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YENÝ VATAN GAZETESÝ

Cumhurbaþkaný Dr. Fischer�den
Yeni Vatan Gazetesi okuyucularýna

BBaayyrraamm  MMeessaajjýý

VViiyyaannaa  - Avusturya Cumhurbaþkaný Heinz Fischer Ramazan
Bayramý münasebeti ile Yeni Vatan Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Birol Kýlýç�a gönderdiði bbaayyrraamm  mmeessaajjýýnnddaa  bbüü-
ttüünn  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzaa  ��Önümüzdeki Ramazan Bayramý
nedeniyle �Yeni Vatan Gazetesi� yazý iþleri mensuplarýný ve
ttüümm  ookkuuyyuuccuullaarrýýnnýý  iiççtteennlliikkllee  sseellaammllaarrýýmm..  30 gün boyunca
oruç tutulan Ramazan Ayý, imtina ve kendine hakimiyetin
dikkate deðer bir þekli olarak bilinir.  asýllý kiþilerin ülkemiz-
de kendilerini rahat hissettiklerini umuyor, karþýlýklý anlay-
ýþ ve iyi niyet konusunda olumlu  geliþmeleri izlemekten
daima memnuniyet duyuyorum��  ddeeddii. Cumhurbaþkaný�-
nýn, Yeni Vatan Gazetesi�ne gönderdiði orijinal mesajý say-
fa 3�te (yandaki sayfa) ve Türkçe�sini bire bir tercüme halin-
de yanda okuyucularýmýzýn dikkatine sunuyoruz. Cumhur-
baþkaný Fischer mektubunda ��YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii��,,    iillggii
ççeekkeenn  yyaarraattýýccýýllýýððýýyyllaa  kküüllttüürrlleerriinn  bbiirr  aarraaddaa  oolluummlluu  ggeelliiþþmmeessii-
nnee  kkaattkkýýddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddýýrr..  BBuu  ççaallýýþþmmaallaarrýýnnddaann  mmeemmnnuunniiyy-
eett  dduuyyuuyyoorruumm  vvee  ggeelleecceekkttee  ddee  ddeevvaamm  eeddeecceeððiinnddeenn  eemmii-
nniimm..  ..��

Cumhurbaþkaný Heinz Fischer�in Genel Yayýn Yönetmeni 

Birol Kýlýç�a gönderdiði bayram mesajýnýn tercümesi

Sayýn Genel Yayýn Yönetmeni,

Önümüzdeki Ramazan Bayramý nedeniyle �Yeni Vatan

Gazetesi� yazý iþleri mensuplarýný ve ttüümm  ookkuuyyuuccuullaarrýýnnýý

iiççtteennlliikkllee  sseellaammllaarrýýmm..  Türk asýllý kiþilerin ülkemizde kendileri-

ni rahat hissettiklerini umuyor, karþýlýklý anlayýþ ve iyi niyet

konusunda olumlu  geliþmeleri izlemekten daima memnu-

niyet duyuyorum. 

Osmanlý kültürünü tanýmak kuþkusuz son derece ilginçtir ve

bu zengin mirasýnýzý Avusturya�da ne þekilde sürdürüp geliþ-

tireceðiniz de sadece sizin elinizdedir. Geliþtirilmiþ olan en -

tegrasyon  önerileri, dil eðitimi ve Ýslam din dersi olanaklarý

kabul görmüþ ve geniþ bir kitle tarafýndan kullanýlmaya

baþlanmýþtýr. 

�Yeni Vatan Gazetesi�,  ilgi çeken yaratýcýlýðýyla kültürlerin

bir arada olumlu geliþmesine katkýda bulunmaktadýr. Bu

çalýþmalarýndan memnuniyet duyuyorum ve gelecekte de

devam edeceðinden eminim. 

30 gün boyunca oruç tutulan Ramazan Ayý, imtina ve ken-

dine hakimiyetin dikkate deðer bir þekli olarak bilinir. Ýnanan

Müslümanlar bu uygulamayý bütünlemek üzere geceleri

Kuran-ý Kerim okuyarak, Ýslam dini konusundaki bilgilerini

arttýrýp katkýlarýný geliþtiri. 

Böylece, sizlerin ülkemize birçok yönden zenginlik kazandýr-

dýðýnýzý biliyor ve bu geliþmenin olumlu olduðuna kesinlikle

inanýyorum. 

Yayýmcý ve Genel Yayýn Yönetmeni Sayýn Birol Kýlýç�a, �Yeni

Vatan Gazetesi� çalýþanlarýna ve çok kýymetli okurlarýna

esenlikler dilerim.

Cumhurbaþkaný Dr. Heinz Fischer 

Avusturya
Cumhurbaþkaný  
Dr. Heinz  Fischer
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Avusturya�da yaþayan sevgili
vatandaþlarým ve yurttaþla-
rým, Ramazan Bayramýnýzý
içtenlikle kutluyorum. Bay-
ramlar sevgi, hoþgörü, dost-
luk, dayanýþma gibi hisleri
her zaman olduðundan
güçlü  hissettiðimiz, hayatý-
mýzda çok özel yeri olan
günlerdir. Bu günler bizlere,
büyüklerimize saygýlarýmýzý
sunma, yakýnlarýmýzýn hatýr-
larýný sorma ve kaybettikleri-
mizi anma, dargýn olduklarý-
mýzla  barýþma vesilesi saðla-
maktadýr. Bu yýl Ramazan
Bayramýný Avusturya�da ger-
çekleþtirilen seçimler sonra-
sýnda, Hükümet kurma çalýþ-
malarýnýn devam ettiði bir
dönemde kutluyoruz. Avus-
turya�da yapýlan seçimlere
Türk toplumu içinde Avus-
turya vatandaþlýðý kazanan-
larýn da  büyük bölümünün
ilgi gösterdiklerini ve yurt-

taþlýk görevlerini hem seç-
men, hem aday olarak kul-
landýklarýný gözlemlemekten
memnuniyet duyuyorum.
Türk toplumunun siyasete
ilgi göstermesi, içinde yaþa-
dýðý topluma uyum saðla-
makta olduðunun en önem-
li iþaretlerinden biridir. Bu
vesileyle, seçim kampanyasý
boyunca  bazý siyasi partiler-
ce yabancýlarý ve bu baðlam-
da Türk toplumunu da ilgi-
lendiren ve zaman zaman
kýrýcý olabilecek söylemlerin
ve sloganlarýn kullanýlmasý-
na raðmen, Türk toplumu-
nun itidalli ve vakur bir þekil-
de hareket etmesini takdirle
karþýladýðýmý ve bunun esa-
sýnda bu tür önyargýlý söy-
lem ve sloganlara karþý en
güzel cevabý oluþturduðunu
belirtmek isterim.   Avustur-
ya�da yaþayan   Türk toplu-
munun Avusturya�yý benim-

semesini, bu ülkenin sevinci-
ne ve tasasýna içtenlikle or-
tak olmasýný, Avusturya top-
lumuna katkýda bulunmasýný
arzu ediyoruz.  Her þeyden
önce Türk toplumunun re-
fah ve huzuru için bunun ö-
nem taþýdýðýna inanýyoruz.
Avusturya toplumu içinde
siyasetten ekonomiye, sana-
ta, bilime, spora kadar yaþa-
mýn her alanýnda ön plana
çýkan, baþarý kazanan Türk-
ler bulunduðunu görmekten
memnuniyet duyuyorum.
Bunlarýn sayýlarýnýn arttýrýl-
masýný arzu ediyoruz. Bu ba-
kýmdan, özellikle ailelere ço-
cuklarýnýn eðitimine büyük
önem verilmeleri ve bu
konuda ellerinden gelen her
türlü fedakarlýðý göstermele-
ri çaðrýsýnda bulunuyorum. 
Toplumumuzu daha güçlü
kýlacak ikinci husus da toplu-
mumuzun birlik ve uyum

içinde olmasýdýr. Þüphesiz ki
iþbirliði içinde hareket ede-
cek toplumuz sorunlarýný
daha kolay çözecek, sesini
daha güçlü duyurabilecektir.
Avusturya�da yaþayan vatan-
daþlarýmýzýn her biri Tür-
kiye�nin bu ülkedeki temsil-
cileridir. Bu bakýmdan, AB
üyelik sürecinde, Avustur-
ya�daki Türk toplumuna da
görevler düþmektedir.  Bu
baðlamda, Avusturya�da da
ülkemizi tanýtýcý, mevcut
önyargýlarý giderici çalýþma-
larýn sürdürülmesi, Türki-
ye�nin AB üyeliðinin AB için
bir kazaným olduðunun Hü-
kümet ve kamuoyuna anla-
týlmasý hususunda Avus-
turya�daki  Türk toplumu-
nun  iþçisi, iþadamý, sanatçý-
sý, politikacýsý, bilim adamý,
öðrencisi ile katkýda bulun-
masý  önem taþýmaktadýr.
Son olarak, Avusturya�da ya-
þayan vatandaþlarýmýza, Tür-
kiye�nin her zaman kendile-
rinin yanýnda olduðunu vur-
gulamak istiyorum. Vatan-
daþlarýmýzýn karþýlaþtýklarý
sorunlara çözüm bulunma-
sýna yönelik çalýþmalar her
zaman önceliðimizi oluþ-
turmaktadýr. Bu düþünceler-
le, Ramazan Bayramýnýzý
tekrar kutluyor, bu anlamlý
günleri yakýnlarýnýz ve tüm
sevdiklerinizle birlikte, saðlýk
ve  mutluluk  içinde geçir-
menizi diliyorum.

Saygýlarýmla, 
T.C Viyana Büyükelçisi
Selim Yenel 

Büyükelçi Sayýn Selim Yenel�in 
Bayram mesajý
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BBiirr  RRaammaazzaann  aayyýý  ddaahhaa  ssoonnaa
eerreerrkkeenn,,  ttüümm  ookkuuyyuuccuullaarrýý-
mmýýzzýýnn  RRaammaazzaann  BBaayyrraammýý��nnýý
ccaannddaann  kkuuttllaarrýýzz..

BBiirrooll  KKIILLIICC
Bereketi bol, hayrý çok olan
Ramazan ayý yardým, baðýþ,
rahmet ve ihsan olarak gö-
nüllerde taht kurmuþtur.
Ramazan ayýnýn taçlandýrýl-
masý barýþma günleri olan
bayram iledir. Avusturya�da
yaþayan Türkiye�den göç
etmiþ Müslüman insanlarýn
kendi kimliklerinin en belir-
leyici özelliklerini yaþadýklarý
ortamlardan bir tanesi Ra-
mazan ayýdýr. Ýster Muse-
vilik, ister Hristiyanlýk ister
ise mensubu olduðumuz
Ýslam gibi tüm semavi dinle-
rin tek bir ortak mesajý var-

dýr. Barýþ, hürriyet, insan
haklarý , kardeþlik ve bunla-
ra ulaþmak için ����nneeffss��llee
mmüüccaaddeellee����..  Ýþte bu bayram-
da Yeni Vatan Gazetesi ola-
rak �gelin kucaklaþalým, ba-
rýþalým� diyoruz. Çevremiz-
de küs olduðumuz ve belki
de incir kabuðunu doldur-
mayacak nedenlerle görüþ-
mediðimiz insanlarýn aran-
masý, bir kahve içilmesi ge-
rektiðine inanýyoruz. Özür
dilenmesi gerekiyorsa ister
adýna büyüklük, ister hatayý
kabullenme ve ders çýkarma
diyelim, özür dileyelim.

Herkes ama istisnasýz herkes
hatalarýndan ders çýkararak

barýþsýn diyoruz. Tüm oku-
yucularýmýzýn bayramý mü-
barek olsun, dostluk, barýþ
ve dayanýþma hep kalpleri-

mizin baþucunda rehber ol-
sun.  Barýþa merhaba, birli-
ðe  merhaba, bayrama se-
lam olsun.

