
Nette Geste!
Von Aussenministerin Plassnik ein 
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“Das schönste Meer ist jenes,
dass wir noch nicht sahen...
Das schönste Kind ist noch
in der geborgenen Wiege.
Unsere schönsten Tage sind jene,
die wir nocht nicht gelebt haben.
Das schönste Wort, das ich
Dir sagen will, ist jenes, das ich
noch nicht ausgesprochen habe...”
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Plassnik Türk þairi Nazým’ýn þiirini Almanca okudu
“Sana söylemek istediðim en güzel söz: 
henüz söylememiþ olduðum sözdür...”

Avusturya 2006 yýlýnýn ilk altý ayýnda AB Dönem baþ-
kanlýðýný üstlenecek. Dýþ Ýþleri Bakaný Plassnik’in
Türkiye’ye 3 Ekim’de kök söktürmesi  hala dillerde.
Geçtiðimiz günlerde Bakan  Plassnik, Avrupa Kulübü’-
nün onuruna verdiði, kokteyl þeklindeki gerçekleþen
konferansda, sözlerine son verirken sürpriz yaptý.
Plassnik, “Sözlerimi Türk þaiiri Nazým Hikmet’in  bir þi-
iri ile bitirmek istiyorum” dedi.  Plassnik’in  Almanca
okuduðu þiirin Türkçesi. þöyle idi:   

En güzel deniz: 
henüz gidilmemiþ olanýdýr. 

En güzel çocuk: 
henüz büyümedi. 

En güzel günlerimiz: 
henüz yaþamadýklarýmýz. 

Ve sana söylemek istediðim en güzel söz: 
henüz söylememiþ olduðum sözdür...

Nazým Hikmet, 24 Eylül 1945
Haberin devamý sayfa 6-77’de
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2006 yýlýna girerken, Avustur-
ya’da yaþayan Türkiye’den göç
etmiþ 240 binden fazla insa-
nýn birçoðunun acý gerçekleri
nedir? Avrupa’nýn en sakin, en
zengin, eðitim ve sosyal ola-
naklarý en yüksek ülkesi Avus-
turya’da, bir grup insanýmýz
ne yazýk ki ne oturmasýný, ne
kalkmasýný ne de bu yüksek
deðerlerden yararlanmasýný
biliyor. Viyana sokaklarýnda
birçok Türk gencimiz kýzlý er-
kekli, küfürlü konuþmayý ve
kabalýðý adeta kendine meslek
edinmiþ. Bazý yaþý büyük in-
sanlar sokaklarda bir eli bur-
nunda bir eli apýþ arasýnda,
bazýlarýnýn aðzýnda kocaman
bir sakýz ortalýkta dolaþarak Ýs-
lam ve Türkiye’nin temsilciliði-
ni ne de “güzel” yapýyor.
Gençlerimiz arasýnda uyuþtu-
rucu baðýmlýlýðý gittikçe artý-
yor. Türk hanýmlarý neden ev-
lerini terk etmek zorunda ka-
lýyor? Bütün gün kahvelerde
oturup, piþti, ellibir oynayan,
bol bol küfür edip, dedikodu
yapan ve güya rahatlayan ama
yaþadýðý ülkenin dilini öðren-
meyen insanlarla nereye vara-
caðýz. Bahis bürolarýnda at,
köpek ve eþek koþturarak ku-
mar oynayan gençlerimiz ve
evdeki çocuðunun ekmek pa-
rasýný çalan aile babalarý ara-
mýzda yaþamýyor mu? Hepsi
“adam” ve hatta utanmadan
“örnek adam” diye aramýzda
dolaþmýyor mu? Viyana’da ö-
zellikle Gürtel civarýndaki Türk
evlerinin çevresinde Bulgaris-
tan’dan gelen hayat kadýnlarý
bazý Türk kahvelerini istila et-
miþ durumda deðil mi? Þu an-
da birçok Türk, AIDS hastasý
olarak sokaklarda dolaþmak-

tadýr. AIDS’li Türk sayýsý þu an-
da 50’e yakýndýr. Bu insanlar
hastalýðý eþlerine de bulaþtýr-
maktadýr. Ýnsanlar bu çirkinlik-
leri gördükleri halde, neden
bir araya gelip demokratik bir
tepki koymuyor. Rezalet diz
boyu deðil mi?
Kimse bunlarý yazdýðýmýz için
Yeni Vatan Gazetesi’ne kýzma-
sýn. Bu acý gerçekleri yazarken
gözlerimiz yaþarýyor ve yüreði-
miz kan aðlýyor. Amacýmýz
gerçek bir durum tespiti ya-
pýp, Türklere karþý neden bu
kadar fazla ön yargý olduðu-
nun nedenlerini ortaya çýkar-
mak. Acaba var olan ön yargý-
larý tetikliyor muyuz, yoksa
olumlu anlamda ön yargýlarý
kýrýyor muyuz? Doðrusunu
söylemek gerekirse, Avrupa’-
da Osmanlý dönemi de dâhil
olmak üzere karanlýk Ortaçað
Katolik Hýristiyanlýðýndan kal-
ma korkunç bir ön yargý var.
Ama düþününce, sanki Avus-
turya ile Fransa ve Ýngiltere
arasýnda hiç mi savaþ olmadý.
Oldu, hem de yakýn tarihte.
Ama onlar, ortalama bir sokak
medeniyetini þu anda yakala-
mýþ durumdalar. Onlarýn da
Nazi, ýrkçý ve basit insanlarý
yok mu? Tabi ki var. Ama biz
Avusturya’ya gelip yaþamaya
karar vermiþiz, hem de Türki-
ye’nin her kesiminden. Türk
gençliðine baktýðýmýz zaman,
yabancýlar arasýnda çok baþa-
rýlý olanlar var, ama bu sayý
yüzde on civarýnda. Geri ka-
lanlarýn çoðu meslek okulla-
rýndan yararlanmakta ve sanki
köyde yaþýyormuþ gibi hareket
etmekte. Köy kötü müdür? Ta-
bi ki hayýr. Zaten burada ifade
edilmek istenen, insanlarýn
nerede yaþadýklarýnýn farkýna
varmasýdýr. Zaman 2006, yer;
medeniyetin ve ilimin en yük-
sek noktasý Avusturya. Bura-
da, sanki gaz lambasý olan,
okulu olmayan köyde gibi ya-
þayamayýz. Ýnanýyoruz ki Tür-
kiye’nin köylerinde yaþayan in-
sanlarýmýz, hem daha güzel

Türkçe konuþabiliyor hem de
oturmasýný, kalkmasýný biliyor-
lardýr. Buradaki gençlerimizin
ve orta yaþlý insanlarýmýzýn hal,
hareket ve yaþam tarzlarýna
baktýðýmýzda, baðýrýp, çaðýra-
rak olmasa da, kontrollü bir
“cinnet” geçirmenin söz ko-
nusu olduðunu görüyoruz.
Çevrenize bir bakýn lütfen. Ýliþ-
kiler ne kadar samimiyetsiz,
hal ve davranýþlar ne kadar in-
sanlýk dýþý. Karýsýný ya da iki ya-
þýndaki çocuðunu sokak orta-
sýnda öldüren insanlarýn, Tür-
kiye’den göç eden insanlar
arasýndan çýkmasý tesadüf
mü? Sokaklarda, kahvelerde
aðýza alýnmayacak laflarý çekir-
dek yer gibi tüketen insanlarý-
mýz yok mu? Dedikodu, iftira,
fitne, fesatlýk ve sapýklýk çevre-
nizde olaðandýþý artmadý mý?
Cami’lerde ne yazýk ki paralarý
kar payý ile toplanan binlerce
insanýmýz intihar, bunalým
içinde deðil mi? Bunu yapan-
lar hâlâ ortalýkta cirit atýp, bu-
nu dile getiren insanlarýn yü-
züne gülüp sapýklýklarý ile zu-
lüm yapmýyorlar mý? 240 bin
Avusturya’da yaþayan insaný-
mýzýn kaçý Avusturyalý komþu-
su ile komþuluk iliþkilerini insa-
ni bir boyuta getirebilmiþ? Pe-
ki, bu niye yapýlamamýþ? Aca-
ba insanlarýmýz derin bir bu-
nalýmda mý? Gelecekte Avus-
turya’da çok çalýþan insana
ihtiyaç duyulacak ama bu in-
sanlarýn eðitimli ve saðlýklý
olmalarý gerekiyor. Þu anki du-
ruma göre, burada yaþayan
insanlarýmýzýn gelecekte kali-
fiye çalýþan listesindeki yeri
çok düþük. Gelecek þimdiden
belli. Sizin de içinizden, Avus-
turya’ya Türkiye’den tüm süz-
me, ahlaksýz, fitne, fesatçý ve
toplumun baþýna bela insan-
larýn geldiði hissi geçmiyor
mu? Avusturya basýnýný ve
Avusturyalýlarý iyi takip edin.
Dürüst olalým;
onlar hep
“Türkiye’deki
Türkler ne kadar

medeni, ama Avusturya’daki
Türkler ne kadar medeniyet
dýþý hal ve hareketler içinde”
diyorlar. Peki, Avusturyalýlarýn
hepsi mi yabancý ve Türk düþ-
maný? Ýðneyi onlara çuvaldýzý
kendimize batýrsak ne olur?
Türkiye’nin en az geliþmiþ böl-
gesinin köyünde yaþayan in-
sanlar, Avusturya’da yýllardýr
yaþayan vatandaþlarýmýzdan
daha medeni deðil mi? Acý
gerçeklerimizi bilmeden, taný-
madan sorunlarý çözemeyiz.
Bunu, içimizden çýkaracaðýmýz
“tabanýn” sesi olmayan,
“tavanýn” sesi, kendi ve çevre-
sini maddi, manevi pompala-
yan siyasetçi veya diðer temsil-
ciler ile ise hiç yapamayýz. Ka-
famýzý deve kuþu gibi kuma
sokmaktan vazgeçelim. Bu iþ
temiz insanlar ile olur. Bu iþi
çözmek isteyen insanlarýn en
baþta kendilerinin temiz, þe-
refli ve namuslu olmasý gere-
kiyor. Dini, imamý, Ahireti,
Cenneti, mezhebi, gazetecili-
ði, siyaseti ve milliyetçiliði suis-
timal ederek insanlara yakla-
þanlar, bazý kiþi, kurum ve
kuruluþlar, insanlarý hayata
küstürmüþ durumda. Dikkat,
herkes aklýný baþýna alsýn. En
baþta fitne, fesat ve dediko-
duyu býrakarak, önce kendi
çöplüðünü düzeltmekle iþe
baþlasýn! Yeni yýlda tüm
okuyucularýmýza içtenlikle
esenlik ve mutluklar dileriz. 

2006 yýlýna girerken “Acý gerçekler”



Tarih 9 Aralýk 2005. Yer birinci Viyana’nýn tam merkezi
Graben. Yeni Vatan Gazetesi’nin objektifine, kucaðýnda  iki
minik köpek ve elindeki tasmada siyah bir domuz olan, Avus-
turyalý bir bayan takýlýyor. Herkes bu güler yüzlü ve belli ki ke-
di, köpek ve domuz ayýrmadan hayvanlarý seven bayana ba-
kýyor. Köpeklerin tasmada olduðunu bilenler, tasmada “siyah
domuz”u görünce þaþýrýyorlar daha sonra sempati ile yakla-
þýyorlar. Biz merak edip “neden Domuz?” diye kibarca soru-
yoruz. Cevap oldukça sarsýcý, “ Bazý insalarý tanýdýkça hayvan-
larý daha çok sevmeyi öðrendim. Bu gördüðünüz domuzun
aklý 6 yaþýndaki çocuðun düþünme kapasitesinde. Büroda
kimseyi rahatsýz etmiyor. Gürültü çýkarmýyor ve çok sevimli. O
yüzden onu birinci Viyana’da arada sýrada hava aldýrarak
ödülllendiriyorum”.
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Viyana- Avrupa Otomobil
Kulübü’nden (ACE) yapýlan
açýklamaya göre, Avustur-
ya’da trafik cezalarý arttýrý-
lacak. Trafik ihlaline karþý
caydýrýcý olmasý için sürekli
yenilenen yasalara göre
cezalar her defasýnda biraz
daha yükseltiliyor. Avustur-
ya’da trafik cezalarýndaki
en üst sýnýr 2 bin Euro’dan
5 bin Euro’ya çýkarýldý. Bu
ceza oraný hem Avustur-
ya’da yaþayanlarý hem de
turistleri dikkatli olmaya
zorluyor. Avusturya’da ce-
za miktarý, yalnýz suçun
büyülüðüne ya da aðýrlýðý-

na göre deðil, sýklýkla yapý-
lan ihmallere göre de belir-
leniyor. Bu duruma göre
emniyet kemeri takýlma-
masý da yüksek miktarda
ceza alýnmasýna sebep ola-
biliyor. Çocuklarýn araba
içinde kurallara uygun o-
turtulmamasý durumunda
verilen 21 Euro’luk ceza ise
70 Euro’ya yükseltildi.
Avusturya’da Trafik Polisle-
ri özellikle hatalý araba kul-
lananlarý affetmemeleri
konusunda uyarýldý. Ceza-
larý dikkate alarak, sürücü-
lerin çok daha dikkatli ol-
malarý gerekiyor.

Viyana - Avusturya’daki sürü-
cüler 1 Mart 2006 tarihinden
itibaren yeni ehliyetlerine ka-
vuþuyor. Eylül ayý bakanlar
toplantýsýnda onaylanan deði-
þikliklere göre; bankamatik
kartý büyüklüðündeki ehliyet-

lere sahip olmak isteyenler,
Mart ayý itibariyle ehliyetlerini
deðiþtirebilecek. Bu uygulama
isteðe baðlý olup, eski kaðýt
ehliyetler de geçerliliðini
koruyacak. Mart ayýnda,
ehliyetlerle birlikte ehliyet

sýnavlarýnda da deðiþiklik ola-
cak. Sýnavý geçip ehliyet alma-
ya hak kazananlar, ehliyetlerini

alana kadar, sýnav sonrasý ve-
rilen geçici sürücü belgesi ile
trafiðe çýkabilecek.   

Yeni ehliyetler Mart’ta geliyor

“Bazý insanlarý tanýdýkça hayvanlarý 
daha çok seviyorum”

1010 Wien, Am Graben
Datum 9 Dezember 2005

Viyana- Avusturya’da vatandaþ-
lýða geçmek her geçen gün da-
ha da zorlaþýrken, þimdi de va-
tandaþlýk harçlarý zamlandý. Es-
kiden 725 Avro olan vatandaþ-
lýk harcý, 900 Avro’ya yükseltil-
di. Bugüne kadar yürürlükte
olan yasada her ailede eþlerden
biri 725 Avro vatandaþlýk harcý

öderken ikinci eþ sadece 174
Avro ödüyordu. Çocuklardan
ise herhangi bir ücret talep
edilmiyordu. Ancak bu yeni ya-
sada eþ ve çocuklar için de
700’er Avro vatandaþlýk harcý
ödenmesi öngörülüyor. Bu ya-
sayla da vatandaþlýða geçmek
%400 zamlanmýþ oldu.

Vatandaþlýk zamlandý

Trafik cezalarý artýyor!
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Ýþte vatandaþlarýn mesajlarý:
Yeni Vatan Gazetesi olarak,
vatandaþtan notlar ve sorular
þeklinde gelen mesajlarý topar-
ladýk.
Bu mesajlarý özellikle milletin
vekili olarak seçilen, vatandaþ-
larýn ve bu gazetenin tüm oku-
yucularýnýn ödediði vergiler ile
her ay 7000 Avro maaþ alan ki-
þilere yöneltiyoruz. Bunu ya-
parken kamuoyunu da bu ko-
nuda duyarlý olmaya davet edi-
yoruz. Vatandaþlar, seçilen
Milletvekillin tavanýn deðil
tabanýn sesi olmalarý ge-
rektiðinin altýný özellikle çiziyor. 
Ýþte vatandaþlardan aldýðýmýz
diðer mesajlarýnve notlarýn
kýsa bir özeti: “Bazý partiler
Türklerin gözünü boyamak için
Türk asýllý ama “tabanýn” deðil
“partinin” çýkar ve düþünceleri-

ni, yani “tavanýn” düþünceleri-
ni pompalamak için seçimlere
soktular!”
Viyana'da yerli yabancý tüm in-
sanlardan toplanan vergilerle
özellikle Viyana Belediyesi Ta-
nýtým Fonu’nun (PID), MA17'-
nin veya diðer Viyana Beledi-
yesi Destekleme Merkezleri’nin
Almanca ifade edecek olursak
nasýl "UMGEHEN" ettiðinin,
milletin bir vekili olarak acaba
ciddi anlamda takipçisi ve
kontrolcüsü olacak mýsýnýz
sayýn “Milletin” Vekilleri? 
Takip ederken metodunuz ne
olacak? Bu konuda Viyana E-
yalet Parlamentosu’na sunaca-
ðýnýz soru önergelerini, mesela
basýna yollayarak ayrýca
kamuoyunun bu konuda özel-
likle bilgilenmesini saðlayacak
mýsýnýz? Ne de olsa kamunun

verdiði vergilerin dürüstçe
daðýtýlýp daðýtýlmadýðý ve hangi
gerekçelerle kimlere verildiði
veya bazý kiþi, kurum ve kur-
umlar sistematik bir þekilde
"Parteibuch" veya "Partei yala-
kalýðý" yapmadýðý için tasfiye
edildiði iddia ediliyor. "Orasý
sizin babanýzýn bostaný deðil-
dir" diyen bir okurumuz vergi-
leri kendi paranýzmýþ gibi
"kendi zihniyetinizdeki" veya
"þakþakçýlarýnýza" daðýtmayýn
diye de ekliyor.. MA17 veya
PID'in veya diðer vergiler ile
tanýtým, reklâm ve sübvanse
eden Viyana Eyaleti MA'larýnýn
hepimizin ödediði vergileri
hangi kiþi, kurum ve kurumlara
hangi nitelik ve nicelikleri göz
önünde bulundurarak "süb-
vanse" veya "Auftrag" verdikle-
rini ifade eden bir soru önerge-

sini Viyana Eyalet Meclisi’ne
vermeyi düþünüyor musunuz?
Acaba Viyana Eyalet Parlamen-
tosu’nun bir MA’sýnýn Internet
sayfasýnda hangi derneklere,
hangi medya organýna (gaze-
te, Internet, televizyon vs.)
hangi kiþi, kurum veya kurulu-
þa hangi amaçla ne kadar ve
ne için para verildiðinin hesabý-
ný özellikle Türkiye'den göç
etmiþ insanlar olarak çok istiyo-
ruz diyen okuyucularýmýzýn bu
isteðinin takipçisi olabilecek
misiniz? Suiistimale karþýyým
demek yetiyor mu?Yoksa bu
uyutmak için laf olsun torba
dolsun diye mi söyleniyor?
Not: ”Dalgayý” sadece denizde
sevdiðini ifade eden bir oku
-yucumuz bu sorunun cevabýný
özellikle merak ediyormuþ?    
Okuyucularýmýz yukarýdaki so-
rularý, ifadeleri Yeni Vatan’a
sözlü veya yazýlý olarak bildiriy-
or. Bu konuda birçok kiþi,
kurum ve kuruluþ rahatsýz
olmasa bu sorular bize gelmez.
Rahatsýz olanlarýn aðzýna “bir
parmak bal" çalýnarak susturul-
duðu iddialarý var. Takip edecek
kiþi, kurum ve kuruluþlarý  ise
ya "sistemin" içine çekip "kardeþ
kardeþ” bu düzenden yararlan-
mak varken sen konuþma,
takip etme, gel buraya al bu et
parçasýný diyen bir okuyucu-
muz, "Açýklýk ve saydamlýk
istiyoruz, ‘adamým benim’ veya
‘partim için çalýþýyorsa tamam-
dýr’ anlayýþý Viyana’nýn gelece-
ðini çok kötü etkiliyor ve hukuk
devleti normlarýný zorluyor"
diyor. Ýþte size toplu olarak bu
konuda bize gelen rahatsýzlý-
klarýn bir bölümünü ilettik. Bu
konudaki fikirlerinizin "açýk" ve
"net" þekilde ifade edilmiþ hali-
ni okuyucularýmýz adýna biz de
merak ediyoruz? Alev Korun
kapalýda olsa yanda ciddi bir
cevap verdi. Vatandaþ bekliyor.

