
Avusturya�da yaþanan  eþ dramlarý
bitmek bilmiyor. Evlenerek Avustur‐
ya�ya gelen Ebru Tenekecinin  hayatý,
eþinden ve eþinin ailesinden gördüðü
baský ve þiddet sebebiyle zindana
döndü. Bir çocuk annesi Ebru Tene‐
keci, kocasý tarafýndan Türkiye�ye gö‐
türülüp pasaportu elinden alýndý.
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Yeþiller�den  Hükümetin  yabancýlar  politikasýna  tepki

�Avusturya�yý  yabancýlar  için  bir
çile  ülkesi  haline  getiren  yaban‐
cý  yasalarýna  tepkiler  günden
güne  artýyor.Ýlgili  yasalarýn
daha  insani  hale  getirilmesi  için
yeni  bir  imza  kampanyasý
baþlatýldý.

Viyana‐ Avusturya�da yaþayan
ve göçmen kökenli olan insan‐
lar için adeta �zulüm fermaný�
niteliðinde olan Avusturya
yabancý yasalarýnýn deðiþmesi
için hükümet üzerindeki baský‐

lar artýyor. Bu amaçla Yeþiller
Partisi tarafýndan ilgili yasalarýn
yumuþatýlmasý ve yabancýlara
daha çok hakkýn tanýnmasý için
bir imza kampanya baþlatýldý.
Bir parlamento inisiyatifi
olarak baþlatýlan �kalma hakký�
için imza kampanyasý çerçeve‐
sinde, Avusturya�da 5 yýl boy‐
unca yaþayan herkes için süre‐
kli kalma hakký talep ediliyor.
Kampanya vesilesiyle Yeþiller
tarafýndan yapýlan açýklamada,
mevcut yabancý yasalarýnýn ins‐

anlarý illegalleþtirdiði, ve birçok
trajik olaya meydan verdiði dile
getirildi. Özellikle Avusturya�da
yaþayan, çalýþan ve vergisini
ödeyen birçok insanýn çocuk
parasý alamadýðý, 10‐15 yýldýr
yaþayan yabancýlarýn sýnýr dýþý
edilebildiði dile getirildiði bildi‐
ride mevcut �zulüm yasalarý�
yerine �insani yasalarýn� çýkarýl‐
masý talep edildi. Ýlgili kampa‐
nyayý desteklemek için internet
adresi þöyle: http://www.grue‐
ne.at/dahamisdaham

Büyükelçi  Yenel  ýrkçý  FPÖ�nün  gazetesine  konuþtu:

�Biz de AB�ye hayýr diyebiliriz�
Viyana‐  FPÖ�ye yakýnlýðý ile bili‐
nen �Zur Zeit� adlý haftalýk der‐
giye bir röportaj veren Türki‐
ye�nin Viyana Büyükelçisi Selim
Yenel, AB üyeliðinden Türki‐
ye�deki Cumhurbaþkanlýðý se‐
çimlerine ve kültürel haklara
kadar çeþitli konularla ilgili
önemli açýklamalarda bulundu.
Ak Parti ve Cumhurbaþkanlýðý
ile ilgili sorular üzerine , Ak Par‐
ti�nin Türkiye�nin anayasal dü‐
zeni için bir tehlike oluþturma‐
dýðýný belirten Yenel, Tür‐
kiye�deki darbe söylemlerinin
de asýlsýz olduðunu söyledi. Ye‐
nel þöyle konuþtu: �Türkiye�de
ordunun þöyle yada böyle dav‐
ranmasýný isteyenler var, fakat
ordu müdahale etmek istemiy‐

or.  Türkiye�de AB ülkelerinin
istediði gibi demokrasi hakim.�
Türkiye�nin Ýslam devleti olma
tehlikesinin bulunmadýðýný be‐
lirten Yenel Avrupa Birliði ve
Türkiye ile ilgili üyelik problem‐
lerine de deðindi. 1970�li yýllar‐
da Türkiye�nin üye olabileceði‐
ni fakat bu þansý kullanmadýðý‐
ný ifade eden Yenel, �1980
yýlýndan beri ise hep arka plan‐
da kaldýk� dedi. Yenel AB�nin
ihtiyaç duyduðu deðiþimin
Türkiye�nin üyeliði ile gerçekle‐
þebileceðini belirtti. Türkiye�nin
de AB�ye hayýr diyebileceðini
ifade eden Yenel, bir soru üze‐
rine, Türkiye Ordusu�nun Kuzey
Irak�a müdahale etme talebin‐
de bulunmadýðýný ifade etti.

Büyükelçi Selim Yenel

�Kalma hakký� için kampanya

Koalisyon
çatýrdýyor mu?

Koalisyon üyeleri arasýnda
savaþ uçaklarýnýn (Eurofigh‐
ter) alýmý konusunda varolan
tartýþmalar derinleþiyor. SPÖ
satýþ anlaþmasýnýn kanunlara
uygun yapýlýp yapýlmadýðý
konusunun üzerine gitmeye
devam ederken ÖVP�nin bu
durumdan çok rahatsýz oldu‐
ðu gözleniyor. Tartýþmalarýn,
koalisyonun sona ermesine
ve erken seçim sürecinin
baþlamasýna yol açabileceði
belirtiliyor.

Anavatan Partisi Genel Baþ‐
kaný Erkan Mumcu yurtdýþýn‐
daki Türkiye�den göç etmiþ
vatandaþlarýda direk ilgilen‐
diren Meclis�teki konuþma‐
sýnda dini referans gösterek
dolandýrýclýk yapan parti, þir‐
ket, dernek ve vakýflara kay‐
naðý Kur�an‐ý Kerim olan bir
eleþtiri getirdi.
�Birileri Müslümanlýktan
bedel ister gibi üstünlüðünü
göstermekten vazgeçsin.
Eðer imanlarý varsa, imanlarý
Allah�ýn onlara bir lütfudur,�
sözleriyle Meclisteki bazý
Partilerýn Müslüman olmala‐
rýný ayrýcalýk gibi sunduklarý‐
nýn altýný çizen, artýk Cenne‐
te bilet kesen memur gibi�
yüce dinimiz Ýslam�ý sömür‐
mekten, açýk ve kapalý þirk‐
ten vaçgeçin� diyen Erkan
Mumcu�nun sözlerinin kay‐
naðý Kur�an‐ý Kerim.Hucurat
Suresi�nin 17. ayeti aynen
þöyle: �Müslüman olmalarýný
bir lütufta bulunmuþ gibi sa‐
na hatýrlatýyorlar. Deki: Müs‐
lüman olmanýzý bir lütuf gibi
bana hatýrlatýp durmayýn.
Tam tersine eðer doðru kim‐
selerseniz sizi imana erdir‐
mesinden dolayý Allah size
lütufta bulunmuþ oluyor.�

Kur�an referanslý
eleþtiri



POLÝTÝKASayý 79 Sayfa 3

YENÝ VATAN GAZETESÝ

ÖVP�li  Hannes  Missethon,
Kurier  Gazetesi�ne,  Viyana  Be‐
lediyesi�nin  bazý  resmi  daireleri‐
nin  Türkçe  hizmet  vermesinden
rahatsýz  olduðunu  ifade  ettik‐
ten  sonra  aþaðýlayýcý  bir  ifade
ile,  �bu  gidiþle  biz  de  birgün
Türk  olacaðýz�    demesi  tepki
topladý.  Bu  ifadelerin  ýrkçýlýk  ve
kýþkýrtýcýlýk  koktuðunu  ifade
eden  Viyana  Yeþilller  Parti‐
si�nden  Vasiloku  bu  sözlerin
aþaðýlýk  ýrkçý  sözler  olduðunu
ifade  etti.    ÖVP  genel  Sektereri
Missethon  geçtiðimiz  hafta
Profil  dergisine  verdiði  röporta‐
jýnda  ise,  akþam  iþten  sonra
Viyanalýlarýn  bira  içtiði  lokalleri
gezdðini  ve  orada  halktan  duy‐
duklarýný  aynen  ifade  ettiðini
söyledi.  Profil  dergisi  bu  haberi
�Halkýn  sesi�  baþlýðý  ile  vererek
onunla  dalga  geçmesi  dikkat
çekti.  Genel  Sekreter,  Graz  þeh‐
rinden  geldiði  için  Viyana�da
var  olan  yabancýlara  ve  özellikle
Türklerin  Viyana�daki  resmine
alýþmamýþa  benziyor.  
Viyana‐  ÖVP�nin Genel Sek‐
reteri Hannes Missethon Avus‐
turya�da yaþayan göçmen kö‐
kenlilerle ilgili sarf ettiði skan‐
dal söylemleri sebebiyle büyük
tepki topladý. 
Kurier Gazetesi�ne yaptýðý açý‐
klamalarda,  Viyana�da uyum
politikalarýnýn baþarýsýzlýkla so‐
nuçlandýðýný iddia eden Misse‐
thon, �Viyana�ya çok fazla ya‐
bancý geldi� dedi. Bir çözüm
bulunana kadar yabancýlarýn
Viyana�ya göçlerinin derhal
durdurulmasý gerektiðini söy‐
leyen ÖVP�nin Genel Sekreteri,
danýþmanlýk kuruluþlarýnýn ya‐
bancýlara haklarýndan çok
yükümlülüklerini anlatmalarý ve
sadece Almanca dilinde hizmet
vermeleri gerektiðini savundu.   
Missethon, Viyana�daki doðum

oranlarýna bakýldýðýnda, dün‐
yaya gelen yabancý çocuklarý‐
nýn, �Almanca anadilli� çocuk‐
larýn oranýný geçmesinin an
meselesi olduðunu söyleyerek,
daha hiçbir dil konuþamayan,
dolayýsýyla birbirinden hiçbir
farký bulunmayan  bebekler
üzerinden de ýrkçýlýða varan bir
politika tarzý sergilemiþ oldu.   
Bu söylemler üzerine bir açýkla‐
ma yapan Viyana‐ÖVP yetkilile‐
ri ise Missethon�un görüþlerini

paylaþmadýklarýný ancak daha
düzenli bir göç politikasýndan
yana olduklarýný belirttiler.  
FPÖ ve BZÖ Missethon�un açý‐
klamalarýný timsah gözyaþlarý
olarak deðerlendirirken Yeþiller
açýklamaya sert tepki gösterdi.
Yeþillerin entegrasyon sorumlu‐
su Alev Korun yapýlan açýkla‐
malarý �Strache tarzý ucuz poli‐
tika� olarak deðerlendirdi ve
artýk bunlara son verilmesini
istedi.

ÖVP�de Türk düþmanlýðýný
içeren açýklamalar niye?

ÖVP Partisinin Genel Sek‐
terleri, özellikle Türkler ve
Müslümanlar hakkýnda
rahatsýzlýklarýný dile getir‐
mekten kaçýnmýyorlar. Þu
andaki ve önceki Genel
Sekreterlerin  sert ve kýrýcý
açýklamalarý aslýnda ÖVP�‐
nin içinde var olan ve
Türklerin Avusturya�ya u‐
yum göstermemesinden
doðan sorunlarý �iyi polis
ve kötü polis� rolü ile
getirmeleri karþýsýnda A‐
vusturya�da yaþayan Türk
toplumu ne yapýyor. ÖVP
Türklere ve Müslümanlara
karþý bu tür açýklamalarý
önde planda siyaset ya‐
pan Politikacýlarý aracýlýðý
ile direk yapmýyor. Daha
çok Graz ÖVP Belediye
baþkaný ve Genel Sekre‐
terleri üzerinden yapýyor.
ÖVP�nin birçok toplantý‐
sýnda bu partiye oy veren‐
ler çok daha kýrýcý kelime‐
ler kullanýyorlar. Artýk mýz‐
rak çuavala sýðmýyor. Hat‐
ta Türkler aleyhinde Ýç Ýþ‐
leri Eski Bakaný Strasser
bile þu anda özel bir þir‐
kette çalýþmasýna raðmen
Profil�de söz alarak kýrýcý
olmasý acaba tesadüf
mü?  Ortada büyük bir ra‐
hatsýzlýk var. Suçu sadece
ÖVP�ye atmak acaba ne
kadar doðru. Öz eleþtiri
yapmamýz gerekiyor. Dý‐
þarýdaki resmimize bak‐
mamýz gerekmiyor mu?
Ýçimizde uyum  çalýþmasý
yapýyoruz diyen Türki‐
ye�den göç etmiþ insanlar
acaba göz mü boyuyor?
Ýþi, ev ve mevki peþinde
koþmak olanlar Türk top‐
lumu adýna o  zaman ne
hakla konuþuyor? 
BK

ÖVP Rahatsýz ya siz?ÖVP Genel Sekreteri MÝSSETHON�dan garip açýklama: �Türkleþiyoruz�

ÖVP Genel Sekreteri
Hannes Missethon
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�Türkiye konusunda
Sarkozy gibi düþünmüyorum� 

Avusturya  Baþbakaný  Gusen‐
bauer  gündemdeki  birçok  ko‐
nuda  yabancý  basýn  mensupla‐
rýnýn  sorularýný  cevapladý.  Yeni
Vatan  Gazetesi�nin  kendisi  ile
bir  röportaj  yaptýðý  Gusen‐
bauer,  AB  ve  Türkiye  konusun‐
da  Fransa  Cumhurbaþkaný  Sar‐
kozy  gibi  düþünmediðini  ifade
etti.

Avusturya Baþbakaný Alfred
Gusenbauer yabancý basýn
mensuplarý ile Mayýs baþýnda
Wiener Stadtische Sigorta þir‐
ketinin Viyana merkezinde bir
araya geldi. Avusturya Halk
Partisi (ÖVP) ile koalisyon kuran
Avusturya Sosyalist Partisi�nin
(SPÖ)  Lideri ve Avusturya
Baþbakaný Gusenbauer gün‐
demdeki birçok konuda yaban‐
cý basýn mensuplarýnýn sorularý‐
ný cevapladý. Viyana�da görev
yaban yabancý medya temsilci‐
lerin yoðun ilgi gösterdiði top‐
lantý ve sonrasý verilen kokteyle
iki saatten fazla zaman ayýran

Baþbakan Gusenbauer Yeni Va‐
tan Gazetesi�nin sorularýný da
yanýtladý:

Yeni  Vatan:  Fransa  seçimlerin‐
de  Sarkozy  Türkiye  karþýtlýðý  ile
puan  aldý.  Türkiyenin  AB�ye
giriþine  kesin  �hayýr�  dedi.  

Gusenbaur: Türkiye oldukça
komplike bir konu. Türkiye
Reformlar konusunda deste‐
klenmelidir. Baþbakan Erdo‐
ðan�ýn Avrupa Birliði yönündeki
Reformlarýný destekliyoruz.
Türkiye�de devlet ve din iþleri‐
nin ayrýlýðý adý altýnda kötü
amaca hizmet eden bir kesim
var. Türkiye�nin Avrupa Pers‐
pektifi engellenmemelidir.
Fransa Cumhurbaþkaný seçilen
Sarkozy ile Türkiye siyasetimiz
farklý. Sarkozy kesin hayýr der‐
ken biz Türkiye�nin Avrupa
Birliði üyeliðine hazýr ve olgun
(�reif�) olmadýðýný ifade ediyo‐
ruz. Avrupa Birliði de Türki‐
ye�nin üyeliðine hazýr deðildir.

Sarkozy seçimi enerjik yapýsý ve
polemiðe girerek kazanmýþtýr.
Fransa�dan baþka kültürlerden
gelen insanlar entegre edilmez
ise bir sosyal bomba olarak bu
sorun hep geri gelecektir. A‐
vusturya�da böyle bir sorun‐
umuz yoktur. Avusturya  Ýslam
Cemaati (Islamische Glaubens‐
gemeinschaft) bu konuda gü‐

zel çalýþmaktadýr. Avusturya�da
Müslümanlar arasýnda ente‐
grasyon sorunu yoktur. 

Yeni  Vatan:  Sizce  Sarkozy,  bir
Macar  ve  Yunan  anne‐babanýn
oðlu  olduðu  halde  acaba  ne‐
den  yabancýlara,  özellikle  Müs‐
lümanlara  ve  Türkiye�ye  karþý
düþmanca  bir  tavýr  takýnýyor?
Bu  kraldan  çok  kralcýlýk  niye?  

Gusenbauer: Bu olayý Avus‐
turya�da Haider�e oy veren
göçmenlerde de görüyoruz.
Seçimlerde bildiðiniz gibi bir‐
çok göçmen Haider�i destekle‐
diðini söyledi ve onun yanýnda
yer aldý. �Kral�dan çok kralcý�
ruh hali bazen bazý göçmenle‐
rin kendini ispatlamak için
edindiði bir huy olabiliyor. 

Yeni  Vatan:  Uyum  sizin  için  ne
anlama  geliyor?

Gusenbauer: Uyum benim için
entegrasyon demektir. Özellikle
Türk ailelerinin çocuklarýný ana
okulu seviyesinden itibaren

Baþbakan  Gusenbauer  Yeni  Vatana�a  konuþtu:

Baþbakan
Gusenbauer

Birol Kýlýç
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Almanca öðrenmeleri için çaba
sarf etmelerini arzu ediyoruz.
Onlarýn gelecekte meslek sahibi
olarak Avusturya�da güçlü birer
birey olmalarýnýn yolu iyi bir
Almanca bilgisinden ve eðitim‐

den geçmektedir.

