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Alev Korun

Alev Korun Viyana Eyaleti’ne
Milletvekili olarak seçildikten
sonra Yeni Vatan Gazetesi’ne
“Ben ve mensubu olduðum
Yeþiller Partisi, Viyana’da hepimizin ödediði vergilerin
sanki ‘Viyana babalarýnýn
bostanýymýþ’ gibi daðýtýlmasýna karþý çýkacak bir partidir.“ demiþti. Korun’un
ikinci bomba icraatý ise þöyle:
Avrupa Birliði’nin oturum
yasasýna göre, en geç 23 Ocak
2006 tarihine kadar belediye
ve huzur evlerinin, uzun süredir (en az beþ yýl) yasal olarak
AB ülkelerinde yaþayan yabancýlar için açýlmasý gerekiyor. Bu
baðlamda Yeþiller Partisi
Milletvekili Alev Korun, 13
Aralýk
2005
tarihindeki
Belediye Meclisi Oturumu’nda
belediye ve huzur evlerinin
yabancýlara açýlmasý konusunda baþvuruda bulunduðunu,
fakat reddedildiðini ifade etti.
Korun,
“Viyana
Sosyal
Demokrat Partisi (SPÖ) milletvekilleri, üzerinde görüþülmek
üzere komisyona sevk edilmesine bile karþý çýktýklarý için
baþvurular reddedildi.” þeklinde açýklamada bulundu. AB
yönergesinin zamanýnda yerine getirilmeyeceðini ifade
eden Korun, “SPÖ, federal
hükümet bir kararname çýkarana kadar hiç bir þey yapmayacaðýný söylüyor” dedi.
Haberin devamý sayfa 5’te.
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Türkiye Cumhuriyeti Avusturya Büyükelçisi Selim Yenel Ocak 2006 itibariyle göreve baþladý

Hoþ geldiniz Sayýn Büyükelçi Selim Yenel
Yeni Büyükelçi
Selim Yenel

ATÝB Baþkaný
Harun Özdemirci

Müsteþar Meral Barlas

Viyana- Türkiye’den Viyana
elçiliðine yeni tayin olan
Büyükelçi Selim Yenel görevine resmen bu yýlýn baþýndan itibaren baþladý.
Avusturya Cumhurbaþkaný
Heinz Fischer’i, Hofburg
Sarayý’ndaki makamýnda ziyaret eden Büyükelçi Yenel,
Fischer’e güven mektubunu sundu ve Türkiye Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer’in iyi dileklerini iletti.
Fischer ise Türkiye ile Avusturya arasýndaki iyi iliþkilerin devamý için karþýlýklý yardýmlaþmanýn gerekliliðine
dikkat çekti. Daha sonra
Kurban Bayramý dolayýsýyla
Avusturya’nýn en büyük
Türk Sosyal ve Kültür Birliði
olan ATÝB’in merkezini ziyaret ederen Büyükelçi Yenel, bayramlarýn barýþý, sevgiyi temsil ettiðini vurgula-

yarak, vatandaþlarla bayramlaþtý. Büyükelçi Yenel
yaptýðý kýsa konuþmada
ATÝB’e hizmetlerinden ve
toplantýyý düzenlemesinden dolayý teþekkür ettikten
sonra, “Avusturya’da yaþayan Türkiye’den göç etmiþ
insanlara hizmet için buradayýz. Avusturya’da birçok
kiþi, kurum ve kuruluþ çok
baþarýlý bir þekilde Avusturya sosyo-ekonomisine
yarar saðlýyor ve iki ülke
arasýnda dosthane köprüler
kurulmasýna vesile oluyor.
Hepinize teþekkür ederim.
Avusturya’da yaþayan tüm
insanlarýmýzýn Bayramýný içtenlikle kutlarým” dedi.
Büyükelçi Yenel’i Avusturya’da, AB- Türkiye iliþkileri
baþta olmak üzere “zor bir
dönemde zor görevler”
bekliyor.

Vatandaþlardan
aldýðýmýz notlar:
Yeni Vatan Gazetesi’nin birçok
vatandaþ ile konuþarak aldýðý
notlardan önemli baþlýklar ve
yorumlar þöyle:
• Türkiye’nin AB’ye girmesine
mesafeli bakan ülkelerin baþýný çeken Avusturya Haziran
2006’ya kadar Dönem Baþkanlýðýný tarafsýz bir þekilde yürütebilecek mi?
• Avusturya’da Ekim 2006’da
Parlamento seçimleri var. FPÖ
bu seçimde özellikle Türkiye,
Türkler baþta olmak üzere
Müslümanlara ve yabancýlara
yine arsýzca saldýracaðýnýn sinyallerini veriyor.
• Avusturya’da doðan, büyüyen ikinci ve üçüncü nesil
Avusturya vatandaþý Türk
gençleri Türkçeyi iyi konuþamamakta. Bu gençlerin anadillerini iyi konuþamadan Almancayý iyi konuþmalarý uzmanlar ta-

rafýndan imkansýz olarak tanýmlanmýþtýr. Bu gençlere Türk
dili ve edebiyatýný öðretecek
çalýþmalar desteklenmelidir.
• Avusturya’da yaþayan Türk
gençlerinden üniversiteye ve
liseye gidenlerin sayýsý olmasý
gerekenden çok azdýr. Avusturya’da þimdi ve özellikle gelecekte kalifiye mesleði olmayan
insanlarýn sonu iþsizlik ve mutsuzluktur. Binlerce baþarýlý
Avusturya vatandaþý Türkün
yanýnda ONBÝNLERCE baþarýsýz, kalifiye olmayan Türk genci
Avusturya’da geleceði tehdit
etmektedir. Avusturya önümüzdeki on yýl için kendisine
gerekli kalifiye kiþileri eski Demirperde ve yeni AB üyesi ülkelerden saðlayacaktýr. Avusturya’da Türkler eðer eðitimsiz ve
mesleksiz kalýrlarsa Türk ve
Müslüman kimliði ile en çok
ezilen toplum olacaktýr.
• Avusturya’daki binlerce Türk
Holdingzede’nin durumu ne
olacaktýr? Türkiye’den gelen ne
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Çeþitli dernek temsilcileri ve vatandaþlar Bayramlaþma ve
tanýþma toplantýsýnda, yeni Büyükelçi Selim Yenel’in
konuþmasýný dikkatle dinledi.
olduðu belirsiz ve yüce dinimiz
Ýslam’ýn yüce deðerlerini BAZI
Camii’lerde kar payý diye sömüren, adlarý YEÞÝL SERMAYE
olarak tanýmlanan fason þirketler binlerce vatandaþýmýzý
maðdur etmenin yanýnda, onlarý intiharýn eþiðine süreklemiþtir. Türkiye Cumhuriyeti bu
iþi ele alarak, güven ortamýnda
çözüm yollarý aramalý ve manevi olarak vatandaþlarýn yanýnda
olmalýdýr. Burada yapýlmasý
gereken en önemli iþ, vatandaþlardan paralarý toplayarak
bu sahte Holding iþinin içinde
olanlarýn peþine geniþ çapta
düþmektir.
• Avusturya’da emekli olmuþ
ve Türkiye’ye kesin dönüþü
mümkün görünmeyen yaþlýlarýmýzýn hali üzücüdür. Yalnýzlýk,
boþ zamanlarýný deðerlendirememe, çocuklarýnýn onlara bakamamasý gibi sorunlar ile boðuþan birçok yaþlý insanýmýz
için projeler geliþtirilmeli ve
bunlar Avusturya kurum ve kuruluþlarý ile konuþulmalý, uzun
vadede desteklenmelidir.
• Avusturya’da Türk Dernekleri
ve sivil toplum örgütleri arasýnda hiç bir dönemde olmadýðý
kadar güvensizlik var. Üye sayýsý, adresi, amaçlarý, tüzükleri,
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çalýþmalarý ve arkalarýnda hangi güçlerin olduðu belli olmayan, isimlerinin önünde Türk,
Türkiye, Ýslam, Müslüman olan
BAZI dernekler, birlikten çok
insanlarý bölme merkezi olarak
çalýþmaktadýr. Bunun baþlýca
nedeni, her türlü temsil ve hizmet kapasitesinden yoksun kötü niyetli kiþilerin fitne, fesat ve
muhbirlikleridir. Kendini kurtarmaktan aciz, çoðu Almanca
diline hakim olmayan (Önlerine gelen bir Almanca metni
okuyup, anlayamayan) üretim
yoksunu kiþiler, dernekçilik, gazetecilik, muhabirlik gibi kamu
yarýna çalýþan ve kutsallýðý olan
çalýþmalarý sanki “toplum polisliði” yapar gibi suistimal ederek, bu mevkileri ticari kazanç
saðlamak, kendi “gerici ve yobaz” dünya görüþlerini iftira
atarak yaymak, insanlarý korkutmak, sindirmek, çevre ve
güç elde etmek için kullanmaktadýr.
• Avusturya’da bazý kiþi, kurum ve kuruluþlar, Avusturya’yý
merkez seçerek, dernek çatýsý
altýnda veya gazete temsilcisi
olarak gece-gündüz Türkiye
Cumhuriyeti ve deðiþmez ilkelerinin altýný oymak için “dini
ve milli” deðerleri sömürerek

organize bir þekilde çalýþmaktadýr. Bu konuda Avusturya
Devleti’nin baþta siyasileri,
bürokratlarý, basýný ve sivil toplum örgütleri, demokarsi, tolerans ve insan haklarý gibi yüce deðerleri öne sürerek, modern Türkiye Cumhuriyeti’ne
karþý önyargý ve düþmanlýk
beslenmesine yol açýyor.
• Avusturya Devleti’nin bu BAZI “çok deðerli” siyasi ve bürokratlarýna açýk ve net bir þekilde þu sorulmalýdýr: “Sizin
amacýnýz Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle deðiþmez ilkelerini
ve ulusun bölünmez bütünlüðünü, dostluk ve demokrasi adý altýnda uzun vadede bozmak ve yýkmak mýdýr?
• Avusturya ile Türkiye arasýndaki ticari hacim istenilen düzeyde deðil. Avusturya’nýn Romanya gibi eski Demirperde ülkelerindeki temsilcilikleri ve ortaklýklarý üç binin üzerinde
iken, Türkiye’deki yatýrýmlarý ve
temsilcilikleri bunun onda biri

Yeni Büyükelçi Selim Yenel
Yeni Vatan Gazetesi’nin
Avusturya Türkiye bayraklarýný birleþtiren rozetini
memnuniyetle
taktýktan
sonra son sayýmýzý inceledi.

Sayfa 3
bile deðil. Türkiye’nin Avusturya ile olan ihracatýnda teþvik
edici çalýþmalara ihtiyaç vardýr.
Türkiye’nin ticari yönden tanýtýmýnda ciddi, temiz kiþi, kurum ve kuruluþlar ile çalýþmaya
büyük önem verilmelidir.
• Türkiye’ye çok sayýda Avusturyalý turist gitse de, bu pazarda gözü olanlarýn Türkiye
aleyhindeki çalýþmalarý Avusturya basýnýnda büyütülmektedir. Ýnanýlmaz bir þekilde içten
ve dýþtan “psikolojik savaþ”a
maðruz kalan Türkiye, ne yazýk
ki iç açýcý olmayan ve demokratik yaþama ters haberleri ile
adeta kendi yoluna taþ koymakta ve düþmanlarýna koz
vermektedir.
Yeni Vatan Gazetesi tarafýndan, birçok vatandaþýn “hür
düþünce ve vicdaný”nýn sesi
olarak alýnmýþ onlarca sayfa
notun özetini baþlýklar halinde
kimseyi zan altýnda býrakmadan sýraladýk.
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“Avusturya Amerika’nýn uysal memuru deðildir”
Avusturya’nýn Amerika Büyükelçisi Nowotny, Die Presse Gazetesi’ne verdiði demeçte, “Biz
ABD’nin uysal memuru deðil, eþit haklara sahip bir ortaðýyýz. Ancak ABD’ye ne verebileceðimizi
de göstermemiz gerekiyor. Çünkü Washington Avrupa’nýn yararlarýný kýsmen görmüyor’’ dedi.

Viyana- Die Presse Gazetesi’nin
30 Aralýk 2005 tarihli sayýsýnda
(4.sayfa), yukarýdaki baþlýk
altýnda yayýmlanan Washington çýkýþlý ve Norbert Rief imzalý yazýnýn çevirisi, Avusturya’nýn
çetin cevizliðinin bir daha altýný
çizdi.
Washington AB Dönem Baþkanlýðý arifesinde Avusturya ile

iliþkilerini iyileþtirmek istiyor.
Ýliþkiler önce biraz bozulmuþtu.
Avusturya’nýn Türkiye ile AB giriþ müzakerelerine baþlama konusunda aldýðý tavýr, AB hükümeti tarafýndan hoþnutsuzlukla karþýlanmýþtý. Hatta Avusturya, Türkiye’yi sýkmaya devam
ederse, bunun bedelini ödemekle tehdit edilmiþti. Bu yüz-

den diplomatlar Avusturya’nýn
1 Ocak’ta baþlayacak AB Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda Avusturya ile ABD arasýndaki iliþkilerin zor olmasýný bekliyorlar.
Ama bütün zorluklar ortadan
kalkmýþ görünüyor. Avusturya’nýn ABD Büyükelçisi Eva Nowotny, ABD State Department
ile AB Dönem Baþkanlýðý konusunda yaptýðý ilk hazýrlýk görüþmesinin ardýndan, ‘’Türkiye söz
konusu edilmiyor. ABD, bizim
baþkanlýðýmýz sýrasýnda bu konuyu dürüst ve itinalý bir þekilde ele alacaðýmýzý biliyor’’
dedi. Nowotny ABD’nin Avrupa’yý artýk önemli bir ortak olarak görmediði yolundaki þikâyetlere katýlmýyor. Amerika’nýn
Avrupa’nýn desteðiyle dünyaya
demokrasi ve özgürlüðün yayýlmasýný saðlayabilmek için,
AB’nin güçlü olmasýný istediði-

BZÖ lideri. Jörg Haider:
“Uyum saðlayamayan gitsin”
Viyana- Avusturya’nýn
aþýrý saðcý partisi BZÖ’nün lideri Jörg Haider’dan yine hoþ olmayan
açýklamalar
geldi.
Yabancý düþmanlýðý ile
tanýnan Haider yine
yabancýlarý hedef aldý ve
“Yabancýlar, ya yaþadýklarý ülkenin kültürünü
kabul ederler ya da
tekrar kendi ülkelerine
dönerler” dedi. Yabancýlara karþý çok hoþgö-

rülü davranýldýðýný, bunun sertleþtirilmesi gerektiðini dile getiren
Haider, Avusturya’nýn iþsiz yabancýlarý kaldýrabilme kapasitesinin dolduðunu belirtti.
Bu sebeple 9 ay boyunca
iþsiz olan yabancýlarýn sýnýr dýþý edilmesi önerisinde bulundu. Jörg Haider’in bu sert açýklamalarýna muhalefetten sert
tepki geldi.

ni vurgulayan Nowotny, her iki
tarafýn da iyi bir iþbirliðinden
yana olduðunu, çünkü ancak
bu þekilde dünya politikasýnda
ilerleme kaydedilebileceðini
ifade etti. Avrupa’nýn oynadýðý
rolü yanlýþ yorumlamamasý gerektiðine de iþaret eden Büyükelçi,
‘’Biz ABD’nin uysal
memuru deðil, eþit haklara sahip bir ortaðýyýz. Ancak ABD’ye
ne verebileceðimizi de göstermemiz gerekiyor, çünkü Washington Avrupa’nýn yararlarýný
kýsmen görmüyor’’ dedi.

Yeni pasaportlar 2006
ilkbaharýnda
Viyana- Örgütlenmiþ suça
karþý önlem olarak yüksek
güvenceli pasaport! 2006
ilkbaharýnda baþlamak üzere dijitalize edilmiþ vesikalýk
resimler doðrudan doðruya
pasaporta basýlacak. Bu sistemle adam kaçýrma çeteleri
ve diðer suç örgütlerinin seyahat isteklerine set çekilecek. Sahte pasaportla yolculuk yapanlarýn bazýlarý Avusturya sýnýrlarýnda yakalandýðý halde, arama çemberi oldukça geçirgen sayýlýyor. Bu
nedenle Ýç Ýþleri Bakanlýðý,
AB ülkelerine öncülük ederek, önümüzdeki yýlýn ilkbaharýnda baþlamak üzere güvenceli yeni pasaport vermeye baþlayacak.
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Yeþiller Partisinden ALEV KORUN:
“Belediye evlerinin yabancýlara açýlmasýna SPÖ engeldir”
Viyana- Avrupa Birliði’nin
oturum yasasýna göre, en geç
23 Ocak 2006 tarihine kadar
belediye ve huzur evlerinin,
uzun süredir (en az beþ yýl)
yasal olarak AB ülkelerinde
yaþayan yabancýlar için açýlmasý gerekiyor. Bu baðlamda
Yeþiller Partisi Milletvekili Alev
Korun, 13 Aralýk 2005 tarihindeki Belediye Meclisi Oturumu’nda belediye ve huzur
evlerinin yabancýlara açýlmasý
konusunda baþvuruda bulunduðunu, fakat reddedildiðini
ifade etti. Korun, “Viyana
Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ)
milletvekilleri, üzerinde görüþülmek üzere komisyona sevk
edilmesine bile karþý çýktýklarý

için baþvurular reddedildi.”
þeklinde açýklamada bulundu.
AB yönergesinin zamanýnda
yerine getirilmeyeceðini ifade
eden Korun, “SPÖ, federal
hükümet bir kararname çýkarana kadar hiç bir þey yapmayacaðýný söylüyor” dedi.
Alev Korun Viyana Eyaletine
Milletvekili olarak seçildikten
sonra Yeni Vatan Gazetesi’ne
“Ben ve mensubu
olduðum Yeþiller Partisi,
Viyana’da hepimizin ödediði
vergilerin sanki ‘Viyana babalarýnýn bostanýymýþ’ gibi
daðýtýlmasýna karþý çýkacak ve
bu konularda çýkacak sorunlara çözüm bulacak bir partidir.“ demiþti.

email: sales@lupo.at
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Alev Korun

Tel.: 00 43 22 30 85 05
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Türk Gastronomi iþletmelerine
ücretsiz danýþmanlýk!
Viyana- Wirtschaftsbund bugün Avusturya Ticaret OdasýViyana’nýn (Wirtschaftskammer Wien) , iþverenlere ücretsiz
danýþmanlýk yapan en büyük
derneðidir. Gastronomi ve Ýþletmeciler Birliði Baþkaný Johannes Sailer, eðer olmasý gereken bütün þartlar yerine getirilmiþ ise Viyanalý iþletmecilerin
rahatça ticaret yapmalarýna bir
engel bulunmayacaðýný söylüyor.
Güvenilir, düzgün ve sorumluluk sahibi bir ekonomi politikasýnýn asli görevi, þartlarýný olumlu bir þekilde düzenlemektir. Bu þartlarýn, iþ yeri sahibinin
arzu ve hedeflerini yansýtmasý
gerekiyor.
Ayný zamanda Wirtschaftsbund Wien´de iþ yeri sahiplerinin güçlü bir ortaðý var. Büyük
ve etkili bir að sistemi, iç ekonomideki farklý istekleri karþýlayabilmek için çalýþýyor.
Ticari müþavir olan Johannes
Sailer, dernek içerisinde yýllardan beri üst düzeyde görevi
yapmaktadýr. Johannes Sailer,
Wirtschaftsbund Derneði’nin
Gastronomi ve Ýsletmecileri Bilgilendirme Bölümü Baþkanlýðýna atandýðýndan beri, sadece iþ
yeri sahiplerini en mükemmel

Avusturya Ticaret Odasý
Viyana Gastronomi ve Ýþletmeciler Birliði Baþkaný
Johannes Sailer ücretsiz
danýþmanlýkla Türk Gastronomi sahiplerine yardýma hazýrýz dedi.