Vergilerimiz ile kendi partilerinin tanýtýmý ve 
çevrelerinin beslenmesi mi saðlanýyor?

Viyana Eyaleti’ne seçilen Türk Milletvekillerine vatandaþlardan soru ve mesajlar!

Vatandaþ
soruyor ?
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Viyana- Yeþiller Partisi’nden Vi-
yana Eyaleti Milletvekilliði’ne
seçilen Alev Korun’un, Yeni Va-
tan Gazetesi’nin “Viyana Eyale-
ti ve Belediyesi içinde bazý der-
nek, gazete, kiþi, kurum ve ku-
ruluþlara entegrasyonu destek-
lemek, belediyenin çöp veya ev
hizmetlerini tanýtmak baþta
olmak üzere verilen, adý bazen
“sübvanse, destek“ bazen de i-
lan ve reklâm olan, ama en so-
nunda vatandaþlarýn vergileri-
nin taraflý, parti çýkarlarý doð-
rultusunda ve kontrolsüz daðý-
týmý konusunda milletin bir
vekili olarak ne yapacaksýnýz?”
sorusuna verdiði cevap ümit
verdi. Alev Korun: “Ben ve
mensubu olduðum Yeþiller Par-
tisi, Viyana’da hepimizin öde-
diði vergilerin sanki ‘Viyana ba-
basýnýn bostanýymýþ’ gibi daðý-
týlmasýna karþý çýkacak ve bu
konularda çýkacak sorunlara
çözüm bulacak bir partidir.“
ifadelerinin altýný çizdikten
sonra þunlarý söyledi: “Bu ko-
nularda ve bütün siyasi haya-
týmda ‘saydamlýk’ politikasý iz-
leyerek yaptýðým çalýþmalarý,
hazýrladýðým soru önergelerini,
kanun tasarýlarýný, eleþtirdiðim
yolsuzluk veya insan/parti ka-
yýrma olaylarýný bütün vatan-

daþlarýmýzýn da öðrenmesi için
medyaya aktaracaðým.“

SPÖ’ nün salt çoðunluðunu
kontrol edeceðiz

Alev Korun “Yeþiller Partisi’nin
belediye meclisi üyesi olarak ve
seçim çalýþmalarýnda da vatan-
daþlarýmýza söz verdiðimiz gi-
bi, sosyal demokrat partinin
salt çoðunluðunda olan Viyana
eyalet hükümetini kontrol et-
meyi görevlerimizin en önemli-
lerinden sayýyorum.” dedi.
Kontrol  Yeni Vatan Gazetesi’-
nin, “Peki bu kontrol nasýl ola-
cak?” sorusuna Korun, “Bu
kontrol, hepimizin ödediði ver-
gilerin kullanýlýþýndan, göç-
menlerin bu þehre yaptýðý kat-
kýnýn kabul edilmesi ve haklarý-
nýn korunmasýna, çocuklarýmý-
zýn hem çok iyi Almanca, hem
de anadillerini bilerek büyüme-
lerinin saðlanmasýna, yoksullu-
ða ve ýrkçýlýða karþý önlemler a-
lýnmasýna kadar birçok önemli
konuyu içeriyor.“ sözlerini kul-
lanarak bu konuda güven ver-
di.

Saydamlýk ve Hukuk Devleti
“Hedefleriniz nedir?” sorusuna
Yeþiller Milletvekili Alev Korun,
“Ellerinde gücü olanlarý hem
kontrol ederek hem de muha-

lefette olan bir siyasetçi olarak
hak ve hukuk arayarak bu ‘say-
damlýk’ siyasetiyle, daha fazla
demokrasi, daha fazla hukuk

ve burada yaþayan bizler için
eþit haklara ulaþmak hedefim.
Bir medya kuruluþu olarak bu
saydamlýk siyasetini destekler
ve size ulaþtýrdýðým haberleri ve
bilgileri okuyucularýnýza iletir-
seniz siyasette dürüstlük ve
saydamlýk için verilen bu uð-
raþlarý desteklemiþ olacaksýnýz.
Bunun için size þimdiden te-
þekkür ederim.“ dedi.

Korun Türkçe yemin etti
Alev Korun, Viyana Eyaleti Mil-
letvekilliði’ne seçilirken Türkçe
yemin etti ve Avusturya gaze-
teleri arasýnda sadece Kurier
Gazetesi’nin bunu çok küçük
bir þekilde ve yaptýðý uzun ha-
ber sýrasýnda en son bölümde
geçmesi dikkat çekti.

Yeþiller Viyana Eyalet Milletvekilliði’ne yeni seçilen Alev Korun’un önemli mesajý:

“Viyana’da kimse vergilerimizi babasýnýn 
bostanýndaymýþ gibi daðýtamaz!”

Alev Korun Türkçe yemin
ederek Milletvekilliði görevi-
ne baþladý. 
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Plassnik’ten Hikmet’li þiir jesti
Avrupa Birliði Dönem baþkanlýðýný üstlenecek Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný’nýn aðzýndan anlamlý Nazým Hikmet þiiri

Viyana- Avusturya Dýþ Ýþleri Ba-
kaný Ursula Plassnik, ‘Avrupa
Kulübü Viyana’ adlý  Dýþ Ýþleri
Bakanlýðý eski çalýþanlarýnýn o-
luþturduðu sivil toplum örgü-
tünün, 23 Kasým 2005 tarihin-
de Avrupa Kokteyli adlý onuru-
na düzenlediði gecede yaptýðý
konuþmanýn sonunda, “Sözle-
rimi bir Türk þairinin þiiriyle bi-
tirmek istiyorum. Bu þairin adý
Nazým Hikmet ve iþte þiiri.” de-
di ve Almanca  þu þiiri okudu.

En güzel deniz:
henüz gidilmemiþ olanýdýr.
En güzel çocuk:
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
henüz yaþamadýklarýmýz.
Ve sana söylemek istediðim en
güzel söz:
henüz söylememiþ olduðum
sözdür...

Salonda ne yazýk ki ne bir Türk
diplomatý ne de bir Türk med-
ya mensubu vardý. Sadece Yeni
Vatan Gazetesi ekibi toplantýda

hazýrdý. Dýþ Ýþleri Bakaný Ursula
Plassnik’in 3 Ekim’de Türkiye’-
nin Avrupa Birliði’ne giriþ mü-
zakerlerine karþý tek baþýna

gösterdiði sert tutumuna rað-
men, “Türkler ve Türkiye ile bir
sorunumuz yok, tam tersine
sempatimiz var” mesajýnýn ya-
nýnda, 2006’nýn Ocak ayýnda
baþlayacak Avusturya’nýn AB
Dönem baþkanlýðý sýrasýnda
Türkiye’ye karþý adil bir partner
olacaklarý mesajýný verdi. 

Böylesine önemli ve tarihi çok
önceden duyurulan, bakanla-
rýn, baþta Ýngiltere olmak üzere
birçok ülkenin büyükelçilerinin
ve tüm diplomatlarýn hazýr bu-
lunduðu gecede, salondaki
750 kiþiden Yeni Vatan Gazete-
si temsilcileri dýþýnda hiçbir
Türk diplomatýn, gazetecinin
ya da sivil toplum örgütünün
olmamasý Türkiye ve Avustur-
ya’da yaþayan Türk toplumu
için büyük bir kayýp olarak de-
ðerlendirildi. Yeni Vatan Gaze-

“Das schönste Meer ist jenes,
dass wir noch nicht sahen...
Das schönste Kind ist noch
in der geborgenen Wiege.
Unsere schönsten Tage sind

jene, die wir nocht nicht
gelebt haben. Das schönste
Wort, das ich Dir sagen will,
ist jenes, das ich noch nicht
ausgesprochen habe...”von
Nazým Hikmet, 24.09.1945 

Nazým Hikmet

Toplantýda söz alan bazý dinleyiciler Türkiye’nin Avrupa Birliði
üyeliðini  negatif anlamda sorguladýlar. Dýþ Ýþleri Bakaný Plassnik
cevabýnda “Geçtiðimiz hafta AB bir Türkiye raporu yayýnladý. Bu
rapor Türkiye’nin durumunun iyi analiz edildiðini gösteriyor.
Avusturya’nýn Dönem baþkanlýðýnda Türkiye’ye karþý tarafsýz ve
dürüst bir siyasyet izleyeceðiz  ve þu anda iliþkilerimiz çok iyidir.”
dedi. Plassnik’in  konuþmasýnda  Türkiye’ye karþý dostluk mesajla-
rý dikkat çekti.



tesi temsilcileriyle görüþen Dýþ
Ýþleri Bakaný Plassnik, kendisine
gazetemiz temsilcileri tarafýn-
dan hediye edilen ve Almanca
yayýmlanan Türkçe yemek kita-
bý için teþekkür ettikten sonra;
Avusturya’nýn Ocak ayýnda
baþlayacak ve altý ay sürecek o-
lan Avrupa Birliði Dönem baþ-
kanlýðýnda özellikle tarafsýzlý-
ðýn, iyi niyetin ve samimiyetin
ön planda olacaðý bir yönetim
anlayýþýný benimseyeceklerini
belirtti. Türk politikacýlarla ve
özellikle Dýþ Ýþleri Bakaný Ab-
dullah Gül’le aralarýndaki iliþki-
leri, geleceðe dönük olarak son
derece olumlu ve umut verici
olarak deðerlendirdiðini belir-
ten Plassnik’in, toplantýda Tür-
kiye ile ilgili bazý sorularý ceva-
plarken çok dikkatli bir dil kul-
landýðý görüldü. Avrupa Birli-
ði’nin Türkiye’nin üyeliði konu-
sunda ‘hazmetme kapasitesi’ni
þart olarak öne sürmesinin
Avusturya’nýn ýsrarý sayesinde
olduðunu dile getirmesiyse
dikkat çekti.
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Birol Kýlýç
Yeni Vatan Gazetesi

Avusturya Dýþ
Ýþleri Bakaný
Ursula Plassnik,
Yeni Vatan
Gazetesi’nden
Birol Kýlýç ile
Türkiye Avrupa
Birliði iliþkilerine
dair fikir alýþveri-
þinde bulundu.

Avrupa Kulübü tarafýndan düzenlenen toplantýya
tüm Avrupa Birliði  Viyana Büyükelçileri, Avusturya
siyasileri  ve gazete temsilcileri büyük ilði gösterdi.
Önemli toplantýya Yeni Vatan Gazetesi dýþýnda hiç
bir Türk kiþi, kurumu ve kuruluþunun katýlmamasý
dikkat çekti. 
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Viyana- Türkiye’de yayýnlanan
VAKÝT Gazetesi, 7 Kasým 2005
tarihli sayýsýnda Cumhurbaþkaný
Sezer’i, Avusturya Cumhurbaþ-
kaný Fischer’in ev sahipliðini
yaptýðý Cumhurbaþkanlý’ðýndaki
bayram buluþmasý nedeni ile
sert eleþtirdi. Vakit Gazetsi“Laik
deðil, laikçi!” manþeti ve “Bak
Sezer bak, burasý da kamusal
alan” resim alt yazýlý haberini

okuyucularýna  þöyle duyurdu. 
Cumhurbaþkaný Fischer’in Avus-
turya Cumhurbaþkanlýðý Sarayý
Hofburg’da Ramazan Bayramý
dolayýsýyla verdiði ve bayramýn
ikinci gününe denk gelen 4 Ka-
sým 2005 Cuma günkü resepsi-
yona, aralarýnda  cüppeli ve
sarýklý erkek ve türbanlý haným-
larýnda bulunduðu 200 kadar
davetli katýlmýþtý. Cum-

hurbaþkanýna bu konuda da-
nýþmanlýk yapan ve davetli lis-
tesini çýkaran kýsa adý IG olan
Islamische Glaubengemein-
schaft  baþkaný Anas Schakfeh
ve danýþmaný Irak asýllý SPÖ
Eyalet Milletvekili  Ömar Al Rawi
konuklarý giriþte Cum-
hurbaþkaný Fischer ile birlikte
karþýlamýþtý.

Vakit Gazetesi iþte bu bayram
bu davetini , ‘Laik deðil laikçi!’
manþetiyle haber yaptý.
Haberde, ‘Bak Sezer bak! Burasý
da kamusal alan!’ baþlýðý kul-
lanýlýrken, Vakit’in resim altýnda,
“Avusturya Cumhurbaþkaný
Heinz Fischer ve eþi Margit’in
verdiði Bayram Resepsiyonu’na
sakallý, cüppeli ve baþörtülü
Müslümanlarý davet edip, on-
lara çok yakýn ilgi göstermesi,
Türk kamuoyunda geniþ yanký
uyandýrdý.” ifadelerini kullandý.

Vakit Gazetesi manþetten verdi-
ði haberin alt baþlýðýnda þu
ifadeleri  kullandý: “
Avusturya Cumhurbaþkaný
Fischer’in Ramazan Bayramý
resepsiyonu geniþ yanký yaptý…
Fischer’in ‘inançlara eþit mesa-
fede’ durarak, laikliðin nasýl
uygulanmasý gerektiðini göster-
diði; Sezer’in ise, ‘ayrýmcýlýk’
uygulayarak ‘laik deðil, laikçi’
olduðu ifade ediliyor.”

Resepsiyona davet edilen, kýsa
adý “Wonder” olan ve Avustur-
ya’daki 500 Ýmam-Hatip Lisesi
mezunlarýný çatýsý altýnda topla-
yan dernek baþkaný Yusuf Kara
ayný haberde Vakit’e demeç ver-
di.  Vakit Gazetesin’de yayýnla-
nan haberde WONDER baþkaný
Yusuf Karanýn þu sözlerine  yer
verildi:
Avusturya Cumhurbaþkaný
Heinz Fischer’in Müslümanlara
verdiði resepsiyona davet edilen
Müslüman kuruluþlardan Viya-
na merkezli Wonder müdürü
Yusuf Kara, Avusturya’da Müs-
lümanlara resepsiyon verilmesi-
ni gayet normal karþýladýklarýný,
ancak Türkiye’deki yöneticilerin
bundan ders almasý gerektiðini
ifade etti. Baþbakan, bakan ve
milletvekilleri eþlerinin baþörtülü
olmalarý sebebiyle “laiklik ve ka-
musal alan” bahanesiyle dýþlan-
malarýnýn çaðdýþý olduðunu vur-
gulayan Kara, Türkiye dýþýndaki
hiç bir ülkede “kamusal alan”
gibi absürd bir dayatma bulun-
madýðýný ifade etti. (son)

VAKÝT Gazetesi Ankara’ya Viyana’dan þu resim üstü yazýsý ile mesaj verdi

“Bak Sezer bak, burasý da kamusal alan”
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Avusturya’da yaþayan Türk va-
tandaþlarýnýn nüfusu çok yük-
sek: Avusturya’da bugün yak-
laþýk 40 bini Avusturya vatan-
daþlýðýna geçmiþ 240 binin ü-
zerinde Türk kökenli vatandaþ
yaþýyor. Bunlar, burada yaþayýp
çalýþan, alým gücü kuvvetli olan

üçüncü hatta dördüncü nesil
Türkler. Avusturya, çok uzun
bir zamandýr Türkiye ile ekono-
mi alanýnda samimi iliþkiler içe-
risinde bulunmaktadýr. Böylece
Avusturya’da þu anda yaklaþýk
50 Türk firmasý faaliyet göster-
mekte. Ancak görülüyor ki
Türkler diðer güney ülkelerine
nazaran, örneðin 500 Ýtalyan,
200 Fransýz ve yaklaþýk 100
Ýspanyol firmasý gibi, firmalarý-
nýn merkezinin Avusturya’da
olma avantajýný iyi deðerlendi-
rememiþ. Avrupa Birliði’nin ye-
ni üyeleri Çek Cumhuriyeti 130
ve Macaristan 300 þirketle
Avusturya’da ekonomi ve iþ
alanýnda faaliyet göstermekte.

Avusturya Türk yatýrýmcýlarý
için ne sunabilir?

En iyi Know-how ve kalitesi,
geliþmiþ teknolojisi, modern
altyapýsý ve Doðu Avrupa´ya
yakýn bir Avrupa Birliði üyesi
ülkesi olmasý Avusturya’yý, dýþ

yatýrýmlarda da her geçen gün
artan gücü ile çekici bir konu-
ma getiriyor. Avusturya’nýn bu-
günkü ekonomisi çok sevindiri-
ci bir durumda: Ýþsizlik oraný %
4,5,  enflasyon oraný %2. Yara-
týcýlýðý da ihracat kotasý ve en-
düstriyel üretimi kadar yüksek
olan Avusturya’nýn ileride
Maastricht-Kriterleri’ni de yeri-
ne getirebileceði þimdiden ön-
görülebiliyor (Viyana Ekonomi
Araþtýrma Enstitüsü, WIFO
2005).

Avusturya’da yaþam kalitesi

Eðer bir þirket faaliyet alanýný
belirlenmiþ bir ekonomik çer-
çevede sürdürmede karar kýl-
mýþsa, bu durum ayný zaman-
da yerleþim alaný etrafýndaki
mevcut þartlarý da zorlamakta-
dýr. Dolayýsýyla, yapýlan iþten iyi
sonuç alabilmek için çalýþanla-
rýn da çalýþtýklarý çevrede ken-
dilerini rahat hissetmeleri gere-
kir. Avusturya’nýn en büyük

avantajlarýndan biri ise, hayat
kalitesinin diðer ülkelerle kýyas-
lanamayacak kadar iyi olmasý-
dýr.

Avusturya dünyanýn en zengin
7´inci ülkesi

OECD’nin yapmýþ olduðu araþ-
týrmalar sonucunda Avusturya,
dünyanýn en zengin ülkeleri a-
rasýnda gösterilmektedir. Bu
sadece piyasadaki alým gücü-
nün deðil, ayný zamanda tüke-
tici alt yapýsýnýn da bir göster-
gesidir.

Kiþi baþýna düþen yýllýk 27.100
Avro milli geliri ile Avusturya
bugün uluslar arasý platformda
ekonomik olarak en zengin
olan ülkeler arasýnda bulunu-
yor. Hem de G7 ülkeleri, Büyük
Britanya, Fransa, Almanya ve
Ýtalya’nýn önünde.
Avusturya, yüz ölçümüne göre
nüfusunun çok olmasýna rað-

Avusturya ve Türkiye arasýndaki samimi iliþkiler

Ekonomilerin buluþma noktasý Avusturya 

Yaþam Kalitesi
Kaynak: World Competitiveness
Yearbook 2005



EKONOMÝSayý 62 Sayfa 11

YENÝ VATAN GAZETESÝ

men, yine de uluslararasý þir-
ketler için çok deðerli bir pazar.

Yükselen güç Doðu Avrupa
Birçok Doðu Avrupa ülkesinin
Avrupa Birliði’ne (zur EU der
25)  girmesiyle birlikte, Avus-
turya sadece coðrafi açýdan
deðil, ayný zamanda politik ve
ekonomik olarak da yeni Av-
rupa’nýn merkezi haline gelmiþ
bulunuyor. Avusturya’nýn eko-
nomisinin bu kadar iyi durum-
da olmasýnýn nedeni 1989’a
kadar uzanmakta. Bankalarýn
yaný sýra küçük ve orta dereceli

þirketler de bu gibi ülkelere ya-
týrým yapmýþ, üretim merkezle-
rini bu yerlere doðru yönelt-
miþ, pazarlama iliþkilerini sýcak
tutmuþtur. Mayýs 2004 yýlýnda
Avrupa Birliði’ne bir çok ülke-
nin katýlmasý, Avusturyalý iþlet-
meciyi yine kazançlý çýkartmýþ-
týr. 2004 yýlýnda Avusturya´nýn
Doðu Avrupa´ya doðrudan ya-
týrýmý 3,126 Milyar Avro (Avus-
turya Devlet Banka´sýnýn 2005
yýlý yýllýk kazancý) olarak belir-
lenmiþtir. Bunun 16.000´i Do-
ðu Avrupa þirketleriyle bir orta-
klýk iliþkisi içerisine girmiþtir.
Böylece Avusturya Doðu ve
Orta Avrupa´ya en büyük yatý-
rýmý yapan ülke ünvanýný almýþ-
týr.

