doðan, konu-
nun sulh içinde sonuçlanmasý-
nýn önemine iþaret ederek,
son sözü yargýçlarýn söyleyece-
ðini belirtti. Davacýlarýn iddia-
larýna karþý savunma yapan
Milli Eðitim Bakanlýðý Din

Öðretimi Genel Müdür Yar-
dýmcýsý Hasan Hüseyin Baysal
ise savunmasýnda öncelikle
kendisine ulaþan dilekçeye ve-
rilen cevabý anýmsatarak bu yýl

ders kitaplarýnda aslýnda alevi
önderlerinden bahsedildiðini
öne sürdü. Baysal, Aleviliðin
bir kültür olarak din dersi kita-
býnda yer aldýðýný savundu.

Alevilerden MEB�e dava 

Bursa�dan marka olma yolunda önemli bir adým 
BBuurrssaa  KKeenntt  MMeeyyddaannýý  PPrroojjeessii��nniinn,,
ddüünnyyaa  ççaappýýnnddaa  mmaarrkkaallaaþþmmaayyaa
vveerreecceeððii  kkaattkkýý  aaççýýssýýnnddaann  öönneemmllii
bbiirr  aaddýýmm  oolldduuððuu  bbiillddiirriilliiyyoorr..
BBuurrssaa��  Bursa�nýn büyümesi
sonucu artan açýk alan ve mey-
dan ihtiyacýný karþýlamak ama-
cýyla baþlatýlan Bursa Santral
Garaj Kent Meydaný Mimari ve
Kentsel Tasarým Projesi, þehrin
tarihi dokusunu korurken,
modern bir þehri ortaya çýkara-
cak. Yeni oluþacak kent merke-
ziyle Bursa kuzeye doðru geniþ-
leyecek. Bu proje ile Bursa

sadece Türkiye�nin deðil dünya-
nýn sayýlý þehir meydanlarýndan
birine sahip olacak.
Merkezin farklý ulaþým sistemle-
rinin yakýnýnda olmasý, bununla
birlikte yoðun bir yaya trafiði,
çevresinde ticari kullanýmlar,
kamu binalarý, küçük sanatlar
ve bürolarýn da yerleþik durum-
da bulunmasý projeyi daha da
vazgeçilmez duruma getiriyor.
Proje ile Bursa�da ulaþým isteni-
len seviyeye gelecek, þehre giriþ
çýkýþlar sýkýntý olmaktan çýka-
cak.

Çok maksatlý yeraltý ve yerüstü
kullaným alanlý Kent Meydaný
Projesi, alýþveriþ, eðlence, kon-
ser, kültür - sanat, spor, yeme-
içme, konaklama ve dinlenme
gibi aktiviteleri kucaklayarak
þehrin hareketliliðine ivme
kazandýracak. Projede zeminin
üstünde 3 bin metrekarelik
üçgen bir yapý, knopi ve 1800
metrekarelik info ünitesi (Bursa
turizm ofisi- Bursa�ya has satýþ
üniteleri- Karagöz oyunlarý) yer
alacak. Üçgen binada sinema-
lar, yeme- içme bölümleri ve

giriþte çarþý bölümü, zeminin
altýnda ise 800 araçlýk iki oto-
park katý ve iki çarþý katý yer ala-
cak. 
17 bin 182 metrekarelik Bursa,
Kent Meydaný Projesi ile, New
York�taki Timas Quare, Mila-
no�daki Dome, Venedik�teki
San Marco, Madrid�de Plaza da
Mayor, Ýspanya�da Katalonya,
Londra�da Trafalgar meydanlarý
gibi ünlü bir alana kavuþacak
ve Kent Meydaný, Türkiye�nin
en büyük þehir alaný olarak aný-
lacak.

Cem Vakfý Genel
Baþkaný Prof. Dr.
Ýzzettin Doðan
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Dövizle askerlik: kimler, nasýl yararlanabilir?

Temmuz 2005�te TBMM�de ka-
bul edilen kanun deðiþtirilen
Askerlik Kanununun gurbetçiler
ile ilgili kýsmýnda deðiþiklikler
gerçekleþtirmiþti. Türkiye�de
dövizle askerlik hizmeti 38
yaþýndan büyük ve küçük olan-
lar için farklý þartlara sahip.
Yürürlükteki kanunlar, dövizle
askerlik hizmetinden kimlerin
nasýl faydalanabileceðini þu
þekilde açýklýyor:

3388..  YYaaþþýýnnýý  ttaammaammllaammaammýýþþ
oollaannllaarr  iiççiinn;;  
Oturma veya çalýþma iznine
sahip olarak iþçi, iþveren sýfatýy-
la veya bir meslek ya da sanatý
icra ederek fiilen 1095 gün süre
ile yabancý ülkelerde bulunan
vatandaþlarýmýzdan; 38 yaþýný
doldurmamýþ (2007 yýlý için
1969 ve daha genç doðumlu-
lar) olanlar; 5.112 Euro veya
karþýlýðý yabancý ülke parasýný,
38 yaþýný doldurduklarý yýlýn
sonuna kadar en çok dört eþit

taksitte ödemek ve 21 gün
süreli temel askerlik eðitimini
yapmak kaydýyla, askerlik hiz-
metini yerine getirmiþ sayýlmak-
tadýrlar.

