
12. Viyana’da oturan Hüseyin Koç, kardeşinin ortadan bir anda kaybolmasına rağ-
men ümitlerini tüketmiş değil. Tüm Avusturya’da kardeşini didik didik arayan 
Hüseyin Koç, kardeşi Aytekin Koç için Casablanca başta olmak üzere dünyanın bir 
çok ülkesinde aramalara devam ediyor. Görenlerden yardım isteyen Hüseyin Koç, 
“Canım kardeşim Aytekin’i gören var mı?” dedi.       Haberin devamı sayfa 27’de.

Hükümet anlaştı! 100 Euro daha az kira ödeyeceğiz
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Verlagspostamt 1010 Wien P.b.b 03Z035310M

Kira artışlarına
uyumlu çözüm! Haberin

Devamı
S. 2’de

Dünyanın her yerinde kardeşini arıyor!

ATİB’ten Eğitim Atağı

10.  Viyana’da bulunan 
ATİB’ten öğrencilerin başa-
rısını arttıracak yeni bir ça-
lışma başlatıldı. ATİB tara-
fından desteklenen proje ile 
eğitim problem yaşayan aile-
lerin çocuklarına destek veri-
lecek.      Devamı Sayfa 12’de 
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Vİyana – Avusturya‘da 
yaşayan Türkiye‘den 
göç etmiş insanların 

çoğu kiracı olarak hayatla-
rını sürdürüyor. Yeni uygu-
lama dolayısıyla Türkleri de 
ilgilendiriyor. Yeni kanuna 
göre kiracılar daha az zam 
ile karşılacak. Kira artış en-
deksleri (kontratları 1994 
yılından sonra imzalanmış 
eski yapılarda ödenen kira-
lar), Nisan ayında Aralık ayı 
enflasyon değeri olan %3,6 
oranında değil, geçen yılın 
ortalama enflasyon değeri 
olan % 2,2 oranında arttırı-
lacak ve yılda en az 100 Euro 
tasarruf edilecek. 

Adalet Bakanı Maria Berger 
(SPÖ) ile Ekonomi Bakanı 
Martin Bartenstein (ÖVP) 
arasında kira artış değerleri 
konusunda fikir birliği sağ-
landı.   

İşçi Odası’nın verdiği bilgi-
ye göre, çoğu Belediye evle-
ri olmak üzere 350.000 hane 
bu yasa kapsamına giriyor. 
Belediye evlerinin kirala-
rını planlanan ölçüde art-
tıramayacak olan Viyana 
Belediyesinde durum so-
ğukkanlı l ıkla karşı lan-
dı: İl Sosyal Konut müdürü 
Michael Ludwig (SPÖ), sayı-
ları 220.000’i bulan Belediye 

evlerinin büyük bir bölümü-
nün farklı kontrat koşulla-
rına tabi olduğunu, ayrıca 
Belediye evlerinin kiraları-
nın yasaların öngördüğü öl-
çüde arttırılmasına da he-
nüz karar verilmediğini 
belirtti. 

Emlakçılarda yeni kararlar-
dan payını aldı. Komisyon 
ücreti olarak üç kira bedeli 
en fazla iki ve daha altı ola-
bilecek.

„Neredeyse 100 Euro“ 

Avusturya‘da Kira artış oran-
ları, kooperatif konutlarının 

çoğunda olduğu gibi ser-
best piyasada da çoğunluk-
la temel değer olarak kabul 
ediliyor. Hemen bütün ki-
ra kontratları, kiranın enf-
lasyon ölçüsünde artmasını 
öngörüyor. Ancak kira artı-
şı  oranları bir çok yere göre 
farklılık gösteriyor. 

Enflasyonun yüzde beş ora-
nında artmasıyla kiraların 
da yüzde beş oranında art-
tığı kategori kiraları (ço-
ğunlukla eski tarihli kira 
sözleşmeleri) yasa değişik-
liğinden etkilenmiyor, bu 
tip kontratlarda bir sonraki 
zam sonbaharda yapılacak. 
„Mietrechtliches Inflation
slinderungsgesetz“ (MILG, 
Kira hukukunda enflasyonu 
hafifletme yasası) etkisiyle, 
500 Euro tutarındaki aylık 
kira ödeyen bir kiracı, yılda 
vergi dahil 92 Euro tasarruf 
edecek.

Ekonomi Bakanı Bar-tens-
tein, SPÖ’nün talep ettiği 
ve „Gusi-Hunderter“ adıy-
la bilinen 100 Euro’luk yar-
dıma atıfta bulunarak „Bu 
neredeyse 100 Euro demek-
tir“ dedi. Ancak, yeni ya-
sayla karara bağlanan „yüz-
lük“ devlet tarafından değil, 
mevcut kira sözleşmelerin-
de beklenen ölçüde zam ya-
pamayacak olan ev sahiple-
rince ödenmiş olacak. 

Kira artış endekslerine son-
baharda yeni bir sistem ge-
tirilmesi planlanıyor. Tıpkı 
kategori kiralarında oldu-
ğu gibi, enflasyonun yüzde 
beş oranında artmasıyla ki-
ralar da yüzde beş oranın-
da artacak. Böylece şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da kiraların enflasyo-
na uyumu sağlanacak, an-
cak artış sonradan yürürlü-
ğe girecek. 

Bakan Berger, gerek kategori 
kiraları gerekse kira endeks-
leri için yüzde on oranının 
temel alınmasını savunmuş 
ve bu tutumuyla gerek ev 
sahipleri gerekse komisyon-
cular tarafından „Sözleşme 
özgürlüğüne ağır bir darbe“ 
vurmakla eleştirilmişti.  

100 Euro daha az
kira ödeyeceğiz

Hükümet kiracıları rahatlatmak istiyor: Kira artışlarında zaman 
dilimi kaydırıldı, emlakçılara daha düşük komisyon ödenecek. 
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Voralberg- Avusturya 
Katolik Kilisesi‘nin ön-
de gelen temcilcilerin-
den Vorarlberg pisko-
posu Elmar Fischer, 
ülkedeki minare inşaat-
larına Wiener Zeitung ga-
zetesine verdiği bir rö-
portaj  ile tepki gösterdi. 
Piskopos, Avusturya‘nın 
dini özgürlükler kanunu-
nun cami inşasına izin 
verdiğini fakat bir toplu-
ma katılan dini ve etnik bir 
grubun da ilk olarak „en-
tegrasyon ruhunu benim-
semesi“ gerektiğini ifade 
ettikten sonra  „Minareli 
camiler provokasyondur“ 
dedi.  Açıklamada Fischer 
Avusturya halkının iba-
det yerleri ve cami inşa 

edilmesine karşı olmadı-
ğı fakat minareli cami in-
şasının Vorarlberg‘daki 
halkın ekseriyetinin hissi-
yatını rencide edeceği ifa-
de edildi. 

Fischer, yasaların bas-
kısıyla cami yapımının 
gerçekleştirilmesini, ‘’ 
İslamcıların ağırlıklı ol-
duğu ülkelerde çoğunluk-
la yasak olan bazı olanak-
lardan (Avusturya gibi) 
demokratik bir ülkede ya-
rarlanılmasına yarayan 
bir tutum’’ olduğunu ifa-
de etti. Fischer ayrıca hal-
kın uzun zamandan beri 
Müslümanların mescitle-
rini sorun çıkarmadan ka-
bul ettiğini, ancak mina-

reli camilerin ‘’Vorarlberg 
halkının büyük bir çoğun-
luğunun zihniyetine uy-
madığını’’ da vurguladı. 
Fischer bu sözleriyle Pazar 
günü açık bir dille cami 
yapımının yasaklanma-
sına karşı çıkan Kardinal 
Schönborn’un aksini ifa-
de etmiş oldu. Viyanalı 
Başpiskopos Schönborn 
Avusturya televizyonu 
ORF’te, din özgürlüğü-
nün, dinin gereklerinin 
hem özel hem alenen ye-
rine getirilebilmesini ga-
ranti ettiğini belirtmişti. 
Schoenborn, „Viyana‘da 
minareli camiler var. 
Bunda bir problem var mı? 
Ben herhangi bir problem 
göremiyorum“ dedi. 

PiskoPos’DAN sERt çikiş 

Avusturya Cumhurbaş-
kanı Heinz Fischer 19 
Mayıs‘ta  Türkiye’ye resmi 
bir ziyarette bulunacak. 
22 Mayıs tarihine kadar 
sürecek resmi ziyarete 
Avusturya Ticaret Bakanı 
Bartenstein ve Avusturya 
Ticaret Odası başkanı Leitl 
geniş bir işadamları heye-
ti ile katılacaklar.  Ankara, 
Kayeseri ve İstanbul şehir-
lerini geniş bir heyet ile 
ziyaret edecek Cumhur-
başkanı Fischer siyasi gö-
rüşmeler yanında  çeşitli 
kültürel organizasyonlara 
katılacaklar. 

 Fischer 
Mayıs’ta 

türkiye’ye 
gidiyor

Avusturya vatandaşlığına 
geçenlerdeki azalmanın ÖVP 
hükümeti döneminde alınan 
katı yasaların neden olduğu 
belirtildi. İstatistik Dairesinin 
verdiği bilgilere göre, vatan-
daşlığa geçenlerin büyük bir 
bölümünü Avusturya‘da do-
ğanlar oluşturuyor. 

Türkplatformu Bu yıl vatan-

daşlığa geçenlerin %36,6‘ı 
yani 5.001 kişinin Avusturya 
doğumlu olduğu, geçenlerin 
hemen hemen %60‘ının 30 
yaşın altında olduğu, yarısı-
nın ise 15 yaşın altında oldu-
ğu ve %2,1 ‚inin de 60 yaşı-
nın üzerinde olduğu bildirdi.  
2007 yılında Avusturya va-
tandaşlığına geçenlerin 4.216 
‚sı eski Yugoslavya vatandaş-
ları (Sırp ve Bosnalılar ön-
celikle) daha sonra sırası 
ile Türk, Hırvat, Romanya, 
Almanya (113 kişi) ve ABD 
(48 kişi) olarak açıklandı. 
Geçen yıl Avusturya vatan-
daşlığına geçenlerin büyük 
bir kısmının vatandaşlığı ya 
eşinden dolayı aldığı yada 
Avusturyalı anneden doğan 

veya babadan olanların aldı-
ğı bildirildi. 

Avusturya vatandaşlığa 
geçenlerin en fazla azal-
d ığ ı  N i e d e r ö s t e r r e i c h 
Eyaletinde (%56,6), son-
ra da Burgerland, Kärnten, 
Steiermark ve Oberösterreich 
Eyaletlerinde %50‘nin üze-
rinde azalma görüldüğü, 
Vorarlberg Eyaletinde ise 
bunun (%29,9) olduğu be-
lirtildi. 

Viyana‘da ise bir değişiklik 
görülmediği ve 2007 yılın-
da Viyana‘da 5.200 kişiye, 
Oberösterreich Eyaletinde ise 
2.025 kişiye Avusturya vatan-
daşlığı verildiği açıklandı. 

Avusturya vatandaşlığına 
geçenler yarı yarıya azaldı

Viyana- Yasaların zorlaşmasından ötürü her yıl Avusturya vatandaşlığına 
geçiş sayısı azalıyor. 2006 yılında Avusturya vatandaşlığına geçenlerin 
sayısı 26.259 kişi olmasına rağmen, bu sayı 2007 yılında hemen hemen % 
46,5 azalarak 14.041 olduğu açıklandı.
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Viyana – Brigittenau böl-
gesi Belediye başkanı Karl 
Lacina, „ Dammstraße 37 
adresindeki ATİB İslam 
Merkezi ile ilgili olarak, so-
mut ve olası sorunları açı-
ğa vurmak ve çözüm 
bulmak üzere 
çalışma grup-
larının top-
lam iki top-
l a n t ı s ı n a 
merkezin kom-
şularının da davet 
edildiğini“ söyledi.  Bu çalış-
ma grupları toplantılarında 
trafik ve gürültü sorunları 
ele alındı. „Bu toplantılarda 
İslam Merkezi’nin sorumlu-
su ATIB taleplerinden bü-
yük ölçüde ödün verdi. VP 
İlçe Meclisi üyesi Aigner 
ve grubunun bu görüşme-
lerden haberi vardı. Aigner 
şimdi aksini iddia ediyorsa, 
hangi nedenle bilerek ger-
çeğe aykırı açıklama yaptı-
ğını sormak gerekir“, dedi.
Lacina. Grup çalışmalarının 
başında, Brigittenauer Haus 
der Begegnung’da forum yö-
neticisi başkanlığında yapı-
lan arabuluculuk görüşme-

lerinde çevre sakinlerinin 
istekleri saptandı. Daha 
sonra iki çalışma grubu top-
lantısı yapıldı: Gürültü ko-
nusunda, kültür merkezinin 
avlusunun çatı altına alın-

masına, toplantı 
salonlarında 

özel ses ya-
lıtımı yapı-
larak klima 
cihazı kon-

masına karar 
verildi. ATIB ayrı-

ca, cami mekanıyla toplan-
tı salonlarını aynı zamanda 
kullanmamayı, böylece zi-
yaretçi sayısında artışa ne-
den olmamayı kabul etti. 
Trafik sorununu inceleyen 
çalışma grubu toplantısın-
da kısa süreli park alanla-
rının daha sıkı kontrol edil-
mesi, bu konuda polisten de 
yardım sağlanması kararlaş-
tırıldı. ATIB, kültür merkezi 
ziyaretçilerini toplu taşıma 
araçlarıyla merkeze ulaşma 
konusunda yoğun olarak 
bilgilendirecek. ATIB, plan-
lanmış birkaç büyük toplan-
tı tarihlerinde özel koruma 
görevlileri bulunduracak. 

Önlemlerin gereken sonuca 
ulaşıp ulaşmadığı, bölge sa-
kinlerinin düzenli aralıklar-
la yapacakları konuşmalar-
da kontrol edilecek. „ATIB, 
çalışma gruplarında böl-
ge sakinlerinin isteklerini 
göz önüne alarak taleple-
rinden büyük ölçüde ödün 
verdiği açıklamalarda yer 
aldı. Grup çalışmalarının 

sona ermesiyle ve ATIB’in 
kültür merkezini genişlet-
mesinin yasal hakkı olduğu 
da özellikle dikkate alına-
rak bu konu bölge başkan-
lığı açısından şimdilik hal-
ledilmiştir,“ dedi Lacina. 
Bölge başkanı, entegrasyon 
ve göç konusundaki cid-
di politik tartışmaları pren-
sip olarak olumlu karşıla-
dığını sözlerine ekledi. VP 
İlçe Meclisi üyesi Aigner 
İslam Kültür Merkezi’ni red-
detmekle, kendi partisi-
nin Viyana İl Meclisinde 20 
Eylül 2007 tarihinde imzala-
dığı ırkçılık ve yabancı düş-
manlığına karşı ortak karar 
önerisine ve partisinin tutu-
muna da karşı çıkıyor. Bölge 
başkanı, eyalet parti grubu-
nun bir ÖVP sorumlusunun 
FPÖ ve aşırı sağcılarla tuhaf 
bir işbirliğine girerek halkın 
inisiyatifini kötüye kullan-
masına daha ne kadar göz 
yumacağını merak ettiğini 
sözlerine ekledi. 

AtİB, 20. Viyana için kolları sı-
vadı

Camii için orta nokta bulundu
Brigittenau bölgesi başkanı Karl Lacina, Dammstraße’deki  ATIB İslam merkeziyle ilgi-
li olarak çalışma gruplarının vardığı sonuçları açıkladı..

Brigittenau ATİB İslam Merkezi – Bölge başkanı Lacina önemli mesaj

Avusturya‘nın başkenti 
Viyana‘da, geçtiğimiz 

yıl Eylül ayında Avusturya 
Türk İslam Birliği‘nin 
(ATİB) eski merkezinin ge-
nişletilmesine karşı protes-
to düzenlenmişti. Olay şöy-
le gelişmişti. 20.Viyana‘da 
500 kişinin katılımı ile bir 
protesto düzenlenerek, ye-
nilenecek olan camiye kar-
şı bir protesto mitingi dü-
zenlenmişti.

Protestocuların içinde Neo 
Nazi kıyafetli gençlerin de 

bulunması dikkat çek-
mişti.300 polisin güvenli-
ği sağladığı gösteriye ırk-
çı Özgürlükçüler Partisi 
(FPÖ) Genel Başkanı 
Heinz Christian Strache 
de katılırken, Sosyalist Sol 
Parti‘nin organizasyonu ile 
yine 20. Viyana‘da 100 ki-
şilik grup da ırkçılığa kar-
şı gösteri yapmıştı. İddiaya 
göre, 20. Viyana‘daki ATİB 
binasının genişletilmesini 
protesto eden organizatör-
ler ise inanç özgürlüğüne 
karşı olmadıklarını fakat 
yaşam alanlarına camile-
rin girmesini istemedikle-
rini açıklamışlardı.

Ne olmuştu
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BG4 Mimarlık Şirketi‘nden 
alınan bilgilere göre, 2007 yı-
lı başında Viyana 10. bölge-
de ATİB merkezini bitirdik-
ten sonra, şimdi de Viyana 
20.  bölge Dammstraße’ 
de Entegrasyon ve Kültür 
Merkezi ele alınıyor. 20. 
Viyana‘da camii yapımıy-
la ilgili olarak çıkarılan zor-
luklara rağmen yasal izin-
lerin alındağını belirten 
Mimar Melih Yerlikaya, şun-
ları ifade etti,
Proje yönetimi altında pro-
je planlarını yapmış ve böl-
ge sakinlerinin tüm kar-
şı çıkmalarına rağmen tüm 
resmi izin süreçlerini posi-
tif olarak sonuçlandırmış-
tır.  Resmi daireler inşaat 
ruhsatını vermiş olup der-
nek binasının inşaa edilme-
si için artık bir engel kalma-
mıştır.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:
ATİB Derneği adına yaklaşık 
2 yıl önce planlara başladı. 

Başından itibaren komşu-
lar bu inşaat projesine kar-
şı çıkıyordu. Öne sürülen 
en önemli nedenler otomo-
billerin yaratacağı, cadde-
de oyun oynayan çocuklar 
ve gösteri salonunda yapı-
lacak etkinlikler nedeniyle 
oluşacak gürültüydü.

ATİB derneği oranın sakin-
leri ile karşılıklı anlaşılmış 
çözümler üretebilmek için 
çözüm önerilerine, uzlaş-

maya ve hatta daha fazla 
masrafı karşılamaya hazır-
dı. Böylelikle Dammstrasse 
projesi bu problemleri çöz-
me ana düşüncesi ile geliş-
tirildi.

Bu yöndeki ilk önlem ATİB 
merkezinin ve etkinlikle-
rinin Viyana 10. bölgesine 
kaydırılması oldu.  Bundan 
başka bodrum katında oto-
mobiller için bir garaj, ço-
cuk yuvası ve çocukların 

oynayabilecekleri bir teras 
ve yeşil alan ek olarak top-
lantı- gösteri salonunun gü-
rültü engelleyici şekilde ya-
pımı planlara dahil edildi. 
Bundan başka cephenin mi-
mari karakteri komşuların 
istekleri doğrultusunda ha-
zırlandı. Başlarda sivri bir 
şekilde uzayan cephe par-
kın görünüşünü büyütmek 
amacıyla yuvarlatıldı. 