Austrian Business Agency,
Avusturya´ya yatýrým-

da bulunmak  iste-
yenler için ilk adres

Austrian Business Agency
(ABA), Avusturya Ekonomi
Bakanlýðýna baðlý olarak ça-
lýþan bir kurumdur. Austri-
an Business Agency Avus-
turya´ya yatýrýmda bulun-
mak isteyen kiþilere ücretsiz
olarak bilgi verip, bir firma-
nýn kurulmasý gereken yeri
hakkýnda tavsiyelerde bulu-
nuyor. Ekonomi ve iþ ala-
nýndaki sorularýnýzý cevap-
lar, ayný iþ dalýndaki kurum-
larla baðlantýnýzý saðlýyor.
ABA ayný zamanda devlet
dairelerindeki iþlemleriniz-
de de size yardýmcý olup,
destekliyor. 

Yatýrýmda bulunmak iste-
yen þirketler, Viyana´da
merkez büromuzdan veya
New York ve Tokyo´da bu-
lunun þubelerimizin uzman
çalýþanlarý tarafýndan en
profesyonel þekilde bilgi-
lendirilmektedir.

Þirketler Gelir Vergisi
Kaynak: KPMG 2004

Satýn alma
gücü 2004

Kaynak: OECD,
Eurostat 4/2005
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Elektriðiniz mi kesildi? Bir telefon açmanýz yeterli

WIEN ENERGIE müþterileri gü-
vende. Acil durumlarda bile si-
ze her zaman yardýmcý olabile-
cek biri var. Düþünsenize cu-
martesi akþamý birden elektri-
ðiniz kesildi? Ocaðýnýz soðuk,
televizyonunuz karanlýkta mý
kaldý? Elektriðinizin billâhsa
hafta sonu veya tatil günlerin-

de bozulmasý size pahalýya
patlayabilir. WIEN ENERGIE´-
nin her þey güvende “Alles
Sicher” paketiyle bunlar hiç
problem deðil. 
Bu hizmet paketi size yýlýn 365
günün 24 saati, evinizde yaþa-
dýðýnýz her sorununuzda yar-
dýmcý olmakta.

Acil yardým, mükemmel
organize edilmiþtir

Pazar günü, tatil veya saat sa-
bahýn 4´ünde hiç fark etmez.
Elektrik ile ilgili bütün prob-
lemleriniz için tek bir telefon
yeterli. Hasarýn bir an önce
mükemmel bir plan ile gideril-
mesi, WIEN ENERGIE´nin iþi.
WIEN ENERGIE çalýþanlarý 24
saat boyunca size hizmet et-
mek için hazýrda bekliyor. Ayný
zamanda WIEN ENERGIE, so-
runun nereden kaynaklandýðýný
anýnda tespit ediyor. Eðer so-
run evinizdeki bir elektrik pri-
zinden veya lambadan kaynak-

lanýyorsa, WIEN ENERGIE çalý-
þanlarý 1 saatte evinize gelip si-
ze yardýmcý olmaya çalýþýyor.
Ucuz toptan ödeme paketi
Her þey güvende „Alles Sicher“
hizmet paketine siz de toplam
26 Avro´ya sahip olabilirsiniz.
Yol ve 2 saatlik çalýþma ücreti
paket fiyatýnýn içindedir. Eðer
tamiri o an mümkün deðilse,
sizin için seyyar bir elektrik tesi-
satý kurulmakta. Her þey gü-
vende „Alles Sicher“ paketi ile
ilgili daha fazla bilgiyi 
0800 500 800 no´lu telefon
numarasýndan elde edebilirsi-
niz.

Her þey güvende „Alles Sicher“ tarifesi sadece WIEN ENERGIE müþterileri için geçerlidir. Bu tarife ayný
zamanda dört duvarýnýz arasýnda elektrikle ilgili yaþadýðýnýz sorunlarý kýsa zamanda ortadan kaldýrmakta.

Her an: Her þey güvende „Alles Sicher“ Hotline Bilgi
hattý yýlýn 365 günü, 24 saati hizmetinizde. 

Uzman: WIEN ENERGIE ve çalýþtýðý ortak þirketlerde-
ki uzmanlar gün boyunca, hafta sonun ve tatil gün-
lerinde de size yardýmcý olmakta. Kýsaca, her zaman.

Ucuz: Yýlda 26 Avro´ ya bu hizmet paketini elde
edebilirsiniz. Bu toptan fiyatýn dýþýnda ödemeniz ge-
reken tek ücret, hizmet baþýna 8 Avro iþlem ücreti-
dir. 2 saatten oluþan yol ve çalýþma ücretinde oldu-
ðu gibi 5 Avro´ya kadar olan bütün küçük parçalar
da fiyat dâhilindedir.  

Evinizde çýkacak herhangi bir sorununuzda, Her þey güvende
„Alles Sicher“  Hotline hattý 24 saat boyunca hizmetinizde.

© Wien Energie

© PhotoAlto

Bir bakýþta avantajlarýnýz
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Viyana’da Osmanlý adlý
Süleymacýlara ait Camii’de
küçük bir patlamanýn sonra-
sýnda olay yerinde yapýlan
incelemede geliþmeler var.
Olay yerinde  bulunan kanýtla-
rýn üzerinde patlamadan so-
rumlu olduðu sanýlan kiþilerin
DNA izine rastlandýðý bildirildi.
Merkezi Innsbruck’ta bulunan
DNA bankasýnda, sigara izma-
ritinden küçük bir saç teline
kadar birçok önemsiz gibi gö-
rünen detaydan suçlularýn
kimliði tespit edilebiliyor. Pat-

lamanýn sebebini þu ana kadar
elde edilen bulgular neticesin-
de, kiþisel intikam olarak tah-
min ettiklerini belirten yetkili-
ler, patlamanýn herhangi bir
politik sebeple iþlendiðini san-
madýklarýný, ancak soruþtur-
manýn ancak bu DNA’nýn kime
ait olduðunun bulunmasýndan
sonra netleþeceðini söylediler.
Polis Osmanlý Camiisi ile bir
sorunu olan diðer Türkler’in ve
þahýs sorunlarý sonucu  yapma
olasýlýðýn olduðu ifade edildi. 

Bombada DNA izi

Viyana- Viyana 78’liler kuþaðý-
nýn düzenlediði basýn toplantý-
sýnda konuþan Ýstanbul 78’liler
Vakfý sözcüsü Celalettin Can,
þair Sezai Sarýoðlu, Viyana’dan
çeþitli politikacýlar ve dernek
yöneticileri Türkiye’den taleple-
rini dile getirdi. Geçtiðimiz

günlerde gerçekleþen toplantý-
da Celalettin Can isteklerini
þöyle sýraladý: 
“78 kuþaðýný yok sayan sessizli-
ði artýk kabul etmiyoruz. ‘12
Eylül’cülerin yirmi binimizin
elinden aldýðý siyaset yapma,
kamu haklarýný kullanma hak-

larýnýn iade edilmesi, kýsacasý
her Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daþýnýn sahip olduðu hak ve
özgürlüklere sahip olmanýn za-
maný gelmiþtir. Bu doðrultuda
Türkiye Cumhuriyeti’nden is-
teklerimiz öncelikle yasadýþý 12
Eylül yargýlamalarýnýn bütün
sonuç ve hükümlerinin orta-
dan kaldýrýlmasýdýr. Çünkü as-
keri bir darbenin verdiði hü-
kümlerin bugün de tanýnmasý
durumunda, kimseyi ‘Türkiye’-
de askeri darbeler devri sona
ermiþtir’ söylemlerine inandýra-
mazsýnýz. Latin Amerika’da
darbeci generallerin yargýlan-

ma korkusuyla titrerken 12 Ey-
lül darbecileri tarafýndan veri-
len hükümleri tanýyan her türlü
demokratikleþme vaadinin iki-
yüzlü ve sahte olduðu ortada-
dýr. Hemen bir genel af ilan e-
dilmelidir, bu adaletsizliðe bir
son verilmesini istiyoruz. Bu-
günkü yargýnýn bile gayri meþ-
ru ilan ettiði 12 Eylül Anayasasý
kökten deðiþmeli, yerine çað-
daþ, demokrat, özgürlükçü bir
anayasa getirilmelidir. Yürür-
lükteki 15. Madde kaldýrýlmalý,
tüm bu haksýzlýklarýn sorumlu-
su darbeci generaller ve darbe
zihniyeti yargýlanmalýdýr.”

Viyana’da 78’liler: “Haklarýmýz iade edilsin”
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Viyana Alevi Birlikleri Federas-
yonu Dedeler Kurumu 2. Genel
Kurultayý’ný St. Pölten’de ger-
çekleþtirdi. Kurultayda verilen
“Bilimin ve ilimin dýþýna çýkýla-
rak yeni nesillere bilgi sunmak
çok zor olacaktýr. Akla ve man-
týða uygun çalýþmalar önümü-
zü açacaktýr“ mesajý büyük al-
kýþ aldý. 

St. Pölten- Kasým ayý sonunda
Yukarý Avusturya’nýn güzel
þehri St. Pölten’de,150’ye ya-
kýn delegenin katýlýmý ile AABF
Dedeler Kurultayý gerçekleþti.
Bugüne dek, Avusturya’da ya-
þayan ve Federasyon bünyesin-
de faaliyet yürüten böylesi ka-
labalýk dede topluluðunu bir
arada görmek mümkün olma-
mýþtý. Hazýrlanan gündem
maddeleri ýþýðýnda, açýlýþ ko-
nuþmasý yapan Baþkan Kazým
Akbaba, dedeler kurumunun
bugüne kadar yürütmüþ oldu-
ðu faaliyetler hakkýnda görüþ-
lerini belirterek, yeni seçilecek

olan Dedeler kurumuna baþarý-
lar diledi. 
Yapýlan konuþmalardan yola
çýkarak, günümüzde dedelerin
eski fonksiyonlarýný yerine geti-
remedikleri, köy örgütlülüðü-
nün yerine, bugün þehirleþme-
ye baðlý olarak þartlarýn deðiþti-
ði, günümüz þartlarýna ayak
uydurulmasý bakýmýnda zorluk-
lar yaþandýðý, doðal koþullarýn
artýk insanlarý zorladýðý, “Biz ne

yapmak istiyoruz?” sorusuna
yanýtta bu koþullarýn göz ö-
nünde bulundurulmasý gerek-
tiði üzerinde duruldu. “Bilimin
dýþýna çýkarak, yeni nesillere
bilgi sunmak çok zor olacaktýr.
Akla ve mantýða uygun çalýþ-
malar önümüzü açacaktýr.” de-
nildi. Ayrýca, konuþmacýlarýn
yapýcý söylemleri içerisinde,
özellikle böylesi kurultaylara
analarýn da gelmesi gerekliliði

vardý. Dedelerin kendi eþlerini
kurultaya getirmemeleri bir ek-
siklik ve de büyük hata olarak
deðerlendirildi. Yapýcý, hedefle-
ri olan güzel söylemlerin ardýn-
dan, dilek ve temenniler bölü-
münde; Dedelerin planlý bir þe-
kilde çalýþmalarý hatta bir çalýþ-
ma programý hazýrlamalarý ö-
nerildi. Alevi gelenek ve göre-
nekleri içerisinde kutsal saydýk-
larý günlerin tespiti, bunlara
iliþkin raporlarýn ilgili dernekle-
re gönderilmesi, her yýl takvim
çýkarma görevinin üstlenilmesi
gibi bir dizi öneriler gündeme
getirildi. Yapýlan bu öneriler
sonrasýnda, bu yükü omuzla-
rýnda taþýyacak yeni yönetimin
seçimine geçildi. 

Yönetime seçilen isimler
Baþkan- Mahmut Gülfýrat
( Viyana) Baþkan Yardýmcýsý-
Ercan Sinci (St.Pölten)
Sekreter-Mansur Bildik
(Viyana)  Sek. Yardýmcýsý-
Cemal Güler (Tirol)  Sayman -
Derviþ Gerçek  (Wels)

Alevi Dedelerinden önemli mesaj:

“Bilimin ve aklýn dýþýna çýkmayalým“

Kur’an’ý Kerim, Yunus Sure-
si’nde kendisine ister dost ol-
sun ister olmasýn tüm insanlý-
ða þu öðüdü veriyor: “Allah
pisliði, aklýný kullanmayanlar
üzerine býrakýr.“  (Yunus Sure-
si, 100 Ayet Meal).
Aklý çalýþtýrmayý ve ilim ýþýðýn-
dan ayrýlmamayý öðütleyen
“çaðýn hep çok ilerisindeki”
ýþýk kitabý Kur’an’ý Kerim’in
mensubu olduðunu iddia e-
den dünyadaki ve çevremizde-
ki milyonlarca Müslüman aca-
ba neden “çaðýn gerisinde“
bir resim çiziyor? Kur’an’ý
Kerim’de yüzlerce Ayet akýl ve
gönül çalýþtýr diye öðüt veriy-
or. Birileri acaba Kur’an’ý
Kerim’i ve barýþýn, kardeþliðin
dini Ýslam’ý suistimal mi ediy-
or? Bu soruyu kendimize sor-
mak zorundayýz? Acaba birile-
ri “Allah ile Kul arasýnda kimse
olamaz” diye defalarca uyaran
ýþýk kitabý Kur’an’ý Kerim’e rað-

men, kendini yeryüzünde Al-
lah’ýn temsilcisi ilan ederek
“Cehennem müfettiþliði” mi
yapýyor? Neden bir takým hu-
rafeler, biadlar ve çirkinlikler
içersindeki insanlar, kendilerini
Müslüman’ým diye gösterip,
fitne, fesat, dedikodu silsilesi
içinde, þeytanla dostluk ede-
rek Ehli Beytin Piri, Dedesi
Allah’ýn Selamý üzerinde olsun
Hz. Muhammed ve Allah’ýn
Aslaný Hz. Ali’ye suç atýyorlar?
Kur’an’ý Kerim, Ýslam ve Pey-
gamberi ve Ehlibeyt “insan
sevgisi, barýþ, hayýr“  ve hak-
sýzlýk karþýsýnda susma
mesajlarýný vermiyormu?
Ýnsana dindarlýk önce ahlaklý
ol demiyormu? Dindarsýn ama
ahlaksýz insansýn en iþe yarar-
sýn? Eline, beline diline sahip

ol diyen Hacý Bektaþ-i Veli bu
sözleri nereden ilham alark
söylemiþtir?  Alevilik adýndan
anlaþýlacaðý üzere Hz. Ali’nin
yoludur. Hz. Ali’nin yolu ise
barýþýn, kardeþliðin, hayrýn
yolu olan Kur’an’ý Kerim’in
öðütlediði dosdoðru yoldur.
Ýftiracýlara, kendini dünyada
Ýslam’ýn temsilcisi diye göste-
rip, kendisi için demokrasi
isterken baþkalarýný yok sayan,
onlara eziyet eden, onlarla
dalga geçen þeytanýn gerçek
dostlarýna kýzarak, Ýslam’a ve
Kur’an’ý Kerim’e de kýzmak
olmaz. Hakk dostu olmak, ins-
anlarýn bütün çirkinliklerine,
inkârcýlýðýna raðmen insan
dostu olabilmektir. Hakk yolu
bunu emrediyor. Kimse mez-
hebini, “Ýslam’daki tek doðru

budur” diye baþkalarýna diret-
mesin. Þekil ve þema ile in-
sanlarý aldatmasýn. Tek yol var-
dýr, o da akýl, bilim ýþýðýnda in-
sanlýða hizmetin yoludur. Bu
anlamda Alevi Dedeler Kuru-
munun Genel Kurulu’nda veri-
len mesaj çok önemlidir: “Bili-
min ve ilimin dýþýna çýkýlarak,
yeni nesillere bilgi sunmak çok
zor olacaktýr. Akla ve mantýða
uygun çalýþmalar önümüzü
açacaktýr”
’Tek tanrýsý Allah olan, Ahiret’e
inanan, ‘Hüsran içine çeken
nefsin farkýna varanlar” hayýr
ve barýþ için sabýrla tüm çirkin-
lere raðmen yaþayanlar olarak
Kur’an’ý Kerim’in þu öðüdünü
aklýmýzdan çýkarmayalým:
“Allah pisliði, aklýný kullanma-
yanlar üzerine býrakýr.“  (Yunus
Suresi, 100 Ayet Meal).
Herkesin yolu hayýrlý “dosdo-
ðru” yol olsun...

Birol Kýlýç

Alevi Birlikleri Federasyonu
Dedeler Kurum Baþkaný 
Mehmet  Gülfýrat

Akýl, bilim ve Kur’an’ý Kerim
Yorum-Analiz
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Ein Fest für Mozart... und ganz Wien feiert mit

Mozart'ýn 250. doðum yýlý 2006’da kutlanýyor

Viyana- 2006 yýlý Avusturya’nýn
dünyaca ünlü bestecisi Mo-
zart’ýn  doðumunun 250. yýlý.
Baþta Avusturya, Salzburg ol-
mak üzere bütün müzik sever-
ler görkemli kutlamaya hazýrla-
nýyorlar. Mozart yýlý dolayýsýyla,
özellikle yaþamýnýn büyük bö-
lümünü geçirdiði Avusturya'nýn
küçük kentlerinden Salzburg'-
da, Aralýk ayý baþý  itibariyle
zengin bir kutlama programý
hazýrlandý. 27 Ocak'ta baþlayan
15 günlük yoðun festival prog-
ramýný, yýl içinde dünyanýn he-
men her köþesinde düzenlene-

cek etkinlikler izleyecek. Salz-
burg'daki program hakkýnda
bilgi vermek gerekirse; Münih
Filarmoni Orkestrasý'nýn ünlü
þefi Nikolaus Harnancourt,
Mozart'ýn KV. 456 Piyano Kon-
çertosu ve 41 sayýlý Senfonisi'-
ni sunacaðý ilk programý Viya-
na'da, Viyana Filarmoni ile yo-
rumlayacak. Ayný akþam þef
Riccardo Muti, Salzburg'daki
festival salonunda Mozart'ýn
doðum gününü kutlayacak.
Mozart'ýn KV. 503 Piyano Kon-
çertosu, Salzburg'da Festspiel-
haus'da seslendirilecek. Sonra

da Bariton Thomas Hampson
ve Soprano Renee Fleming'in
de katýlacaðý çeþitli opera ve
motetlerinden aryalar seslendi-
rilecek. 3 Þubat'ta yine festival
salonunda ünlü mezzo-sopra-
no Vesselina Kasarova, Mo-
zart'ýn aryalarýný ve çeþitli ope-
ralarýndan seçmeleri sunacak.
Piyanist Mitsuko Uchida, 30
Ocak'ta ayný salonda onun ün-
lü piyano yapýtlarýný seslendire-
cek. Hammerklavier'de Fransýz
piyano ikilisi Katia ve Marielle
Lebeque izlenecek. Ýkiz kardeþ-
ler, 5 Þubat'ta yine Salzburg
Festival Salonu'nda 4 el için KV.
521 Piyano Sonatý'yla, iki piya-
no için KV. 448 sayýlý sonatý
seslendirecekler. Floransa'da
oturan ikilinin Salzburg'daki
konserleri heyecanla bekleni-
yor. 31 Ocak'ta bu defa Þef
Reinhard Goebel'in yönetimin-
deki Mahler Senfoni Orkestra-
sý'nýn, solist tenor Michael
Schade yönetiminde gerçekleþ-
tireceði konser var. Mozart'ýn
ünlü operalarýndan aryalarla
dolu bir program. Ertesi gün
benzer bir programý ayný or-
kestra eþliðinde bariton Tho-
mas Quasthoff sunacak. Eserin
ikinci bölümünde Schubert'in
"Bitmemiþ Senfoni"si yer ala-
cak. 23 Ocak'ta piyanist Em-
manuel Ax, Mozart'ýn KV. 595
Piyano Konçertosu'nu Mahler
Oda Orkestrasý ile 26 Ocak'ta
da piyanist Lars Vogt KV. 43 sa-
yýlý gençlik konçertosunu yine
ayný orkestrayla sunacak.. Mo-
zart doðum yýlýnda Avusturya'-
nýn hemen her köþesinde pek
çok önemli konser düzenlene-
cek. Mozart yýlý nedeniyle
hemen hemen her ülkeden
Avusturya’ya yoðun bir turist
akýmý bekleniyor ve bu yönde
hazýrlýklar sürüyor.