3388  YYaaþþýýnnýý  ttaammaammllaammýýþþ  oollaannllaarr
iiççiinn;;  
38 yaþýný doldurduklarý yýlýn
sonuna baþvurmayanlarýn, dö-
vizle askerlik hizmetinden ya-
rarlanmak istemeleri halinde,
7.668 Euro veya karþýlýðý ya-
bancý ülke parasýný baþvuru
sýrasýnda peþin olarak ödemele-
ri ve 21 gün süreli temel asker-
lik eðitimini yapmalarý gerek-
mektedir. 

BBaaþþvvuurruullaarrýýnnýý  yyaappmmýýþþ  oolluupp  ööddee-
mmeelleerriinnii  ttaammaammllaammaayyaannllaarr;;  
Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak üzere daha önce
baþvurmalarýna raðmen, 38
yaþýný doldurduklarý yýlýn sonu-
na kadar ödemesini tamamla-
madýðý veya temel askerlik eði-

timini yapmadýðý için kapsam-
dan çýkartýlanlarýn, dövizle as-
kerlik hizmetinden yararlanmak
istemeleri durumunda, 7.668
Euro veya karþýlýðý yabancý ülke
parasýný peþin olarak ödemeleri
ve 21 gün süreli temel askerlik
eðitimini yapmalarý gerekmek-
tedir. Bunlarýn, daha önceden
ödemiþ olduklarý tutar ödeye-
cekleri tutara mahsup edilmek-
tedir. Bu kapsamda daha önce
temel askerlik eðitimini yapmýþ
olanlar, tekrar temel askerlik
eðitimine tâbi tutulmamakta-
dýrlar.

YYaaþþaa  ggöörree  ddöövviizzllee  aasskkeerrlliiððee  ssoonn
bbaaþþvvuurruu  ttaarriihhlleerrii

DDooððuumm  ttaarriihhii BB aa þþ vv uu rr uu
iiþþlleemmlleerriinniinn  ttaammaammllaannmmaassýý
ggeerreekkeenn  eenn  ssoonn  ttaarriihh
TTeemmeell  aasskkeerrlliikk  eeððiittiimmiinniinn  yyaappýýll-
mmaassýý  ggeerreekkeenn  eenn  ssoonn  cceellpp
ddöönneemmii
11996699::  31 Aralýk 2007 Ekim
2008
11997700  ::31 Aralýk 2008 Ekim
2009
11997711::  31 Aralýk 2009 Ekim
2010

Dövizle askerlik hizmetinden
yararlanmak isteyenler en geç
doðum tarihlerinin hizalarýnda
belirtilen tarihlere kadar 5.112

Euro veya karþýlýðý yabancý ülke
parasýnýn tamamýný ödeyerek
baþvuru iþlemlerini tamamla-
mak zorundalar. 
Doðum tarihlerinin hizalarýnda
belirtilen tarihlere kadar 5.112
Euro veya karþýlýðý yabancý ülke
parasýnýn tamamýný ödeyerek
baþvuru iþlemlerini tamamla-
mayanlarýn, dövizle askerlik
hizmeti kapsamýndan çýkartýla-
rak tâbi olduklarý statülerde
silah altýna alýnacaklardýr. An-
cak bu durumdaki kiþilerin
yeniden dövizle askerlik hizme-
tinden yararlanmak istemeleri
halinde ise döviz ödemelerini
7.668 Euro veya karþýlýðý
yabancý ülke parasýna peþin
olarak tamamlamalarý gereke-
cektir.

Doðum tarihlerinin hizalarýnda
belirtilen celp dönemleri dahil
olmak üzere temel askerlik eði-
timlerini yapmayanlarýn, döviz-
le askerlik hizmeti kapsamýn-
dan çýkartýlarak tâbi olduklarý
statülerde silah altýna alýnmala-
rý gerekecektir. Ancak bu du-
rumdaki kiþilerin yeniden döviz-
le askerlik hizmetinden yararl-
anmak istemeleri halinde ise
döviz ödemelerini 7.668 Euro
veya karþýlýðý yabancý ülke para-
sýna peþin olarak tamamlama-
larý gerekecektir.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Milenyum�un Nasreddin Hocasý: Cansýz Hoca 