Bayramda barýþa davet!
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Ýçimizden biri SPÖ�nün oy kralý
Dr. Haydar Sarý

VViiyyaannaa-  Dr. Haydar Sarý, 1 Ekim
2006 Avusturya Parlamento
Seçimleri�nde kendisine oy
veren kiþilere teþekkür etti.1
Ekim 2006 tarihinde gerçekle-
þen Avusturya genel seçimleri-
ne partilerin aday listelerinden
giren Türk adaylarýnýn aldýklarý
arasýnda en fazla oyu SPÖ`den
Dr. Haydar Sarý aldý. 
DDrr..  HHaayyddaarr  SSaarrýý��nnýýnn  ssaaddeeccee
LLaannddeesslliissttee��ddeenn  yyaannii  VViiyyaannaa
EEyyaalleettii��nnddeenn  aallddýýððýý  tteerrcciihhllii  ooyy
ssaayyýýssýý  ((33662266  ooyy))  iillee  ttüümm  SSPPÖÖ��ddee
rreekkoorr  kkýýrrddýý..  DDrr..  SSaarrýý��ddaann  ssoonnrraa

IIrraakk��llýý  bbiirr  bbaabbaa  iillee  AAvvuussttuurryyaa��llýý
aannnneeddeenn  oollaann  ÖÖmmaarr  AAll  RRaawwii
33333377  tteerrcciihhllii  ooyy  aallddýý..  DDrr..  SSaarrýý��yyýý
vvee  OOllmmaarr  AAll  RRaawwii��yyii  vvaattaannddaaþþllaarr
kkuuttllaaddýý..
Dr. Sarý binlerce oy almasýna
karþýn parlementoya girebilmek
için kulis çalýþmalarý yapýyor. Dr.
Sarý�nýn en büyük destekçisi ise
Türkler ve Müslümanlar. Dr.
Haydar Sarý, baþarýsýnýn arka-
sýndaki en büyük gücün kendi-
sine ve partisine inanan,
destek olan insanlar olduðunu
söylüyor. Sivil Toplum Kuru-

luþlarý yöneticileri ve çok sayýda
vatandaþ tarafýndan kazandýðý
oylarýn coþkuyla karþýlandýðýný
ifade eden Dr. Sarý, �Oylarýmý-
zýn arkasýnda bize inanan ins-
anlarýn gücü var. Avusturya�da
vatandaþlarýmýzýn yaþadýklarý
sorun ve sýkýntýlarý yakýndan
biliyorum. Bugüne kadar bu
sorunlarýn çözülmesi için
yoðun uðraþ verdik. Böyle bir
oy almam tesadüf deðil. Bu
kiþiliðimizin ve güvenin bir
göstergesidir. Bundan sonra da
elimden gelen her þeyi yapaca-

ðýma emin olabilirsiniz� dedi.
NNeeddeenn  3300..  ssýýrraa!!

Avusturya Sosyal Demokratlar
Partisi�nde, en fazla tercihli oy
almasýna vesile olan insanlar,
Dr. Sarý'nýn mutlaka, Avusturya
Parlamentosu�na girmesi ve
kendilerinin sesi olmasýný istiy-
orlar. Ancak, Dr. Sarý'nýn SPÖ
tarafýndan Viyana'dan 30. sýra-
da aday olup Viyana�dan 13
adayýn ayný partiden seçiliyor
olmasý kafalarý karýþtýrýyor. 
Bu günlerde seçmenlerin göz-

Dr.  Haydar  Sarý

��OOyyllaarr  ttaammaamm;;  
ssýýrraa  MMeecclliiss��ttee!!��

Dr.  Haydar  Sarý  sadece  Viyana  Eyaleti�nden
(Landesliste)    aldýðý  tercihli  oy  sayýsý  (33662266
oy)  ile  tüm  SPÖ�de  rekor  kýrdý.  Dr.  Sarý�dan
sonra  Irak�lý  bir  baba  ile  Avusturya�lý  anne-
den  olan  Ömar  Al  Rawi  33333377 tercihli  oy
aldý.  Vatandaþlar  Dr.  Haydar  Sarý�yý  ve
Omar  Al  Rawi�yi  kutladýlar.  Dr.  Haydar  Sarý
oy  kullanan  herkese  caný  gönülden  teþek-
kür  ederek,  �Elimden  geldiði  kadar  her
yerde  güçlü  sesiniz  olacaðým�  dedi.
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leri SPÖ Genel Merkezi�ne
çevrilmiþ durumda.
SPÖ neden Dr. Sarý�yý ilk 13 kiþi
arasýnda aday göstermedi diye
hesap soran vatandaþlar,
en fazla oyu alan adaylarýna
haksýzlýk yapýlmamasýný söylüy-
orlar. Dr. Sarý'nýn özellikle, Türk
ve Müslümanlar�a karþý düþ-
manca yaklaþan aþýrý saðcý
FPÖ'ye karþý çýkýþlarý ve demo-
kratik söylemleri, parlamento-
da da baþarýlý bir tablo sergi-
leyeceðini gösteriyor. 

TToopp  SSPPÖÖ��ddee
SPÖ�nün birçok Türk�ü seçile-
meyecekleri yerlere koymasý
dikkat çeken noktalardan biri.
Tercihli oy diye Türklere �Gidin
sokaklarda oy toplayýn!� diyen
SPÖ, bu güne kadar parlamen-
toya giren kiþi sayýnýn üç oldu-
ðunu bilmiyor mu? Avustur-
ya'da tercihli oyla parlamentoya
girmek için 20 bin oy gerekiyor.
Viyana'daki Türkler büyük bir
baþarý kazanan Dr. Haydar
Sarý'nýn baþarýsýný herkese anla-
týyorlar. Ayrýca Türkler, Dr.
Sarý'ya haksýklýk yapýlmamasýný
da istiyorlar. Seçmenler, Sarý'yý
mecliste görmek istediklerini
belirttiyor.
Bütün bu geliþmelerin ardýndan
konuþtuðumuz Dr. Sarý, kendi-

sine verilen oylarýn hepsinin net
olduðunu, insanlarýn bilerek ve
isteyerek bu oylarý verdiklerini
söyledi. Oy verme sisteminin
daha kolaylaþtýrýlmasýný da
savunan Dr. Sarý�nýn baþarýsý
azýmsanacak gibi deðil.

Dr. Haydar Sarý, özellikle Türk,
Müslüman ve azýnlýkta olan in-
sanlarýn vereceði oylarýn çok
önemli olduðunu, insanlarýn
siyasette bir bütün olarak hare-
ket etmesi gerektiðini kaydetti.
Dr. Sarý, �Çok kýsa bir süre için-
de, sýnýrlý olanaklarla bu yarýþý
baþarýyla tamamladýk. Karþým-
da büyük rakiplerim vardý.
Bunlarýn elinde medya tekeli,
finansman sorunu yaþamadan,
oturma odalarýmýza kadar gir-
melerine raðmen, bizim daha
baþarýlý olmamýz, insanlarýn
kendilerinden birinin de parla-
mentoda olmasý yönünde duy-
arlýlýk kazanmasýnýn bir ürünü-
dür�.
Dr. Sarý konuþmasýný þöyle sür-
dürdü:
�Bu durum Türklerin ve bizim
gücümüzü gösteriyor. Güç der-
ken kendimden söz etmiyo-
rum. Bu güç seçmenlerimizin
gücüdür. Kimi görsem bana,
Haydar Bey sizin bu baþarýyla
muhakkak meclise girmeniz
lazým diyor�  Ýnsanlar haklý.
Seçmenler verdikleri oylarýn bir
iþe yaramasýný istiyor. Eðer ben
meclis dýþýnda kalýrsam insanla-
rýn seçimlere olan güveni sarsý-
lýr. Baþka bir seçimde oy bile
vermezler. Ben buna inanýyo-
rum. Oy veren ben de olsam
ayný þeyi düþünürüm. Artýk þu
ülkeye ne kazandýrabilirizi
konuþalým. Türklerin Avusturya
ve Avrupa için yaptýklarý orta-
dadýr. 

ÖÖnneemmllii  bbaaþþaarrýý
Bu seçimlerde çok önemli bir
baþarý elde etttik. Buna ilk kez
rastlanýyor. Tercihli oy sistemi
karýþýk bir sistemdir. Elimizdeki
oy rakamlarýný aslýnda 5 ve 10
ile çarpmak gerekiyor. Eðer bu
kadar karýþýk bir sistem olma-
saydý baþarýmýzý herkes göre-

cekti. Ýnsanlarýmýz ve Türk top-
lumu için artýk olumlu þeyler
söylemek lazým. Oy verme
sisteminin daha basit olmasýný
isterdik. Ýnsanlarýmýz nasýl oy
vermeleri gerektiðini bilmiyor-
lar. Bizim bir takým sýkýntýlarýmýz
vardý. Birincisi maddi güçümüz
sýnýrlýydý. Ýkincisi organizasyon
çatýsý kurabilecek, parti çalýþ-
malarýný bilen insan sayýmýz çok
az. Finans sorunlarýmýz ve bun-
lara benzer þeyler vardý. Ancak
biz yine de elimizden gelenin
en iyisini yaptýk. Bu hepimizin
baþarýsýdýr.

ÖÖrrnneekk  oollaallýýmm
Pozitif düþünmemiz ve düþün-
düklerimizi hayatýmýza uyarla-
mamýz lazým. Baþarýlý olmanýn
yollarý belli aslýnda. Biz de bu
yollarý biliyoruz. Ve önümüzde-
ki süreçte çalýþmalarýmýza
devam edeceðiz.
Seçim öncesinde iyi bir hazýrlýk
dönemi geçiremedik. Gazete-
lere istediðimiz gibi ilan ver-
emedik. Özellikle kendini göç-
menlerin sesi olarak nitelendi-
ren gazetelere. Bir göçmenin
baþarýsýný görmezden geldiler.
Bazý Avusturya gazeteleri bizi

manþetlerine taþýrken, kendi
basýnýmýz bizi sayfalarýna taþý-
madý bile. Bunu herkes için söy-
lemem mümkün deðil tabii ki.
Kollektif çalýþmalarýmýzý gerek-
tiði gibi kamuoyuna taþýyama-
dýk. 

ÝÝnnssaannllaarr  kkeennddiilleerriinnee  ooyy  vveerrddii
Ben insanlarýn umut oylarýný
aldým. Ýnsanlar benden umut
bekleyerek oy attýlar. Çalýþmala-
rýmýzý destekleyen insanlara ne
kadar teþekkür etsek azdýr. Bir
önceki seçimlerde 2 bin 5 yüz oy
almýþtýk. Yani çýtamýz her geçen gün
yükseliyor. 
Sorunlarýmýzý sýralayacak olursak;
1)  Organizasyon  eksikliði
2)  Finansman  yetersizliði
3)  Zaman  yetersizliði
4)  Profesyonel  insanlara  ulaþamama
veya  particiliði  bilen  insan  sayýsýnýn
az  olmasý.
21 yaþýndan beri politikayla uðraþa-
rak insanlara yardýmcý olmaya çalý-
þýyorum. Politika eðitimi aldým.
Birçok özel çalýþmam var. Hala sosyal
politikalar üzerine çalýþmalar yapýyo-
rum. Ýnsanlarýn sorunlarýný çözmek
için sosyal politikalar oluþturuyoruz.
Yani kurumlarýn çalýþmasý politik bir
konudur. Politika hayatýn her yerin-
de. Önemli olan onu nasýl gördüðü-
nüz ve yönettiðinizdir�.
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VViiyyaannaa-  1 Ekim 2006 tarihinde
gerçekleþen Avusturya genel
seçimlerine partilerin aday liste-
lerinden giren Türk adaylarý
arasýnda en fazla  oyu SPÖ`den
Dr. Haydar Sarý aldý. Dr. Haydar
Sarý�nýn sadece Viyana Eyale-
ti�nden aldýðý tercihli oy sayýsý
tüm SPÖ Viyana Eyaleti�nde
rekor kýrdý. Parlamentoya gire-
bilmek  için 25 bine yakýn ter-
cihli oy gerektiði öðrenildi. Bu
güne kadar Avusturya Parla-
mentosu�na tercihli oy ile giren
üç milletvekilinin seçilmiþ olma-

sý, partilerin Türkler�i arka sýra-
larda seçilemeyecek yerlerde
göstermesi, Türk asýllý Avus-
turya vatandaþlarý tarafýndan
samimiyetsizlik olarak deðer-
lendirildi.