Sonuçları inşaat planla-
rına yansıtılan komşular-
la uzun bir konuşma ve ara 
bulma sürecinin sonucunda 
ve 4 etaplı inşaat görüşme-
lerinden sonra resmi daire-
ler positif bir karar verdiler. 
BG 4 Mimarlık ve ATİB iki 
yıl boyunca komşularla an-
laşabilmek için çaba göster-
diler. Bu özellikle ATİB der-
neğinin bölge sakinlerinin 
istekleri doğrultusunda fe-
dakarlıklar ve uzlaşmalar 
yapması sayesinde gerçek-
leşebildi. 

Brigittenau bölgesi 
Belediye başkanı 
Karl Lacina
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Viyana-2007 yılı Eylül 
ayında (19’u İzmir’den 
gelen ve 43’ü Viyanalı) 

62 öğrenci, Viyana’da kü-
çük çalışma grupları oluş-
turarak yaptıkları çalışma 
ve bunu izleyen İnternet ile-
tişimiyle toplam 11 piyasa 
araştırması ve örnek olay in-
celemesi geliştirdi. Bu çalış-
maların sonucu 5 Mart 2008 
günü Viyana bfi yüksek oku-
lunda kamuoyuna tanıtıl-
dı. Viyana bfi yüksek okulu 
proje grubu başkanları Prof. 
(FH) Dr. Rudolf Stickler, Prof. 
(FH) Dr. Andreas Breinbauer 
ve Mag. Christian Malus pro-
je ödevleri için aşağıdaki ko-
nuları seçmişti: 1-Türk ve 
Avusturya banka ve sigor-
talarının ortak girişim ola-
nakları, 2-Türkiye’de ulus-
lar arası lojistik süreçlerinin 
yönlendirilmesi, 3- Uluslar 
arası projelerde kültürel fark-
lılıklar. Türkiye Büyükelçisi 
Selim Yenel, „Business & 
Investment Location Turkey“ 

yayınından etkilendiğini be-
lirterek Türkiye’nin yüksek 
potansiyeline dikkat çekti. 
Avusturya şirketlerinin Türk 
piyasasına girmek için dü-
şünce engellerini aşamadık-
ları anlaşılıyor

Öğrenciler Unitcargo İstanbul 
firmasını yönlendirdi

Lojistik grupları öğrencile-
ri, öncelikle önemli müşteri-
si (dünyanın en büyük mo-
bilya imalatçılarından biri 
olan) „Furnburn“ adlı şirketi 
esas alarak Unitcargo firma-
sının Türkiye pazarına girişi-
ni yönlendirdi.

Öğrenciler, özellikle pi-
yasa yakınlığı nedeniyle 
İstanbul’da bir şube açıl-
masının uygun olduğu so-
nucuna vardı. Türkiye’nin 
G S M H ’ s ı n ı n  % 2 0 ’ s ı 
İstanbul’da oluşuyor ve tüm 
fabrikaların %35’i bu yö-
rede bulunuyor. Unitcargo 

firması, önerilere uyarak 
2008 yılının Ocak ayında 
İstanbul’da bir şube açtı. 
Firmanın pazarlama ve satış 
müdürü, Viyana bfi meslek 
züksek okulunun eski me-
zunlarından biri. Unitcargo 
genel müdürü Mag. Davor 
Sertic, „Öğrencilerin analiz 
ve önerilerinden son derece 
memnun kaldımç Piyasaya 
girişimizi bir ay içinde ger-
çekleştirdik“, dedi. Prof. (FH) 
Dr. Andreas Breinbauer, çok 
kültürlü öğrenci grubunun 
Türkiye’de lojistik ve nakliye 
yönetimi alanlarındaki ana-
lizlerini açıkladı ve bu alan-

daki büyüme hızının inanıl-
maz boyutlarda olduğuna ve 
altyapı gelişmesinin bu hıza 
ayak uyduramadığına dik-
kat çekti. 

Kişi ve mal ulaşımının %90-
95’i karayolunda yapılıyor.  
Demiryolu ulaşımı %4’lük 
oranıyla geri planda kalı-
yor. Demiryolu ağının sade-
ce beşte biri elektriklendi-
rilmiş durumda bulunuyor. 
Her gün 50.000-70.000 adet 
kamyon geçişini sağlayan 
Boğaz köprüleri geçmişte ol-
duğu gibi günümüzde de tra-
fik darboğazını oluşturuyor. 

türkiye – yüksek potansiyeli 
küçümsenmiş bir piyasa 

“Business & Investment Location Turkey“ 
(İş ve yatırım merkezi açısından Türkiye) 
adlı yayının bfi Viyana meslek yüksek oku-
lunda tanıtımı gerçekleştirildi.

FH bfi Viyana Müdürü Holzinger ve Büyükelçi Selim Yenel 

Podiyum soldan sağa: Mag. Christian Malus (Studiengangsleiter FH bfi Wien), Prof. (FH) Dr. Andreas Breinbauer (Vizerektor 
FH bfi Wien), Caglayan Caliskan (Caliskan & Network), Prof. (FH) Dr. Rudolf Stickler (Rektor FH bfi Wien), Mag. Monika 
Unterholzner (Leiterin Europaservice WWFF), Mag. Davor Sertic, MBA (GF Unitcargo)
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Satılık iş yeri Çiçekçi, 
İnternet Kafe, Call Shop

İnternet kafe, Çiçekçi ve Call Shop olarak hizmet 
veren büyük iş yerimizi yalnızlıktan ötürü acilen satıyo-
ruz. İş yerimizde 5 adet bilgisayar-internet masası, 6 
telefon kabini, yüzlerce çiçeğin bulunduğu çiçek satış 
alanımız da bulunmaktadır. İşyerimiz 81 metre kare ala-
nına kuruludur. Aylık kiramız ise  465 Euro‘dur. Lütfen 
ciddi olanlar arasın.

Adres: Gablenzgasse 46 
4-6 1160 Wien, Tel. 0 699 1990 39 26

Satılık iş yeri:
BLUMEN + INTERNET + TELEFON 

BLUMEN

INTERNET 

TELEFON

Altın muska
Dünyanın en eski muskalarından biri bu-
lundu. Altın muskanın içindeki cümleleri 
şaşkınlık yarattı.

VİYANA-Avusturya‘nın 
Burgenland eyale-
tindeki Halbthurn 

köyünde dünyanın en eski 
muskalarından biri bulun-
du. İnceleme yapan Viyana 
Üniversitesi arkeologları 
altın muskanın millattan 
sonra üçüncü yüzyıla ait 
olduğunu açıkladı. 

Muskanın üzerinde Yunan 
alfabesiyle şunlar yazı-
lı:  „İsrail‘i duy, efendimiz 
tanrıdır. Efendimiz birdir.“  
Muskada yazılı olan İsrail 
bugünkü İsrail devleti an-
lamına gelmiyor. Orada bir 
kişiden bahsediyor.  

Altın muskanın basın tanı-
tımını Avusturyalı arkeolog 
Nives Doneus yaptı. 
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Hesaplı seçenek
Bir kilo doğal gaz, harç ve 
vergiler dahil olmak üzere en 
fazla 90 Cent’e temin edile-
bilir. Oysa bir kilo doğal gaz-
da, 1,5 litre süper benzin ve-
ya 1,3 litre Diesel ile eşdeğer 
enerji bulunmaktadır. Doğal 
gazla çalışan otomobil kulla-
nan sürücüler, 100 kilomet-
rede benzinli otomobillere 
oranla yaklaşık 4,53* Euro, 
Diesel ile çalışan otomobille-
re oranla yaklaşık 2,81* Euro 
tasarruf eder. Özellikle faz-
la yol yapan sürücüler, yeni 
otomobilin alım fiyatını kısa 
zamanda çıkarmış olur. 

İstasyon ağı gelişiyor

Günümüzde Avusturya’da 
mevcut bulunan 90’ı aşkın 
doğal gaz dolum istasyo-
nu kesintisiz olarak doğal 
gaz sağlamaktadır. Sadece 
Viyana ve çevresinde kamu-
ya açık on bir dolum istasyo-
nu ve işletme içi iki istasyon-
da ikmal yapılmaktadır. 

çevre primi ve teşvik

1 Temmuz 2008 tarihinde 
başlamak üzere, trafiğe yeni 
tescil edilen ve çıkardığı kar-
bondioksit miktarı kilo başı-
na 120 gramın altında kalan 
her taşıta 300 Euro, azot ok-
sit miktarı belli değerlerin al-
tında kalan her taşıta da 200 
Euro prim verilmesi mümkün 
olacaktır. Başka bir deyiş-
le 500 Euro’ya varan prim al-
mak mümkündür. Alternatif 
enerjiyle çalışan otomobille-
re genel olarak sınır değerle-
re bakılmadan 500 Euro ve-
rilmektedir. Ayrıca Viyana 
belediyesi, Wien Energie ve 
OMV ile işbirliği yaparak, do-
ğal gazla çalışan 1.000 adet 

otomobil alımını araç başına 
600 Euro ile desteklemekte-
dir. Gereken koşullar, aracın 
yeni olması ve ruhsatta kayıt-
lı sahibinin asıl ikametgahı-
nın Viyana’da bulunmasıdır. 
Bu girişim 31 Mayıs 2008 tari-
hine kadar sürecektir. 

Viyana belediyesi teşviki hak-
kında daha fazla bilgi için:
Viyana Belediyesi Çevre 
Telefonu: 4000-8022 
Çalışma saatleri: Pazartesi-
Cuma 7:30 - 15:30, Perşembe 
7:30 – 18:00 saatleri arası.

Wien Energie
Tel: 01-97700-38745
E-Posta: erdgasfahrzeuge@
wienenergie.at
Internet: 
www.wienenergie.at

* Sanayi ve Çalışma Bakanlığı’nın ben-
zin fiyatı göstergesi kaynak alınmıştır 
(31.1.2008 değerleri)

Dünyanın bütün ülkelerinde 
doğal gazla çalışan otomobil 
sayısının 7 milyonu aşması, 
doğal gazın taşıtlarda yakıt 
olarak kullanımının gelişti-
ğini gösteriyor. Son yıllarda 
artan talep karşısında, oto-
mobil endüstrisi de harekete 
geçmiş bulunuyor. 

temiz güç

Doğal gaz, büyük ölçüde 
(yaklaşık %99) metan gazı 
içeren bir doğa ürünüdür. 

Bu nedenle doğal gaz, bütün 
fosil enerji kaynakları arasın-
da en düşük oranda karbon 
ve en yüksek oranda hidro-

jen içeren yakıttır. Doğal ga-
zın yanma sürecinde önce-
likle su buharı oluşur. Doğal 
gazla çalışan taşıtlar, gele-
neksel otomobillerle karşı-
laştırıldığında, çıkardıkla-
rı azot oksit oranında %95’e 
ve karbondioksit oranın-
da %20’ye ulaşan düşüş gö-
rülmektedir, havaya karışan 
parçacıklar ise %80 oranın-
da düşmektedir. 

Geleneksel yakıtlar yüksek 
enerji tüketimiyle ham pet-
rolden elde edilirken doğal 
gaz sadece yoğunlaştırılmak-
tadır. Doğal gaz yanarken 
sağlığa zararlı ince toz oluş-
turmaz. 

Dört tekerlekli 
yenilik

Doğal gazla çalışan otomobil kullanan sü-
rücülerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu 
alternatif yakıtın tercih edilmesini sağla-
yan birçok neden bulunuyor. Doğal gazla 
çalışan otomobiller benzin ve Diesel mo-
torlu otomobillere oranla güvenlik, yolcu-
luk konforu ve araba kullanma zevki açı-
sından eşdeğerli.  Ayrıca doğal gaz sadece 
çevreye değil, keseye de yararlı. 

Yeni yıl yeni fikirler geti-
rir, size de belki yeni bir 
otomobil armağan ede-
bilir! Mart ayında doğal 
gazlı otomobil konusun-
da üç uzman, Citroen, 
Fiat ve Opel uzmanlık 
bilgilerini ve doğal gaz-
lı otomobil modellerin-
den birini servisinize 
sunuyor. Şansınızı de-
neyin ve www.wiene-
nergie.at adresinde çe-
kilişimize katılın. Birer 
adet doğal gazla çalışan 
Citroën C3, Fiat Panda 
veya Opel Zafira kura 
sonucu armağan edile-
cektir. Doldurma anı. Doğalgaz ile deponuzda yakıt ücretlerinde 

%50’ye varan tasarrufda bulunabilirsiniz.

© Friedrun West

Üç doğal gaz otomobi-
li armağan edilecek
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Avusturya Hava Yolları ile
Yaz kampanyası 

31.03.2008’e kadar alın
% 10 indirimlerden yararlanın

 HERGÜN
1 sefer Ankara 2sefer Istanbul

24 saat online rezervasyon
www.yilmaz.at info & rezervation

15. Viyana Tel.: 01 786 06 57 FAX DW 14
Märzstr. 51 e-mail.:office@yilmaz.at

16. Viyana Tel.:  01 403 01 73 Fax DW 04
Brunnengasse 64 e-mail.: office16@yilmaz.at

10. Viyana Tel.:  01 600 67 87 DW 04
Leibnitzgasse 3 e-mail.: office10@yilmaz.at

20. Viyana Tel.:  01 333 66 13 DW 04
Hannovergasse 7 e-mail.: office20@yilmaz.at

HABER

12 yaşındaki İngiliz çocuk 
Hayden Waller, Avusturya 
Alpleri’ndeki okul tatili sı-
rasında kayak yaparken ar-
kadaşını kurtarmak uğruna 
tepeden aşağı uçarak haya-
tını kaybetti. 

Geçen pazartesi meydana 
gelen trajik kazada öğret-
menleri ve arkadaşlarıyla 
tatil yapan Hayden, arka-
daşının düşmesine engel 
olmaya çalışırken 9 metre-
den yuvarlanarak yaşamını 
yitirdi. 

Çocuğun ailesi üzüntüleri-
nin çok derin olduğunu söy-
lerken olayla ilgili kimseyi 
suçlamadıklarını açıkladı.

Arkadaşını 
kurtarırken 
kendisi öldü

Avusturya‘da Kutlu 
Doğum Haftası nede-
niyle bir çok noktada 

çeşitli programlar düzen-
lediler. Kutlu Doğum Plat-
formu adı altında bir araya 
gelen kuruluşlar yapacak-
ları etkinlikleri kamuoyu 
ile paylaştılar.

Geçtiğimiz yıl binlerce kişi-
nin katılımıyla düzenlenen 
Kutlu Doğum Haftası etkin-
likleri bu yılda Viyana ve 
Avusturya‘da çeşitli etkin-
likler düzenlenerek gerçek-
leştirilecek. Avusturya’da 
faaliyet gösteren 10 derne-
ğin oluşturdukları Kutlu 
Doğum Platformu bu yıl 
ki etkinliklerini kamuoyu-
na duyurdu. Geçtiğimiz yıl 
Wiener Stadthalle’de ger-
çekleştirilen dev bir orga-

nizasyonla “Kutlu Doğum” 
programını gerçekleştiren 
kuruluşlar, bu yıl yapılacak 
çalışmalarını kamuoyu ile 
paylaştılar.

Kutlu Doğum Haftası Plat-
formunda şu birlikler bu-
lunuyor. T.C. Viyana Din 
Hizmetleri Müşavirliği 
Avusturya Nur Cemaati. 

Avusturya Türk Akade-
misyenler Merkezi (ATAM) 
Avusturya Türk Federasyo-
nu (ATF). Avusturya Türk 
İslam Kültür ve Sosyal Yar-
dımlaşma Birliği (ATİB) 
Bündnis Mosaik, Müslü-
man Akademisyenler Birli-
ği (MUSAK), Nizam-ı Alem 
Ocakları, Viyana İslam Fe-
derasyonu (WİF), Viyana 
İslam Lisesi (SOLMIT).

kutlu Doğum 
heyecanı başladı

Avusturya‘da Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir 
çok noktada çeşitli programlar düzenlenecek 
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Nüfus ve Vatandaşlık 
İ ş l e r i  G e n e l 
Müdürlüğü‘nün ye-

ni uygulamasıyla, ikamet-
gah belgesi tarih oldu. Yeni 
uygulamayla birlikte vatan-
daş, ikametgah belgesi yeri-
ne ‚Yerleşim yeri ve diğer ad-
res belgesi‘ alacak.

Daha önce isteyen herkesin 
bağlı olduğu mahalle muh-
tarından alabildiği ikamet-
gah belgesinin yerini alan 
‚Yerleşim yeri ve diğer adres 
belgesi‘ artık en yakın nüfus 
müdürlüğünden alınıyor.
Genel müdürlük, tüm mutar-
lara bir yazı göndererek, bil-
gisayar ve internet alt yapı-
sını kurmayan muhtarların 
artık bu belgeyi veremeyece-

ğini bildirdi. Genel müdür-
lüğün yazısının ardından 
harekete geçen muhtarlar, 
bilgisayarlı sisteme geçmek 

için çalışıyor. Otomasyon alt 
yapısını tamamlayan muh-
tarlar, belge verebilmek için 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü ile bir 
protokol yapacak. Ancak, 1 
Ocak itibariyle yürürlüğe gi-
ren yasaya rağmen Yozgat‘ta 
hiçbir muhtar otomasyona 
geçemedi.

Vatandaş şimdilik ‚yerleşim 
yeri ve diğer adres belgesini‘ 
en yakın nüfus müdürlükle-
rinden alıyor. Bazı köy muh-
tarları ise yeni uygulamanın 
köylerde hayata geçirileme-
yeceği görüşünde. Köylerde 
internet alt yapısının olma-
dığını ifade eden muhtarlar, 
„Köyde internet alt yapısı 
yok, biz vatandaşı mecburen 

nüfus müdürlüğüne gönde-
receğiz.Bu da vatandaşları 
hem masrafa sokacak hem 
de mağdur edecek“ şeklinde 
konuşuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi içersinde yer alan ve 
1 0cak 2008 itibariyle yürür-
lüğe giren ikametgahların 
muhtarlıklar yerine nüfus 
müdürlüklerinden alınma-
sı uygulaması, kırsal kesim-
de yaşayan bir çok vatanda-
şı mağdur ediyor. Özellikle 
kırsal kesimde yaşayan va-
tandaşlar köylerinden en 
yakın nüfus müdürlükleri-
ne gelmek zorunda kalıyor. 
Muhtarlar ise vatandaşlar-
dan bir çok şikayet aldıkla-
rını belirtiyor

HABER

türkiye’de İkametgah alma devri kapandı
İkametkah yerine ‚Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi‘ alınacak...
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Romanya basının haberle-
rine göre, Romanya tarihi-
nin en büyük loto ikramiyesi 
12.5 milyon Euro’yu kazanan 
işadamı Ali Arslan’ın kesin 
dönüş yaptığı öne sürüldü..