Ülkemizde son yýllarda oldukça
yükselen din tartýþmalarý ve din
bilimi araþtýrmalarý yeni çalýþ-
malarý gündemimize sokmak-
tadýr. Ciddi araþtýrmalarýn ya-
nýnda �bilen de konuþuyor, bil-
meyen de� sürecini yaþýyoruz.
Dolayýsýyla Türk toplumunun
gündelik ve siyasal yaþamýný
etkileyen ve gelecek adýna ter-
cihlerini þekillendiren can alýcý
bir alan söz konusu. Bu alanda,
yaþadýðý sürece kararlý bir tavýr
alan, korkmadan düþüncelerini
savunan bir din bilginiyle ilgili
ciddi bir yaþamöyküsü sunuyo-
ruz kamuoyuna: Cansýz Hoca. 
Mensubu olduðu Cansýzlar
ailesi, yörede aða sülalesi ola-

rak bilinir. Cansýz Hoca, aða
sülalesinden olduðunu hisset-
tirmekten çekinmezdi. Ancak
kendilerini ayrýcalýklý kýlan en
önemli özelliði, bilgiye dayalý
üstünlüðüydü. Yaþadýðý yýllarda
din bilimleri alanýnda Trabzon
ilinde kendilerinden daha üs-
tün birinin olmadýðýný söylemek
abartý deðildir. Din bilimleri ve
felsefeye hâkim olmanýn yanýn-
da þairliði ve mizahi yönünün
güçlü olmasý nedeniyle Trab-
zon�un bürokrat ve entelektüel-
leri arsýnda ayrýcalýklý bir konu-
mu vardý. Ayrýca bu özellikleri
nedeniyle Türkiye genelinde de
bilinen ve itibar gören bir kiþiy-
di.

Yaþamý boyunca din sömürücü-
lerini acýmasýzca eleþtiren,
Yaþar Nuri Öztürk gibi din bil-
ginleri yetiþtiren ve bir Oflu
Hoca prototipi olmanýn ötesin-
de, filozofça duruþuyla çýðýr
açan bir din bilgini Cansýz
Hoca. Öðrencisi Prof. Yaþar
Nuri Öztürk, hocasý Mustafa
Cansýzoðlu�nu kitabýn sunu-
þunda þöyle nitelendiriyor:  �Ýs-
lam adýna sergilenen saptýrma,
uydurma ve yanlýþlarýn altýný
çizerdi. Bunlarý yaparken övüle-
cek olaný cömertçe över, sövü-
lecek olana müstahak olduðu
þekilde söverdi. Gerçeðe maske
takmamak, hakkýn üstünde
deðer kabul etmemek onun
imaný ve þiarýydý.�

Cansýz Hoca�nýn zamanýnýn
bilirkiþisi olduðu herkesçe kabul
edilir. Ayrýca, sorulara verdiði
yanýtlarla 20. yüzyýlýn Nas-
reddin Hoca�sý olduðu da su
götürmez bir gerçektir. Ýþte, eli-
nizdeki kitapta kendisiyle ilgili
tanýklýklarla derlenen otuz
anekdottan biri:

1960 Ýhtilalinden sonra Milli
Birlik Komitesi üyelerinden
bazýlarý Trabzon�a gelmiþ. Can-
sýz Hoca�yý, Ýmam-ý Azam�ýn
Türk olup olmadýðýný sormak
için çaðýrmýþlar. Hoca gitmeden
önce þöyle demiþ:
� Ýmam-ý Azam iþi kolay da
Allah�ýn Türk olup olmadýðýný
sorarlarsa ne cevap vereceðim.

Trabzon'da bir genelevde çalý-
þan kadýn vefat ediyor. Halk,
kadýnýn cenaze namazýný kýl-
mak istemiyor. Oflu Hoca çýký-
þýyor; 
�Olmaz öyle þey, üsttekinin
namazýný kýlýyorsunuz da altta-
kinin namazýný neden kýlmýyor-
sunuz.�

Din bilgini olmanýn yaný sýra
gerçek bir aydýn, entelektüel ve
geride yazýlý bir eser býrakma-
ma tercihi ile Sokrates tarzý bir
filozof olan Cansýz Hoca �Eðer
bir kitabý okuyup ona yapýþýrsa-
nýz o kitabýn hamalý olursunuz�
sözüyle günümüz bilim anlayý-
þýný yansýtmasý dikkat çekicidir.

VViiyyaannaa- Özellikle Viyana�daki
göçmenlerin ikinci ve üçüncü
nesillerine hitap etmeyi hede-
fleyen ilk çok kültürlü dergisi
yayýn hayatýna atýldý.  �Biber�
isimli bu dergi günlük þehir
hayatýnýn þuana kadar deði-
nilmemiþ yönlerini ele alarak
hem göçmen kökenli genç-
lerle Avusturyalýlar arasýnda
hem de göçmenlerin kendi
aralarýndaki iletiþim ve etkile-
þimlerini saðlamayý amaçlýyor.
Göçmen kökenli gazeteci
gençlerden oluþan yayýn
grubu iddialý konuþuyor.
20.000 basýlan Biber dergisi
ücretsiz daðýtýlýyor.  