Yeni  Vatan:  Yabancýlar  kanunu
çok  sert  bulunuyor?

Gusenbauer: ÖVP ve FPÖ koali‐

syon hükümetinin bu kadar
sert yabancýlar kanunu yumu‐
þatan SPÖ�dür. 

Yeni  Vatan:  Ortadoðu  sorunla‐
rýna  bakýþ  açýnýz?  

Gusenbauer: Ortadoðu konu‐
sunda SPÖ�lü baþbakanlardan
Kresky�nin dedikleri çýkmýþtýr.
Ýki ülke arasýnda barýþ için her
þey yapýlmalýdýr.
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Viyana�da mangal
yasaðý kaldýrýldý

Viyana�da‐ Bir süre önce yaðý‐
þlarýn az olmasý sebebiyle Vi‐
yana�da uygulanmaya baþla‐
nan mangal yasaðý kaldýrýldý.
Kuruluk sebebiyle meydana ge‐
lebilecek yangýnlarý önleme a‐
maçlý yasak, yaðýþlarýn artmasý

ile birlikte sona erdirildi. Ancak
Viyana Belediyesi tarafýndan
yapýlan açýklamada yine de
mangal yapýlýrken dikkatli olun‐
masý, küllerin sadece bunun
için konulmuþ olan çöplere
dökülmesi uyarýsý yapýldý.

Viyana‐ Avusturya�da yaklaþýk
iki yýldýr uygulanan �gündüz
far yakma zorunluluðu� kýs‐
men kalkýyor. Trafik kazalarýný
azaltmaya yönelik uygulama‐
nýn geçen zaman zarfýnda
çok da etkili olmadýðý anlaþý‐
lýnca, çeþitli çevrelerden ilgili
yasanýn  kalkmasý yönünde
talepler gelmiþti.
Gündüz far yakmanýn çevre

kirliðine de yol açtýðýnýn belir‐
tildiði tepki açýklamalarý üzeri‐
ne Ulaþtýrma bakanlýðý hare‐
kete geçti. Yeni düzenlemele‐
re göre bundan sonra gün‐
düz far açma mecburiyeti yýl
içinde Ekim ile Mart aylarý
arasýndaki zaman dilimi ile
sýnýrlý olacak.
Yýlýn geri kalan zamanýnda
ilgili yükümlülük kalkacak.  

Gündüz far zorunluluðu
kýsmen kalkýyor

Viyana‐  Avusturya�da seçimle
ilgili önemli bir karara imza
atýldý. Bakanlar kurulu kararý
ile seçme yaþý 16�ya indirildi.
Diðer önemli bir deðiþiklik ise
seçilme yaþýnda gerçekleþti.
Türkiye seçilme yaþýnýn 25�e
indirilmesini tartýþýrken Avus‐
turya�da seçilme yaþý 18�e
indirildi. 
Ancak Cumhurbaþkanlýðýna
seçilme yaþý eskiden olduðu
gibi 35�te kaldý. 
Seçim ile ilgili diðer bir yenilik
ise seçme tarzý ile ilgili gerçe‐
kleþti. SPÖ�nün seçim yaþýný
indirmeye yönelik talebinin
gerçekleþmesi karþýlýðýnda
ÖVP�nin �mektupla oy kulla‐
nabilme� talebi de deðiþiklik
paketine eklendi. Bütün bu
deðiþiklikler 2008 yýlýndan iti‐
baren yürürlüðe girecek. 

Mektupla seçim hakký sonu‐
cunda koalisyon ortaklarý
seçime katýlým oranýnýn art‐
masýný beklerken Anayasa
hukukçuklarý arasýnda bir tar‐
týþma yaþanýyor. Bazý hukuk‐
çular mektup ile seçmenin,
anayasadaki �serbestlik�
prensibini tehlikeye atabilece‐
ðini belirtiyorlar. 

Seçme yaþý 16,
seçilme yaþý 18 oldu

Viyana‐ Aile içi eðitim konu‐
sunda gerçekleþtirdiði faaliy‐
etlerle adýný duyuran WAKT
derneði 26 Mayýs tarihinde
gerçekleþtireceði önemli bir
seminerle �aile içi huzuru‐
nun� dikkat çekmeyi planlýy‐
or. Prof. Dr. Ahmet Zeki Þen‐

gil ile Eðitimci Psikolog Saliha
Erdim�in konuþmacý olarak
katýlacaklarý seminer 26.
Mayýs tarihinde (Cuma Günü)
Gudrunstrasse 189 numa‐
rada bulunan ATIB Kültür
Merkezi salonunda gerçe‐
kleþtirilecek.Giriþ ücretsiz. 

WAKT Derneði�nden
�Aile Eðitimi Semineri�
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Yunanistan�a  resmi  ziyarette  bulunan  Avusturya
Cumhurbaþkaný  Heinz  Fischer,  yaptýðý  açýklamada,
Türkiye�nin  AB  ile  üyelik  müzakerelerine  deðindi.

Atina‐ Avusturya Cumhurbaþkaný Heinz Fischer,
Türkiye�nin AB süreci hakkýnda, þu an yaptýklarý
þeyin, diðer bütün AB ülkeleri gibi tüm süreci des‐
teklemek olduðunu söyledi.
Müzakerelerin, Türkiye�nin AB�nin siyasi ve ekono‐
mik kriterlerine ne kadar uyum gösterdiðinin belir‐
lenecek olmasý nedeniyle uzun zaman alacaðýný
kaydeden Fischer, Türkiye�nin sonuçta AB ile deðiþik
bir baðlantýsý olup olmayacaðý yönünde bugünden
tahminde bulunmanýn çok zor olduðunu belirtti. 
Avusturya Cumhurbaþkaný, Türkiye�de cumhurbaþ‐
kanlýðý seçimi sürecinde yaþanan geliþmelerle ilgili
olarak da, Türkiye�deki krizin demokratik ilkeler çer‐
çevesinde çözülmesi gerektiðini, bu ilkelerin Avrupa
ailesi için çok büyük önem taþýdýðýný söyledi.

Cumhurbaþkaný  Fischer  Atina�daki  açýklamasý  þaþýrttý:

�Ankara�nýn AB sürecini destekliyoruz�

Cumhur Baþbakan
Heinz Fischer
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Kap‐kaççý genç yaþlý kadýný öldürdü

Viyana‐ Viyana  Margereten�de
uzun bir süredir yaþanan kap
kaç olaylarýnýn faili 18 yaþýnda‐
ki Yusuf Ö. adlý bir Türk çýktý.
Mart ile Mayýs aylarý arasýnda
en az 6 kez soygun gerçekleþti‐
ren zanlý bir kiþinin de ölümüne
yol açtý. Polis tarafýndan bildiril‐
diðine göre Meidling�te oturan
Türkiye kökenli Yusuf Ö. kap
kaç olaylarýný hep ayný plana
göre gerçekleþtirdi. Banka çýký‐
þlarýnda yaþlý kadýnlarý izleyen
zanlý onlarý önce takib etti.
Daha sonra  onlara sinsice yak‐
laþtý ve çantalarýný hýzla çekerek
alýp kaçtý. Yusuf Ö. bu yola en
az 2.700 Euro elde etti. Yusuf
Ö. þu olaylarý gerçekleþtirdi: 12
Mart�ta 85 yaþýndaki bir kadýný
soydu. 25 Nisan tarihinde yine

85 yaþýndaki bir kadýnýn çanta‐
sýný alýp kaçtý. Kadýn aðýr yaralý
olarak hastahaneye kaldýrýldý,
daha sonra yaþamýný yitirdi. 30
Nisan�daki baþka bir kap kaç

olayýnda yine yaþlý bir kadýnýn
kaburgalarýný kýrdý. Yusuf Ö.
daha sonraki bütün soygunlarý‐
ný yine yaþlý kadýnlar üzerinde
gerçekleþtirdi. Son denemesini

7 Mayýs�ta, Kohlgasse�de 83
yaþýndaki baþka bir yaþlý kadýn
üzerinde denemek isteyen zanlý
bu sefer sivil polisler tarafýndan
yakalandý. 

Gençlerimize  neler  oluyor?  Her  gün  iþledikleri  suçlarla  Avusturya  medyasýna  konu  oluyorlar.  Çoðunun  yaþý  ise
daha  20  bile  olmamýþ.  Son  olarak  bir  kadýnýn  ölümüne  sebep  olan  seri  bir  kapkaççý  genç  yakalandý.  

Oberösterreich  bölgesinde
Türklerin karýþtýðý bir kavga
sonucu beþ kiþi yaralandý. A‐
vusturya medyasýna konu o‐
lan habere göre olay bir Sýrp
ailesi ile bir grup Türk arasýn‐
da gerçekleþti.  Alýnan bilgile‐
re göre olay þöyle meydana
geldi: Bir Türkün Sýrp ailesine
ait garaj giriþine aracýný park
etmesi üzerine, aile kendisin‐
den arabayý çekmesini istedi.
Ýddia edildiðine göre aracý
park eden kiþi bunu bir haka‐
ret olarak algýladý ve bir saat

sonra bir grup Türk arkadaþý
ile birlikte Sýrp ailenin olduðu
eve gelip orada bulunan kiþi‐
lere saldýrmaya baþladý. So‐
palarýn ve taþlarýn da kullanýl‐
dýðý kavga alanýnda küçük ço‐
cuklarýn da bulunduðu öðre‐
nildi. Kavgada yaþlarý 30 ile55
arasýnda deðiþen 4 erkek ile
hamile olduðu öðrenilen bir
kadýn yaralandý. Olayýn eleba‐
þlarý olan iki Türk  polise diðer
saldýrganlarýn ismini vermez‐
ken Sýrp ailesinin hala korku
içerisinde olduðu bildirildi.

Park yeri kavgasý:
5 yaralý
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Ebru Gelin�in evlilik dramý

Viyana‐Türkiye�de gördüðü
üniversite eðitimi sonrasý, 2001
yýlýnda Durmuþ Ali (27) ile evle‐
nen Ebru Tenekeci aile birleþ‐
mesi yoluyla Avusturya�nýn
Kärnten Eyaleti�ne geldi.
Hürriyet�in haberine göre
Evliliklerinin daha ilk aylarýnda
baský görmeye baþladýðýný
belirten genç kadýn baþýnýn
zorla kapattýrýldýðýný ve kimsey‐
le görüþtürmediðini ifade etti.
Eþinin 5 yýl boyunca kendisine
oturma ve çalýþma izni almadý‐
ðýný, eþi ve kayýnpederinden
sürekli dayak yediðini ifade
eden Ebru Tenekeci, boþanmak
istediðini ancak çocuðu elinden
alýnmakla tehdit edildiði için
bunu yapamadýðýný belirtti.
Ýki yýl önce bir fýrsatý deðerlen‐
dirip bir polis karakoluna þikây‐
ette bulunan genç anne, bir
gece sýðýnma evinde kalmýþ. Eþi
onu ikna edip ayrý bir eve çýktýk‐
tan sonra  Aralýk 2005�te mem‐
leketleri Isparta�da tatil yapmak
bahanesiyle Türkiye�ye götürül‐
müþ. Türkiye�de pasaport, altýn
ve paralarý alýnan Ebru Tenekeci
kýzý ile birlikte kandýrýlýp orada

býrakýlmýþ. Çeþitli kuruluþlarýn
yardýmýyla 2006 yýlýnda Avus‐
turya�ya dönen Ebru Tenekeci
geldikten sonra boþanma dava‐
sý açmýþ. Ebru Tenekeci, havaa‐
lanýnda kendisini kadýn sýðýnma
evi yetkililerinin karþýladýðýný
belirterek, ilk iþinin eþini þikáyet
etmek olduðunu söyledi.
Kýzýyla birlikte bir sýðýnma evine

yerleþtirildiðini kaydeden Ebru
Tenekeci, bir hafta sonra baþka
bir eve nakledilmiþ. Tenekeci
þimdi, �Burada rahatýmýz çok
iyi ve kendimizi güvende hisse‐
diyoruz. Ayrýca 7 saatlik bir iþte
çalýþýyorum. Çocuk yardýmý
alýyorum. Çalýþmadýðým
dönemlerde de bana sýðýnma
evinden cep harçlýðý veriliyor.

Bize burada kendi ayaklarýmýzýn
üzerinde nasýl duracaðýmýz
öðretiliyor� dedi.
Bu arada Hürriyet Gazetesi aile
içi þiddet maðdurlarý için bir
yardým hattý açtý. Numara
þöyle: 018 05 22 77 06.
Maðdur kiþiler ayrýca gazete‐
miz ile de baðlantýya geçebilir‐
ler. 

Oteli soydular, yakayý ele verdiler
Viyana‐  Yaþlarý 19, 21 ve 22 olan
üç Türk  Viyana�da gerçekleþtir‐
dikleri bir otel soygunu sonrasý
yakayý ele verdiler. Ýkinci
Viyana�da bulunan tarihi bir otele
giren üç kiþilik çete önce 68
yaþýndaki otel görevlisinin elini‐
kolunu bir kablo ile baðladýlar.
Yaþlý adamý bir odaya kapattýktan
sonra kasada bulunan 3000
Euro�yu alýp kaçan çete üyelerinin
macerasý uzun sürmedi. Ýbrahim
A. (19) ve Hakan S. (21) olaydan

birkaç dakika sonra yakalanýr‐
ken, 22 yaþýndaki Murat Y.
Olaydan bir gün sonra yakayý
ele verdi. Yakalanan gençlerden
19 yaþýndaki Ýbrahim A.�nýn
aslýnda hapishanede olmasý
gerektiði, ancak izinden geri
dönmediði anlaþýldý. Ayný kiþi‐
nin daha önce 2. Viyana�da bir
Post þubesini soyduðu da
ortaya çýktý. Yakalanan üç kiþi‐
nin daha birçok olaya karýþtýkla‐
rýndan þüpheleniliyor.   

Avusturya�da  yaþanan    eþ  dramlarý  bitmek  bilmiyor.  Evlenerek  Avusturya�ya  gelen  Ebru  Tenekecinin    hayatý,  eþin‐
den  ve  eþinin  ailesinden  gördüðü  baský  ve  þiddet  sebebiyle  zindana  döndü.  Bir  çocuk  annesi  Ebru  Tenekeci,  koca‐
sý  tarafýndan  Türkiye�ye  götürülüp  pasaportu  elinden  alýndý.
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Ýstanbul‐  Yerel Basýn Birliði
Derneði Baþkaný Nezir
Karayün 3 Mayýs Dünya
Basýn Özgürlüðü günü
dolayýsýyla bir basýn bildirisi
yayýnladý. 
Ýstanbul Yerel Basýn Birliði
Derneði (YBBD) Baþkaný
Nezir KARAYÜN,  �Özgür,
baðýmsýz ve çoðulcu basýný
destekleyen�  bu deklarasy‐
on, Ýnsan Haklarý Evrensel
Bildirgesi�ne ve haberleþme
özgürlüðünün temel insan
haklarýndan biri olup,
çoðulcu, özgür basýnýn bir
ülkede demokrasinin geliþ‐
mesi ve ekonomik kalkýn‐
masý için gereklidir� ifadele‐
rine yer verdi.

Avrupa�nýn Türkçe haftalýk
televizyon dergisi �TÜM TV� 2
Mayýs�tan itibaren okuyucu‐
larla buluþmaya baþladý.
Avrupa�nýn ilk ve tek Türkçe
televizyon dergisi olan dergi
35�den fazla Türk kanalýnýn ve
Avrupa�nýn önemli televizyon
kanallarýnýn ayrýntýlý yayýn aký‐
þýný içeriyor.  
Haftalýk yayýnlanacak olan
televizyon dergisinde, dizile‐
rin, filmlerin kamera arkasý
hikayeleri, ünlülerle yapýlmýþ
röportajlar yer alacak.
TÜM TV, 300.000 tirajýyla
öncelikle Hollanda, Almanya,
Belçika ve Avusturya�daki
okuyucularla ile buluþacak.
TÜM TV, gazete bayilerinde ve
süper marketlerde tek sayý
olarak satýn alýnabilecek.

YBBD:
�Basýn özgür

olmalý�

Türkçe televizyon dergisi �TÜM TV� çýktý 
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Neukirchen‐ ATIB�e baðlý
Neukirchen Anadolu Camii
�açýk kapý günleri� programý
gerçekleþtirdi. Mayýs Ayýnýn
20�sinde gerçekleþtirilen pro‐
gram yoðun bir ilgiyle karþý‐
landý. Siyasilerin ve bölge yö‐
neticilerinin de davetli olduðu
açýk kapý günlerine Avustur‐
yalýlar da ilgi gösterdi.

Viyana‐23 Nisan kutlamalarý
çerçevesinde Aysun Beyazýt‐
lýoðlu tarafýndan organize edi‐
len bir çocuk korosu konseri
gerçekleþtirildi. Haus der Be‐
gegnung�ta gerçekleþtirilen
konserde, Wienerkonzerthaus'
un Viyana çocuk operasý, Ot‐
tokringer müzik okulunun
mandolin grubu ve Meidlinger
müzik okulunun çocuk korosu‐
nun yanýsýra Bayazýtlý tarafýn‐
dan kurulan Türk Çocuk Korosu
sahne aldý. Viyana Kültür
Bakanlýðý tarafýndan da deste‐
klenen konserde çok kültürlülü‐
ðe vurgu yapýldý. 
Konsere ayrýca deðiþik ülkeler‐
den katýlan müzisyenler de
hem koroya eslik etti hem de
kendi ülkelerinden  melodilerle
büyüklere yönelik parçalar ses‐
lendirdiler.