Yakın çevresi, Arslan’ın 
Türkiye’ye döndüğü ve bir 
daha Romanya’ya gitmeye-
ceği görüşünde. Arslan’ın 
Bükreş’te oturduğu apart-
man yöneticisi ise Romen 
basınına yaptığı açıklama-
da “Apartmanın en modern 
ailesiydi. İkramiye kazandı-
ğını gizliyordu, ama ben öğ-
renince ‘apartmanın giriş ve 
merdivenlerini boyatmasını’ 

şart koymuştum” dedi. 13,3 
Lei verip 3 kolon oynayarak 
büyük ikramiyeyi kazanan 

Arslan, Muntenita’daki bir 
fırının yüzde 30 ortağı... Bu 
arada Romanya’da Ali Ars-

lan adında iki işadamının 
bulunması nedeniyle Ru-
men basını isim kargaşası 
yaşadı. Bazı basın organ-
ları büyük ikramiyeyi ka-
zanan fırın işletmecisi Ali 
Arslan’ı, bisküvi üreticisi 
Ali Arslan’la karıştırdı. 

Rumen basınına göre, fırın 
işletmecisi Ali Arslan çeki 
alır almaz, ailesiyle birlik-
te Bükreş’teki evini kapatıp 
Türkiye’ye döndü. Apart-
manın yöneticisi “İkrami-
yeyi öğrenince apartmanı 
boyatmasını istedim” dedi. 
Ali Arslan’ın nereli olduğu 
bilinmiyor.

Romanya tarihindeki en büyük loto ikramiyesi olan 12 milyon 500 Euro’yu kazanan Türk 
işadamı Ali Arslan ortadan kayboldu.

türk lotocu parayı aldı dönüş yaptı

VİYANA-ATİB’ten yapı-
lan yazılı açıklama ile 
duyurulan proje önü-

müzdeki günlerde başla-
yacak. Projeye göre ço-
cukların eğitim 
sorunları en 
ince ayrıntı-
sına kadar 
incelenecek. 
Ç o c u k l a r a 
çeşitli konu-
larda da yardımlar 
sunulacak. Böylelikle bir çok 
konuda eksiği olan öğrenci-
ler ATİB’in desteği ile eğitim 
yaşamlarındaki eksiklikleri-
ni gidermiş olacaklar.

AtİB’ten yapılan yazılı açıkla-

ma şöyle:
“Viyana´da yaşayan gençleri-
mizin geleceğe umutla baka-
bilmeleri, çalışma hayatların-

da başarılı olabilmeleri 
ve toplumda hak 

ettikleri yere 
gelebilmele-
ri için artık 
bir alternati-

finiz var.

AT İ B ` i n  e ğ i t i m 
hizmetlerindeki hedefi; 
Viyana´da yaşayan öğrenci-
lerimizin eğitimini mutlu ve 
sağlıklı olarak sürdürmesi-
ni sağlamak, öğrencilerimize 
özgüveni kazandırmak, gele-
cekteki hedeflerini öğrene-

rek ve sorgulayarak belirle-
yen gençler yetiştirmektir.
En belirgin özelliği ise, öğren-
cilerine sadece geçici yardım 
sağlayarak onlara yardımcı 
olmak değil de, onlara üni-
versite kapısına kadar reh-
berlik ederek her zaman yar-
dımcı olabilmektir. 

Eğitimini Viyana´da ta-
mamlamış Öğretmenler ve 
Akademisyenler, 10. Bölge 
ATİB Eğitim Merkezinde ço-
cuklarımıza bütün alanlar-
daki derslerinde hizmet ve-
receklerdir.

Bunlar neler olacak? 
Çocuklara Etüt Eğitimi 
(Nachhilfe) Ders Yardımı 
(Lernhilfe) BireBir Eğitimi 
( E i n z e l n a c h h i l f e )  v e 
Nachmittagsbetreuung

Lernhilfe Programiyla ATİB; 
öğrencilerin öğrenim zor-
luklarını ortadan kaldırmak, 
farklı yöntemlerle öğren-
me tekniklerini öğretmek ve 
derslerdeki  başarının kalı-
cı olmasını sağlamak istiyor. 
Eğitim konseptimizde Uzman 

eğitmenlerimiz, sizlerin des-
tekleriyle birlikte öğretmen-
lerle ve velilerle devamlı di-
yalog halinde olacaklardır.

Çocuklarımıza daha iyi bir 
gelecek sağlamak için ATİB 
10. Bölge, sizlere bu hizmet-
leri sunmaya devam ede-
cektir!

ATİB, Etüt Eğitiminin yanı sı-
ra, Bayanlara da eğitim ala-
nında hizmet vermek istiyor.

Bayanlara özel, hijyenik, 
güvenli ve küçük gruplar-
dan oluşan bir ortamda eği-
tim görmeleri için Almanca 
Kursları (Deutschkurse) ve
Okuma Yazma Kursları 
(Alphabetisierungskurse) ta-
sarlanmıştır.

Bu kurslarla birlikte ha-
nımlarımız  kendiler ini 
Avusturya toplumunda da-
ha iyi ifade edebilecekler-
dir. Okuma yazma bilmeyen 
bayanlarda özel ilgi çerceve-
sinde öz güvenlerini arttıra-
caklar ve geleceğe güvenle 
bakacaklardır.”

AtİB’ten eğitim atağı
10. Viyana’da bulunan ATİB’ten öğrencile-
rin başarısını arttıracak yeni bir çalışma 
başladı. ATİB tarafından desteklenen proje 
ile eğitim problem yaşayan ailelerin çocuk-
larına destek verilecek.

Lotoyu Türk kaptı, kaçtı! 
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Çipli pasaportlar en geç ha-
zirandan itibaren verilecek. 
Milletvekili ve diplomatlar, 
AB‘de olduğu gibi artık kır-
mızı değil siyah pasaport kul-
lanacak

AB‘ye uyum kapsamında es-
ki pasaportlar değiştiriliyor. 
Üst düzey güvenlik önlemle-
ri içeren yeni pasaportlar en 
geç haziran ayından itibaren 
dağıtılacak. 

Milletvekili ve diplomatlar 
kırmızı pasaport yerine AB 
ülkelerinde olduğu gibi siyah 
renkli pasaport kullanacak. 
Vatandaşların kullandığı la-
civert renkli pasaportların 
rengi kırmızı, gri renkli pasa-
portlar da bordo olacak.

Birden fazla güvenlik katma-
nı olan pasaportların sahtesi 

yapılamayacak. Pasaportlara 
yerleştirilecek çiplerde pasa-
port sahibiyle ilgili tüm bilgi-
ler yer alacak. 

Yeni pasaportlar barkod sis-
temine de uygun hale getiri-
lecek. Yeni Şafak Gazetesi‘nin 
haberine göre önceki pasa-
portlara göre daha küçük bo-
yutlu olacak pasaportlar 10 
yıl geçerli olacak.

Yeni pasaportlar geliyor
Milletvekilleri ve diplomatlar siyah pasaport 
kullanacak. Çipli olanlar haziranda dağıtılacak 
ve 10 yıl geçerli olacak.

Avusturya’da Hofburg 
Sarayı’nda 8 bin ki-
şinin katıldığı ihti-

şamlı baloda, yeniçeri bıyı-
ğı ve Mozart saçı peruk ile 
„Türk Marşı“ eşliğinde dans 
eden „Hayal Sahnesi Dans 
Kumpanisi“nin sanat yönet-
meni ve koreografı Volkan 
Ersoy’dan ilginç bir iddia gel-
di. Ersoy, „Mozart’ta Osman-
lılık ve Türklük var“ dedi.

Hayal Sahnesi bünyesinde 
kurulan topluluk, geçtiğimiz 
hafta Viyana’da Habsburg 
hanedanının inşa ettirdiği 
sarayda, Kahve Üreticileri 
Birliği’nin „Kaffe alla Tur-
ca“ adıyla düzenlediği ve 8 
bin kişinin katıldığı baloda 

sahne aldı. Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü baş 
baletlerinden olan Ersoy, 
balo için tüm katılımcıları 
şaşırtacak bir koreografi ha-
zırladı. „Ronda alla Turca“ 
(Türk Marşı) adını taşıyan 
gösteride, Ersoy’un ekibi kır-

mızı beyaz elbiseler içinde 
yeniçeri bıyığı ve Mozart saçı 
ile sahne aldı. Türk Marşı’nı 
Mehter Takımı’ndaki yeni-
çerilerin yürüyüşü ile bü-
tünleştirerek sahneye koyan 
Ersoy, Viyana dönüşünde 
Ankara Hürriyet’e ünlü bes-

teci Mozart’ın „Türk Marşı“nı 
Mehter Takımı’nın ihtişamın-
dan etkilenerek yazdığını 
iddia etti. Ersoy, „Mozart’ın 
içinde Osmanlılık ve Türklük 
vardır. Bunun da kanıtı Türk 
Marşını besteleyişidir“ dedi. 
Ersoy, marşın ritimleriyle ye-
niçeri yürüyüşünün örtüştü-
ğünü vurguladı. 

Tüm kariyeri boyunca dün-
yanın pek çok ülkesinde 
dans ettiğini anımsatan Er-
soy, ancak şimdiye kadar 
Viyana’daki gibi ihtişamlı 
bir atmosfere rastlamadı-
ğını belirterek oranizasyon 
hakkındaki düşüncelerini 
„Ayaklarım yerden kesildi“ 
sözleriyle aktardı.

Avusturya’da 8 bin kişiye yeniçeri bıyığı ve Mozart saçı peruk ile dans gösterisi sunan sanat yönet-
meni ve koreografı Volkan Ersoy, „Mozart’ta Osmanlılık ve Türklük var“ dedi. 

Mozart’ın içinde ne  vardı?
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Bütünleşme elçileri

Viyana- Entegrasyondan 
sorumlu Viyana Belediye 
M e c l i s i  ü y e s i  S a n d r a 
Frauenberger 26 Şubat ta-
rihinde iki Viyanalı sanat-
çı Aret Güzel Aleksanyan ve 
Mansur Bildik‘i kentin Altın 
Liyakat Madalyası ile ödül-
lendirirken kendilerinin 
„bütünleşme elçileri“ oldu-
ğunu vurguladı.

S a n d r a  Fr au e n b e rge r, 
Viyana Belediye Sarayı’nın 
Armalı Salonu‘nda yapı-
lan törendeki konuşmasın-
da, Aret Güzel Aleksanyan 
ve Mansur Bildik‘in sanat 
etkinlikleriyle farklı kö-
kenlere sahip olan insanla-
rı bir araya getirdiklerini ve 
Viyana’da yeni bir ortak kim-
lik yarattıklarını belirtti.

Frauenberger, iki sanatçının 
çalışmalarını çok kültür-
lü romantizme kapılmadan 
yürütmelerini ödül töre-
ninde özellikle vurguladı. 
Aleksanyan ve Bildik’in ödül 
törenine çok sayıda tanın-
mış sanatçı katıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Selim Yenel, Büyükelçilik 
mensupları İstem Çırçıroğlu 
ve Sedat Önal, Manfried 
Welan, eyalet parlamenter-
leri Godwin Schuster, Ernst 
Woller ve bölge kaymakamı 
Erich Hohenberger ile sa-
natçıların dost, akraba ve 
yardımcıları törenin duygu-
lu anlarını birlikte yaşadı.

Bütün göçmenler ödüllendirildi
Saz ustası Mansur Bildik, te-
şekkür konuşmasını „Bu ni-
şanı takmaktan gurur du-
yacağım“ sözleriyle bitirdi. 
Bildik, her zamanki alçak-
gönüllülüğüyle, ödülü bü-
tün göçmenler adına kabul 
ettiğini, çünkü göçmenlerin 
eyalet başkentine her gün 
çok değerli katkıda bulun-
duğunu söyledi.

„Hayatımın en güzel günü“
B i l d i k ,  1 9 4 9  y ı l ı n d a 
Güneydoğu Anadolu’nun 
Tunceli kendinde doğdu. 

Henüz çocuk yaşta aile-
sinden müzik eğitimi alan 
Bildik, saz çalma yeteneği-
ni kısa zamanda geliştirdi. 
Bundan sonra Bildik ve saz 
birbirinden ayrılmayan iki 
kavram oldu. 

1954 yılında Türkiye’de do-
ğan Aret Güzel Aleksanyan, 

20 yaşında Viyana’ya geldi-
ğinde İstanbul Avusturya 
Lisesi’ndeki eğitimi saye-
sinde „güvenilir ve köklü 
Almanca bilgisi“ sahibi ol-
duğunu belirtti. Aleksanyan, 
teşekkür konuşmasına, „kü-
çük bir yalan“ içeren bir öy-
küyle başladı. 

„ S ı l a  h a s re t i “  ö ykü s ü 
Aleksanyan, konuşmasın-
da artık iki vatanı olduğu-
nu, birindeyken diğerinin 
hasretini çektiğini söyle-

di. Aret Güzel Aleksanyan, 
duygulandığını gizlemeden 
„İnsanın kendini iki ayrı 
kültürde evinde hissetmesi 
bir önceliktir“ dedi. 

Aleksanyan, nükteli konuş-
masında, göçmen köken-
li vatandaş olarak nitelen-
mekten bıktığını ve göçmen 
sözcüğünün bu bağlamda 
geri planda kalmasını doğ-
ru bulduğunu belirterek asıl 
önemli olanın güncel yaşam 
olduğunu söyledi.

Türkiye‘den yıllar önce Viyana‘ya gelen iki önemli sanatçıya Viyana Altın Liyakat Madalyası verildi. 
Hayatlarını sanata adayan iki sanatçıya „bütünleşme elçileri“ ünvanı verildi. 

Sandra FrauenbergerMansur Bildik

Mansur Bildik Sandra Frauenberger Aret Güzel  Aleksanyan
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VİYANA - Telekomunikas-
yon alanında başarıları-
na yenilerini ekleyen genç 
işadamı Murat Koç,  X-Mo-
bile isimli beşınci mağa-
zasını Viyana‘nın en bü-
yük alışveriş caddesi olan 
Mariahilferstrasse‘de açtı.

Murat Koç, önceki yıl da, 
One GSM şirketine, en çok 
kayıtlı müşteri kazandıran 
şirket olma ünvanını kazan-
mıştı. 7 Viyana‘da resmi açı-
lış töreni düzenleyen İşada-
mı Koç, „5. mağazamız ile, 
bu alanda ciddi şekilde bü-
yüyoruz“ derken açılışa bu 
alanda çalışan çok sayıda 
işadamı ve vatandaşlarımız 
katıldı. Murat Koç “Amacım 
telekomunikasyon alanın-
da, X-Mobile’i ülke genelin-
de bir marka haline getir-
mekti ve bunu bir anlamda 
başardım. Şimdi ise mağaza 
sayısını arttırarak, mağaza-
lar zinciri haline getirmek is-
tiyorum“ şeklinde konuştu. 
Koç, ülkede Türk işverenle-
rin saysının gititkçe artma-
sının sevindirici olduğunu 
kaydetti. X-Mobile‘in genç 
patronu Koç „Bir işletmenin 
daha büyümesi için, risk al-
mak, yenilikleri takip etmek 
ve işini her zaman takip ede-
rek planlı çalışmak mutlaka 
şart“ derken, 7. Viyana‘daki 
mağaza açılışında kendisini 
yalnız bırakmayan dostları-
na teşekkürlerini sundu. 

Viyana Ticaret Odası yetki-
lisi Hasan Keskin de düzen-
lenen açılışa katıldı. Kes-
kin, X-Mobile’in Viyana’da 
önemli bir Türk işletmesi 
olduğunu vurguladı.

X-Mobile’in açılışına katılan 
7. Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı Rainer Husty 
(Bezirksvorteherstellvertre
ter)’den Murat Koç’a övgü 
dolu sözler sarf etti. Husty, 
“Türkler arasında çok ba-
şarılı gençlerin olduğunu 
biliyoruz. Murat Bey’in so-
rumluluk alanımda olan 
Neubau’ya gelmiş olmasın-
dan ötürü sevinçliyim. Ken-
disine Mariahilferstrasse’e 
hoşgeldin demek istiyorum. 
Türkler’in arasında böyle 

gençlerin olduğunu görmek 
beni sevindiriyor.

smartlar Yollarda!

X-Mobile’in patronu reklam 
ve tanıtıma büyük önem 
veriyor. Murat Koç “Tabi-
ki mağaza açmaya devam 
ederken, tanıtıma da devam 
etmek gerekiyor. İş yapar-
ken ne iş yaptığınızı, nere-
de yaptığınızını insanlara 
ulaştırmanız gerekiyor. Ta-
nıtım amaçlı 19 adet Smart 
otomobilimiz var ve ara-
baların üsttleri şirketimi-
zin reklamları ile dolu. Bu 
arada tabiki işletme olarak 
para kazanmanın yanında, 
arabayı kiralayanın da şehir 
içinde dolaşması ile, şirketi-
mizin reklamını da yapıyor-
lar“ dedi.

Genç İşadamı Murat Koç, telekomunikasyon 
sektöründe başarıdan başarıya koşuyor. One 
GSM firmasına Viyana‘da en çok müşteri bu-
larak birinci olan X-Mobile, Viyana‘da beşinci 
mağazasını 7. Viyana’da Mariahilferstrasse 
alışveriş caddesinde açarak kısa sürede 
yakaladığı başarılarına birini daha kattı.

X-Mobile büyüyor

Viyana Ticaret Odası yetkililerinden Hakan Keskin, 7. 
Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Rainer Husty 
ve X-Mobile’in sahibi Murat Koç

X-Mobile’in sahibi
Murat Koç
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Dijital yayınların uy-
duyla kaliteli izlen-
mesini sağlayan 

Flash-Sat Firması’ndan bü-
yük yenilik. Özellikle doğa 
şartlarından sürekli olarak 
olumsuz etkilenen LNB’ler 
için yeni korucu. 

Bu koruyucu sayesinde 
LNB’leriniz kardan, tozdan 
ve olumsuz hava şartların-
dan etkilenmiyorlar. Flash-
Sat yetkilileri, bu ürünün 
çok önemli bir malzeme ol-
duğunu ve cihazların ömrü-
nü uzattığını da belirttiler. 

Firma yetkilileri, “LNB’nizi 
yağmurdan, kardan, dolu-
dan, nemden, korur. Uydu 
sinyalini kesintisiz, kırılma 
olmadan almanızı sağlar. 

En sevdiğiniz programı iz-
lerken herhangi bir kesinti 
ile karşılaşmazsınız” diye 
konuştular.

Viyana dışına ödemeli pos-
ta ile gönderilebilen LNB 
Koruyucular hakkında bilgi 
almak için Flash-Sat’a ulaş-
manız mümkün. 

10. Viyana’da hizmet ve-
ren Flash-Sat Gudrunstr. 
Numara 144’te hizmet ve-
riyor. Ayrıntılı bilgi için 
01 607 10 27 yada  HYPER-
LINK „http://www.flash-
sat.at‘den“ www.flashsat.
at’den öğrenebilirsiniz.

Flash-sat’tan 
yenilik

 
 

 

Uydunuzla sevdi-
ğiniz bir proğramı 
izlerken herhangi bir 
kesintiyle karşılaş-
mamanız için Flash-
Sat Firması size LNB 
Koruyucusu’nu 
öneriyor.