þekilde bilgilendirmekle kalmýyor, ayný zamanda çalýþma arkadaþlarý için de rehberlik görevini üstleniyor.
Sailer, Ticaret Lisesi ve Turizm
Otelcilik Bölümü mezunu. Viyana´da iki restoran ve bir kafeteryanýn sahibi. Ayný zamanda usta bir aþçý.
Johannes Sailer, “Ýþverenlere
danýþmanlýk yapan en büyük
dernek olan Wirtschaftskammer Wien olarak tabii ki bir
hayat felsefemiz var: Sarf edilen emek için yapýlan her þeyin
ona deðmesi gerekiyor. Biz her

gün birçok þeyi hayata geçirebilmek için semt, eyalet ve ülke
genelinde mücadele veriyoruz.
Çoðu zaman da bu mücadelemizden baþarýlý bir þekilde
çýkýyoruz.” diyerek düþüncelerini dile getirdi.
Wirtschaftsbund Derneði’nin
Gastronomi ve Ýþletmeciler Birliði Baþkaný Johannes Sailer size, baþarýya giden yolunuzda
dürüst ve güvenilir bir þekilde
bilgi veriyor. Siz de Viyana’nýn
iþletme alanýndaki bu en büyük
danýþmanlýk hizmetinden yararlanýn.
Bu hizmet artýk Türk kökenli iþletmeciler için de geçerli.

Johannes Sailer´e 0699 116
99 111 No´lu telefondan ulaþabilirsiniz. Randevu alarak, kiþiye özel danýþmanlýk da ücretsiz olarak yapýlmaktadýr.
Bir sonraki danýþmanlýk saatleri: 14, 19 ve 31 Ocak 2006
saat 9:30´dan 11:30´a kadar.
Frau Schwimmer´den konuyla
ilgili hemen bir randevu alýn.
Adres ve randevu:
Wiener Wirtschaftsbund
Falke Strasse 3
A-1
1010 Wien
Tel: 512 76 31/ 11
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“AB -TTürkiye müzakerelerinin ilki Avusturya’nýn Dönem Baþkanlýðý’na rastlayacak?”

Müzakereler Mart 2006’da baþlayacak
Viyana- Türkiye 6 Aralýk’ta AB
ile giriþ müzakerelerinin hazýrlýk basamaðýný sona erdirdi. Bilim alanýndaki ‘’Screening’’,
yani Türk yasalarý ile AB yasalarýnýn karþýlaþtýrýlmasý, gerçekleþtirilmiþ oldu. Bunu 34 bölüm daha izleyecek. Buna raðmen Ankara’daki hükümet,
Screening’in beklendiði gibi
sonbaharda deðil ilkbaharda
tamamlanacaðýný düþünüyor.
Bu da, AB Dönem Baþkaný Avusturya’nýn Türkiye ile asýl giriþ müzakerelerine baþlayacaðý
anlamýna geliyor. Baþbakan
Schüssel geçtiðimiz sonbaharda, Ankara ile giriþ müzakerelerine baþlama kararý alýnacakken, engel çýkarmýþ ve ancak
müzakere çerçevesinde ufak
deðiþiklikler yapýldýktan ve Hýrvatistan ile de görüþmelere
baþlanmasýna karar verildikten
sonra, kararý onaylamýþtý.
Komisyon 35 müzakere bölümünün taranmasý tamamlandýktan sonra üye ülkelere bu

konulardaki asýl giriþ müzakerelerine iliþkin önerilerinden
oluþan bir rapor sunacak. AB
Komisyonu önerilerinde, bir
bölümün müzakere edilmeye
baþlanmasý ya da sona erdirilmesini belirli þartlara baðlayabilir. Ancak üye ülkeler bu önerileri kabul etme ya da etmeme
konusunda kendileri karar verebilecekler. Avrupa Birliði'nin
Türkiye ile fiili müzakerelere
2006 Þubat veya Mart ayýnda
baþlayabileceði bildirildi. Ankara'da bulunan Avrupa Komisyonu aday ülkelerden sorumlu
Genel Müdür Pierre Mirel, AB'nin Türkiye ile fiili müzakerelere en geç þubat ya da mart gibi
baþlayacaðýný söyledi. Türkiye'nin 17 Aralýk 2004'te müzakere tarihi almasýnýn ardýndan 3
Ekim’de müzakere süreci resmen baþlamýþ ve ilk tarama
toplantýsý 19 Ekim’de Brüksel'de bilim ve teknoloji alanýnda
yapýlmýþtý. Toplam 35 baþlýðýn
bulunduðu tarama çalýþmalarý-

Avusturya Dýþ Ýþleri Bakaný
Ursula Plassnik

nýn bir yýla yakýn sürmesi bekleniyor. Bu yýl içinde, bir veya iki

baþlýkla ilgili müzakere süreci
baþlatýlabilecek.
Tarama yapýlan baþlýklar
16 Kasým - Eðitim ve kültür, ayrýntýlý tarama,
21 - 22 Kasým - Yerleþme hakký
ve hizmetlerin serbest dolaþýmý, tanýtýcý tarama,
25 Kasým - Sermayenin serbest
dolaþýmý, tanýtýcý tarama,
28 Kasým - Kamu alýmlarý, ayrýntýlý tarama,
1 - 2 Aralýk - Rekabet politikalarý, ayrýntýlý tarama,
5 - 16 Aralýk - Tarým, tanýtýcý tarama,
19 - 20 Aralýk - Yerleþme hakký
ve hizmetlerin serbest dolaþýmý, ayrýntýlý tarama,
19 Aralýk - Bilim - araþtýrma ve
eðitim - kültür baþlýklarýnda tarama sonu raporunun üye ülkelere gönderilmesi,
22 Aralýk - Sermayenin serbest
dolaþýmý, ayrýntýlý tarama.
(CNN Türk)
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Avusturya’da Birlik Cemine davet”
Aleviler, Kuran’ý-Kerim’de ve
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde de yer aldýðý üzere, Hz. Ýmam Hüseyin’in Kerbela’da þehit edilmesi anýsýna Muharrem ayýnýn
1-12. günleri arasýnda matem
orucu tutarlar. Matem orucuna Kurban Bayramýndan 20
gün sonra niyet edilir. Hz. Ali
“Zalime boyun eðmeyin. Yalnýz haklarýnýzdan mahrum olmakla kalmazsýnýz, haysiyetinizden de mahrum kalýrsýnýz”
der. Hz. Hüseyin babasýnýn bu
öðüdündeki gibi, dünyadaki
görevinin, bazý deðerler için
þehit olmayý göze alacak kadar kutsal olduðuna inanýyordu. Bu bakýmdan Alevilerin
tutmuþ olduklarý Muharrem

YENÝ VATAN GAZETESÝ

orucu çok farklý bir mana taþýr.
Avrupa Cem Vakfý tüm bu deðerlerin konuþulacaðý “Alevi
Ýslam Ýnancý 12 Ýmamlar Birlik
Cemi” konulu bir organizasyon düzenliyor. Ýki gün sürecek olan organizasyona konuþmacý olarak Cem Vakfý
Genel Müdürü Celal Dinçer,
Cem Vakfý Avrupa Koordinatörü Aliþan Hýzlý, Türk Alman
Federasyon Baþkaný Ali Kýlýç
katýlacak.
11 Þubat 2006 Bodensee Alevi Kültür Merkezi/ Vorarlberg.
12 Þubat 2006 saat 14.00’te
Mehrzwecksaal ARZL. Avrupa
Konaktepe Çevre Koruma ve
Kültür Derneði Tirol/ Innsbruck
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SPÖ’nün Türkiye’ye iliþkin “çok yüzlü” siyaseti

“Kafa

Viyana-Tirajý günde 155 bin
olan liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nin geçen haftalarda manþetten verdiði bir
haberde, yukarýdaki baþlýk altýnda yayýmlanan Wolfgang
Böhm imzalý yazýnýn çevirisi
þöyle:
SPÖ Baþkaný Alfred Gusenbauer de artýk Türkiye’nin AB’ye
katýlýmý konusunda halkýn fikrini almak istiyor. Gusenbauer,
AB Dönem Baþkanlýðý’nda
müþterek bir çizgi bulunmasýný
ihtimal dýþý tutuyor. SPÖ Baþkaný, gerçi Avusturya’nýn AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda partilerin ortak bir çizgi izleyeceklerini sanmýyor, ama Türkiye’nin
katýlýmýna iliþkin halk oylamasýna gidilmesi konusunda hükümetin çizgisine çark ediyor.
Gusenbauer Die Presse Gazetesi’nin kendisiyle yaptýðý röportajda, “Gün sona erdiðinde, böyle bir halk oylamasýnýn
kaçýnýlmaz olduðu söylenmek
zorunda kalýnacak. Türkiye
AB’ye öyle kafasýna göre giremez.” dedi. Gusenbauer, referandumun giriþ müzakerelerinin sonunda, yani on yýl kadar
sonra yapýlmasýný eleþtirmesine
karþýn, Baþbakanýn halk oylamasý yapacaðýný bildirmesinden sonra, bir SPÖ hükümetinin de artýk bunu deðiþtireme-

ve mide karýþtýrýyor”

yeceðini belirtti. “Söz aðýzdan
çýktý bir kere”. Böylece, Yeþiller
haricinde tüm Avusturya partileri Türkiye referandumundan
yana çýkmýþ oluyor. Geçen Aralýk ayýnda SPÖ ve Yeþillerin itirazlarý sonucu, halk oylamasý
konusunda bir uzlaþmaya varmak mümkün olmamýþtý. O
zamanlar Türkiye referandumuna yasal açýdan kesinlik kazandýrýlamadýðý için, Baþbakan
Schüssel bir “partiler paktý”
imzalamayý önermiþti. Avusturya’da bugün bir halk oylamasý
yapýlsaydý, pek olumlu bir sonuç alýnamazdý. Halkýn yalnýz
% 10’u Türkiye’nin AB’ye katýlýmýndan
yana.
Wolfgang
Böhm’ün SPÖ Baþkaný Alfred
Gusenbauer ile yaptýðý yukarýdaki baþlýk altýnda yayýmlanan
mülakatýn Türkiye ile ilgili bölümünün çevirisi þöyledir.

cekteki geliþmesi açýsýndan yalnýzca bu iki kategorinin olmasýnýn iyi olmadýðý görüþündeyim. Eðer bir birlik bir ülke ile
iyi iliþkiler içindeyse, bunun bir
baþka yasal þekli de olmalý. Þu

sýralar, AB ile iyi iliþkiler içindeki
her ülkenin üye olmasý gerektiði düþüncesi hâkim. Daha AB
üyesi olmamýþ bazý Avrupa ülkelerinin bulunmasý, durumu
daha da güçleþtiriyor.”

Kuaför aranýyor
Kuaför salonumuza Bay Bayan
eleman aranýyor
Müracaat:
Tel.: 333 51 04

Die Presse: Türkiye ile giriþ müzakerelerine baþlandý. Ýmtiyazlý
ortaklýk þeklindeki isteðiniz yerine getirilmedi. Þimdi tam üyeliðe razý mý olacaksýnýz?
Gusenbauer: Hayýr. Müzakereler baþlýyor. Baþarýlý olup olmayacaklarýný zamanla göreceðiz.
Þimdi kesin olan bir þey varsa o
da, katýlým ve bunun aksi gibi
iki seçeneðin olmasý. Bence yazýk. Þahsen, Avrupa’nýn geleYENÝ VATAN GAZETESÝ
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Vorarlber’de, öðrencilerden Pakistan’a yardým
Dornbirn- Avusturya’nýn Vorarlberg Eyaleti’nin Dornbirn
þehrinden Pakistan’a yardým.
Kýsa ATÝB olan Türkiye Cumhuriyeti Diayaneti ile yakýn iliþkili
Dornbirn Anadolu Camii’nde
Kur´an-ý Kerim ve dini bilgiler
kursuna devam eden 60 öð-

YENÝ VATAN GAZETESÝ

renci biriktirdikleri harçlýklarýný
Pakistan’a yardým için gönderdiler. Öðrencilerin aralarýnda
topladýklarý yardým miktarý 311
Euro 97. Yardým toplama bazý
öðrencilerin teklifi üzerine, din
görevlisi Muhammet Çörekçi
ve Dernek Baþkaný Hasan Ay-

demir´in
organizasyonuyla
gerçekleþti. Baþkan Aydemir,
“Öðrencilerimizin bu duyarlýlýðý
Müslüman Türk insanýnýn yediden yetmiþe fedakâr ve vefakâr
bir millet olduðunun göstergesidir” dedi. Din görevlisi Muhammet Çörekçi, “Öðrencile-

rimizin bu fedakârlýðý, toplumun her kesimi için anlamlý bir
mesajdýr. Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda çiðnenen vatan topraklarýmýzýn sesini ta Asya’nýn uzaklarýndan duyan Pakistanlý kardeþlerimize vefa borcumuzun
yerine getirilmesidir” dedi.
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Gergin bütçe, ne yapsýn Türkçe?

Zülfikar Doðan-A
Ankara
Gergin bütçe, ne yapsýn
Türkçe?
Öncelikle hepinize, tüm Yeni
Vatan okurlarýna mutlu, saðlýklý, coþkulu yýllar.
Zamaný zaman yapan biz.
Saati, ayý, haftayý, yýlý bulan,
takvimi 12’ye bölen biz.
Ýnsanoðlu, ay demiþ, 360 güne yýl demiþ.
12 ay bittiðinde bir seneyi devirmiþ.
Yýl devredince genç ise sevinmiþ, yaþlandýysa yerinmiþ.
Giden ya da gelen yýl, mutlu
ise gerinmiþ, kederliyse dertlenmiþ.
Gün günü, ay ayý, yýl yýlý izlemiþ.
Bir bakmýþ ki, ömrü hayat
tükenmiþ.
Doðduðunu bilmeyen, öldüðünü de bilmemiþ. Hayatýn kanunu böyleymiþ.
Yine de hayat güzel, Dünya
güzel, giden yýlýn ardýndan gelen yeni yýl daha da güzelmiþ.
Yeni yýl iþin hikâyesi. 1 Ocak sabahýnýn, 31 Aralýk sabahýndan
bir farký var mý? Gün mü yeni,
gece mi, Ay mý yeni, Güneþ
mi? Hangisi?
Hiç biri!
Onun için 2006’nýn bu ilk yazýsýnda Pencereden Bakýnca ne
görüyoruz? Yeni bir þeyler mi?
Ben anlatayým, siz okuyun bakalým yeni bir þey var mý Ankara illerinde, Türkiye ahvalin-

de.
2005’in son günlerini Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) “kavga” ile kapattýk.
Deniz Baykal konuþurken
AKP’liler, Baþbakan Erdoðan
konuþurken de CHP’liler kürsüye yürüdü. Küfürler, hakaretler,
yumruklar. Önceki yýl bütçesinde de ayný þeyler yaþanmýþtý.
Hele yolsuzluk, rüþvet, suistimal iddialarýnýn haddi hesabý
yok. Maliye Bakaný Kemal Unakýtan’ýn önce inkâr ettiði, sonra görüþtüðünü söylediði Ofer
Ailesi yine gündemdeydi. Unakýtan’ýn oðlu ve kýzýnýn kurduðu þirketlerin üç yýldaki yükseliþi, kazanç ve maharetleri hepsi konuþuldu.
Ama geçmiþ yýllardaki gibi
bunlarýn hepsi sadece tutanaklarda kaldý.
Maliye Bakaný dedi ki, “Ne
yapsýn çocuklar yahu! Þirket
kurmasýn, para kazanmasýnlar
mý?”
AKP içinden Balýkesir Milletvekili Turan Çömez de yolsuzluktan þikâyetçiydi.
Maliye Bakanýna ithamlarda
bulundu.
Ama Bakan Unakýtan çýktý ve

dedi ki; “Çömez, hangi partiden teklif aldý? Nereye geçecek?”
Kýsaca geçmiþte olduðu gibi
iddialar, dosyalar ortada kaldý.
Ýktidar oylarý ve parmak hesabýyla aklandý!
Yýl yeni, ama olan bitenler aynen eskisi gibi.
Baþbakan niye gergin
ve sinirli?
Bütçede Baþbakan da gergin
ve sinirliydi. Önce TÜSÝAD’la
(Türk Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði) kavga etti. Sonra TÜSÝAD’ý, Cumhuriyet Savcýlarýna
“ihbar” etti!
Keçiören’deki evine gitti. Hafta
sonunu kýzý Sümeyye ile tüketti. Üç gün görünmedi. Sonra
da Mecliste, Baykal’a, muhalefete, neredeyse herkese kýzdý,
baðýrdý, aðzýna geleni söyledi.
Baþbakan gergin ve sinirli. Gerçekten böyle hali. TÜSÝAD’a kýzýnca, ilk kez iþçiler iþ adamlarýna “sahip” çýktý. Devrimci Ýþçi
Sendikalarý Konfederasyonu
(DÝSK) “Mustafa Koç’un arkasýndayýz. Kýlýna dokunursanýz,
eylem yapar, iþ býrakýrýz, meydanlara dolarýz!” diye kükredi.