Viyana�nýn halk pazarlarý þenlik‐
lerinin Brunnenmarkt ayaðý 4‐5
Mayýs tarihlerinde gerçekleþti.
Halkýn Brunnenmarkt pazarýna
olan ilgisini arttýrmak amacýyla
düzenlenen þenlik çeþitli göste‐
rilere sahne oldu. 
Yerel sanatçýlarýn katýldýðý ve

halkoyunlarý ekiplerinin gösteri
sunduklarý þenlik halk tarafýn‐
dan ilgi ile karþýlandý.
Þenliðe katýlan Viyana Enteg‐
rasyon Bakaný Sandra Frauen‐
berger yaptýðý konuþmada halk
pazarlarýnýn uyumdaki yerine
iþaret etti. 

Brunnenmarkt
þenlendi

Çok kültürlü çocuk korosu konseri

Anadolu Camiinden
açýk kapý günleri Avusturya Türk Ýslam Birliði

(ATÝB) Haziran ayýnýn baþýnda
bir yaz þenliði gerçekleþtire‐
cek.  ATÝB Ternitz Camii�nde
gerçekleþtirilecek olan þölene

Türkiye Din Ýþleri Müþaviri,
okul müdürleri ve yerel yöne‐
ticiler katýlacak. Þölen 2 Ha‐
ziran 2007 tarihinde saat 10‐
�da baþlayacak

ATÝB�ten yaz þöleni
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Viyana�da da gurbetçilerimizin
takip ettiði özel Türk televizy‐
onlarýndan kelimenin tam anla‐
mýyla pislik akýyor.  Ahlak, saygý
ve seviye diye bir kavramýn artýk
kalmadýðý bu televizyonlarý
izleyen çocuklarýmýz maalesef
kayýp bir nesil olmakla karþý
karþýya. Türkiye�yi yakýndan
tanýmayan gençler televizyon‐
lardaki konuþmlaraý kendilerine
örnek alarak Avusturya�da
konuþmasý dikkat çekiyor.
Vatandaþlar rahatsýz. Ýzleyici
çekmek(Reyting) adýna böyle
terbiyezszilikler Avusturya tele‐
vizyonunda görülmüyor.  Ýþte
size Türk televizyonlarýndaki
diyaloglardan sadece birkaç
örnek.

Yeþim  Sallkým:  �O  mikrofonu
aðzýna  sokarým�

FOX ekranlarýnda yayýnlanan
�Bir Dilek Tut�ta Yeþim Salkým
Hilal Cebeci'nin çýplak resimleri‐
ni gösterdi. Salkým 'mahalle
karýsý' dedi. Ýþte yaþanan diya‐
log:

Yeþim  Salkým: Ýþte sen busun
(Hilal Cebeci�nin çýplak fotoðra‐
flarýný gösterir) 
Cebeci: Sizin de öyle resimleri‐
niz var Yeþim Haným... 
Salkým: Mahalle karýsý... 
Deniz Seki: Ahh... Bu tartýþma
uzarsa 
yayýný terk ederim. 
Cebeci: Ben ödülü yanýmda
getirdim ve iade edeceðim. 
Salkým: Bana bak þimdi oraya
gelirsem o mikrofonu aðzýna
sokarým... (Yerinden kalkýp yayý‐
ný terk etti...) 

Tatlýses  ve  Ersoy
birbirine  girdi

Türk sanat müziði sanatçýsý
Bülent Ersoy ile ünlü türkücü
Ýbrahim Tatlýses, iki ayrý kanalda
canlý olarak yayýnlanan pro‐
gramlarýnda birbirleriyle kavga
etti.
atv'de yayýnlanan 'Ýbo Þov' adlý
programýnda dün akþam,
Ersoy'un daha önce yaptýðý,
�Y.... y... doðum yaptým� açý‐
klamasýnýn bandýný ekrana geti‐
ren Tatlýses, RTÜK'ü göreve
çaðýrdý. Star TV'de canlý yayýnla‐
nan Pop Star Alaturka
Yarýþmasý'nda Tatlýses'in çaðrýsý‐
ný duyan Ersoy da, ünlü türkü‐
cüye sert bir dille karþýlýk verdi.
Tatlýses'in, Ýbo Þov'un, az rey‐

ting aldýðý için böyle bir çaðrýda
bulunduðunu öne süren Ersoy,
kameralara karþý parmaðýný sal‐
layarak, Tatlýses'e, �Bu
kadar kýskanç olma.
Arkadaþýn doðursa fena
mý olur du� diye seslendi.
Tatlýses de, Ersoy'un bu
sözleri kendisine aktarýl‐
dýktan sonra ayný sertlikte
yanýt verdi. 'Bak Ersoy
efendi' diye baþlayan
Tatlýses, þöyle konuþtu:
�Senin o parmaðýný alýp
kulaðýný kaþýrlar. Kimsin
sen nesin? Bu ülkede
neler yaptýðýn ortada.
Kýrarlar seni o parmaðýný.
Eðer o sözleri söylediysen
yandýn sen. Biz hiçbir
þeyi, reyting için yap‐
mýyoruz. Bu ülkede açlýk
var, sen açlýk nedir bilir

misin. Sen hala parmaðýndaki
mücevherlerin kaç para oldu‐
ðunu söylüyorsun.�

Özel Türk televizyonlarýndan pislik akýyor:

�Mikrofonu aðzýna sokarým�

2001  yýlýnda  manþetimiz
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Karadan sýlaya yol kýsaldý

Tatil sezonunun baþlamasý ile
birlikte Avusturya�dan Türki‐
ye�ye gidecek olan birçok aile
karayolunu tercih ediyor. Av‐
rupalý gurbetçiler için Bulgar
vizesinin kalkmasý bu ülke üze‐
rinden giden istikameti en
cazip hale getirdi.  En kýsa yol
Sofya üzerinden gitmek iken,
kullanýlabilecek alternatif yollar
da mevcut.  Avusturya�dan gi‐
dilecek bölgeye göre sizin için
farklý rotalar belirledik. 
Bulgar vizesinin kalkmasý ile
birlikte Makedonya ve Yuna‐

nistan üzerinden giden yol da
artýk mecburi alternatif olmak‐
tan çýktý.  Bu durumda Salz‐
burg ve Linz‐Viyana�dan baþ‐
layan iki farklý güzergah çýkýyor
karþýmýza: 
Salzburg ve Villach kentlerin‐
den sýrasýyla Slovenya (Ljubl‐
jana), Hýrvatistan (Zagreb),
Sýrbistan (Belgrad) ve Bulga‐
ristan (Sofya) üzerinden Ýstan‐
bul'a gidenler yaklaþýk  20 saat‐
te Türkiye�ye ulaþmýþ oluyorlar.
Macaristan üzerinden giden yol
ise takriben ayný zamanda alý‐

nýyor. Baþka bir güzergah ise
Macaristan üzerinden Sýrbis‐
tan�a ulaþmak. Böylelikle Slo‐
venya ve Hýrvatistan'a girme
gereði kalmýyor. Avusturya va‐
tandaþlarý ve Schengen vizesi
olan Türk vatandaþlarý Maca‐
ristan'a transit vize almak zo‐
runda deðiller. Macaristan�da
yollarýn büyük bölümünün oto‐
ban olmasý ve sýnýr kapýlarýnýn
geniþ olmasý bekleme süresini
kýsaltýyor. Bu da yolcular açýsýn‐
dan büyük bir avantaj.
Türkiyeli sürücüler için Bul‐

garistan'dan geçerek Türkiye'ye
gitmek hem zaman, hem de
akaryakýt tüketimi açýsýndan
avantajlý. Viyana�dan Ýstanbul'a
yaklaþýk 1600 kilometre mesafe
yapan bir benzinli otomobil
sürücüsünün cebinden 200
Euro�ya yakýn yakýt masrafý çý‐
kýyor. Bu miktar mazotlu araçta
yaklaþýk 150 Euro. 

Aileler  için  kara  yolu
daha  hesaplý

Türkiye�ye gidecek olanlar
hangi ulaþým araçlarý ile gide‐
ceklerini düþünürken yaptýðý‐
mýz araþtýrmalar aileler için en
hesaplý yolun kara yolu olduðu‐
nu gösteriyor. Bu sebeple bir‐
çok kiþi bu yýl karayolunu tercih
edecek. Maddi durumu iyi
olanlar yine uçakla gitmeyi ter‐
cih ediyorlar. Karayolu ayrýca
gemi ve trenle seyahat etmek‐
ten de daha ucuza geliyor. 

Uçak  biletleri  fahiþ
fiyatlara  satýlýyor

Geçen yaz sezonunda Avus‐
turya�da yaþayan gurbetçilerin
vermek zorunda kaldýklarý uçak
paralarý el yakmýþtý. Özellikle
durumdan istifade edip bilet
fiyatlarýný artýrdýkça arttýran ve
öðrenci indirimi yapmayan
Türk Hava Yollarý büyük tepki
görmüþtü. Bu yýl da ayný duru‐
mun yaþanýlmasýndan korku‐
luyor.

Yol 1:

Salzburg � Slovenya‐
Hýrvatistan‐ Sýrbistan‐
Bulgaristan‐Türkiye

Yol 2:

Linz/Viyana‐ 
Macaristan‐ Sýrbistan
Bulgaristan‐ Türkiye 
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Yeni Vatan
Gazetesi ORF�te

Viyana‐  Türkiye�nin Viyana
Büyükelçisi Selim Yenel Avus‐
turya Türk Veliler Birliði�ne bir
ziyaret gerçekleþtirdi.
24 Mayýs tarihinde gerçekle‐
þen ziyarette VTEÖ Baþkaný

Fitnat Estekin hazýr bulundu.
Gezide Avusturya�daki Türki‐
yeli öðrencilerin sorunlarý ve
öðrenci‐ veli iliþkisi masaya
yatýrýldý ve aktuel sorunlara
çözümler arandý. 

Büyükelçi�den Veliler
Birliði�ne ziyaret

Viyana‐  Yeni Vatan Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Dl. Birol Kýlýç ORF
Haber programýna katýlarak Türki‐
ye�deki geliþmeleri deðerlendirdi. ORF
muhabirlerinin  sorduðu sorularý yanýt‐
layan Kýlýç Cumhurbaþkanlýðý seçimleri
sonrasý yaþanan geliþmeler ile ilgili açý‐
klamalarda bulundu. 

Viyana  � ATB tarafýndan 10.
Viyana�da �Türkiye ve Avru‐
pa� konulu bir konferans
düzenlendi.
28 Nisan tarihinde gerçekle‐

þen konferansa, Türkiye�nin

ulaþtýrma eski bakaný Prof. Dr.
Enis Öksüz konuþmacý olarak
katýldý. Konuþmalarda özelli‐
kle Türkiye�nin Avrupa Birli‐
ði�ne üyeliði konusu üzerinde
duruldu.

ATB�den �Avrupa ve
Türkiye� konferansý
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Egenin parlayan yýldýzý Kuþada‐
sýnda Davutlar sahilinde bulu‐
nan Merry Hotel 2000 yýlýndan
beri müþterilerine hizmet ver‐
mektedir.Otel müdürü Bülent
ÖZDAMAR, 113odalý Merry
Hotel 3 yýldýzlý olup bütün oda‐
larýnýn balkonlu,klimalý,uydu
kanallý TV yayýnýna sahip oldu‐
ðunu ve bütün odalarýn deniz
görür ve þeftali, mandalina
bahçe manzarasý ve dað man‐
zarasý ile ferah bir ortam sun‐
duðunu 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 ye‐
mekleri açýk büfe olarak veril‐
mektedir.
Yemeklerinizi otelin harika
manzaralý terasýnda yerken, ak‐
þam yemeklerini güneþin ege
denizinden batýþýný izleyerek
yiyebilirsiniz.
Akþam üzeri 5 çayýnda kendi
imalatýmýz  kek, kuru pasta, po‐
ðaça, börek çeþitlerini sýcak sý‐

cak yeme imkanýnýz mevcuttur.
Sabah 10.00 ile akþam 22.00
saatleri arasýnda her türlü sý‐
cak‐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
imkaný da mevcuttur. 

Otel  telefonlarý  
� 0090256 681 20 90 
� 0090256 681 57 57 
� 0090256 681 57 58 
� 0090256 681 57 59 
� 0090256 681 57 60 

Otel    fax
� 0009256 681 34 17 

Otel  rezervasyon
� 0090256 681 14 44 
� 0090256 681 14 40 

Otel  rezervasyonu  için  
cep  telefonu  

� 0090532 589 00 48 

*  0‐6  yaþ  üçretsiz
*  7‐12  yaþ  %50

30  Mayýs�a  kadar  yapýlan  
rezervasyonlarda  %7  indirim

Günlük kiþi baþý herþey dahil
1‐330  Mayýs  22  Euro
1‐330  Haziran  27  Euro
1‐115  Temmuz  32  Euro
16  Temmuz  ‐  31  Aðustos  36  Euro
1‐30  Eylül  22  Euro

TTatildeki Evinizeatildeki Evinize
HoþgeldinizHoþgeldiniz

Günlük kiþi baþý herþey dahil

1‐‐30  Mayýs � 22,‐‐
1‐‐30  Haziran � 27,‐‐
1‐‐15  Temmuz � 32,‐‐
16  Tem  ‐‐  31  Aðustos � 36,‐‐
1‐‐30  Eylül � 22,‐‐
*0  ‐‐  6  yaþ  ücretsiz
*7  ‐‐  12  yaþ  %50  Ýndirimli

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‐‐17

Copyrigt:  �H
intergrundbild:  ©

  PixelQ
uelle. .de  I  Fotograf:  M

anfred  Schütze�

Marry Hotel Kuþadasý
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Almanya�da  Limburg  Eyalet
Mahkemesi,  Kombassan'ý  Al‐
manya  Para  Piyasalarý  Denet‐
leme  Kurulu'ndan  izinsiz  ola‐
rak  halka  arz  yapýldýðý  için
mahkum  etti.  Limburg  Eyalet
Mahkemesi�nin  bu  kararýný
Frankfurt  Yüksek  Eyalet  Mah‐
kemesi  de  onadý.  

Almanya'da yatýrým amaçlý
para toplanmasý ve hisse sene‐
di alým satýmýnýn özel bir izne
tabi olduðunu belirten avukat
Ünal Taþhan davaya iliþkin ver‐
diði bilgiye göre, �Müvek‐
killerim, 2000 yýlýnda 60 bin
marký merkezi Lüksemburg'da
olan Kombassan S.A yatýrmýþ.
Paralarýný geri alamayýnca, 6
ay önce mahkemeye baþvur‐

duk. Limburg Eyalet Mahke‐
mesi'nde açtýðýmýz davada
hakimler þahite gerek kalmak‐
sýzýn Kombassan'ý, Almanya
Para Piyasalarý Denetleme
Kurulu'ndan (BaFin) izinsiz

olarak halka arz yapýldýðý için
mahkum edip, müvekkilleri‐
min paralarýný yüzde 5 faizle
geri ödemesini karara baðladý.
Kombassan avukatlarý kararý
Frankfurt Yüksek Eyalet

Mahkemesi taþýdý. Frankfurt
Yüksek Eyalet Mahkemesi de,
Limburg Eyalet Mahkemesi'nin
aldýðý kararý onadý� diye
konuþtu. 
Holdinglere karþý Alman mah‐
kemelerin nitelikli dolandýrýcý‐
lýk ve yatýrýmcýlara yanlýþ bilgi
vermek suçundan kararlar ver‐
diði belirten avukat Taþhan, ilk
kez bir Alman Mahkemesi,
BaFin'den izinsiz olarak halka
arz yapýldýðý için mahkumiyet
kararý verdiðine dikkat çekti. 
Bir süre önce Hollanda�da
benzer gerekçelerle, Hollanda
Para Piyasalarý Denetleme
Kurulu da (AFM), sermaye hol‐
dingleri hakkýnda halka izinsiz
arz yaptýklarý için araþtýrma
baþlatýlmýþtý.

Kombassan mahkum oldu

Salzburg‐  ÖVP�nin Salzburg�‐
ta yapýlan 33. Olaðan Kon‐
gresinde Dr.Wolfgang Schüs‐
sel, parti baþkanlýðýný Baþba‐
kan Yardýmcýsý ve Maliye
Bakaný Wilhelm Molterer�e
devretti.  Molterer delege oy‐
larýnýn 97% fazlasýný aldý.
Kongre�de söz alan ÖVP poli‐
tikacýsý ve Viyana Eyaleti mil‐
letvekili Þirvan Ekici  enteg‐
rasyon konusundaki düþün‐
celerini ve  beklentilerini içe‐
ren bir konuþma yaptý. En‐

tegrasyon konusunda bazý
sorunlarýn mevcut olduðunu
ve ÖVP�nin bu sorunlarla yüz‐
leþmesi gerektiðini belirten
Ekici, sadece ciddi, samimi,
þeffaf ve adil bir uyum politi‐
kasý ile basarili olunabileceði‐
nin altýný çizdi. �Uyum politi‐
kasýnda geçmiþte yapýlan
hatalarýn bedelini bugün ver‐
mekteyiz � diyen Ekici uyum
politikasýnýn sosyal politika‐
lardan þehir planlamasýna
kadar uzanan geniþ çaplý bir

konu olduðunu
ifade etti. ÖVP�nin
uyum politikasýn‐
daki çalýþmalarýnýn
adil  olmasý gerek‐
tiðini belirten Ekici
� ancak bu þekilde
göçmen vatanda‐
þlarýmýzýn güvenini
kazanabiliriz� de‐
di. 