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

Tel: 01 513 76 05
Mobile: 0699/10397808
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Sevgili Anne-babalar, bu ayki konumuz Ergenlik Dö-
nemi; Bu dönemin özellikleri ve bu dönemde yaşanan 
zorluklar… Çocukluktan yetişkinliğe geciş dönemi ola-

rak nitelendirilen ergenlik, insan yaşamının en önemli ve en 
güç dönemidir. Bu dönemde büyük değişimler yaşanır. Tüm 
değişimler de olduğu gibi de, hem çocuklar, hem de aileleri 
açısından fırtınalı geçer.

İnsanda fizisel (bedence büyüme, hormonal, cinsel gelişme-
ler) değişme ve gelişmelerin olduğu Bulug Çağı ile başla-
yan bu dönem sosyal, duygusal, kişisel ve zihinsel değişme 
ve gelişmelere de neden olarak devam eder ve fiziksel büyü-
menin bitmesi ilede sonlandığı düşünülür. Kızlar için 11-13, 
erkekler için 13-15 yaşları buluga erme yaşlarıdır. Bulugdan 
sonra kızlar için 14-16, erkekler için 15-17 yaşları ergenliğin 
ortaları sayılır. 18 yaş ve sonrasında da ergenlik döneminin 
sona erer.

Bu süreçte yaşanan sorunlar ve çatışmaların nedeni (çok fark-
li nedenlerle ortaya çıksalar bile), ergenlik sırasında meydana 
gelen bedensel, cinsel, duygusal, sosyal ve kişisel gelişmelerin, 
çocukta yarattığı farklılaşmaya bağlı olarak da açıklanabili-
nir. Genç bu çağda anne-babası ve çevresi tarafından ne tam 
yetişkin ne de çocuk olarak algılanır. Aileler gençlerin neler 
yapabileceği, neler yapamıyacakları konusunda çok farklı fi-
kir ve davranışlar sergilerler. Tamda bu dönemde genç,“Ben 
Kimim?„ sorusuna yanıt bulmak, kendini tanımak, kanıtla-
mak çabasındadır. Bir kimlik arayışı içindedir. Bu dönemin 
tipik davranışları aşağidaki örneklerle belirginleşir.

l	 Hirçinlaşma, asi tavırlar gösterme
l	 Çok sert biçimde isteklerini belirtme
l	 Ders başarısının düşmesi
l	 Giyimine, saçına, süslenmeye çok vakit ayırma
l	 Aşırı alınganlık, evde huzursuz, dışarda sıkılganlık
l	 Çabuk öfkelenme, çabuk ağlama
l	 Odaya kapanıp az konuşma
l	 Arkadaşlarına aşırı düşkünlük
l	 Aşırı bencillikle, aşırı fedakarlık arasında değişen tutumlar
l	 Eve gelmek istememe, geç gelme
l	 Okula düzenli gitmeme, devamsızlık etme
l	 Yüksek sesle müzik dinleme
l	 Sürekli telefonla konuşma, bilgisayarın başından kalkma-
ma ve benzeri davranışlar sayılabilir.

Biz yetişkinler, anne-babalar, bu dönemin özelliklerini bilir-
sek, gençlerin istek ve gereksinimlerini daha kolay anlarız.
Bize belki de ters gelen davranışların altında yatan gerçekleri 
görerek, onlara daha kolay anlayış ve tolerans gösterebiliriz. 

Gereksiz bağrışmalar, kavgalar, çatışmalar yaşanmaz. Bu dö-
nemde gençlerin en önemli gereksinimlerinden biride „Yal-
nızlık İsteği„dir. Her genç yalnız kalabileceği bir odasi, bir 
köşesi olsun ister. Bu isteği karşılandığında gerginliği azalır. 
Hızlı bir bedensel gelişim, değişim yaşadıklarından, enerjile-
rini yönlendiremezler. Ya bize göre tembelleşip hantallaşırlar, 
ya da aşırı hareketli olurlar. Ağrıları, sızılari olabilir, bedensel 
olarak kendini iyi hissetmeme, can sıkıntısına, isteksizliğe 
yol açar. “Ne istediğini bilemez.“ Duygusallığı artar, çabuk 
sinirlenme, karamsarlık, hoşnutsuzluk, duygularda çok hız-
lı dalgalanmalar yaşarlar. Otoriteye karşı cıkma, kurallara 
uymama, her şeye itiraz etme, bu dönemin en zorlu başka 
bir yüzüdür. Kendine güven duygusunun azalmasıyla, kendi 
dünyalarına kapanma, çekingenlik ve hayalcilik oluşabilir. 
Genç sürekli kendisiyle ilgilendiğgi için, çeşitli kaygıları da 
vardır. Bunlardan bazıları söyle sıralanabilinir.

l	 Bedensel kaygılar; boyu-posu, burnu, güzel yakışıklı olup 
olmadığı, sağlığıyla ilgili endişeler…
l	 Ailesiyle yaşadığı gerginlikler nedeniyle mutsuzluk, onlar-
la duygu ve düşüncelerini paylaşamadığı için yalnızlık- itil-
mişlik duygusu, „ Beni kimse anlamıyor“ umutsuzluğu…
l	 Çocuk yerine konduğu, özgürlükleri kısıtlandığı için duy-
duğu öfke
l	 Sosyal ilişkilerde memnuniyetsizlik, arkadaş edinememe, 
ne, nasil konuşacagini bilememe…
l	 Kendi beceri ve yeteneklerinden emin olmamak, karar-
sızlık…
l	 Dikkatini toplayamama, çalışma yöntemini bilememe, 
derslere kendini verememe, çalışamama…
l	 Zamanını istediği gibi değerlendirememe…
l	 Meslek seçimiyle ilgili endişeler ve gelecek korkusu…
l	 Ölüm korkusu, hayatın anlamı, ahlaki ve dini sorulara ya-
nıt arama çabası...

Bu kaygılarla baş etmeye çalışırken, genç kimliğini de oluş-
turmak zorundadır. Bu nedenle kendisine örnek alabilecegi 
bireylere, onların kendisini yönlendirmesine gereksinim du-
yar. Kimlik oluşumu, özdeşleşme ile başlar. Genç cevresinde 
gördügü, beğendiği, etkilendiği, değerli saydığı kişileri ken-
dine mal eder, onlara özenir, taklit eder, özdeşir. Bu doğal 
bir süreçtir ve ciddiye alınmalıdır. Gençin çevresinde örnek 
alabileceği, güvendiği bireylerin olmasi çok önemlidir. Işte 
bu aşamada yetişkinlere,  anne-babalara önemli görevler düş-
mektedir.Bu görevlerin başinda, ergenlikle ilgili kendimizi 
bilgilendirme ve çocuğumuzu tanımak gelir. Eğer anne-ba-
balar „eyvah kızım-oğlum ergenliğe giriyor“ endişe ve tela-
şında ise ve bu onların korkarak, güvensizlikle çocuklarına 
yaklaşmalarına neden olursa, bu dönem gercekten çok zorlu 
yaşanır. Anne-babalar, kendi ergenlik dönemlerini hatırlıya-
rak, çocuklarına sabırla ve anlayışla yaklaşmalıdırlar. 

Her dönemde olduğu gibi,  yaşamin bu döneminde de çocuk-
lar sevgi, saygi gördüklerine, kendilerine güvenildiğine inan-
mak isterler. Ayni zamanda kurallarda ihmal edilmemelidir. 
Kurallara her iki tarafta uymalı, uyulmadığında aşağlayıcı, 
onur kırıcı sözler, hakaretler edilmemelidir. Karşılıklı oturup, 
yeni anlaşmalara varmak gerekir. Bunun içinde konuşmak, 
dinlemek, söz hakki vermek çok önemlidir. Ergeni başka ço-
cuklarla kıyaslamak ta çok yanlıştır.Soruna bir açıklık, çözüm 
getirmedigi gibi red edici tepkilere neden olur. Ergenler aile-
lerinde kendilerini dinleyen, anlayan, destekleyen, onlara güç  
güven veren, saygı, sevgi dolu anne-babayı özlerler.   

ERGENLIK DÖNEMI

Aslıhan KARABIBER
Psikolog
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Geçtiğimiz yıl 11 
Ocak‘ta kurulan SPÖ 
ve ÖVP koalisyon 

hükümeti yol ayrımına 
geldi. Kurulduğu günden 
beri aralarında uzlaşma 
sağlayamayan hükümet 
ortakları `erken seçim´ ke-
limesini zikretmeseler de, 
ÖVP önümüzdeki Mayıs 
ayında, SPÖ ise gelecek 
sonbaharda sandığa gi-
dilmesini istiyor. ÖVP‘nin 
elinde bulunan İçişleri 
Bakanlığı hakkında so-
ruşturma başlatmak iste-
yen SPÖ‘nün bu tavrı ÖVP 
tarafından koalisyonun 
sonu olarak görülüyor. 
İleriki günlerde meclise 
gelecek olan soruşturma 
teklifini SPÖ, Avusturya 
Parlamentosu‘ndan geçi-
receğe benziyor. Avusturya 
Devlet Kanalı ORF‘te Pazar 
günleri yayınlanan Basın 
Saati programına konuk 
olan Başbakan Alfred 
Gusenbauer, vergi refor-
munun sağlık reformu ile 
birlikte yapılmasının ge-
rekliliğini anlattı. Konuş-
masını devamında ÖVP‘ye 
yüklenen Başbakan Gu-

senbauer, ÖVP‘nin de des-
tek verme mecburiyetinde 
olduğunu vurguladı.

AVUstURYA‘DA ERkEN sEçİME 
GİDİLERsE sANDiktAN NE çi-
kAR ?
2006 seçimlerinde kullan-
dığı kampanyaları yine 
savunmaya başlayan Gu-
senbauer ÖVP ile ortaklığı 
bitirerek erken seçime git-
meyi planladığı anlaşılıyor. 
Yapılacak erken seçimlerde 
ise anket sonuçlarına göre 
büyük partiler oy kaybe-
derken, muhalefet partileri 
de oy oranlarını artıracak. 
Durum böyle olursa yine 
iki büyük partiye koalisyon 
yolu gözükecek. 

Zaten anlaşamadıkların-
dan koalisyon ortaklığına 
neredeyse bitti gözüyle ba-
kan iki partinin bir daha 
bir araya gelmesi zor gö-
züküyor. SPÖ ve Yeşillerin 
parlamentodaki vekil sa-
yıları koalisyon hükümeti-
ni kurmaya hali hazırdaki 
durumuyla yetmiyor. Şayet 
erken seçim yapılırsa san-
dıktan çıkacak sonuca göre 

bir karara varılabilir. Ancak 
SPÖ‘nün ÖVP ile koalisyon 
kurmak yerine Yeşiller ile 
kurma ihtimali daha bü-
yük. Öte yandan olası erken 
seçimlerden galip çıkacak 
ÖVP ve oylarını artıracak 
aşırı sağcı Özgürlükçüler 
Partisi (FPÖ) arasında bir 
koalisyon ortaklığı ihtimali 
de mümkün gözükmüyor. 
Geçtiğimiz günlerde FPÖ‘lü 
bayan politikacının Hz 
Peygamber‘e (sav) hakaret 
içeren sözler sarf etmesinin 
ardından Molterer, „FPÖ 
ile bir daha asla koalisyon 
ortaklığına girmeyeceğiz“ 
demişti. ÖVP Başkanı Mol-
terer, söylediği sözün ar-
kasında durduğu takdirde 
ÖVP-FPÖ koalisyonu da im-
kan dahili dışında kalıyor.

koALİsYoN HÜkÜMEtİ kURU-
LAMAZsA NE oLACAk ?
Avusturya‘da İngiltere 
meclisinde olduğu gibi 
„çoğunluklu oy sistemi“ 
düşünülüyor. Bu sisteme 
göre sandıktan birinci çı-
kan parti tek başına iktidar 
oluyor. Sandıktan birinci 
çıkamayacağını bilen Yeşil-

ler, FPÖ ve BZÖ partisi bu 
sisteme şiddetle karşı çıkı-
yor. Ancak geçtiğimiz gün-
lerde ÖVP‘nin Çevre Baka-
nı Josef Pröll, İngiltere‘nin 
kullandığı „çoğunluklu oy 
sistemini“ teklif etti ve „ka-
zanan her şeyi alsın“ dedi. 
Tek partili sistemin devle-
tin faydasına olacağını dile 
getiren Pröll‘ün anlattığı 
sisteme göre mecliste bulu-
nan 183 sandalyenin yarı-
sının bir fazlasına tekabül 
eden 92 sandalye, genel se-
çimlerde sandıktan çıkacak 
birinci partiye verilmesini 
öngörüyor. 92 sandalyenin 
sahibi olan parti ise tek 
başına iktidar hükümeti-
ni kurabiliyor. Geçtiğimiz 
seçimlerde geçerli olmuş 
olduğu varsayıldığında, oy-
ların yüzde 38‘ini alan SPÖ 
tek başına iktidara gelerek 
Avusturya‘nın yüzde yü-
zünü temsil konumunda 
olacaktı. Sisteme yönelik 
eleştiriler yüzde 38‘lik oy 
alan bir partinin tek başına 
iktidar olarak bütün ülkeyi 
temsil etme kabiliyeti olup 
olmadığı yönünde yoğun-
laşıyor.

Avusturya‘da erken seçim havası
İkili koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Başkanı ve 
Başbakan Alfred Gusenbauer 2009 yılında yeni vergi reformu istedi. Koalisyon hükü-
metinin ikinci ortağı Halk Partisi‘nin (ÖVP) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Wilhelm 
Molterer vergi reformunu reddetti. Yaşanan son olay bardağı taşıran son damla oldu. 
Hükümet ortakları erken seçim istekleri olmasına rağmen hep orta nokta bulunuyor.

Alfred Gusenbauer Wilhelm Molterer
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Avusturya Havayolları yeniden Erbil’e uçuyor
Avusturya Havayolları, 2 Nisan’dan itibaren Erbil seferlerine yeniden başlıyor. Haftada üç gün 
pazartesi, çarşamba ve cuma günler karşılıklı düzenlenecek seferlerin mayıs ve haziranda dört 
güne çıkartılması planlanıyor. 

Yapılan denetimlerin-
de Erbil’ in güven-
li olduğunu belirten 

Avusturya Havayolları’nın 
Viyana-Erbil seferlerinde 
gidiş-dönüş bilet ücretle-
ri ekonomi 799, business 
ise 1890 Euro’dan başlıyor. 
Uçuşlara Ankara’dan da ta-
lep var. 

Seferler  durmadan ön-
ce yabancı elçilik çalı-
şanları ve bazı işadamları 
Ankara’dan Viyana’ya ora-
dan da Erbil’e gidiyordu. 

Halen İstanbul’dan Erbil’e 
Isparta kazasından sonra 
adını Ankair olarak değiş-
tiren World Focus tarifesiz 
olarak uçuyor.

A320’DE YAtAN koLtUk
Avusturya Havayolları, ara-
larında Erbil’in de bulundu-
ğu Ortadoğu’ya yaptığı 4 sa-
atin üzerindeki uçuşlar için 
filosundaki 6 adet Airbus 
A320 uçağında business 
class’a 180 derece yatan kol-
tuklar yerleştirdi. „Business 
Sleeper Seats“ olarak ad-

landırılan konseptte kol-
tuk aralıkları 116 santimet-
re. Ayak koyma yerinin de 
olduğu Recaro tasarımı kol-

tuklarda kişisel ekranlar da 
var. Bu uçaklarda 24’ü busi-
ness, 102’side ekonomi top-
lam 126 koltuk bulunuyor.

Adem‘in hesabını kim verecek?
Almanya‘da polis tarafından dövülerek öldürülen Adem Özdamar‘ın hesabını kim verecek. 
Adem’i öldürdüğü iddia edilen polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

A L M A N YA -A d e m  Ö z -
damar‘ın şüpheli ölümü 
mahkemelik oldu; 11 polis 
hakkında suç duyurusunda 
bulunuldu.

Geçtiğimiz 17 Şubat günü po-
lis tarafından dövüldüğü id-
dia edilen ve yaşamını yitiren 
Türk genci Adem Özdamar‘ın 
olayı mahkemeye taşındı.

Hagen Başsavcılığı suçla-
maya konu olan 11 polis 
hakkında soruşturma aç-
tı. Özdamar‘ın otopsi yakın-
da olayı aydınlatacak. Adalet 
Eski Bakanı Herta Däubler-
Gmelin de olayın tama-
men aydınlatılmasını istedi. 
Yardım istediği polisleri tara-
fından karakola götürülen ve 
ağır yaralı şekilde hastaneye 
bırakılan ardından da haya-
tını kaybeden 26 yaşındaki 
Türk genci Adem Özdamar‘ın 
olayı mahkemeye taşındı. 
Adem‘in ailesi yeni avukat-
ları Adam Rosenberg aracılı-
ğıyla mahkemeye başvurdu.



sERİ BoRsA
Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 0699 103 97 808

N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

BÜYÜk FiRsAt!
Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Birinci Viyana’da bir bulunan 

imbis lokal satılıktır. Lütfen ciddi olanlar arasın.
İçeride 8 kişilik oturma, dışarıda 6 kişilik oturma yeri bulunuyor.

Hazır müşterisi olan lokalimiz satıyoruz.

Tel.: 0 676 455 18 64

İNtERNEt CAFE-CALL sHoP
Devren satılık!

İnternet Cafe ve Call Shop’umuzu Devren satılmaktadır. 5 tane bil-
gisayar, 5 tane arama kabinimiz bulunuyor. 49 metre kare üzerine 

kurulu olan iş yerimi ailevi nedenlerden ötürü satıyorum.
İş yerimizin müşteri sorunu yoktur. Müşterilerimiz hazırdır.

0650 542 29 32

sAtiLik HANDY-CALLsHoP
İNtERNEt CAFE

Hazır müşterisi olan internet kafemiz ve call-shopumuz satıyoruz. 
5. Viyana’da bulunan İnternet kafemizin kirası 450 Euro’dur. 55 
metrekare üzerine kurulu olan callshopumuzda 4 adet arama 

kabini ve 5 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Tel.: 0 650 344 49 30

Eleman ARANIYOR !
Gümüş dükkanımızda çalışmak üzere  BAY ve BAYAN  Tezgahtar 

Aranıyor ögrenci olabilir.

Tel.: 0699 12 41 90 98

SATILIK DÖNER STUBE  !
4.Viyana´da Ana Cadde üzerinde hazır müşterisi bulunan 

dükkanımızı sağlık nedenlerinden ötürü Satıyoruz. • 27m2 
• 220 Euro Kira •Yeni donanımlı • Döner ve Kuru gıda üzerine 

çalısıyor. SATIŞ BEDELİ 25.000 Euro 

Tel.: 0699 10 00 1394

SATILIK KUAFÖR DÜKKANI
11. Viyana’da bulunan ve haftalık dolgun ciro yapan 

kuaför salonumuzu(Bay-Bayan) devren satıyoruz. Kuaför 
Salonu’muzda A-Z’ye her tür araç gereç bulunmaktadır. 
Farklı bir mesleğim olduğu için yalnız işletemiyorum. 

Lütfen ciddi olanlar
arasın!

Tel.: 0 660 340 17 80

Viyana-Dünya aske-
ri tarihinde şanlı bir 
sayfası bulunan Ça-

nakkale Savaşı, Viyana‘da 
düzenlenen bir dizi etkinlik-
le kutlandı. İlk etkinlik ATİB 
Eğitim ve Kültür Merkezi‘nde 
gerçekleştirildi. 