Baþbakan gergin ve sinirli, hükümet asabi. Bakar mýsýnýz, izlenen politikalar yüzünden
Türkiye’de ilk kez “Büyük sermaye – Büyük Patronlar” ile
“Solcu, Devrimci iþçiler” kenetlendi!
Bunu baþarmak, bir siyasetçi
açýsýndan nedir? Beceriksizlik
mi, maharet mi?
Belediyelerin “içkili yer” yasaðý,
Ýmam Hatiplere normal lise
dengi “ikinci diploma” olanaðý, hükümetin kendi kendine
yarattýðý yeni gerilim ve gerginlik kaynaðý.
Bir de Baþbakanýn “Ýzmir’e atfedilen bazý tabirler vardýr”
sözleri karýþtýrdý ortalýðý.
Ayaða kalktý, tüm Ege, Ýzmir ve
Efeler diyarý. Soru “Bu sözü
söylerken, Baþbakanýn neydi
kastý, muradý? Gâvur Ýzmir
miydi, söylemek isteyip de sakladýðý?”
Baþbakanlýktan açýklama yapýldý ki, “Hayýr, kast edilen Ýzmir
solun kalesi” ifadesiymiþ. Buymuþ, Baþbakanýn meramý!
Ah, ah! Yýl yeni, olanlar eski.
Bu asabî ve sinirli hal sürdükçe.
Üste bir de diller sürçtükçe! Ne
yapsýn güzel Türkçe?
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Enerji tasarrufu yapmak isteyen
akýllý müþterilere yardým
Enerji tasarrufu yapmak ve para biriktirmek ancak bu kadar
kolay olabilir. Bunun için WIEN
ENERGIE size, elektrik, doðalgaz, uzaktan ýsýnma ve diðer
mükemmel hizmetlerini anlatan 5 pratik broþür sunuyor.
Özellikle soðuk kýþ aylarýnda

evinizin giderleri artmakta.
Hâlbuki enerjiyi yerinde ve daha ucuza kullanmak çok kolay.
“Hesabýný bilen soðukkanlýlar
için, sýcak tavsiyeler”, “Evdeki
Elektrik”, “Doðalgaz”, konforlu
eviniz için “Enerji kullanýmý
hakkýnda tavsiyeler” ve “Enerji
Kitapçýðý”. Bu beþ kitap sizlere
enerjiyi nasýl kullanýp, tasarruf
saðlayabileceðiniz hakkýnda
bilgi veriyor. WIEN ENERGIE
þimdi bu kitaplarý ücretsiz olarak sizlerin beðenisine sunuyor.
Çoðu zaman ufak bir el hareketiyle büyük masraflarý önlemiþ oluyorsunuz. Beyaz eþya,
ýþýk, kalorifer ve su kullanýmýnda nasýl tasarruf edebileceðiniz
yine bu kitaplarda size anlatýlýyor.
Enerji uzmanlarýnýn birkaç tavsiyesi, o kadar da pahalý deðil
WIEN ENERGIE Evi’ndeki uzYENÝ VATAN GAZETESÝ

manlarýn her sorunuza bir yanýtý vardýr. Tam anlamýyla izole
olmamýþ camlar ve kapýlar
günlük kullandýðýnýz ýsýyý iki katýna çýkartabilir. Peki, ne yapýlmasý gerekiyor? Akut çözümler
enerji uzmaný Andreas Hudecek “Eski ve izole edilmemiþ

camlarýn perdelerini kapatarak
veya jalûzilerini indirerek gece
boyunca hem enerji tasarrufu
hem de maddi tasarruf elde
edebilirler” ifadesinde bulundu. “Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken en büyük unsur ise perdelerin kaloriferin
üzerine kadar gelip ýsýyý önlememesidir. Bu tersine bir reaksiyon gösterebilir, ýsýyý önlediði
gibi faturanýn da yükselmesine
sebep olur.”
Enerji dolu bir ev
WIEN ENERGIE Evi’nde herkese
sýnýrsýz bilgi edinme imkâný sunuluyor. WIEN ENERGIE Evi ayný zamanda þu anda en çok sevilen, enerji kullanýmýyla ilgili
bilgi veren merkezlerden biri
haline geldi. Tabii ki enerji tasarrufunda bulunan bir kiþi,
doðayý koruduðu gibi, yüksek
faturalar ödemek durumunda

da kalmaz.
WIEN ENERGIE Evi ayný zamanda 20 yýldan beri bir çatý altýnda ücretsiz bilgi, alet tanýtýmý,
enerji tasarrufu konularýnda
yardýmcý olarak, sizlere en iyi
þekilde hizmet etmeye çalýþýyor.
Bugüne kadar yaklaþýk 500 bin
kiþi bu tavsiyelerden yararlanmýþtýr.
Daha fazla hizmet
Enerji broþürlerini WIEN ENERGIE-Haus, 6, Mariahilfer Straße
63 (Pazartesi´den Çarþamba´ya kadar saat 9–18 arasý, Perþembe saat 9–20 arasý, Cuma

saat 9–15) bulabilir veya energiespartipps@wien-energie.at
E-mail adresinden sipariþ edebilirsiniz. Ýsminizi, soyadýnýzý ve
adresinizi yazmayý unutmayýnýz. WIEN ENERGIE Evi ücretsiz
olarak elektik ölçüm aleti hediye etmekte. Bu alet, sizden
habersiz sizden elektrik kaçýranlarý yakalamanýzý da saðlar.
Ayný zamanda elektronik ev
araç ve gereçlerinizin çalýþýrlýk
durumunu kontrol edebilirsiniz. (01) 58 200 telefon numarasýndan ölçüm aletinizi ayýrttýrabilirsiniz.
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Pasaport harçlarýna yüzde 50 oranýnda zam geldi
Viyana- Türkiye’de Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlenen
2006 yýlý pasaport harçlarýna
9,8 oranýnda artýþ yapýldý. Bakanlýðýn yaptýðý yeni fiyat ayarlamasý yurt dýþýndaki temsilciliklerde uygulanan iþlem harçlarýna da yansýdý. 9,8 oranýnda
artýrýlan pasaport harçlarý Avrupalý Türkler için yaklaþýk %50
oranýnda zamlandý. Pasaport
uzatma, yenileme, vekâlet çýkarma, tercüme onayý gibi iþlemlerdeki artýþtan habersiz
olan vatandaþlar oldukça þaþýrdý. Türkiye Dýþ Ýþleri Bakanlýðý
internet sitesinde yayýnlanan
yeni çizelgeye göre; yeni pasaport ücreti 32 Euro’dan 44
Euro’ya, bir yýllýk pasaport
uzatma ücreti 12 Euro’dan 19
Euro’ya, tercüme onayý 15
Euro’dan 20 Euro’ya yükseltildi. Ýþlem harçlarý Ýsveç gibi bazý
ülkelerde %80 oranýnda artarken, bazý iþlemler için %60
oranýnda yükseldi.

Yurt dýþýndaki vatandaþlara
“Kuþ gribi” ile ilgili uyarýlar!
Viyana- Almanya Türk Toplumu Genel Baþkan Yardýmcýsý
Prof. Dr. Yahya Açil yurt dýþýnda
yaþayan Türklere, kuþ gribinden korunmak için aþaðýdaki
15 noktayý dikkate almalarý
gerektiðini ifade etti. Ýþte dikkat edilecek noktalar:
1. Kanatlý hayvanlarla temas
eden herkes ellerini bol sýcak
su ve sabunla yýkamalýdýr.
2. Kesinlikle þüpheli ölen
kanatlý hayvanlar yenilmemelidir.
3. Türkiye veya diðer ülkelerden tatilden geri dönerken hiçbir besin maddesi ne hediye
olarak ne de yemek için getirilmemelidir.
4. Kanatlý hayvan ve ürünleri
Türkiye’den ve kuþ gribi tehlikesi olan ülkelerden ithal edil-

memelidir.
5. Pazardan canlý kanatlý hayvan alýnmamalýdýr.
6. Denetimden geçen markalý
kanatlý hayvan ürünleri tercih
edilmelidir.
7. Kanatlý hayvan eti ile yapýlacak yemeklerde eldiven kullanýlmalý ve çocuklarýn yardým
etmesine izin verilmemelidir.
8. Dondurulmuþ kanatlý hayvan etlerinden eriyerek çýkan
sularýn, lavabolardan özelikle
sýcak su ve sabunla ile yýkanarak temizlenmesine dikkat edilmelidir.
9. Kanatlý hayvan ürünleri en
azýndan 5 dakika kaynatýlarak
ve piþirilerek yenilmelidir.
10. Yapýlan ýzgarada etlerin iyi
piþirilmesine dikkat edilmelidir.
11. Yumurtalar yýkandýktan
sonra en az 5 dakika piþirilme-

lidir.
12. Çið kanatlý hayvan ürünlerine çýplak elle dokunulduysa,
ellerin mutlaka sabunlanmasý
ve sýcak su ile iyice yýkanmasý
zorunludur.
13. Kanatlý hayvan çiftliklerinde çalýþýlýyorsa normal grip
aþýsý olunmalýdýr (bu aþý için
doktora 10 Euro ödeme yapýl-

mamaktadýr).
14. Eðer Türkiye’de tatil yapýyorsanýz veya tatil yapmayý
düþünüyorsanýz, yukarýda belirttiðim bilgilere dikkat edildiði
sürece endiþe edilecek bir korkunuz olmasýn.
15. Grip olduðunuzdan kuþku
duyarsanýz, en yakýn saðlýk
kuruluþuna baþvurmalýsýnýz.
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Viyana’nýn göbeðinde, yaþlý insanlarýmýzýn sonu böyle mi olacak ?

Nerede Türk dernek ve siyasetçileri?
Viyana- Avusturya'nýn baþkenti
Viyana'nýn 2. bölgesi Springerstr'da 40 yýldýr ikamet eden
Türk asýllý Avusturya vatandaþý
85 yaþýndaki Zaide Emin yaþama savaþý veriyor. Viyana'da tek
baþýna yaþayan astým hastasý
Zaide Nine hiçbir sosyal yardým
almadan, çöplüklerden ekmek
toplayarak yaþamýný sürdürmeye çalýþýyor. Viyana Sosyal yardým kurumu “duygusuzca” ve
ciddi bir araþtýrma yapmadan
“kabaca” yardým kesince bu
hale düþtüðü öðrenildi.
Evinde ziyaret edilen Zaide
Emin, Avusturya vatandaþý olduðunu ve 40 yýldýr Avusturya'da yaþadýðýný belirterek, hiçbir sosyal güvencesinin olmadýðýný, elektrik ve suyunun kesik
olduðunu ve 5 yýldýr mum ýþýðýyla yaþadýðýný söyledi. Zaide
Nine, “Ben 9 yýl Viyana'da bir
firmada çalýþtým. Firma kapandýktan sonra bir daha da iþ
bulamadým. Viyana'yý adým adým yürüyerek çöplerden topladýðým eþyalarý satarak geçimimi saðladým. Son 5 yýldýr
çöplerden hurda toplayamaz
oldum. Artýk yoruldum, güçsüz

Analiz: Avusturya'nýn baþkenti Viyana'nýn 2. Bölgesi Springerstr 9, kat numrasý 1’de
40 yýldýr ikamet eden Türk asýllý Avusturya vatandaþý 85 yaþýndaki kimsesiz Zaide Emin
yaþama savaþý veriyor. Avusturya Devleti sosyal yardýmý ne hakla kesmiþ durumda? Evde
elini yýkayacak sýcak suyu olmayan ve duþ kabini bozulan Zaide Emin astým hastasý ve
çok unutkan. Viyana Eyaletinin sorumlu görevlilerini ve Türk siyasileri görev meydanýna
davet ediyoruz. Zaman “Hizmet” ve “Ýcraat” zamanýdýr. Kokteyllerde, toplantýlarda siyasetçi veya dernekçi diye boy göstermek çok kolaydýr. Bu tablo ayrýca Avusturya’da yaþlý
insanlarýmýz için þimdiden gerekli önlemler alýnmaz ise geleceðin “acýklý” bir örneðidir.
Avusturya’da Türk emeklileri için özel hizmet projeleri baþlatýlmalýdýr ve kamuoyuna
duyurulmalýdýr. (Birol Kýlýç)
kaldým. Komþularým yardým
ediyor, beni bilenler tanýyanlar
yardým ediyor. Yardým gelmedi-

ðinde ise çöplüklerden ekmek
toplayýp karnýmý doyurmaya
çalýþýyorum. Ekmeði fazla topladýðým zaman küçük küçük
keserek kurutuyor ve plastik
kaplara koyuyorum. Yardým
gelmediðinde bu kuru ekmekleri bir þekerli suyla ýslatarak yiyorum” dedi.
Türkiye'den oðlunu getirtmek
için Avusturya polisine baþvurduðunu fakat Avusturya polisinin kendisini yoksul olduðu
için geri çevirdiðini anlatan
Zaide Nine, “Ben oðlumu Türkiye'den bana bakmasý için getirmek istemiþtim. Senin iþin
yok, paran yok dediler ve oðlumun Türkiye'den gelmesine
izin vermediler. 2003 yýlýna kadar sosyal yardým alýyordum,
fakat son 2 yýldýr onu da kestiler. Sosyal yardýmým kesilince
bu hallere düþtüm, ama yine

de dilenmedim, kendimi satmadým, namusumla çalýp çýrpmadan yaþamaya çalýþtým. Bana yardým edin. Astým hastasýyým ve sigortam olmadýðý için
beni hastaneye almýyorlar. Avrupa Türk-Ýslam Birliði (ATÝB)
beni cenaze fonuna kaydetti.
Ben ölürsem cenazemi Türkiye'ye ATÝB götürecek” diye
konuþtu.
Viyana Hükümeti'nden sosyal
haklarýný istediðini de ekleyen
Zaide Nine, “Yazýklar olsun bu
Viyana Hükümeti'ne. Viyana
Eyalet Baþkaný Michael Haupl,
gel gör benim nasýl yaþadýðýmý.
Oylarýmý hep sana verdim. Bir
de 'biz sosyal devletiz' diyorsunuz. Hangi Avrupa ülkesinde
görülmüþtür böylesi” dedi.
(M.E. Avcý)
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Mart’tan itibaren Gaz da zamlanýyor
Elektrik ve Gaz Ýþleri yetkilileri az da olsa uzun zamandýr
beklenen zammý geçtiðimiz günlerde duyurdu.
Viyana- Geçtiðimiz yýllarda Avrupa piyasasýndaki ham madde
olan petrolde yapýlan aþýrý derecedeki zamlar, Avusturya
devletini de beyaz eþya, giyimkuþam, ulaþým, yiyecek-içecekten sonra elektrik ve doðalgaza
zam yapmaya zorladý.
Avrupa ve Avusturya borsasýndan nasibini alan elektrik ve
doðalgaz kurumlarý da borsadaki bu yükseliþi, 1 Mart’tan
itibaren benzer derecede müþterilerine yansýtmaya hazýrlanýyor.
Geçtiðimiz beþ sene içerisinde
% 135 oranýnda Avrupa borsa-

sýnda elektrik pazarýnýn yükseldiðini belirten yetkililer, buna
ek olarak da sadece geçtiðimiz
2005 senesi içerisinde Avrupa
piyasasýnda doðalgaza % 52
oranýnda zam geldiðini ifade
etti.
1 Mart 2006’dan itibaren cüzdanlarý iyice incelecek olan vatandaþa, kat kat giyinerek ýsýnmaktan baþka bir çare kalmýyor.
Akýllý ve tasarruflu ýsýnmak için
Elektrik ve Doðalgaz Ýdaresi ücretsiz broþür daðýtmaya baþladý. Anlaþýlan bu kýþ baya soðuk
geçecek.