�ÖVP yabancýlara
adil davranmalý�

Þirvan
Ekici
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Sayýn  okuyucular,  hukuk
hayatýn  her  alanýný  kapsamaya
çalýþýr.  Biz  de  farkýnda  olmadý‐
ðýmýz  halde  her  gün  hukuka
konu  olan  onlarca  muamele
gerçekleþtiririz.  Örneðin  toplu
taþýma  araçlarýna  binmemiz,
insanlarla  olan  konuþma  biçi‐
mimiz,  hatta  televizyon  izle‐
memiz  içlerinde  hukuki  birer
taraf  barýndýrýrlar.  Bu  muame‐
lelerde  baþka  kiþi  yada  kurulu‐
þlarla  anlaþmazlýk  yaþandýðýn‐
da  konu  mahkemelik  olabilir.
Mahkemelere  taþan  anlaþ‐
mazlýk  durumlarýnýn  çoðunu
ise  alacak‐verecek  meseleleri‐
dir.  Ýþte  biz  de  bu  sayýmýzda
hepimizin  baþýna  gelebilecek
bir  alacak  verecek  davasýnda
atýlmasý  gereken  adýmlarý  sizin
için  konu  edindik.  5
Dakikanýzý  ayýrarak  bu  yazýmý‐
zý  okumanýz  size  ileride  baþý‐
nýza  gelebilecek  benzer  konu‐
larda  daha  güvenli  hareket
etmenizi  saðlayacaktýr.    

Soru:  Merhaba.  Ben  inþaat
sektöründe  çalýþýyorum.  Ge‐
çen  yýl  bir  iþ  arkadaþýma  zor
durumda  olmasý  sebebiyle
3.500  Euro  borç  verdim.
Parayý  borç  olarak  aldýðýna
dair  bir  de  kaðýt  imzaladýk.  5
ay  çerisinde  borcu  ödemesi
gerekiyordu.  Ancak  bir  yýl

oldu  hala  borcunu  vermedi.
Ayrýca  iþten  de  ani  bir  þekilde
ayrýldý.  Evinden  de  taþýndýðýný
duydum.  Yeni  adresini  bil‐
miyorum.  Paramý  geri  almam
için  ne  yapmam  lazým?  Avu‐
kat  tutmak  zorunda  mýyým?

Cevap: Sayýn okuyucu önceli‐
kle verdiðiniz borç ile ilgili
yazýlý bir metin imzalatmýþ
olmanýz çok doðru bir hare‐
ket. Böylelikle kanýt sýkýntýsý
çekmeyeceksiniz. Yeri gelmiþ‐
ken bütün okuyucularýma bu
durumlarda muhakkak yazýlý
anlaþmalar yapmalarýný ve
imza attýrmalarýný tavsiye ede‐
rim. Bunun için herhangi bir
kaðýda el yazýsýyla anlaþtýðýnýz
þeyi yazýp karþýlýklý imza atma‐
nýz yeterli. Almanca�nýz yeterli
deðilse Türkçe de yazabilirsi‐
niz. Bu metin gerektiðinde
tercüme edilebilir. 
Gelelim sizin meselenize.
Öncelikle atmanýz gereken
adýmlarý genel olarak yazalým
sonra bunlarý açýklayalým:
1. Borçlunun adres tespiti
2. Borçluya uyarý mektubu
3. �Amtstag�a� (Bölge mah‐
kemesine) giderek dava dilek‐
çenizi vermeniz
4. Mahkemenin ödeme emri‐
ni ibraz etmesi ve 4 haftalýk
itiraz süresinin baþlamasý

5. Ýtiraz edilmesi halinde nor‐
mal dava sürecinin baþlamasý
ve sonucunda karar verilmesi.
6.  Dava kazanýlmasýna rað‐
men borç ve mahkeme mas‐
raflarýnýn ödenmemi halinde
icra iþlemi 
1‐ Burada yapýlmasý gereken
ilk iþ size borcu olan eski iþ
arkadaþýnýzýn yeni adresini
tespit etmektir. Çünkü onun
oturduðu adresi mahkemeye
bildirmedikçe mahkeme o‐
nunla ilgili hiçbir iþlem yapa‐
maz. Medeni hukuk davasý
olduðu için de karþý tarafýn
adresini bulmaya çalýþmaz.
Yapmanýz gereken herhangi
bir  �Magistrat� þubesine gi‐
dip cüzi bir miktar karþýlýðýnda
onun adresini tespit etmek‐
tir.(Meldedatenabfrage).
Dava konusu olan miktar
3.500 Euro olduðu için avu‐
kat zorunluluðu yoktur. Ancak
tabii ki siz yine de davayý bir
avukata verebilirsiniz. 
2‐ Davayý kendiniz (avukatsýz)
halletmek isteðinizden yola
çýkarak atýlmasý gereken adý‐
mlarý açýklamaya devam ede‐
lim. Adresini belirledikten
sonra ona önce bir uyarý mek‐
tubu göndermeniz sonradan
açacaðýnýz alacak davasýnýn
masraflarýnýn sizin üzerinize
kalmamasý için akýllýca bir
adým olacaktýr. Göndereceði‐
niz uyarý mektubunda (Mahn‐
brief) karþý taraftan borcunu
ödemesini talep edin ve ona
bir süre verin. (Mesela 10
gün). Verdiðiniz süre dahilin‐
de borcunu ödememesi halin‐
de onu dava edeceðinizi bildi‐
rin. Mektubu iadeli taahhütlü
(Eingeschriebenes Brief) gön‐
derin ki elinizde kanýt olsun. 
3‐ Verdiðiniz süre içinde borç
ödenmediði taktirde Mahke‐
meye baþvurabilirsiniz. Bunun
için Mahnklage (Geldleis‐
tungsklage) denilen ilamsýz
dava açabilirsiniz. Mahke‐

meden yada internetten elde
edbileceðiniz bir �Mahnklage‐
formular� ý doldurmak sureti
ile borçlunun oturduðu böl‐
geden sorumlu bölge mahke‐
mesine (Bezirksgericht) gön‐
derebilir yada o mahkemenin
dava kabul birimine doldur‐
duðunuz formu, dava masra‐
fýný ödemek sureti ile teslim
edebilirsizi. Eðer bu konuda
güçlük çekiyorsanýz Bölge
mahkemelerinde (Bezirks‐
gericht) her Salý hukuki danýþ‐
manlýk verilmektedir (Amts‐
tag). Salý günleri buraya gidip
dava dilekçenizi orada görevli
stajyerlere doldurtabilirsiniz. 
4‐Dava dilekçenizden sonra
mahkeme karþý tarafa bir
ödeme emri gönderecektir.
Eðer size borcu olan kiþi 4
hafta içerisinde ödeme emri‐
ne (Zahlunsbefehl) itiraz
etmezse bu emir geçerlik
kazanýr ve onunla icra iþlemi
gerçekleþtirebilirsiniz.
5‐ Eðer 4 hafta içerisinde iti‐
raz ederse bu sefer normal
dava süreci baþlar. Duruþma
gerçekleþir ve hakim konu ile
ilgili karar verir. 
6‐Davayý kazandýðýnýz halde
paranýz geri ödeniyorsa ayný
mahkemeden icra iþlemleri
baþlatabilirsiniz.

Mag.iur.  Cafer  Eminoðlu
Sorularýnýz için:
e‐mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A‐1014 WIEN

Hukuk‐Forum Mag.iur. Cafer EminoðluMag.iur. Cafer Eminoðlu

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 22 Sayý 79POLÝTÝKAHUKUK



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 24 Sayý 79POLÝTÝKAGÜNDEM

Uluslararasý  Salzburg  Diyalog  Konferansý  devletlere  rapor  sunacak

Salzburg�ta  Avrupa�daki  Müs‐
lümanlarý,  onlarýn  uyum  prob‐
lemlerini,  ve  onlarla  diyalogu
konu  alan  uluslar  arasý  bir  kon‐
ferans  15  ile  19  Mayýs  2007  ta‐
rihleri  arasýnda  gerçekleþtirildi.
Konferansta  özellikle  Avru‐
pa�daki    Müslümanlarla  batý
kültürü  arasýndaki  uyuþmazlýk
etraflýca  masaya  yatýrýldý.

Salzburg‐ Beþ gün boyunca
devam eden konferansa Avru‐
pa�nýn çeþitli ülkelerinden bir‐
çok Müslüman kuruluþ temsil‐
cilerinin yaný sýra birçok Av‐
rupalý siyasetçi de katýldý. Avus‐
turya Dýþiþleri Bakaný Plassnik
ile Karikatür krizi ile gündeme
gelen Danimarka�nýn Dýþiþleri
Bakaný Hvilshöj de konferansa
katýlarak birer konuþma yaptý‐
lar. Konferansa Yeni Vatan
Gazetesin�den Birol Kýlýç da
davetli idi. Konferansta özellikle
kendilerini toplum dýþýna itilmiþ
hisseden gençler ve annelere
yönelik çalýþmalar konuþuldu.
Müslüman göçmenlerin uyu‐
munu amaçlayan projelerin
geliþtirilmesinin de konu alýndý‐
ðý toplantýda, annelere uyum
için öncelikle Almanca öðret‐
menin þart olduðu da ifade

edildi. 
Müslüman gençlerin almýþ
olduklarý eðitimin mesleki gele‐
cek vaat etmediðini, onun için
de hem onlarýn mesleki gele‐
ceklerini deðerlendirilmesi hem
de Avrupa�ya özgü bir Ýslam�a
kazanýlmasý gerektiði vurgu‐
landý. Dini otoritelerin ise sor‐
umluluklarýnýn merkezinde u‐

yum çalýþmasýnýn olmasý gerek‐
tiði de dile getirilen konu oldu.
Dini otoritelere eðitim alanýnda
þans verilmesi ve onlarýn üni‐
versitelerin eðitim bölümlerin‐
de Avrupa standardýna uygun
eðitim vermelerinin olanaklarý
saðlanmalýdýr denildi. Bu konu‐
da da bazý üniversitelerde za‐
ten eðitim bölümlerinde Ýslam

Kürsüsü oluþturulmuþ olduðu
da açýklandý. Açýklamada, �U‐
yum konusunda örnek olan
Müslümanlarýn da toplum içe‐
risinde olumlu propagandasý
yapýlmalýdýr� denildi. Konfe‐
ransta yine Avrupa deðerleri ile
baðdaþan bir Ýslam anlayýþýnýn
gerekli olduðu iddialarýna dik‐
kat çekildi.

Avrupa�daki müslüman kadýnlar ve gençler
konferansýndan önemli tespitler çýktý

Salzburg Eyaleti
Baþkaný Heinz S‐
chaden konuklar
ile ayrý, ayrý ilgi‐
lendi.

Avusturya  Dýþ  Ýþleri  Bakaný  Ursu‐
la  Plasnik  konferansa  destek  ver‐
erek  bir  konuþma  yaptý.

Konferasý
Düzenleyen
New York
Üniversite‐
sin�den
Mustafa
Tlili 

Edward
Mortimer

Danimarka  Dýþiþleri  Bakaný
Rikki  Hvilshöj  konferansta
bir  konuþma  yaptý.



Sazburg‐  Toplumlar arasýndaki
gerginliklerin asýl sebebi aslýnda
dini farklýklardan deðil, sadece
sosyal yapýdan kaynaklanmak‐
tadýr. Bu �Avrupa´da yaþayan
Müslüman Gençleri ve Kadýn‐
larý� adlý konferans´dan elde e‐
dilen bir sonuçtur. Çözüm yolu
ise þüphesiz eðitimdir. Eðitim
adýna elde edilen þanslar ise
çoðu zaman gençler tarafýndan
deðerlendirilmiyor. 
Göçmenler göçtükleri ülkeden
çok az eðitim görerek buraya
geliyorlar. Çocuklarýný (kýzlarýný)
baþarý topluluðuna içerisine at‐
ma mecburiyetinde olduklarý‐
nýn farkýnda deðiller. Ondan
sonra bu gençler kendilerini bir
çýkmaz içerisinde buluyor. 
Bu gençler Avusturya okul sis‐
temi içerisinde de sadece en alt
basamaklarda yer alabiliyorlar.
Bu baþarýsýzlýklarýný ise, kendile‐
rinin Müslüman olduklarý için
dýþlandýklarýný düþünerek, yapýl‐
dýðýný zannediyorlar. Böylece
dini kötü yollarda kullananlarýn
ellerine düþüp, radikalleþiyorlar.
Buna benzer örnekler tabii ki
Batýda´da var. Fakat burada
Alkol baðýmlýlarý kendilerini bu
baðýmlýktan kurtarmak için aþýrý
dini bir araç olarak görüyorlar. 

Bunun en güzel
örneði Beyaz
Saray´da oturuyor.  
Müslüman göçmen‐

lerin bir karþýt örneði olarak ise
batýdaki China Towns´larda
yaþayan Çinlileri gösterebiliriz.
Çinliler çoðu zaman bulundu‐
klarý ülkeye entegre olamýyor‐
lar. Ancak Sosyal bir problemde
oluþturmuyorlar. Bunun sebebi
Çinlilerin en çok önem verdikle‐
ri þeyin çocuklarýna en üst
seviyede eðitim almalarýný
istemleridir. 
Baþ örtüsünün Batý´da � Ýtici�
bulunma gerçeðinin ise dini
yönden direk olarak bir ilgisi
yoktur. Sadece Ýslam dininin bir
artýk güvenirlik vermediðidir.
Örneðin, Ortodoks Yahudile‐
rinin veya Sikhslerin giydiði
kýyafetler de kimseye itici gel‐
miyor.  
Batýdaki toplum ise bu sosyal
ilgisizliði çok uzun zamandýr
seyretmekle yetiniyor. Çünkü
multi kültürel bir çaðda göç‐
menlerin yaþayýþ þekline karýþ‐
mak yasaktý. Þimdi ise sadece
Fransa´nýn Cumhurbaþkaný
Sarkozy  alarm çanlarý çalmýyor.
Fakýr kesimlerde (GETO) yasay‐
an bu ikinci ve üçüncü nesiller‐
den oluþan bu göçmenler de
artýk devletin bu duruma karýþ‐
masýný ve yardým etmesini isti‐
yor.  
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Krone  Gazetesi�nden  Kurt  Seinitz�in  Salzburg  konferansý  ile  ilgili  köþe  yazýsý:
Göçmenlerin  eðitim  þanslarýný  iyi  deðerlendirmeleri  gerekiyor

Entegrasyon sosyal ilgisizliðe
karþý savaþmakla baþlýyor

Belçika�daki tüm
Müslümanlar ý
temsilen katýlan
Baþkan Çoþkun
Beyazgül derin
bilgisi ilgi çekti.
Avrupa�da Be‐
yazgül bir ilk.

Konferansýn akþam organizyonlarýnda Avusturya Dýþ Ýþleri Ba‐
kaný ve Salzburg Eyaleti Baþkaný konuklarýn onuruna ayrý, ayrý
günlerde yemek verdi. Çeþirli saraylarda müzik ve gezi turlarý
düzenlendi.
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Saç ekimi operasyonlarýnda,
önemli ilerlemeler ve baþarýlý
sonuçlar sayesinde, saç ekimine
olan ilgi son on yýl içinde
anlamlý þekilde artmýþtýr. Saç
dökülmesi, her üç erkekten iki‐
sini ve her beþ kadýndan birini
etkilemektedir. Bazý kiþiler yir‐
mili yaþlarýnda saçlarýný kaybet‐
meye baþlarlar. Erkekler için
genetik saç dökülmesi ana fak‐
tördür. Kadýnlar için hormonsal
deðiþiklikler ve menopoz, kadýn
saç telindeki incelme ve dökül‐
menin esas sorumlusudur. Ka‐
zalar, yanýklar ve hastalýklar da
saç dökülmesini tetikleyebil‐
mektedir. Erkek tipi dökülme
çoðu kez saç telinde incelme ve
gerileyen saç çizgisi ile baþlar ve
düzeltilmesi en basit olan
durumdur. Dökülmesi; hayat
boyunca ilerleyicidir, uzmanýnýz
bu durumu  göz önünde
bulundurmalýdýr.

Saç ekimindeki anahtar faktör,
ensede ve yanlarda saçlarýn var‐
lýðýdýr. Dökülmenin olduðu yer‐
deki eksik saçlar verici sahadan
alýnan kökler ile saðlanacaktýr.
Eðer saç ekim operasyonunun
görünümünüzü ve kendinize
olan güveninizi nasýl iyileþtirebi‐
leceðini merak ettiyseniz, bu
iþlemin nasýl yapýldýðý ve bir
birey olarak bu prosedürden ne
beklemeniz gerektiðini bilmeye
ihtiyacýnýz vardýr. 
Her saç dökülmesi kellik anla‐

mýna gelmez. Ancak kafanýzýn
sadece belli bölgelerinde dö‐
külme oluyorsa, banyoda ve
yastýkta gördüðünüz saçlarýn
miktarýnda artýþ varsa dikkat
edin. Dökülme üç ayý geçtiyse
doktora gitmek þart.