Yapılan konferansa önemli 
bir isimler katıldı. Prof. Dr. 
Mehmet Akkuş‘un konuş-
macı olarak katıldığı konfe-
ransta Çanakkale zaferinin 

önemine değinildi. Prof. 
Akkuş, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi‘nde Ana-
bilim Dalı Başkanı olarak 
görev yapıyor. 

16 Mart Pazar günü gerçek-
leştirilen etkinliğe bir çok 
kişi dinleyici olarak katıldı.
Bilindiği üzere Çanakkale 
Zaferi, Türkiye ve dünya için 
büyük önemi bulunuyor. Şu-
andaki Avrupa’yı  şekillen 
savaş olarak biliniyor.

çanakkale anlatıldı
Çanakkale Zaferi Viyana‘da çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı. 
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VİYANA -Hedef Derneği 
Başkanı Osman Caner yaptı-
ğı yazılı açıklamada profes-
yonel olarak görev yapmak 
istediklerini ve bir çok yaş 
grubuna seslendiklerini be-
lirtti. Caner şöyle konuştu:

“Derneğimizin yö-
netim kurulu üye-
leri görevlerini her 
zaman profesyo-
nel sekilde yapmayı 
prensip edinmişler-
dir. Derneğimizin en 
önemli görevi kül-
türümüzü, gelenek-
lerimizi, görenekle-
rimizi;  dil, din, irk 
farkı gözetmeksizin 
her bireye en iyi şe-
kilde öğretebilmek 
ve kardeşlik bağları-
nı pekiştirebilmektir. 

Bu bağlamda kültürümüzün 
en önemli yapıtaşlarından 
birisi olan halk oyunları ko-
nusuna özverili bir şekilde 
önem veriyoruz. Şuan derne-
ğimiz bünyesinde 20 kişiden 
oluşan profesyonel bir  Halk 

Oyunları gurubumuz derne-
ğimizi en iyi şekilde temsil 
edebilmek için calışmalarını 
sürdürmektedir. Ayrıca Halk 
oyunlarımızı öğrenmeye ça-
lışan 7 yaş ve üzeri 

altmişa  yakın öğrencimiz 
derneğimizde her haftasonu 
katılmaktadir. 

Halk oyunlari kursları tüm 
yörelerimizin oyunlarıyla 
toplam 47 çesit oyunu kap-
sar. Halk oyunları kursları-
nın yanısıra şuan devam et-
mekte olan kurslarla birlikte 
halkimizin bize vermis oldu-
ğu güvenle toplam ögrenci 
sayımız kısa sürede yüz otuz-
beşe ulaştı.“

Hedef Derneği‘nde bir çok 

kurs niteliğinde sanat da-
lını öğrenmeniz mümkün. 
Özellikle Türk kültürünün 
vurgulandığı dernek çalış-
malarında Saz, Keman, Gitar, 
Piyano, Org, Bateri, Ney, 
Koro çalışmaları, Türk Sanat 
Müziği, Halk Müzigi, Klasik 
Batı müziği kursları bunulu-
yor. 

Osman Caner‘in başkanlı-
ğındaki dernekte Yük. Müh. 
H. Serdar Yaycıoğlu, Funda 
ve Asuman MUTLU, Dilek 
Yaycıoğlu, Murat Tok, Soner 
Tezcan ve İlker Ülsezer görev 
yapıyor. 

Kayıt olma ve merak ettigi-
niz tüm bilgiler için:    
 www.hedef.at                     

Geçen ay kuruluşu yapılan Hedef isimli 
dernek Viyana‘daki kültür ve spor faaliyet-

lerine renk katmayı planlıyor. Dernek yöneti-
mi tarafından yapılan yazılı açıklamada 

derneğin amacının en iyiye, en güzele bir-
likte elele erişebilmek olduğu vurgulandı.

‘Hedef‘leri büyük





�� HABER Yeni VATAN
mArT 2008 SAYI 88

tAM sİGoRtALiLik

• Kaza sigortası
• Hastalık sigortası
• Emeklilik (yaşlılık) 
 sigortası
• İşsizlik sigortasında
 zorunlu olarak sigortalı 
 olmaktır.
Tam sigortalılık yükümlülü-
ğü, çalışma saatlerinin sa-
yısına bağlı değildir. Ölçüsü 
elde edilen kazancın mikta-
rı ile ilgilidir. Önemsizlik sı-
nırı (Geringfügigkeitsgrenze) 
üstünde bir ücret ile çalışıldı-
ğı takdirde bütün zorunlu si-
gortalılık türleri vardır.

soru: Avusturya’da İş sözleşme-
si nasıl yapılır? 

 İş sÖZLEşMEsİ

İş sözleşmesinin yapılması
Bir kişi (işçi) işgücünü hiz-
mete sunar ve buna karşılık 
başka bir diğeride (işveren 
veya onun temsilcisi) işgücü-
nü sunan şahsı işletmesinde 
kişisel ve ekonomik bağımlı-
lıkla çalıştırırsa, o zaman bir 
iş sözleşmesinin varlığından 
söz edilir. İşçiler, iş sözleşme-
si çerçevesinde zaman, yer ve 
talimatlar bakımından bağlı-
dırlar.

serbest hizmet akdi veya ba-
ğımlılık
unsuru içermeyen iş akdi 
Çalışanlarının, bir işçinin 
haklarına sahip olmadığı akit 
biçimleridir. İşçi bağımsız, iş-
letmeye katılmadan (gelme-
den), belirli çalışma süreleri-
ne tabi olmadan ve işverinin 
emrinde olmaksızın çalışı-
yorsa, böyle bir iş ilişkisin-
den bahsedilebilir.

temel ayırıcı özellikler
Bağımlılık unsuru içerme-
yen iş akdi, bir iş, eser veya 
bir sonuç beklentisi içermek-
tedir. Başarı riski işi üstlenen 
kişiye aittir. O kişi kendi üre-
tim araçlarını kullanır ve ki-
şisel çalışma zorunluğu yok-

tur. Serbest işgörenler belirli 
bir süre ile veya belirsiz bir 
süre için bir işi görmekle yü-
kümlüdürler (süreceli borç 
ilişkisi).Talimatlarla bağlı 
değillerdir ve kendi boş za-
manlarını kendileri belirler-
ler. Üretim araçları genellik-
le teklifi veren kişi tarafından 
temin edilir. Serbest hizmet 
akdinin veya bağımlılık un-
suru içermeyen iş akdinin 
açık tarifi, işçi haklarını orta-
dan kaldırmadan, özüne ba-
ğımlı kalarak çalışmadır. Bu 
tip iş akitlerinin arasındaki 
çizginin genelde çok ince ol-
masından dolayı, bireysel bir 
danışma almanızı öneririz. 
“Flexpower” bu konuda bilgi 
vermektedir. (Randevularınız 
için 01/534 44/404 )

İş akdi
İş akdi, işçi ile işveren ara-
sında, işçinin bir işi yapma-
yı, işverenin ise buna karşı-
lık bir ücret ödemeyi taahhüt 
ettiği anlaşmadır. İş ilişkisini 
kapsayan sözleşmenin yazı-
lı veya sözlü yapılması pren-
sipte bir anlam ifade etmez. 
(İstisna: Çıraklık sözleşme-
leri yazılı yapılırlar.) İş ilişki-
sini kapsayan sözleşme, bir 
şahsın bir işi yapması, diğe-
rinin de bunu kabul etme-
si şeklinde bir karara varma 
sonucunda ortaya çıkar.

Hizmet belgesi
İşveren iş sözleşmesinin baş-
laması ile birlikte en kısa sü-
re içerisinde, işçiye temel 
haklarını ve yükümlülükle-
rini yazılı maddeler halinde 
verir. 

Bu hizmet belgesi aşağıdaki bil-
gileri içerir:

1. İşverenin adı ve adresi,
2. İşçinin adı ve adresi,
3. İş sözleşmesinin başlama 
     tarihi,
4. Belirli süreli iş sözleşmele 
 rinde, iş sözleşmesinin so 
 na ereceği tarih,
5. Fesih bildirim süresi, fe- 
 sih tarihi,
6. Olağan işyeri (görev yeri),  
 istenildiği takdirde değişe 
 bilecek olası işyerleri hak 
 kında bilgi,
7. Genel bir şema içerisinde  
 muayyen kıdemler,
8. Öngörülen uygulama,
9. Başlangıç ücreti, çıplak 
üc  ret ve ücrete ait diğer ek  
 ödemeler (ikramiyeler),  
  ücretin vadesi,
10. Yıllık dinlenme izninin  
  esası,
11. Üzerinde anlaşmaya
   varılan günlük ve hafta 
  lık normal
  çalışma süreleri,
12. İş akdinin hangi hukuk 
  sal düzenlemenin norm 
  larına tabi olduğunun be 
  lirtilmesi (toplu sözleş 
  me, tüzük ve yönetmelik,  
  asgari ücret tarifesi, çı 
  raklık ücreti, işyeri söz 
  leşmesi) ve işyerinde ne 
  releri kapsadığına dair  
  bilgiler.
13. İşçinin tabi olduğu   
  kıdem tazminatı kasası 
  nın adı ve adresi.

5.6.ve 9 dan 11 e kadar olan 
maddeler, kanunlarla, top-
lu iş sözleşmeleri ile, veya iş-
letme sözleşmeleriylede dü-

zenlenebilir. İş sözleşmesi 
1.1.1994 tarihi itibariyle yapıl-
mış ise, işçinin talep etmesi 
halinde iki ay içerisinde ken-
disine bir hizmet belgesi ve-
rilir. İş sözleşmesi bir ay için 
yapılmışsa veya gerekli tüm 
maddeleri içeren yazılı bir iş 
akdi mevcut ise, hizmet bel-
gesi düzenlenme zorunlulu-
ğu yoktur.

Dikkat:
İşveren tarafından işçiye im-
zalaması için verilen yazılı-
hizmet belgesi, imzalanma-
dan önce dikkatli bir şekilde 
okunmalıdır. Hizmet belgesi 
herhangi bir şekilde açık ve 
net değilse, yetkili sendika-
dan bu konuda bilgi istenil-
melidir. Aşağıda belirtilenler 
özellikle üstünde durulması 
gereken önemli noktalardır:

• Deneme süresi hakkındaki 
hükümler, en fazla 1 ay,
• Gerek çalışılacak yer, ge-
rek se görev yerinin değişti-
rilebilmesi ve yapıla cak işin 
nevi,
• Fazla mesailerin düzenlen 
mesi,
• Rekabet şartı,
• Fesih bildirim süreleri ve-
zamanları,
• Eğitim harcamalarının ge-
ri ödenmesi yükümlülüğü.
Prensip olarak işçinin, yasa-
lar, toplu iş sözleşmeleri ve 
ya işletme sözleşmesi kural-
ları gereği var olan hakları, iş 
akdi vasıtasıyla kötüleşti 
rilemez. Hizmet belgesi ve yi-
ne aynı şekilde iş sözleşmesi 
resim ve harçlardan muaftır-
lar. 

Ücret pusulaları (maaş bordro-
su)
Her işçiye ay sonunda yazılı 
bir ücret pusulası verilir. Bu 
ücret pusulası, en azından 
kazancın miktarını, kesinti-
lerin miktarını ve kesintilerin 
toplam tutarını içermelidir.

Kaynak: ÖGB 

soru: tam sigortalılık nedir? sigorta 
çeşitleri hangileridir?
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İstanbul’da 18 yaş ve üzeri 
toplam 203 katılımcıyla ya-
pılan araştırma, Türklerin 
soğuk algınlığı geçirdikle-
rinde doktora gitmek için 
hastalığın iyice ilerlemesi-
ni beklediklerini, hastalı-
ğın başlangıcında doktora 
gitmediklerini ve kendi 
belirledikleri ilaçları kul-

Erkekler hastalanınca 
annelerine danışıyor

Yapılan bir pa-
zar araştırması, 

Türk erkeklerinin, 
soğuk algınlığı 

geçirdiklerinde 
en çok anneler-

ine danıştıklarını 
ortaya koydu. 

Eczacıbaşı İlaç 
Pazarlama A.Ş 

tarafından, soğuk 
algınlığı konusun-
da toplumda mev-

cut bilgi düzeyi 
ve alışkanlıkların 

tespit edilm-
esi amacıyla 

bir araştırma 
gerçekleştirildi.

landıklarını ortaya koydu-
Araştırmaya katılanların 
yüzde 39’u, soğuk algınlığı 
geçirdiğinde hiçbir zaman 
bir doktora danışmadığını 
ifade ederken, bu duru-
mun özellikle erkekler ara-
sında daha yaygın olduğu 
tespit edildi. Katılımcıların 
yüzde 30.5’i, soğuk algınlı-
ğı geçirdiğinde aile içinde 
annesine danıştığını söy-
lerken, bu eğilimin erkek-
lerde daha fazla olduğu 
belirlendi. 

Araştırma, kadınların, so-
ğuk algınlığına yakalan-
madan önce ve yakalan-
dıktan sonra çareyi daha 
çok portakal, greyfurt, li-
mon gibi doğal ürünlerde 
aradığını ortaya koydu. 
Araştırmaya katılan ka-
dınların büyük çoğunlu-
ğu, erkeklerin hastalığını 
abarttığını ifade etti. 

Araştırmaya katılanların 
yüzde 39.9’u, soğuk algınlı-
ğına yakalandığında kendi-
sini “ruhen yorgun”, yüzde 
21.7’si “üzgün ve mutsuz”, 
yüzde 19.2’si “asabi-ger-
gin”, yüzde 12.8’i ise “naz-
lı” olarak hissettiğini dile 
getirdi. 

EURo 2008 için şengen müjdesi
Avusturya ve 

İsviçre‘nin ortak-
laşa düzenlediği 

2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası‘nı 
izlemek isteyen 
Türk taraftarlar 

için 2 ülke ortak 
şengen vizesinde 

anlaştı.

Av ustur ya  ve  İsviçre 
Büyükelçiliklerinin yaptığı 
basın açıklamasında, her 2 
ev sahibi ülke için dünyanın 
en büyük üçüncü spor mü-
sabakasını organize etmek-
ten büyük onur duyduk-
larını ve Türk Milli Futbol 
takımını ve taraftarlarını 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyacakları belirtilerek, şöy-
le denildi: “Avrupa Futbol 
Şampiyonası karşılaşmala-
rını izlemek için vizeye ta-
bi olan Türk vatandaşları-
nın şampiyona esnasında 
İsviçre ve Lichtenstein tara-
fından da tanınan bir şen-
gen vizesine ihtiyaçları var-
dır. Maçlara biletleri olan 
veya stadyum dışında kar-
şılaşmaları takip etmek is-
teyen kişiler bu yüzden 1 

Haziran 2008 ila 5 Temmuz 
2008 tarihleri arasında şen-
gen bölgesine, İsviçre‘ye ve 
Lichtenstein‘a giriş yapma-
larına olanak sağlayan Euro 
2008 ibaresi olan özel bir 
şengen vizesine başvurma-
ları gerekmektedir.” Ülkeler 
arasında yapılan bir anlaş-
ma gereği bu vize başvurusu 
için özel bir prosedürün ge-
liştirildiğine yer verilen açık-
lamada, “Bu özel prosedür 
sadece Euro 2008  vizesi için 
geçerli olacaktır. Euro 2008 
başvurusu için Ankara‘da 
İsviçre Büyükelçiliği‘ne, 
İstanbul‘da ise Avusturya 
Başkonsolosluğu‘na 29 
Şubat 2008 Cuma günün-
den itibaren başvurular ka-
bul edilecektir” ifadeleri 
kullanıldı.

Ankara‘nın misyonunun 
kültür ve diplomasi kenti 
olarak pekiştirilmesi gerek-
tiğini ifade eden Anadolu 
Tu r i z m  İş l e t m e c i l e r i 
Derneği(ATİD) Başkanı 
Seçim Aydın, Viyana’yı 
uluslararası ilişkilerin bir 
sembolü haline getiren mo-
deli Ankara için de önerdi. 
Uluslararası diplomatik ve 
özel kuruluşların, ensti-
tü, araştırma ve eğitim ku-
rumlarının merkezlerinin 
Viyana’da olması sonucun-
da, Viyana’nın uluslararası 

ilişkilerin sembolü haline 
geldiğini ifade eden Aydın 
şunları söyledi: „Viyana’da 
yılda binden fazla kong-
re, toplantı ve konferans 
organizasyonu yapılıyor. 
Kentin konuk ağırlama 
kapasitesinde de etkileri-
ni göreceğimiz bu model, 
Ankara’nın AB başkentleri 
arasında kazanacağı yeni 
uluslararası kimlik, siyasi 
ve kültürel etkiler yanında 
kentin yaşamına ekonomik 
açıdan da önemli katkılar 
sağlayacaktır.“

Ankara’ya Viyana modeli
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VİYANA-Viyana‘da iki 
yıldır bir aile hiç uyu-
yamıyor. Onlar iki 

buçuk yıl önce kaybettik-
leri kardeşlerini dünyanın 
her yerinde arıyorlar. 12. 
Viyana‘da başlayan bu ka-
yıp olayının ardından aile 
küçük kardeşlerini dün-
yanın bir çok yerinde ara-
maya başladılar. Özellikle 
şuanda 33 yaşında olan 
Aytekin Koç‘tan 2.5 yıldır 
kayıp. Koç‘u İNTERPOL de 
sarı bülten ile arıyor.

Ailenin büyüğü sayılan 40 
yaşındaki Hüseyin Koç, 
„Kardeşim bir süre küçük 
bir rahatsızlık geçirdi. Onu 
evlendirmeyi düşünüyor-
duk. Aklımızdan onunla 
ilgili olumlu şeyler geçiyor-
du. Eski hastalığı devam 
edince doktorlara götür-
dük. İlaçlarını kullanmaya 
başladı. Herşey güzeldi. 
Ancak birden bire yok oldu“ 
diye konuştu. 12. Viyana‘da 
oturan Koç ailesi, kardeşle-
rinin yerini bilen kişilerden 
yardımda istedi.

Türkiye‘den 4 yıl önce gelen 
Aytekin Koç, lise mezunu. 
Üniversiteye kayıt yaptır-
mak istediklerini söyleyen 
Ağabey Koç, „Biz onun 
Viyana‘daki eğitim şartla-
rından en iyi şekilde yarar-
lanması istemiştik. Ancak 
kayboldu bunun üzerine 
resmi makamlara başvur-
duk. Dünyanın her yerinde 
aranıyor. 

Ancak biz onun nerede 
olabileceği tahmin edi-
yoruz. Belki İstanbul‘da 
olabilir. Ancak bir çok ya-
lan ihbar alıyoruz. Biri di-
yor ki Adana‘da biri diyor 
Karadeniz‘de. Biz her id-
dayı da ciddiyetle inceliyo-
ruz. Ancak bu güne kadar 
yapılan ihbarların hepsini 

değerlendik. Sonuç alama-
sakta içimizde bir ümit var“ 
diye ifade eti.