ÖÖVVPP

21. sýradan aday gösterilen
Þirvan Ekici, 449 Landesliste
(Eyalet Listesi) 

47. sýradan aday gösterilen
Mustafa Ýþçel, 204 Landesliste
(Eyalet Listesi)

SSPPÖÖ

7. sýradan aday gösterilen
Nurten Yýlmaz, 1081

(1081 Landesliste + 1638
Wahlkreis)

30. sýradan aday gösterilen
Haydar Sarý, 3626 Landesliste

34. sýradan aday gösterilen
Mustafa Yenici, 173 Landesliste

39. sýradan aday gösterilen
Gülnaz Yýlmaz, 122 Landesliste

40. sýradan aday gösterilen
Akan Keskin, 42 Landesliste

47. sýradan aday gösterilen
Aziz Gülüm, 135 Landesliste

24. sýradan aday gösterilen
Omar Al-Rawi, 3337  Lan-
desliste 

YYEEÞÞÝÝLLLLEERR

47. sýradan aday gösterilen
Sibel Öksüz, 328 (328 Lan-
desliste+ 1010 Wahlkreis)

Türk adaylarýn aldýklarý Tercihli Oylar þöyle!
DDrr..  HHaayyddaarr  SSaarrýý  ttüümm  SSPPÖÖ  VViiyyaannaa  EEyyaalleettii��nnddee  AAvvuussttuurryyaa��llýýllaarr  ddaahhiill  aaddaayyllaarr  aarraassýýnnddaa

eenn  ffaazzllaa  tteerrcciihhllii  ooyyuu  aallýýrrkkeenn  OOmmaarr  AAll  RRaawwii  iikkiinnccii  oolldduu..

Avusturya�da göçmenler 2002
yýlý seçimlerinden beri tercihli
oy (Vorzugsstimme) kullanabi-
liyorlar. Peki; seçtiði partinin
yanýnda, belli bir aday için ter-
cihini belirtme imkaný veren
tercihli oylarla, doðrudan par-
lamentoya seçilme þansý
nedir? 
Geçen seçimlerde Viyana'dan
aday olan kiþinin, parti liste-

sinde yeri arkalarda da olsa
doðrudan parlamentoya gir-
mek için 25 bin 800�den fazla
tercihli oy almasý gerekiyordu.
Viyana'da bu kadar çok tercih-
li oy almayý baþarabilen tek bir
aday vardý, o da Wolfgang
Schüssel. Yani bu kadar çok
tercihli oy almak, büyük bir
partinin baþkaný kadar tanýn-
mýþ olmakla mümkün. Ama
parti baþkaný olan kiþiler zaten
listenin 65. deðil, 1. sýrasýnda
ve tercihli oylar olmadan da
meclise giriyor.

KKiimm  kkiimmii  kkaannddýýrrýýyyoorr
Son yýllarda bazý partilerin
baþvurduðu taktik, göçmen
seçmenlerin oylarýný toplamak
için listeye birçok Türk aday
koyup onlarý birbirleriyle yarýþ-
týrmak. Böylece hepsinin aile-
sinden, dost ve arkadaþ çevre-
sinden, derneklerinden oy
toplamak. Bu adaylarýn hepsi
canla baþla çalýþýp adayý oldu-
klarý partiye oy topluyorlar.
Anlaþýlan hepsine verilen bir
vaat var: "Sen çok tercihli oy
topla ki; gelecek seçimlerde
seni daha önlerden aday

yapalým". 
Durum böyle olunca, parti
içindeki konumunu iyileþtir-
meyi düþünen birçok aday
çevresinden oy topluyor. Tabii
durum gelecek  seçimlerde
deðiþmiyor ve parti yine yalnýz
bir-iki adayý deðil onlarca Türk
kökenli adayý listede gösterip
ayný taktikle oy toplamaya
devam ediyor.

SSiiyyaasseettee  ddaavveett
Evet, tercihli oyun anlamý bir
adayýn toplumda destek
görüp görmediðini gösterme-
si. Tabii ki; tercihli oy vererek
bir adayý parti içinde güçlen-
dirmeye çalýþmak mümkün ve
yararlý. Ama bunu yaparken
bazý partilerin oy toplama tak-
tiðine kanmamak lazým.
Çünkü böyle giderse, bunu
beleþe oy kapma yolu olarak
kullanan partiler her seçimde
20-30 Türk kökenliyi aday
gösterip, o adaylara verilen eþ-
dost oylarýný sahiplenecekler.
Tercihli oy vermenin yanýnda
seçmenlerin, inandýklarý parti
ve destekledikleri adaya sahip
çýkmak için yapmalarý gere-

ken, kendilerine yakýn bulduk-
larý partinin içine girip çalýþma
yapmalarý ve adaylarýný parti
içinden desteklemeleri. Çünkü
parti içinde çalýþmasý olmay-
an, görev almayan, çalýþmala-
ra katýlmayan bir adayýn "liste
süsü" olarak kalmaktan baþka
bir þansý yok.

SSöözz  hhaakkkkýý  iissttýýyyoorruuzz
Biz burada yasayan göçmenler
olarak, Avusturya'nýn gelece-
ðinde ve kendi geleceðimizde
söz sahibi olmak istiyorsak,
bazý partilerin sadece oy top-
lamak için kullandýklarý tercihli
oy taleplerine kanmamalýyýz.
Seçimlerden önce de sürekli
söylediðim gibi yalnýzca aday-
lara deðil, partilerin kendileri-
ne, yaptýklarý politikaya ve
adaylarýný ucuz taktiklerle oy
toplamak için kullanýp kullan-
madýðýna dikkat etmeliyiz. 
Siyasete aktif olarak katýlmak,
parti içinde görev alýp partinin
politikasýný etkilemek bir adayý
gerçekten desteklemek için
yapýlabilecek önemli bir çalýþ-
ma.

Tercihli oy parlamentoya götürür mü?Konuk  yazar

AAlleevv  KKoorruunn,,  YYeeþþiilllleerr  VViiyyaannaa
EEyyaalleett  MMeecclliissii  MMiilllleettvveekkiillii
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BBiirrooll  KKIILLIIÇÇ  //  AAnnaalliizz                                

HHeerr  ggeeççeenn  ggüünn  AAvvuussttuurryyaallýý
TTüürrkklleerr��iinn  ooyyllaarrýý  sseeççiimmlleerrddee
ddaahhaa  bbüüyyüükk  öönneemm  kkaazzaannýýyyoorr..

1 Ekim 2006 Seçimi�ni iyi analiz
etmemiz ve Avusturya�daki
Türk toplumu icin önemli nok-
talarýn altýný iyi çizmemiz gere-
kiyor. Ýlk olarak partilen aldýðý
oylara bir bakalým;

��  SSPPÖÖ    3355,,33%%      6688  MMiilllleettvveekkiillii
TTooppllaamm        11..666633..998866  kkiiþþii  ooyy  vveerr-
mmiiþþ      -11,,22%%  

��  ÖÖVVPP  3344..33%%      6666  MMiilllleettvveekkiillii
TTooppllaamm        11..661166..448833  kkiiþþii  ooyy  vveerr-
mmiiþþ            -88%%  

��  YYeeþþiilllleerr      1111  %%      1111  MMiilllleettvveekkiillii
TTooppllaamm            552200..113300  kkiiþþii  ooyy  vveerr-
mmiiþþ      ++11,,55%%

��  FFPPÖÖ  1111  %%        1111  MMiilllleettvveekkiillii
TTooppllaamm            551199..559988  kkiiþþii  ooyy  vveerr-
mmiiþþ        ++11%%

��  BBZZÖÖ  44,,11%%    77  MMiilllleettvveekkiillii
TTooppllaamm            119933..553399  kkiiþþii  ooyy  vveerr-
mmiiþþ      ++44,,11%%

SPÖ�nün 1 Ekim 2006 seçimin-
de, 2002 seçimlerinden yüzde
1,2 daha az oy aldýðý görüldü.
SPÖ kýsaca 2002 seçimlerine
nazaran 203 bin 373 adet
daha az oy aldý.

ÖVP bu seçimde son seçimden
tam 553 bin 690 adet daha az
oy aldý ve yüzde 8 oy kaybýna
uðradý. SPÖ ile ÖVP�nin bu
seçimdeki oy farký, özellikle 110
bin  Avusturya vatandaþýný çok
ilgilendiriyor. SPÖ ile ÖVP ara-
sýnda oy farký tüm Avus-
turya`da 47.503 oydur. Yani
47.503 kiþi. Bunlarýn  çoðu
Türk asýllý Avusturya vatandaþý
olabilir. Bu kadar seçmen oyla-
rýný SPÖ`ye vermese idi SPÖ

birinci Parti olamayacaktý. Özel-
likle bu seçimde SPÖ`nün ana
muhalefet partisi olarak oylarý-
ný arttýrmasý gerekirken düþür-
mesi ve sonunda parti baþkan-
larýnýn �öyle ya da bölye; biz
birinci partiyiz� demesi, aslýnda
Türk asýllý Avusturya vatandaþ-
larýnýn seçimlerde ne kadar
önemli olduðunu gösteriyor.
Yani Avusturya partileri arasýn-
daki oy farký ne kadar küçülür-
se, bu, ileride Türk asýllý Avus-
turya vatandaþlarýnýn oylarýný
kime vereceðinin deðerinin,
yani oylarýnýn Borsa deðerinin
artacaðýný gösteriyor. Bu duru-
mun Türkler�i koyun gibi aptal
yerine koyan ve seçmen listele-
rine Türk toplumunu temsil
etmekten aciz  Parti Askeri ve
Partizanlýk yapan isimleri ekley-
en, özellikle SPÖ, ÖVP ve
Yesiller�in dikkatinden kaçma-
masý gerekiyor. Tavanýn deðil
tabanýn sesi olacak Türk aday-
larýn, seçilemeyecek deðil seçi-
lecek yerden adaylýklarý önem
arz etmektedir. 
Tercihli oy ile birçok Türk adayý-
ný ortaya döken SPÖ, ÖVP  ve
Yesiller �Ýþ olsun torba dolsun�
diye Türkler�le dalga geçmek-
ten ve onlarý sadece oy poten-
siyeli olarak görmekten vazgeç-
meli. Bu demokrasinin temel
kuralý olmalý. 
Tercihli oyla bu güne kadar
Avusturya Parlamentosu�na üç
kiþi girmiþ; onlar da 25 bin oy;
evet yanlýþ okumadýnýz �25 bin�
oy almýþlar. Seçimlere milyon-
larca euro yatýran bu tanýnmýþ
isimler ancak 25 bin oy alýrken,
bu seçimde SPÖ Partisi�nde ter-
cihli oy sýralamasýnda oy kralý
olan Dr. Haydar Sarý`nýn, Türk-
leri býrakýn, Avusturya`lýlardan
daha fazla tercihli oy almasýna
raðmen (3635 oy) seçilememe-
sinin nedeni onun seçilemiye-
ceði yerden aday gösterilmesi-
dir. 