Saç  dökülmesi  önlenebilir  mi?
Saç dökülmesi nedeni ne olursa
olsun önlenebilir, ancak kaybe‐
dilen saçý  geri kazanmak her
zaman mümkün olamayabilir.
Örneðin vücuttaki demir yeter‐
sizliði  veya kansýzlýktan kayna‐
klanan saç dökülmesinin dur‐
durulmasý kolaydýr ve bu tür
durumda geri kazanýlmasý da
mümkün olmaktadýr. Tiroid,
saç derisi mantar enfeksiyonu
gibi nedenlerden kaynaklanan
dökülmelerde de geri kazanýla‐
bilir.
Ancak saç köklerini tahrip eden
bazý deri hastalýklarýnda geri
kazaným mümkün deðildir.
Toplumumuzda saç dökülmesi‐
ni durdurmak için çoðunlukla
ilk adres kuaför veya eczane
olmaktadýr. Ancak �Hemen bir
bakým uygulayayým�  demek
zaman kaybý ve sokaða atýlan
paradan baþka bir þey ifade
etmemektedir. Ýnternette kýsa
bir arama sonucu bitkisel krem‐
lerden birçok ilaca kadar çok
sayýda mucize tedavi bulmak
mümkündür. Ancak yapýlmasý
gereken þey vakit kaybetmeden
bir dermatoloða  danýþmaktýr.

Dýþ  görünüþ  imajý  saça  baðlý  
Günümüzde sosyal hayatýn o‐
dak noktasý olan insan için sað‐
lýk ve dýþ görünüþ geçmiþte hiç
olmadýðý kadar önemli bir hale
gelmiþ ve bu geliþmelerin sonu‐
cunda �bilinçli tüketici ‐ bilinçli
hasta� profili ortaya çýkmýþtýr.

Estehair, iþte bu profil içerisinde
yer alan elit kiþilere hitap
etmektedir. Hastalarýmýzýn ta‐
mamý kalite standartlarý hak‐
kýnda bilgi sahibi, soran‐sorgu‐
layan, yaþam standartlarý ve
beklentileri yüksek, saðlýk
konusunda taviz vermeyen kiþi‐
lerdir. 

Hastalarýmýzýn bize duyduðu
güvenin 2 ana sebebi bulun‐

maktadýr.

1‐Saç ekim merkezi deðil
Dünya standartlarýný yakalamýþ,
hijyenik koþullardaki hastane
ortamý
2‐Yapýlan operasyonlardan elde
edilen baþarýlý sonuçlar
Este hair olarak bizler, teknolo‐
jik geliþmeleri sürekli takip
etmekteyiz. Yoðun biçimde
yapýlan 

AR‐GE çalýþmalarý ile en baþarý‐
lý sonuç ‐ maksimum memnu‐
niyet faktörü için çalýþmalarýmý‐
zý aralýksýz sürdürmekte, her
geçen gün baþarý çýtamýzý
dünya standartlarýnýn üstüne
çekmekteyiz.

Saç dökülmesi ve saç ekimi
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Birol  Kýlýç  
Avusturya  Hükümeti  Saðlýk  Ba‐
kanlýðý  belli  ki  Türkiye�ye  kafayý
takmýþ.  Aþaðýda  ismi  bizde  saklý
bir  Yeni  Vatan  Gazetesi  okuyu‐
cusunun  geçen  hafta  Ýstanbul�‐
dan  Viyana  indikten  sonra  olay‐
larý  okuyucularýmýzla  paylaþ‐
mak  istedik.  Bir  Avusturyalý  ile
evli  Türk  bayanýn,  Türk  basýnýn‐
da  ya  da  bir  dünya  basýnýnda
hiç  bir  kuþ  gribi  vakasý  yokken
hala  Türkiye�den  gelen  yolcula‐
rýn  karantinaya  alýnýþýný  aþaðýda
kibarca  bir  dille  getirmesini  iyi
okuyalým:  

�21 Mayýs 2007 Pazartesi günü
THY Ýstanbul‐Viyana uçaðýyla
saat 17:30�da Viyana�ya geldik.
Uçak, iniþ koridoruna yanaþýr‐
ken, pasaportlarýmýzý hazýr tut‐
mamýz, iniþte pasaport kontro‐
lü yapýlacaðý anons edildi. Tür‐
kiye�den Avusturya�ya her dö‐
nüþünde daha ayaðý yere basar
basmaz sinirlenecek bir þeyler
bulup döndüðüne döneceðine
piþman olan Avusturyalý eþim,
�Hah, bak iþte, insan kýlýðýna
girmiþ sevimlilik örnekleri bizi
kapýda karþýlýyor!� diyerek
hemen hoþnutsuzluðunu be‐
lirtti. Son yerine kadar dolu u‐
çakta en arka sýrada oturan e‐
þim ve ben uçaktan en son
indik, pasaportlarýmýzý kontrol
edildi, kulp takacak kimseyi
bulamayan iki sýnýr polisi az
sonra ellerini kollarýný sallayarak
aðýr adýmlarla yanýmýzdan ge‐
çip gittiler. Eþim, �Bu sepetlerin
baþka iþi gücü yok mu? Neden
insanlarý boþ yere geciktiriyor‐
lar!� diye söylenmeye baþlayýn‐
ca, yanlýþ ihbar almýþ olabile‐
ceklerini söyleyip konuyu fazla
uzatmamasýný rica ettim.

Ýkinci pasaport kontrolündan
geçip bagaj konveyörlerine u‐
laþtýðýmýzda, Ýstanbul uçaðý ba‐
gaj þeridinin çevresinin yine

kordonla çevrilmiþ olduðunu,
bütün valizlerin röntgen kon‐
trolundan geçirildiðini görün‐
ce, eskillerin deyimiyle �Av av‐
landý, deli evlendi,� Avusturya�lý
eþim öfkeden burnundan so‐
luyarak, yolcularýn baþýnda bek‐
leyen gümrük memuruna bu
�rezalet�in nedenini sordu, kuþ
gribi önlemi olduðunu duyar
duymaz adama amirinin nere‐
de olduðunu sordu ve gösteri‐
len ofise yollandýk. Gümrük a‐
miri, Mart 2007 ayýnda Türki‐
ye�nin doðusunda yeniden kuþ
gribi baþgösterdiði için bir süre‐
dir aramalarýn yeniden baþlatýl‐
dýðýný anlattý ve Avusturya Sað‐
lýk bakanlýðýnýn enformasyon
broþürlerini elimize tutuþturdu.
Eþim, bunca Türk ve yabancý
gazete okuduðumuz halde
böyle bir haberi ilk kez duydu‐
ðumuzu, bu tür bilgileri bura‐
da, yolcu geliþinde daðýtmak
gibi anlamsýz bir giriþim yerine
sözde kuþ gribi olan ülkelerdeki
havaalanlarýnda yolculara ulaþ‐
týrmak gerektiðini söyleyip,
geçen yýl herkesin hacý bekler

gibi salgýn beklerken depoladý‐
ðý ilacýn patent sahibi olan A‐
merikan þirketinin büyük hisse‐
darlarýndan birinin zamanýn
baþbakan yardýmcýsý Dick Cha‐
ney olmasýnýn ne garip bir rast‐
lantý (!) olduðunu söyledi. A‐
mir, Avusturyalýlarý kontrola ta‐
bi tutmamayý düþündüklerini,
ancak bunun Türklerde infial
yaratacaðýndan çekinip vaz‐
geçtiklerini söylemez mi!!! Þe‐
caat arz ederken merd‐i kýpti
sirkatin söyler... Neyse, amir
bavullardan birine yapýþtý, fazla
beklemememiz için bizi çýkýþta‐
ki röntgen aletine
götürdü. (Herhalde
bizden bir an önce
kurtulmak için ola‐
cak...) Zaten içeri‐
deki aletin baþýnda
sadece birkaç Avus‐
turyalý kalmýþtý. A‐
dam bu sefer þekli‐
ni halý rulosuna
benzettiði bir cismi
gösterip �Halý aldý‐
nýz mý?� demez
mi? Avusturyalýdan

çok Türk olan eþim yine atýldý:
�Kuþ gribi salgýnýna karþý hayv‐
ansal ürünler aradýðýnýzý söyle‐
miþtiniz, halý da onlardan biri
mi?�

Havalandýrma tertibatý olmay‐
an ya da çalýþmayan salondan
kendimizi kan ter içinde dýþa‐
rýya atarken, bizimle ayný uçak‐
ta Ýstanbul�dan gelen birkaç
Avusturyalýnýn �Biz Türkiye�deki
sýnýr kontrollarýnda bu kadar
beklememiþtik� dediklerini duy‐
duk, içimiz biraz olsun rahatla‐
dý.

Viyana�da son �Kuþ Gribi rezaleti�
filminden bir kesit!

Avusturya �Hayvan salgýnlarý ile mücadele kanununa� göre

TÜRKLERE, VÝYANA HAVALÝMANINDA KIRMIZI KURDELELÝ

�Yoðun bakým devam ediyor�
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Iste Firtina X‐Mobile

Yaklaþýk 5 senedir Hizmet veren
X‐ Mobile`ýn birçok mecmuada
ve afiþlerde logosunu veya rek‐
lamýný görmek mümkün. Bu
kadar çok tanýtýlan ve bir çok
kiþinin bildiði X‐Mobile�ý size ta‐
nýtmak istedik. X‐Mobile�ýn iþ‐
letmecisi Murat Koç ile uzun bir
söyleþi yaptýk. 
2002�de Call shop olarak hiz‐
met vermeye baþlayan X Mo‐
bile 2003 yýlýnda Mobil shop´u
da faaliyete getirdi. Þuan cep
telefonu alim satýmý , aksesuar,

tamir, Internet ve Call
shop üzerine hizmet
veriyor.  Müþterileri için
her ay yeni kampanya‐
lar hazýrlayan X‐Mobile,
One, T‐Mobile, 3, tele‐
ring, A1 hatlarýnýn kay‐
ýtlarýný da yapýyor. Hatta
One `in 2006 yýlýnýn
þampiyonu olmuþtu
(Haberini Yayýnlamýþtýk)
.  Murat Koç, söyleþi‐
mizde þöyle devam etti.
� Müþterilerimizin istek‐
leri bizim için çok
önemli. satýþlarýmýzý
kendi çýkarlarýmýz doð‐
rultusunda deðil de
müþterilerimizin ihtiyacý
ve istekleri doðrultu‐
sunda yapýyoruz. 
Viyana`da 3 tane X‐
Mobile shop var. Hep‐
sinden ayni kalitede
hizmeti almanýz müm‐
kün. 
Müþterilerimiz þebeke‐

leriyle yaþadýklarý sorunlarla
memnuniyetle ilgilenip bu so‐
runlara çözüm bulmaya çalýþý‐
yoruz. Her gecen gün müþteri‐
lerimiz için süper kampanyalar
hazýrlýyoruz. Bunlardan kýsaca
bahsetmek istiyorum. En yeni
çýkan her marka telefonu bizde
bulabilirsiniz. Hatta fiyatlarýný
www.x‐mobile.at internet ad‐
resinden görebilirsiniz. 1 cep
telefonundan 2 hat kartý ile gö‐
rüþme yapma imkaný saðlayan
cep telefonlarýný da satýþa sun‐

duk.Örneðin müþterimizin One
ve Telering kartý varsa ikisini
telefona takýp ikisini de aktif
þekilde kullanabilirler.  Bir baþka
kampanyamýz ise taksitli satýþ:
Ýstediðiniz telefonu beðenip
alabilirsiniz ve bunu banka ara‐
cýlýðý ile istediðiniz ödeme
sekliyle ödeyebilirsiniz. Taksitle‐
rimiz ürüne göre deðiþken olup
10 Eurodan baþlayan fiyatlarý‐
mýz var. Internet ihtiyacý olup
bilgisayarý olmayan vatandaþla‐
rýmýz için de taksitle Ayda 50

Euroya Hem Internet baðlantýsý
hem de diz üstü bilgisayarýný
verebiliyoruz. Bu kampanyalarý
sadece X‐Mobile farkýyla biz de
bulabilirsiniz. Bu güne kadarki
baþarýlarýmda büyük rolü olan
biricik kardeþlerim Yalçýn ve
Ýbrahim´e de huzurunuzda te‐
þekkür etmek istiyorum. Bu yýl
içinde þube sayýmýzý 5�e çýkart‐
mayý planlýyorum. Kaliteli ve
kârlý hizmet cin þubelerimize
uðrayýn yada bizi izlemeye
devam edin.�

Sayfa 28 Sayý 79POLÝTÝKAESNAF  HABERLERÝ
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Doðalgaz ile geleceðe doðru
Gün geçtikçe doðalgaz kula‐
nan araba sahipleri artýyor.
Doðalgaz ile çalýþan arabalarýn
güvenliði, sürüþ konforu ve
sürüþ zevki konularýnda benzin
veya dizelli araçlara kýyasen bir
dezavantajlarý kalmadý. 
Dünya çapýnda 4 miyondan
fazla doðalgaz kulanan araç,
doðalgazýn geleceðin yakýtý
olduðunun kanýtýdýr. Gittikçe
artan bu raðbet tabiki otomo‐
bil branþýnýn da dikatini CNGye
(Compressed Natural GAS)
çekti. 
Hemen hemen bütün ünlü
araba üreticileri bu avantajý
gördüler ve CNG‐modeli ara‐
çlar üretmeye baþladýlar. Bu
CNG‐Model araçlar benzin
veya dizel‐araçlarý ile ayný kali‐
teye sahip. Dizayn, sürat (Leis‐
tung), konfor ve sürüþ zevki
açýsýndan doðalgazlý araçlar
sýradan araçlarla ayný ligde
mücadele ediyorlar. Her türlü
önyargýya raðmen doðalgazlý
araçlar en yüksek seviyede gün‐
venlik saðlamaktadýrlar. Birçok
�Crashtest� ýspatlalýyor ki do‐

ðalgazlý araçlar en az sýradan
araçlar kadar güvenilir. Yakýt
almasý bile ayný derecede basit,
tehlikesiz ve daha hýzlý. 

Ucuz  alternatif  
Doðalgaz, benzine kýyasen
50%, dizele kýyasen 30% daha
ucuzdur. 
Bu avantaj basit bir test ile
kanýtlanabiliyor: 10 Euro´ya ya‐
kýt alýrsanýz benzin ile yaklaþýk
130 km, dizel ile 185 km,
doðalgazla ise 260 km katede‐
bilirsiniz. 
Dünya çapýndaki arz‐talepten
dolayý son senelerde alým  ma‐
liyeti o kadar düþtü ki doðal‐
gazlý bir araba kendi klasýndaki
bir dizeli bir araçla ayný fiyata
satýlýyor.
Avustuya çapýndaki 50�den faz‐
la doðalgaz istasyonu kusursuz
bir hizmet saðlýyor. Gün geçtik‐
çe de doðalgaz istasyonlarýnýn
sayýsý artýyor. 

Temiz  iþletme  
Doðalgaz doðanýn bir ürünü‐
dür ve 99 % metan gazýndan

oluþur. Bu sebeple doðalgaz en
az karbon ve en çok hidrojen
oranýný içerisinde barýndýran
fosil yakýttýr. 
Arabanýn yakýt tüketim siste‐
minde su buharý oluþmaktadýr.
Doðalgaz sistemi ile calýþan
araçlarda % 95 oranýda daha
az oksit bulunurken,  korbon‐
monoksit oraný da %80 daha
azdýr. Yakým esnasýnda saðlýða
zarar verici ince toz oluþ‐
mamaktadýr. Kýsacasý, Avru‐
pa�nýn gelecekte yararlanabile‐
ceði, temiz avantajlar saðlan‐
makta. AB þartlarý gereði 2020
yýlýna caddelerde kullanýlan
biyolojik gaz kullanýmý yüzde
10 oranýnda yükseltilecek. Bu
rakamlara ulaþýldýgýnda ise yýl‐
da 200.000 ton karbonmonok‐
sit tassaruf edilecek. 

Geçiþ  çok  kolay
Tüketiciler eðer doðalgaz ile
çalýþan araba sistemine geçmek
isterse, araçlarýna, kendilerini
ekonomik olarak da rahatlata‐
bilecek olan Contractinc‐ Mo‐
deli adýnda bir istasyon kurma‐

lýdýrlar. WIEN ENERGIE size bu
istasyonu kuruyor ve teslim
ediyor. Yapýlan harcamalar ise
bir sözleþmeyle belirli bir
zaman sonra doðalgaz hissesi
gibi bir deðer kazanýyor. Böy‐
lece ilgili kurumlara doða dostu
CNG´ye geçis yapmalarý için
daha çok avantaj sunuluyor. 

WIEN  ENERGIE  önde  gidiyor
Alternatif yakýtta Avusturya´‐
nýn en büyük enerji temini sað‐
layan sirketi  WIEN ENERGIE ör‐
nek bir þekilde yoluna devam
ediyor. Kendi park alanýnda þu
anda 140 doðalgaz ile çalýþan
araba bulunuyor. Bu sayýnýn
2008 senesine kadar 250
olmasý bekleniyor.