Viyana�nýn multi-kulti
dergisi Biber çýktý 
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Avusturya Vatandaþlýðýna
geçiþ ve çifte vatandaþlýk 

Avusturya mevzuatý ilke olarak
çifte vatandaþlýða izin verme-
mektedir.  Bu yüzden Avusturya
vatandaþlýðýna geçen kiþilerin
mutlak surette Türk vatandaþlý-
ðýndan çýkmalarý gerekmekte-
dir. Avusturya vatandaþý olduk-
tan sonra yeniden Türk vatan-
daþlýðýna dönen veya bir baþka
ülke vatandaþlýðýna geçen
þahýslarýn da bu durumu Avus-
turya makamlarýna bildirerek
çifte vatandaþlýk durumlarýný
kendi tercihleri yönünde sona
erdirmeleri gerekmektedir.

1188  YYaaþþýýnnaa  kkaaddaarr  ççiiffttee  vvaattaannddaa-
þþllýýkk
Ancak Avusturya vatandaþlýðý-
na geçen veya doðumla Avus-
turya vatandaþý olan çocuklarýn

statülerinde bir farklýlýk söz
konusudur.  Avusturya vatan-
daþlýðýna geçen anne ya da
babalarýna baðlý olarak Avus-
turya vatandaþlýðýný kazanan
çocuklar,  18 yaþýna gelene ka-
dar, ayný zamanda Türk vatan-
daþý olarak kalýrlar ve 18 yaþýna
geldiklerinde  Türk ya da Avus-
turya vatandaþlýðýndan birini
seçerler. Seçimleri doðrultusun-
da da Türk ya da Avusturya vat-
andaþlýðýndan çýkarlar.

1188  YYaaþþýýnnddaann  ssoonnrraa  ddaa  ççiiffttee  vvaatt-
aannddaaþþllýýkk  mmüümmkküünn
Eþlerden birinin Türk, diðerinin
Avusturya vatandaþý olmasý
halinde ise istisnai bir durum
söz konusu olmakta ve bunla-
rýn doðumla Avusturya vatan-

daþlýðýný kazanan çocuklarýna
ömür boyu çifte vatandaþlýk
hakký tanýnmaktadýr.  Bir baþka
deyiþle bu statüdeki çocuklarýn
18 yaþýna geldiklerinde seçim
yapma mecburiyetleri bulun-
mamaktadýr. Bu durumdaki
þahýslar, diledikleri takdirde,
ömürleri boyunca çifte vatan-
daþ olarak kalabileceklerdir.

AAvvuussttuurryyaa  VVaattaannddaaþþllýýððýýnnaa  ggeeççiiþþ
iizznnii
Türk vatandaþlýðýndan çýkýp
Avusturya vatandaþlýðýna geç-
mek izne tabidir. Bunun için
konsolosluða geçiþ izni baþvu-
rusu yapmak mecburidir.  Baþ-
vuru için gerekli belgeler þun-
lardýr:

� 2 adet Yabancý Ülke Vatan-
daþlýðýna Geçme Ýzin Dilekçesi
(Þahsen baþvurularda Büyük-
elçilikte / Baþkonsoloslukta
hazýrlanmaktadýr. Postayla ya-
pýlacak baþvurular için dilekçe-
nin yerel noter huzurunda

imzalanýp onaylatýlmasý gerek-
mektedir),
� Nüfus cüzdanýnýzýn aslý veya
yerel noter onaylý fotokopisi, 
� Vatandaþlýðýný alacaðýnýz
devletin yetkili makamlarý tara-
fýndan verilen ve bu devlet vat-
andaþlýðýna alýnacaðýnýzý kanýt-
layan belgenin (süresiz oturma
izni, yeþil kart, vatandaþlýða
davet belgesi veya vatandaþlýða
alýnma taahhüt belgesi gibi)
aslý veya 2 adet yerel noter
onaylý sureti,
� Her müracaatçýnýn 6�þar adet
son 6 ay içinde ön cepheden
çekilmiþ ve arkasýna ad ve
soyad yazýlmýþ renkli vesikalýk
fotoðrafý. (Fotoðraflarýn hepsi-
nin ayný olmasý gerekmektedir.
Bilgisayarla çoðaltýlan fotoðra-
flar kabul edilmemektedir.)
Eðer tüm aile bireyleri için
yabancý devlet vatandaþlýðýna
geçme izni baþvurusunda bul-
unulacaksa, tüm aile bireyleri
için yukarýda sayýlan belgeler
gerekmektedir.
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10. Viyana`da hizmete giren
�Carter� Oto yedek parça ve
aksesuarý üzerine hizmet veriyor.
Þirket sahibi Kamil Savaþ Iþýk bize
þunlarý söyledi: �Müþterilerimiz
iþyerimize geldiðinde her marka
araca her çeþit yedek parça ve
aksesuar bulmalarý mümkün.
Yeni açýlýþýmýz dolayýsýyla %60�a
varan indirimlerimizle müþterile-
rimize uygun fiyatla hizmete
baþladýk.�

Carter
Hizmete girdi

1990 Yýlýndan beri bilgisayar
sektörüyle uðraþan ve baþa-
rýlý çalýþmalarýyla Avusturyalý
bilgisayar þirketlerinde üst
düzey hizmet veren Meh-
met Cihan Yýldýz yeni yerini
Märzstrasse  89 numarada
hizmete açtý. Yýldýz, bilgisay-
ar tamiri ve web tasarýmýnýn
yanýsýra að sistemi kurulumu
, bilgisayar güvenlik sistem-
leri gibi hizmetler veriyor.
Yýldýz yeni yerinde ayný
zamanda Call shop , inter-
net, 2.el bilgisayar alým ve
satýmý hizmetlerini de ver-
ecek. Hem de haftanin 7
günü.

Viyana´daki Türk müzisyen-
lerden biri olan Memoli`nin
CD`si piyasaya çýktý. 20 Se-
nedir müzisyen olan Memoli
baðlama çalýyor. Memoli bize
CD�sini þöyle tanýttý: �Bu CD
üzerine 3 yýldan fazla çalýþ-
tým. Parçalarým anonim ve
dinlemekten usanmayacaðý-
nýz eserler. 
Severek ve özveriyle yaptýðým
bir çalýþmam oldu. Pamuk-
kale ve Akdeniz Müzik
Markette CD�mi bulabilirsi-
niz.� 

Memoli�nin 
kaseti çýktý

Yýllardýr 10. Viyana�da, Gudrun-
stasse üzerinde hizmet veren
Yeþim Butik, iki yeni atýlýmla
müþterilerine daha iyi hizmet
vermeyi planlýyor. Ýlk atýlýmý
ayakkabý üzerine oldu. Yine
Gudrunstrasse üzerinde �Euro-
telshop`u� devralarak iþletmeye
baþladý. Þirketin sahibi Bedrettin
Ablak bize þu açýklamalarda
bulundu: �Yeþim Butik`te büy-
ükler için ayakkabýnýn yaný sýra
çocuk ayakkabýsý, bayan terlik,

bay takým elbise, damatlýk ve
bay tekstili üzerine faliyet gös-
termeye devam edecegiz. Karþý
taraftaki Callshopta ise dünya-
nýn her yerine ucuz telefon
imkaný ve Callshop hizmetleri
verecegiz. Temel prensibimiz
güler yüzlü hizmet , müþteri
memnuniyeti ve kaliteli mamül
olmaya devam edecektir.
Takým Elbiselerimiz Ay Yýldýz
Kumaþý�ndan olup, ayakkabýla-
rýmýz da has deri olacaktýr.� 

Yeþim Butik�ten yeni atak

Bilgisayar doktoru yeni yerini hizmete açtý

Kamil 
Savaþ Iþýk

MMeehhmmeett  CCiihhaann
YYýýllddýýzz  vvee  FFeerrddaa
YYýýllddýýzz
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Mehmet Özbay´ýn 1 sene
önce faaliyete geçirdiði
�Intercars Oto tamirhanesi�
10 Viyana�da hizmet veriyor.
Özbay araba üzerine motor
ve elektronik donanýmýnýn
yaný sýra kaporta hizmetleri de
veriyor. Özbay gazetemize
þunlarý söyledi: �Kamyonet ve
ticari araclarýn da servisini

verebiliyoruz. 1987 yýlýndan iti-
baren Avusturyalý tamirhanede
yýllarca çalýþtým. Yaklaþýk 1 sene-
dir de kendi yerimi kurup hiz-
met vermeye baþladým. 30
Senedir bu iþi yapýyorum.
Mesleði Samsun´da ögrendim.
Pek yakýnda 3,5 tona kadar olan
araçlar için Trafiðe çýkýþ belgesi-
ni de ( §57a Pickerl)  verecegiz.�

Mahmut Kuaför
yeni yerinde!