Sahte evliliðe karþý önlemler artýyor
Viyana- Avusturya´da yaklaþýk
2000 evlilik sevgi baðýyla kurulmuyor. Bu kiþiler Avusturya vatandaþý olmayan bir kimseye
oturma müsaadesi alabilmek
için evleniyor. Ancak yeni çýkan

(Oturma müsaadesi) kanun ile
bu tür kâðýt üzerindeki sahte
evlilikler önlenmeye çalýþýlýyor.
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren eþlerin Avusturyalý olaný da
sahte evlilikle kendini suçlu

Uzmanlar katýlaþan kanunlardan dolayý sahte
evliliðin en azýndan yarý yarýya düþeceðine inanýyor.

durumuna sokuyor. Eðer sahte
evlilik için para talep etmemiþse, sahte evlilik yaptýðý ortaya
çýktýðýnda sadece para cezasýna çarptýrýlýyor. Ama sahte evlilik için para veya hediye isteyen
kiþiler, sahte evlilikleri ortaya
çýktýðýnda 1 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlabiliyor. Bu gibi
sahte evliliklere aracýlýk eden kiþilere ise 3 yýla kadar hapis cezasý verilebiliyor. Sahte evlilik
yaptýðýný polise itiraf eden kiþilere ise ceza verilmiyor.
Viyana Yabancýlar Polisi’nin en
yüksek
rütbeli
komiseri
Willfried Kovarnik: “Sýkýlaþtýrýlmýþ kanunlarla sahte evliliklerin
en azýndan %50 azalacaðýna
inanýyorum.” ifadesinde bulundu. Polis, sadece 2005 yýlýnda 1999 kiþiyi sahte evlilik yaptýðý þüphesiyle büyüteç altýnda
tutuyor. Ayný zamanda 1 Ocak
itibariyle, Avusturya´ya giriþte
vize ve oturma müsaadesi talebinde bulunurken kendisi hakkýnda doðru bilgi vermeyen
kiþiler de cezalandýrýlacak.

160 bin kiþinin
saðlýk sigortasý yok!
Viyana- Avusturya nüfusunun %2 lik kýsmýný oluþturan 160 bin kiþinin saðlýk sigortasý yok.
Avusturya Saðlýk Bakanlýðý
saðlýk sigortasý olmayanlarýn sayýsýnýn söylendiði kadar yüksek olmadýðýný iddia
ederken, Samarit Ýþçi Birliði’nden yapýlan açýklamalar
aksi yönde. Devletin, sigorta
sorunuyla ilgili olarak yetersiz kalmasý nedeniyle bir fon
kurulduðunu belirten birlik
baþkaný, bu fon sayesinde
saðlýk sigortasý olmayanlarýn saðlýk masraflarýnýn karþýlanacaðýný söyledi.
Araþtýrmalara göre saðlýk
sigortasý olmayanlarý, zorunlu eðitimi tamamlamýþ
fakat hiç çalýþmamýþ gençler, sosyal yardýma baþvurmaya çekinen iþsizler, sýðýnmacýlar ve boþanma sonrasý
maddi sýkýntýya düþen kadýnlar oluþturuyor.
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Avusturya Ýç Ýþleri Bakaný Prokop’ýn dikkat çeken açýklamasý:

“Türkiye’nin mültecileri geri almasý gerekir”
Viyana- Avusturya Ýç Ýþleri Bakaný Liese Prokop, “Avrupa Birliði’ne aday bir ülke olan Türkiye’nin mültecilerini geri almasý gerekir.” dedi.
Ýç Ýþleri Bakaný Liese Prokop
(ÖVP) 12 Ocak’ta Viyana’daki
Hofburg Sarayý’nda AB Ýç Ýþleri
Bakanlarý’nýn ilk gayri resmi
toplantýsýna baþkanlýk etmeden önce, kendisinin Kurier
Gazetesi’nde yer alan Türkiye
hakkýndaki soru ve cevaplarýný
içeren röportajý þöyle:
Soru: Avusturya’ya yapýlan sýðýnma baþvurularý 2005’te oldukça azaldý. Türkiye’den yaklaþýk 1000 baþvuru yapýldý. Bunun nedeni nedir?
Prokop: Türklerin yaptýðý baþ-
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Avusturya Ýç
Ýþleri Bakaný
Prokop

vurularýn büyük bir kýsmýnýn
kabul edildiðini söylemek isterim. Türkiye’de insan haklarý
henüz güvence altýna alýnmýþ
deðil. Ýnsan haklarýna uyulmadýðý sürece, AB’ye katýlým þartý
yerine getirilmemiþ demektir.
Ayrýca Türkiye ile AB arasýnda
sýðýnmacýlarýn geri alýnmasý konusunda bir anlaþma imzalanmasý gerekiyor. AB bunu uzun
zamandan beri istiyor, Ankara
ise þimdiye kadar bu konuda
görüþme isteði göstermedi.
Soru: Bu ne anlama geliyor?
Prokop:
Türkiye gibi aday bir ülkenin
mültecileri geri almasý gerekir.
Biz þimdi Türkiye’den böyle bir
anlaþma imzalamaya hazýr
olmasýný bekliyoruz.

Soru: Ýlk altý ay içinde mi?
Prokop: Bu yapýlabilir. Çok çabuk gerçekleþtirilmesi halinde.
Soru: 6–13 Mart tarihleri arasýnda FPÖ’nün ‘’Avusturya özgür kal’’ isimli halk anketi gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda
beklenen Avrupa karþýtý ve yabancý düþmaný kampanya, sizce AB Dönem Baþkanlýðý’ný etkileyecek mi?
Prokop: Türkiye ya da yabancýlar sorununun seçim kampanyasýna konu yapýlmamasýný tercih ederim, çünkü bu otomatikman bazý insanlara karþý
cephelerin oluþturulmasýna yol
açýyor ve bu þekliyle haklý çýkarý
lamaz.
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Hukuk-Forum

Kýymetli Yeni Vatan Gazetesi
Okurlarý, Ýyisiyle, kötüsüyle bir
yýlý daha geride býraktýk. Ýki yýlý
aþkýn bir süredir sizlerden gelen, yüzden fazla hukuki soruya Hukuk-Forum adlý köþemizde cevap vermeye çalýþtýk. Cevapladýðýmýz sorularý seçerken,
konularýn insanlarýmýzýn günlük hayatta sýkça karþýlaþtýðý
genel problemler ile ilgili olmasýna özen gösterdik. Bunu yaparken öncelikli amacýmýz insanlarýmýzýn günlük hayatta
rastladýklarý sorunlarýn çözümünde faydalý olmak ve haklarýný bilen bilinçli bireyler olmalarýna katkýda bulunmaktý.
Çünkü biliyoruz ki haklarýný bilmeyenler, bildiði halde susanlar daima sömürülürler. Geçmiþ
Kurban Bayramýnýzý ve yeni yýlýnýzý içtenlikle tebrik ediyor, sizler için her þeyin en güzelini diliyoruz.
Soru: Benim özellikle vergi
konusunda birkaç sorum olacak. Ben bir üniversite öðrencisiyim, babam 16 yýldýr Viyana’da iþçi olarak çalýþýyor ve ben
ailemle birlikte kalýyorum. Babamýn maaþý çok az, ben de
okuldan dolayý çalýþamýyorum.
Acaba okul harcýný, babamýn
aylýk toplu taþýma kartýný
(monatliche Fahrkart) ve internet masraflarýný Finanzamt’a
gider olarak gösterebilir miyiz?
Cevap: Maalesef okul harcýný
gider olarak gösteremiyorsunuz. Aylýk karta gelince; çalýþanlarýn günlük olarak, evden
iþyerine ve iþyerinden eve gitme ücretleri maaþ verilirken iþveren tarafýndan otomatik olarak göz önünde bulunduruluyor, yýllýk 291 Avro olmak üzere
hesaplanýyor ve maaþlar ödenirken bu miktar vergiden
düþülüyor (Verkehrsabsetzbetrag). Bunun dýþýnda alýnan
kartlar gider olarak gösterilemiyor. Internet masraflarýný gi-

der olarak gösterebilirsiniz. Bunun için illa babanýzýn internet
kullanmasý gerekmiyor. Aile bireyi olarak sizin kullandýðýnýz
internet masraflarýný da vergiden düþürebilirsiniz. Ancak bunun için internet sisteminin
“Breitband” olmasý, baðlantýnýn 30 Nisan 2003 tarihinden
sonra gerçekleþtirilmiþ olmasý

haltsbewilligung yeni Yerleþme
ve Oturum Kanunu’nda geçici
oturum izni olarak düzenlenmiþtir. Kanunda “Aufenthaltsbewilligung” yoluyla oturumlarýný devam ettirenlerin aile
bireylerini getirebileceðine dair
bir düzenleme yok. Oturum
izninizi
“Aufenthaltsbewilligung-öðrenci’den” “Nieder-

ve son masraflarýn 1.1.2005
tarihine kadar gerçekleþmiþ olmasý gerekir. Bu durumda 50
Avro internetin baðlantý ücreti,
aylýk olarak da en fazla 40 Avro
sabit ücreti hesaplatabilirsiniz.

lassungsberechtigung-aile
bireyi’ne” çevirmek istiyorsunuz. Bunun için yeniden baþvurmalýsýnýz. Baþvurunuz kotaya tabi tutulacaktýr. Yani ikiüç yýl beklemek zorunda kalacaksýnýz. Daha sonra baþka bir
engel yoksa Niederlassungsbewilligung alabileceksiniz.

Soru: Öðrencilerin oturum izni
ile ilgili soru sormak istiyorum.
Yaklaþýk 5 yýldýr Viyana’da öðrenim görüyorum, ayrýca ailemin yanýnda ikamet etmekteyim. Acaba normal oturum izni
alabilir miyim? Peki, Niederlassungsbewilligung olmadan,
burada öðrenci olduðum halde Türkiye’den eþimi getirebilir
miyim? Teþekkür ediyor basýn
ve yayýn hayatýnýzda baþarýlar
diliyorum.
Cevap: Siz öðrenci olarak þu
anda
“Aufenthaltsbewilligung’a” sahipsiniz. Aufent-

Soru: Ben kirada oturuyorum.
Oturduðum evin, taþýnmadan
önce birçok eksiði vardý, bu
sebeple eve çok fazla masraf
yapmak zorunda kaldým. Pencereleri deðiþtirdim, duþ kabini
yoktu, onu taktýrdým, mutfaðýný yaptýrdým. Yaptýðým bu masraflarý ev sahibinden alabilir
miyim?
Cevap: Kiracý olarak oturduðunuz eve yaptýðýnýz masraflarý,
eðer bu masraflar evin deðerini

artýrýcý ise ev sahibinden ya da
sizden sonra eve giren kiracýdan evden çýkýnca alabilirsiniz.
Ancak bunun için dikkat edilmesi gereken bazý hususlar
vardýr. Yaptýðýnýz masraflarýn,
evin önemli bir eksiðini gidermeye yönelik olmasý ve evin
deðerini artýrmasý gerekir. Pencere deðiþimi, duþ-kabin, mutfak bahsettiðimiz bu önemli
masraflara girer. Bu masraflarý
ev sahibinden ne þekilde tahsil
edebileceðiniz meselesi de þöyledir: Banyo, mutfak, ýsýtma
sistemi gibi ev için vazgeçilmez
masraflar, masrafýn yapýldýðý
andan itibaren evde kalýnan
her yýl için %10 düþülür. Diðer
masraflar için, örneðin pencere
deðiþimi için bu miktar %5 olarak hesaplanýr. Sonuçta kalýnan
her yýl için bu yüzdeler düþülür,
geriye kalan miktar tahsil edilir.
Bir örnek ile açýklayacak olursak: Diyelim ki duþ-kabin ve
mutfak için 10.000; pencere
deðiþimi için 2.000 Avro masraf yaptýnýz. Bu masraflarý yaptýktan 5 yýl sonra evden çýktýnýz. Bu durumda ev sahibinden
alabileceðiniz masraf tahsili þu
þekilde olur: Ýlk masraf için kaldýðýnýz her yýl için %10 düþersiniz. Bu 5 yýl için 5000 Avro
yapar. Ev sahibinden tahsil edebileceðiniz geriye kalan
5000 Avro’dur. Bu miktar pencere deðiþimi ve diðer masraflar için %5 olarak hesaplanýr.
Bu durumda pencere masrafý
için her yýl %5 düþtüðünüzde,
beþ yýl sonra 2000 Avro üzerinden bu miktar 500 Avro yapar.
Geriye kalan 1500 Avroyu ev
sahibinden tahsil edebilirsiniz.
Böylelikle evden çýkýnca toplam
6500 Avro talep edebilirsiniz.
Cafer Eminoðlu
Sorularýnýz için:
mail: office@yenivatan.com
e-m
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
1014 WIEN
Postfach 70 A-1
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“Kardinal Schönborn Türkiye hakkýnda ne düþünüyor?”
Viyana- Tirajý günde 254 bin olan liberal eðilimli Kurier Gazetesi’nin 28.12.2005 tarihli sayýsýnda (2-3.sayfa), Andreas
Schwarz’ýn Kardinal Christoph
Schönborn ile yaptýðý, yukarýdaki baþlýk altýnda yayýmlanan
mülakatýn Türkiye ile ilgili olan
bölümünün çevirisi diikat çekti:
Avrupa’nýn sýnýrlarý nerede?
Kardinal Schönborn: Bu 2000
yýllýk bir konu. Avrupa doðuda
Asya kýtasýna karþý açýk bir sýnýra, güneydoðuda ve güneyde
ise farklý bir sýnýra sahip. Bugün
Türkiye’nin bulunduðu Küçük
Asya’nýn, ihtilaf ve birlikteliklerde her zaman Avrupa tarihi ile
bir baðlantýsý olmuþtur. Entegrasyon sürecinin zor görevlerinden biri de, bu sýnýrlarý tanýmlamak, ancak Avrupa’yý bir
kale haline getirmemektir. Belki
de bu çözülemeyecek bir so-
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run. Ýbre her yöne hareket edebilir.
Avrupa bir Hýristiyan
deðerler birliði mi?
Kardinal Schönborn: Ýslam ile
yüzleþmek Avrupa’yý, Hýristiyan
olan temel deðerlerine nasýl
baktýðý sorusu ile karþý karþýya
býrakýyor. Anayasa tartýþmasýnda Hýristiyan köklerin tarihi açýsýndan doðruluðuna deðinme
cesaretini kimse bulamadý. Gelecekte bu böyle gidemez.
Bu Türkiye için ne
anlama geliyor?
Kardinal Schönborn: Din özgürlüðü Avrupa deðerler birliðinin vazgeçilmez bir parçasý.
Din özgürlüðü güvenceye alýnamazsa, Avrupa’nýn öz tanýmýnda önemli bir þey eksik kalmýþ olur. Bu ve vicdan özgürlüðü önemli birer sýnav niteliðinde...

Kardinal Schönborn
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Makamhane davet ediyor:
Viyana’da Klasik Türk Müziði Seminer ve Konserleri

Viyana- Viyana’da Klasik Türk
Müziði’nin tanýtýmý ve insanlara ulaþtýrýlmasý görevini üstlenmiþ olan ve deðiþik köken, din
ve dilden insanlarý “Müzik ile
bir araya getirme” ilkesinden
hareketle ortak aþk olan makam müziði etrafýnda toplamaya çalýþan Makamhane Derneði; bu yýl da Türkiye’den usta
müzisyenlerin katýlýmýyla gerçekleþecek bir dizi seminer ve
konserler organize etmiþtir. Bu
konuda özel teþekkür; Klasik
Türk Müziði’nin büyük ustalarý
ve Ýstanbul’da Kültür Bakanliði
Devlet Türk Müziði Topluluðu’nun üyeleri olan - Sayýn Neyzen Ömer Erdoðdular ve Udi
Necati Çelik’e atfedilmelidir.

Her ikisi de bir yýldan beri özverili bir þekilde ve gönülden Makamhane’yi desteklemektedir.
Makamhane; önceki sene olduðu gibi, bu sene de Pötzleinsdorf Sarayý’ný bir haftalýðýna
kýralamýþtýr. Ýlgili seminerler
03.02.- 12.02.2006 tarihleri
arasýnda Ömer Erdoðdular
(ney), Necati Çelik (ud), Sadiye
Erimli (þarký) ve Habib Samandi
(darbuka) tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Bu yýl; bir hafta
boyunca makam müziðine
olan aþklarýný birbirleriyle paylaþacak, yemek salonunda beraber öðlen yemekleri yiyecek
ve akþamlarý beraber þarki söyleyecek olan öðrenciler daha
þimdiden Türkiye, Yunanistan,
Almanya, Belçika ve tabii ki
Avusturya’dan katýlým için baþvurmuþlardýr.
Makamhane; seminerler ile ilgili genel bir bilgi verebilmek
anlamýnda, Ottakring’deki Familienkirche’de 02.02.2006
tarihinde
saat
19:30’da
Neyzen Ömer Erdoðdular’ýn
katýlýmý ile bir konser düzenlemiþtir. Bu konser de ayrýca
Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye
ait þiirler de okunacaktýr. Paydos sýrasýnda ilgili kilisenin rahibi, Mag. Werner Pirkner tarafýndan; B.I.Z (Bildung in
Zukunft) Derneði ile Hicret
Camii’nin desteði ile bir Türk

büfesi ikramýnda bulunulacak
ve sýcak çay ve kahve daveti yapýlacaktýr.
Ýkinci Klasik Türk Müziði Konseri 14.02.2006 tarihinde, saat
20:00’de Kulturhaus Sargfabrik’te gerçekleþtirilecektir. Udi

Necati Çelik; katýlýmcýlara deðerli sanatçý Sadiye Erimli, oðlu
Celaleddin Çelik (tanbur) ve
uluslararasý üne sahip solist
Derya Türkan (kemence) ile birlikte unutulmaz bir akþam yaþatacaktýr.