Viyana`dan bu güne kadar
toplam 13 Milletvekili çýkaran
SPÖ, Dr. Haydar Sarý�yý 30�uncu
sýradan aday gösterince tabi ki;
Dr. Sarý Avusturya Parlamen-
tosu�na girememiþtir. Parti baþ-
kanýnýn ve çevresinin zevkine ve
keyfine kalmýþ bir þekilde, eðer
isterlerse Dr. Haydar Sarý`yý mil-
letvekili yapabilirler. Þimdi vat-
andaþ SPÖ�ye �Nasýl oluyor da
SPÖ�nün tüm Avusturya aday-
larýndan daha fazla tercihli oy
almýþ bir adayý parlamento dýþý
kalýyor ve bir takým Bizans
oyunlarýnýn ve kýskançlýklarýn
esiri olabiliyor?� diye sormaz
mý? Peki Dr. Haydar Sarý`yý ter-
cihli oy ile seçen insanlar bu
�Ali Cengiz Oyunlarý� sonrasýn-
da SPÖ`ye hâlâ güven duyarlar
mý? Bu ÖVP ve Yeþiller için de
geçerlidir.  

Simdi; Yeþiller ile aþýrý saðcý
parti FPÖ arasýndaki oy farkýna
bakalým. Toplam 532 evet top-
lam �besyüzotuziki�. Ýki partinin
de milletvekili sayýsý 11. Ama
son seçimlerde bu
532 kiþi, Yeþiller�i
seçimde üçüncü
Parti yapmýþtýr. Bu
sayede Yeþiller Parla-
mento Baþkanlýðý
dahil olmak üzere,
parlamentoda daha
fazla güc kazanmýþ-
týr.  
Þimdi; siz de biliyor-
sunuz ki; binlerce
Türk asýllý Avusturya
vatandaþý SPÖ ile
birlikte  Yeþiller�e de
oy vermiþtir. 
Yani; 600 Türk Yeþil-
ler�e oy vermese ve
gidip SPÖ�ye veya
ÖVP�ye oy verse idi
Yeþiller dördüncü
parti olacaktý.
Dolayýsý ile Yeþiller
Türkler�i veya yaban-

cýlarý korumuþsa, bunun karþýlý-
ðýný Türkler Yesiller�e böyle
ödemiþtir. 

Burada iyi analiz edilmesi gere-
ken Türk asýllý Avusturya vatan-
daþlarýnýn oylarýnýn ileride öne-
minin artacaðýdýr. Kimse, kötü
adaylar ile insanlarý aldatmasýn.
Hizmet adamý istiyoruz! Tava-
nýn deðil, tabanýn sesi olan
insan istiyoruz! 25 bin oy
Avusturya Partilerinin bidiði
gibi Türkler�in tek baþýna alýp
Milletvekili seçilmesine engel-
dir. Bu güne kadar bir veya iki
kiþi bunu baþarmýþ. Çok Türk
adayý istemiyoruz. Seçilecek
yerden doðru insanýn oylarý
toparlayýp, gerçek sesimiz ola-
rak parlamentoya girmesini isti-
yoruz. Gelecek seçimelerde
Türk toplumu, tüm partilerden
bu Ali Cengiz oyununa dur
demelerini bekliyor. Siyasi parti-
ler Türkler�i SEÇÝLEMEYECEK
yerlerden aday gösterip kamu-
oyunun aðzýna bir parmak bal
çaldýlar. Bu son olsun.

25 binlik Ali Cengiz oyununa dur diyelim

�Uyanalým�

DDrr..  AAllffrreedd
GGuusseennbbaauueerr
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Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Büyükelçisi A.Mithat Balkan 

AAnnkkaarraa- Emniyet Genel
Müdürlüðü tarafýndan pasa-
portlarýn deðiþtirilmesiyle ilgi-
li baþlatýlan proje, bu yýl so-
nunda tamamlanýyor. Üzerine
çip yerleþtirilecek ve barkod
sistemine uygun hale getirile-
cek olan yeni pasaportlar,
2007 yýlýnýn baþýndan itibaren
kullanýlmaya baþlanacak.
Rengi de deðiþen ve birden
fazla güvenlik katmaný olan
pasaportlarýn sahtesinin ya-
pýlmasý mümkün olamayacak. 

Pasaportu alacak kiþiyle ilgili
tüm bilgiler çipe yerleþtirile-
cek. Artýk pasaport bürolarýn-
da, pasaportlarla ilgili bilgiler,

bilgisayar ortamýnda tutula-
cak. Yeni düzenleme sayesin-
de giriþ ve çýkýþlarda herhangi
bir engeli bulunmayan kiþile-
rin havaalanlarýnda pasaport
kontrolünden kaynaklanan
bekleme süreleri ortadan kal-
kacak.

DDiijjiittaall  iimmzzaa
Pasaport almak için sadece
nüfus cüzdaný yeterli olacak.
Pasaport almak isteyen kiþile-
rin bürolarda stüdyo ortamýn-
da dijital fotoðraflarý çekile-
cek, bu fotoðraflar pasaport
defterine yapýþtýrma yerine bir
yazýcý ve laminasyon cihazýyla
yerleþtirilecek. 

Türk pasaportlarýnda 
çip dönemi baþlýyor

AAnnkkaarraa�da bulunan Avusturya
Büyükelçiliði�nde yeni görevine
baþlayan Büyükelçi Heidemaria
Gürer Türk basýný tarafýndan
�milli yenge� diye tanýtýldý. 21
senedir bir Türkle evli olan
Gürer, tayininin Anakara�ya
çýkmasýndan çok memnun.
�1983 yýlýndan beri Türkiye�ye

senede en az bir kere geldim.

Türkiye iyi tanýdýðým bir ülke-
dir. Türkleri de yakýndan
tanýyorum� diyen  Gürer, þim-
diye kadar Eski Yugoslavya,
Çekoslovakya ve Finlandiya�da
dýþ görevlerde bulundu. Heide-
maria Gürer Cumhurbaþkaný
Ahmet Necdet Sezer�e güven
mektubunu sunduktan sonra
görevine baþladý. 

�Milli Yenge�
bir Avusturyalý

AAnnkkaarraa�� Genelkurmay Baþ-
kanlýðý, Atatürk'ün Avustur-
ya'da kaldýðý dönemle ilgili
herhangi bir not defteri bu-
lunmadýðýný açýkladý. 
Eylül ayýnda  MGK Genel Sek-
reterliði'nin düzenlediði 'Yurt-
dýþý Gezilerinin Atatürk Üze-
rindeki Etkileri' baþlýklý panel-
de konuþan Prof. Dr. Ahmet
Mumcu, Atatürk'ün 1918'de
saðlýk nedenlerinden dolayý
gittiði Viyana'da her gün
düzenli olarak not tuttuðunu,

bu notlarýn yer aldýðý defter-
lerin de Genelkurmay Harp
Dairesi�nde bulunduðunu
söylemiþti. Atatürk Araþtýrma
Merkezi Baþkaný Prof. Meh-
met Saray da, ATASE'den
(Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Baþkanlýðý), incelemeler bitin-
ce defterleri kendilerine ver-
me sözü aldýklarýný belirtmiþ-
ti. Ancak Genelkurmay Baþ-
kanlýðý söz konusu defterlerin
kendilerinde olmadýðýný açýk-
ladý. 

Ata'nýn Viyana 
notlarý yokmuþ 

AAvvuussttuurryyaa��nnýýnn  yyeennii  EEllççiissii  
HHeeiiddeemmaarriiaa  GGüürreerr
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BBeerrlliinn- Milli Savunma Bakanlýðý
Asker Alma Dairesi �nde görevli
Albay Serdar Altunyuva, Albay
Zekai Karaca ve Binbaþý Birol
Durmuþ�tan oluþan askeri heyet
Almanya�da düzenledikleri as-
kerlik bilgilendirmesinde yurtdý-
þýnda çalýþanlarýn þimdiye kadar
sadece iki sene olan askerlik

erteleme süresinin beþ yýla çýka-
rýlacaðý haberini verdi.
Dövizle Askerlik Kýsým Amiri
Binbaþý Durmuþ, 2 Ocak 2007
celbinin Kurban Bayramý dola-
yýsýyla 8 Ocak 2007�ye ertelen-
diðini söyledi.
�Almanya�da askerlik yapan bir
çifte vatandaþ, Türkiye�de

askerlik yapamaz� diye belirten
Durmuþ, �Yüzde 70 oranýnda
özürlü bir vatandaþýn askerlik
yapýp yapmayacaðýna Türki-
ye�de askeri bir hastanede ya
da konsulosluklarýn gönderdiði
bir saðlýk kurumundaki muaye-
neden sonra karar verilecektir�
dedi.

Oturma ve çalýþma iznine sahip
olan iþçi veya iþveren sýfatýyla
en az üç sene süre ile fiilen
yurtdýþýnda bulunan ve bu süre
içinde meslek ve sanatýný icra
eden Türk vatandaþlarý dövizli
askerlik hizmetinden faydala-
nabilecekler.

44  ttaakkssiittllee  ööddeenneebbiilliirr

38 yaþýný doldurmamýþ kiþiler
5.112 Euro, 38 yaþýný aþmýþ
olanlar 7.668 Euro�yu peþin ya
da dört taksitle ödeyebilecekler.
38 yaþýný aþmýþ olanlar 7.668
Euro�yu peþin olarak ödemek
zorundalar. Yükümlüler baþvu-
ru sýrasýnda ve yükümlülüklerini
tamamlayýncaya kadar bu
koþullarý muhaffaza etmeleri
gerekir. Temel askerlik eðitimi-
ne 38 yaþ sýnýrý içinde baþvur-
anlar için en geç 39 yaþýný dol-
duklarý yýlýn son celp dönemin-
de, 38 yaþýný aþanlar içinse baþ-
vuru iþlemlerini tamaladýktan
sonra ilk iki celp döneminde
baþlayacak.

Askerliði tecil ettirmek  5 yýla çýkýyor

GGrraazz- Steiermark Eyaleti�nin
Feldbach þehrinde bir Türk iþ
yeri kundaklandý. 34 yaþýnda-

ki kundakçýnýn akþam saatle-
rinde �Eurokebap� isimli Türk
iþ yerini, kapýsýnýn önüne
benzin dökerek ateþe verdiði
belirtildi. Olaydan sonra kaç-
maya çalýþan kundakçýnýn
sarhoþ olduðu ve kundakla-
ma esnasýnda hafif yaralan-
dýðý tespit edildi. Polis, olayla
ilgili geniþ araþtýrma baþlatýr-
ken, zanlýlarý gören kiþilerden
de yardým istedi. 
Kundaklama olaylarýný engel-
lemek için çalýþan polis, bu
olayý aydýnlatmak için gü-
venlik kamerasýndan yararla-
nacak. Zanlýlarýn yakalanmasý
durumunda ise, ifadelerine
baþvurularak farklý olaylar da
aydýnlatýlacak.

Graz�da Türk 
Ýþyerine Saldýrý
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KKooppeennhhaagg- Danimarka�da 1
Temmuz 2006 tarihinden iti-
baren yürürlüðe giren uygu-
lamayla çocuðunu okula
göndermeyen, devamsýzlýðý
ile ilgilenmeyen veya sokak-
larda suç iþlemesini önle-
meye çalýþmayan ailelere
ödenen çocuk paralarý kesi-
lecek. Yeni yasa belediyelere,
çocuðunu iyi yetiþtirmeyen
ailelere yapýlan ekonomik
yardýmlarda örneðin çocuk
paralarýnda kesinti yapma

hakký tanýyor. 
Danimarka Sosyal Ýþler Baka-
ný Eva Kjaer Hansen, yaptýðý
açýklamada ailelerin çocukla-
ra yönelik sorumluluklarýný
arttýrmak için böyle bir ön-
lem alýndýðýný belirterek,
�Çocuklarýn toplum içinde,
sosyal sorunlu ve suç iþleyen
çocuklar olmasýný önlemek
istiyoruz. Çok sayýda anne ve
baba, çocuklarýyla daha ya-
kýndan ilgilenebilir. Yeni ya-
sayla hem ailelerin çocuklarý
üzerindeki sorumluluklarýný
hem de belediyelerin, ailele-
re bu konuda baský yapabil-
meleri imkanýný arttýrmýþ ol-
duk. Umarým yasa sayesinde
aileler çocuklarýna iyi bir ge-
lecek hazýrlamakta okula ve
yetkililere yardýmcý olurlar�
dedi. 