5 Yýldýr 12. Viyana�da, Reschgasse�de
hizmet veren Mahmut Kuaför yine
Reschgasse�deki yeni yerinde hizmete
girdi. Bay ve bayanlara hizmet veren
Mahmut kauför yeni yerinde kozmetik
üzerine de hizmet veriyor. Mahmut
Kuaförün Sahibi Ýnci Þen bize þu açýkla-
malarda bulundu: �100 metrekarelik
salonumuzda ferah bir ortamda kaliteli
hizmet vermeyi planlýyoruz. Ayný
zamanda tesettürlü bayanlar için de
yerimiz mevcut. Uzman kuaför ekibimiz
Türkiye�de yetiþmiþtir. Eski  yerimizde de
kýsa bir süre içerisinde Cafeteryamýz
hizmete girecektir.�

Oto tamirinde 30 yýllýk tecrübe

Kuaför Magdalena Avus-
turya�da yetiþmiþ ikinci nesil
genç bayanlar arasýnda göz
dolduran  mükemmel stilleri ile
uzun süre konuþulacaða ben-
ziyor. Yaklaþýk 8 senedir bu iþi
yaptýðýný belirten Serap Gü-
müs bize þunlarý söyledi: � Ben
kuaförlüðe Avusturyalý bir kua-
förde baþladým ve yaklaþýk iki
buçuk senedir de kendi yerim-
de hizmet veriyorum. Biz, bay

ve bayan kuaförlüðü üzerine
çalýþýyoruz. Bay ve bayan sa-
lonlarýmýz olmak üzere 2 tane
ferah salonumuz var. Düðün
salonlarýnýn tercih etmesi ve
bayanlarýn yoðun talebi bizi
çok memnun ediyor.
Haftaiçi gruplar için özel indi-
rimlerimiz de vardýr. Saç üzeri-
ne herþeyi, makyaj ve normal
ve türbanlý gelin topuzu da
yapýyoruz.�

Güzel bayanlarýn yeni 
adresi: Kuaför Magdalena

Mehmet Özbay

Serap 
Gümüþ

Ýnci Þen ve ekibi
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KKuuyyuummccuuddaa  ççaallýýþþaaccaakk  TTeezzggaahhttaarr  BBaayy  eelleemmaann
aarraannýýyyoorr..  AAllýýnnaaccaakk  eelleemmaann  ööððrreennccii  oollaabbiilliirr..
AAyynnýý  zzaammaannddaa  rreekkllaamm  ddaaððýýttaa  bbiilleecceekk  eelleemm-

aannllaarr  aarraannýýyyoorr..

TTeell..::  00669999  110000  7722  887722

SSEERRII BBOORRSSAA
SATILIK TERZÝHANE
21. Viyana�da  ana  cadde  üzerinde  çalýþýr

durumundaki  ve  hazýr  müþterisi  olan
Terzihanemizi  Türkiyeye  kesin  dönüþ  sebebiy-

le  devren  satýyoruz

TTeell..::  00669999  119955  7700  224499

KUAFÖR ARANIYOR
16.  ve  5.  Viyana�daki  Laila  Friseure

çalýþmak  üzere  Bay  ve  Bayan  aranýyor.

TTeell..::  00669999  119944  2277  001122

Kayýp  Ýlaný
NNüüffuuss  ccüüzzddaannýýmmýý

kkaayybbeettttiimm,,  hhüükküümmssüüzzddüürr..
MMuuaammmmeerr  MMeettee  
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VViiyyaannaa-  Gazetelere para yatýran
þeyhimiz hakkýnda medyada
yeralan haberler eksilmiyor. 
Daha önce Viyana�daki Grand
Hotel�i satýn alan ve The Ring
Hotel�i inþa eden Suudi Ara-
bistanlý Þeyh Muhammed Bin

Issa Al Jaber þimdi de
Schwarzenberg ailesine ait
Schwarzenberg sarayýný iþlet-
mek amacý ile devraldý.

Þeyh sarayý restore edecek ve
geniþleterek iþletecek. 

Bizim Suudi Þeyh, Schwarzenberg 
Sarayý�ný devraldý

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Ýyi olunca Arap � Kötü
olunca Ýslamcý terörist

VViiyyaannaa-  Yatýrýmcý þeyhlere say-
falarca yer veren, onlarý öve öve
bitiremeyen Medya gibi bazý
dergiler, Arap dünyasýndaki en
ufak bir terör olayýný ya da
Araplarýn karýþtýðý terör olayla-
rýný �Ýslam terörü� diye lanse
ediyorlar. Bu durum Avusturya
kamuoyunun ülkede yaþayan
Müslüman nüfusa çok önyargý-
lý bakmasýna neden oluyor.
Avusturya�da yükseliþe geçen
�Ýslamo-fobinin� en önemli ne-
denlerinden biri olan Avusturya
medyasýnýn bu tavrý ayný za-
manda  Avusturyalýlar ile göç-
menlerin birbirinden uzaklaþ-
masýnýn en önemli sebeplerin-
den biri.
Baþta Irak gibi ülkelerde fidye
için adam kaçýrma suçlarý
olmak üzere neredeyse bütün
suç olaylarýný Müslümanlýkla
iliþkilendiren medya her sefe-
rinde Ýslam�a olan kinini kus-
maktan da geri kalmýyor. Ýlgili
olaylar için sýk sýk �Ýslam te-
rörü�, Ýslamcý teröristler�

�Müslüman teröristler� gibi
baþlýklar kullanan gazeteler ve
diðer yayýn organlarý böylece
bu terimleri insanlarýn beynine
kazýyarak, Avusturya�da farklýlý-
klara karþý sebepsiz ve tamiri
çok zor olan bir önyargý pota-
nsiyelinin oluþmasýna zemin
hazýrlýyorlar. Ayný yayýn organ-
larý iþlerine geldiði zaman yatý-
rýmcý Müslümanlarý arap diye
lanse edip yere göðe sýðdýra-
mýyor.