Casablanca‘ya da gitti

Yakınlarından sürekli med-
yumlara gitmesi konusun-
da ikazlar aldığını söyleyen 
ağabey Koç, „Ben falcılara 

büyücülere ve üfürükçülere 
inanmam. Ama çevremden 
çok baskı geldiği için ka-
bul etmek zorunda kaldım. 
Dünyanın en iyi medyumu-
nun Casablanca‘da olduğu-
nu öğrendim. Binlerce euro 
masraf yaptım. Medyum 
elime bir adres verdi ve kar-
deşimin Azerbaycan ile Er-

menistan arasında bulunan 
Huşit Bristina Köyü‘nde 
olduğunu söyledi. Şok ol-
dum. Ancak henüz bu böl-
geye gitme imkanım olma-
dı. Bakalım önümüzdeki 
günler neler gösterecektir“ 
diye konuştu.

Bilgi: 06603401780

Canım kardeşim neredesin?
Viyana‘da bir aile iki yıldır hiç uyumuyor. 12. Viyana‘da oturan Koç ailesinin bireği olan Aytekin 
Koç yaklaşık 2,5 yıldır kayıp. Kendisinden hiç haber olmayan Koç‘u İNTERPOL Sarı Bülten ile 
dünyanın her yerinde arıyor. 
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Viyana Helden Platz Hof-
burg Sarayı önünde „Koso-
va Bağımsızlığını Protesto‘‘ 
adı altında bir miting dü-
zenlendi. Mitinge yaklaşık 
10 bin Sırp katıldı. Konuş-
macılar, Kosova‘nın halen 
Sırbistan‘ın bir parçası 
olduğunu iddia ederek, 
Kosova‘nın bağımsızlığını 
tanıyan Amerika‘yı ve Bir-
leşmiş Milletler Gücü‘nü 
protesto etti. 

Eylemde ‚‘Amerika 
Kosova‘dan elini çek‘‘, 
‚‘Kosova Sırbistan‘a ait-
tir‘‘ ve ‚‘Ölsek de Kosova‘yı 
vermeyeceğiz‘‘ yazılı pan-
kartlar taşındı. Protesto-
cular ayrıca, Kosova‘yı 
tanıyan ülkelerden biri 
olan Avusturya‘ya da kız-
gınlıklarını dile getirdiler. 
Kosova‘yı tanıyan diğer 
ülkeler de sert bir şekilde 
eleştirildi.

Kosova‘nın bağımsızlığı-
nı hazım edemeyen bir 
grup Sırp ise izinsiz gös-
teri yaptı. Bir çok noktada 
başlayan bu gösteriler sı-
rasında bir çok olay çıktı. 
16. Viyana‘da bulunan bir 
Arnavut tarafından işleti-
len bir barın bütün camları 
kırıldı. Barın önünde çıkan 
olaylara polis müdehale 
etti. Polis, bir çok gösteri-
ciyi gözaltına aldı.

sırplar, 
kosova‘nın 

bağımsızlığına 
karşı

Vi y a n a - F a c h h o c h -
schule‘da öğrenim 
gören Hatice Gencer, 

ileri yaşta olmasına karşın 
eğitim hayatına 37 yaşın-
da tekrar „merhaba“ dedi. 
Şuan 40 yaşında olan Hati-
ce Gencer, „Türkler istedik-
leri taktirde her yerde başa-
rılarını gösterebilirler. Bir 
işi yapmak için en önemli 
şey insanın kendi içindeki 
istektir. Ben yarım kalan 
eğitimime 37  yaşında baş-
ladım. Şuanda bunu yap-
tığım için çok mutluyum“ 
diye konuştu.

Hatice Gencer 40 yaşında 
olmasına rağmen Türk top-

lumuna örnek olabilecek 
bir eğitim hayatı var. Şuan-
da proje menejerliği okuyan 
Hatice Gencer, „Türkiye ve 
Avusturya benim vatanım. 
Ben ileri yaşta olmama 
rağmen asla okumaktan ve 
eğitimden vazgeçmedim. 
Şuanda çeşitli projeler yap-
mak istiyorum“ dedi.

Teknik bilgiler genç yaşta 
daha kolay öğreniliyor Gen-
cer sözlerini şöyle sürdür-
dü: Teknik okullara erken 
yaşlarda başlamak gereki-
yor. Çünkü ileri yaşlarda 
insanın bazı şeyleri anla-
ması güçleşiyor. Ancak ileri 
yaşlarda eğitim imkansız 

değil. Her insan isterse ba-
şarabilir. Ben ileride prog-
ramcı olarak çalışmak iste-
miyorum. Türkler, eğitim de 
Avusturyalılar‘a göre biraz 
daha şansız. 

Ancak bu şansızlığı çalış-
ma ve başarıyla sona erdir-
mek mümkün. Bütün Türk 
gençlerine sesleniyorum. 
Avusturya‘da okuyacağım 
diyen herkese okul var. 

Yeterki isteyin. İleri yaşla-
ra geldiğiniz zaman eğitim 
biraz daha zorlaşıyor. Bana 
sorarsanız ve elinizde im-
kan varsa eğitim hayatınızı 
hiç bırakmayın.“ 

Avusturya‘da 
okumanın yaşı yok

Fachhochschule‘de öğrenim gören Hatice Gencer ile ileri yaşlarda 
eğitim üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Gencer, Fachhochschule‘de 
eğitim görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

VİYANA - Kosova‘nın 
17 Şubat 2007 pazar 
günü bağımsızlığını 
ilan etmesinin 
ardından artan Sırp 
gösterilerine bir ye-
nisi de Avusturya‘nın 
başşehri Viyana‘da 
eklendi.
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yurt dışındaki Türk basını 
gerekli uyarıları yapınca 
düzeltilirdi. Şimdi, yurt dı-
şındaki Türk basını “gaze-

teciliği unutup” börekçilik, 
otelcilik işleriyle meşgul 
olduğundan, yine bu ucu-
be ortaya çıkarıldı. 1 Ocak 
2008’den beri, Türkiye’den 
yurt dışına çıkan her Avru-
palı Türk, 15 YTL harç öde-
mek zorunda.
Eğer pasaportunda o ilkel 
damga yoksa...

Sadece harç ödeyenler de-
ğil, pasaport polisi de isyan 
ediyor saçmalığa. “Böyle 
şey olur mu? Adam iki gün 
önce yurt dışından gelmiş, 
orada yaşıyor. 

Dönüşte harç alıyoruz. İti-
raz ediyorlar, haklılar ama 
elimizden bir şey gelmiyor” 
diyorlar. Bu rezaletin takip-
çisi olacağız... 

Bakalım daha neler çıka-
cak, neler... 

TÜRKİYE’de Maliye 
Bakanlığı’ndaki bir 
işgüzar ne yaptı etti, 
Avrupalı Türkler’den 
de yurt dışı çıkış harcı 
almayı başardı.
Evet Ankara, Avrupalı 
Türk’ü “harca” bağladı.
Üstelik olar Türkiye’de 
yaşamadıkları halde.
Yurt dışında bulundu-
kları, önce girip sonra 
çıktıkları için de harç 
ödüyorlar artık...
Deli Dumrul öyküsü 
gibi... Ülkemize girmek 
zaten bir dert... Çıkışta, 
her birimiz 15’er YTL  
ödüyoruz.
Habertürk sitesinden Ali 
Gülen olayı şöyle kaleme 
aldı.

 Ankara, Avrupalı türk‘ten çıkış harcı almaya başladı

Skandal uygulama 1 Ocak 
2008’de başladı. Daha önce 
de sık sık, yurt dışı çıkış 
harcıyla ilgili uygulamada 
bu “hata” yapılır ama yurt 
dışındaki Türk basını uyan-
dığından düzeltilirdi.

Önce hatanın ne olduğuna 
bakalım; Yurt dışında yaşa-
yan, oturma ve çalışma izni 
sahibi Türkler yurt dışı çıkış 
harcından muaf olmalıdır. 
Bunun için oturma ve ça-
lışma izni yeterlidir. Ancak 
bizim bürokratlar, illa ki 
pasaportlardaki meslek ha-
nesine “işçi”,“işçi ailesi”, 
“işçi çocuğu” ya da “öğren-
ci” yazdırmak ister.

Türkler de, doğal olarak 
bunu yazdırmak istemez.
Çünkü işçilik bir meslek de-
ğildir, yurt dışındaki herkes 
de işçi değildir... Maliye Ba-
kanlığı, yıllardır uygulamak 
istediği bu genelgeyi geçen 
yıl uygulamaya soktu ve 
pasaportunda “işçi”, “işçi 
çocuğu” ya da “işçi ailesi” 
yazmayanlardan harç alma-
ya başladı.

Peki daha önce bu yok 
muydu? Yurt dışına göçün 
ilk başladığı yıllarda vardı. 
Ankara o zaman, yurt dışı-
na giden herkese “işçi” diye 
bakıyordu. Ama gurbetçiler 
değişip geliştikçe, uygula-
ma saçma olmaya başladı.

Başka ülkelere iş gezisine 
ya da gezmeye gidenler, 
“İşçi diye bir meslek olmaz” 
itirazlarıyla karşılaştı. Pasa-
port kuyruklarında sorunlar 
çıktı. Doktor, avukat, mü-
hendis ya da işadamı olsa-
lar bile meslek hanelerinde 
“işçi” yazıyordu çünkü.

Konu, basında yer alınca 
Maliye Bakanlığı hatayı dü-
zeltti. Yurt dışındaki oturma 
izni damgasının “çıkış harcı 
ödememek” için yeterli ol-
duğuna karar verdi. Doğru-
su da buydu... 

Yurt dışına göçün 50. yılına 
yaklaşırken eskiye dönül-
mesi, Ankara’nın bize bakış 
açısının aynı kaldığını gös-
teriyor. Onların gözünde biz 
hep işçiyiz, gurbetçiyiz...

Olayın diğer yönü de, biz 
gazetecilerin uyuması. 
Harcın miktarı artıp azal-
tıldıkça, yeniden bu “işçi” 
damgası gündeme gelir, 

tHY’nın direk 
seferleri iptal

Türk Hava Yolları, 
Avusturya direk sefer-
lerinin bazılarını dur-

durdu. Artık THY direk ola-
rak Samsun ve Kayseri‘ye 
uçmuyor.

VİYANA-THY’nın Viya-
na’da daha önce direk ola-
rak gelen uçakları başka 
bir projede kullanılması 
yüzünden Avusturya di-
rek seferlerden artık ya-
rarlanamayacak. THY 
yetkili seyahat acentala-
rından alınan bilgiye gö-
re, THY’nın daha önce 
Samsun, Kayseri illerine 
yaptığı direk seferler kalk-
mış oldu. Ankara seferleri-
nin de saatleri değişti. İptal 
edilen direk uçaklarla ilgili 
olarak bugüne kadar satışı 
yapılan bütün biletler ak-
tarmalı olarak değiştirildi. 
Vatandaştan bu değişik-
lik için herhangi bir ücret 

talep edilmeyecek.  THY 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü yetkilileri de 
aktarmaların iptal olduğu-
nu doğruladı. Bugüne ka-
dar Avusturya’dan satılmış 
direk biletlerde aktarmalı 
olarak değiştirildiği vurgu-
landı. 2008 yaz ayında bin-
lerce vatandaş Samsun ve 
Kayseri’ya direk olarak git-
meyi planlıyordu. Seyahat 
büroları ise bu durumdan 
oldukça şikayetçi. Seyahat 
büroları, bugüne kadar 
binlence bilet sattıklarını, 
vatandaşlarınsa çok mağ-
dur olacaklarını belirtti-
ler. Mustafa Akyürek isimli 
Kayserili vatandaşta sefer-
lerini geri istediklerini söy-
ledi.
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Avusturya‘da şehirlera-
rası yollarda halen sa-
atte 100 km olan hız 

sınırını 80‘e indirmenin, her 
yıl 90 hayatı kurtaracağı, ay-
rıca atmosfere salınan kar-
bondioksit miktarının bu sa-
yede 100 bin ton azalacağı 
belirtildi. 

Çevrenin korunması ve da-
ha güvenli trafik için müca-
dele eden VCÖ adlı derneğin 
yaptırdığı araştırmaya göre, 
Avusturya‘da hız sınırını 80‘e 
düşürmekle trafik kazaların-
daki ölümler yılda yüzde 20 
azalacak. Buna göre, geçen 
yıl kazalarda 435 kişi haya-
tını kaybetti. Hız azaltılırsa 
80-90 kişinin hayatı kurtul-
muş olacak. Yaralı sayısı da 
400 kadar azalırken tedavi 
masrafları da 100 milyon av-
ro düşecek.

Araştırmaya göre, 80 km 
hızla seyreden otomobilin 
sürücüsünün kuru zemin-
de reaksiyon ve fren mesa-
fesi 55 metreyi buluyor. Hız 

100‘e çıktığında bu mesafe 
84 metreye yükseliyor. 100 
km‘yle giderken yapılan ani 
frende 55 metre sonra hız 
68‘e ancak düşüyor, bu da 
çarpışmanın ölümcül olaca-
ğını gösteriyor.

Araştırma, hızın düşürülme-
sinin, yakıt tüketiminin de 
azalması, dolayısıyla egzoz 
emisyonunun düşürülmesi 
anlamına geldiğini de göste-
riyor. Hesaba göre, bu yolla 
atmosfere bırakılan karbon-
dioksit miktarı yılda 100 bin 
ton azalacak.

Avusturya hız 
sınırını 80‘e 
düşürüyor

A N K A R A -  D ı ş i ş l e r i 
Bakanlığı’na ilişkin atama 
kararları Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Buna göre Viyana‘da gö-
rev yapan Büyükelçi Ayşe 
Ayhan Asya, Lüksemburg 
Büyükelçisi olarak tayin 
edildi.

Buna göre, Türkiye’nin 
Belgrad Büyükelçisi Hasan 
Servet Öktem merkeze alınır-
ken, yerine Ahmet Süha Umar 
atandı. Atama kararlarına gö-
re yeni ve merkeze çekilen bü-
yükelçiler şunlar: Müsteşar 
Yardımcısı Rafet Akgünay 
Kanada Büyükelçiliği’ne, 
H ay a t i  G ü ve n  N o r ve ç 
Büyükelçiliği’ne, Birleşmiş 
Milletler Viyana Ofisi Türkiye 
Daimi Temsilci Yardımcısı 
Ayşe Ayhan Asya Lüksemburg 
Büyükelçiliği’ne, Levent 

Şahinkaya Kenya Büyü-
kelçiliği’ne, Umur Apaydın 
Hırvatistan Büyükelçiliği’ne, 
Oya Tuzcuoğlu Macaristan 
Büyükelçiliği’ne, Reşit Uman 
Polonya Büyükelçiliği’ne 
Ahmet Süha Umar Sırbistan 
Büyükelçiliği’ne, Hasan 
Mehmet Özyıldız Kongo 
Büyükelçiliği’ne ve Serdar 
Kılıç Lübnan Büyükelçiliği’ne 
atandı.

Merkeze alınanlar 
Kanada Büyükelçisi Aydemir 
Erman, Norveç Büyükelçici 
Mehmet Kazım Görkay, 
Lüksemburg Büyükelçisi 
Mehmet Burhan Ant, Kenya 
Büyükelçisi Varol Özkoçak, 
Hırvatistan Büyükelçisi 
Fatma Dicle Kopuz, Polonya 
BüyükelçisiKadri  Ecvet 
Tezcan, Sırbistan Büyükelçisi 
Hasan Servet Öktem. 

Büyükelçi‘nin tayini çıktı
Viyana‘da görev yapan BM büyükelçisi Ayşe 
Ayhan Asya, Dışişleri Bakanlığı‘nın bir genelge-
siyle başka bir bölgeye tayin oldu.

Yazar Talleyrand’ın kahve 
için yaptığı, ’Şeytan gibi ka-
ra, cehennem kadar sıcak, 
melek gibi saf, aşk kadar tat-
lı’ nitelemesinden yola çıkan 
Mocaco Coffee’nin Ankara 
Şube Müdürü Ayris Öktem, 
şunları söyledi: „Birinden 
farklı aromaları içeren kah-
ve çeşitlerinin yanı sıra özel 
harmanlanmış çayları ve or-
ganik meyvelerden elde edil-
miş taze ve sağlıklı meyve 
sularıyla her türlü talebi kar-
şılıyoruz. Tamamı organik 
sebzelerle hazırlanmış sala-
talarımızla misafirlerimize 
unutulmayacak lezzetler eş-
liğinde, birbirinden değişik 
butik pastalarla unutulmaz 
tatlar sunuyoruz.

El yapımı çukulata
Kahveleri kadar özel el yapı-
mı çikolatalarımızla da iddi-

alıyız. Çarşamba, Perşembe, 
Cuma ve Cumartesi akşamla-
rı her biri farklı bir tarza sa-
hip olan müzik gruplarıy-
la misafirlerimizi ağırlıyor. 
Pazar sabahları ise siz kahve-
nizi yudumlayıp, günlük ga-
zetelerinizi okurken piyano 
sesleri müşterilerimize eşlik 
ediyor“

Avusturyalı kahvenin ilk 
şubesi Ankara’ya
Avusturya markası Moccaco Coffee, Türkiye’deki 
ilk şubesini Ankara Bahçelievler’de açtı. 
Personelinin eğitimini Avusturya’dan gelen şef-
lere verdiren firma, konseptinde müziğe de ayrı 
bir önem ve yer veriyor. 
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Yasaya  tepki  gösteren 
Türkler, „Türk toplumu ola-
rak bu durumu kınıyoruz. 
Bizim sembolümüz minare 
ise cami ise onların sembolü 
de çan. Bu semboller insan-
ları ibadete davet eder. Yanlış 
bir anlamı yok. Biz Türkiye‘de 
Hıristiyanların kiliselerini ta-
mir ediyoruz. Avusturya ise 
burada cami ve minare ya-
pılmasına karşı kanun çıkar-
dı“ dedi.

Yasak Avusturaya‘da yaşa-
yan Türklerden büyük tepki 
aldı. Mustafa Gençtürk ad-
lı Türk, „Burada inşaat iş-
çisiyim. Avusturya ilk önce 
Türkiye‘de ne kadar kilisesi 
olduğunu hesaplamalı. Biz 
Türkiye‘de Hıristiyanların ki-
liselerini onarıyoruz. Onlarsa 

burada cami yapmamıza en-
gel oluyorlar‘‘dedi.

Mehmet ışık ise, „1973‘te 
Avusturya‘ya geldim. Çıkan 
kanunu medyadan öğrendim. 
Cami ve minare yapımını ya-
saklayan kanunu çıkarıyor-
lar. Bizse Türkiye‘de İzmir‘de, 
Ankara‘da, Diyarbakır‘da ve 
İstanbul‘da yaptıkları kilise-

lerden çıkan çan seslerine 
karşı çıkmıyoruz‘‘ şeklinde 
konuştu.

İsmail Artun, „Bizim ezanı-
mızın okunmasını istemiyor-
larsa, biz de onların çan ses-
lerini duymak istemiyoruz‘‘ 
dedi. İbrahim Ada ise, Holl-
anda‘dan Viyana‘ya gezme-
ye geldim. Hollanda‘da ay-

nı problemler var. İnsan 
haklarından bahsediyorlar. 
Kendileri her yerde ibadetle-
rini rahatça yapıyorlar. Bizi 
ise kısıtlıyorlar. Herkes iba-
detini yapmakta hürdür. Dini 
inançlara göre ibadetlerini 
yapacakları yeri İnşa edebil-
meliler‘‘ diye konuştu.