Çocuðuyla ilgilenmeyene ceza

VViiyyaannaa- AAvvuussttuurryyaa  TTiiccaarreett  OOddaassýý
GGaassttrroonnoommii  DDaaiirreessii  BBaaþþkkaannýý  OOmm-
bbuuddssmmaann��ýýnnýýzz  KKoommmmRR  HHaannnneess
SSaaiilleerr  üüccrreettssiizz  ddaannýýþþmmaannllýýððaa
ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..  
Ziyaret saatlerinde Wirtschafts-
bund, 1010 Wien, Falkestraße 3
adresine gelebilirsiniz. 
512 76 31-11 numaralý telefon-

dan Bayan Schwimmer�i arayýp
randevu alabilirsiniz.
Yabancý iþadamlarýnýn Ekonomi
Federasyonu�ndaki OOmmbbuuddss-
mmaann��ýý  KKoommmmRR  SSaaiilleerr��iinn    ggöörrüüþþ-
mmee  ssaaaattlleerrii::
2244  EEkkiimm    1155::0000  -  1177::0000,,  
0077  KKaassýýmm1155::0000  -  1177::0000,,
2233  KKaassýýmm  1155::0000  -  1177::0000..

JJoohhaannnneess  SSaaiilleerr

Ücretsiz danýþmanlýk
devam ediyor
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VViiyyaannaa�da çeþitli kuruluþlar Ra-
mazan dolayýsýyla Türk res-
toranlarýnda iftar yemeði verdi.
Ayrýca siyasi parti adaylarý da
seçim gününe kadar, oy kazan-
mak amacýyla, Viyana�da Di-
yanet Ýþleri Baþkanlýðý�na baðlý
camilerde iftar yemeði düzenle-
diler.
Avusturya Federal Parlamento
Baþkaný Andreas Khol, Ra-
mazan dolayýsýyla Avusturya�lý
Türkler�e iftar yemeði verdi.
Khol iftar öncesinde bir konuþ-
ma yaparak �Ýftar yemeði
Avusturya�da baþladý, biz de
bunu gelenek haline getirdik.

Gelecek sene de bu gelenegi
sürdürecegiz� dedi. Khol �FPÖ
Partisi�nin Ýslam düþmanlýðýný
içeren seçim afiþleri ve sözleri
için açýk ve net olarak özür dile-
rim� derken, Papa Bendict�in
Ýslam için söylediklerinin yanlýþ
anlaþýldýðýný ifade etti.
ÖÖnneemmllii  iissiimmlleerr  kkaattýýllddýý
Ýftara davet edilenler arasýnda,
Büyükelçi Selim Yenel, Din
Hizmetleri Müsaviri ve ATIB
Baþkaný Harun Özdemirci, Türk
sivil toplum örgütlerinin baþ-
kanlarý, Türk iþadamlarý, öðret-
menler ve seçkin davetliler top-
luluðu yer aldý. 

ÝÝkkii  kkýýssýýmm  iiffttaarrddaa  bbuulluuþþttuu

Seçimden önce Viyana Belediye
Baþkaný Haupl ile Avusturya
Parlamento Baþkaný Khol�un if-
tar vermesi dikkat çekti. Ayný
anda iki ismin iftar daveti bö-
lünmelere neden oldu. Çünkü
Khol ÖVP, Häupl ise SPÖ�nün
güçlü isimlerinden. Haupl�un
iftar yemeðine birçok Türk der-
neðinin davet edilmemesi, arka
planda Bizans oyunlarýný andý-
ran siyasi polemiklere neden
oldu. 

HHaauuppll''uunn  iiffttaarr  mmeessaajjii
Avusturya Sosyal Demokrat
Parti'li (SPÖ) Viyana Eyalet
Baþkaný Dr. Micheal Haupl,
Müslümanlar�a Viyana Belediye
Sarayý'nda iftar yemeði verdi.

Ýftara, Viyana'da faaliyet göste-
ren çeþitli sivil toplum örgütleri-
nin temsilcileri katýldý.

Yemekte konuþan Haupl, Papa
16. Benedict'in Ýslamiyet'i þid-
detle bir arada deðerlendiren
konuþmasýnýn anlamsýz oldu-
ðunu kaydetti.  Din adýna þid-
dete baþvuranlarý kýnamanýn
doðal olduðunu belirten Ha-
upl, "Ancak, þiddeti kýnarken,
diðer dinlerin mensuplarýný ren-
cide edici sözlerden kaçýnmak
gerek. Biz Viyanalý�yýz. Sizler de
en az benim kadar Viyana-
lý�sýnýz. Viyana'da deðiþik kül-
türlere mensup insanlarýn diya-
log içinde yaþamlarýný sürdür-
melerinin özellikle Gazze'deki
savaþý sürdürenlere örnek
olmasýný diliyorum� dedi.

Avusturya�da Ramazan

VViiyyaannaa- Uluslararasý para yolla-
ma þirketi olan Western Union,
Türkler�e ve Müslümanlar�a
gösterdiði saygýnýn ifadesi ola-
rak bir iftar yemeði düzenledi.
Ýftara Viyana�da yaþayan birçok
Müslüman katýldý. Western
Union yöneticileri, iftardan
sonra konuklara tek tek teþek-
kür etti. Ýftar yemeði Etap
Restoran da düzenlendi. Ýftara
yaklaþýk yüz konuk katýldý. Mi-
safirler arasýnda Turizm ve
Kültür Müþaviri Özcan Hergül,
Aydýnlar Birliði�nden Selahattin
Çelebi, THY Avusturya Genel
Müdürü Atanur Baydar da
bulunuyordu.

WESTERN UNION�dan iftar

Andreas Khol
Selim Yenel

Michael Häupl



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 16 Sayý 71POLÝTÝKAGGÜÜNNDDEEMM

VViiyyaannaa-  Mart 2006�dan itiba-
ren Avusturya�da yeni Va-
tandaþlýk Yasasý yürülüðe girdi.
Kamuoyunda çok tartýþýlan bu
kanun getirdiði yeniliklerle A-
vusturya�da yaþayan yabancýla-
rýn vatandaþlýða geçmesini
daha da zorlaþtýrdý. Vatandaþlýk
için yeni þartlar getirildi, çeþitli
sýnavlarý yapmak þart koþuldu.
Genel itibari ile FPÖ�nün popu-
list politikalarýnýn ve ÖVP�nin
muhafazakar tavrýnýn ürünü
olan bu yasa ile birlikte vatan-
daþlýk alabilme durumu þu
þekilde oluþtu:
Avusturya Vatandaþlýðý genel
olarak iki þekilde alýnabilir. Bi-
rinci doðum yoluyla, diðeri ise
�tanýma� yoluyla. Doðumu sý-
rasýnda anne ya da babasýndan
herhangi biri Avusturya vatan-
daþý olan çocuk otomatikman
Avusturya vatandaþý olur. 
Asýl problemli olan, ayný za-
manda bizim de asýl konumuz
olan durum ise �tanýma� yollu
vatandaþlýk alabilme durumu-
dur. Yani belirli bir oturum sü-
resi doldurulduktan ve belirli
þartlar yerine getirildikten sonra
baþvuru yolu ile vatandaþlýðý ta-
lep etme durumu.

GGeenneell  VVaattaannddaaþþllýýkk  ÞÞaarrttllaarrýý
Avusturya vatandaþlýðýna son-
radan geçebilmek için belirli
þartlarýn yerine getirilmesi gere-
kiyor. Vatandaþlýk için aranan
genel þartlar þunlar:
BBeelliirrllii  bbiirr  oottuurruumm  ssüürreessii  
Avusturya�da en az 10 yýllýk ke-
sintisiz oturum þart koþuluyor.
Bu oturumun en az 5 yýlý �Nie-
derlassungsbewilligung� deni-
len sürekli oturum izni ile ger-
çekleþmesi gerekiyor. Bu du-
rumda, örneðin öðrenci otur-
um izni olan �Aufenthalts-
bewilligung� (geçici oturum
izni) ile 10 yýl Avusturya�da kal-
mýþ olmak vatandaþlýk alabil-
mek için yeterli deðil. Özel
sebeplerden dolayý vatandaþlýk
baþvurusu için ise 6 yýllýk bir
oturum þartý aranýyor.

ÝÝyyii  nniiyyeettlliilliikk
Vatandaþlýk alabilmek için sabý-
ka kaydýnýn temiz olmasý ve de-
vam eden bir yargýlanmanýn
bulunmamasý gerekir. Ayrýca
herhangi bir büyük idari ceza
da almamýþ olmak gerekiyor.
Yani vatandaþlýk verilirken trafik
cezalarý, vergi suçlarý bile göz
önünde tutuluyor. 

YYeetteerrllii  bbiirr  ggeelliirree  ssaahhiipp  oollmmaakk
Vatandaþlýk alabilmek için artýk
baþvuran kiþinin yeterli bir geli-
ri belgelemesi gerekiyor. Do-
layýsýyla, özellikle baþvuru za-
manýnda iþsiz olmak vatandaþ-
lýk almayý engelliyor. 

AAllmmaannccaa  bbiillggiissii;;  ttaarriihh  vvee  ddeemmoo-
kkrraassii    tteessttii
Yeni kanunun öngördüðü en ö-
nemli yeniliklerden biri vatan-
daþlýk alabilmek için þart koþu-
lan �vatandaþlýk testi�.  Va-
tandaþlýk testi Avusturya ve
baþvurulan eyalet ile ilgili tarih
bilgilerini, ayrýca demokrasi
düzeni ile ilgili bilgiyi ölçüyor.
Sýnav 18 sorudan oluþuyor ve
en az 12 soruyu doðru yanýtla-
mak gerekiyor. Testte örneðin;
Avusturya isminin ilk olarak
hangi belgede geçtiði, hangi
nehrin Viyana�ya ismini verdiði
gibi sorular soruluyor. Avus-
turya�nýn siyasi yapýsý ile ilgili
sorular yoðunluk kazanýyor.
Ancak sorularýn zorluðu A-
vusturya hükümetinin olayý
abarttýðý yorumlarýna yol açý-
yor.
Bunun yanýnda entegrasyon
anlaþmasý gereðince Almanca
bilgisinin kanýtlanmasý gereki-
yor. Yaþý ilerlemiþ olanlar ve A-
vusturya�da okul okumuþ olan-
lar entegrasyon anlaþmasýndan
muaf tutuluyor.

DDiiððeerr  ÞÞaarrttllaarr  
Demokratik düzene karþý olma-
mak, Avusturya�da ya da her-
hangi bir Avrupa Birliði Ülke-
si�nde oturum yasaðý bulunma-
mak, son 12 ay içerisinde sýnýr-

dýþý edilmemiþ olmak, herhangi
bir terör örgütüne yakýnlýðý ol-
mamak, vatandaþlýðýn verilmesi
ile birlikte Avusturya menfaat-
lerinin zarar görmeyecek olma-
sý aranan diðer þartlar. Diðer ö-
nemli bir þart ise þu ana kadar-
ki vatandaþlýðýn býrakýlmasý. 

ÖÖzzeell  DDuurruummllaarrddaann  DDoollaayyýý  
VVaattaannddaaþþllýýkk  
Evlilik, iltica ya da önemli bir
baþarý sebebiyle vatandaþlýk ve-
rilmesi bu kategoriye giriyor. Bu
sebeplerden kaynaklanan va-
tandaþlýk baþvurularý için en az
6 yýllýk kesintisiz oturum izni a-
ranýyor. Eski kanunda bu süre 5
yýl olarak öngörülmüþtü. O-
turum süresinin yanýnda ayrýca
þu þartlar aranýyor:
Evlilik durumundan vatandaþlýk
için Avusturya vatandaþý olan
eþ ile en az 5 yýllýk bir evlilik sü-

resi ve ayný evde yaþamak ya da
Mülteci statüsüne sahip olmak;
ya da 
Avusturya�da doðmuþ olmak;
ya da 
AB vatandaþý olmak; ya da 
Bilimsel, ekonomik, spor vb.
alanlarda çok önemli baþarýlar
elde etmiþ olmak ve hizmetler
sunmuþ olmak.