DAVETÝYE
03.02. - 12.2. 2006
Ney, Ud, Þarký ve Darbuka Semineri
Schloss Pötzleinsdorf, Geymüllergasse 1, 1180 Wien
2 Þubat 2006, 19.30
Ney-Konseri (Ottakring, Familienkirche)
Familienplatz 8, 1160 Wien; Giriþ Ücreti: 7
Neyzen Ömer Erdoðdular (Ney), Mevlana Celaleddin-i
Rumi’den þiirler
14 Þubat 2006, 20.00
Necati Çelik & Ensemble: Türkiye’den Klasik Makam Müziði
Kulturhaus Sargfabrik – Goldschlagstraße 169, 1140 Wien;
Giriþ Ücreti: 15
Biletler: kulturhaus@sargfabrik.at; 01/ 988 98 111
Necati Çelik (ud), Sadiye Erimli (þarki), Derya Türkan (kemençe),
Celaleddin Çelik (tanbur)
Bilgi için: info@makamhane.com;
0699/182 300 49; 0650/509 92 94
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Çocuklarýnýza anadilinizi öðretin!
Araþtýrmalara göre anadillerini bilen çocuklar daha baþarýlý ve özgüvenleri tam!
Viyana- Avusturyalý Dil Bilimci
Prof. Rudolf de Cillia önderliðinde Avusturya’da yapýlan bir
araþtýrmaya göre; anadillerine
hâkim Türk çocuklarýn özgüvenlerinin yüksek olmasýyla birlikte, diðerlerine nazaran okulda da daha baþarýlý olduklarý
belirlendi. Ortaokul öðrencileri
arasýnda yapýlan araþtýrmaya
göre, dil öðrenmede güçlük
çeken Türk çocuklarýn Türkçe
konusunda da problemli olduklarý tespit edildi. Her iki dilde
de kendilerini tam olarak ifade
edemeyen çocuklarýn sosyal
olarak da problem yaþadýklarýný
ifade eden Cillia, velilerin izni
alýnarak bu çocuklara aðýrlýklý
Türkçe dersi verdiklerini, iki
dönem sonunda ise çocuklarda bu dersi almayanlara oranla
geliþme gördüklerini belirtti.

Çocuklarla, okulda ve günlük
yaþamda güçlük çekmemesi
için Türkçe yerine Almanca konuþulmasýnýn yanlýþ olduðuna
dikkat çeken Cillia, aksansýz,
düzgün ve birden fazla dil öðrenme yeteneðinin 12 yaþýna
kadar sürdüðünü, bu yaþa kadar öðrenilen dillerin büyük
oranda kalýcý olduðunu söyledi. Cillia, dolayýsýyla baþta anadil olmak üzere çocuklara küçük yaþlardan itibaren birden
fazla dil eðitimi verilmesinin, ileride çok dilli bir yetiþkin olmasýna büyük katký saðlayacaðýný vurguladý. Dil yetersizliðinin ebeveynden çocuklara geçtiðini belirten Cillia, okullarda
anadil takviyesi ile bu sorunun
üstesinden gelinebileceðini,
ayrýca çocuðun özgüveninin de
artacaðýný dile getirdi.

Türkiye çöl olmasýn!
Innsbruck- Avrupa Konaktepe
Çevre Koruma ve Kültür Derneði geçtiðimiz günlerde, çok sayýda Alevi ve Sünni katýlýmcýnýn
yer aldýðý bir toplantý düzenledi. Bu toplantýya Jenbach Anadolu Alevileri Kültür Derneði,
Bodense Alevi Kültür Merkezi,
Türkiye’den Cem Vakfý Genel
Müdürü Celal Dinçer, Prof. Dr.
Belkýz Termen, Hacý Bektaþ ilçe
Belediye Baþkaný A. Rýza Salmanpakoðlu ve Alevi Ýslam Din
Hizmetleri Baþkaný post dedesi
Ali Rýza Uðurlu Dede katýldý.
Toplantýda söz alan, Avrupa
Konaktepe Çevre Koruma ve
Kültür Derneði Genel Sekreteri
Ýsmail Karakaþ, “Bizler Avrupa’nýn çeþitli köylerinde yaþayan
Konaktepe köylüleri ‘Türkiye
çöl olmasýn, Konaktepe örnek
YENÝ VATAN GAZETESÝ

olsun, topraðýna ve kültürüne
sahip çýk!’ sloganýyla yola çýktýk. Bugüne kadar Konaktepe’de 270 dönüm araziyi aðaçlandýrdýk. Bunun mutluluðunu
yaþýyoruz.” dedi. Sözlerine,
“Aðaçlandýrdýðýmýz alanýn ismini ‘Avrupa’daki Türkler,
Cumhuriyet Ormaný’ koyduk.
Böylece hem erozyona uðrayan topraðýmýza hem de erozyon tehlikesi taþýyan kültür ve
inanç deðerlerimize sahip çýktýk.” diye devam eden Karakaþ,
Alevi-Sünni kardeþliðine dernek olarak büyük önem verdiklerini, ilerleyen zamanlarda
Innsbruck’ta benzer etkinlikler
yapmaya devam edeceklerini
belirtti. Dernek ve yürütülen
aðaçlandýrma kampanyasý hakkýnda detaylý bilgi için:
www.konaktepe.net
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Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim!
Hýzýr Paþa bizi serdar etmeden,
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim,
Siyaset günleri gelip çatmadan,
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.
Bunda bilmeyeni bildirirler mi
Eli baðlý namaz kýldýrýrlar mý
Yoksa Hakk diyeni öldürürler mi
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.
Aslýmýz Muhammet kýyman cellâtlar
Üstümüzde bite davacý otlar
Ölüm Allah emri ya eziyetler
Açýlýn kapýlar Hakk’a Gidelim.
Her nereye baksam yolum dumandýr
Bizi böyle kýlan ahd-ýý amandýr
Zincir boynum sýktý halim yamandýr
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.
Ilgýt ýlgýt esen seher yelleri
Yâre selam söylen urum erleri
Bize peyik geldi Hakk bülbülleri
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.
Gönül çýkmak ister Hakk'ýn köþküne
Can boyanmak ister Ali müþkine
Seni beni yaradanýn aþkýna
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.
Yaz selleri gibi akar çaðlarým
Hançer aldým, ciðer gahým daðlarým
Garip kaldým, þu arada aðlarým
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim
Kapýsý yok bacasýndan bakarým
Gözlerimden hasret yaþý dökerim
Hakk’a giden bir bezirgan tutarým
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.
Pir Sultan Abdal'ým güzel Hakk caným

Aðlamaktýr benim demim devraným
Arþta melek yerde çeþm-ii efganým
Açýlýn kapýlar Hakk’a gidelim.

Pir Sultan Abdal
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Hamza Bey’in Viyana’daki çiçek bahçesi
Hamza Bey Viyana’da U2 Metro hattýnýn en güzel kokan tuvaleti oluþturdu.
Viyana- Viyana’daki Metro tuvaletlerinin ününü herhalde bilmeyen yoktur. Çoðu zaman
Metro istasyonlarýndaki tuvaletlerden yükselen
koku, insana zor anlar yaþatabiliyor. Bugün
kimse zorda kalmadýðý sürece bu tuvaletlerin
yanýndan bile geçmiyor. Bir Metro tuvaleti hariç.
43 yaþýndaki Türk Hamza Keskin, U2 Museumsquartier Metro duraðýndaki tuvaletinin
temizliði ile ziyaretçileri büyülüyor. Ýþlettiði siyah- beyaz kare fayanslý tuvaletini rengârenk ve
mis gibi kokan çiçeklerle süsleyen Keskin, “Ben
sadece güzel ve temiz olmasýný istedim” diyor.
Halka açýk tuvaletlerin en temizi olan bu tuvalette bile, 50 Centlik temizlik ücreti yüzünden
iþletmeci Hamza Keskin’le tartýþan müþteriler
olsa da, Hamza Keskin soðukkanlýlýðýný koruyarak, “Bir kaç kiþinin parayý ödemeden gitmesi
önemli deðil, önemli olan insanlar buraya geldiðinde kýsa bir süre de olsa güzel bir ortamda
bulunuyor.” diyor.
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Yeni Yabancýlar Yasasý hayatýmýzý nasýl deðiþtirecek?
Viyana- 2005 yýlý Mayýs ayý içerisinde yabancýlar ile ilgili çok
önemli yeni kanunlar çýkarýldý.
Yabancýlar hukuku paketi olarak adlandýrýlan düzenlemeler
01.01.2006 tarihi itibari ile yürürlüðe girmiþ durumda. Peki,
yabancýlar ile ilgili konularý
baþtan aþaðýya düzenleyen yeni kanunlar ne tür deðiþiklikler
getiriyor, önemli yenilikler nelerdir? Ýþte bu konuyu sizin için
araþtýrdýk.
Yeni yabancý yasalarý kabul edildiðinde, Avusturya Baþbakaný Schüssel her ne kadar Avusturya’nýn zor durumdaki yabancýlara karþý olan yardýmseverliðinin devam edeceðinden
bahsetse de, gerçekte yeni
þartlar özellikle mülteciler için
zaten aðýr olan koþullarý çok
daha zorlaþtýrýyor, Avusturya’yý
yabancýlar için biraz daha yaþanýlmaz yapýyor. Ýþte kanunlardaki deðiþiklikler-yenilikler.
Entegrasyon anlaþmasýný ihlal
edenler sýnýr dýþý edilebilecek
Entegrasyon anlaþmasýnýn yerine getirilip getirilmediði, yani
istenen Almanca bilme seviyesine ulaþýlýp ulaþýlmadýðý bir
sýnav ile tespit edilecek. Sýnavda baþarýsýz olanlara oturum
izni verilmeyecek ve sonuçta
bunlar sýnýr dýþý edilebilecek.
Avusturya’da sadece legal olarak kalanlarýn çalýþabilmesi için
tedbirler artýrýlacak. Çalýþmaya
yönelik legal oturum da yine iþ
piyasasýnýn kapasitesi dâhilinde
olacak. Oturum izinleri artýk
kart formatýnda olacak ve parmak izi ile vesikalýk fotoðraf
saklama özelliðine sahip olacak. Entegrasyon anlaþmasý
dâhilinde öngörülen Almanca
kursu saati üç katýna çýkarýldý,
yani 300 saat oldu. Entegrasyon sözleþmesi Avusturya vatandaþlarý için de geçerli olacak.
Yabancý kadýnlar bundan sonra
oturum hakký konusunda baðýmlý olmayacaklar. Yani boþanma durumunda ya da eþle-

ri öldüðünde oturum haklarýný
kaybetmeyecekler.
Sahte evliliklere aðýr cezalar uygulanacak
Bundan sonra Sahte evlilik,
sahte evlatlýk edinme, yabancýlarýn yasadýþý yollarla Avusturya’ya girmesine yardým etme
suçlarýndan mahkûm olanlar

daha aðýr cezalar ile karþýlaþacaklar. Yabancýlarýn yasadýþý
yollarla Avusturya’ya girmesine
yardým etme suçu için bundan
sonra sadece hapis cezasý ön
görülüyor. Yani bu suç ile ilgili
cezalar gelecekte para cezasýna
çevrilemeyecek. Sadece sahte
evlilikleri organize edenler deðil, sahte evlilikleri yapanlar da
cezalandýrýlacak, yani artýk
Avusturya vatandaþlarý da cezalandýrýlacak. Sahte evlilik sýnýr dýþý edilmeyi engelleyemeyecek. Avusturya’da yasadýþý
kalanlara yataklýk yapanlar cezalandýrýlacak. Yanlýþ ve sahte
bilgi ve belgelerle oturum izni
alanlar, yakalanmalarý durumunda mahkeme yoluyla cezalandýrýlacak.
Mülteciler semtlere (Bezirklere)
hapsedilecek
Yeni düzenlemeler en çok mülteci haklarý ile ilgili. Ýltica kanununun istismarýný önlemek ve
iltica iþlemlerini hýzlandýrmak
için çok sert tedbirler alýnacak.

Sürecin uzamamasý için iltica
baþvurusu yapanlar gerekirse
tutuklanacak ve gerekirse haklarýnda onlarýn yokluðunda karar verilecek. Böylelikle mültecilerin, kendileri ile ilgili duruþmalara katýlmamalarý yolu ile
süreci uzatmalarýnýn önüne geçilmek isteniyor. Mülteci adaylarý ile ilgili ceza duruþmalarý

(Schubhaft). Ýki yýllýk süre zarfýnýn ardýndan gerekirse bu hapis süresi uzatýlabilecek. Bu tür
hapis durumlarýnda tutuklular
açlýk orucu yoluyla saðlýk durumlarýnýn kötüleþmesine sebep olabiliyorlar, bunun sonucunda “saðlýk nedenlerinden
ötürü” tutukluluktan kurtulabiliyorlardý. Bu durum tutuklula-

öncelikli olarak ele alýnacak.
Baþvurudan sonraki ilk 20 günlük kabul süreci boyunca ilticacýlarýn bir bezirkin idari sýnýrlarý
dýþýnda oturumlarýna izin verilmeyecek. Eðer gerekirse bu yasak kabul sürecinden sonra da
devam ettirilecek. Ýltica baþvurularý ile ilgili olumsuz cevaplar
artýk polis eliyle bildirilecek,
baþvuranlar her durumda “sýnýr dýþý etme tedbiri olarak”
baþvuru sonucuna kadar
gözaltýnda
tutulabilecek
(Schubhaft).

rýn çoðunun baþvurduðu bir
yoldu. Ancak yeni yasalar ile
birlikte bu kiþiler artýk hapishanelerde saðlýk gözetimi altýna
alýnabilecek ve gerekirse zorunlu besleme yöntemi uygulanacak.

Yabancýlar için 10 aya kadar sýnýr dýþý hapsi mümkün
Yeni düzenlemeler yabancýlar
polisi için daha fazla serbestlik
getiriyor. Yabancýlarýn yasalarý
ihlal ve istismar etmelerinin
önüne geçmek için çok sert
tedbirler öngörülüyor. Bundan
sonra, sýrf sýnýr dýþý edilme ihtimali olanlarýn ortadan kaybolmalarýný önlemek için yabancýlar iki yýllýk bir süre içinde 10
aya kadar hapiste tutulabilecek

Kanaatimizce yabancýlar ile
ilgili bütün bu olumsuzluklar
Avusturya açýsýndan mantýklý
ve geniþ görüþlü düzenlemeler
deðil. Bu tür uygulamalar zamanla yabancýlarý Avusturya’ya
daha da “yabancýlaþtýracaktýr”.
Böyle bir durum Avusturya’da
zaten var olan Fransa benzeri
bir “Ghetto’laþma” sürecini
hýzlandýracaktýr.
Yabancýlar
adaletli bir muameleye tabi olduklarýna inanmadýklarý ve insani muamele ile karþýlaþmadýklarý sürece Avusturya’nýn
geri kalaný da rahat etmeyecektir. Çünkü yabancýlar da
Avusturya da artýk hayatýn bir
parçasýdýrlar.
Cafer EMÝNOÐLU
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Sayý 63

Sayfa 27

YAÞAM

Pakistan’da deprem maðdurlarý kar altýnda donuyor!

Pakistan’a yardýma
ve insanlýða davet
Viyana- Burasý Avusturya, Viyana. Gözlerimizi kapatalým,
Pakistan’ý düþünelim yürekten.
Orada sizin çocuklarýnýz, kardeþleriniz, ananýz, babanýz olabilirdi. Pakistan’da deprem
maðdurlarý kar altýnda donuyor. Bir kap çorbaya, bir çadýra,
bir battaniyeye, bir kazaða
muhtaçlar. Mübarek Kurban
Bayramýnda yapýlabilecek en
büyük yardým; Anadolu insanýný tarihte ve özellikle Kurtuluþ
savaþýnda yalnýz býrakmamýþ,
elindeki son kuruþunu yollamýþ
Pakistan halkýna yardým etmek
deðil midir? Sýcak yuvalarýmýzda otururken donan Pakistan
çocuklarýný, ana ve babalarýn acýsýný, sýkýntýsýný bir damla da
olsa yüreðinde hissedenler, koþun bir el verin! Pakistanlýlar
milletimizin yardýmýný beklemekte. Pakistan halký ile bir da-

yanýþma örneði göstermek için
önünüzde bir fýrsat var. Dondurucu kýþ koþullarý altýnda, hayatta kalma mücadelesi veren
milyonlarca insan, yüz binlerce
çocuk, donmamak için sizin
yardýmlarýnýza muhtaç. Kýzýlay
takdirle karþýlanmasý gereken
bir kampanya baþlatmýþtýr. Aþaðýdaki banka hesabýna yatýrýlan
100 Euro (150 YTL) karþýlýðýnda, vekâletle kurbanlar Pakistan’da kesilebilecektir. Unutmayalým, Pakistan halký nikâh
yüzüklerini, diþlerindeki altýn
kaplamalarý söktürüp eriterek,
Rus Rublesi’ne dönüþtürmek
suretiyle Türk Kurtuluþ Savaþý’na yardým olarak göndermiþtir.
Pakistan Devleti’nin kuruluþunda fikir babalýðý yapan, þair
Muhammed Ýkbal’in halka hitap ederken okuduðu þiirinde,
“Dünyanýn insaný muzdarip
eden hallerinden çok sýkýlmýþ,
baþka hallere düþmüþtüm. Melekler beni Hazreti Muhammed’in huzuruna götürdü. Bana, ’O âlemden hediye getirdin
mi?’ diye sordu. Ben de ’Dünyada huzur kalmadý, arzu ettiðimiz hayat ele geçmiyor. Binlerce gül var fakat hiçbirinde
vefa kokusu yok. Size þiþe getirdim, Cennette bile bulmak imkânsýz. Þiþenin içinde ümmetinizin þerefi vardýr. Bu þiþede,
Trablusgarp þehitlerinin kaný
vardýr” demiþtir. Sevgili Yeni
Vatan Gazetesi okuyucularý,
Pakistan’da deprem maðdurlarý, kar altýnda donan insanlar
için yardýmda bulunmayý unutmayalým. Bu yardýma davet, insanlýða davettir. Herkes elinden
geldiði kadar maddi destekte
bulunsun!
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Gendeme
KAÇ KÝÞÝLÝK: 4
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 15 dk
PÝÞME SÜRESÝ: 45 dk
Malzemeler:
• 500 gr kemikli kuzu eti
• 1 su bardaðý haþlanmýþ dövme (buðday)
• 2-3 soðan
• 2 çorba kaþýðý sývýyað
• 3 domates
• 3 sivribiber
• 2 su bardaðý su
Tuz
Hazýrlanýþý::
* Soðanlarý temizleyip söðüþ doðrayýn. Domates ve sivribiberleri temizleyip küçük küçük doðrayýn.
* Eti tencereye alýp suyunu salýp çekinceye kadar piþirin. Sývýyað ve soðaný ekleyip birlikte kavurun. Haþlanmýþ dövme, su ve tuzu
ekleyip kapaðý kapalý olarak kýsýk ateþte piþirin. Sýcak olarak servis yapýn.