Ağır eleştiriler alan Jörg 
Haider yaptığı açıklamada, 
meclisten geçen yasak hak-
kında , „Avrupa için yol ha-
ritası olacak“ifadelerini kul-
landı. Yasağa destek veren 
ÖVP‘nin Kaernten Eyaleti 
Başkanı Josef  Martinz, 
„Niyetimiz cami ve minare 
inşalarını yasaklamak değil. 
Bizler eyaletimizin dokusunu 
korumak istiyoruz“ diye ko-
nuşmuştu. Kaernten Eyalet‘i 
çevre düzenlemesi sorumlu-
su Reinhard Rohr ise kanun 
hakkında, „Hükümetin şim-
diye kadar yaptığı en büyük 
kışkırtmadır“ dedi. 

Avusturya Diyanet İşleri 
Entegrasyon sorumlusu 
Ömer el-Rawi, çıkarılan ya-
sağın din özgürlüğü prensi-
bini ve Avrupa Birliği İnsan 
Hakları Anlaşması‘nın „bü-
tün vatandaşlar için eşit-
lik ilkesine“ ters düştüğünü 
belirtti.

kärnten Cami yapımı yasaklandı
VİYANA - Avusturya‘da çıkarılan bir kanunla 
cami yapımı yasaklandı. Avusturya‘nın Kaernten 
Eyaleti‘nde cami ve minare inşası yasağını içe-
ren kanunu, Kaernten Eyalet Başbakanı Aşırı 
Sağcı Jörg Haider, Halk Partisi‘nin (ÖVP) deste-
ğiyle meclisten geçirdi. Mahalli dokuyu koruma 
kapsamında yasayı meclisten geçiren Başbakan 
Müslümanları kızdırdı.

Viyana’da klasik türk Müziği

Kurulduğundan beri düzenli 
olarak faaliyetlerini sürdüren 
ve her yıl Klasik Türk Müziği 
konseri düzenleyen Istanbul 
Kültür Derneği IKV, bu yıl da 
12 Nisan 2008 Cumartesi ak-
şamı saat 20:00 de “Haus der 
Begegnung-Floridsdorf” sa-
lonunda yine yıllık konseri-
ni verecek. Her yıl olduğu gi-
bi, bu yıl da İstanbul Beyoğlu 
Musiki Cemiyeti saz ve ses sa-

natçılarıyla konserde yer ala-
rak IKV derneğinin Klasik 
Türk Müziği alanında çalış-
malarını destekleyecektir. 
Ayrıca yeni bir faaliyet olarak 
19.04.2008 tarihinden itiba-
ren IKV Tiyatro kolunun açı-
lışı ilk tiyatro workshop’u ile 
gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı 
bilgiler için IKV yönetim baş-
kanı. Ülker Gürman: 
0664 521 72 77

Viyana İstanbul Kültür Derneği tarafından her 
yıl gerçekleştirilen Klasik Türk Müziği konseri 
bu yılda verilecek.
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İnnsbruck‘ta  Türklere karşı  
üzücü bir saldırı gerçekleş-
ti. İhlas Haber Ajansı’nın du-
yurduğu haber Türkiye’de de 
geniş yankı uyandırdı. Bu se-
fer olay ev baskını... Evin ka-
pısını kırarak içeriye dalan 
gözü dönmüş saldırganlar-
dan anne ve 4 çocuk kurtul-
mayı başarırken, evin büyük 
kızını saldırıdan polis kurtar-
dı. Kendini bir odaya kilitle-
meyi başaran evin büyük kı-

zı saldırganları evin içinde 
oyalarken olaya polis müde-
hale etti. Saldırganlar gözal-
tına alındı. 

Avusturya‘nın Tirol  Inns-
b r u c k  ş e h r i n e  b a ğ l ı 
Schönberg Unterberg adre-
sinde ikamet eden Ars aile-
sinin evine gece yarısı saat 
00.45‘te saldırı düzenlendi. 
Almanya‘nın Köln şehrinden 
Avusturya‘ya tatil için gelen 2 

Alman, kaldıkları otelin yakı-
nındaki Türk ailenin kapısını 
kırarak eve girdi. Ev sahibi 
İsmet Ars‘ın işte olduğu sa-
atlerde meydana gelen olay-
da, evin hanımı Songül Ars 3 
çocuğuyla birlikte balkondan 
atlayarak canlarını kurtardı. 

Evin büyük kızı Sevilay Ars 
ise yatak odasının kapısına 
dolap dayayarak saldırganla-
rı bir süre oyaladı. Bu arada 

polise de haber veren Sevilay, 
polisin zamanında gelmesiy-
le saldırganlardan kurtulma-
yı başardı. Polisin kıskıvrak 
yakalayarak gözaltına aldığı 
saldırganların ismi açıklan-
madı. Balkondan atlayarak 
hafif yaralanan Songül Ars 
ve çocukları kısa süre hasta-
nede tedavi gördükten son-
ra taburcu edilirken, evde 8 
bin euro zarar oluştuğu öğ-
renildi.

INNSBRUCK - Avusturya‘da yine 
Türkler‘e yönelik bir saldırı gerçekleş-
ti. İnnsbruck‘ta 2 Alman, Türk ailenin 
evine saldırdı. Evde bulunanlar canları-
nı zor kurtardılar. Tirol Innsbruck‘a bağlı 
Schönberg Unterberg adresinde yaşayan 
Ars ailesinine gece yarısı bir saldırı dü-
zenlendi. Saldırı gece yarısı saat 00.45‘te 
gerçekleşti. Almanya Köln şehrinden 
İnnsbruck‘a tatile gelen iki kişi, kaldıkla-
rı otelin yakınındaki Türk ailenin kapısı-
nı kırarak eve girdi. Evde bulunan kişilere 
saldırmaya çalışan iki Alman, polisin hızlı 
davranması sonucu yakalandılar.

korkutan 
saldırı
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Yani, her fasıl için ya-
pılan fiili müzakere-
lerden söz ediyorum. 

Üçüncüsü ise iletişim aya-
ğı. Neler yapılıyor, niçin ya-
pılıyor bunu Türk halkına 
anlatmak. Türkiye‘de olup 
bitenleri ve Türkiye‘nin 
gerçeklerini Avrupa kamu-
oyuna anlatmak. Daha da 
önemlisi, Türkiye’nin AB 
üyeliği konusunda “söz sa-
hibi” olacak olan AB halkı-
na Türkiye’yi tanıtmak ve 
benimsetmek.

 Bence AB Müzakerelerinin 
en önemli ayağı bu. İlk iki-
si, tamamen hükümetlerin 
tekelinde ve yasal düzenle-
melere bağlı. Ama üçüncü-
sü, Türk ve AB halkı ile bire 

bir buluşmayı; bıkmadan, 
usanmadan bu süreci an-
latmayı gerektiriyor.

Gurur verici tablo

Geçtiğimiz hafta Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da, 
bunun en “başarılı” örne-
ğini yaşadık. Tam tamına 8 
bin Avrupalı elit tabakanın 
yer aldığı bir ortama Tür-
kiye “baş konuk” oldu ve 
ülkenin “güzel yüzü” Avru-
palılarla buluştu. Böyle bir 
gecede, Avrupa’nın “karar 
mekanizmalarında” önem-
li görevlerde bulunan 8 
bin davetlinin “Türkiye’yi” 
yaşamasının mimarı, 
Türkiye’nin Viyana Büyü-
kelçisi Selim Yenel ve Avru-

pa Birliği İletişim Grubu’nu 
(ABİG) temsil eden Şevki 
Mütevellioğlu. Her ikisi de 
bize, Türkiye’nin nasıl tanı-
tılacağı konusunda iyi bir 
ders verdiler. Görevlerini 
eksiksiz yerine getirdiler ve 
mükemmel bir organizas-
yonla “gurur verici” bir ge-
cenin kahramanı oldular.

Büyükelçi fala baktı

Viyana’da her yıl yapılan 
“Kahveciler Balosu”, bu yıl 
“Kaffe Alla Turca” sloganıy-
la, Viyana’nın tarihi “Hof-
burg” sarayında yapıldı. 
Kahveyi 1683 yılındaki 2’nci 
Viyana kuşatması sırasın-
da Osmanlılardan öğrenen 
Avusturyalı kahveciler, Bü-
yükelçi Selim Yenel’in öne-
risiyle Türkiye’yi, bu yıl ki 
balonun baş konuğu yap-
tılar. Türk milli marşını, 
smokinli ve gece elbiseli 8 
bin davetli, saygıyla ayak-
ta dinledi. Cafe Divan’ın 
oluşturduğu salonda, Türk 
kahvesi ve tatlıları ikram 
edilirken, ünlü cazcı Kerem 

Görsev davetlilere, “Orta-
köy dekoru” önünde unu-
tulmaz konser verdi. Gece-
nin geç saatlerinde binlerce 
davetli, Ayhan Sicimoğlu 
ve orkestrasının Latin mü-
ziğiyle sabahlara kadar 

AB müzakerelerinin “kahve 
kokulu” üçüncü ayağı

VİYANA-Avusturya‘nın 
başkenti Viyana‘da 
yaşayan Wallisch yıl-

lardır çaresiz bir hastalığın 
pençesinde yaşıyor. Ancak 
Wallisch‘in İkinci Dünya 
Savaşı‘nda Polonya‘daki 
Ravensbrück ve Majdanek 
kamplarında gardiyan ola-
rak göre yaptığını belirten 
İsrailli yetkililer, “Bu kadın 
toplu ölümlerde bizzat yer al-
dı. Elleri hala kanlı“ diyor.

Avusturya‘da 1970‘li yıllar-
da Erna Wallisch hakkında 
‚toplu ölümlere yardım et-
mek‘ suçlamasıyla dava açıl-
dı. Ancak o dönemde yeterli 
delil bulunamadığından be-
raat etti. Hakkındaki diğer 
davalar ise zaman aşımına 

uğradığı için kurtuldu. Eski 
Nazileri ortaya çıkarmakla 
görevli İsrailli Efraim Zuroff, 
Nazi kamplarında hayatta 
kalmayı başaran bir kişinin 
Wallisch‘i „acımasız“ olarak 
tanımladığın söyledi. 

Zuroff, 85 yaşındaki Erna 
Wallisch‘in toplu ölümlere 
katıldığını itiraf ettiğini de 
iddia etti.

Bild gazetesine açıklama 
yapan Viyana Başsavcılığı 
sözcüsü Gerhard Jarosch, 
Wallisch hakkında yeni bir 
soruşturma başlatıldığın doğ-
ruladı. Jarosch, „Tanıkların 
söylediklerini inceliyoruz. 
Davanın seyri buna göre şe-
killenecek“ dedi.

‘Yaşayan en tehlikeli Nazi’
Halen hayatta olan en tehlikeli Naziler listesinde 
4‘üncü sırada yer alan 85 yaşındaki Erna Wallisch 
hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. 

3 ekim 2005’de start alan AB müzakerelerinin 
üç ayağı var. Birinci ayak, siyasi kriterlerle il-
gili olan çalışmaları içeriyor. Kopenhag siyasi 
kriterlerinin yasal düzenlemesi ve uygulama-
sı açısından dikkatli bir şekilde takip edi-
lecek olan alanı. İkinci ayak, müktesebatın 
üstlenilmesinden oluşan çalışmaları içeriyor. 



Yeni VATAN
mArT 2008 SAYI 88 ��HABER

dans etti. Avusturyalı ünlü 
besteci Amadeus Mozart’ın 
eseri olan “Türk Marşı”na, 
Türk balet ve balerinleri 
modern danslarıyla eşlik 
etti. Ve de, Hofburg sarayı-
nın en büyük salonunda sa-

atler gece yarısını geçtiğin-
de sahneyi Candan Erçetin 
aldı ve hareketli şarkılarıyla 
binlerce insana unutulmaz 
bir gece yaşattı. Büyükelçi 
Selim Yenel’in, binlerce ki-
şiye hitaben baktığı “kahve 

falı” ise, o gecenin en akılda 
kalan anılarından biri oldu.

tanıtım farkı

Geceye bizzat Brüksel’den 
giderek katılan Belçika 
Devlet Bakanı Emir Kır, 
böylesi bir tanıtımı mutla-
ka Belçika’da, hatta diğer 
Avrupa ülkelerinde gerçek-
leştirmenin gereğini dile 
getiriyordu. Bu türlü bir 
tanıtım, genelde Avrupa’da 
yapılan ve “Türk’ün Türk’e 
tanıtımı” şekline dönüşen 
etkinliklerden çok farklıy-
dı. Avrupalılar, çok yüksek 
ücretler ödeyerek bu türlü 
gecelere katılıyor. 

O gece kendilerine bedava 
dağıtılan davetiyeleri yoktu 
ve 400 ile 1500 Euro arasın-
da ücretler ödeyerek baloya 
geldiler. Viyana’daki son 
“kahveciler balosunda”, 
bütün bir gece Türkiye’yi 
yaşadılar. Hem de hayran-
lıkla…

Osmanlılardan günümüze
Avusturyalı tarihçilere göre 
Viyanalılar ilk kahveyi, Mer-
zifonlu Kara Mustafa Paşa 
komutasındaki Osmanlı 
kuvvetlerinin Viyana’yı 1683 
yılında ikinci kez kuşattık-
ları dönemde tattılar. 

Osmanlı ve Avusturya cep-
heleri arasında tercüman-
lık yapan Ermeni kökenli 
bir İstanbullu, Osmanlı 
mevzilerinden getirdiği bir 
miktar kahveyi, Avusturya-
lılara  ikram ediyordu. Po-
lonya kralı Jan Sobieski’nin 
Avusturya’nın yardımına 
gelerek, Osmanlı kuvvet-
lerini geri püskürtmesi 
sonrasında, Osmanlı mev-
zilerinde çok miktarda 
“çekirdek kahve” kalmıştı. 
Avusturyalılar bu kahve çe-
kirdeklerini, “Osmanlıların 
deve yemi” diyerek atmak 
istediler ancak, Ermeni kö-
kenli İstanbullu tercüman 
devreye girerek bu çekir-
deklere sahip çıktı. Sonra 
da Viyana’da “Kafehaus”, 
yani bir kahvehane açtı. İşte 
Osmanlıdan Avusturyalıya 
kahve, bu şekilde geçti. 

2 şubat gecesi, Viyana’nın 
ünlü “Hofburg” sarayında, 
Kerem Görsev’in cazı, Can-
dan Erçetin’in sesi ve Cafe 
Divan’ın cömertlikle dağıttı-
ğı Türk kahvesinin kokuları 
eşliğinde bunları düşün-
düm. Ve de Selim Yenel ile 
Şevki Mütevellioğlu’nun ba-
şarılarıyla övündüm.

Zeynel Lüle/Hürriyet

“Öğrenciler aylık 40 saat çalışabilir“

İki saate yakın süren kon-
feransta öğrenciler ken-
di sorunlarını Viyana 

Büyükelçisi Selim Yenel‘e 
sordular. Yenel, öğrencile-
rin Avusturya‘da aylık 40 
saat çalışma izni olduğunu 
vurguladı. Konferans ATAM 
Baskanı Alaattin Arkaç‘ın 
yaptığı kapanış konusmasıy-
la sona erdi.

Avusturya Türk Akademis-
yenler Merkezi‘nin düzenle-

diği ve Viyana Büyükelçisi 
Selim Yenel´in de katıldığı, 
Avusturya‘da öğrenim gö-
ren Türk oğrencilerin sorun-
larının konuşulduğu kon-
ferans, Viyana Ekonomi 
Üniversitesi‘nde (WU) da 
gerçekleştirildi. Konferansa 
katılan öğrenciler konuşma-
cı olan Büyükelçi‘ye genel 
sorunları ve çalışma izinle-
riyle ilgili sorular sordular. 
Büyükelçi ise ögrenim har-
cı konusunun Türkiye tara-

fından kaynaklanan bir so-
run olmadığını ve Avusturya 
da her üniversitenin kendi 
özerklik statüsünü kazandı-
ğı için bu problemin ancak 
okulların kendi bunyesinde 
çözüme kavuşturulabilece-
ğini söyledi. Haftada 10 saat 
olmak kaydıyla her yabancı 
üniversite oğrencisinin ça-
lışma müsadesine sahip ol-
duğunu söyleyen Yenel, bu 
konuda hak aranmasiı ge-
rektiğini söyledi.

Bir konferansa katılan Türkiye Büyükelçisi Selim Yenel, öğrencilerin haftada 10 olmak üzere aylık 
40 saat çalışma izinleri oluğunu söyledi. 
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Son yıllarda Batı dün-
yası da Doğu‘nun şi-
falı baharatı zencefi-

lin önemini keşfetti. Bilim 
dünyasındaki ismi Zingiber 
officinale‘dir. Gerçekten de 
zencefil bir şifa kaynağıdır. 
Sadece Uzakdoğu‘nun kut-
sal kitaplarında adı geçen bir 
baharat değildir. Örneğin; 
Kuran‘da da adı geçen tek 
baharat zencefildir. Hatta 
cennet tasvirlerinde cennete 
giren kişilerin zencefilli içe-
ceklerle ödüllendirilecekle-
rinden bahsedilir. Zencefil 
içerisindeki bir etken mad-
de ile romatizmal hastalık-
larda ağrıyı azaltıcı ve iyileş-
meye yardımcı bir rol oynar. 

Ayrıca, taşıt tutmalarına, ha-
milelik kusmalarına ve ge-
nelde kolay midesi bulanan 
kişilere yardımcıdır. Bu tarz 
problemlerde özellikle li-
monla beraber kullanılırsa 
daha da ferahlatıcıdır.

Zencefil aynı zamanda vü-
cudun soğuğa karşı direnci-
ni artırmaya, üşümeyi azalt-
maya yardımcı olur. Özellikle 
ağır sofralardan kalkarken 
yemeğin daha iyi sindiril-
mesi ve daha az gaz yapması 
için yemek yerken biraz zen-
cefil serpmek, yemek sıra-
sında veya yemeğin üstüne 
zencefilli, limonlu 1-2 fincan 
çay içmek oldukça yararlıdır. 

Yemeklere baharat olarak ka-
tılan ya da balla karıştırılıp 
yenilen zencefil afrodizyak 
etkisi yapıyor. Cinsel soğuk-
luğu giderip vücudu canlan-
dırıyor

Trafik, iş stresi, ekonomik 
sorunlar cinsel yaşamı kabu-
sa dönüştürüyor. Uzmanlar, 
cinsel sorunların ortaya çık-
masında psikolojik faktörle-
rin önemli ölçüde rol oyna-
dığına dikkat çekiyor. Şifalı 
bitkiler, stres nedeniyle cin-
sel isteksizlik yaşayanların 
imdadına yetişiyor. Sağlıklı 
bir cinsellik için karanfil, tar-
çın, ısırgan otu, fesleğen gibi 
bitkilerden karışımlar yapılı-

yor. Şifalı bitkilerin cinsel ya-
şam üzerindeki etkilerine da-
ir birçok efsane de var. 

Bir efsaneye göre, Yunan Aşk 
Tanrıçası Afrodit, birlikte ol-
duğu erkeklere , onların cin-
sel gücünü artırıcı bitkisel 
içecekler hazırlıyor. Bu ne-
denle uyarıcı etkisi olan ka-
rışımlara ‚afrodizyak‘ adı ve-
riliyor.