BBiirr  HHaakk  oollaarraakk  VVaattaannddaaþþllýýkk
Normal þartlarda 15 yýllýk kesin-
tisiz oturum, eðer entegrasyon-
dan kaynaklanan bir sorun o-
lmazsa Avusturya vatandaþlýðý
hakkýný kazandýrýyor. 30 yýllýk
kesintisiz bir oturum ise her hâ-
lükârda vatandaþlýk hakký ka-
zandýrýyor. Yani bu durumda
yukarýdaki þartlar aranmadan
vatandaþlýk verilmek zorunda. 

CCaaffeerr  EEMMÝÝNNOOÐÐLLUU  

Avusturya�da Sýnavla Vatandaþlýk Dönemi



YENÝ VATAN GAZETESÝ

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAASayý 71 Sayfa 17

BBeellggrraadd- Ýki ay önce Sofya'da
ibadete açýk tek cami olan
Banyabaþý Camii'nden okunan
ezan sesinin kýsýlmasý için bir
imza kampanyasý baþlatan aþýrý
milliyetçi Ataka Partisi, cami
önünde bir miting düzenledi. 

EEzzaannýý  ssuussttuurrmmaakk  iisstteeddiilleerr
Camiden okunan ezanýn, cami
civarýnda yaþayan gayrimüslim-
leri rahatsýz ettiðini savunan
aþýrý saðcý Ataka Partisi, ezanýn
durdurulmasýný istedi. 
Sofya'daki Banyabaþý Camii
önünde düzenledikleri miting-
de konuþan Ataka lideri Volen
Siderov, Bulgaristan'ýn bir Ana-
dolu eyaleti olmasýný istemedik-
lerini belirterek, ezana karþý
yürüttükleri mücadelelerine de-

vam edeceklerini belirtti. Side-
rov, mücadelelerine devam et-
memeleri halinde, 'bir sabah
Bulgar bayraðý yerine, ay yýldýzlý
Türk bayraðý altýnda uyanaca-
klarýný' ifade etti. 
Baþkentin göbeðinde 'Allah-
uekber' sesi duymak istemedik-
lerini söyleyen ýrkçý partinin
lideri, ezana karþý düzenledikle-
ri mitingi siyasi propagandaya
çevirdi.

Bulgaristan�da FPÖ`lü Strache�nin kardeþ partisi
Ataka Partisi�nden Ezana karþý miting!

Bundan kýsa süre önce
Avusturya�ya gelen Bulgaristan
Ataka Partisi faþist liderine ev
sahipliðini FPÖ baþkaný Strache
yapmýþ ve kendisine büyük ilgi
göstermiþtir. Avusturya�da yay-
ýnlanan ve aþýrý saðcý Türk ve
Müslüman düþmanlýðý içeren
haberleri ile dikkat çeken  Zur
Zeit Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Andreas Mölzer,
gazetesinde Avusturya�daki bu
buluþmanýn beyin
hocalýðýný yap-
mýþtýr. Hepsinin
hedefi Türkleri
Avrupa�dan yok
etmektir. Yahu-
dilere Ýkinci Dün-
ya Savaþýnda yap-
týklarý gibi bu tip

propaganda biçimi ile Türklere
ve özellikle Ýslam�a saldýran
baþta FPÖ Partisi lideri Strache
ve Zur Zeit Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Andreas Mölzer
meyvelerini Viyana�dan topluy-
or. Ýþte Bulgaristan�da faþist
Bulgar Partisi Ataka�nýn Ezana
karþý yaptýðý miting, bu siyase-
tin sonuçlarýnýn sadece küçük
bir örneði. AB�yi kötü günler
bekliyor.
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32 yýl önce Viyana�da 
Þehit edilen Büyükelçi

VViiyyaannaa�da þehit edilen
Büyükelçi Danýþ Tunalýgil�i
ölümünün 32. yýlýnda rahmetle
anýyoruz. 22 Ekim 1975 tari-
hinde, otomatik silahlý 3 kiþi,
Türkiye'nin Avusturya Bü-
yükelçiliði'ne girerek kapýdakile-

ri etkisiz hale getirdikten sonra
Büyükelçi'nin makam odasýna
girdiler. Burada Danýþ Tu-
nalýgil'e Türkçe, �Siz Sefir misi-
niz?� diye soran ve �Evet� yaný-
týný alan saldýrganlar, Tunalýgil'i
otomatik silahlarla taradýlar.

Tunalýgil, olay yerinde can ver-
di. 3 terörist, hýzla binadan çý-
karak, bir otomobille uzaklaþ-
týlar.
Bu olay, üzerinden yýllar geç-
mesine raðmen Türkiye Cum-
huriyeti�nin unutmadýðý saldýrý-

larýn baþýnda geliyor. Ýyi eðitim
alan Þehit Büyükelçi Danýþ, Ga-
latasaray Lisesi�nden 1933�de
mezun oldu. Siyasi kariyerini
geliþtirdi. Son olarak Viyana
Büyükelçisi iken makamýnda Er-
meniler�in kurþunlarý ile þehit

ÝÝþþttee  oo  aann
22  Ekim  1975
Ýþte o an
22 Ekim 1975
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edildi. Ayrýca Türkiye�nin bir
çok yerinde þehit diplomatýmý-
zýn ismi yaþýyor. Çeþitli illerde
bulunan ilköðretim okullarý ve
bazý caddeler bu adý taþýyor.

AASSAALLAA  üüssttlleennmmiiþþttii
O yýllarda baþlayan ASALA�nýn
cinayetlerinde yaklaþýk 40 dip-
lomatýmýzý þehit verdik. Ci-
nayetler devam ederken olayla-

rý bir türlü engelleyemedik.
ASALA�nýn cinayetlerinde bir
çok büyükelçimiz, diplomatý-
mýz ve polisimiz þehit oldu. O
yýllarda Türkiye�ye ait olan bir
çok tesis de bombalandý.
Teröristler genelde yurtdýþýnda
ses getirecek eylemleri gerçek-
leþtirdiler. Olaylarý, Gizli Ermeni
Ordusu Esir Yanýkyan Gurubu
üstlendi. Olay yerine býrakýlan
mektupta, �Ermenilerin haklý
davasýnda emperyalistlere karþý
mücadele edileceði, eylemlerin
Türkiye, Ýran ve ABD'yi hedef a-
lacaðý, bu bombalama ey-
leminin de bir baþlangýç oldu-
ðu� bildirildi.

ÝÝssiimmlleerrii  ssookkaakkllaarrddaa  yyaaþþaayyaaccaakk
Viyana�da þehit olan diplomat-
larýmýzýn isimlerini sokaklara
vermeyi kararlaþtýran Ka-
raman�a baðlý Kýlbasan Be-
lediyesi, meclis toplanýsýnda
aldýðý kararla Ermeni ASALA ta-
rafýndan sehit edilen büyükelçi-
lerin isimlerini cadde ve sokak-
lara verme kararý aldý. 

Kýlbasan Belediye Baskaný Ah-

met Ertuðrul, her koþulda
Türkiye'nin önüne ýsýtýlýp, ýsýtýlýp
konulan sözde Ermeni soykýrý-
mý iddialarýný kýnadýklarýný belir-
terek, �Türk ulusuna hizmet
etmek için dünyanýn dört bir
yanýnda görev yapan büyükel-
çilerimizin bu hain Ermeni terör
örgütü ASALA mensuplarý tara-
fýndan þehit edilmeleri hiç ko-
nuþulmaz, kýnanmaz. Ermeni
soykýrýmý iddialarýný savunan
devletler iþlerine geldiði zaman
bazý þeyleri görüp, bazý þeyleri
görmezler. Belediye Mecli-
si�mizde görev þehidi büyükel-
çilerimizin isimlerini cadde ve
sokaklara verme kararý aldýk�
dedi.

Ayrýca Viyana�da,  20 Haziran
1984�te Erdoðan Özen ve 19
Kasým 1984�te Enver Ergun
þehit edilmiþti. Her iki diploma-
týmýzda araçlarýna yerleþtirilen
bomba ile þehit edildiler. Bu
olaylarý da �Ermeni Devrimci
Ordusu� adlý örgüt üstlendi.

DDaannýýþþ��ýýnn  yyaazzddýý-
ððýý  bbaazzýý  bbeellggee
vvee  mmeekkttuuppllaarr
hhaallaa  DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii
BBaakkaannllýýððýý��mmýýzz-
ddaa  ssaakkllaannýýyyoorr..

BBüüyyüükkeellççii  TTuunnaallýýggiill
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VViiyyaannaa-  Baþkent Viyana�da
Türk iþadamlarý tarafýndan
Anadolu Kültür Merkezi 
(AKM) olarak adlandýrýlan
bina açýldý. 12 butik ve 8 süit
odadan oluþan binada bir
öðrenci yurdu da bulunuyor.
Her katý 180 metrekare olan
5 katlý bina öðrencilerin bü-
tün ihtiyaçlarýný giderecek
þekilde tasarlandý. Yaklaþýk bir
milyon Euro�ya mal olan bina
üniversite öðrencilerini barýn-
dýracak. Eyalet Milletvekili A-
lev Korun iþadamý Aydýn A-
tasoy�la birlikte AKM�nin açý-
lýþ kurdelesini kesti. 

VViiyyaannaa- Ýsviçre ve Avusturya�
nýn ortaklaþa düzenleyeceði
2008 Avrupa Þampiyonasý
Finalleri'nin resmi maskotlarý
'Trix ve Flix' oldu. 
Toplam 67 bin Ýsviçreli ve A-
vusturyalý futbolseverin oylarý
sonucu Trix ve Flix adlý mas-
kotlar, 2008 Avrupa Þam-
piyonasý'nýn resmi maskotlarý
olarak seçildiler. Oylama so-
nucundan Trix ve Flix oylarýn
yüzde 36.3'ünü alýrken, Flitz
ve Bitz yüzde 33.7, Zagi ve
Zigi ise yüzde 30 oy aldýlar.
Oylamaya katýlan üç çift mas-
kotta, turnuvaya ev sahipliði

yapacak ülkelerin futbol fe-
derasyonlarý tarafýndan belir-
lenmiþti. Belirlenen maskotlar
27 Eylül'de kamuoyuna taný-
týldýktan sonra oylamaya ge-
çilmiþti. Trix ve Flix'in Ýsvi-
çre'yle Avusturya arasýnda
oynanan hazýrlýk maçýnda ilk
kez sahaya çýktý.

Avusturya-Ýsviçre 
2008'in Maskotlarý Belli Oldu

Avusturya son 
sýralarda 

VViiyyaannaa- Kýsa adý OECD olan 
�Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirligi
Örgütü� tarafýndan  yapýlan bir
araþtýrmaya göre, Avusturya�da
bir endüstri ülkesine göre az
sayýda akademisyen var.

Her ne kadar Avusturya�da yük-
sekokul ve üniversite me-
zunlarýnýn sayýsý 2000 yýlýnda
%16 iken, 2004 yýlýnda
%19.6�ya çýksa da; bu yüzde

diðer OECD ülkelerinde 34,8%
oranýnda. Araþtýrmaya göre
akademisyen sayýsýnda sadece
Türkiye Avusturya�nýn gerisin-
de.
Uzmanlar bir bilim toplumu o-
larak Avusturya�nýn bu durum
karþýsýnda harekete geçmesý
gerektiðini vurguluyor ve  �Di-
ðer bilim ülkeleri harcamalarý
arttýrýrken Avusturya bunlarý
azaltýyor� diyor.