Mevsim salatasý
Mevsim salatasý
KAÇ KÝÞÝLÝK: 4
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 10 dk
PÝÞME SÜRESÝ: dk

Malzemeler:
• 2 havuç Yarým kýrmýzý
lahana
• 1 göbek marul
• 3-4 kaþýk konserve mýsýr
• Yarým demet roka
• Yarým demet maydanoz
• Tuz, limon suyu, zeytinyaðý
Hazýrlanýþý:
* Göbek marulu yýkayýp dörde
kesin. Kýrmýzý lahanayý ince

ince kýyýp bir kaba alýn. Çok az
limon suyu ve tuz ekleyip elinizle ovun.

* Havucu rendeleyin. Roka ve
maydanoz yapraklarýný yýkayýp
kurulayýn. Salata servis tabaðýna göbek marul dilimlerini çiçek þeklinde yerleþtirin. Dört
yanýna havucu ve kýrmýzý lahanayý deðiþimli olarak koyun.
Mýsýrý üzerine serpin. Roka ve
maydanoz yapraklarýný marulun orta kýsmýna yerleþtirin.
Limon suyu ve zeytinyaðýný
gezdirip servis yapýn.

Kerevizli lahana salatasý
Kerevizli lahana salatasý
KAÇ KÝÞÝLÝK: 6
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 10 dk
PÝÞME SÜRESÝ: dk
Malzemeler:
• 1 orta boy beyaz lahana
• 1 havuç
• 5-6 taze kereviz yapraðý
• 1 kýrmýzý elma
Tuz
Sos için:
• Yarým limonun suyu
• 5 çorba kaþýðý zeytinyaðý
• 2 çorba kaþýðý sirke
• 1 çay kaþýðý hardal
Tuz, karabiber
Hazýrlanýþý:
* Lahanayý çok ince kýyýp üzerine tuz serpin. Lahanalar yumuþayýncaya kadar elinizle ovun. Havucu rendeleyin. Elmalarýn kabuðunu soymadan iri
iri rendeleyin. Kereviz yapraklarýný doðrayýn.

zýrladýðýnýz tüm salata malzemesini bir kapta harmanlayýn.
Hazýrladýðýnýz salata sosunu
salatanýn üzerine gezdirip servis yapýn.

* Ayrý bir kapta limonsuyu,
zeytinyaðý, sirke, hardal, tuz
ve karabiberi karýþtýrýn. HaYENÝ VATAN GAZETESÝ
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GÜNDEM

SIFIR KOMÝSYON
Ýhtiyaçlarýnýza önem, dostluðunuza
deðer veriyoruz. Hayýrlý yeni bir yýl dileriz

•Ciddiyet
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Dürüstlük
•Sýfýr komisyon

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

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88
31 Ocak’a kadar yeni otoban
vinyetinizi alýn!
Viyana- Avusturya’da 2006 yýlýna ait sarý renkli otoban vinyetleri satýþa çýkarýldý. 1 Aralýk
2005 tarihi itibariyle satýþa çýkarýlan vinyetlerin fiyatýnda bir
deðiþiklik yapýlmadý. Buna göre yýllýk vinyet 72,60 Euro, iki
aylýk vinyet 21,80 Euro, 10
günlük vinyet 7,60 Euro. En
geç 31 Ocak 2006 tarihine kadar otoban vinyeti almayan
sürücülere 120 Euro para cezasý kesilecek. Özürlüler vinyet
uygulamasýna tabi tutulmazken, cama ikiden fazla vinyet
yapýþtýrýlmasý halinde de 120
Euro’luk para cezasý uygulanabilecek.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sefa Yürükel
tarihe ýþýk tuttu!
Viyana- ATÝB ve Türk sivil
toplum örgütleri tarafýndan
beraber organize edilen
“Tarihte Ýnsanlýk Suçlarý”
baþlýklý konferans geçtiðimiz
Aralýk ayýnda Viyana’da düzenlendi. Araþtýrmacý, sosyal antropolog ve etnograf
Sefa Yürükel’in konuþmacý
olarak katýldýðý konferansa,
Viyana Baþkonsolosu Meral
Barlas ve Viyana Büyükelçiliði Din Ýþleri Müþaviri Harun
Özdemirci de izleyici olarak
katýldý. Sefa Yürükel Türkiye’ye karþý yapýlan yanlý yorumlara deðinerek, kendisinin de özellikle Batýllýlarýn
gerçekleþtirdiði soykýrýmlar
üzerine araþtýrmalar yaptýðýný belirtti.
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Hoþça kal Erdberg Gençlik Merkezi,
hoþ geldin yeni Erdberg
Viyana- Neredeyse yarým asýrlýk
bir dönemden sonra Viyana’nýn Erdberg semtimde Gestettengasse´de bulunan Erdberg
Gençlik Merkezi tarih oluyor.
Sýra dýþý bir eðlenceyle eski
gençlik merkezine veda eden
genç ve yaþlý Erdbergliler, bir
yandan da yeni kurulan gençlik
merkezinin çalýþmalarýný hýzlandýrdýlar.
2006 Ocak ayýnda halka açýlacak olan gençlik merkezi daha
fazla yere sahip olduðu gibi,
tüm genç ve kendini genç hisseden Erdberglilere, düzenleyecekleri konser ve toplantýlar
için yer imkâný sunuyor.
Yeni gençlik merkezini Coop
Himmelb(l)au inþa ediyor
Eski Mautner-Markhof´schen
Çocuk Hastanesi’nin arazisine
inþa edilen yeni bina da, Erdberg Gençlik ve Semt Merkezi’nin yaný sýra birçok daire,
büro ve otopark bulunuyor. Binanýn diðer daireleri ve bürolarýndan ayrý tutulan 3 katlý gençlik merkezi 450 m² lik bir
alanda hizmete sunuluyor.
2006 yýlýnýn Ocak ayýnda hizmete girecek olan bu kuruluþ,
gençlere kafeteryada arkadaþ-

larýyla sohbet, gruplar için toplantý odalarý ve disko, eðlence
ve spor müsabakalarý gibi deðiþik fonksiyondaki sosyal faaliyetler için yer imkâný sunuyor.
Bunlar çoðu zaman ücretsiz
aktivitelerdir. Gençlik merkezi
özellikle gündüzleri küçük çocuklu bayanlarýn hizmetine sunulacak. Bütün odalar özel ses
geçirmeyen bir maddeden yapýlmýþtýr. Bütün gençlik merke-

zi, iþaretli yerler haricindeki bütün odalar herkesin kullanýmýna açýktýr. Erdberg Gençlik
Merkezi Salý’dan Cumartesi’ye,
saat 14:00´ten 22:00´a kadar
tüm ziyaretçilerine açýktýr.
Katýlýmlarý destekleyelim –
Birlikte baþaralým
Bütün programlar ve hizmetler
din, dil, ýrk, kültür ayýrt etmeksizin herkese eþit sunulmuþtur.

Karþýlýklý anlayýþ, katýlým ve icraatlarý destekleme, çocuk ve
gençlerin kültürlerini destekleyici programlar, kýzlara özel
spor aktiviteleri ve günlük geziler hizmetlerin bazýlarýdýr.
Burada görev daðýlýmý ve paylaþým büyük harflerle yazýlýyor.
Þu anda merkez içerisindeki
yapýyý güzelleþtirmek için birçok genç itinayla çalýþýyor. Kafeteryasýndan duvar kâðýdýna,
oturma gurubundan halýsýna
kadar kullanýcýlarýn beðenisine
uygun her þey bu gençler tarafýndan yapýlýyor. Gençlik merkezinin ismini bile yapýlacak bir
yarýþma sonucunda belirlenecek.
Erdberg Gençlik ve Semt Merkezi Viyana´da bulunan 30
gençlik merkezinden biri. Daha
fazla bilgiyi Internet adresi
www.jugendzentren.at ´den
bulabilirsiniz. Bu merkezler ayný zamanda Orta Avrupa Fonlarý tarafýndan “Bölgesel geliþim” adý altýnda desteklenmektedir.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bir kadýn ve bir erkeðin “ortak” kaleminden ilk roman:

Selvihan!

Viyana- Duransel ve Zülfikar
Doðan Türk Romancýlýðý’nda
bir ilke imza atarak birlikte yazdýklarý Selvihan’ýn “simgeler” ve
“þifreler” içerdiðini belirtirken,
“Birlikte roman yazýlýr mý?”
sorusunun yanýtýnýn da bizzat
romanýn, Selvihan’ýn “kendisi”
olduðunu söylediler.
Güneþ Gazetesi Yazarý Duransel
Doðan ve eþi gazeteci – yazar
Zülfikar Doðan’ýn “birlikte”
kaleme aldýklarý ilk romanlarý
SELVÝHAN kitapçý raflarýnda
okurla buluþuyor.
Nüve Kültür Merkezi Yayýnlarý –
Romantik Kitap’dan (NKM Yayýnlarý) çýkan Selvihan’ý önümüzdeki aylarda, yine birlikte
kaleme aldýklarý diðer romanlarýn izleyeceðini söyleyen Duransel Doðan, “Bildiðim kadarýyla Türk romancýlýðýnda bir
kadýn – bir erkek tarafýndan birlikte kaleme alýnmýþ, iki yazarlý
ilk roman Selvihan. Birlikte yazdýðýmýzý duyunca, insanlar biraz þaþýrýyorlar. Böyle bir þeyin
olacaðýna inanmakta zorlanýyorlar, ama oluyor. Selvihan birlikte yazýldý. Çýkacak diðer romanlarýmýz da öyle olacak.”
dedi.
Duransel – Zülfikar Doðan, piyasaya çýkan romanlarý Selvihan’la ilgili sorularý yanýtladýlar.
Araþtýrma çalýþmalarý, kimi akademik çalýþmalar birden çok kiþi
tarafýndan yapýlabilir. Bunun
örnekleri de var. Ancak “birlikte
– iki yazarlý bir roman” ayný zamanda da bir ilk galiba. Böyle
bir þey mümkün mü?
Duransel Doðan (DD): Demek,
mümkün. Selvihan zaten bu
sorunuzun yanýtý deðil mi? Önemli olan paylaþmak ve hissetmek. Yaz baþýnda da yine birlikte yazdýðýmýz þiir kitabýmýz
“Seller” piyasaya çýkmýþtý. O zaman da insanlar “Þiir birlikte
yazýlabilir mi? Duygular ortak

olabilir mi?” demiþlerdi. O kitabýmýz da yine bunun olabileceðinin kanýtýydý. Þimdi Selvihan
da “birlikte roman yazýlabileceðinin kanýtý” olarak ortada.
Zülfikar Doðan (ZD) : Her þey-

den önce iki yazar derken “bir
kadýn – bir erkek” diye de bakmak lâzým. Selvihan’ýn konusu
ve kurgusunu uzun zaman konuþtuk aramýzda. Sonra o saptadýðýmýz kurgu ve akýþ doðrul-

tusunda yazmaya baþladýk. Zaman, zaman da ayný konu ve
kurgu içinde ayrý ayrý yazdýðýmýz metinleri bir araya getirdik.
Ayný olay, bir kadýn ve bir erkek
gözüyle yazýlmýþ oldu. SonraYENÝ VATAN GAZETESÝ
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sýnda da o ayrý metinleri bütünleþtirdik. Aksine çok daha güzel
ve keyifli bir yazým serüveni.
Peki böyle bir çalýþma, edebiyat
dünyasýnda, kabul görecek mi?
Sert eleþtiriler almaktan ya da
“Böyle bir þey olmaz, roman
birlikte yazýlmaz” tarzýnda çýkýþlardan, çekinmiyor musunuz ?
DD : Öncelikle kendimize “edebiyatçý” kimliði vermek gibi bir
iddiamýz yok. Þayet bu olacaksa bunu zaman içerisinde okurlar, yazýn dünyasý bize verebilir.
Çünkü Selvihan artýk onlarýn.
Yoksa “Biz roman yazdýk, þiir
yazdýk, kitap yazdýk, edebiyatçýyýz” demek ne derece hakkaniyetli? O nedenle de eleþtirenler, “olmaz” diyenler olabilir. O
zaman yanýtýmýz “Oluyor, biz
yaptýk. Ýþte kitap orada. Selvihan orada.” olur. Edebi deðeri
konusunda ise bizim bir þey
söylememiz ne kadar doðru
olur ki? Artýk Selvihan kendisini, kendisi savunacak. Onunla
ilgili kararý okurlar verecek. Belki çok beðenilecek, belki de hiç.
Kim bilebilir? Ama biz tabii ki
yazdýðýmýz ve yüreðimizi, beynimizi verdiðimiz kitabýmýzý,
Selvihan’ý beðeniyoruz. Seviyoruz.
ZD : Evet, dediðiniz gibi “Ýki
yazarlý roman olur mu, roman ,
iki kiþi tarafýndan yazýlýr mý?”
diyenler olabilir. Bu eleþtiriler
olursa, düþüncelere saygý duyarýz. Ama Duransel’in dediði gibi
onlara deriz ki “Biz yazdýk oluyor. Oldu! Yazmaya da devam
edeceðiz”. Her “ilk” yadýrganabilir. Temkinli yaklaþýlabilir. Bunu da makul karþýlarýz. Ama
teknolojideki, týptaki pek çok
geliþme de kýsa bir süre öncesine kadar akla gelmeyen, “olmaz” denilen þeylerdi. Feministler “erkeksiz hamile kalmayý, çocuk doðurmayý” tartýþýyor.
Tüp bebeði falan kast etmiyorum. Erkeði tümüyle “dýþlayan”
yöntemler arýyorlar. Belki 20 –
30 yýl sonra bu da olacak.
Edebiyatta, romanda, þiirde neden “Bir romana iki yazar” olmasýn?
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Pek çok sanatsal, edebi akým da
bu tür farklý yaklaþýmlardan, üsluplardan, farklý anlayýþ ve arayýþ çabalarýndan çýkmadý mý?
Okuru Selvihan’dan ne bekliyor? Sýrada baþka kitaplar var
mý?
DD: Öncelikle “insani þeyler”
bekliyor. Simgeler, þifreler bekliyor. Hayatýn, yaþantýlarýn, psikolojik derinliklerin þifreleri. Bu
þifreyi çözmeleri gerekiyor. Aydýnlýk ve karanlýk þehirler, hayatýmýza hükmeden gölgeler, ýþýklar. Bu kadarla yetineyim, gerisini okurlara býrakayým. Diðer
konuya gelince, sýrada diðer kitaplar var tabii. Bir kaç ay arayla diðerleri de gelecek. Bunlar
uzun yýllarýn çalýþmalarý. Bir kaç
ay ya da yýlýn deðil. Gün ýþýðýna
çýkmayý bekliyorlardý. Daha önce okurla buluþmasýný hedefliyorduk. Ama hayatta her þey
istendiði, ya da planlandýðý gibi
olmuyor. Nitekim Selvihan’da
da öyle. Hani bazen sohbet

Zülfikar Doðan

Duransel Doðan

ederken hayatýmýzýn 15 – 20 yýlýnda baþýmýzdan geçen kimi

olaylarý yarým saatte anlatýrýz
deðil mi? Oysa onlar yýllar sürmüþ yaþadýklarýmýzdýr. Yaþanmýþ, geçmiþ ve þimdi yarým
saate sýðar. Selvihan’da da öyle
diyoruz; “Acýlar yaþlandýkça
ölüyor. Bir banyo dünyaya merhaba, bir banyo dünyaya elveda! Zaman hep ileri, anýlar bir
geri, bir ileri...”
ZD : Selvihan’ýn içeriði konusunda Duransel’in sözlerine
fazla bir þey ilâve etmek istemiyorum. Sadece þu kadarýný söyleyeyim, filmleri film izler gibi
izlememek, ya da öykü, romanlarý sadece birer öykü – roman
gibi okumamak “dýþýmýzda”
görmemek gerek. Hayat, her
þey ve her þey, herkes için, hepimiz için. Týpký gazetelerde her
gün okuduðumuz “baþkalarý”ya da “baþka hayatlarla” ilgili haberleri “yabancý” gibi okuduðumuz gibi. Oysa onlarýn, o
haberlerin, o filmdekilerin hepsi
“biz” olabiliriz. Kimsenin hayatý
roman deðil. Ya da hayat, ölürken gözümüzün önünden bir
“film þeridi gibi geçen” deðil.
Yaþananlar da o kadar basit
deðil.
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Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak
ister misiniz?

Rusya Türkiye’ye Gaz’da müthiþ kazýk atýyor

Yazýklar olsun Türkiye’de bu
anlaþmalarý yapan siyasetçilere
Gizli tutulan doðalgaz faturasýný Ruslar açýkladý: Türkiye
2006'da Avrupa'da en pahalý
gaz alan ikinci ülke olacak!

þimdi ödediðinden 125 Dolar
daha az ödeyecekti. Bu ise
Türkiye'nin Batý Avrupa ülkelerine göre, sadece 2006 yýlýnda

Ýstanbul- Vatan Gazetesi’nin
büyüteç altýna aldýðý habere
göre, Türkiye'nin Rusya'dan
aldýðý gazýn fiyatý yýllardýr 'ticari
sýr' denilerek saklanýrken,
Gazprom'un açýklamasý gündeme bomba gibi düþtü.

3.1 milyar Dolar daha fazla
ödeyeceðini ortaya koyuyor.
Rusya'nýn Estonya ve Letonya
gibi torpilli müþterilerinden aldýðý fiyat ise 120 Dolar. Yani
Türkiye, bu iki ülkeye göre Rusya'ya sadece bu yýl için 3.5 milyar Dolar daha fazla para ödeyecek.