Daha fazla bilgi için
www.wienmozart2006.at

Wien- Mozarts 250. Geburtstag in
Wien: Ein offenes Fest für die
ganze Stadt! Vom 27. bis 29.
Jänner 2006 ist ganz Wien einge-
laden, sich auf eine Reise zu und
mit Mozart zu begeben, sein
Leben und Werk zu entdecken. In
der ganzen Stadt wird Geburtstag
gefeiert: Musik, Filme, Lesungen,
bunt gemischt und in überra-
schenden Konstellationen.Die fünf
verschiedenen „Reisen“ - „Mozart.
Freunde und Feinde“,  „Mozart.
Wiener und Weltbürger“, „Mo-
zart. Kunst und Liebe“, „Mozart.
Leben und Sterben“ und „Mozart.
Gestern und heute“ - zeigen ver-
schiedenste Zugänge zum
Phänomen Mozart auf, die nicht
auf seine Bedeutung für die Musik
beschränkt werden sollen. Diese
„Mozart-Reisen“ mit je vier ver-
schiedenen Veranstaltungen und
ein spezielles Kinderprogramm
führen zu Spielstätten, die man
vielleicht nicht gleich mit Mozart
in Verbindung bringt. Der Bogen
ist dabei weit gespannt:  Mehr
info unter: www.wienmo-
zart2006.at )
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McDonalds’ýn ürünleri çok SAÐLIKSIZ çýktý!

Yapýlan son araþtýrmalara göre,
ABD ve hemen hemen her ül-
kede milyonlarca dolarlýk paza-
rý bulunan McDonalds lokanta-

larý salatalarý ile tüketiciyi þoka
uðrattý. Araþtýrmalar sonucu,
beslenme uzmanlarý ''McDo-
nalds'ýn salatalarýnda, hambur-

gerlerinden daha fazla yað bu-
lunduðunu'' ortaya çýkardý. Çok
yüksek ýsýda kýzartýldýðý için
kanserojen madde içeren pata-
tes kýzartmalarý satmasý ile tüm
dünyanýn tepkisini çeken Mc-
Donalds yetkilileri inkâr etse
de, beslenme uzmanlarý halký
uyarýyor. Patates kýzarmasýn-
dan sonra tüm ürünleri mercek
altýna alýnan McDonalds’ýn ta-
vuk salatalarýnýn da aþýrý yaðlý
olduðu ortaya çýktý. McDo-
nalds'ýn kendi web sitesinde bi-
le, ''tavuklu Cesar salatasýnda''
16 gram yað bulunduðunun
ilan edildiðine iþaret eden uz-
manlar, hamburgerlerde bile
sadece 10 gram yað olduðuna
dikkati çekti. Bacon denilen
yaðlý domuz pastýrmasýyla ya-
pýlan çiftlik salatasýnda yað

miktarý 19 grama, tavuklu Cali-
fornia salatasýndaysa 21grama
kadar yükseliyor. McDonalds'ýn
küçük paket patates kýzartma-
larýnýn her birinde 10 gram yað
bulunduðu uzmanlar tarafýn-
dan ifade edildi. Beslenme uz-
manlarý saðlýklý bir yaþam ve ö-
zellikle kalp saðlýðý için yaðlý yi-
yeceklerden uzak durulmasý
gerektiðini vurgularken, hâlâ
fast-food’u tercih edenleri de
uyarýyor.

Ýnsanlarý þiþmanlatan aþýrý yaðlý yiyecekler satmakla suçlanan McDonalds fast-ffood lokantalarýnýn,
patates kýzartmasýndan sonra, saðlýklý yiyecek adý altýnda sunduðu salatalar da ''aþýrý yaðlý'' çýktý.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana- wienXtra´nýn hizmete
sunmuþ olduðu çocuk danýþ-
manlýk bölümü “Kinderinfo“,
13 yaþýna kadar olan çocuklar
hakkýnda bilmeniz gereken
her konuda, size kolay ve an-
laþýlýr bir dille bilgi veriyor. 
170 m²´lik danýþmanlýk daire-
sinde çalýþan uzmanlar sizleri,
sýkça sorulan veya bilmediði-
niz konular hakkýnda hemen
bilgilendirip, sizlere yardýmcý
olmaya çalýþýyor. Düzenli bir

dosyalama sistemi sayesinde,
bilmek istediðiniz konularý
kendiniz de araþtýrabiliyorsu-
nuz. Aktüel programlar, bro-
þürler, afiþler ve dergiler bilgi-
lenmenizde yardýmcý oluyor.
Küçükler için olduðu kadar
büyükler için de danýþmanlýk
hizmeti sunan Ýnternet bilgi
hattý bulunuyor. Ayný zaman-
da çocuklar için oynayabile-
cekleri bir oyun bölümü de
bulunuyor. Çocuklar, ebeveyn-

ler, yaþlýlar, bebek bakýcýlarý,
öðretmenler, anaokulu öðret-
meleri ve hayatý biraz daha
deðiþik ve heyecanlý yaþamak
isteyen herkes, kendileri için
önemli olan bilgilere bu hiz-
met sayesinde ulaþýlabilir.
wienXtra-Çocuk danýþmanlýðý-
na Türk aileleri de baþvurabilir
ve hizmetlerden yararlanabilir.
Danýþmanlar Türk ailelerini
beklediklerini özellikle ifade
etti.

Ulaþým
wienXtra-kinderinfo im
MuseumsQuartier/Hof 2
A-1070 Wien
Tel: 4000 84 400
Fax: 4000 99 84 400
kinderinfowien@wienxtra.at
Site: http://www.kinderinfo-
wien.at
Danýþmanlýk bölümümüz
Salý, Çarþamba, Perþembe
14:00 - 19:00
Cuma, Cumartesi, Pazar ve
tatil günlerinde 10:00 - 17:00
açýktýr (Pazartesi güleri kapa-
lýyýz).

wienXtra- Çocuk danýþmanlýðý

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Yeni Vatan Gazetesi –
Neue Heimat Zeitung”
gazetesinin Haziran
2005 tarihli 57. sayýsýn-
da 22. sayfasýndan 27.
sayfasýna kadar talep sa-
hibini konu alan birkaç
yazý basýlmýþ olmasý ne-
deniyle, talep sahibi
Ümit Hasan YURTSEVER
dilekçenin hasýmý olan
Neue Welt Verlags
GmbH þirketi aleyhinde
basýn-yayýn yasasýnýn 34.
maddesinin 3. satýrý ge-
reðince kararýn yayýnlan-
masýna ve basýn-yayýn
yasasýnýn 6. ve sonraki
maddeleri gereðince uy-
gun bir tazminat öden-
mesine hükmedilmesine
yönelik taleplerde bulun-
muþtur. Söz konusu ya-
zýlarda talep sahibi “Afiþ
sapýðý” olarak tanýmlan-
makta olup, kendisi aley-
hinde Yeni Vatan Gaze-
tesi ve Genel Yayýn Yö-
netmeni hakkýnda “aðý-
za alýnmayacak küfürler,
hakaretler, yalanlar ve
aðýr iftiralar” içeren afiþ-
ler hazýrlanmýþ ve da-
ðýtýlmýþ olduðu için po-
lisin soruþturma yürüt-
mekte olduðu iddia edil-
mektedir. Ayrýca talep
sahibinin daha önce de
bu gibi iftiralar, küfürler,

ölüm tehditleri nedeniyle
ve son üç yýl içindeki ter-
biyesizce hal ve tavýrlarý
nedeniyle mahkum edil-
diði belirtilerek yazýyý
takiben, talep sahibinin
ceza kanununun 107.
maddesinin 1. satýrý
gereðince ölüm tehdidi
nedeniyle mahku-
miyetlerini  içeren Viyana
Eyalet Ceza Mahkeme-
si’nin iki (eksik) kararý
basýlmýþtýr. Son olarak,
talep sahibinin “ünvan
dolandýrýcýlýðý” yaptýðýný,
çünkü bir üniversite öð-
renimi tamamlamadan
haksýz olarak “Mag.”
ünvanýný kullandýðý ve
vatandaþlarda, Türk is-
tihbarat servisinde (MÝT)
çalýþtýðýný söyleyerek on-
lardan haraç kesmek için
korku ve sýkýntý yarattýðý
iddiasý ortaya atýlmakta-
dýr.
Talep sahibi, iddia ko-
nusu olan bu suçlama-
larla karalama, hakaret,
iftira ve gereði yapýlmýþ
bir suçla itham edilme
suçlarýnýn gerçekleþti-
rilmiþ  olduðunu düþün-
mektedir. Basýn-yayýn ya-
salarý gereðince açýlmýþ
olan dava halen sürmek-
tedir.”

Haziran 2005 tarihli, 57
sayýlý gazetenizin 23.
sayfasýnda ,,Polis, afiþ sa-
pýðý Ümit Yurtsever’in
peþinde” baþlýklý bir ha-
berde, Mag. Ümit Yurt-
sever’in reklam temsilcisi
olarak çalýþmýþ olduðu
“Türkiye Gazetesi” tara-
fýndan iþten çýkarýldýðý

iddiasýna yer vermektesi-
niz.
Bu iddialar bu þekilde
doðru deðildir, çünkü sa-
yýn bay Mag. Ümit Yurt-
sever Türkiye Gazete-
si’ndeki “Halkla iliþkiler
sorumlusu” görevini içe-
ren iþ iliþkisini kendi kara-
rýyla sona erdirmiþtir.

Karþý açýklama

Yukarýdaki ilan Türkiye Gazetesi’nin
Ocak 2002 saysýnda yayýnlanmýþtýr.

Das folgende Bild wurde am Januar 2002
in der “Turkiye Gazetesi” abgedruckt.

Basýn-yayýn yasasýnýn 
37. maddesinin

1. satýrý gereðince 
duyuru!
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AÞAÐIDAKÝ   KARÞI AÇIKLAMA 
MAHKEMECE HAKLI BULUNMAMIÞTIR VE REDDEDÝLMÝÞTÝR

MAHKEMECE
ÜMÝT YURTSEVER ADLI

KÝÞÝNÝN REDDEDÝLEN KARÞI
AÇIKLAMASI (TEKZÝBÝ)

Haziran 2005 tarihli ve 57 sayý-
lý baskýnýzýn 23. sayfasýnda
“Polis, afiþ sapýðý Ümit Yurt-
sever’in peþinde!” baþlýklý bir
yazýda bay Mag. Ümit Yurt-
sever’in, Türkiye Gazetesi’ ’nin
reklam temsilcisi olarak çalýþtýðý
süre içinde kartvizitlerinde ve
mektuplarýnda “Mag.” ünvaný-
ný kullandýðý ve böylelikle ün-
van dolandýrýcýlýðý yaptýðý iddi-
asýna yer vermiþsiniz. Ayrýca
Haziran 2005 tarihli ve 57 sayý-
lý baskýnýzýn 22. sayfasýnda
“Devletin adýný utanmadan
kullanýp etrafta terör estiren,
kravatlý sahtekâr-soytarý kim?”
baþlýklý bir yazýda “Hiç bir üni-
versiteyi bitirmediði halde bu
þaibeli zat isminin önüne, sanki
üniversite mezunuymuþ gibi
‚Mag.’ Ünvanýný kullanýyor” id-
diasýna yer vermiþsiniz. Bay
Mag. Ümit Yurtsever bu olgu
haberinden de müteessir ol-
muþtur, çünkü yalnýzca sayýn
bay Mag. Ümit Yurtsever’i ko-
nu alan 22 ile 27 arasýndaki
sayfalarýn içeriði nedeniyle adý
belirtilmeden de okurlar tara-
fýndan, tarafýnýzdan “kravatlý,
sahtekâr-soytarý” ve “þaibeli
zat” olarak tanýmlandýrýlan kiþi
olarak tanýnabilmektedir.Bu id-
dialarla, sayýn bay Mag. Ümit

Yurtsever’in Türkiye Gazetesi
için çalýþmýþ olduðu süre içinde
“Magister” akademik ünvanýný
haksýz olarak kullanmýþ oldu-
ðunu ve halen de bu akademik
ünvaný haksýz olarak kullan-
makta olduðu izlenimi oluþ-
maktadýr.Bu iddialar bu þekilde
doðru deðildir, çünkü sayýn bay
Mag. Ümit Yurtsever 1991 yý-
lýnda „Ankara D.T.C. Fakülte-
si’nde Halkla Ýliþkiler (public
relations) öðrenimini “Magis-
ter” akademik ünvanýyla ta-
mamlamýþtýr. Sayýn bay Mag.
Ümit Yurtsever 1998 yýlýndan
önce Türkiye Gazetesi için ça-
lýþmamýþtýr.  Sayýn bay Mag.
Ümit Yurtsever “Magister” aka-
demik ünvanýný haksýz olarak
kullanmamýþtýr ve kullanma-
maktadýr.

Viyana Eyalet Ceza
Mahkemesi’nin 4.11.2005

tarihli kararýyla
REDDEDÝLMÝÞTÝR

Bu Türkçe tercümenin Alman-
ca aslýna Die genaue Über-
einstimmung der tamamen uy-
gun olduðunu mahkemece 
vorstehenden Übersetzung mit
der yeminli tercüman sýfatýmla
yeminimle angehefteten
Urschrift bestätige ich tasdik
ederim unter Berufung auf
meinen Eid. Yeminli Tercüman
Viyana, 05.12.2005

Mahkeme 4 Kasým 2005 tarihinde aþaðýda Ümit
Yurtsever adlý kiþinin mahkeme kanalý ile Yeni Vatan
Gazetesi’nde karþý açýklama baþlýðý ile birebir açýklama-
sýný haklý bulmayarak resmen reddetmiþtir. Ümit Yurt-
sever adlý kiþinin Yeni Vatan Gazetesi’nin Haziran
2005 sayýsýnda yazdýðý gibi, bu anlamda “Mag” ünva-
nýný hiç bir zaman haklý olarak kullanmadýðý ve hâlâ
kullanmakta olduðu ayrýca mahkemenin 094 Hv
68/05s nolu dosyasýnda ayrýca resmen onanmýþtýr.

(Ýþte alýnan Almanca karar metni: “Ümit Yurtsever
führte und führt den akademischen Grad “Magister”
zu keiner Zeit berechtig-AAktenzeichen 094 Hv 68/05s-
Protokollsvermerk und gekürzte Urteilsausfertigung-
Landesgericht für Strafsachen Wien 4.11.2005) Bu
mahkemenin tüm masraflarýnýn %75’ni (3/4’ü) mah-
keme ayrýca Ümit Yurtsever’in ödemesine karar vermiþ-
tir. Ýþte mahkemece reddedilen açýklamanýn birebir ter-
cümesi.

“Ümit Yurtsever führte und führt den akademischen Grad
“Magister” zu keiner Zeit berechtig-””

(Aktenzeichen 094 Hv 68/05s, Protokollsvermerk und gekürz-
te Urteilsausfertigung- Landesgericht für Strafsachen Wien

4.11.2005)
094 Hv 68/05 s nolu Mahkeme kararýn protolündeki bir bölü-

mün Türkçe tercümesi:
“Ümit Yurtsever adlý kiþi ‚Magister’ akademik ünvanýný haksýz

olarak kullanmýþtýr ve kullanmaktadýr.“
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Viyana’Viyana- Geçtiðimiz
günlerde Viyana’da akýl almaz
ve gizemli bir cinayet teþebbü-
sü yaþandý. Olay sýrasýnda ve
sonrasýnda çevrede trafik
durdu, 5 numaralý tramvay bir
saat süreyle çalýþmadý. Olay
mahallinden kaçan saldýrgan-
lardan biri tam yakalanacakken
polislerin arasýndan kaçýp kur-
tulmayý baþardý. Polis ekipleri
geniþ çaplý soruþturma baþla-
týrken, olayýn sebebi hâlâ netli-
ðe kavuþmadý. Yaþananlarýn
þokunu üzerinden atamayan
Nurettin E. (30) adlý Türk, ken-
disiyle yapýlan görüþmede
konuyla ilgili þunlarý söyledi: “O
gün akþam yedi saat sularýydý.
Ben daha yeni yatmýþtým uyu-
maya çalýþýyordum. Ýki adam
içeri girmeye çalýþýyordu. Ben

kapýya doðru yaklaþýp ne oldu-
ðunu anlamak için kapýyý açtý-
ðýmda, aniden üzerime atýlýp
içeriye girdiler.” 
“Seni öldürmeye geldik”
Nurettin E. sözlerine, “daha
sonra beni yere yýkýp üzerime
atladýlar ve öldüresiye
dövmeye baþladýlar. Ýçlerinden
bir tanesi durmadan ‘seni
öldürmeye geldik’ diye baðýrýy-
ordu.” þeklinde devam etti.
Tüm bunlar yaþanýrken bir an
kendini saldýrganlarýn elinden
kurtaran E., giriþ kattaki evinin
penceresinden atlayýp sokaða
fýrladý. Ýlk olarak çevredeki bir
pastaneye sýðýnýp yardým iste-
di. Ancak saldýrganlardan biri
onu görmüþtü ve yaklaþýyordu.
Hemen oradan uzaklaþan E.,
yakýnlardaki bir polis noktasýna

sýðýndý. Durumu polise anlatýn-
ca, hemen tekrar ama bu kez
polislerin eþliðinde eve hareket
edildi. Eve yaklaþýldýðý sýrada,
elinde Nurettin E.’ye ait bir
çantayla uzaklaþan saldýrgan-
lardan biri teþhis edildi, ancak
neredeyse yakalanacak olan
Murat Ö. adlý saldýrgan kaç-
mayý baþardý. Ancak, olan
biten sadece
bu kadar
d e ð i l d i .
Nurettin E. eve
yaklaþtýðýnda
p e n c e r e d e n
dumanlar çýk-
týðýný gördü.
Sa ld ý rgan la r
çýkmadan evi
kundaklamýþtý.
Hemen itfaiye

olay yerine çaðýrýldý. Yangýný
söndürme çalýþmalarý sürerken,
çevredeki trafik bir süre durdu,
5 numaralý tramvay bir saat
süreyle çalýþmadý. Nurettin E.
yaþananlarýn sebebini kýskan-
çlýk ya da intikam olarak
gösterse de, olayýn ardýndaki
sýr perdesi varlýðýný korumaya
devam ediyor. 

“Seni öldürmeye geldik”

Yeni yýlýnýz hayýrlý olsun
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Viyanalý Türk Profesör Dörtbudak’dan  mesaj:
“Türk gençleri eðitime çok önem versinler”

Bir Türk mühendis baba
ve memur bir annenin
çocuðu olarak dünyaya
geldi. Viyana’da ilkokul,
ortaokul ve liseden sonra
diþ ve týp fakültelerini bi-
tirdi. Doçent oldu. Daha
sonra Profesör. Dünyanýn
en tanýnmýþ ilim dergile-
rinde yazýlarý yayýnlandý.
Çocukluktan 44 yaþýna
kadar birçok baþarýya im-
za atan Prof. Dr. Orhun
Dörtbudak Yeni Vatan
Gazetesi’ne “Türk ailele-
rinden ricam, çocuklarýný
mutlaka okutsunlar. Kýz
veya erkek mutlaka bir
meslek elde etmeleri için
çýrpýnsýnlar. En iyisi üni-
versiteye yollamak. Ama
olmuyorsa bir meslek o-
kuluna gitsinler. Bu za-
manda okumayan veya
meslek sahibi olmayan
Türk gençlerini karanlýk
günler bekilyor. Tek yol
okumak, okumak” dedi.