Otel konforunda yurt

Eczacýbaþý Bayan Voleybol Taký-
mý Þampiyonlar Ligi�nde Avus-
turya�nýn SVS Post Schwech-
at takýmýyla ayný gruba
düþtü. Ýlk karþýlaþma
29 Kasým 2006 Çar-
þamba günü oynana-
cak. Ýstanbulda yapý-
lacak ilk karþýlaþmayý
çok sayýda sporseve-
rin izlemesi bekle-
niyor. Ýstanbul Eczacýbaþý Spor
Salonu�ndaki karþýlaþma saat
16.00�da baþlayacak. Maçýn

rövanþý ise, 16 Ocak 2007�de
oynanacak. Karþýlaþma 17.

Viyana�da bulunan SVS
Post Spor Salonu�nun-

da yapýlacak. Karþý-
laþmayý bütün gur-
betçi sporseverleri-
mizi bekliyoruz diyen
Eczacýbaþý Spor Ku-
lübü Baþkaný Dr. Ce-

mil Ergin, �Ýki takýmda
çok güçlü. Güzel bir maç ola-
caðýný düþünüyorum� þeklin-
de konuþtu.
SVS Post Takýmý antrenörü
ise, �Karþýlaþma çok zorlu ve
zevkli geçecektir. Kazanmak
için çok çalýþýyoruz. Eczacýba-
þý�nýn Türkiye�de olduðu gibi
burada da çok Türk taraftarýn
geleceðine inanýyoruz. Ýþimiz
iki kat daha zor� dedi.

Bu maçý kaçýrmayýn

CC  GGrruubbuu

1. Azerial Baku (AZE)
22..  EEzzaaccýýbbaaþþýý  ((TTUURR))
3. Skavdini Pasaro (ITA)
44..  SSVVSS PPoosstt  SScchhwweecchhaatt  ((AAUUTT))

Eczacýbaþý/ Ýstanbul 
Bayan Voleybol Takýmý
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Büyükelçiliðimiz�in internet
sitesi 3 Ekim 2006�dan itiba-
ren faaliyet göstermeye
baþlamýþtýr. Türkçe ve
Almanca olarak iki dilde
hazýrlanan internet sitemiz
Türkiye, Türk dýþ politikasý,
Türkiye � Avusturya iliþkileri
ve   Konsolosluk konularý
baþta olmak üzere çeþitli
alanlarda bilgi içermekte veya
bilgiye ulaþýlmasý için yön ver-
mektedir.  Ýçinde bulunduðu-
muz bilgi ve iletiþim çaðýnda
internet sitemizin,  gerek
Avusturya kamuoyu,  gerek
Avusturya�da yaþayan Türk
toplumuyla  daha rahat  ileti-
þim içinde  olmamýzý saðlaya-
caðýna inanýyoruz.  Bilginin
yanýsýra çeþitli konulardaki

duyuru, açýklama ve mesajla-
rýmýza da internet sitemizde
yer verilecektir. 
Sitemiz profesyonel bir yakla-
þýmla özenle hazýrlanmýþ,
istenen bilgiye en kolay ve
rahat þekilde eriþim saðlan-
masý esas alýnmýþtýr. 
Siteye aþaðýdaki adreslerden
ulaþýlmasý mümkündür:

www.tcviyana.at
www.tuerkischebotschat-
wien.at
www.tuerkischebotschaft-
wien.eu
www.tuerkischebotscahft-
wien.de

SSaayyggýý  iillee  dduuyyuurruulluurr..
TT..CCVViiyyaannaa  BBüüyyüükkeellççiilliiððii

Duyuru
T.C. Büyükelçiliði Viyana

MMüünniihh- Almanya�nýn Münih
þehrinde daha önce proje a-
þamasýndayken gündeme ge-
len minareli cami inþasý, bele-
diye ile eyalet hükümeti ara-
sýnda restleþmeye dönüþtü.
Münih�te ilk çifte minareli ve
kubbeli cami özelliðini taþýya-
cak olan cami için Eyalet Ýç Ýþle-
ri Bakaný CSU�lu Günther Be-
ckstein, belediyenin imar planý
olmadan inþaya izin vermeye-
ceklerini açýkladý.

Münih Belediye Baþkaný
Christian Ude ise Belediye
Meclisinin inþaata onay verdiði-
ni, bu koþullarda yargýya gide-
ceklerini ifade etti.

Müslümanlarýn camilerini inþa
etmelerine karþý olmadýðýný i-
fade eden Eyalet Ýç Ýþleri Bakaný
Beckstein, caminin imar planý
olmadan inþa edilmesine izin
vermeyeceklerini söyledi.
Münih Belediye Baþkaný Ude ile
Yeþiller partisi ise bakanýn ve
CSU partisinin bu tutumunu
yabancý düþmanlýðý olarak nite-
ledi ve cami projesini 2008
yýlýnda yapýlacak eyalet seçimle-
ri için kampanya malzemesi o-
larak kullanmak istediklerini
söyledi. Almanyada yaþayan
Müslümanlar geliþmeleri yakýn-
dan izliyorlar.

Münih�teki 
minareli cami 

inþasý çýkmaza girdi
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VViiyyaannaa-  Avusturya Büyükelçisi
Selim Yenel, bir internet sitesi
oluþturarak, Avusturyalýlar�la
diyalog arayýþýna girdi.  
http://www.tuerkeidialog.at
adresinden  ulaþabileceðiniz si-
te zengin içerikli. Büyükelçi Ye-
nel, Avusturyalýlar�ýn Türkiye-
�nin AB üyeliðine sýcak bakma-
masýndan ötürü bu siteyi hiz-
mete koyduðunu kaydetti ve
�Ýnsanlarýmýzý Avrupa�ya doðru
tanýtmak için elimizden gelen
herþeyi yapacaðýz� dedi.

BBüüyyüükk  iihhttiiyyaaççttýý
Avusturyalýlar�ýn Türkiye ile ilgi-
li soracaklarý bazý sorular bu si-
tede yanýtlanýyor. Özellikle Bü-
yükelçilik kanalýyla hazýrlanmýþ
sorular kataloðunda birçok ko-
nu iþlenmiþ. Avrupa Birliði, Tür-
kiye, laik toplum, Türkiye�nin e-
konomik durumu, toplumsal,
sosyal ve siyasi yapý gibi baþlý-
klar altýnda sorular yanýtlanmýþ.
Sitede, AB ile Türkiye iliþkisi,
insan haklarý, terörizm, çevre
sorunlarý, Kýbrýs, Ortadoðu, Er-
meni Sorunu ve illegal göç gibi
konular hakkýnda ayrýntýlý bilgi-
ler bulunuyor.

�Bizi niye sevmiyorsunuz� diyaloðu!

VViiyyaannaa�da lokal iþleten Hasan
Ural, Romanya Hükümeti�ni
Avrupa Birliði Komisyonu�na
þikayet etti. Ayrýca Türk resmi
makamlarýndan da destek
isteyen Ural, �Romanya sýnýrla-
rýnda Türkler sistematik olarak
gasp ediliyor� dedi.
Yýllardýr Romanya�ya gidip gel-
diðini söyleyen Ural, geçtiðimiz
ay Romanya�da 150
Euro�sunun resmi görevliler
tarafýndan gasp edildiðini de
iddda etti. Ural, Romanya�ya
giden her Türk�ün baþýna çeþit
çeþit iþ geldiðini, otobandan
tutunda, gümrüklere kadar her
yerin görevliler tarafýndan
olumsuz anlamda kullanýldýðýný
ifade etti.
Türkler�in Romanya sýnýrlarýný
kullanmamalarý konusunda da

uyaran Ural, �Hayatým boyun-
ca hiç kimseye rüþvet verme-
dim. Ama Romanya gümrükle-
rinde milyonlarca euroluk rüþ-
vetin döndüyor. Rüþvet genelde
Türkler�den ve üçüncü dünya
ülkesi insanlarýndan alýnýyor.
Ben geçen ayýn 9�unda bu
ülkede bulundum. Kapýdan
çýkarken otoban fiþini almadý-
ðýmý söylediler. Ancak otoban
giriþinde herhangi bir ibare,
iþaret bulunmuyordu. Ülkeyi
terk edeceðim sýrada bir
memur evraklarýma baktý. Ve
benim büyük bir suç iþlediðimi
söyledi. Bende ne demek iste-
diðini anlamadým. Benden 150
Euro vermediðim taktirde beni
tutuklayacaklarýný günlerce
hapiste kalacaðýmý söylediler.
Böyle bir rezalet var mý? Türk

otobanýnda fiþ almazsanýz siz-
den en uzak yerin parasýný alýr-
lar. Ben en uzak yolun parasýný
vermeye hazýrým. Davamda
haklýyým. Benden 150 Euro
aldýlar. Bunun yerine bir belge

vermediler. Ýnsanlarý böyle
köþeye sýkýþtýrýyorlar� dedi. Bir
çok bir çok yere dilekçeyle
þikayette bulunan Ural, konuyu
AB Komisyonuna taþýmak için
hazýrlanýyor.

HHaassaann  UUddaall

Rüþvet vermedim, gasp edildim
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WIEN ENERGIE müþterilerine
sadece enerji konusunda hiz-
met sunmuyor. Bunun yaný sýra
müþteriler WIEN ENERGIE`nin
sunmuþ olduðu bir çok hizmet-
ten de yararlanýyor. Bu doðal
elektrikten, enerji tasarrufu
hakkýnda bilgilendirmeye kadar
birçok hizmeti kapsýyor.
WIEN ENERGIE´nin rakiplerinin
önünde ilerlemesinde yedi ö-
nemli nokta bulunuyor. Bu
noktalar, müþterilerinin tasarruf
etmelerini saðlýyor. WIEN E-
NERGIE 24 saat boyunca sade-
ce elektik, doðalgaz ve uzaktan
ýsýnma sistemleri hakkýnda hiz-
mette bulunmuyor. WIEN E-
NERGIE ayný zamanda
danýþmanlýk, tasarruf etme,
Online-Service, AllesSicher, Do-
ðal elektrik ve Doðalgaz ile çalý-
þan arabalar hakkýnda bilgilen-
dirdiði gibi detaylý ve anlaþýlabi-
lir fatura hizmetinde de bulu-
nuyor. 

11..  MMüüþþtteerrii  tteemmssiillcciilliiððii  vvee
ddaannýýþþmmaannllýýkk

Yaklaþýk 20 yýldan beri WIEN
ENERGIE, Avrupa�nýn en mo-
dern danýþmanlýk merkezlerin-
den biri olarak gösteriliyor.
WIEN ENERGIE HAUS´da ener-
ji ile ilgili her konuda danýþ-
manlýk hizmetinde bulunuyor.
Bunun yaný sýra üç müþteri hiz-
met þubesinde de WIEN ENER-
GIE müþterilerinin enerji ile ilgi-
li sorularýný cevaplandýrýyor.
Schwechat ve Klosterneuburg�
daki müþteri hizmet þubeleri
daha yeni hizmete sunuluyor.

22..  EEnneerrjjii  ttaassaarrrruuff  öönneerriilleerrii
Enerji tasarrufu konusundaki
öneriler enerjiyi idareli kullan-
maya yardýmcý olur. WIEN
ENERGIE HAUS ve müþteri hiz-
met þubelerindeki uzmanlar
nasýl tasarruf edeceðiniz konu-
sunda size yardýmcý olur. Ayrýca
bu önerileri www.wienenergie.
at adresinde de bulabilirsiniz. 

33..  OOnnlliinnee  sseerrvviisslleerr
WIEN ENERGIE müþterileri
sayaçlarýnýn nakil iþlemlerini ve
sayaçlarýnýn son durumunu bir
dokunuþla Ýnternet sitesi www-
.wienenergie.at� den halle-
debiliyorlar. Böylece nakil iþ-
lemleri için gereken zaman size
kalýyor. Daha konforlu olamaz. 

44..  ��AAlllleessSSiicchheerr��::  YYýýllýýnn  336655
ggüünnüü,,  2244  ssaaaatt

�AllesSicher� ile evinizdeki e-
lektrik arýzalarý atýk sorun deðil.
WIEN ENERGIE size hýzlý ve uy-
gun þekilde yardýmcý olur. Arýza
hattý yýlýn 365 günü, 24 saat
hizmetinizde. Müþteri temsilcisi
probleminizle hemen ilgilenir

ve bir saat içinde ortak firma-
dan bir elektrik teknisyeni yar-
dýmýnýza yetiþir.