Zencefil ve bal, soğuk algınlığı-
nın doğal ilacı

Binlerce yıldır Çin, Hindistan 
ve diğer Asya ülkelerinde, 
birçok hastalığın tedavisin-
de kullanılan bu baharat, 

10. Viyana’da yararlı bitkiler ve kurutul-
muş gıda satışı yapan Yasin Karaca, Yeni 
Vatan okurları için Zencefil bitkisinin ya-
rarlarını anlattı. Karaca, Avusturya’da 
Zencefil bitkisini bulmak Türkiye’ye göre 
daha kolay olduğunu da sözlerine ekledi. 
İşte Karaca’nın ağzından Zencefil’in ya-
rarları ve öyküsü:

Her derde deva olan 
bitki: Zencefil

Yasin Karaca
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aynı zamanda soframızda 
güzel bir lezzet kaynağıdır. 
Zencefili hangi hastalıklarda, 
nasıl kullanabiliriz? Soğuk 
algınlığı, grip gibi hastalık-
larda bir çay kaşığı toz zen-
cefil bir tatlı kaşığı bal ile 
karıştırıp macun yapılarak 
yenildiği zaman insanın içi-
ni ısıtarak bronşlarını açar 
ve temizler. Balgamı söktü-
rür, öksürüğü keser. Zencefil 
aynı zamanda doğal aspirin-
dir; kanı sulandırır, damar-
ları açar, pıhtılaşmayı önler. 
İyi bir zihin açıcıdır, hafıza-
yı güçlendirir. Zencefil yeni 
projeler üretmek isteyen in-
sanların ilacıdır, beyni can-
landırır. İlaçların mide ve ba-
ğırsaklara yaptığı yan etkiyi 
yok eder. İyi bir bulantı ila-
cıdır. Ameliyatlardan sonra-
ki anesteziden kaynaklanan 
bulantılar, deniz ve araba 
tutmasındaki bulantılarda 
etkilidir.

Zencefilin doğum sonrasında 
annenin emzirme dönemin-
de, anne sütünü artırıcı ve 
bağışıklık sistemini güçlen-
dirici etkisi vardır. Sindirim 
sistemini düzenler, hızlan-
dırır, enerji verir. Zencefil, 
İngiltere‘de besin takviyesi 
olarak kabul edilmiştir. Kışın 
salepin üzerine tarçın yeri-
ne zencefil serperek içilme-
si yorgunluğu alır, sinir sis-
temini düzeltir. Taze zencefil 
kökünden yapılan turşu sof-
ralara güzel bir çeşni olma-
nın yanında sindirime fay-
dalı bir takviye olur.

Zencefil, asırlar boyu iyi bir 
besin ve ilaç olarak güvenle 
kullanılmıştır. İnsanlar üze-
rinde yapılan deneylerde 
zencefilin hiçbir yan etkisine 
rastlanmamıştır. Zencefil ay-
nı zamanda çok güçlü doğal 
bir romatizma ilacıdır. Bal 
ve toz zencefil karışımından 
hazırlanan macun, günde üç 
tatlı kaşığı yenildiğinde bel 
ve bacak ağrılarını, roma-
tizmayı tedavi eder. Çinliler 
yüz yıllardır romatizma-
yı zencefil ile tedavi etmek-
tedir. Faydalarını saymakla 
bitiremeyeceğimiz zencefil 
hakkında Alman bir uzman 
şöyle der: „Bir kızım olsay-

dı adını mutlaka zencefil ko-
yardım.“

Baş Ağrısı İçin:
Zencefil - Zencefil çayı, ba-
şınızda zonklayan damarla-
rı yatıştırır. Ayrıca, vücudun 
ağrı-algılayıcı kimyasalları-
nın üretimini yavaşlatır ve 
dolaşımı kolaylaştırır. Çayı 
hazırlamak için, 1/3 çay kaşı-
ğı toz zencefili veya kıyılmış 
taze zencefili bir fincan sıcak 
suya karıştırın. Soğumaya bı-
rakın, süzün ve ilk baş ağrısı 
belirtisinde için

Zencefil kanserli hücreyi öl-
dürdü
Mide bulantısı, iltihaplanma 
ve vücuttaki ödemin atılma-
sına yardımcı olduğu bilinen 
zencefilin, kanser tedavisin-
de de etkili olduğu öne sürü-
lüyor.

Bir grup ABD’li bilim ada-
mının yaptığı araştırma-
lar, yumurtalık kanseri has-
taları için umut ışığı oldu. 
Baharatçılarda ve süper mar-
ketlerde kolaylıkla bulunan 
zencefilin, pek çok sağlık so-
rununa iyi geldiği yıllardır 
konuşuluyor. Zencefil, mi-
de bulantısının giderilmesi-
ne ve vücuttan iltihabın atıl-
masına yardımcı oluyor aynı 
zamanda afrodizyak etkisiy-
le de biliniyor.

A B D ’ d e k i  M i c h i g a n 
Üniversitesi’nde yapılan bir 
dizi araştırma, zencefilin ya-
kın gelecekte kanser tedavi-
sinde de kullanılabileceğini 
ortaya koydu. ABD’li uzman-
lar, zencefilin yumurtalık 
kanserinin tedavisinde kul-
lanılabileceğini duyurdu.

Araştırmalarda, toz halde-
ki zencefil suda eritilerek 
kanserli hücreye uygulandı. 
Zencefilin kanserli hücreyi 
öldürdüğü ve kanserli hücre-
lerin kemoterapiye karşı di-
renç kazanmasını önlediği 
görüldü. Gelecekte zencefilin 
kanser ilaçlarında kullanıla-
bileceğini belirten uzman-
lar, kesin etkinin belirlenme-
si için daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç duyulduğunu özellik-
le vurguluyor.

Altınlara sınırda el 
koyma oyunu

Örneğin, Türkiye’den 
Almanya’ya gelirken 
Almanya gümrüğün-

de 10.000 Euro’yu aşan mik-
tardaki nakit paranızı beyan 
etmelisiniz. Ama söz konu-
su olan değerli mal, para, 
maden ya da değerli taş ise 
bu kural Türkler’e uygulan-
mıyor. Türk gelinlerin dü-
ğünden sonra bileklerin-
de altınla döndüğünü bilen 
Alman ya da diğer AB üyesi 
ülkeleri bunu bir kazanç ka-
pısı olarak görüyor.

Ve 10.000 Euro’luk sınır, pa-
ra dışındaki değerli mal-
da ve özellikle de altında 
175 Euro olarak uygulanı-
yor. Sınırda kadınların kol-
larına, parmaklarına, bo-
yunlarına ve çantalarına 
bakılıyor. Hatta eşlerinin 
çantaları aranıyor ve sık sık 
soruluyor, “Yanınızda altın 
var mı?” diye... “Yok” dese-
niz, aramada çıkınca daha 
büyük sorun.

Beyan edince yine büyük bir 
sorun. AB dışından gelen al-
tını nakit gibi değil, mal gi-
bi değerlendiren AB ülkele-
ri gümrükleri cezayı her şart 
altında yapıştırıyor. Zaten 
iki bilezikle belirlenen 175 
Euro’luk sınır aşıldığından 
kuzu kuzu bu cezaları öde-
mek zorunda kalıyoruz.

Cezası ise getirilen bile-
zik ya da altınların değeri-

ne göre artıyor. Almanya’da 
y ü z d e  19’ l u k  K DV ’n i n 
ve Avusturya’da %20’lik 
KDV’nin  yanı sıra bir de 
beyan etmeme cezası veri-
liyor. Çoğunlukla da, ceza 
için değeri kendileri biçiyor. 
Türkiye’ye gidip dönerken 
yanında çok bilezik bulun-
duran bayanların bunu gi-
dişte beyan etmesi, dönüş-
te ceza yemesini önleyebilir. 
Bu bir çözümdür. Ama asıl 
çözüm Ankara’da yapıyor. 
“Hemşerim siz ne yapıyor-
sunuz?” diyerek bir gün kal-
kıp Berlin’e sorsalar...

O zaman her şey düzelecek... 
Söz konusu gurbetçi olun-
ca, var mı bizde bunu yapa-
cak bir yiğit? Habertürk/Ali 
Gülen.

TÜRKİYE’nin AB üyesi olmaması, yaptığı anlaş-
malarla ona yakın statü elde etmesine rağmen 
farklı uygulamalara neden oluyor. Çoğu kez de 
“keyfi” uygulamalara... Başta Almanya olmak 
üzere bir çok ülke, özellikle altın takılar konu-
sunda bu uygulamayı ısrarla sürdürüyor.
Çok can yakıyor... Anlatalım. AB üyesi ülke 
vatandaşları, üye ülkeler arasında dolaşırken 
toplam 10.000 Euro’ya kadar değerli mal, para, 
maden ya da taşı yanında bulundurabiliyor. 
Para için aynı şey Türkler için de geçerli.
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Avusturya’da Türk ve Müs-
lümanlara ait bölgelere yapı-
lan saldırılar her geçen gün 
artıyor. Geçkiğimiz ay mey-
dana gelen olayda bir cami 
kundaklanmaya çalışıldı. 
Olay şöyle gerçekleşti. 1 Mart 
Cummartesi günü saat 03.00 
sıralarında kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, giriş kapısı 
zannettikleri, arkası duvar 
olan kapı görünümündeki 
tahta dekorasyonu benzin 
dökerek yakmaya çalıştı. 
Alevleri gören çevredekiler 
itfaiyeye haber vererek yan-
gının büyümeden söndürül-
mesini sağladı. 

Baskılar bizi yıldırmaz

Fatih Camii Derneği Başkanı 
Alican Balcıoğlu, „Bazı po-
litikacıların yaptığı yabancı 
ve Müslüman düşmanlığını 
kışkırtan konuşmalarının 
meyvelerini görüyoruz. Bu 
gibi olaylar bizi korkuta-
maz ve yıldıramaz. Biz dine 
hizmetimize her halükarda 
devam edeceğiz. Biz her za-
man barıştan yana ve içinde 
bulunduğumuz toplumla 
uyum içinde yasamayı bi-
len bilinçli insanlarız“ dedi. 
Hallein Belediye Başkanı 
Christian Stöckl, yerel ga-
zetelere yaptığı açıklamada 
olayı kınadı. Kundaklama 
girişimi yerel basında da 
yer aldı.

Avusturya‘da türk camisine kundaklama
Avusturya‘nın Hallein kasabasında, Diyanet 
İşleri Başkanlığı‘na bağlı Fatih Camii‘ne 
kundaklama girişiminde bulunuldu. Olayla 
ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken 
Büyükelçilik görevlileri de konunun üzerinde 
hassasiyetle durduklarını belirttiler.

Avusturya polisi, kim-
liğini açıklamadığı 44 
yaşındaki kadının Çek 

ve Fransız polisiyle uzun sü-
reden beri yapılan işbirliği 
sonucu Avusturya‘nın ku-
zeyindeki Waidhofen an der 
Thaya‘da 15 Kasımda yaka-
landığını ve hakkındaki so-
ruşturmanın sürdüğünü 
açıkladı. Polis, şebekenin 
kurbanı genç kadın sayısı-

nın 150 olduğunu, ancak bu 
sayının artabileceğini kay-
detti.
Değişik ülkelerdeki ortakla-
rıyla uluslararası bir hostes 
ve eskort şebekesini yöneten 
zanlının, „güzellik yarışma-
sı“ görüntüsü altında Doğu 
Avrupa‘nın yanı sıra AB ve 
Latin Amerika ülkelerin-
den genç kızları Avrupa‘ya 
getirerek, özel müşterileri 

için eskort olarak çalışma-
ya ve fuhuşa zorladığı belir-
tildi. 20 ila 25 yaşındaki kur-
banların zengin müşterilere 
günlüğü 10 bin Avro‘ya pa-
zarlandığını kaydedildi.
Die Presse, zanlının aynı za-
manda, Ağustos ayında çö-
kertilen ve Fransa‘nın güne-
yinde faaliyet gösteren bir 
Lübnanlı fuhuş çetesiyle de 
çalıştığını yazdı.

Gazete, Ağustosta tutukla-
nan iki Venezuelalı güzellik 
yarışması adayının Paris‘e 
geldiklerinde fuhuşa zor-
landıkları ve ilk önce fotoğ-
raflarının çekildiği yönün-
deki ifadelerine yer verdi.
Zanlının suç ortağının da 
Prag‘da tutuklandığı, aynı 
soruşturma çerçevesinde 4 
Çek uyruklunun da arandı-
ğı bildirildi.

Avusturya‘da bir fuhuş şebekesinin 
elemanı tutuklandı

Avusturya her geçen gün suç odakları ve fuhuş çeteleriyle mücadele ediyor. Polis yet-
kiliri, Avusturya’nın huzur ve ferahını kimsenin bozamayacağını ifade etti.

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 05
Mobile: 0699/10397808
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Soru: Size Türkiye’den ya-
zıyorum. 19 yaşında bir oğ-
lum var. Daha iyi imkânlara 
sahip olması için Avustur-
yalı bir aileyle evlatlık an-
laşması imzalamak istiyor. 
Çocuğumun evlatlık alı-
nınca hangi haklara sahip 
olacağını yazarsanız sevi-
nirim.

Cevap: Değerli okuyucu-
muz, bilginiz olması hase-
biyle size ve diğer okurla-
rıma öncelikle Avusturya 
hukukuna göre evlatlık ko-
nusunda bazı genel bilgi-
ler vermek istiyorum. Daha 
sonra sorunuza geçeceğim.  
Evlatlık hukuki yollarla  
meydana getirilmiş ve çift 
taraflı yazılı antlaşma met-
nine dayalı çocuk-ebeveyn 
ilişkisidir.  Bu antlaşmanın 
geçerli olabilmesi için mah-
keme onayı şarttır. Tek kişi 
veya evli bir çift evlatlık edi-
nebilir. Evlatlık alan kişi er-
kekse 30 bayansa 28 yaşını 
doldurmuş olmak zorunda-
dır. Evlatlık alan ile alınan 
arasında en az 18 yıllık bir 
yaş farkı olmak zorundadır. 
Evlatlık alacak kişinin çocuk 
sahibi olması Evlat edin-
mesine engel teşkil etmez. 
Evlatlık alınacak kişin sabı-
ka kaydının bulunmaması 
gerekir. Mahkeme Evlatlık 
anlaşmasına onay vermek 
için evlatlık edinen ile ev-

latlık olarak alınan arasın-
da güçlü bir bağ bulunma-
sını veya oluşturulmasını 
şart koşar. Böylelikle gerçek 
bir aile ilişkisi oluşturmayı 
amaçlar. Ayrıca Evlatlık An-
laşması yoluyla kişisel çı-
karları zedelenen kişilerin 
bu anlaşmayı kabul etmesi 
şart koşulmuştur. Onayla-
ma yetkisi çocuğun oturdu-
ğu bölgenin mahkemesine 
aittir.(Bezirksgericht). Sizin 
sorunuza gelince: Hak ve 
sorumluluklar evlatlık alan 
ile alınan arsında gerçek 
ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi 
düzenlenir. Ancak eşlerden 
sadece biri evlatlık alıyorsa 
almayan tarafın evlatlık alı-
nana karşı sorumlulukları 
oluşmaz. Evlatlık alınan 
kişi eğer 14 yaşından küçük 
ise evlatlık alan kişinin so-
yadını alır; eğer 14 yaşın-
dan büyük ise tercih kendi-
sine bırakılır. Ancak gerçek 
ebeveynle evlatlığa geçen 
kişinin temel ilişkileri hu-
kuki olarak saklı kalır.

Vatandaşlık mevzuu Evlat-
lığa gecen kişinin vatan-
daşlık durumu değişmez. 
Ancak bu kişi 18. yaşına 
girmemişse Avusturya va-
tandaşlığına geçme hakkı 
kazanır, 18 yas ve üstü ise 
Avusturya’da oturma iznine 
hak kazanır ve yeterli otu-
rum süresini doldurduğun-

da vatandaşlık alabilir.

Soru: 5000 Euro’ya aldığım 
bir araba hatalı çıktığından 
geri vermek istiyorum. An-
cak eski sahibi geri almıyor. 
Hangi mahkemede dava aç-
mam gerekiyor, avukat tut-
mak zorunda mıyım?

Cevap: Dava dilekçeleri 
davalının oturduğu bölge-
den sorumlu mahkemeye 
verilir. Dava değeri 10.000 
Euro’nun altında olduğu 
için bölge mahkemesi (Be-
zirksgericht) davaya ba-
kar. Avusturya’da 4.000 
Euro’nun üzerindeki dava 
değeri için avukat tutmak 
mecburidir. Sizin davanızın 
değeri 5.000 Euro olacağı 
için avukat tutmak zorun-
dasınız. 

Soru: Bir web sayfası üze-
rinden kontağa geçtiğimiz 
birinden 3 tane telefon si-
pariş ettik. Ancak sipariş 
ettiklerimizin aksine paket-
ten üç tane eski, işe yara-
maz telefon çıktı. Paramızı 
nasıl geri alabiliriz.

Cevap: Maalesef, daha 
önce de değindiğimiz gibi 
son zamanlarda sanal do-
landırıcılık konusunda 
büyük bir artış var. Bu tür 
durumları engellemek için 
öncelikle güvenli siteler 

üzerinden alışveriş yapmak 
yada bu siteler üzerinden 
başkalarıyla temasa geç-
mek gerekiyor. Ayrıca kar-
şı taraftakinin dolandırıcı 
olup olmadığını anlamak 
için verdiği adrese, ismine, 
yayınladığı diğer ilanlara, 
verdiği bilgilerin tutarlılığı-
na dikkat etmek gerekiyor. 
Özellikle bir anda çok fiyat 
kıran satıcılara dikkat et-
mek gerekiyor. İşin hukuki 
boyutuna gelince. Ortada 
bir dolandırıcılık var. 

Yani size iyi telefonlar gön-
dereceğini söyleyerek sizin 
ona para göndermenizi sağ-
lamış. Anlaştığınızın aksine 
size işe yaramaz telefon-
lar göndermiş. Böylelikle 
haksız çıkar elde etmiş. 
Yapılması gereken zaman 
kaybetmeden Polise gidip 
dolandırıcılık ihbarında 
(Betrugsanzeige) bulun-
maktır. İşi ceza boyutundan 
ele almak istemiyorsanız ve 
o kişinin adresini biliyorsa-
nız kendisine Asliye Hukuk 
mahkemelerinde de (Zivil-
gericht) dava açabilirsiniz.       

Mag. iur. Cafer Eminoğlu

Sorularınız için:
e-mail:  
cafereminoglu@yahoo.de
Adres: Yeni Vatan Gazetesi 
Postfach 70 A-1014 WIEN

Bu ay Hukuk-Forum köşemizde yine bilinmesi gereken pratik hukuki bilgilere yer veriyoruz. Dava-
larda avukat tutma mecburiyeti, evlatlık konusu, dolandırıcılık durumunda yapılması gerekenler 
gibi konuları sizler için soru cevap şeklinde ele aldık. Siz de bize hukuki soru ve sorunlarınızı ilete-
bilirsiniz.  İletişim bilgilerimizi yazımızın sonunda bulabilirsiniz. 