Daha  fazla  bilgi  için:
WIEN  ENERIE
Erdgas  Mobil  
Tel:  01/9770038745
E‐mail:  
erdgasfahrzeuge@wienener‐
gie.at
Internet:
www.wienenergie.at

Foto: ©  WIEN ENERGIE

Geçtiðimiz  son  3  yýl  içerisinde  WIEN  ENERGIE  yaklaþýk  3,5  milyon  Euro,
�Doðalgaz  Fuhrpark�  ve  benzin  istasyonlarý  için  harcamada  bulundu.



Türkiye�de genel seçimlerin
tarihinin kesinleþmesinin ar‐
dýndan oy kullanma mevzuatý
da belli oldu. 22 Temmuz
2007 tarihinde yapýlmasý ön‐
görülen erken seçimlerde Av‐
rupalý Türkiyeliler eskiden ol‐
duðu gibi yine sadece güm‐
rüklerde oy kullanabilecek.
Seçim dönemimin Avrupa ül‐
kelerindeki tatil dönemine
denk gelmesi sebebiyle bu
seçimde gurbetçilerin yüksek

katýlým göstermesi bekle‐
niyor. 25 Haziran�dan iti‐
baren 22 Temmuza kadar
sýnýr kapýlarýnda sadece
pasaport ibraz edilerek oy
kullanma iþlemi gerçekleþ‐
tirilebilecek. 

Oyumuzu  þu  þekilde
kullanacaðýz:

Türkiye dýþýnda yaþayan
Türkiyeliler sýnýr kapýlarýnda
yada ülkeye giriþ yaptýklarý
hava alanlarýnda oy kulla‐
nabilecekler. Oy kullanabil‐

mek için Pasaport ibrazý yeter‐
li olacak. Bunun için ülkeye
giriþ noktasýnda kurulan se‐
çim sandýðýna kaydolup bura‐
dan alýnan oy pusulasý aracýlý‐
ðý ile oy verme iþlemi gerçe‐
kleþtirilebilecek. Oy kullanan
vatandaþlarýn pasaportuna
�oy kullanmýþtýr� damgasý vu‐
rulacak. T.C vatandaþý olmay‐
anlar tabi ki  oy kullanamaya‐
caklar. 

Sýla  yolunda  engel  kalmadý

Avrupa�da  yaþayan  gurbetçiler
için  Yýllardýr  izin  yolunda  uzun
kuyruk  ve  çilelere  neden  olan
transit  Bulgar  vizesi  10  Mayýs'‐
tan  itibaren  kalktý.  Vize  mua‐
fiyeti  için  daha  önce  Türkiye  ile
Bulgaristan  arasýnda  bir  anlaþ‐
ma  imzalanmýþtý.  
Türkiye ile Bulgaristan arasýnda
imzalanan transit vize muafiye‐
ti anlaþmasý 10 Mayýs 2007
tarihinden itibaren yürürlüðe
girdi. Sýla yolu üzerindeki son
vize ülkesi de böylelikle Avrupa
ülkelerinde yaþayan Türk vatan‐
daþlarýna transit vizeyi kaldýrmýþ
oldu. Bulgaristan Ýçiþleri Bakan‐
lýðý�ndan yapýlan açýklama ile
vize muafiyetinin 10 Mayýs�tan

itibaren yürürlüðe girdiðini ve
bu konuda tüm sýnýrlara tali‐
mat verildiðini açýklandý. Yeni
yasayla Avrupa Birliði ülkeleri

ile Ýsviçre ve Lichtenstein�da i‐
kamet eden ve geçerli pasapor‐
tu olan Türk vatandaþlarýna
transit vize uygulamasý kalktý.

Avrupa ülkelerinde oturan Türk
vatandaþlarý 5 günü aþmamak
kaydýyla Bulgaristan�dan vizesiz
transit geçebilecek.

Transit Bulgar vizesi artýk kalktý 

Gurbetçiler gümrüklerde
oy kullanabilecek

Bulgarlar sorun çýkarýyor

Ayhan Kahraman adlý Avusturya vat‐
andaþý bir Türk 7 Mayýs 2007�de Türk
vatandaþý kendisine, hanýmý ve üzeri‐
ne kayýtlý çoçuðu nedeni ile vize ver‐
ilmediðini Yeni Vatan Gazetesi�ne
açýkladý. Son anda benim Avusturya
vatandaþý olmam nedeni ile eþime
vize veren Bulgarlar arkamdan gelen
Türk vatandaþlarýný çoluk‐çoluk ile
birlikte sýnýrdan geri çevirdiler dedi.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana‐  AKM tarafýndan düzenlenen
Ahmet Saral�a ait Ebru sanatý sergisi 16
Mayýs�ta açýldý. Sergide  bir taraftan onaltý
ve onyedinci yüzyýlýn toprak renklerini
araþtýrmýþ diðer taraftan da güncel resim
sanatýný geliþtirmek için çaba göstermiþ
olan Saral�ýn eserleri sanatseverlerin ilgisi‐
ne sunuluyor.
�Ebru� teknikleriyle somut figürler yapýla‐
mamasýna raðmen, Ahmet Saral geliþtirdi‐
ði teknik ile belirli figürleri oluþturmayý
baþarmýþtýr. Sergi 11. Viyana�da Anton‐
platz Numara 28�de Haziran Ayýnýn
10�una kadar devam edecek. 

Viyana‐  Mansur Bildik tara‐
fýndan kurulan ve baþkanlýðý
yapýlan Viyana Saz Derneði
12 Mayýs�ta Viyana�da bir
konser programý düzenledi.
�Bezirksfestwochen� kap‐
samýnda düzenlenen pro‐
gramda Mansur Bildik�in
yaný sýra Süleyman Yýldýz
sahne aldý. Konser 12 Mayýs
2007 tarihinde gerçekleþti.
Konser programýnda türkü‐
lerin yaný sýra semahlar ve
deyiþler yer aldý.

Viyana Saz
Derneði�nden

konser

Saral�ýn �Ebru�
sergisi açýldý 

Avusturya Ýstanbul�da kütüphane açtý
Ýstanbul‐Avusturya Türkiye ile
olan kültürel iliþkilerini geliþtir‐
mek amacýyla Ýstanbul�da bir
kütüphane projesine imza attý.
Ýstanbul�daki Avusturya St. Ge‐
orgs Koleji�nde açýlan kütüpha‐
ne  Avusturya�nýn yurtdýþýndaki
52. kütüphanesi oldu. Konu ile
ilgili bir açýklama yapan Dýþiþleri
Bakaný Plassnik yurtdýþýndaki
kütüphanelerin, Avusturya kül‐
türünü tanýtýlmasý açýsýndan
çok önemli olduðunu, 10 Ma‐
yýs�ta açýlan kütüphane ile Tür‐
kiye�deki kültürel varlýklarýný
güçlendirmeyi amaçladýklarýný
belirtti. 
Ýstanbul�da açýlan bu kütüpha‐

ne böylelikle, Yeniköy�deki A‐
vusturya Kültür Forumu ve St.

Georg Koleji�ndeki Avusturya
Bilgi Merkezi�nin yanýnda Avus‐

turya�nýn Ýstanbul�daki üçüncü
kültür noktasýný teþkil ediyor.
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Türkiye�den gelen bir hastanýn
Viyana AKH�daki dramý 

Viyana‐ Viyana�nýn en büyük
hastanesinde 106 gündür
Akciger transferini bekliyen
Aydýn Ýlinin Umurlu ilçesinden
38 yaþýndaki Tunay Gülcüoðlu
22 Mayýs 2007 tarihinde saat
yedide ameliyata alýndý. 30
yaþýnda oaln ve akciðerleri siga‐
ra içmesi sebebiyle zarar gören
Tunay Gülcüoðlu tam dört yýldýr
oksijen maskesi ile yaþýyor.
Aydýn Polis okulunda sivil
memur olarak çalýþrken akci‐
ðerleri nedeni ile solunum
sorunlarý yaþayan Gülcüoðlu
malulen emekli olduktan sonra
milyonda bir görülen hisyolojik
hastalýðýna tutulmuþ. Adnan
Menderes Hastanesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesinde  tedavisi
yapýlan ama sonuç getirmeyen
Gülcüoðlu bu sorunu yaþayan
yurtdýþýndaki Türkler ile irtibata
geçerek aslýnda Ýsviçre�nin
Zurich þehrine gitmek istemiþ.
Daha sonra Viyana AKH
Hastensi�nin bu konuda uzman
olduðunu öðrenen hasta haný‐
mý ile birlikte 3 aylýk Turist

Vizesi alarak Viyana�ya hiç kim‐
seyi tanýmadan gelmiþ.
Havalimanýna iner inmez
komaya giren Tunay
Gülcüoðlu�nun hanýmý Nejla
Gülcüoðlu ne yapacaðýný þaþýr‐
mýþ. Emekli sandýðý memurlarý
Viyana�ya gidince Viyana Türk
Büyükelçiliði size yardým ede‐
cek demesine raðman kimsesiz
bir þekilde havalimanýnda orta‐
da kalan hasta ve eþinin yardý‐
mýna Almanya�dan telefon ile
hiç tanýmadýklarý Araba tamirci‐
liði alanýnda iþveren olan Arif
Cengiz adlý Türk vatandaþý koþ‐
muþ. Telefon ile Almanya�dan
taksi ve Ambulans çaðýran Arif
Cengiz bununla da yetinmemiþ
hasta ve eþine maddi yardýmda
bulunmuþ. AKH hastanesinde
uçaktan iner inmez 30 gün
komada kalan Tunay
Gülcüoðlu�nun yardýmýna daha
sonra Aydýnlý aile koþmuþ. Bir
deri ve kemik kalan hastaya her
türlü yardýmý yapan Aydýnlý
Ailesinin hanýmýna yemek baþta
olmak üzere maddi yardým

yapan Aydýnlý aile ameliyat
olana kadar hasta ve eþinin
baþýndan ayrýlmamýþ. Geldikten
iki hafta sonra nakledilmeye
hazýr temiz bir akciðer bulun‐
duðu halde, hasta komada
olduðu için akçiger ameliyatý
yapýlamamýþ.Hasta bundan
sonra yeni bir akciðer bekle‐
meye baþlamýþ. Bu arada asýl
problem hastanenein 100 bin
Avro civarýnda ameliyat parasý
gelmeden ameliyata alamayýz
demesi ile baþlamýþ. Emekli
sandýðýnýn bir hafta içinde gön‐
dermesi gereken para 30 gün‐
den daha fazla bir süre bir
müdürün imzasý yüzünden
gecikince araya Aydýn
Milletvekilleri girmiþ. Stres ve
üzüntü içerisinde, aðzýnda
oksijen maskesi ile yaþam
mücadelesi veren Tunay
Gülcüoðlu Yeni Vatan

Gazetesi�ne þunlarý ifade etti:�
Polis Memuru olarak yýllarca
çalýþtým. Kimsenin baþýna gel‐
memesini dileðim hastalýk beni
yataða ve oksijen maskesine
baðladý. Emekli sandýðý bizi çok
üzdü. Bir müdürün imzasý
yüzünden az kalsýn yarýnki
ameliyata giremiyecektik. Araya
Milletvekilleri ve dernekler girdi
de imza atýldý. Para AKH has‐
tensine ödendi.  Bana hastane‐
de yardým eden Dr. Burak
Erdoðumuþ adlý Türk doktora
içtenlikle teþekkür ederim.
Allah ondan razý olsun. Beni
burada yalmýz býrakmayan
Rýdvan Camisi ve Mescidi Aksa
Camisi�ndeki insanlardan Allah
razý olsun. Allah bu hastalýðý
kimseye vermesin�. Ameliyat
baþarýlý geçti. Gülcüoðlu�nun
ne zaman ayaða kalkacaðý belli
deðil. 
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Merkez Camii�si kermesi müthiþdi
Ýslam Kültür Merkezleri Birliði
tarafýndan Merkez Camii�nde
kermes düzenledi. Merkez Ca‐
mii�nin olduðu yapý 2001 yýlýn‐
dan itibaren Cami olarak hiz‐
met vermeye baþladý. Ondan
önce, 1999 yýlýndan itibaren
Ýslam Kültür Merkezleri�nin
Merkez binasýydý. Binada þuan
da kültürel ve sosyal hizmetler
de veriliyor. 
Merkez Camii�nde 17, 18, 19
Mayýs tarihlerinde 7. geleneksel
Bahar þenliði ve kermesi ger‐
çekleþtirildi. Çok sayýda kiþinin
gezdiði kermes programý mü‐
nasebeti ile Avusturyalýlar da
Camiyi gezme ve Ýslam dinini
yakýndan tanýma  fýrsatý buldu‐
lar. Kermes sorumlusu Oktay
Aslankurt þunlarý ifade etti:
Komþularla ve çevremizle iyi i‐
liþkiler kurmak, merak edenlere
camiyi göstermek Türkiye ye‐
meklerini tattýrtmak amacýyla

düzenlediðimiz kermes yoðun
ilgi ile karþýlandý.  Çocuklar için
eðlence alaný mevcuttu. Kadýn‐
larýmýz da göz nuru el iþlerini
satma imkaný buldular. Ker‐

mese yaklaþýk 10.000 kiþi katýl‐
dý. Amacýmýza ulaþtýk. Son gü‐
ne kadar tepkiler olumluydu.
Çevre bölgelerdeki camilerden
de bize ziyaretler oldu. Ker‐

mesimize iþtirak eden belediye
görevlileri kermesin þartlara
uygun olduðunu belirttiler.
Sponsorlarýmýza ve halkýmýza
teþekkür ederiz.�  



YENÝ VATAN GAZETESÝ

YAÞAMSayý 79 Sayfa 35

Kayseri Saðlýk Müdürü Dr. Kadir
Çetinkara, kanserden korun‐
mak için turþu ve kýzartýlmýþ
yiyeceklerden uzak durulmasýný
önerdi. 
Kansere  yakalanmamak  için  ö‐
zellikle  þu  yiyeceklerden  uzak
durulmasý  öneriliyor;
‐Salamura
‐Turþu
‐Kömürde kýzartýlan yiyecekler
‐Yaðda yapýlan kýzartmalar
Bu yiyeceklerin yaný sýra sigara
ve alkol tüketimi de kansere
davetiye çýkarýyor. 
‐Röngen ýþýðýndan, 
‐Güneþten kaçýnýlmasý öneriliy‐
or. 
Kanserle mücadele için doktor‐
larýn önerisi posalý yiyecekler C,
A, E vitaminli zengin sebze ve
meyveler, süt ve süt ürünlerinin

bol miktarda tüketilmesi tavsiye
ediliyor.
Kanser belirtileri de þöyle sýrala‐
nýyor; 
‐Vücudun herhangi bir yerinde
þiþme sertlik, 
‐Ýyileþmeyen yaralar ya da iyileþ‐
mesi geciken yaralar, 
‐Ben ve siðillerde büyüme ve
renk deðiþiklikleri, 
‐Yutma güçlüðü, rahim, makat
ve vücudun deðiþik yerlerinde
anormal kanama, 
‐Uzun süre öksürük ve ses kýsý‐
klýðý, 
‐Ýdrar ve dýþkýlama alýþkanlýkla‐
rýnda deðiþiklik, 
‐Nedeni açýklanamayan ateþ ve
zayýflama. 
Bu belirtiler her zaman kanser
belirtisi deðil. Ancak bu iþaret‐
lere dikkat edilmesi öneriliyor.

Dikkat: Bu yiyecekler kansere yol açýyor!