Dokunzuncu Viyana’da
diþ muayenehanesi olan
Prof. Dörtbudak, cana ya-
kýnlýðý ile dikkat çekiyor.
Dörtbudak, “Düzenli ola-
rak Ýstanbul’a da alaným-
da hizmet için  gidiyo-
rum. Türkçem ne yazýk ki
çok zayýf ama   Türkçe öð-
reniyorum. Avusturya’da
tüm yaþamým ve eðitimim
boyunca hep Almanca
konuþtum. Türk ailelerine
tavsiyem, evde Türkçe ko-
nuþsunlar. Ana dilini iyi
konuþan çocuklar daha iyi
Almanca konuþuyor. Bu-
nu uzmanlar bile söylü-
yor” dedi. Avusturya ve
Türkiye’nin iki dost ülke
olduðunun altýný çizen
Prof. Dörtbudak, “Bizlere
her þeye raðmen çok gö-
rev düþüyor.” dedi.
Prof. Dörtbudak, 1961 yý-
lýnda Ýstanbul, Niþanta-
þý’nda doðdu. Baba Dört-
budak kimya doktoru ve

emekli yüksek kimya mü-
hendisi, annesi ise emekli
memurdu. Türkiye’de i-
ken Avusturya Lisesi’ne
baþladý. Türk olmalarýna
raðmen anne ve babasý
da evde Türkçe konuþma-
dýðý için, bugün Prof.
Dörtbudak’ýn Almancasý
mükemmel olmasýna kar-
þýn, Türkçesi zayýf. Daha
sonra Avusturya’ya gelen
Dörtbudak, burada 14
sene içinde tam üç üni-
versite bitirdi ve hem týp
hem diþ hekimliði hem de
mikrobiyoloji dallarýnda
eðitim aldý. Tüm dünya-
da, özellikle diþ hekimliði
alanýnda çok deðer veri-
len ve saygý gören Prof.
Dörtbudak, çeþitli zaman-
larda 50 yayýn ve makale
yayýmlamýþ, birçok konfe-
ransa bildiri sunmuþ, ko-
nuþmalar yapmýþtýr. Özel-
likle diþ eklemleri ve diþ
eklenmesi konularýnda ve

bu rahatsýzlýklarýn tedavi
edilmesinde dünyaca ün-
lü ve alanýnda dünya ça-
pýnda tanýnan ve bir refe-
rans kaynaðý olarak gös-
terilmektedir. 1995’te he-
nüz 34 yaþýndayken pro-
fesörlük unvaný gibi ö-
nemli bir baþarý elde et-
miþtir. Þu anda Ýstanbul’la
olan ilgisi, Ýstanbul’daki
uzman diþ hekimlerine
kendi uzmanlýk alanlarýn-
da dersler vermesi; ancak
Ýstanbul’u ve Türkiye’yi
çok seven Prof. Dörtbu-
dak, bu iliþkinin gelecekte
daha da geliþmesini isti-
yor. Türkçeyi iyi konuþa-
mamasý yüzünden olduk-
ça üzülen ve bu nedenle
özel bir Türkçe kursu alan
Prof. Dörtbudak daha ilk
bakýþta sempatik, cana
yakýn, bilgili ve uzman ol-
duðu hissini uyandýrýyor
karþýsýndaki insanda. Ha-
yatýnda en deðer verdiði

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

ile  tanýnýyor. 
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kavramlarý sorduðumuz-
daysa, dürüstlük, yalan
söylememe ve kendini ol-
duðun gibi gösterme, ya-
ni insaný insan yapan de-
ðerler cevabýný hiç düþün-

meden veren Prof. Dört-
budak sadece uzmanlýk
alaný ve bilgisiyle deðil,
insani deðerleri ve hüma-
nizmasýyla da örnek bir
tablo olarak duruyor he-

pimizin önünde.
Türkçe, Almanca, Ýngiliz-
ce ve Fransýzca bilen Prof.
Dörtbudak’ýn eðitim ve iþ
kariyerinin kýsa özeti ise
þöyle:
• 1961–1981, Ýlkokul-Vi-
yana, Avusturya; Real-
g y m n a s i u m -V i y a n a ,
Avusturya
• 1981–1988, Viyana Ü-
niversitesi Týp fakültesi,
Týp doktorasý
• 1988–1989, Viyana,
Allgemeinen Kranken-
haus’ta anestezist olarak
askeri görev
• 1989–1990, Viyana
Üniversitesi Týp Fakülte-
si’nde pratisyen hekimlik
• 1990–1995, Hijyen ve
mikrobiyoloji anabilim
dallarýnda çalýþma ve mik-
robiyoloji alanýnda uz-
manlýk
• 1995–1997, Diþ hekim-
liði lisans öðrenimi
• 1997–2001, Viyana

Üniversitesi Diþ Hekimliði
Bölümü’nde doktora
• 2001, Diþ hekimliði
doktorasý
• 2001–2003, Viyana
Üniversitesi, Diþ Kliniði’n-
de baþ asistanlýk
• Haziran 2002, Viyana
Üniversitesi Profesörlük
unvaný
• 2003, Ýsviçre Bern Üni-
versitesi’nde misafir pro-
fesörlük

2003 yýlýndan bu yana
da, özellikle periodental
ve periimplant kaynaklý
rahatsýzlýklarýn tedavi
edildiði kendi kliniðinde
görev yapmaktadýr

Adres:
Waeringerstr.16/23

Schottentor
1090 Wien

Tel: 317 64 66
www.dortbudak.com

Adres:
Diþ Doktoru Prof. Dörtbudak 

Waeringerstr. 16/23  Schottentor
1090 Wien  

Tel: 317 64 66
www.dortbudak.com

Diþ Doktoru
Prof. Dörtbudak

Yeni Vatan
Gazetesi’ni ziyaret

etti.
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Sýnýrlar ötesinde Avusturyalýlar ile güzel dostluk
Viyana- Kuzey Kýbrýs Türk Cum-
huriyeti’ni Sevenler Derneði
Baþkaný Küfi Seydalý, geçtiði-
miz günlerde “Haus der Be-
gegnung“da pozitif bir ara bi-
lânçoyla yýllýk genel toplantýsý-
nýn açýlýþýný yaptý. Derneðin ku-
ruluþunun 15. yýlýnda üye sayý-
sýný 60’tan 300’ün üzerine çýk-
týðý ifade edildi. Baþkan Küfi
Seydalý bu vesileyle Kýbrýs’a gö-
nül vermiþ ve desteðini esirge-
meyen herkese teþekkürlerini
sundu. Üyelerin geçtiðimiz yýl
içerisinde Avusturya ve KKTC
arasýndaki köprüyü saðlamlaþ-
týrmak için iki kat çaba sarf etti-
ðini belirten Seydalý, bu top-
lantý sayesinde Çek Cumhuriye-
ti, Türkiye, Viyana, Graz ve
Linz´den gelen dostlarýný bü-
yük bir mutlulukla selamlama
imkâný da buldu. Aktüel Kýbrýs
sorusuna çok da iyimser olma-
yan bir þekilde yanýt veren Sey-
dalý, “AB ve UNO’nun yapmýþ
olduklarý, Kýbrýs’ýn tekrar bü-
tünleþmesi ve AB’ye tam üyeli-
ði hakkýnda referandumlar ya-
pýlmasý, Yunanlýlarýn ‘hayýr’ sö-
züyle engelleniyor.“ ifadesinde
bulundu. Kýbrýslý Türklerin %
65’i Annan planýna ‘evet’ der-

ken, Yunanlýlarýn % 76´sý yeni-
den anlaþmaya varmaya ve bir
ülke olmaya ‘hayýr’ diyor. Avru-
pa Birliði, KKTC´ye vermiþ ol-
duðu maddi yardým ve insanlýk
dýþý ambargolarýn kaldýrýlacaðý
sözünü tutmadý. Tek maddi

desteðin,  Cumhurbaþkaný Ta-
lat’ýn geçtiðimiz günlerde da-
vet edildiði Amerika’dan geldi-
ðini belirten Seydalý, ayný za-
manda Amerika’nýn izolasyo-
nun kaldýrýlacaðýnýn da sözünü
verdiðini söyledi. Küfi Seydalý

baþkanlýðýnda çalýþan dernek
yönetimi, yeni seçimler için de
onay verdi. Gecede beraberce
yenilen yemek, müzik, dans ve
tombala oyunu ile davetliler
güzel bir akþam geçirdiklerini
ifade ettiler.

Kuzey Kýbrýs Türk Dostlarý Derneði Genel toplantýsý dolu, dolu geçti



KKTC sizlere ayak basýlmamýþ sahillerde ve ýssýz koylarda güneþlenme, lezzetli yemeklerine doyum
olmayan konforlu otellerde konaklama imkâný sunuyor. Tarihi mekânlar, sportif faaliyetler ve yöre

insanýnýn doyumsuz sohbeti ve misafirperverliði ile muhteþem bir tatil fýrsatý sizi bekliyor.

Bilgi Hattý: Tel/Fax: 07485-997496
E-mmail: kuefi.seydali@utanet.at -HHompage: www.trncpio.org

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
El deðmemiþ güzellik!
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Zülfikar Doðan-AAnkara

Yýl biterken, zaman akýp
giderken...

Artýk 2006’ya sayýlý günler kal-
dý. Zamaný zapt etmek müm-
kün mü? 
Deðil. O, bizim dýþýmýzda ken-
di hükmünü sürüyor.  Peki,
“nasýl olsa böyle” diye zama-
nýn iradesine kendimizi býraka-
lým mý? 
Tabii ki hayýr! Ama olan bitene
bakarsanýz, zamana teslim
olunmuþ gibi. Türkiye açýsýn-
dan “deðiþmeyen gündemler”
bunun en somut simgeleri.
“Deðiþmeyen gündemler” der-
ken, kast ettiðim “deðiþiyor-
muþ gibi görünüp de, tekrarla-
nan benzer, hatta ayný tartýþ-
malar” konusu. Þöyle bakýnca,
fuzûlî þeylerle, zamaný, enerji-
mizi, güç ve takatimizi tüket-
memize, hayýflanmamak elde
mi?
Meselâ, siyasetteki boþ ve
gereksiz gerilimlerin ülkeye
bugüne kadar neler ettiðini
görmezden gelip ayný þeyleri
tekrar tekrar kaþýmaktan kime
ne fayda?
Kýsaca hatýrlayalým; Avrupa
Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin
(AÝHM) Türban konusunda
verdiði nihai karar, yýllardýr tar-
týþýlan bu konuyu yeniden
alevlendirdi. Hükümet seçim
meydanlarýnda verdiði sözü
tutamamanýn sýkýntýsýyla
AÝHM’ye kýzdý. “Kararlarý bizi

baðlamaz” gibisinden (Oysa,
anayasa deðiþikliði ile Türkiye
AÝHM kararlarýný tanýdýðýný yýl-
lar önce kabul etti) açýklama-
larla, seçmen tabanýna me-
sajlar verildi. Ülke gerildi. Der-
ken Baþbakan, “Ulemaya so-
rulmalý” diye bir açýklama yap-
tý. Bu defa da ulema tartýþma-
sý baþladý. Sonradan, Baþba-
kanlýk sözcüsü “Baþbakan öyle
demek istemedi, þöyle demek
istedi, böyle demek istedi” gi-
bisinden açýklamalar yaptý, tar-
týþmalar yumuþadý.

Kimliðimiz “alt üst” oldu!

Þemdinli olaylarý patlak verdi.
Haydaaa! Baþbakan “Alt kimlik
– üst kimlik” lafýný ortaya attý.
“Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daþlýðý üst kimlik!” deyince or-
talýk yine birbirine girdi.   “Ne-
yiz, kimiz, alt kimliðimiz nedir,
üst kimliðimiz nedir? Biz nere-
den geldik, nereye gideriz?”
tartýþmalarý bitmeden, Genel-
kurmay Baþkaný’nýn görev sü-
resinin uzatýlmasý, Cumhur-
baþkaný yapýlmasý senaryolarý
ortaya atýldý. Yani sevgili okur-
lar, sizlerle ayrý olduðumuz bir
ay içinde þöyle bir “Oh, bugün

de sorunsuz, tartýþmasýz geçti”
diyebileceðimiz bir günümüz
olmadý. Ne oldu? Türkiye ne
kazandý bu tartýþmalardan?
Hiç bir þey! 
Bir sürü gerilim, hýr – gür, kar-
þýlýklý hakaretler, alaylar, sertlik-
ler. Orduyu, askeri de siyasi
tartýþmalara çekme çabalarý.
Anlatmaya çalýþtýðým, yýllardýr
hep ayný mevzular “ýsýtýlýp ýsýtý-
lýp” önümüze konuluyor. Biz
bunlarý tartýþýrken zaman ge-
çiyor. Dünyada bir sürü þey
oluyor. Ekonomi geriliyor, da-
ralýyor, bir de bakýyoruz, pek
çok þeyin gerisinde kalmýþýz ya
da treni kaçýrmýþýz. Ýþte bir ay
böyle geçmiþ. Aslýnda inanýn,
diðer aylar da farklý deðildi.
Neticede koca bir yýlý böyle tü-
ketmiþiz, bitmiþ gitmiþ. Geç-
miþi geri getiremeyeceðimize
göre, yapýlmasý gereken, gele-
ceðe, ileriye bakmak.  Ýþte önü-
müzde yeni bir yýl. Yeni bir 12
ay baþlýyor. Zamana hükmede-
mesek de, onu iyi ve verimli
kullanýrsak bir aya, bir yýla,
hatta bir güne, saate bile çok
þey sýðdýrmak mümkün.

Ýtalyanlar,
Ýspanyollar, Araplar...

Biz içeride birbirimizi yiyip,
bunlarla uðraþýrken bir sürü
güzel ve heyecanlý olay da ara-
da kaynadý gitti.

Ýtalya Cumhurbaþkaný berabe-
rinde 700 iþ adamý ile geldi.
Bankacýlar, sanayiciler, yatýrým-
cýlar Türkiye’deki þirketler, iþ
adamlarý bankacýlarla tam
2900 görüþme yaptýlar. Enerji-
den tarýma, gýdaya, moda ve
tekstile kadar þirket satýn alma,
ortak olma iþlerini konuþtular.
Ýtalya, Türkiye’yi Ortadoðu,
Orta Asya, Uzakdoðu’ya yöne-
lik “üs” olarak seçmiþ durum-
da. Þimdi de “Rusya pazarýna
birlikte girelim” diyorlar. Ýtal-
yanlar böyle yapýnca Ýspanyol-
lar boþ durur mu? Onlar da
300 iþ adamý ile geldiler. 
Zengin Arap yatýrýmcýlarý, Du-
bai, Abu Dabi, Kuveyt, Bah-
reyn þeyhlerini, prenslerini say-
mýyorum. Milyar dolarlar cep-
lerinde, arazi, bina, liman, te-
lefon þirketi, elektrik santralý
ne bulurlarsa almaya hazýrlar.
Bu gidiþle türban, Genelkur-
may, alt – üst kimlik diye birbi-
rimizle dalaþýrken, bir de baka-
caðýz ki, Türkiye’de “Türklere
ait bir þey” kalmayacak! 

Yýl biterken, zaman akýp giderken
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Viyana- Uzmanlar Türk ekono-
misi için reformlarýn çok önem-
li olduðunu söylüyor. Die Pres-
se’nin verdiði habere göre,
Türkiye’nin en güçlü ailelerin-
den birine mensup, ayný za-
manda Türk Ýþadamlarý Derne-
ði TÜSÝAD’ýn da Baþkaný olan
Ömer Sabancý için AB ile giriþ
müzakerelerinin baþlangýcý,
Türk tarihindeki “dönüm nok-
talarýndan” biri. 
Sabancý Ýstanbul’da Avusturya-
lý gazeteciler ile yaptýðý söyleþi-
de, Türkiye’nin AB yönünde
‘’geri dönülmeyecek bir rota-
da’’ olduðunu ifade ediyor.
Ancak bu yolda büyük sorunla-
rýn çözüme kavuþturulmasý ge-
rekiyor. En önemli sorununun,
deðiþim sürecinde boþ kalanlar
için yeni programlarýn geliþtiril-

mesi olduðuna deðinen Sa-
bancý, öncelikle de tarým ve ku-
ral dýþý ekonomi alanlarýndaki
kiþilerin bundan etkilenebilece-
ðine iþaret ediyor. Türk endüs-
trisinin verilerine göre, kural dý-
þý çalýþma Türkiye’deki GSMH’-
nýn yüzde 40-50’sini oluþturu-
yor. Bu da bu yýl 300 milyar
Euro tutuyor. 
Türkiye’de iþsizlik geçtiðimiz
beþ yýl içinde yüzde 6,5’tan
10,3’e fýrladý. Baðýmsýz ‘’Think
Tank Global Source Turkey’deki
ekonomi uzmanlarýndan biri
olan Atilla Yeþilada, “Hüküme-
tin buna karþý önlem olarak,
asgari ücreti 150 Dolar’dan
300’e çýkarmasý tamamen yan-
lýþtý.” diyor ve böylece aylýk üc-
retlerin 100 Dolar’ýn altýnda ol-
duðu Çin karþýsýnda rekabet

gücünün azaltýlmýþ olduðuna
iþaret ediyor.

Türklere Avrupalý demeyin

Yeþilada, Sabancý’nýn Avrupa
konusunda gösterdiði coþkuya
þüpheli bakýyor ve “Türklere
Avrupalý demek, Türklerin ru-
hunu incitir.” diyor. Yeþilada
2007 yýlýndaki seçimlerin Türki-
ye’nin AB rotasý açýsýndan ö-
nem taþýyacaðýný tahmin edi-
yor. Halk ise hükümetin çok sa-
yýda popüler olmayan reform-
lardan oluþan planýna þüpheli
bakýyor. Maliye dünyasý konuya
daha faydacý bir þekilde yakla-
þýyor.
Investment Banka’sýndan Elif
Bilgi Zapparoli, “Türkiye’nin
AB’ye girip girmemesi bizim

açýmýzdan önem taþýmýyor. Asýl
önemli olan hükümetin reform
rotasý. Türkiye bu rotada ilerle-
diði sürece, yatýrýmlar için çeki-
ciliðini koruyacaktýr.” diyor.
Yurt dýþýna baðýmlýlýk hisse se-
nedi pazarýnda kendini göste-
riyor. Paranýn üçte ikisi ulusla-
rarasý yatýrýmcýlardan geliyor.
Uzmanlara göre, Türk ekono-
misi için en büyük risk de zaten
bu. Hizmet bilânçosu açýðý
GSMH’nýn yüzde 6’sýný oluþtu-
ruyor. Yeþilada, bir para krizi-
nin, bu yýl yüzde 5’i bulan eko-
nomik büyümeyi frenleyebile-
ceðini, hatta gerilemeye bile
neden olabileceðini düþünü-
yor. Ancak enflasyonun yüzde
70’e fýrladýðý 2001 yýlý ekono-
mik krizi gibi bir krizin çýkaca-
ðýný zannetmiyor.

“Türkiye’nin AB’ye katýlýmý önemli deðil”
Önemli olan Türk ekonomisindeki reformlar!
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2005 yýlýnda vergi 
iadesinden nasýl yararlanýlýr?