Haber kadrosunu günden güne
güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi,
deneyimli haberciler arýyor..
Haberciliðine güvenen, muhabirlik
konusunda deneyimli habercilerin
aþaðýdaki mail adresine e-posta
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine
posta yolu ile özgeçmiþlerini ve iþ
tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,
telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi
e-mail: redaktion@yenivatan.com
Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien

Rusya, kendilerine yüzde 65
oranýnda baðýmlý olan Türkiye'nin, bin metreküp gaza 260
Dolar ödeyerek en pahalý fatura ödeyen ikinci ülke olduðunu
açýkladý. Türkiye Rusya'dan iki
hattan doðalgaz alýmý yapýyor.
Batý Hattý'ndan yýlda 13 milyar
metreküp, Mavi Akým' dan da
6 milyar metreküp gaz alýyor.
Eski formülde kalýnsaydý 180
Dolardan gaz alacak olan
Türkiye, þu anda bin metreküp
baþýna 80 Dolar kazýk yiyor. Bu
ise sadece bu yýl için 2 milyar
Dolarlýk ekstra fatura demek.
Ancak bu anlaþmalarýn 2025'e
kadar süreceði göz önüne alýnýrsa kazýðýn daha da büyüyeceði kaçýnýlmaz.
Batý Avrupa ülkelerinin ortalama faturasý ise 135 Dolar. Eðer
Türkiye, Batý Avrupa ortalamasýndan gaz alsaydý bugün bin
metreküpe 135 Dolar yani

Anlaþma aleyhimize
Buna göre, o tarihte Mavi
Akým'dan alýnan doðalgazýn fiyatý 114 Dolar, Batý hattýndan
(Ukrayna) gelen gazýn fiyatý
139 Dolar, Turusgaz anlaþmasýyla alýnan gazýn fiyatý da 143
Dolar idi. O tarihte üzerinde
anlaþýlan yeni formüle göre tek
fiyat 123 Dolar olarak belirlendi. Yani Mavi Akým'ýn fiyatý 15
Dolar artarken, Batý hattýnýn fiyatý 10 Dolar, Turusgaz'ýn fiyatý
14 Dolar indi. Ayrýca Mavi
Akým'da 2025'e kadar almamýz
gereken toplam gaz miktarý
432 milyar m3'ten 393 milyar
m3'e indirildi. O tarihte kârlý
gibi görünen anlaþmanýn, petrol fiyatlarýnýn artmasýyla Türkiye'nin aleyhine döndüðü de
önceki gün Rusya'nýn yaptýðý
açýklamayla ortaya çýktý.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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AB bayraðýnýn yýldýzlarý
Meryem Ana'nýn tacýndan alýnmýþ

Viyana- Avrupa Birliði, mavi zemin üzerine 12 yýldýzlý bayraðýnýn kabul edilmesinin 50'nci
yýldönümünü geçtiðimiz günlerde törenlerle kutladý. Bayraðýn tasarýmcýsý Alman Heitz,
yýldýzlarýn Meryem Ana'nýn tacýndaki 12 yýldýzý simgelediðini
açýkladý.
Avrupa Birliði'nin kuruluþundan beri kullandýðý 12 yýldýzlý
bayraðýn neyi simgelediði birlik
içinde ve dýþýnda en çok tartýþýlan konulardan biri. AB'nin internet sitesindeki resmi açýklamaya göre, bayraktaki çember
oluþturan yýldýzlar, mükemmeliyeti, kardeþliði ve eþitliði simgeliyor. 12 sayýsý için rivayet
muhtelif: Bir yýldaki aylarýn,
astrolojideki burçlarýn ve saat
kadranýndaki rakamlarýn sayýsý
gibi 'evrensel olarak kabul edilmiþ' sayýsal bir deðeri simgeliyor. Baþka görüþe göre AB'nin

kurulduðu yýllardaki üye sayýsýný... Ancak Türkiye'de de çok
konuþulan bazý teorilere göre
12 sayýsý Hz. Ýsa'nýn 12 havarisini simgeliyor. Bu da Avrupa'nýn Hýristiyan köklerine bir
gönderme. Yani gelecekte hiçbir Müslüman ülke AB'ye üye
olmasý söz konusu bile deðil.
Türkiye'nin de müzakerelere
baþlamasýyla daha da alevlenen, 'Hýristiyan Avrupa' tartýþmasýna son noktayý, AB bayraðýný tasarlayan Alman Arþene
Heitz koydu. Heitz bayraðý tasarlarken, Ýncil'de yer alan Hz.
Meryem'in tacýndaki 12 yýldýzlarýndan esinlendiðini açýkladý.
Yýldýzlar üye ülkelerin sayýsýný
simgelemiyor
Ýtalya, Ýngiltere, Batý Almanya
gibi kýtanýn aðýr toplarý 10 ülke
tarafýndan 5 Mayýs 1949'da
kurulan Avrupa Ekonomik Top-

luluðu'na (AET) 1959'da Yunanistan ve Türkiye de kurucu
üye sýfatýyla katýldý. AET ve Avrupa Konseyi bayrak için bir yarýþma düzenlendi. Konseyde
memur olarak çalýþan Alman
Katolik Heitz'ýn tasarýmý birinci
seçildi. Ve 16 Kasým 1955'te
resmi bayrak olarak kabul edildi. Yýldýzlar sanýldýðýnýn aksine
baþýndan beri üye ülkelerinin
sayýlarýný
simgelemiyordu.
Çünkü 1953'te 15 üyeliydi.
Bayraðý tasarlayan Alman
Arsene Heitz, Fransýz Lourdes
Dergisi’ne yaptýðý açýklamada
Ýncil'in son bölümündeki sözleri örnek olarak gösterdi: “Tanrý'nýn tapýnaðý açýldý. Güneþle
bezenmiþ ve baþýnda 12 yýldýzdan bir taç olan bir kadýn ayaklarýnýn altýnda ayla belirdi...”
Alman tasarýmcý “Yarýþma sýrasýnda Kutsal Meryem'in Paris'teki Rue du Bac'ta beliren

görüntüsünün hikâyesini okuyordum. Ýncil'deki betimleme
ve Hýristiyan sanatýndaki Meryem Ana için kullanýlan mavi
renk aklýma geldi. Onlardan
esinlendim” dedi.

Adý: Avrupa bayraðý
Sembolü: Eþitliði simgeleyen 12 yýldýz
Tarihi:
1955’ten
beri
Avrupa Konseyi, 1986’dan
beri Avrupa Birliði bayraðý
Kaynaðý: Bayrak kýzýl haç etrafýndaki 12 yýldýzla simgelenen Panavrupa hareketinden esinlenerek yapýlmýþtý,
ancak Türkiye’nin Avrupa
Konseyi’ne
girmesinden
sonra, Hýristiyan birliði izlenimini ortadan kaldýrmak
için haçlar atýlýrken sadece
Meryem Ana’nýn tacýndaki
12 yýldýz býrakýldý.
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Aria Handy 2. Viyana’da
Senelerdir iletiþim sektöründe hizmet veren Aria Handy 4. Viyana’daki þubesinden sonra ikinci þubesini 2. Viyana’da açtý. Aria Handy cep
telefonu üzerine her türlü alýmsatým, takas, servis ve kayýt iþlemlerinin yanýnda Ýnternet ve Call Shop
hizmeti de sunuyor. Ocak ayý sonsuna kadar sürecek olan, T- Mobile
ile anlaþmalý olarak yaptýðý açýlýþ
kampanyasýna göre, T- Mobile’den
4 tane cep telefonu kaydý yaptýranlar (Anmeldung) anýnda 100Euro
kazanýyor. Aria Handy’nin sahibi
Saim Çöklü, bu tarz ilginç kampanyalarýn yýl boyunca süreceðinin
müjdesini verdi.

Saim Çöklü

Durmuþ Özbek

Mycell denince önce “kalite”

Yahya Karakuþ
Metin Çevik

Bir senedir iletiþim sektöründe faaliyet gösteren Troja
Mobil, cep telefonu aksesuarý toptancýlýðý ile de müþterilerine yeni bir hizmet
sunmayý hedefliyor. Ürünlerini Uzak Doðu’dan ithal
eden Troja Mobil’in sahibi
Yahya Karakuþ, ürünlerinin
kalitesine çok güvendiklerini
ve ürünlerde bir sene garanti verdiklerini özellikle vurguladý ve þunlarý ifade etti:
“Yaklaþýk altý senedir iletiþim

sektöründe hizmet veriyoruz. Troja Mobil ile kaliteli ve
güvenilir hizmeti ilke edindik. Kendi markamýz olan
Mycell ile cep telefonu aksesuarý toptancýlýðýna baþladýk. Þarj ve akü aletlerimiz
patlamaya karþý mekanik
sigortalýdýr. Ürünlerimizi önce kendimiz test ettik, þimdi
de halkýmýza öneriyoruz.
Ürünlerimizdeki kalite farkýný kullandýklarý zaman onlar
da çok iyi anlayacaktýr.”
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Yeni Vatan Gazetesi’nden “Kral çýplak!” kampanyasý !
Yeni Vatan Gazetesi’nin kurulduðundan bu yana görevi
kendi çöplüðünde hurafeleri yýkmak, misyonu ise balonlarý patlatmaktýr.

Yeni Vatan Gazetesi her sayýsýnda „Kral çýplak” haberleri,
yorumlarý ile dikkati çeken bir
gazetedir. Þimdi bunu bir kampanyaya dönüþtüren Yeni Vatan Gazetesi, kampanyanýn
adýný koydu. Adýný açýklamadan önce „Kral çýplak”ýn hikayesini çok ama çok dikkatli
bir þekilde okuyalým.
Kral Çýplak’ýn
güzel hikayesi söyle:
Ýki açýkgöz terzi, maðrur kralý
“Size dünyanýn en nadide ve
en deðerli kumaþýndan bir elbise dikeceðiz” diyerek aldatýrlar.
Kral öylesine kibirli, öylesine
kendini beðenmiþ birisidir ki
“Her þeyin en iyisini ben bilirim” havasýndadýr. Elbise dikilip
üzerine giydirildiðinde, elbiseyi
göremediðini söylerse, belki
terziler kendisinin aptal olduðunu zannederler diye hiç sesini çýkarmaz. Vezirleri, halayýklarý, keçe külahlý dalkavuklarý
da, korkularýndan elbiseyi görmediklerini
söyleyemezler;
çünkü, kral öylesine haþindir ki,
hem saraydakiler hem de krallýðýný yaptýðý halk, sürekli kafalarýnýn kesilmesi, dükkanlarýnýn
kapatýlmasý, þehrin yakýlýp yýkýlmasý korkusu ile yaþamaktadýr.
Bir bayramda, kral sözüm ona
YENÝ VATAN GAZETESÝ

görünmez kumaþtan yapýlmýþ,
nadide elbisesini giyerek çýkar
merasime. Herkes þaþýrýr! Fakat
sesini çýkarýp kimse bir þey söyleyemez; daha korkunun ne olduðunu öðrenmemiþ mini minicik, sarý saçlý, afacan bir çocuk dýþýnda. Afacan kralý görünce dayanamaz ve yüksek
sesle baðýrýr: “Aaaa! Kral çýplak!”. Kral, o anda çýplak olduðunun farkýna varýr ve gerçeði
anlar. Minnacýk bir çocuk kadar
bile düþünemediði için kýzar
kendisine. Ýþte o günden sonra
o ülkede hiç bir þey eskisi gibi
olmaz.
Görevini suistimal eden kendini padiþahýn temsilcisi zanneden memurlarýn, ispiyonlama
ile geçinen dalkavuklarýn, kendini kurtaramamýþ dernekçi
bozuntularýnýn, ne gazetecilik
ne de habercilik ile alakasý
olmayan zurnanýn son deliklerinin „serbest gazeteci” kimliði
ile ortalýkta cirit atmasýna son!
Çünkü kral çýplaktýr.
Yeni Vatan Gazetesi Avusturya’nýn tam baðýmsýz yerel Türk
Gazetesi’dir. Habercilik dýþýnda
hiç bir iþi olmayan Yeni Vatan
Gazetesi, bu ülkede halkýn
haber alma özgürlüðünün en
büyük güvencesidir. Bu mis-

yonla yola çýkan Yeni Vatan
Gazetesi, þimdi yeni bir kampanya baþlatýyor. Ýþte bu kampanyanýn adý “Kral çýplak”.

Görevi hurafeleri yýkmak, misyonu ise balonlarý patlatmaktýr.
“Kral çýplak” her zaman Yeni
Vatan Gazetesi’nde…

Satýlýk Cafehaus
12. Viyana’da senelerdir hizmet vermekte olan kahvehanemizi tüm malzemeleriyle birlikte, Türkiye’ye kesin
dönüþ sebebiyle devren satýyoruz

Tel.: 0699 11 700 332
Toplam 250 m² ( Lokal, Ev, Depo, Kiler dahildir)

Satýlýk Ýmbisshaus
Eisenstadt’ta Döner Kebap üzerine çalýþan,
hazýr müþterisi olan dükkanýmýzý
tüm malzemeleriyle birlikte satýyoruz

Tel.: 0676 37 27 634
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Fielmann
Türklere yöneldi
Optik sektöründe ilk sýralarda yer alan Fielmann
Þirketler Gurubu yeni þubesini Viyana’nýn 16.
Bölgesinde hizmete sundu. Bu yeni þubeye girdiðinizde, Avusturya’da
yetiþmiþ ikinci nesil Türk
gençlerini de danýþman

Toros coþtu
5 farklý sektörde hizmet
veren Toros Þirketler
Grubu, kuaförlük sektöründe bayan kuaför salonu ile hizmeti girdi. Tamamen bayan çalýþanlarý olan Toros Kuaför Salonu, saç kesimi ve boya
hizmetlerinin yaný sýra
pek yakýnda solaryum,
makikür, pedikür ve
aðda bölümünü de hizmete sunacaktýr. Toros

olarak görmeniz mümkün. Amaçlarý 16. Viyana’da yoðun olarak yaþayan Türk toplumuna
anadillerinde hizmet sunabilmek. Vatandaþlarýmýz eðer isterlerse ücretsiz olarak göz kontrolü
yaptýrabilir.

Aile ortamýnda spor

Þirketler Grubu sahibi
Ayhan Yýlmaz þunlarý
ifade etti: “Callshop,
restoran, kahvehane,
bay kuaför salonu ve
seyahat acentesi sektörlerinde uzun zamandýr
hizmet veriyoruz. Bayan
kuaför salonu ile Toros
Þirketler Grubu’nun zincirdeki 8. halkasý oluþturuldu. 2006’da hedef
10. halka.”

Ayhan
Yýlmaz

Yaklaþýk 5 yýldýr Avusturya’da hizmet veren Aslan-Do Spor Merkezi,
sýcak bir aile ortamý içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Sportif baþarý
ve etkinlikleriyle tanýnmýþ olan Aslan-Do Spor
Merkezi’nin sahibi Mikail Ali Çetiner, “AslanDo Spor Merkezi’nde,
baþarýlý bayan hocalar
nezaretinde bayanlara
yönelik seanslarýmýz da
mevcuttur. Hedefimiz

yerli bir Türk sporu olan
Aslan-Do’yu tanýtmak ve
tüm dünyada bir numara yapmaktýr. Bunun
yaný sýra Sambo, Karate,
Muay-Thai, Hapki-do,
Aikido,
Taekwon-do,
Kick Boks, Thai boks ve
sokak kavgasý dövüþ
sanatlarý dersi verilir.”
dedi. Ayný zamanda
Mikail Ali Çetiner’in
taekwon-do’da dünya
þampiyonluklarý da bulunmaktadýr...
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Uzmanlar uyarýyor:
“Televizyon baðýmlýsý çocuklar sosyalleþemiyor”

Televizyona baðýmlý olan çocuklar sosyalleþme süreçlerini
tamamlayamýyor. Sigara ve alkol gibi uyuþturucu maddelerinin kullanýmý ile þiddeti özendirdiði için sürekli RTÜK'e þikâyet edilen televizyon programlarýnýn, çocuklarýn toplumla
kaynaþmasýný ve iletiþim kurmasýný engellediði vurgulanýyor. Zaman Gazetesi’nin haberine göre Ýstanbul Üniversitesi
(ÝÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo-TV Yayýncýlýðý
Programý Bölümü öðretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Nalan Kösebalaban Doðan ve Yard. Doç.
Dr. Ceyhan Kandemir, 2 ilköðretim okulu ile 2 çocuk yuvasýna kayýtlý 780 çocuðun velisiyle, “Televizyon izleme sýklýðý,
alýþkanlýðý ve tercihlerinin çocuðun sosyalleþme süreci üzerine
etkileri” konulu araþtýrma yapYENÝ VATAN GAZETESÝ

tý. Yarýdan fazlasý 2 televizyona
sahip katýlýmcýlardan yüzde
46,3’ü, çocuklarýnýn günde 2-3
saat televizyon izlediðini söyledi. Araþtýrmada, ilköðretime
devam eden 7-12 yaþ arasý 475
çocuðun velisi, “Televizyonun
çocuklarýnýn sosyalleþme süreçlerine olumsuz etkisi bulunduðunu” dile getirdi. Çalýþmada,
ebeveynlerin oyun ve spor gibi
çocuðun kendini, diðer insanlarý ve dünyayý keþfedeceði unsurlarýn önemi ile gerekliliðinin
farkýnda olduðu ve çocuðuna
televizyon izleme disiplini vermeye çalýþtýklarý da belirlendi.
Araþtýrmada bu bilince sahip
ailelerin çocuklarýnýn televizyon
ile iliþkisini denetleme ve tedbir
alma çabalarý göstermeleri veya durumu daha fazla önemsemeleri gerektiðine dikkat çekildi. Çocuklarýn televizyon yayýn-

larýndan kötü etkilenmemeleri
için ailelerden seçici davranmalarýný isteyen psikologlar, ailelere önemli görevler düþtüðünü
dile getiriyor. Ege Üniversitesi
Öðretim Üyesi Psikolog Yard.
Doç. Dr. Feridun Dorak, “Aileler çocuklara, istediði zaman
istediði her programý seyrettir-

memeli. Televizyona ayrýlan vakit azaltýlmalýdýr.” diyor. Psikolog Fatih Kalkýnç ise televizyona daha çok duygusal çocuklarýn takýldýðýný dile getirirken,
“Çocuk televizyonu çýkýþ kapýsý
olarak görmekte ve orada ne
varsa hepsini süzgeçten geçirmeden almaktadýr. Özenti suç
iþlemeye kadar götürebilmekte.” diye konuþuyor. Uzman
Psikolog Alanur Özalp da, ailede kötüye giden bir durum söz
konusuysa veya aile içi iletiþimde problem varsa, çocuklarýn
televizyona özenerek suç iþleyebileceði uyarýsýnda bulunuyor. “Zaten çocuk ailenin durumundan yeterince etkilenmiþ.
Bir de televizyonlardaki olumsuzluklarý görünce hepten savunmasýz hale geliyor.” diyen
Özalp, ailelere iki tavsiyede bulunuyor. Birincisi, aileler çocuklarýyla sýký bir diyalog kuracak
ve onlarýn problemlerine yapýcý
çözüm bulacak. Ýkincisi, bu tip
yayýnlarý çocuklarýn seyretmesi
engellenecek. Çocuklara da uygun bir izahat yapýlacak. Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Þahinkaya ise Türkiye’de
gerek medyada gerek seyircilerde birçok eksiklikler bulunduðunu savunurken, iþlenen
suçlarý, “Henüz taþlar yerine
oturmadý.” sözleriyle özetliyor.