Hasar 150.000 Euro
10. Viyana`da hizmet veren
Inter Car´s oto tamirhanesi`nin
kaporta doðrultma atölyesi,
burada  28 Nisan gece saat
0O:30 ile 1:00 arasýnda elektrik
kontaðý veya bir arabadan çýktý‐
ðý sanýlan yangýndan ötürü kül
oldu. 80 m2�lik Atölye, itfaiye‐
nin yaklaþýk 3 saatlik müdaha‐
lesi sonucu kontrol altýna alýn‐
dý. Atölyenin içinde iki  tane
araç vardý. Araçlarýn dizel ol‐
masý büyük bir faciayý önledi.
Atölyede çok sayýda boya mal‐
zemesinin olmasý yangýný kor‐
kunç hale getirdi. Mehmet
Özbek` bize þunlarý söyledi:
�Tamirhanemiz iki bölüm oldu‐
ðu için sadece kaporta atölye‐
miz yandý. Araç tamir kýsmý çok
þükür hasar görmedi. Bu da bir
nebze islerimizi devam etme‐
mizi saðladý. Yanan Atölyenin
içinde 25.000 EURO civarýnda
malzememiz vardý. Fakat
Mülkiyete de zarar geldiði için
ve yan giderlerin olmasý hasarý
150.000 Euro�ya çýkarttý.�
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Avrupa�nýn  en  büyük  Cemevi�nin    temelleri  atýldý

Viyana  ‐  Viyana Alevileri özlem
duyduklarý ibadet mekânlarýna
kavuþuyorlar. Viyana�da Avru‐
pa�nýn en büyük Cemevi�ni inþa
etmek için start verildi. 17 Ma‐
yýs�ta temelleri atýlan Viyana
Cemevi alevi inancýnýn sembol‐
lerini taþýyan bir mimari tarza
sahip olacak. Dünya�da resmi
onaylý ilk Alevi ibadethanesi o‐
lacak olan Viyana Cemevi ayrýca
Macaristan�daki Gülbaba Tür‐
besinden sonra  Avrupa�nýn en
büyük Cemevi unvanýna sahip
olacak. Viyana Cemevi kendine
özgü mimarisi ile Avrupa'da bir
ilki oluþturacak. Cemevi, 12 kö‐
þe halinde ve çatýsý dörtgenlerin
birleþmesi ile 12 gen haline ge‐
tirilerek yeni bir mimari boyut
sunacak. 4 kapýyý simgeleyecek
dörtgenlerden yola çýkýlarak her
bir kösesi bir Alevi imamýný sim‐
geleyecek olan 12gen elde edi‐
lecek. Ýnþa edilecek olan Cem‐
evi bir çok Avusturya�da ilk
Cemevi, Yukarý Avusturya eya‐
letinin baþkenti St. Pölten�de
inþa edilmiþti, ama St. Pölten
Alevi Kültür Birliði�nin tüzel kiþi‐
liði altýnda ve ona baðlý bir
mekan olarak varlýðýný sürdür‐
müþtü. Viyana�daki baþvuru
ise, direkt �ibadet yeri ve
Cemevi� þeklinde yapýldý. 
Konu ile ilgili 12 Mayýs tarihin‐
de Cafe Landtmann�da Alevi
Kültür Birliði tarafýndan bir ba‐
sýn toplantýsý düzenlendi.  Top‐
lantýda Viyana Cemevi Komis‐
yonu Baþkaný Hüseyin Ayýk inþa
edilecek Cemevi hakkýnda bilgi

verdi.   Hüseyin Ayýk, konuyla il‐
gili þu deðerlendirmede bulun‐
du: ��Viyana�da Alevi derneði‐
nin kuruluþundan beri Ale‐
viler�in toplanýp ibadet edebile‐
cekleri bir yere ihtiyaçlarý vardý.
Uzun çalýþmalardan sonra pro‐
jemiz, dünyada belki ilk defa
resmi ibadethane olarak onay‐
latýlmýþtýr. Bu sevindirici bir o‐
laydýr. Üzülerek belirtmek is‐
tiyorum ki Türkiye�de ve diðer
ülkelerde Cemevi statüsü der‐

nekler yasasýna göre düzenlen‐
miþtir. Oranýn mülkü amirleri,
oraya, istedikleri zaman kapa‐
tabilecekleri bir yer olarak
bakýyorlar.Bu nedenle Viyana�‐
da bu yapýnýn onaylanmasý
ciddi bir baþarýdýr. Belirtmek
istediðim diðer þey ise, Cem‐
evi�nin temelini atarken Alevi
dostlarýmýzýn katkýlarýna güve‐
niyoruz ve inanýyoruz ki, hep
beraber Cemevi�mizi kýsa süre‐
de bitireceðiz.��Yine konuyla

ilgili, Viyana Alevi Kültür Birliði
Baþkaný Kazým Gülfýrat, ��kendi‐
mizi ifade etmemizin yolu iba‐
dethanemizin olmasýndan ge‐
çer diye düþündük��, derken;
Viyana Cemevi Komisyonu üye‐
si Þeref Kaya düþüncelerini,
��cemevi 2000�li yýllarda doðan
bir fikirdi. Ciddi bir katýlým bek‐
liyoruz. Viyana çok kültürlülüðü
temsil eden bir þehir. Kendi iba‐
detimizi yapabilmemiz onur
verici��, þeklinde ifade etti.

Viyana Alevileri Cemevi�ne kavuþuyor
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Sarkozy�nin Türkiye karþýtlýðýnýn sýrrý
Fransa�da  cumhurbaþkaný  seçi‐
len  Nicolas  Sarkozy�nin  niye
Türkiye  karþýtý  olduðu  anlaþýldý.
Macar  tarihçi  Sandor  Moso‐
ny�ye  göre,  17.  yüzyýlýn  baþla‐
rýnda  Macaristan  Kralý  2�nci
Ferdinand  döneminde,  Osman‐
lýlara  karþý  savaþan  ve  büyük
kahramanlýklar  gösteren  Sarko‐
zy  ailesi,  asalet  unvaný,  þövalye
armasý  ve  küçük  bir  þato  ile
ödüllendirildi.
Fransa Cumhurbaþkaný adayý
Sarko�nun geçmiþini araþtýrmak
için babasý Pal Sarkozy�nin Ma‐
caristan�da doðduðu köy olan
Allatyan�a giden gazeteciler,
tarih profesörü Sandor Moson‐
y�den aldýklarý bilgileri yayýnla‐
maya baþladýlar. Prof. Mosony,
17. yüzyýlýn baþlarýnda Macaris‐
tan Kralý 2�nci Ferdinand döne‐
minde, Osmanlýlara karþý sava‐
þan ve büyük kahramanlýklar

gösteren Sarkozy�lerin ödüllen‐
dirildiðini açýkladý. Macar Kralý
2�nci Ferdinand tarafýndan asa‐
let unvaný ve þövalye armasý ile
ödüllendirilen Sarkozy�lerin kö‐
yü Allatyan�da bir þato sahibi
de olduklarýný da anlatan tarih‐
çi Mosony, Sarkozy�lere ait
þatonun 2�nci Dünya Savaþý�n‐
dan sonra komünistler tarafýn‐
da yýkýldýðýný açýkladý. Sarko‐
zy�nin annesini terk eden baba
Pal Sarkozy�nin halen parma‐
ðýnda taþýdýðý yüzükte bulunan
küçük ve kýlýç taþýyan arslan ka‐
zýmasýnýn �Türklere karþý göste‐
rilen kahramanlýða karþýlýk�
1628 yýlýnda verilen þövalye
armasýný temsil ettiðini belirten
Macar tarihçi, Sarkozy�nin Tür‐
kiye düþmanlýðý, Fransýz kate‐
dralleri, Haçlýlar ve Þarlken�den
sýk sýk söz etmesini tarihten
gelen aile özelliklerine baðlýyor.

Tarým alanýnda Avrupa Birliði
ülkelerine verilen sübvansiy‐
onlarda 20 milyar Euro�luk bir
miktarýn �haksýz yere� alýndýðý
ortaya çýktý. Alman Die Welt
gazetesindeki habere göre AB
kasasýndan çýkan miktardan
haksýz yere faydalanan ülkeler
listesinde birinci sýrada Rum
Kesimi yer alýyor. Onaylanan
ve kontrolden geçen sübvan‐
siyon taleplerinin yüzde 40�ý
yasalara aykýrý. AB�de sayýþtay‐
ýn yaptýðý incelemede, baþvu‐

rulardaki hesaplama hatalarý,
zaman aþýmý veya tarým alaný‐
nýn bilinçli olarak büyük gös‐
terilmesi gibi yanlýþ bilgiler
ortaya çýktý. Güney Kýbrýs�tan
yapýlan baþvurulardaki hata
oraný yüzde 88,9. Bu oran
Portekiz�de 77,3, Almanya�da
ise 44,2. Yetkililer, �Bu iþin so‐
rumlularý Brüksel�de deðil, AB
ülkelerinin kendilerinde. Çün‐
kü yardýmý alacak ülkenin yet‐
kili makamý bu baþvurulara
onay veriyor� diyor.

Rumlar AB�yi tarýmda
en çok dolandýran ülke

Fransa Cumhurbaþkaný
Nicolas Sarkozy
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Topkapý Sarayý Mönüsü
Tarifi:  Tavuklarýn etini göðüs
alanýndan baþlayýp parçala‐
madan kanadýna kadar
kemiðinden ayýrýn. Kanat
ayýrdýðýnýz et parçanýn
üstünde kalsýn.  Ayýrdýðýnýz
tavuklarý hafif açarak pirzola
demiriyle dövünüz.
Hazýrlamýþ olduðunuz kuru
üzümlü ve bademli iç pilavý
ufak bir kepçe ile açýlmýþ
olan tavuðun but kýsmýna
koyarak , but kýsmýndan
baþlayarak sarýnýz. Kanat
kýsmý üste gelerek ördek

seklini buldurunuz. Tavuðun kemik kýsmýný kýzgýn bir ten‐
cereye atarak sebzeyle iyice kavurun. Bir kaþýk un döküp
karýþtýrýn. Ardýndan su dökerek tekrar karýþtýrýnýz.
Baharatýný zevkinize göre atin ve süzüp servis anýnda karýþ‐
týrýn. Bir tepsiye dizerek üstüne hafif renkli toz biber  ve sývý
yaðla üzerini yaðlayýn.
Yapýlýþý : 200 derece fýrýnda  � fýrýnýn alt kýsmýnda, ateþte 35
dakika kýzartýn. 
Sebzeyi �Haþlanmýþ � sote yaparak soðanla kavurunuz.
Tüm iþlemler bittikten sonra yemeðimiz servise hazýrdýr.
Afiyet olsun!

Malzemeler:

� 3 Tavuk
� 250 gr Pirinç
� 100 gr. Badem
� 100 gr. Kuru üzüm
� 500 gr Fasulye
� 500 gr Havuç
� 125 gr. Margarin
� 1Yemek kasýðý un
� Yarim çay bardaðý sývý yað
� 1 çay kasýðý Toz kýrmýzý
biber

Yemek  tarifimiz  6  kiþiliktir.

Yýlýn yarýsýný Avusturya�da ge‐
çiren Türk sanat müziði sanat‐
çýsý Semra Türel son zamanlar‐
da gerçekleþtirdiði yardým
amaçlý konserlerle takdir top‐
ladý. Son olarak 12 Mayýs tari‐
hinde Münih engelliler derne‐
ði yararýna bir konser veren
Türel ondan önce de Alman‐
ya�da Pakistan depremzedeleri
için bir konser vermiþti. 
Semra Türel ayrýca 11
Aðustos�ta Londra�da Kýbrýs‐
lýlar gecesinde bir konser ver‐
ecek. Avusturyalýlara da TRT
sanatçýlarý ile birlikte bir kon‐
ser veren Türel, Avustur‐
yalýlarýn Türk sanat müziðine
ilgi göstermesinin kendisini

çok mutlu ettiðini belirtti.  

�Avusturya�da ,sadece gurbet‐
çilerimize  TSM sanatýný sun‐
maya çalýþýrken amacým  Ýstan‐
bul müzik kalitesiyle sunmaya
çalýþmak oldu� diyen Türel
bundan sonra Avusturya�daki
gurbetçilere yönelik her türlü
müzik çalýþmasýný býraktýðýný
belirtti. Bunun sebebi olarak
yaptýðý fedakârlýklarýn kýymeti‐
nin bilinmediðini belirten
Türel, �durum böyle iken A‐
vusturyalýlarýn Türk müziðine
gösterdikleri duyarlýlýk beni
çok mutlu etmiþtir� dedi.
Semra Türel ayrýca gazetemize
baþarý dileklerinde bulundu.

Semra Türel�den
yardým konserleri

Semra Türel
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Þahsi iflas kolaylaþtýrýlýyor
Viyana‐ Günde 33 kiþinin þahsi
olarak iflas ettiði Avusturya�da
geçtiðimiz yýl 7500 kiþi þahsi
haciz için dilekçe verildi. Ö‐
deme güçlüðü çekenlerin ve

faturalarýný artýk ödeyemeyecek
kadar borç bataðýna saplanmýþ
olan Avusturyalýlarýn sayýsý yüz
binlerle ifade ediliyor. 
Avusturya�da varolan �þahsi

iflas� (Privatkonkurs) yoluyla,
ödeme gücünü kaybetmiþ kiþi‐
ler 7 yýllýk bir süre zarfýnda bir
ödeme planý ile ya da maaþ
haczi yolu ile borç bataðýndan

ve yükümlülüklerinden kurtula‐
biliyorlar.     
Yapýlmasý düþünülen kanun
deðiþiklikleri ile þimdi þahsi iflas
daha kolay hale getiriliyor. A‐
vusturya Sosyal Ýþler Bakaný
Buchinger þahsi iflasýn daha ko‐
lay hale getirileceðini söyledi.
Yapýlacak deðiþiklikler arasýnda
en önemlisini azami geri öde‐
me oraný olan %10�nun aþaðý
çekilmesi oluþturuyor. Geri öde‐
necek zorunlu miktarýn tama‐
men kaldýrýlmasý yada oranýn
düþülmesi planlanýyor. 
Ayrýca ödeme güçlüðü çekenle‐
rin devamlý hacizlerle karþýlaþ‐
masýnýn önüne de geçilmesine
imkan hazýrlayan deðiþiklikler
yapýlacak. 
Inkasso ve aracý ücretlerinin de
düþürülmesinin öngörüldüðü
deðiþiklik paketine özellikle
Inkasso þirketleri karþý çýkýyor.

300.000  ailenin  boðazýna  kadar  borç  içinde  yaþadýðý  Avusturya�da  þahsi  iflas  (Privatkonkurs)  imkânlarý    geniþletiliyor.  Böylelikle  ödeme
imkanýndan  yoksun  olan  þahýslarýn  da  sürekli  hacizlerle    (exekusion)  karþý  karþýya  kalmasýnýn  önüne  geçilmeye  çalýþýlacak.

Avusturyalýlar  borç  bataðýnda

Viyana‐  Avusturya�nýn en yük‐
sek temyiz mahkemesi bir
Amerikan bankasý olan GE
Money Bank�ýn anlaþma
metinlerinde kullandýðý 41
maddenin kanunlara aykýrý
olduðuna karar verdi. Ýlgili
maddeler sebebiyle bu banka‐
dan kredi alan binlerce kiþinin
haksýzlýða uðratýldýðý belirtiliy‐
or. Amerikalý General Elec‐
trik�in bir alt þirketi olan banka
özellikle anlaþma maddelerini
anlaþýlmaz bir hukuki dille
hazýrlayýp tüketicileri zarara
uðratmasý iddiasýyla Arbeiter‐
kammer (Ýþçi odasý) tarafýndan
mahkemeye verilmiþti.  Mah‐
keme kararýndan sonra GE
Money Bank anlaþma metinle‐

rini Avusturya�da deðiþtirmek
zorunda. Keyfi anlaþma me‐
tinlerinden biri mesela, adý

geçen bankanýn müþterilerini
uyarmadan onlarýn mallarý
üzerine ipotek koyabileceði

maddesi genel anlaþma mad‐
delerinden birini oluþturuyor‐
du.

GE Money Bank niye üzüyor?
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�Ekþi  Sözlük�  adlý  bir  web  say‐
fasýnda  serbest  katýlýmcý  yazar‐
larýn  Avusturya  ile  ilgili  bazen
güldüren  bazen  de  düþündü‐
ren  ilginç  yorumlarýný  ilginize
sunuyoruz:

�Avusturya�
� Teenagerlarýn deðil emeklile‐
rin toplumsal sorun olduðu

ülke. 
� Hala hitlervari selamlaþmanýn
dilsel ve anlamýný yitirmiþ bir
yineleyiþle hüküm sürmesine
karþý, almancaya karþý, yaþanýlýr
ve hatta ömür tüketilebilir ülke.
Alpleriyle, uzun kýrmýzý trenleri,
vadilerindeki atlarý, çiftliklerde
güzel bir yalnýzlýk vaadeden

kokusu, yaðmurlarý, birey'e
tanýnan hareket ve inziva alaný‐
hakký‐, çikolatalarý, ekmek
kokularý, dað yamaçlarýnda ara‐
larýna bir kilise kulesini almýþ
yedi evlik kýrmýzý kasabalarý,
pusu, festivalleri, heidi'nin ya‐
þayýp gülümseyebileceði yer
zaten burasý olabilirmiþ, dedir‐
ten dedirtirken bi þekilde bu
kadar  güzellik karþýsýnda aptal‐
laþtýran öte‐masal ülkesi. 
� Çok sönük bi yaþamý olan
köyümsü avrupa ülkesi...
Yabancýysanýz her þey mübah,
ama avusturyalýysanýz pando‐
mim yaparken swat ekibi sizi
götürebiliyor. 
� 5‐0 yenerek 47 yýl aradan
sonra dünya kupasýna katýlma‐

mýzý saðlayan takým... 
� Düzenli ülke 
� Temiz, pahalý ve medeni ülke
� Aþýrý derecede stabil memle‐
ket. insani bunaltan bir �her‐
seyi garantiye alalim� anlayýþý
vardir. sadece alkol yardýmý ile
katlanýlabilinir.
� Ýnsanýn ruhunu boþaltan yer.
�  Tarafsýzlýk ile tarafgirlik ara‐
sýnda herhangi bir karar ver‐
ememiþ ülke. Dar açýlý bakýþ açý‐
larýna sahip olan insanlarýn
yaþadýklarý memleket. 
� �Burada yaþasam hep� dedi‐
ðim, mutlu olmamanýn olanak‐
sýz olduðu yeryüzü cenneti. kýr‐
salý ayrý güzel, Viyanasý aþýk
olunasý hayal ülkesi. ütopya.