Avusturya’da daha önce yýl so-
nu denkleþtirmesi diye bilinen,
þimdi ise çalýþanlar için vergi-
lendirme (Arbeiterveranla-
gung)  diye adlandýrýlan bu sis-
tem sayesinde bir önceki tak-
vim yýlý için vergiden muaf
olan ya da  düþürülebilen gi-
derleri ve varsa eski vergileri
geri almak mümkün. 
Çalýþanlar için vergilendirmenin
yapýlabilme süresi 5 yýldýr.
1999 takvim yýlý vergilendirme-
si için 31.12.2005 tarihi son
beyanname verme tarihidir.
Bunun için ise maliye dairele-
rinden (Finanzämter) veya Ýþçi
Odasý'nýn (Arbeiterkammer)
www.akwien .at web sitesin-
den L1 formununun temin e-
dilmesi gerekiyor.
Çalýþanlar için vergi formu han-
gi durumlarda doldurulmalý-
dýr?
-Özel harcamalar,
-Reklam masraflarý,

-Tek baþýna çocuk yetiþtirme
durumu (Alleinerzieher)
-Çocuklar için nafaka ödenme-
si
-Ücret vergisi ödemeyecek ka-
dar az kazanç (çýraklar, yarým
gün çalýþanlar)
-Alýnan aylýklarýn deðiþken ol-
masý (tam gün çalýþmadan yarým
gün çalýþmaya geçilmesi gibi)
-Tatilde stajyer olarak çalýþýlma-
sý mevcut ise L1 formu doldu-
rulmalýdýr.

Önemli:
Eðer ilgili takvim yýlýnda
-Ýki ya da daha fazla iþverenle
çalýþýlmýþsa,
-Bölge hastalýk Kasasý'ndan
hasta parasý (Krankengeld) a-
lýndý ise,
-2005 takvim yýlýnda kaza e-
mekli maaþý alýndý ise,
-Þartlarýn yerine getirilmemesi-
ne raðmen tek kazanç sahibi
ya da tek baþýna çocuk yetiþti-

ren kiþilere ödenen miktarýn
alýnmasý durumlarýnda mutla-
ka bu formun doldurulmasý ge-
rekiyor.
Bu formu aþaðýda verilen 10
aþamada doldurabilirsiniz. 

1.Kiþisel bilgiler:
(Angaben zur Person)

Formun ilk sayfasýnda yeralan
(Angaben zur Person) bölümü-
ne
-isim, adres,medeni durum ve
banka hesap numarasý bilgile-
rinizi yazýnýz.

2. Maaþ ve emeklilik maaþý
(Bezugs- ppensionsauszahlende

Stellen)
-Ýlgili takvim yýlýnda (örneðin
2005 ) çalýþýlan iþyerinin ve iþ-
yerlerinin sayýsýný yazýnýz.
-Ýlgili yýlda ayrýca hastalýk para-
sý (Krankenkasse), iþsizlik parasý
(Arbeitslosengeld), mahrumi-
yet yardýmý (Notstandhilfe) ya
da acizlik fonundan (Insolven-
zausfallfonds) para alýnýp alýn-

madýðýna dair (Ja) ya da (Nein)
seçeneklerinin iþaretlenmesi
zorunludur. 
Bu bölümler doldurulmadýðý
takdirde açýklama gecikmekte-
dir.
3. Tek kazanç sahibi ya da tek

baþýna çocuk yetiþtirenlerin
doldurmasý gereken bölüm

(Alleinverdiener-
/Alleinerzieherabsetzbetrag):

-Tek kazanç sahibi ya da tek
baþýna çocuk yetþtiren kiþiler
2005 yýlý da dahil olmak üzere
yýlda 364.- Euro alýyor.
-2005 yýlýnda itibaren çocuk
sayýsýna göre kademelendiril-
miþ olarak daha fazla alýnacak.
Tek kazanç sahibi kapsamýna
kimler girer?
Ýlgili takvim yýlýnda 
- 6 aydan fazla, eþle birlikte ay-
ný evde yaþanmýþsa ve eþin yýl-
lýk kazancý (çocuksuz)  2.200.-
Euro.- (çocuklu) 4.400.- Euro'-
yu aþmýyorsa
ya da 
- resmi nikah olmaksýzýn bir kiþi
ile birlikte yaþarken, en az bir
çocuk için 6 aydan fazla çocuk
yardým parasý (Familienbeihilfe)
alýnmasý durumunda ve birlikte
yaþanýlan kiþinin yýllýk kazancý 
4. 400.-Euro'yu aþmýyorsa, bu
kiþiler tek kazanç sahibi (Allein-
verdiner) kapsamýna girer.
Tek baþýna çocuk yetiþtirenler

kimler kapsamýna girer?
Ýlgili takvim yýlýnda 
- 6 aydan fazla bir süre evli de-
ðilseniz ya da  birisi ile birlikte
yaþanmadýysa,
- 6 aydan fazla  en az bir çocuk
için çocuk yardým parasý
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(Familenbeihilfe) alýndý ise,
bu durumda olan kiþiler, tek
baþýna çocuk yetiþtirenler (Al-
leinerzieherabsetzbetrag) kap-
samýna girer.
Önemli: Bu miktarlar ücret
hesaplamasýnda dikkate alýn-
mýþ olsa da bu bölümde tekrar
iþaretlemeniz gerekir.

4. Çocuklar
(Anzahl der Kinder)

-6 aydan fazla çocuk yardým
parasý alýnan çocuklarýn sayýsý
yazýlýr.

5. Fazla çocuk zammý
(Mehrkindzuschlag)

Bu bölüm sadece, eþlerinin iki-
sinin yýllýk kazanç toplamýnýn
40.320.- Euro'yu aþmamasý
durumunda doldurulmalýdýr.
- 2'den fazla çocuk için çocuk
baþýna heray 36,40 Euro öde-
niyor.

6. Nafaka tutarý
(Unterhaltsabsetzbetrag)

- Ayný evde yaþamayan ve
çocuk yardým parasý almadýðý-
nýz bir ya da daha fazla çocuk
için nafaka ödenmesi duru-
munda bu bölümün doldurul-
masý gerekir. Çocuk baþýna gö-
re kademelendirilmiþ nafaka
düþme tutarýný (ayda  25,50
Euro veya 38,20 Euro veya
50,90 Euro) alýyorsunuz.
-Burada yasal nafaka ödenen

çocuða ya da çocuklara ait si-
gorta numrasý, doðum tarihi
ve nafaka ödeme zamanlarý ile
bilgilerin yazýlmasý gerekir.

7.Özel harcamalar
(Sonderausgaben)

Kendiniz, eþiniz ya da çocuk
yardým parasý aldýðýnýz çocu-
ðunuz için hastalýk, kaza veya
hayat sigortasý ödüyor iseniz,
bunlarý özel harcama olarak
yazabilir  ve paranýzý geri ala-
bilirsiniz. Ancak bu özel harca-
malar için bazý üst sýnýrlar
öngörülmüþtür.

-Sigorta primleri: Özel yaptýrý-
lan hastalýk, kaza ve hayat si-
gortalarý. Bunlarla ilgili maliye
dairesine ibraz edilecek belgeyi
(Finanzamt)  ilgili sigorta þirke-
ti her yýl adresinize gönder-
mektedir.
- Ev alma-ev yenileme masraf-
larý ve bunun için alýnmýþ kredi-
nin ödeme tutarlarý.
Önemli: Ev yenilemede yetkili
bir þirketin (örneðin malzeme,
montaj) faturalarý yeterlidir. 
Özel harcamalarda alt sýnýr
yýlda 240.- Euro'dur. Bunun
altýndaki tutarlar dikkate alýn-
maz. Üst sýnýrlar ise yalnýz olup
olmadýðýnýza veya çocuk sahibi
olup olamadýðýnýza baðlýdýr.

Diðer özel harcamalar:
Ýnternet baðlantýsý:

Ýlk defa 1.5.2003 ve
31.12.2004 tarihleri arasýnda
internet baðlantýsý yaptýrýldýy-
sa, 50.- Euro'ya kadar ilk bað-
lama masrafýný ve aylýk 40 Euro
ana ücreti alabilirsiniz.
Bundan yararlanmak için inter-
netin iþ ya da özel amaçlý kul-
lanmanýz önemli deðildir.

Emeklilik sigortasý:
Ýsteðe baðlý sigorta veya okul
zamanlarýnýn satýn alýnmasý.
Özel harcamalarýnýzý kendi en
yüksek tutarlarýnýz çerçevesin-
de eþiniz ve çocuk yardým parsý
aldýðýnýz çocuklarýnýz için de
ileri sürebilirsiniz.

8. Reklam masraflarý
(Werbungskosten)

Reklam masraflarý ücret hesap-
lamasýnda (Lohnabrechnung)
dikkate alýnmamýþsa,
-Sendika aidatlarý  (formda
717 ile belirtilen bölüm) 
-Ýþyeri ile evi arasýnda gidip ge-
lenler için götürü tutarlar. Bu
tutarýn miktarý ev ile iþyeri ara-
sýndaki uzaklýða ve toplu taþý-

macýlýk araçlarýnýn olup olma-
dýðýna baðlýdýr. Ýþverininize bu
miktarýn dikkate alýnýp alýnma-
dýðýný sorunuz. (formda 718 ile
belirtilen bölüm)
- Düþük ücretli olarak çalýþma-
dan dolayý bölge hastalýk sigo-
tasýna ödenmesi zorunlu olan
primler (formda 724 ile belirti-
len bölüm)
Diðer reklam harcamalarý:
Yýllýk harcama  toplamý 132.-
Euro'dan fazla olan:
- Bilgisayar gibi iþ malzemeleri 
- Meslekle ilgili literatür
- Ýþ gezileri için yol paralarý
- Mesleki geliþtirme masraflarý 
- Eðitim masraflarý 
- Yüksek öðrenim harcamalarý
(eðer çalýþýrken üniversiteye
gidiyorsanýz)

9. Ýstisnai giderler:
Toplamý katýlým payýný aþýyorsa,
-hastalýk masraflarý  (diþ, dok-

tor ve hastane masraflarý vs.) 
- Cenaze ve mezar taþý masraf-
larý (eðer kalan mirastan bu
masraflar karþýlanamýyorsa)
- Kur masraflarý

Katýlým payý olmadan:
- Afet dolayýsýyla ortaya çýkan
zararlar (sel, toprak kaymasý vs.) 
- Yurt dýþýnda yaþayan çocuklar
için ödenen nafakalar (çocuk
baþýna 50 Euro)
Bunun dýþýnda özürlü çocuklar
için yapýlan harcamalar

10. Formun tamamlanmasý ve
ilgili maliye dairesine iletilmesi:
Formu tam olarak doldurup,
imza  ve tarih attýktan sonra i-
kametin bulunduðu yetkili ma-
liye dairesine (Finanzamt) form
verilir ya da iadeli taahhütlü
(Einschreiben) olmak koþulu ile
posta ile gönderilir. Belgelerin
7 yýl boyunca saklanmasý zo-
runludur.
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Aðaçörenliler bayramda buluþtu
Viyana- Avusturya Aðaçörenli-
ler Derneði’nin düzenlemiþ ol-
duðu bir organizasyonla Aðaç-
örenliler Ramazan Bayramý’nýn
3. gününde Wienerneustadt’ta
bulunan Çýnar Düðün Salo-
nu’nda buluþtu. Wiener Neu-
stadt’ta Kur’an okunarak baþ-
lanan gecede derneðin amaç-
larý ve faaliyetlerinden de bah-
sedildi. Bir araya gelerek Rama-
zan Bayramý’ný kutlayan Aðaç-
örenliler gecede hoþça vakit
geçirdi. Aðaçörenliler Derneði
sözcüsü Þaban Görgülü gece-
de derneðin faaliyetlerinden
bahsetti ve hemþerilerinden bu
faaliyetleri gerçekleþtirme ko-
nusunda yardým istedi. 
Derneðin faaliyetleri arasýnda
þunlarýn olduðu görüldü:

- Ýlçenin acil ihtiyaçlarý-
nýn giderilmesi ve inþasý yarým
kalmýþ yapýlarýn tamamlanmasý

- Zeki ve çalýþkan olup i-
leride çok iyi yerlere gelebilecek
kapasitede olan, ancak maddi
sýkýntý içinde bulunan Aðaç-
örenli öðrencilere burs temin
etmek
- Ýlçedeki fakir ve yardý-
ma muhtaç aileleri tespit et-
mek ve Avusturya’da yaþayan
Aðaçörenli vatandaþlarýmýzýn
fitre, zekât, sadaka ve kurban
gibi yardýmlarýný bu ailelere
ulaþtýrmasýný saðlamak
- Ýlçede yapýlmasý gere-
ken ancak ihmal edilmiþ aðaç-
landýrma, yol ve cadde yapýmý,
ilçe mezarlýðýnýn bakýmý gibi
hizmetlerin tespiti ve belediye
ile irtibat ve iþbirliði içinde bu
hizmetlerin teþvik edilmesi.

Memleketlerinden uzak da ol-
salar oranýn sorunlarýyla dertle-
nen ve yardýmcý olmaya çalýþan
Aðaçörenlilerin bu çalýþmasý

Avusturya’da yaþayan diðer
Türk vatandaþlarý için de bir ör-
nek teþkil etmektedir. Aðaç-
ören 1989 yýlýna kadar Ankara
Þereflikoçhisar’a baðlý olup, ye-

ni Ýl ve Ýlçeler Kanunu ile 1989
yýlýnda Aksaray iline baðlana-
rak ilçe olmuþtur. 31 köyü ve
5000 nüfusu olan þirin bir ilçe-
dir.

Viyana- Avusturya Ýstatistik
Dairesi tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre; geçen yýla
oranla Avusturya vatandaþlý-
ðýna geçiþ %14 oranýnda azal-
dý. 2005 yýlý itibariyle 26 bin
yabancýnýn Avusturya vatan-
daþlýðýna geçtiði bildirilirken,
bu sayýnýn geçen sene 36 bin
civarýnda olduðu açýklandý.
2006 yýlýnda uygulamaya geç-
mesi planlanan yeni vatanda-
þlýk yasasýna göre, yabancýla-
rýn vatandaþlýða geçmesi ol-
dukça zorlaþtýrýlacak. Yetkililer
tarafýndan ‘memnuiyet verici’
olarak nitelendirilen yeni yasa
sonrasýnda vatandaþlýða geçiþ
oranýnýn daha da azalacaðý
tahmin ediliyor. Düþüþün
2004 yýlý itibariyle baþladýðý
bildirilirken, istatistiklere göre
Avusturya vatandaþlýðýna ge-
çiþte ilk üçte; 7 bin Türk, 5 bin

Boþnak ve 4 bin Sýrp yer alýyor.
2004 yýlýndan itibaren yaþa-
nan düþüþten bir tek Steier-
mark eyaletinin etkilenmediði
belirtildi. Steiermark’ta bu yý-
lýn Eylül ayýna kadar yapýlan
baþvurularýn 2004’e oranla %
23,8 arttýðý gözlendi. En fazla

düþüþ Tirol eyaletinde yaþanýr-
ken, Tirol’ü sýrasýyla Salzburg,
Viyana ve Yukarý Avusturya iz-
liyor.

Linz- Gümüþhaneliler Linz’de
Gümüþhaneliler Gecesi’nde
bir araya geldi. Gümüþhane-
Þiran Selimiye Köyü Eðitim ve
Kültür Derneði tarafýndan or-
ganize edilen geceye Gümüþ-
hane Belediye Baþkaný Musta-
fa Canlý da katýldý. Yoðun bir
katýlýmýn olduðu gecede kýsa
bir konuþma yapan Canlý, Av-
rupa’daki hemþerileriyle kül-
tür ve geleneklerinin güzellik-

lerini burada da yaþattýklarý
için gurur duyduðunu dile
getirdi ve herkesi Gümüþha-
ne’ye yatýrým yapmaya çaðýr-
dý. Avrupa Gümüþhane-Þiran
Selimiye Köyü Eðitim ve Kül-
tür Derneði Baþkaný Selami
Çilenk’in ev sahipliðini yaptýðý
gecede folklor ekibi de Kara-
deniz yöresine ait oyunlar ser-
gileyerek, katýlýmcýlara hoþ
anlar yaþattý. 

Gümüþhaneliler Avusturya’daAvusturya’da vatandaþlýða
geçiþte %14 azalma
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Mobil hasta ve yaþlý bakýmýnda çok kültürlülük
Viyana- EQUAL (Europaeische
Gemeinschaftsinitiative) tara-
fýndan Viyana’da uygulanan
diversity@care-MigratInnen in

der mobilen
Pflege und
B e t r e u u n g
Projesi kapsa-
mýnda 30 Ka-

sým Çarþamba günü Viyana’da
bir basýn toplantýsý düzenlendi.
Basýn toplantýsý ile tanýtýlan
proje, gelecekteki çok kültürlü
mobil bakým hizmetini sunma-
yý amaçlýyor. Avusturya’ya ge-
len birinci nesil göçmenlerdeki
yaþlý nüfusun artmasý ve bu
göçmenlerin baþka iþ alanlarý-

na yöneliþi bu pro-
jenin doðmasýna
neden olmuþ.
Mobil hasta ve

yaþlý bakýmýnda çalýþmak istey-
en göçmenleri bu iþ alanýna
entegre etmeyi ve bu alanda
görülebilecek haksýz uygula-
malarý ortadan kaldýrmayý
amaçlayan proje, ESF (Euro-
paeische Sozialfonds-Avrupa
Sosyal Fonu) ve BMWA’nýn
(Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit-Ekonomi ve
Çalýþma Bakanlýðý) maddi des-
teði ile gerçekleþtiriliyor. Volks-
hilfe Österreich, Caritas der

Erzdiözese Wien, Wiener Rotes
Kreuz, Wiener Hilfswerk ve
Volkshilfe Wien tarafýndan
planlanan projenin basýn top-
lantýsýna, sivil toplum örgütleri-
nin direktörleri de konuþmacý
olarak katýldý. 
Toplantýda ayrýca projenin
amaçlarý ve geliþtirilecek me-
todlara iliþkin de bilgi verildi.
Projenin ilerleyen dönemde da-
ha da geliþtirilmesi hedefleni-
yor.

Viyana- Daha seçimlerden kýsa
bir süre önce, Belediye Konut-
larý Yönetim Kurulu Baþkaný
Werner Fayman “Krone” Gaze-
tesi’ne vermiþ olduðu bir de-
meçte, belediye evlerinin kesin-
likle yabancýlara verilmeyeceði-
ni söylemiþti. Viyana Konut
fonlarý þefi Dr. Ostermayer ise
bunun böyle devam edeceðini
ve önümüzdeki günlerde bu

durumda herhangi bir deðiþikli-
ðe gidilmeyeceðini, zaten doð-
rusunun da bu olduðunu, ifade
etti. Ostermayer’e göre bazý ga-
zeteler bu olayý sanki AB’nin bir
kuralýymýþ ve Avusturya’nýn da
bunu uygulamasý gerekiyormuþ
gibi lanse etmekte olduðunu,
ancak gerçeðin bunu yansýtma-
dýðýný ve bu konuda Avusturya
hükümetinin tam yetkili ve ini-
siyatif sahibi olduðunu belirtti.

“Tamamýyla yabancýlara açýl-
mayacak”
Diðer yandan, Avrupa topluðu
yasalarýna göre, üye ülkelerin
herhangi birinde 5 yýl süreyle
oturan ve kendine ait bir maaþý
da olan her insan, yasalar karþý-
sýnda belediye evlerine baþvur-
ma hakký kazanýyor. Bunun için
ise, pasaportun içerisinde MA
20 tarafýndan verilen kýrmýzý bir
vinyet bulmasý gerekiyor. Konut
uzmaný Dr. Josef Ostermayer
konuyla ve yasanýn baðlayýcýlýðý
ile ilgili sorulan sorular üzerine
verdiði yanýtta “Bu, yaklaþýk
1000 daire demek. Ama bu du-
rum belediye evlerinin tamamýy-
la yabancýlara açýldýðý anlamýna
gelmez!” sözleriyle görüþlerini
bildirdi.