Satýlýk Schnitzelhaus
16. Viyana’da Thaliastrasse üzerinde, çalýþýr
durumdaki hazýr müþterisi olan dükkanýmýzý
tüm malzemeleriyle birlikte, saðlýk
sebebiyle devren satýyoruz

Tel.: 0699 199 305 27
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Kadýna þiddete çare
Birleþmiþ Milletler (BM) Ýnsan Haklarý Komisyonu Kadýna Karþý Þiddet Özel Raportörü Prof. Dr.
Yakýn Ertürk, kadýna karþý þiddetin muhbirlerle ve merhametle çözülemeyeceðini ifade ederek,
bu tür sorunlarýn çözülebilmesi için her þeyden önce güçlü bir siyasi irade gerektiðini bildirdi.
“Þiddete uðramak kimsenin
kaderi deðildir”

Ýstanbul- Birleþmiþ Milletler
(BM) Ýnsan Haklarý Komisyonu
Kadýna Karþý Þiddet Özel Raportörü Prof. Dr. Yakýn Ertürk,
kadýna karþý þiddetin muhbirlerle ve merhametle çözülemeyeceðini ifade ederek, bu tür
sorunlarýn çözülebilmesi için
her þeyden önce güçlü bir siyasi irade gerektiðini bildirdi.
Hürriyet, BM Nüfus Fonu, CNN
Türk ve Çaðdaþ Eðitim Vakfý'nýn
ev sahipliðinde Ýstanbul Valiliði'nin desteðiyle düzenlenen
“Aile Ýçi Þiddete Son! Konferans 2005: Dünyadan Örnekler” baþlýklý uluslararasý konferans, Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Maçka Yerleþkesi'nde
baþladý.
“Kadýnlarýn yüzde 40'ý kötü
davranýþý doðal sayýyor”
Ertürk Türkiye'de kadýnlarýn
yüzde 40'ýnýn kötü davranýþý ve
þiddeti doðal karþýladýðýný ifade
ederek, bazý kadýnlarýn da birkaç tokadý þiddet saymadýðýný

söyledi. “Aile Ýçi Þiddete Son”
kampanyasýný geçen yýl baþlattýklarýný hatýrlatan Sabancý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Medeni Kanun'da yapýlan deðiþikliklerin halen toplum tarafýndan anlaþýlmadýðýný belirten
Sabancý, herkesin kiþisel hak ve
sorumluluklarýný bilmesinin önemine iþaret etti.
“”Türkiye'de her 3 kadýndan
1'i þiddet görüyor”
BM Nüfus Fonu Enformasyon,
Medya ve Kaynak Oluþturma
Birimi Direktörü Safiye Çaðar
da Türkiye'de her 3 kadýndan
1'inin þiddet gördüðünü söyledi. Hacettepe Üniversitesi'nin
yaptýðý bir araþtýrmanýn, Türkiye'deki kadýnlarýn yüzde 40'ýnýn
kocalarýnýn dövmesini kabul
ettiðini, yüzde 63'ünün de þiddetin gerekçesi olabileceðini
düþündüðünü ortaya koyduðunu anlatan Çaðar, hükümetlerin bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.

BM Ýnsan Haklarý Komisyonu
Kadýna Karþý Þiddet Özel Raportörü Prof. Dr. Yakýn Ertürk
de konuþmasýna “Türkiye'de
Güldünya Tören isimli bir kadýn
devlet hastanesinde öldürülüyor. Adana'da bir kadýn, sokak
ortasýnda býçaklanýyor... Bu nasýl bir manzara? Biz nasýl insanlarýz? Nasýl bir toplumuz? Bu
manzaralarla ne AB'ye, ne de
cennete girilir.” diyerek baþladý. Bu tur sorunlarýn ne muhbirlerle, ne merhametle çözüleceðini ifade eden Prof. Dr. Ertürk, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Bu tür sorunlarýn çözümü için
her þeyden önce güçlü bir siyasi irade gerekir. Buradan hükümet ve yetkililere çaðrýda bulunuyorum. 2010 yýlýna kadarki
dönemi, 'Kadýna karþý þiddete
son kampanyasý' ilan etsinler.
Ve devletin bütün gücünü seferber etsinler. Toplumu da hareketlendirsinler.”

Eþitsizlik
Ýnsan haklarýnýn ailede baþlamak zorunda olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Ertürk, farklý
ülkelerde görev aldýðýný ve kadýna karþý þiddetin tüm toplumlarda olduðunu gördüðünü anlattý. Prof. Dr. Ertürk, kadýn-erkek eþitsizliðini kaldýrmanýn önemine iþaret ederek,
“Kadýna karþý þiddeti önlemek
için devlete görev düþüyor” dedi. Þiddetin her türlü þekliyle
ataerkil düzenin yansýmasý olduðunu belirten Prof. Dr. Ertürk, korku ve sindirmenin ataerkil yapýnýn olmadýðý toplumlarda da görüldüðüne deðindi.
Prof, Dr. Ertürk, dünyada kadýnlarýn yüzde 65'inin bir þekilde þiddete maruz kaldýðýný, bu
þiddetin yüzde 95'inin de aile
içinde yaþandýðýný dile getirerek, Ýngiltere'de 4 kadýndan
birinin aile içi þiddet yaþadýðýný,
Rusya'da da binlerce kadýnýn
eþleri veya aile yakýnlarý tarafýndan öldürüldüðü bildirildi.

Türklerin yaþadýðý bina kundaklandý!
Ýmst- Avusturya’nýn Ýmst
kenti ýrkçý bir saldýrýya sahne
oldu. Ýmst’te Türklerin yaþadýðý bir bina kundaklandý. Þans
eseri ölen ya da yaralananýn
olmadý saldýrý korku ve panik
yarattý. 33 Türkün yaþadýðý
binanýn duvarlarýna ve kapýsýna yanýcý madde sürüldüðünü, camdan içeriye atýlan
yanýcý maddenin ise alev almamasýnýn faciayý önlediðini
belirten polis, saldýrý sonrasý
çýkan küçük yangýnýn bina
sakinleri tarafýndan söndürüldüðünü ifade etti.
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Çocuk eðitimine dikkat
Yapýlmasý
gerekenler
Anne babalarýn çocuklarýnýn normal bir þekilde psikososyal geliþimini saðlamak ve uygun eðitimi
vermek için yapmalarý gereken
þeyleri þu þekilde sýralayabiliriz:

Her çocuk ayrý bir dünyadýr.
Çocuk yetiþtirmek ise en kutsal, en büyük, en zor ve hayat boyu devam ettirilmesi
gereken en önemli sanattýr.
Gelecek açýsýndan düþünüldüðünde bu konunun önemi her geçen gün çok daha
iyi anlaþýlmaktadýr. Doðacak
çocuk daha anne karnýndayken, anne-babalarýn kafasýnda birçok soru iþareti oluþur.
“Kýz mý, erkek mi olacak?
Saðlýklý doðup büyüyecek
mi? Ailemizde ve günlük
hayatýmýzda nasýl bir deðiþiklik olacak? Ýleride nasýl bir
insan olacak? Okulda baþarýlý olacak mý? Nasýl bir mesleði olacak? Hayatta baþarýlý
olacak mý?” ve buna benzer
yüzlerce soru ile çocuðu
beklemeye koyulurlar.

rýn en önemli görevlerinden
biridir. Bu görevin tam ve
eksiksiz olarak yapýlmasý ise
her açýdan çok önemli ve
birçok yönden zordur. Her
ne kadar çocuk, doðuþtan
genetik olarak anne-babadan alýnan özellikler taþýmasýna karþýn, her çocuðun ayrý
bir fiziksel yapýsý, kiþilik özelliði, davranýþ biçimi, psikososyal özellikleri, anlayýþý,
duygusal yapýsý, zekâ kapasitesi ve ruhsal geliþimi bulunmaktadýr. Bütün bu özellikler, aile ortamý ve devamlý
deðiþen çevre þartlarý ile etkileþince ortaya birçok yönü ile
anne-babadan farklý bir biyopsikososyal yapý ortaya
çýkmaktadýr.
Çocuklarý anlamak

açýsýndan çok önemli bir
noktadýr. Anne babalarýn çocuklarýn ruh dünyalarýna inmeden yönlendirme ve eðitim gayretleri, çoðu zaman
hedefine ulaþmaz. Anne-babalar her gün birlikte olduklarý, günlük iþleri birlikte
yaptýklarý çocuklarýný bazen
tam olarak tanýyamamakta
ve onlarýn psikososyal geliþimini iyi yönde yönlendirememektedir. Bazý anne-babalar, çocuklarýnýn sadece
fiziksel bakýmlarýna yönelik
beslenme, barýnma, saðlýk
problemlerini gözetip; onlarýn olaylar karþýsýndaki düþüncelerini, tepkilerini, yorumlarýný, üzüntülerini, sevinçlerini, ruhsal yönlerini
gerektiði kadar hesaba katmazlar.

Bütün bu sorularýn ve bazý
bilinmeyenlerin yaný sýra çocuklarýn psikososyal geliþimini ve kiþilik geliþimini doðru
yönlendirmek anne-babala-

Çocuklarýn genel davranýþ
özelliklerini tam olarak anlamak ve onlarýn ruh dünyalarýna inmek onlarýn psikososyal geliþimini yönlendirmek

Ne yazýk ki, çoðu zaman
günlük olaylar ve geliþmelerin arasýnda çocuklarýn olaylar karþýndaki ruhsal tepkisi
en son akla gelmektedir.
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• Dengeli eðitim ve yönlendirme
• Anne-babanýn çocuða karþý kendi
aralarýndaki söz ve davranýþ birliði
• Çocuða karþý aþýrý hoþgörü veya
aþýrý disiplin uygulamalarýndan kaçýnma
• Olaylar ve ilerleyen süreç içinde çocuða yansýyan davranýþlarýn tutarlý
olmasý ve zaman geçtikçe farklýlaþmamasý
• Çocuða tepkilerinin yersiz ve abartýlý olmamasý
• Güzel ve faydalý þeylerde çocuðun
davranýþlarýnýn onaylanmasý, hatalý
durumlarda uygun bir þekilde cezalandýrýlmalarý
• Yapýlan yanlýþlarýn sonucunda
sadece kýzmak deðil, nedenini mantýk çerçevesinde açýklanmasý ve ona
doðru hedefin verilmesi
• Onlara her zaman koþulsuz deðer
verilmesi
• Çocuklarýn kiþilik yapýlarýna saygýlý
olunmasý
• Onlara söz hakký tanýnmasý
• Çocuklara sevildiklerinin hissettirilmesi
• Onlara güven duygusunun aþýlanmasý
• Sosyal ve psikolojik geliþiminin
yakýndan takip edilmesi
• Gösterilen davranýþ problemlerine
karþý duyarlý olunmasý, zamanýnda ve
erken müdahale edilmesi
• Kendi psikolojik sýkýntýlarýnýn
çocuklara yansýtýlmamasý
• Onlardan geliþim ve kapasitelerinin
üzerinde beklentiye girilmemesi
• Çocuklara yeterince zaman ayrýlmasý
• Sosyal çevrelerinin farkýnda olunmasý
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Tchibo Türkiye’deki ilk þubesini açtý!
Ýstanbul- Almanya’nýn büyük
kahve þirketi Tchibo, Aralýk ayýndan itibaren Türkiye’de de
hizmet veriyor. Kahve kalitesi
açýsýndan özellikle Avrupa’da
büyük talep gören Tchibo
Türkiye’deki ilk þubesini Ýstanbul’da açtý. 2010 yýlýna kadar

Yeni Vatan
Gazetesi,
kurumunuzu

50.000
aile ile

þube sayýsýnýn ülke çapýnda
100’e ulaþmasý hedefleniyor.

Satýlýk Market
16. Viyana’da Koppstrasse üzerinde
çalýþýr durumdaki marketimizi satýyoruz

Tel.: 0699 19 75 00 07
Viyana’da 50 km hýz
sýnýrýna dikkat!
Viyana- Viyana’da 12 Aralýk
2005 tarihinde uygulanmaya
baþlanan hýz sýnýrlamasýna
göre sürücüler þehir içinde
50 km hýzla gidecek. Daha
önce dört þeritli yollarda 60
ve 70 km olarak uygulanan
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Avusturya’da vatandaþlar soruyor:

TBMM’nin ‘Yeþil Sermaye’ takip
komisyonu Avusturya’ya gelecek mi?
Viyana- Yýllardýr Avrupa’nýn
birçok köþesinde ‘Yeþil Sermaye’ diye adlandýrýlan holdingler
tarafýndan ortaklýk vaadiyle paralarý toplanan ve maðdur duruma düþen Türk vatandaþlarýnýn her gün çoðalan þikâyetleri
üzerine, bu kurumlar TBMM
tarafýndan mercek altýna alýnýyor. Vatandaþlarýn þikâyetleri
doðrultusunda oluþturulan bir
komisyon çok yönlü bir soruþturma baþlattý. Üç AKP’li bir
CHP’li ve bir Sermaye Piyasasý
Kurulu üyesinden oluþan komisyon ilk iþ olarak þikâyetleri
yerinde inceleme ve maðdur
olmuþ Türk vatandaþlarýný dinleme kararý aldý. Bu yüzden Aralýk ayý baþýnda Almanya’nýn
Münih kentinde toplantýlara
baþlayan komisyon önümüzdeki günlerde Almanya’yý karýþ
karýþ dolaþacak. Tüm bu geliþmeler olurken, Avusturya’da
yaþayan ve ‘Yeþil Sermaye’ye
paralarýný kaptýran onca Türk
vatandaþýna devletin yardým
elini uzatmamasý, hem Avusturya’daki Türklerin tepkisini

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi

çekti. Yeni Vatan Gazetesi’ni
arayan Yeþil Sermaye maðdurlarý ‘TBMM, Avusturya’ya niye

gelmiyor?. Neden hiç bir gazete bu konuyu dile getirmiyor?
Binlerce insan Avusturya’da

parasýný kaptýrmýþ durumda,
bunalým ve intiharýn eþiðinde.
Yazýklar olsun.’ dedi.

Avusturya’da Türkiye’ye
En eleþtirel gözle bakan Tirollüler

“Avrupa’ya göç acilen önlenmeli”

Viyana- Avrupa’da Türkiye’nin AB’ye katýlýmýna en karþý
olan bölge Tirol.
Avrupa barometresi anketinin
Avusturya ile ilgili bölümünde, Tirollülerin yüzde 96’sýnýn
Türkiye’nin AB’ye katýlýmýna
karþý olduðu, bu oranýn Türkiye karþýtlýðý ile tanýnan Salzburg’ta yaklaþýk yüzde 50 olduðu belirtiliyor.
Kurier Gazetesi’nin verdiði
habere göre Karintiya’da bile

Viyana- FPÖ’lü milletvekili
Andreas Mölzer Paris’te patlak veren göçmen ayaklanmasýna iliþkin yaptýðý açýklamada, Fransýz aþýrý saðcý parti
Front National ile ayný görüþü
paylaþtýðýný, Avrupa ülkelerine olan göçün bir an önce
önlenmesi gerektiðini belirtti.
Sürekli artan bu göçün Avrupalý halkýn yaþamýný olumsuz
etkilediðini, hatta son olaylara bakýlarak bu göçün halkýn
yaþamýný tehlikeye soktuðunu
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Türkiye’ye karþý olanlarýn oraný Tirol’dekinden daha düþük.
Avrupa Birliði Komisyonu
Avusturya Raporunu resmen
23 Ocak’ta Viyana’da kamuoyuna sunacak. Avusturya’nýn yüzde 80 ile Avrupa’da
Türkiye’ye en eleþtirel gözle
bakan ülke olduðu ise daha
þimdiden biliniyor. Bu araþtýrmaya göre Avrupa Birliði ülkelerindeki ortalama yüzde
55 olarak belirtildi.

Türkiye düþmaný FPÖ’lü Andreas Mölzer:
ifade etti. Mölzer, Fransa’daki
son olaylarýn hâlâ çözümlenmediðini, kýþ þartlarý nedeniyle þimdilik sakinleþtiðini vurguladý.
Andreas
Mölzer