Gümrük kapýsýndan bir Ýngi‐
liz, bir Fransýz, bir Türk geç‐
mek için bekliyorlarmýþ. Güm‐
rük görevlileri valizlerini kon‐
trol etmeye baþlamýþ. Önce
Ýngiliz'in valizine bakmýþlar.
Ýçinden 7 adet don çýkmýþ.
�Niye 7 tane?� diye Ýngiliz'e
sormuþlar. O da �Haftanýn ye‐
di gün var. Hepsi için bir tane.
Pazartesi, Salý, Çarþamba...�
demiþ. �Vay be! Helal olsun
medeniyete, temizliðe bak
adamlardaki.� Sýra Fransýz'ýn
valizine gelmiþ. açmýþlar bak‐
mýþlar 8 tane don. �7'yi anla‐

dýk da niye 8?� diye sormu‐
þlar. Fransýz �Pazartesi, Salý,
Çarþamba... 
Hergün için bir tane, bir tane
de ne olur ne olmaz diye
yedek aldým� demiþ. �Vay be!
Adamlardaki temizliðe mede‐
niyete bak!� demiþ görevliler.
Sýra Temel'e gelince açmýþlar
bakmýþlar tam 12 adet don.
�Vay be! Ne varsa bizim insa‐
nýmýzda var. Þu medeniyete,
þu temizliðe bak!� Sormuþlar
�Neden 12 adet?� Bizimki
cevap vermiþ �Ocak, Þubat,
Mart,...�

�Medeniyet�

Bir gün bütün sarýþýnlar top‐
lanýp ''aptal sarýþýn'' imajýný
ortadan kaldýrmak için arala‐
rýndan bir kiþiyi seçip büyük
bir stadyumda jüri önüne
çýkartýrlar. 
Jüri sorar;
‐ ''4 kere 4 kaç eder?''. 
Sarýþýn düþünür düþünür ve;
‐ ''44'' cevabýný verir. 
Bütün stadtaki sarýþýnlar
ayaða kalkýp bi þans daha bi
þans daha diye baðarýrlar. 
Jüri bir þans daha verir ve
sorar;

‐ ''3 kere 3 kaç eder''. 
Sarýþýn;
‐ ''33'' diye cevap verir. 
Jüri yanlýþ olduðunu söyleyin‐
ce bütün stadtaki sarýþýnlar
yine ayaða kalkarak ''bi þans
daha bi þans daha'' der. 
Jüri son bir þans verir ve
sorar;
‐ ''2 kere 2 kaç eder?''. 
Bizim sarýþýn cevap verir;
‐ ''4'' ve aniden bütün stad
ayaða fýrlar;
‐ ''bi þans daha bi þans
daha''...

�Sarýþýn�

Ekþi sözlükte �Avusturya� yorumlarý



SATILIK
HANDY &  CALLSHOP

3.  Viyana�da  Löwengasse  üzerinde  çalýþýr  durumdaki  hazýr
müþterisi  olan  dükkanýmýzý  devren  satýyoruz.

�  3  kiþilik  Bilgisayar �  tam  donanýmlý
�  4  Kabin �  Müþteri  için  WC  vardýr

Tel.:  0699  109  84  776

Yeni Vatan
Gazetesi�nde yayýnlan‐
masýný istediðiniz ilan‐
larýnýz için
0699  11  64  03  22
nolu  telefonu  arayýnýz.

SERI BORSA
MEISELMARKT�ta
SATILIK  DÜKKAN

15.  Viyana�da  Meiselmarkt  içinde  baharat  üzerine
çalýþan  ve  hazýr  müþterisi  olan  dükkanýmýzý  yalnýzlýk

dolayýsýyla  devren  satýyoruz.

Tel.:  0699  1945  75  12

Wr.  Neustadt�ta
SATILIK SÜPERMARKET
735  m2 alaný  oturan  600  m2 kapalý  alaný  olan

135  m2 �lýk  otoparký  ile  fýrýn  ve  malzemelerimizi
devren  satýyoruz.

Tel.:  0699  139  90  443

SATILIK MARKET
5.  ve  10.  Viyanadaki  çalýþýr  durumdaki  ve
hazýr  müsterisi  olan  Marketimizi  tüm  mal‐

zemeleri  ile  devren  satýyoruz.

Tel.:  01/ 544  08  18

SATILIK RESTORAN
15.  Viyanada  Stadthallenbad�ýn  tam  karþisýndaki  Vogelweidplatz  4�deki
Döner  Pizza  Schnitzel üzerine  çalýþan  Restoranýmýzý  devren  satýyoruz.

� 13 kiþilik Schanigarten  � 170 m2
� 1.090 Euro kira  � 80 kiþilik yer  
� tam donanýmlý   � 45.000 Euro

SATILIK EV MOBILYALARI
Adres deðiþikliði dolayýsýyla 
ev mobilyalarýmýzý satýyoruz.

� Tek kiþilik Yatak (190x90) 60 Euro 
� 6 kapili Kýyafet Dolabý 250 Euro 

Cep:  0650  255  09  09

Tel.:  01/ 971  49  31
Cep.:  0699  102  58  712

SATILIK DÖNER-SSTAND
9.  Viyana,  SPITELAU,  U4,  U6,  Schnellbahn  çýkýþý  Üniversi‐‐
te,  Verkehrsamt,  Fernwärme  yolu  üzerinde.  Çalýþýr  durum‐‐

da  hazýr  müþterisi  olan  büfemizi  DEVREN  satýyoruz.

� 8 kiþilik Schanigarten  � Satýþ fiyatý 175.000 Euro
� Elektrik, su ve kanal mevcuttur  � 11.90 m2

Cep.:  0676  941  46  46
Cep.:  0676  709  70  59

SATILIK
DÖNER  PIZZA HAUS
9. Viyana�da  Gürtel  üzerinde  hazýr  müþterisi  olan
ve  cok  iyi  iþler  dükkanýmýzý  tüm  malzemeleri  ile
saðlýk  sorunlarýndan  dolayý  devren  satýyoruz.

� 25 Sandalyeli � tam donanýmlý � 74 m2

� Üniversite, Verkehrsamt ve U‐Bahn duraklarýna yakýn  
� Bay & Bayan WC

Tel.:  0699  11  81  61  11
Lütfen  ciddi  olan  arasýn! Telefonda  fiyat  ve  detay  bilgi  verilmeyecek!
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ihin  Saðlýðý  Vakfý'nýn  araþtýr‐
masýna  göre,  yararlý  yaðlarýn,
vitamin  ve  minerallerin  eksik
alýnmasý  ile  fast  food  tarzý  bes‐
lenme,  'depresyon,  Alzheimer
ve  þizofreniye'  neden  oluyor.
Ýngiltere�de yapýlan bir araþtýr‐
ma, son zamanlarda halkýn
beslenme tarzýndaki deðiþi‐
kliklerin zihin saðlýðý üzerinde
olumsuz sonuçlara yol açtýðýný
gösterdi. 'Sustain' adlý örgüt
ile Zihin Saðlýðý Vakfý'nca des‐
teklenen araþtýrmanýn sonu‐
çlarýna göre, fast food tarzý
beslenme ile yararlý yaðlarýn,
vitamin ve minerallerin eksikli‐
ði 'depresyon, Alzheimer ve
þizofreni' ile doðrudan iliþkili.
Araþtýrmacýlardan Courtney
Van de Weyer, "Vücudu iyi
beslemek, zihni de iyi besle‐

mek anlamýna geliyor" dedi. 

Araþtýrmaya göre, yemlerde
kullanýlan katký maddeleri ve
tarým ilaçlarý, hayvan organiz‐
masýnda deðiþikliðe yol açýyor.
Bu nedenle de insanlar,
omega 6 adlý yað asidini,
omega 3'ten çok daha fazla

tüketir hale geliyor. Bu denge‐
sizliðe vitamin ve mineral eksi‐
kliði de eklenince, depresyon
ve hafýza sorunlarý ortaya
çýkýyor. Araþtýrma raporunda,
beslenme tarzýnda aminoasit‐
lere, özellikle de balýk tüketi‐
mine daha fazla yer verilmesi
gerektiði belirtiliyor. 

Beyne  faydalý  yiyecekler:
�  Sebzeler (Lifli olanlar)
�  Tohumlar ve fýndýk
�  Meyve
�  Buðday, kepek
�  Organik yumurta
�  Organik olarak yetiþtirilen
ya da vahþi olarak avlanan
balýklar (Özellikle yaðlý olanlar)

Beyne  zararlý  yiyecekler:

�  Kýzartýlmýþ fast food yiye‐
cekler
�  Rafine edilmiþ ve iþlenmiþ
besinler
�  Alkol 
�  Þeker
�  Çay ve Kahve
�  Besinlere konulan bazý ek
maddeler
�  Tarým ilacý içeren besinler

Hamburger beyin saðlýðýný bozuyor
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Ýki Türk bayanýnýn kurduðu
muhasebe bürosu görkemli
binasý ve þirin ofisi ile, iþte Türk
insanýna bu yakýþýr dedirtiyor.
Yaklaþýk 10 senelik tecrübeyi
kendi iþ yerlerinde uygulayan
Fidan Mutlu ve Aysun Þimþek
bir aydýr 20. Viyana,
Höchstädtplatz`daki görkemli
binada hizmet veriyor. Mutlu
ve Þimþek, yaptýðýmýz söyleþi‐
de bize þunlarý söylediler: �
Mesleði  Avusturyalý muhase‐
becilerin yanýnda çekirdekten
öðrendik. Gerekli sýnav ve
iþlemleri yaparak kendi yerimi‐
zi faaliyete geçirdik. Burasý

bizim kendimize ait ilk yeri‐
miz. Müþterilerimizin muhase‐
be üzerine bütün sorunlarýný
hallediyor ve gerekli resmi
yazýþmalarý yapýyoruz. Hatta
Almancasý olmayan müþterile‐
rimizin resmi yazýþmalarýný da
belirli bir ücret karþýlýðý yapýyo‐
ruz. Þirket muhasebe tutumu,
Özel þahýslar için özel gelir
bilanço hesaplamasý, firma
kurulumu, þirket ve özel þahýs‐
lar için  Maaþ hesaplamasý,
muhasebede geliþen yenilikleri
bilgilendirme, gibi tecrübeleri‐
mizi müþterilerimize hizmet
olarak sunuyoruz. 

Müþteri portföyümüzde gas‐
tronomi , Transport þirketleri,
kuaför, Toptancý, Emlakçý,
Mobilyacýlar gibi deðiþik alan‐
da hizmet veren müþterileri‐
miz var. Vatandaþlarýmýz resmi

kurumlardan gelen almanca
yazýþmalarý dil yetersizliði
dolayýsýyla cevap yazmasý
gerekiyorsa güzel bir
Almanca�yla yazýþmayý yapýp
iþin takibini de yapýyoruz.�

Türk Muhasebe Bürosu Hizmette

Toplam 500 oto kapasitesi
bulunan, yaklaþýk 250�si oto‐
park olarak deðerlendirilen
alanda 250 otoluk satýþ alaný
bulunmakta. Araba pazarýna
girdiðinizde her çeþit, marka
ve model aracý bulmak müm‐
kün. Çok Sayýda galerinin
yani sýra sahibinden satýlýk
araç bulma imkanýnýz var.
Hatta içerisi o kadar kalabalýk
ki bir tanýdýðýnýza rastlama‐
mak içten deðil. 
Araba pazarýný düzenleyen
Bilal Güçlü bize þunlarý söyle‐

di: �Buraya yaklaþýk 1000 kiþi
geliyor. Birçok müþterimizin
araçlarýný satýp buradan
mutlu ayrýlmasýný görmek bizi
yaptýðýmýz isin ne kadar baþa‐
rýlý olduðunu gösteriyor. Biz
her Cumartesi saat 8 ile 13
arasý buradayýz. Hem de ister
güneþ, isterse yaðmur veya
kar olsun. Biz buradayýz .
Vatandaþlarýmýzý uygun fiyata
araç sahibi yapacak bir düzen
kurduk. Tüm  yurttaþlarýmýz
davetlidir. Alýcý olarak girmek
ücretsizdir. 

Viyana�daki tek
açýk hava oto pazarý

20 senedir müzikle uðrasan
Mehmet Ali Eryýlmaz aslýnda
bir baðlama ustasý.
Kendisiyle Yaptýðýmýz söyleþi‐
de, �ben aslýnda müzisyenim,
ses sanatçýsý deðil. 
Bu Eser için 3 ile 4 sene ara‐
sýnda uðraþý verdim. Parçalar

anonim, yýllarca dinleyip
usanmayacaðýmýz eserler. Bu
çalýþmayý yaparken ticari bir
amacým yoktu, tamamen
zevk aldýðým bir çalýþmaydý. �
dedi. CD�yi Pamukkale Müzik
Market ve Akdeniz Müzik
Markette bulabilirsiniz.

Memoli`nin CD si çýktý 
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Ilýsu Barajýna karþý Yeþiller FPÖ ittikafý

Viyana  ‐  Avusturya hükümeti‐
nin, tarihi Hasankeyf ilçesi ol‐
mak üzere birçok yerleþim böl‐
gesini su altýnda býrakacak olan
Ilýsu barajýnýn inþaatýna yeþil ýþýk
yakmasýnýn ardýndan Avustur‐
ya�da proje ile ilgili ateþli tartýþ‐
malar yaþanýyor. 

Avusturya Maliye Bakanlýðý
Kurulu, Ilýsu Baraj ihalesini alan
Andritz AG isimli þirketine ihra‐
cat 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 verilmesine karar ver‐
miþ, böylece Avusturya 50 bin
kiþinin evlerinden olmasýna ve
deðerli doða ve kültür varlýklarý‐
nýn ebediyen yok edilmesine
yol açacak bir projeyi finanse
etmiþ oluyordu.
Bunun üzerine birçok çevre
örgütü ve Yeþiller Partisi projeyi
engellemek, en azýndan Avus‐
turya�nýn projeye verdiði temi‐
natýn önüne geçmek amacýyla
harekete geçti. Yeþiller Parti‐
si�nden, Avusturya Meclisi 3.
Baþkaný Eva Glawischnig birçok
muhalefet milletvekili ile ba‐

rajdan etkilenecek bölgeye bir
gezi düzenlemeye karar verdi.
Glawischnig,  Krone Gazete‐
si�ne verdiði mülakatta hükü‐
metin kararýný sert bir þekilde
eleþtirirken, Ilýsu Barajý Proje‐
si�nin bir çevre felaketi olduðu‐
nu belirtti.
�Böyle bir barajýn Avrupa�da

yapýlmasýna asla izin verilmez‐
di� diyen Glawischnig, ayrýca
Avusturya�nýn bölgedeki dünya
kültür miraslarýnýn yok edilme‐

sinden sorumlu olmasýna izin
verilmemesi gerektiðini ifade
etti. Konu ile ilgili bölgeye
düzenleyecekleri geziyi muha‐
lefet milletvekilleri ile gerçekleþ‐
tireceklerini belirten Glawi‐
schnig, �FPÖ� bile davetli.�
dedi.   Yeþillerin FPÖ ile bu ko‐
nuda flört etmesi sanki �düþ‐
manýmýn düþmaný dostumdur�
içerikli çin atasözünü hatýrlatýy‐
or diyen bir uzman �bu durum
çok garip� dedi. 

Almanya�da Kanal 7 INT�i polis niye bastý?
Almanya  polisi,  Kanal  7  INT�in
Almanya�nýn  Frankfurt  kentin‐
deki  binasýna  ve  ayný  binada
faaliyet  gösteren  Avrupa  Deniz
Feneri  E.V�nin  merkezine  bas‐
kýn  düzenlendi.

Berlin‐ Avrupa Deniz Feneri'nin
gelirlerini üç yýldýr izleyen
Alman mali polisi, Kanal 7 INT'e
340 polisle baskýn düzenledi.
Baskýnda çok sayýda bilgisayar
ve evraka el konuldu. Kanal 7
Avrupa Genel Müdürü Mehmet
Gürhan'ýn da aralarýnda olduðu
üç yönetici gözaltýna alýndý.
Avrupa Deniz Feneri E.V.'nin
topladýðý 16 milyon Euronun 8
milyonunu Kanal 7'nin kulland‐
ýðýný öne süren Alman savcýlýðý,
diðer 8 milyon Euronun bir kýs‐
mýnýn  Filistinli bir gruba akýtýl‐
dýðý ihtimali üzerinde duruyor. 
Kanal 7 INT'ten yapýlan açýkla‐
mada, baskýn doðrulanarak

þöyle denildi: "Edinilen ilk bilgi‐
de; mali açýdan soruþturma
yürütüldüðü öðrenilmiþ, ancak
soruþturmanýn mahiyeti hak‐
kýnda baþka hiçbir açýklama

yapýlmamýþtýr. Þu ana kadar
basýnda olayla ilgili yer alan,
yukarýda belirttiðimiz hususla‐
rýn dýþýndaki bilgiler gerçeði
yansýtmamaktadýr. Konu, kuru‐

mumuz avukatlarý tarafýndan
yakinen takip edilmektedir." 
Deniz Feneri Derneði Genel
Merkezi'yse Avrupa Deniz Fe‐
neri E.V. adlý kuruluþla aralarýn‐
da organik bir bað bulunmadý‐
ðýný açýkladý. 
Almanya'da kurulu Avrupa
Deniz Feneri E.V.'yle ilgili haber‐
lerde, Deniz Feneri Derneði'nin
logosunun kullanýldýðý kaydedi‐
len açýklama þöyle: 
"Deniz Feneri E.V., çeþitli zam‐
anlarda derneðimize ayni ve
nakdi baðýþlar yapmýþ, bu baðý‐
þlar, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn izniyle
kayýtlarýmýza geçirilerek, derne‐
ðimize baþvurmuþ ihtiyaçlý aile‐
lere ulaþtýrýlmýþtýr.
Almanya'da kurulu bulunan
'Deniz Feneri E.V' isimli kurulu‐
þla derneðimizin organik bir
baðý olmadýðý gibi Almanya'da
temsilcilik ya da þubemiz de
bulunmamaktadýr."

Eva Glawischnig