“Belediye evlerinin yabancýlara açýlmasý 
söz konusu bile olamaz!”

Viyana Konut fonlarý þefi Dr. Josef Ostermayer Krone Gazetesi’nin
verdiði habere göre, belediye evlerinin yabancýlara açýlmasý konu-
sunda, kararlý bir þekilde “bu doðru deðil ve olmayacak!” dedi.
“Ayný zamanda Avrupa Birliði statüsüne uyan çok az dava var.”

Viyana- Viyana Belediyesi’nin
uyumdan sorumlu 17. Daire-
si’nin (MA 17), T.C. Büyükelçi-

liði Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Müþavirliði ve Avusturya
Emeklilik Sigortasý ile birlikte

düzenlediði “Türkiye’de ve
Avusturya’da emeklilik hakký”
konulu bilgilendirme toplantý-
sý 25 Kasým Cuma günü Haus
der Begegnung binasýnda
gerçekleþti. Yönetimini MA 17
çalýþanlarýndan Ramis Do-
ðan’ýn yönettiði toplantýya,
Avusturya Emeklilik Sigortasý
Daire Baþkan Yardýmcýsý
Christian Thaller ve Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Müþaviri Si-
nan Nacak konuþmacý olarak
katýldý ve her ülke için de
geçerli olacak emeklilik siste-
mi ve emeklilik þartlarýna dair
bilgi verdi.   

Emeklilik hakký
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Çalýþtýrma izni
(Beschäftigungsbewilligung)

AB ve Avrupa Birliði Ekono-
mik sahasý üye devletlerin-
den gelmeyen, Avusturya`-
da yaþayan ve ilk defa ücretli
bir iþte çalýþacak olan ya-
bancýlar için:
a- Yerleþim iznine (Nieder-
lassungsbewilligung) sahip
olmasý gerekiyor. (ikamet
gerekçesinin özel olmamasý
gerekiyor);
b- Kendisi için baþvuruda
bulunacak bir firma bulma-
sý;
c- Ýþ piyasasýnýn durumunun
çalýþtýrýlmasýna müsaade e-
diyor olmasý (eyalet ve bü-
tün ülke için olan en yüksek
sýnýrýn aþýlmamasý) gereki-
yor.
Bu þartlar yerine getirildiðin-
de sadece bir iþyeri için 12
ay geçerli olan çalýþtýrma
müsaadesi verilir.

Süreli çalýþtýrýlan yabancýlar
için sezonluk çalýþtýrma

müsaadesi
a- Federal Çalýþma ve Eko-
nomi Bakanlýðý`nýn çýkardýðý
kararnameye istinaden be-
lirli mesleklere duyulan ihti-
yaç yurt içinden karþýlana-
mýyorsa, çalýþtýrýlacak ya-
bancýlar için belli bir kon-
tenjan belirlenir.
b- Böyle bir müsaadeyi A-
vusturya`da yaþamayan, fa-
kat aranýlan mesleðe uygun
yabancýlar,
c- Avusturya`da yaþayan,
ikamet ünvanýna ve kon-
tenjanda aranýlan mesleðe
uygun yabancýlar alabilir.
d- Sezonluk çalýþtýrma mü-
saadesi ilk önce en fazla 6
altý ay için verilmektedir. 
Eðer bu sürenin sonunda
hala ihtiyaç varsa ve bu ola-
nak kararnamede öngörülü-
yorsa, en fazla altý ay için
tekrar verilir.

e- Eðer yabancýya hala ihti-
yaç varsa, o zaman yabancý-
nýn kesinlikle iki ay ara ver-
mesi gerekiyor. Ondan son-
ra tekrar en fazla altý ay için
sezonluk çalýþtýrma müsaa-
desi verilir.
f- Eðer bu iþler altý aydan ký-
sa sürüyorsa, ayný yabancý i-
çin birden fazla sezonluk
çalýþma müsaadesi verilebilir
(aralarla).Yalnýz bütün izin-
lerin toplamý 14 takvim yý-
lýnda 12 ayý geçmemesi ge-
rekiyor.
g- Bu þekilde çalýþtýrýlan bü-
tün yabancýlara süresi sýnýrlý
oturma izni (Aufenthalter-
laubnis) verilir ve bu oturma
izni hiçbir zaman yerleþim
iznine çevrilemez.
h- Avusturya`da yaþayanlar
ve sezonluk çalýþtýrma mü-
saadesi alanlar, kýsa süreli
ikamet gerekçelerini deðiþ-
tirmek zorundalar. Daha
sonra tekrar eski ikamet ge-

rekçelerine sahip olurlar.

Ekin zamaný yardým
amaçlý gelen yabancýlar

a- Vatandaþlarýnýn Avustur-
ya`ya giriþ vizesi alma zo-
runluluðu olmayan ülkeler-
den gelen yabancýlar
b- Ekin zamaný yardým için
öngörülen çalýþtýrma müsa-
adesi en fazla 6 hafta için
verilir.
Bu müsaade görülecek þe-
kilde pasaporta kaydedilir.

Çýraklar
Çýraklýk eðitiminin toplam
süresi için çalýþtýrma müsaa-
desi veya çalýþma izin belge-
si (Arbeitserlaubnis) verilir.

Yabancý üniversite öðrenci-
leri için kontenjan çerçeve-
sinde sezonluk çalýþtýrma

müsaadesi
Yabancý üniversite öðrencisi-
nin ikamet gerekçesi “eði-

Avusturyada  çalýþtýrma ve çalýþma izni 
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tim” olmak üzere oturum
müsaadesine sahip olmasý
gerekir.
Bir meslek için belirlenen
kontenjan kapsamýnda sü-
reli çalýþtýrma müsaadesi
alabilir.
Bu müsaade bir takvim yýlýn-
da en fazla 3 ay için verilir.

Yabancý üniversite
öðrencileri için nizami
çalýþtýrma müsaadesi

Yabancý öðrencinin çalýþtýðý
iþten elde ettiði gelirle geçi-
minin büyük bir kýsmýný kar-
þýlamamasý gerekiyor (Ya-
bancýlar Polisine göre bir ü-
niversite öðrencisinin geçi-
mini saðlayabilmesi için yýl-
da  5000.- Euro gerekli. Bu
yüzden yýllýk kazancýn
2500.- Euro`nun altýnda ol-
masý gerekiyor. Aksi takdir-
de öðrenci için sorun olabi-
lir (örneðin sýnýrdýþý gibi).
Böyle bir çalýþtýrma müsaa-
desinin verilebilmesi için

yetkili kurulun oy birliði ile
karar almasý veya öðrencinin
kilit iþgücü olarak dikkate a-
lýnmasý gerekiyor.

Güvenceli ikametleri
olmamasýna raðmen

(Avusturya`da 5 yýldan az
bulunanlar) özellikle

entegre olmuþ yabancýlar
Almanca’nýn iyi bilindiðinin
kanýtlanmasý gerekiyor.
Çok ender verilen bu çalýþtýr-
ma müsaadesi için gerekli
olan diðer þartlarýn dýþýnda
Ýþ ve Ýþci Bulma Servisi`nin
yetkili yerel danýþma kurulu-
nun (Regionalbeirat von
AMS) oybirliði ile verilmiþ
kararý gerekmektedir.

Sanatçýlar
Özel þartlar geçerlidir.
Gerçekten sanatsal bir çalýþ-
ma olduðuna dair kanýtlar
ibraz edilmelidir.
Konsepti olan projenin mev-
cut olmasý durumunda 4

haftaya kadar çalýþtýrma
müsaadesi gerekmiyor

Çalýþma Ýzin Belgesi
(Arbeitserlaubnis)

AB ve Avrupa Ekonomik
Sahasý üye devletleri vatan-
daþý olmayan, Avusturya`da
yaþayan ve belirli bir süre ça-
lýþtýrma müsaadesi ile çalýþ-
mýþ olan yabancýlarýn;
Son 14 ay içerisinde 12 ay
çalýþtýrma müsaadesi ile
çalýþmýþ olmasý ve þahsen
baþvuruda bulunmasý ge-
rekmektedir.
Sezonluk çalýstýrma müsaa-
desi (öðrenciler, çalýþtýrma
müsaadesini bir meslek için
öngörülen kontenjan kap-
samýnda alanlar veye stajyer
ya da Avusturya`daki ya-
bancý bir firmanýn temsilci-
leri) ile kazanýlan çalýþma sa-
atleri, çalýþma izin belgesi
için þart olarak dikkate alýn-
maz.
Eðer son 24 ay içersinde 18

ay çalýþýlmýþsa, baþvuru üze-
rine uzatýlabilir.

Muhafiyet belgesi
(Befreiungsschein)

AB ve Avrupa Ekonomik
Sahasý üye devletleri vatan-
daþý olmayan yabancýlarýn
-Avusturya`da yaþamasý ve
son 8 yýl içersinde en az beþ
yýl diðer çalýþma müsaadele-
ri ile çalýþmýþ olmasý veya
-En az 5 yýl bir Avusturya
vatandaþý ile evli kalmasý
(eðer eþ ölürse bu süre dik-
kate alýnmaz) veya
-Okul zorunluluðunun en
azýndan son yýlýnýn tamamý-
ný Avusturya`da bitirmesi,
yerleþim iznine sahip olmasý
ve anne ya da babasýnýn son
5 yýl içersinde en az 3 yýl
ücretli bir iþte çalýþmýþ olma-
sý gerekir.
Avusturya ve Avrupa ekono-
mik sahasý üye devlet vatan-
daþlarýnýn son 5 yýl içerisin-
de en az 2,5 yýl yasal olarak
Avusturya`da bulunan eþle-
ri ve çocuklarý.
Muafiyet belgesi, baþvuru
üzerine verilir ve 5 yýl süre ile
tüm Avusturya`da geçerli-
dir.
Eðer muafiyet belgesine sa-
hip kiþi son 5 yýl içersinde
2,5 yýl çalýþmýþsa, baþvuru
süresi uzatýlabilir.

Yerleþim Belgesi
01.01.1998 tarihinden son-
ra Avusturya`ya yerleþmiþ,
çalýþan iþçiler muafiyet bel-
gesi alabilmek için gerekli
þartlarý yerine getirmiþ olsa-
lar bile, entegrasyon sözleþ-
mesini (Almanca bildiklerini
kanýtlamalarý) yerine getir-
me yükümlülüðü geçerlidir.
Her koþulda, bu yabancýla-
rýn en az 5 yýl Avusturya`da
bulunmalarý ve þu an çalýþý-
yor olmalarý gerekmektedir.

Yukarýdaki durumda bulu-
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nan yabancýnýn 01.01.1998
tarihinden sonra Avustur-
ya`ya gelen eþleri ve çocuk-
larý için de Avusturya`da en
az 5 yýlý yasal olarak ikamet
etme ve entegrasyon sözleþ-
mesini yerine getirme zo-
runluluðu vardýr.

01.01.1998 tarihinden ön-
ce Avusturya`ya gelen ve
muafiyet belgesine sahip
olan yabancýlar, muafiyet
belgesinin süresi bittiðinde
yerleþim belgesini alabilirler.
Burada dikkat edilmesi ge-
reken konu sadece muafiyet
belgesinin yerleþim belgesi-
ni almak için bir þart olma-
dýðýdýr. Bu aþamada da Al-
manca bilgileri dikkate alýn-
maktadýr.

Avusturya`da okula giden
yabancýlar için de 5 yýllýk sü-
re geçerlidir.

Avusturya ve Avrupa Eko-
nomik Sahasý üye devlet va-
tandaþlarýnýn AB ve Avrupa
Ekonomik Sahasý üye devlet
vatandaþý olmayan aile bi-

reylerinin 2 yýl Avusturya`da
bulunmalarý gerekir.

Güvence Belgeleri
(Sicherungsbescheinigung)

Ýþ ve Ýþçi Bulma Servisi
(AMS) baþvuru üzerine yurt
dýþýnda bulunan bir yaban-
cýyý çalýþtýrmak için bir fir-
maya güvence belgesi dü-
zenler. Güvence belgesinde
hangi iþ için çalýþtýrýlacaðý-
nýn yazýlý olmasý ve çalýþtýr-
ma müsaadesi için gerekli
olan þartlarýn (yurt içinde
iþsiz olan yerli ve yabancýlar
arasýnda uygun iþ gücünün
olmamasý eyalet ve bütün
ülke için öngörülen en yük-
sek sayýnýn aþýlmamasý) yeri-
ne getirilmesi gerekir. Gü-
vence belgesi en fazla 26
hafta için verilir ve 36 hafta-
ya kadar uzatýlabilir.

Kilit iþgücü olarak kabul
edilme

Yeni bir yabancý artýk sadece
kendisini kilit iþgücü olarak
en az 2.016.-Euro aylýkla iþe

alacak bir firma bulduðu ve
kotada kendisi için yer oldu-
ðu zaman Avusturya’ya ge-
lebilir. Bu yabancýnýn kilit
iþgücü gerekçesi adý altýnda
doldurduðu formu iþvereni-
ne göndermesi ve iþverenin
„iþveren beyanýný (Arbeit-
gebererklärung)” doldur-
duktan sonra “iþveren için
ek kaðýdý (Beiblatt für Ar-
beitgeber)” doldurup, ev-
raklarý çalýþtýrmak istediði ki-
lit iþgücü adýna makam ver-
mesi gerekir.
Serbest çalýþmak isteyen kilit
iþgücünün doldurduðu for-
mu doðrudan makama
göndermesi gerekir. Diðer
þartlar bu kilit iþgücü için de
geçerlidir.

Baþvurunun MA 20’ye yapýl-
masý gerekir. MA 20 ilk ince-
lemeden sonra evraklarý Ýþ
ve Ýþçi Bulma Servisine
(AMS) gönderir. AMS ise
her iki durumda da gerçek-
ten kilit iþgücü olup olmadý-
ðýný kontrol ettikten sonra
kararý yabancýlar makamýna
gönderir. Yabancýlar maka-

mý kilit iþgücü (serbest veya
ücretli bir iþte çalýþan) ge-
rekçeli yerleþim iznini dü-
zenler. Bu yerleþim izni çalýþ-
ma hakkýný da içermektedir.
Daha sonra makam bu pulu
(Vignette) pasaporta yapýþ-
týrýlmasý için yurt dýþýndaki
Avusturya temsilciliðine
gönderir.

Bu durumda bulunan bir
yabancýnýn çalýþmasý için her
durumda özel bir izne ge-
reksinimi yoktur. Eðer iþve-
renini deðiþtirirse, o zaman
ikinci yýl yerleþim iznine ve
çalýþmak için izne ihtiyacý
vardýr. Bu prosedürün 6 haf-
tadan uzun sürmemesi ge-
rekir.
Eðer kilit iþgücü 24 hafta-
dan daha az kalacaksa, en-
tegrasyon sözleþmesini yeri-
ne getirmek zorunda deðil-
dir. Fakat burada yerleþmeyi
düþünüyorsa, o zaman
formda (Formular) enteg-
rasyon sözleþmesini imzala-
masý gerekir. Bu tip yabancý
kilit iþgüçlerinin ailelerini de
getirme hakký vardýr.

Viyana- Baþta Avusturya
ve Almanya’da olmak
üzere Cami’ler üzerinden
Türklerin parsýný yüksek
kar vaadiyle toplayýp, geri
ödemeyen Kombassan
þirketine dava açmak için
15 gün zaman kaldý.
Maðdurlar 2005 yýlýnýn
sonuna kadar baþvuru
yapmazlarsa zaman aþýmý
nedeniyle alacak haklarýný
kaybetmiþ olacak. Alýnan
bilgilere göre
Kombassan’ýn 2002 yýlý-

nýn baþýnda gönderdiði
ödeme takviminin üzerin-
den üç yýl geçiyor.
Almanya’da açýlan dava-
larda hâkimlerin verdiði
bilgiye göre, bu tekliften
sonra 3 yýl içinde dava
açmayanlar alacak hakký-
ný tamamen kaybediyor.
Avusturya’da binlerce
insanýn, özellikle Cami’ler
üzerinden, Kombassan ve
Yimpaþ adlý þirketler tara-
fýndan kar vaadi ile para-
larý toplandý.

KombassanZEDE için
son þans! Zaman aþýmý
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Diyanet ideal imamý tarif etti!

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, “Bir
imamda olmasý gereken özel-
likleri” belirledi ve yayýn organ-
larýnda kamuoyuna duyurdu.
Avusturya’da yaþayan Müs-
lümanlarýn birçoðu, bazý cami-
lerde kendini imam diye taný-
tan bazý kiþilerin gerekli ahlaki
olgunluk ve insani özellikler-
den uzak olduðu konusunda
þikâyette bulunuyor. Camilerde
adeta Allah ile kul arasýna gire-
rek insanlarý korkutan, parala-
rýný alan bazý sözde imamlar;
ne kadar yanlýþ yolda olduklarý-
ný Diyanet’in aþaðýda sýraladýðý
özellikleri okuyunca anlýyor.
Temiz, dürüst, bilgili, ahlâklý ve
siyasete bulaþmamýþ imama
sahip olmak isteyen Müs-
lümanlar, bundan sonra imam-
larýný aþaðýdaki ölçütlere göre
süzgeçten geçirecek. Ýslam di-
ninde, Hýristiyan dininde oldu-
ðu gibi Allah ile kul arasýna pa-
pa veya kilise papazý gibi kim-
selerin giremeyeceðini ifade
eden tevekkül sahibi Müs-
lümanlar “Dürüst imam isteriz”
dediler. Diyanet’e göre; iyi bir
imamýn eðitim görmüþ olmasý,
yabancý dil bilmesi, ideal bir
tip, baþarýlý ve örnek bir kiþi,
ahlaklý bir insan olmasý, med-

yayý da iyi takip etmesi gereki-
yor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na
göre “örnek bir imamýn” özel-
likleri iþte þunlar olmalý: 

Ýþte ideal imamýn özellikleri…
1- Örnek bir imam, ailede, top-
lumda diðer insanlar açýsýndan
ideal bir tip olmalýdýr. Emsalle-
rine göre baþarýlý, pozitif yönle-
riyle tanýnan, kendisi gibi olun-
maya çalýþýlan kimse olmalýdýr. 
2- Dini yorumlayabilecek bir
eðitim almalýdýr. Uzmanlýk se-
viyesinde ilahiyat eðitimi yapýp,
felsefe, tarih, sosyoloji, psiko-
loji ve eðitim dallarýnda bilgiye
sahip olmalýdýr. 
3- Eðitimi esnasýnda aldýðý bil-
gileri pratik hayata baþarýlý þe-
kilde aktarabilmelidir. 
4- Gerek mesleðini icra esna-
sýnda, gerekse toplum içinde
yapacaðý açýklama ve yorum-
larda vereceði bilgilerde sað-
lam bilgi esas olmalýdýr. Din
görevlisi, sahip olduðu dini bil-
ginin bugün ne anlama geldi-
ðini kavrayabilmelidir.
5- Dünyadaki sosyal ve kültürel
geliþmeleri yakýndan takip et-
melidir. Bunun en güzel yolu
yabancý dil bilmektir. 
Ahlaki meziyetli

6- Medyayý sürekli takip etme-
li, internetten kendi alanlarýyla
ilgili geliþmeleri izlemeli, gerek-
li yerlerle devamlý temas halin-
de olmalýdýr.
7- Ýyi ahlak sahibi olmalýdýr. Ýþi,
hal ve hareketiyle Ýslam dininin
öngördüðü ahlaki meziyetlere
sahip olmalýdýr. Ahlaki alanda
zafiyeti olan kiþi din görevlisi sý-
fatý taþýyamaz.
8- Daima hayatýn gerçeklerini
göz önünde bulundurmalý, in-
sanlarý yargýlayan, mahkûm
eden, yasaklayan, korkutan bir
üslup ve tavýrdan uzak durma-
lýdýr. 
9- Ýnsanlarýn Allah’a yönelme-
lerini kolaylaþtýrmalýdýr.
Herkesin hocasý
10- Sadece peþinde namaz ký-
lanlarýn deðil, herkesin hocasý
olmalýdýr. 