MMeeddyyaa,,  iinnssaannllaarr  üüzzeerriinnddee  bbüüyyüükk  eettkkiissii  bbuulluunnaann  eenn  öönneemmllii  pprrooppaaggaannddaa  aarraaccýýddýýrr..
ÝÝnnssaannllaarraa  aakkýý  kkaarraa,,  kkaarraayyýý  aakk  ddiiyyee  yyuuttttuurraabbiilliirr..  AAvvuussttuurryyaa  mmeeddyyaassýýnnýýnn  ssoonn  zzaamm-
aannllaarrddaa  vveerrddiiððii  hhaabbeerrlleerr  bbuunnuunn  ggöösstteerrggeessii..  OOllaayyllaarrýý  vvee  kkiiþþiilleerrii  ççýýkkaarrllaarrýýnnaa  ggöörree
ddeeððeerrlleennddiirreenn  mmeeddyyaa  yyaattýýrrýýmmccýý  MMüüssllüümmaann  bbiirr  aarraabbýý  yyeerree  ggööððee  ssýýððddýýrraammaayyýýpp
��AArraapp��  ddiiyyee  ttaannýýttýýrrkkeenn,,  þþiiddddeett  ttaarraaffttaarrýý  AArraappllaarrýý  ddaa  ��aaþþýýrrýý  ÝÝssllaammccýý��  ddiiyyee  ttaannýýttýýyyoorr..

AL Jaber adlý Sudý Arabistanlý kendine
ÞEH dedirten Ýþ adamý Birinci  Viyana�da
Ring Galeriyi ve yanýndaki Otelleri satýn
alýnca Avusturya basýný ve Ticaret Odasý
Arap�lýðý ve Müslümanlýðý unutarak
yalakalýk yarýþýna girdiler. Sudi Arap
Avusturya�da ki Müslümanlarýn sorun-
larý ile zýrnýk kadar ilgilenmiyor. 
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Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

aile ile

Avusturya�nýn 

her yerinde

buluþturuyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24
Ergün Sert 0699 11 64 03 22

Adaçayýnýn faydalarý
Mide va baðýrsak gazlarýný
giderir. Mide bulantýsýný keser.
Hazým sisteminin düzenli çalýþ-
masýný saðlar. Adaçayý düzenli
içildiðinde tüm bedeni güçlen-
dirir, kalp krizi tehlikesini azaltýr
ve kötürümlüklerde çok yaralý-
dýr. Boðaz, bademcik ve diþeti
iltihaplarýný giderir. Göðsü
yumuþatýr. Astýmdaki sýkýntýlarý
geçirir. Ýdrar ve ter söktürür.
Gece terlemelerinde ve aþýrý ter-
lemelerde, lavanta çiçeðinin
yaný sýra, yardýmcý olabilecek
tek bitkidir. Gece terlemesine
neden olan hastalýðý iyileþtirir
ve bu hastalýkla el ele giden
aþýrý güçsüzlüðe, canlandýrýcý
etkisi sayesinde son verir günde
2 su bardaðý çay yudumlanarak
içilmelidir Adaçayý, hasta kara-
ciðeri de çok olumlu etkiler,
onunla ilgili tüm rahatsýzlýklarý
giderir ve gazlarý yok eder. Kan
temizleyici etkisi vardýr. Solu-
num organlarýný ve mideyi bal-
gamsý salgýlardan temizler,
iþtah açýcýdýr. Adaçayý, dýþtan
uygulandýðýnda, yapraðýn tozu
uygulanýr 

GGaarrggaarraa  vvee  ddýýþþttaann  kkuullllaannýýmm
Adaçayý dýþtan uygulandýðýnda
bademcik iltihabý, boðaz hasta-
lýklarý, diþ iltihaplanmalarý, yu-
tak ve aðýz boþluðu iltihaplan-
malarýnda veya ülserlerinde
özellikle önerilir.  Bedenimizin
polisleri olarak, zehirli madde-
leri yakalayan ve zararsýz hale
getiren bademcikler alýndýðýn-
da, aðýzdan giren zararlý mad-
deler doðruca böbreklere ula-
þýrlar.