11- Din görevlilerinin görevi,
Allah’ýn yarattýklarýna hizmet
ederek, onun rýzasýna ulaþmak-
týr. Teknik olarak imamet ve hi-
tabet vazifeleri, bu görevi ger-
çekleþtirmede yetersiz olabilir.
Fonksiyon alanlarýný iyi tanýma-
larý gerekir. 
Anti-ssiyasi

12- Sorumluluklarýný yerine ge-
tirirken herkese eþit mesafede
olmalýdýr.
13- Siyasi konularda tarafsýzlýk-
larýný korumalarý gerekir. Çok
partili hayat ve demokrasinin
gereði bunu gerekli kýlmakta-
dýr.
14- Camiler birer halk eðitim
merkezi gibi fonksiyon görme-
lidir. Sosyal, eðitim, saðlýk gibi
alanlarda bilgilendirme prog-
ramlarý düzenlenmelidir. 

6. Viyana’da ana cadde üzerinde hazýr müsterisi
olan ve yakýnýnda okullarýn bulunduðu iþler

durumdaki dükkanýmýzý tüm malzemeleri ile yan-
lýzlýktan dolayi devir ediyoruz.

Kira: 950 Euro
100 m² dükkan (toplam 200 m²)

Müracaat
Tel.: 0699 19 52 63 28

Devren satýlýk Market & Imbiss

16. Viyana’da Kebap-SSchnitzel ve
Balýk üzerine çalýþan dükkanýmýzý

tüm malzemeleri ile aile sebeplerin-
den dolayý devren satýyoruz.

Müracaat
Tel.: 0699 116 34 314

Satýlýk Schnitzelhaus
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Soru: Merhaba. Ben 4 yýldýr
Viyana’da eðitim amaçlý bulu-
nuyorum. Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþýyým. Yakýnda Viya-
na’daki belediye evlerinin ya-
bancýlara da verilebileceði ha-
berlerini duyuyoruz bu günler-
de. Bu konu hakkýnda bizi bil-
gilendirirseniz seviniriz. Özel-
likle bir öðrenci olarak ben de
baþvurabilecek miyim?

Cevap: Sorduðunuz soru aktü-
el ve önemli bir soru. Bu vesile
ile genel bir bilgi vermek va-
tandaþlarýmýz için uygun ola-
caktýr. Konu ile ilgili duyduðu-
nuz haberler doðru. Son yýllar-
da Avusturya’da yabancý hak-
larý ile ilgili yapýlan bütün
olumsuz deðiþikliklerin arasýn-
da böyle iyileþtirmeler de olabi-
liyor. Ama maalesef bu iyileþtir-
me Avusturya hükümetinin ça-
lýþmalarýnýn ürünü deðil, aksine
onlarýn isteðine aykýrý olmasýna
raðmen uygulamak zorunda
kaldýklarý bir Avrupa Birliði ka-
rarý. Yabancýlara belediye evleri
verilmesi ile ilgili ayrýntýlar ise
þöyle:
Þu ana kadar belediye evlerine
sadece Avusturya vatandaþlarý
baþvurabiliyordu. Ancak bu
durum 2006’dan itibaren de-
ðiþiyor. Avrupa Birliði kararýnýn
iç hukuka uyarlanmasý ile bu
konuda yabancýlar, belirli þart-
larý yerine getirmeleri duru-
munda Avusturya vatandaþla-
rýyla eþit olacak. Bu þartlardan

ilki Avusturya’da en az 5 yýl ika-
met etmiþ olmak. Ýkincisi saðlýk
sigortasýna sahip olmak ve
üçüncüsü de yeterli bir gelir sa-
hibi olmak.
Sizin durumunuza gelince: Öð-
renci olarak kiþisel saðlýk sigor-
tanýz mevcut (Selbsversicher-
ung).  Gelecek yýl da beþ yýlýnýz
dolmuþ olacak. Buradaki tek
muamma konu yeterli gelir
meselesi. Yabancý öðrenci ola-
rak sadece “geringfügig” ola-
rak çalýþabilirsiniz. Bu durumda
yeterli geliri buradan göster-
meniz, eðer istisnai bir duru-
munuz yoksa mümkün deðil.
Ancak siz öðrenci vizesi almak
için her yýl hesabýnýzda yeterli
miktarda para göstermek ya da
kendinize kefil birini göstermek
zorundasýnýz (Verpflichtungs-
erklärung). Benim düþünceme
göre bu istenen þarta uygun.
Çünkü vize alýrken de yeterli
gelir göstermek zorunda kalý-
yorsunuz. Yani ayný þey. Beþ yýlý
doldurunca her halükarda baþ-
vurmanýzý tavsiye ederim. 

Soru: Öðrencilerin beþ yýllýk bir
oturum izninden sonra vatan-
daþlýk için baþvurma haklarý ol-
duðu doðrumudur?

Cevap: Avusturya’da normal
þartlarda vatandaþlýða, bu ay
içinde yürürlüðe giren vatan-
daþlýk kanununa göre, 10 yýllýk
düzenli bir oturumdan sonra
baþvurulabilir. Bu öðrenciler

için de geçer-
lidir. Ancak bazý
istisnai durumlarda
(dikkate deðer se-
beplerden dolayý)
6 yýllýk bir otu-
rumun ardýn-
dan da (yeni
yasaya kadar
bu beþ yýldý)
vatandaþlýða baþ-
vurulabilir. Bahse-
dilen bu “dikkate deðer se-
bepler” arasýnda, “ilmi, tek-
nik, ekonomik ve sanatsal ba-
þarýlardan dolayý” ve “ispatlan-
mýþ kiþisel ve mesleki enteg-
rasyon” gibi sebepler de bulu-
nuyor. Avusturya bitirilmiþ bir
eðitimin bu þartlar altýnda de-
ðerlendirilip deðerlendirilme-
yeceði eðitimin türüne, Avus-
turya’nýn  ihtiyacýna ve vatan-
daþlýk ile ilgili devlet dairesinin
takdir salahiyetine baðlýdýr. Ya-
ni böyle bir ihtimal vardýr, an-
cak bu bir hak deðildir, kabul
edilmeyebilir. 

Soru: Ýyi günler. Yeni Vatan
Gazetesi’ni uzun süredir takip
etmekteyim. Gurbetteki insan-
larýmýza kendi dillerinde yar-
dým ettiðiniz için sizlere teþek-
kür ediyorum. Yaklaþýk beþ yýl-
dýr Viyana Ekonomi Üniversite-
si’nde öðrenciyim. Ekonomi
bölümünden ayrýlýp kaydýmý
Viyana Üniversitesi’nde deðiþik
bir bölüme yaptýrmak istedim.
Ancak ancak beþ yýl önce ter-
cüme ettirip noterden apostille
mührünü aldýðým evraklarýmý
kabul etmediler. Gerekçe ola-
rak da apostille mührünün no-
terden deðil valilikten alýnmasý
gerektiðini söylediler. Türkiye’-
ye gitmeden bu sorunu orta-
dan kaldýrabilmek mümkün
mü?

Cevap: Sayýn okuyucumuz,
Avusturya idare hukuku gere-
ðince Avusturya makamlarý
kendilerine iletilen yabancý kay-
naklý belgeleri kabul edip et-

mememekte serbesttirler. Yani
bu konu ilgili makamýn “takdir
salahiyetine” baðlýdýr. Viyana
Üniversitesi maalesef 2-3 yýl
öncesinde ortaya çýkan Türkiye
kaynaklý bazý belge sahtecili-
ðinden ötürü, Türkiye’den ge-
len belgeleri çok sýký þartlara
tabi tutmaktadýr. Size tek tavsi-
yem Viyana öðrenci iþlerinden
sorumlu üst bir makamla görü-
þüp derdinizi anlatmanýz. Bu
yöntem çoðu zaman iþe yarý-
yor. Yoksa Türkiye’den istenen
iþlemleri yeniden yapmak zo-
runda kalacaksýnýz.
CAFER EMÝNOÐLU

Sorularýnýz için:
Yeni Vatan Gazetesi
e-mmail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-11014 WIEN

Satýlýk Market

Tel.: 0650/380 95 96

12. Viyana’da hazýr müþterisi olan,
Gýda, Sebze ve Döner üzerine hizmet
veren dükkanýmýzý ailevi sebeplerden

dolayý satýyoruz.

HUKUK FORUM 
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•Ciddiyet
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Dürüstlük
•Sýfýr komisyon

Þube: Wallensteinplatz 3-44, 1. kat, 1200 WIEN

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88

SIFIR KOMÝSYON
Ýhtiyaçlarýnýza önem, dostluðunuza

deðer veriyoruz. Hayýrlý yeni bir yýl dileriz

Viyana- Avustuya’da Ocak 2006’dan itiba-
ren pilot olarak uygulamaya girecek olan
bir projeye göre, cezaevinde mahkûm olan
suçlulardan bir kýsmý cezalarýný ayaklarýna
elektromanyetik birer kelepçe takarak evle-
rinde geçirebilecek. Þimdilik sadece mah-
kûmlarýn %1’lik bir kýsmý için denenmesi
öngörülen pilot uygulama için, cezaevle-
rinde iyi halleri gözlemlenmiþ ve toplum
yararýna çalýþmayý kabul eden ve elbette

iþledikleri suçtan maðdur olanlarýn onay
verdikleri mahkûmlar seçilecek. Ayaða ta-
kýlan bu elektronik kelepçe cep telefonuyla
uyduya baðlanýyor ve her 16 saniyede bir
merkeze mahkûmun nerde olduðu ve ken-
disine izin verilen alanýn dýþýna çýkýp çýkma-
dýðý hakkýnda bilgi ulaþtýrýyor. Mahkûmun
kelepçeyi çýkarmaya yeltenmesi, cep tele-
fonundan 10 metre uzaða gitmesi ve izin
verilen alanýn dýþýna çýkmasý hallerinde

alarm devreye giriyor ve uydudan gönderi-
len sinyaller sayesinde yakýndaki güvenlik
güçleri mahkûmu yakalýyor. Pilot olarak
uygulanmaya baþlanan bu projeyle aþýrý
doluluk gösteren cezaevlerinin rahatlatýl-
masý ve mahkûmlarýn topluma kazandýrýl-
masý amaçlanýyor. Pranga daha çok Ame-
rika’da kullanýlýyor. Avusturya hapiste
bulunan Türk vatandaþlarýnýn bundan
yararlanma yüzdesi araþtýrýlýyor. 

Avusturya’da hapis yerine elektronik pranga
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Diþ hastalýklarý ve diþ saðlýðýnýn
korunmasý açýsýndan erken taný
çok önemlidir. Bu nedenle yýlda
en az iki kez diþ hekimine
muayene olunmasý önerilir. 
Diþ çürümelerinin önlenmesin-
de sularda yeterli flor olmasý,
düzenli olarak diþlerin fýrçalan-
masý, diþ ipi kullanýlmasý, aþýrý
tatlý ve þekerli yiyeceklerden
olabildiðince kaçýnma bunlar
yendiðinde mutlaka diþlerin fýr-
çalanmasý, diþ hekimi kontrol-
lerine gidilmesi temel uygula-
malardýr. Diþ eti hastalýklarýnýn
önlenmesinde de diþ fýrçalama
ve düzenli diþ hekimi kontrolle-
ri önemlidir. 
Diþlerde geliþim bozukluklarý
varsa erken dönemde özel diþ
hekimliði dallarýnda uzmanlaþ-
mýþ birimlere baþvurularak ge-
rekli tedavi saðlanmalýdýr. 
Aþýrý asitli ve þekerli yiyecekler
mikroorganizmalarýn etkisini
artýrýr. Diþler sert cisimlerle ka-
rýþtýrýlmamalý, fýndýk, ceviz vb.
kabuklu yiyecekler diþlerle kýrýl-
mamalýdýr. Bunlar diþ minesi-
nin çatlamasýna ve bakterilerin
etkisinin artmasýna neden olur.
Diþ minesinin koruyucu etkisi
ortadan kalkar. 
Diþ fýrçalama tekniði
Diþlerimizi korumanýn en etkili
yolu düzenli olarak fýrçalamak-
týr. Diþ fýrçalamanýn ilk adýmý

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

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

2.   Daha sonra diþlerin iç yü-
zeyleri ayný þekilde fýrçalanýr.
Bu iþlemde fýrça eðik tutularak,
diþ etinden aðýz boþluðuna
doðru hareket ettirilir. 
3. Daha sonra diþlerin çiðne-
me yüzeyleri fýrça düz olarak
ileri geri hareket ettirilerek fýr-
çalanýr. 
Fýrçalama iþleminin en az iki-üç
dakika sürmesi gerekir. Saðlýklý
diþ etleri fýrçalama sýrasýnda
kanamaz.
Diþ fýrçasý kiþiye ait bir araçtýr,
baþkalarýyla paylaþýlmaz. Diþ
fýrçalarý birkaç ayda bir, en geç
altý ayda  deðiþtirilmelidir. Ge-
rektiðinde ara yüzlerin etkin
olarak fýrçalanmasýný saðlamak
üzere ara yüz fýrçalarý kullanýlýr.
Bunlarla ilgili önerilerini almak
üzere diþ hekimine baþvurmak
gereklidir. 

Diþ ipi kullanýmý
Diþ ipi, diþ aralarýnda kalan yi-
yecek artýklarýnýn uzaklaþtýrýl-
masý açýsýndan çok yararlý bir
araçtýr. Çok küçük yaþlardan

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

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

Diþlerinize özen gösterin!
Aðýz ve diþ saðlýðý nasýl korunur?
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Aþýrý kilo hayattan 13 yýl eksiltiyor

20 yaþýnda obez bir kiþi, ideal
kilosundaki yaþýtlarýna göre 13
yýl daha az yaþýyor. Yani uzun
yaþamýn sýrrý her þeyden önce
zayýflamaktan geçiyor. Ameri-
kan Týp Derneði'nin 2003 yýlýn-
da yaptýðý araþtýrma, ideal kilo-
nun % 20 üstüne çýkmanýn bile
kalp krizi riskini % 60 artýrdýðý-
ný gösteriyor. Vatan Gazetesi’-
nin verdiði habere göre Ray-
mond Kurzweil ideal kiloya
ulaþmak için uzun vadeli düþü-
nülmesini tavsiye ediyor. “He-
men bugün saðlýklý beslenme-
ye ve daha fazla hareket etme-
ye baþlayýn, farký göreceksiniz.
Daha dinç ve mutlu olacak-
sýnýz.” diyor. Kurzweil'in kilo
verme önerileri þöyle:
Ekmekle zayýflanmaz
Karbonhidrat tüketimini azalt-
madan kilo vermek mümkün
deðil. Çünkü ne kadar az kar-
bonhidrat tüketirseniz o kadar
az acýkýrsýnýz. Özellikle beyaz
ekmek, kek ve pasta gibi gýda-

lardan uzak durmalýsýnýz. Kar-
bonhidrat tüketimi, gün içinde
yediklerinizin altýda birini geç-
memeli.

En yüksek kalori yaðda
Yað tüketimini azaltmak her
þeyden önce kalori tasarrufu
yapmak anlamýna gelir. Çünkü
1 gram karbonhidrat veya pro-
teinde 4, 1 gram yaðda ise tam
9 kalori var.

“Aðýr” sebze yiyin
Bol bol sebze yemelisiniz. Ama
bunlarý aðýrlýðý fazla, kalorisi az
olanlardan seçin. Brokoli, kar-
nabahar, lahana tercih edin.
Patatesin sebze sayýlmadýðýný
unutmayýn.

Lif tüketin
Sebze, meyve ve kepekli ek-
mekteki lif uzun süre tok kal-
manýzý saðlar. Ayrýca baðýrsak
hareketlerini düzenleyerek sin-
dirimi kolaylaþtýrýr, daha hýzlý

zayýflamanýzý saðlar.

Pes etmeyin
Hedefiniz saðlýðýnýza kavuþmak
olmalý, insanlar diyet yaparken
spor nedeniyle kas kütleleri ar-
tar, dolayýsýyla kilo alýrlar ve
programý býrakýrlar. Oysa sað-
lýklý olmayý hedeflediðinizde
bunun geçici olduðunu bilir ve
devam edersiniz.

Acele etmeyin
Kilo veren birçok kiþi bunu faz-
lasýyla geri alýr. Aþýrý kilo verme
nedeniyle salgýlanan “ghrelin”
hormonu metabolizmayý ya-
vaþlatýr ve iþtahý artýrýr. Ancak
yavaþ yavaþ kilo verildiðinde bu
hormon etkisini göstermez.

Egzersiz þart
Fiziksel aktivite, metabolizmayý
hýzlandýrarak daha fazla kalori

yakýlmasýný saðlar. Böylece da-
ha rahat kilo veririsiniz. Spor
yaparak günde en az 300 kalo-
ri yakmanýzý tavsiye ediyoruz.

Daha çok yakabilirsiniz
Metabolizmanýzýn ne kadar
hýzlý olduðunu hücrelerdeki
mitokondri miktarý belirler.
Bunlarýn sayýsýný artýramazsýnýz
ama kas hücrelerinde yað
hücrelerine göre daha fazla
mitokondri bulunur. Dolayýsýyla
daha az yað tüketip egzersiz
yaparak kas kütlenizi artýrabilir
ve metabolizmanýzý hýzlandýra-
bilirsiniz.

Az kalori alýn
Az kalori almaya özen göste-
rin. Araþtýrmalar normalin üçte
ikisi kadar kalori alan farelerin
yüzde 50 daha uzun süre yaþa-
dýðýný gösteriyor.
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Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000

aile ile

Avusturya’nýn

her yerinde

buluþturuyor.
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Viyana- Yýlmaz Erdoðan’ýn
yazýp yönettiði ayný zamanda
baþrolünde oynadýðý “Orga-
nize Ýþler” adlý filmi Aralýk ayý
itibariyle Avrupa’da gösteri-
me giriyor. Yapýmýný Beþiktaþ
Kültür Merkezi’nin üstlendiði
filmin yapýmcý Necati Akpýnar,

“Avrupa’daki seyircilerimizi
Türkiye’dekilerden ayýrmadý-
ðýmýz için film ayný anda
vizyona girecek” þeklinde açý-
klamada bulundu. Film
Türkiye’deki iþlerin adý üstün-
de organize olarak yürüdüðü-
nü esprili bir dille anlatýyor.

Viyana- Viyana amatör küme 1.
Gurup B’de mücadelesini sürdü-
ren Gel Gör Galatasaray Wien
12. hafta maçlarýnda karþýlaþtýðý
Fl. Grossenzersdorf’u 3-1 yene-
rek toplam 31 puanla liderliðini
sürdürdü. Viyana amatör küme
2. Gurup B’de mücadele eden
Trabzonspor Wien ise 12. hafta
maçlarýnda Vienna Celtie’s ile 1-
1 berabere kalarak puanlarý pay-
laþtý. 1. devrede bazý sýkýntýlar
yaþandýðýný belirten yönetim,
bunlarýn en kýsa zamanda telafi
edileceðini vurguladý. 

Galatasaray ve
Trabzonspor Wien

14. Viyana’da Missindorferstr.
üzerindeki evimizi satýyoruz.

• WC ve duþ içindedir
• 55 m²
• 3 odalý

Tel.: 0699 818 11 424

Satýlýk daire

Kayýp aranýyor

Viyana- Viyana’da yaþayan
Kader Yürekdelen (19) 26 Ekim
2005 tarihinden beri kayýp. Eþi
Veysel Altun’un verdiði bilgiye
göre 26 Ekim sabahý hiçbir
neden belirtmeden evden ayrý-
lan Kader Yürekdelen’den bir
daha haber alýnamadý. 2 yaþýn-
da bir oðlu ve 9 aylýk bir kýzý
olan Yürekdelen’i görenler 0699
12339770 nolu telefona ya da
polise müracaat edebilir.

“Organize Ýþler” Aralýk’ta Avusturya’da