Ayrýca dýþtan kullanýmda da,
gargara ve çalkalamalarýn yaný-
sýra yara kompresi olarak da
kullanýlabilir. Sinirli ve yorgun
olan kiþiler ve dölyataðý (rahim)
hastalýðý çeken kadýnlar arada
sýrada Banyo suyuna katýlýp al-
malýdýrlar Bu onlara ayni za-
manda  zindelik verir. Zayýf ve
güçsüz çocuklara balla tatland-
ýrýlarak içirilir. Bu çay, tahriþ kay-
naklý öksürüklerde de baþarýlý-

dýr. Þifalý bitki olarak kullanýl-
masýnýn yaný sýra, adaçayýnýn
çok deðerli bir baharat olduðu-
nu ve böylece mutfaklara girdi-
ðini de unutmamak gerekir.
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Demir eksikliði ve kansýzlýk
DDeemmiirr  mmeettaabboolliikk  iiþþlleevvlleerriimmiizz
iiççiinn  öönneemmllii  ffoonnkkssiiyyoonnllaarraa  ssaahhiipp
bbiirr  mmiinneerraallddiirr..  BBuu  eelleemmeennttiinn
yyeetteerrssiizzlliiððiinnee  bbaaððllýý  oollaarraakk  kkaann-
ssýýzzllýýkk  ggöörrüüllüürr

Metabolizmanýn canlýlýðý için
gerekli olan vitamin ve mineral-
ler içinde en önemlilerinden biri
demirdir. 
Saðlýklý, yetiþkin bir bireyin
vücudunda ortalama 35 gram
kadar bulunan demirin en
önemli görevi kanda oksijenin
taþýnmasýna yardým etmesidir.
Ayrýca baðýþýklýk sistemi ve biliþ-
sel performans için de gerekli
bir elementtir. 
Bireyin bir günde kaybettiði
demir ortalama 0.9 mg olarak
hesaplanmýþtýr. Normal bir bes-
lenme programýndaki demirin
% 10'unun emildiði düþünüle-
cek olursa günlük alýnmasý
gereken demir miktarý 9 mg
kadar olmalýdýr. Bu gereksini-
min karþýlanamadýðý ve vücutta
yeteri kadar demir kalmadýðý
zaman "demir yetersizliði ane-
misi" adýný verdiðimiz bir
durum gözlenir. 
Ayrýca kansýzlýk diye tabir edi-
len durum görülmektedir.
Anemi durumunda baþ dön-
mesi, yorgunluk, iþtahsýzlýk,
sindirim sisteminde bozuklu-
klar, kýsa nefes alýp verme gibi
belirtiler görülmektedir. 
Kansýzlýk, çocuklarda büyümeyi
olumsuz etkilemekte, zihinsel
yetenekleri zayýflatmakta ve

enfeksiyonlara karþý direnci
azaltmaktadýr.

PPiikkaa  tteehhlliikkeessii
Pika en az 1 ay süreyle yenilebi-
lir olmayan maddeleri sürekli
yeme eðilimi içinde olma hali
olarak tanýmlanabilir. Pikada
çocuk; çivi, bozuk para gibi
maddeleri yemeye çalýþýr. Pika
görülen çocuklar ile ilgili olarak
demir eksikliði anemisinden de

þüphelenilmesi yerinde olacak-
týr.

KKýýrrmmýýzzýý  eett
Kýrmýzý et yüksek oranda pro-
tein içeren, ayný zamanda da
yapýsýndaki vücut tarafýndan
emilebilme özelliði yüksek olan
demir sayesinde bizi kansýzlýða
karþý koruyan önemli bir besin-
dir. Kýrmýzý etin içerdiði protein-
ler önemli bir enerji kaynaðý

olmalarýnýn yaný sýra vücutta
önemli görevlerde rol alýrlar.
Doku yapýmý, doku onarýmý ve
büyüme ve geliþme açýsýndan
da en temel yapý taþlarýdýr.
Kýrmýzý et içerdiði demir saye-
sinde vücudu kansýzlýða karþý
korur. 
Fakat bu etkisini daha da artýra-
bilmek amacýyla C vitamini açý-
sýndan zengin besinlerle tüke-
tilmesi önemlidir. 
Piþirirken özellikle yaðda kýzart-
mak yerine fýrýn, ýzgara veya
haþlama tarzýnda tüketilirse
daha faydalý olacaktýr. 

DDeemmiirr  eekkssiikklliiððii  aanneemmiissiinnddeenn
kkoorruunnaabbiillmmeekk  iiççiinn::
Demirin iyi kaynaðý olan besin-
ler (karaciðer, kýrmýzý et, balýk
vb.) tüketilmelidir. Demirin emi-
limini arttýrmak amacýyla, özel-
likle yemeklerle birlikte doma-
tes, mandalina, maydanoz,
kivi, portakal türünden bir C
vitamini kaynaðý tüketmek
gerekir. Çünkü C vitamini demir
emilimini arttýrmaktadýr.

YVG 77  Sudoku  çözümü