55..  NNaattuurrSSttrroomm  ((DDooððaall  EEnneerrjjii))  
Çevre: WIEN ENERGIE Natur-
Strom hizmeti ile alternatif bir
elektrik kaynaðý sunuyor. Na-
turStrom özellikle küçük su
kaynaklarý ve ekolojik elektrik
kaynaklarýndan elde ediliyor.

66..  DDooððaallggaazz  iillee
ççaallýýþþaann  aarraabbaallaarr  

Doðalgaz ile çalýþan arabalar
Benzin veya Dizel ile çalýþan a-
rabalara oranla daha ekono-
miktir. Doðalgaz arabalarý ayný
zamanda kapasitesi, konforu

ve güvenliði açýsýndan da diðer
arabalarla kýyaslanýlmayacak
derecede. Gelecek nesiller için
çevreyi de korumaktadýr.

77..  BBiirr  bbaakkýýþþttaa  kkoollaayyccaa
aannllaaþþýýllaabbiilleenn  ffaattuurraa

Müþterilerin talebi doðrultu-
sunda faturalar sürekli olarak
düzeltilmekte. Ama yine de
çýkabilecek herhangi bir soru
karþýsýnda www.wienenergie.at
Ýnternet adresi altýnda bir
Hesap Ansiklopedisi bulunuyor.
Ya da WIEN ENERGIE� nin
ücretsiz Telefon hattý 0800 500
800 10� dan yararlanabilirsiniz. 

WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE  yyeennii  SSeerrvviiss  ppaakkeettii  iillee  mmüüþþtteerriilleerriinnee  ddaahhaa  ffaazzllaa  hhiizzmmeett  ssuunnuuyyoorr

Bir kere aramanýz yeterli, WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE çalýþanlarý size yardýmcý olacaklardýr. Bunun 
WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE  faturasý veya enerji ile ilgili herhangi bir soru olmasý hiç fark etmez.

Yedi önemli nokta

Foto Wien Energie
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14.11.2006 tarihinde saat 14.00�de Novo Nordisk
Türkiye Týbbi Müdürü Dr. Þebnem Avþar Tuna ve
Diyabetik Danýþmaný (DGKS) Sevda Oberhofer-
Aktaþ'ýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilecek olan Þeker
hastalarýný bilgilendirme gününe bütün vatandaþla-
rýmýzý bekliyoruz.

EEnn  ççookk  mmeerraakk  eeddiilleenn
o Diyabetik nedir?
o Þeker hastasý neden insüline ihtiyaç duyar?
o Ýnsülin tedavisine iliþkin öneriler ve yenilikler
o Hangi insülin tedavisi, özellikle kimler için çok   

uygundur?
o Kan þekerini kontrol etmek neden çok önemli-      

dir?
ggiibbii  ssoorruullaarrýýnn  cceevvaabbýýnnýý  bbuurraaddaa  bbuullaaccaakkssýýnnýýzz..

Organizatör:  
Novo  Nordisk  Pharma  GmbH
Opernring  3,  1010
Organizasyon  Solonu  5.  Kat

Þeker  hastalarýný  
bilgilendirme  günü  

Kooppeennhhaagg- Hz. Muhammed´e
yönelik yapýlan saldýrýlarý ve
Müslümanlara karþý olan ön yar-

gýyý deðiþtirmek amacýyla
Danimarka´da 12 Aðustos- 20
Eylül tarihleri arasýnda düzenle-
nen Ortadoðu Ýmajý Kültür
Festivali�nde Mercan Dede eþli-
ðinde Sema eden Viyanalý Türk
Derviþ Ziya Azazi, Danimarka
Prensi Joachim tarafýndan ayak-
ta alkýþlandý.
Danimarka Prensi, derviþin Sema
gösterisine hayran kaldýðýný ve
kendisini farklý dünyalara götür-
düðünü ifade etti ve gösteri
sonunda Ziya Azazi ile uzunca
sohbet ederek, dönüþ tekniði ve
Sema etmenin incelikleri hakkýn-
da bilgi aldý.

Danimarka Prensi Avusturyalý
Türkü neden ayakta alkýþladý?

Ortadoðu  Ýmajý  Kültür  Festivali�nde  Sema  eden
Türk  Derviþ  Ziya  Azazi,  Danimarka  

Prensi  Joachim  tarafýndan  ayakta  alkýþlandý.
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Görgü ve nezaket
�Bilgi, görgü, nezaket, saygý,
tecrübe insanýn içine iþlediðin-
de onu yoðurur ve þekillendirir.
Sözleri, davranýþlarý ve duruþu
bu öðrendiklerinin bir yansým-
asý olarak çevresini etkiler�.
Karþýmýzdakilere kendimizle il-
gili güzel ipuçlarý vermek istiy-
orsak ve kendimize saygý du-
yuyorsak temiz ve özenli giyin-
memiz gerekir. Unutmamalýdýr
ki;
� Seçtiðiniz giysiler sizin zevki-
nizi ve kiþiliðinizi yansýtýr.
� Ýnsanlarýn sizi tanýmalarý
konusunda ön bilgi verir.
� Giyiminiz baþkalarýnda pozitif
ya da negatif izlenimler oluþtu-
rur. Temiz, düzenli, güzel giyi-
nenlerin sosyal ve iþ yaþantýsý-
nýn da bu þekilde olacaðý düþü-
nülür.
� Ýyi göründüðünüzü bilmek
size fazladan bir coþku kata-
caktýr.

GGüüzzeell  ggiiyyiinnmmeekk  nneeddiirr??
Pahalý giysiler giymek güzel gi-

yinmenin bir göstergesi deðil-
dir. Güzel giyinmek; maksada,
modaya, mevsime, mevkiye,
mekâna ve zevkinize uygun
giyinmek demektir. 

GGiiyyiimmddee  nneelleerree  ddiikkkkaatt  eeddiillmmeellii??
� Ütüsüz bir elbise ve boyasýz
bir ayakkabý sizin için kötü bir
referans mektubu niteliði taþýr.
� Çiftler giyimlerinde uyumlu
olmalýdýr. Biri resmi, diðeri spor
giyinirse hoþ bir görüntü
olmaz.
� Giydiðiniz elbiselerde renk
uyumu olmalýdýr.
� Kravat boyu kemer tokasýnýn
üstüne gelecek þekilde olmalý-
dýr.
� Ceketin içine giyilen gömle-
ðin kol boyu 1 cm veya biraz
daha fazla dýþarýda olmalýdýr.
� Gömlek rengi ceket rengin-
den koyu olursa hoþ bir görün-
tü oluþturmaz.
� Unutmayýn ki; temiz olmayan
giysinin gösteriþi ve deðeri yok-
tur.

GGiiyyiimm  hhiilleelleerrii
FFaazzllaa  kkiillooddaann  þþiikkââyyeettççii  oollaannllaarr

� Enine çizgili giysiler yerine,
boyuna çizgili olanlarý kullan-
malýdýr.
� Koyu renkli ve ince kumaþlar
tercih etmelidir.

AAþþýýrrýý  zzaayyýýff  oollaannllaarr
� Enine çizgili, açýk renk giysile-
ri tercih etmelidir.
� Kalýn kumaþlarý giymelidir.

KKýýssaa  bbooyylluu  kkiiþþiilleerr
� Kareli kumaþtan uzak durma-
lýdýr. 
� Boyundan baðlý kýyafetlerden
kaçýnmalýdýr.
� Alt ve üst ayný renk olan kýya-
fetleri tercih etmelidir.
� Pantolon paçalarý aþaðý doð-
ru daralan þekilde olmalýdýr.

UUzzuunn  bbooyylluullaarr
� Tek parçalý elbise yerine birbi-
rinden farklý renklerde iki par-
çalý giysilerle daha kýsa görüne-

bilirler.
� Bisiklet yaka kazak kullanabi-
lirler.
� Enine çizgili giysiler tercih et-
melidirler. 
(Kaynak; Yeni Görgü Kurallarý,
Akýn Alýcý, Epsilon Yayýnevi,
2005.) 

Görgü 

Nezaket

ve

Ülke ve dünya sorunlarýna en
az ilgi gösteren millet Türkler.
Ýspanya�nýn en büyük bankala-
rýndan BBVA�ya baðlý uluslara-
rasý bir araþtýrma kuruluþu 13
ülkede bir araþtýrma yaptý. A-
raþtýrma sonuçlarýna göre dün-
ya ve ülke sorunlarýna en az ilgi
gösteren millet Japonlar�dan
sonra Türkler. 

�Vatandaþlar ülke ve yerel so-
runlara nasýl tepki veriyor?�
baþlýklý araþtýrmada, ABD, Al-
manya, Rusya, Japonya, Türki-
ye, Þili, Fransa, Ýsrail, Meksika,
Ýngiltere, Danimarka, Ýtalya ve
Ýspanya�da 20 bin kiþinin görü-
þü alýndý. Araþtýrma sonuçlarýna
göre Türklerin yüzde 62�si ülke
sorunlarýyla yakýndan ilgileniy-
or. Japonlarýn yüzde 52�de kal-
dýðý araþtýrmada ülke sorunlarý-
na en fazla ilgi gösteren halk i-

se yüzde 79 ile Danimarkalýlar.  
KKoonnuuþþmmaayyýý  sseevviiyyoorruuzz  aammaa......
Bankanýn yaptýðý araþtýrmaya
göre, her on Türk�ten 6.2�si ül-
ke sorunlarýný yakýndan takip e-
diyor. Ancak sorunlar karþýsýn-

da demokratik talepleri için so-
kaða çýkmaktansa kendi kendi-
ne söylenmeyi veya medya ara-
cýlýðý ile olaylarý takip etmeyi
tercih ediyor. Siyasi ve sosyal o-
laylara diðer ülke haklarýna gö-

re en az katýlan Türkler. Türk-
lerin büyük bir çoðunluðunun
demokratik bir hak olan imza
toplamaya da sýcak bakmadýðý
ortaya çýktý. Ankete katýlan
Türkler�in sadece yüzde 13.2�si
herhangi bir konuda imza top-
lamaya yanaþabileceði yönün-
de görüþ belirtti. Sonuçlara
göre Türkler�in siyasi ve sosyal
olaylara katýlýmý da diðer ülke
halklarýna göre çok geride.
Türkler bu alanda 13 ülke ara-
sýnda yüzde 28 oranla 9�uncu
olurken, Japonya, Rusya, Mek-
sika ve Þili�yi geride býraktý.
Ayrýca Türkler Meksikalýlar�la
birlikte siyasi konularda tavýr al-
mada en fazla arkadaþlarýna
danýþan milletlerin baþýnda ge-
liyor. Türklerin yüzde 59�u de-
mokratik istemler karþýsýnda
nasýl davranacaðý konusunda
arkadaþýna danýþýyor.

Anket sonucu: Türkler ilgisiz!
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Sakýn uyuya kaldým demeyin! 
OOpp..DDrr..  FFuuaatt  GGüüddeerr  
KKuullaakk  BBuurruunn  BBooððaazz  UUzzmmaannýý  

Çaðýmýzýn en önemli rahasýzlýk-
larýndan biri olarak kabul edilen
�uyku bozukluðu�, önlem alýn-
madýðý takdirde ölümle sonuç-
lanabiliyor. Hayatýmýzýn yaklaþýk
yüzde 33'ünü uyuyarak geçiri-
riz. Ancak bazý insanlar çeþitli
sebeplerden dolayý uyku soru-
nu çekiyor ve bunun sonucun-
da hiç de hafife alýnmayacak fi-
ziksel ve psikolojik sorunlar
yaþayabiliyorlar. 
Çevrenizdekiler çok þiddetli
horladýðýnýzý mý söylüyor, uyku-
nuzda aþýrý terliyor, sabahlarý
baþ aðrýsýyla ya da yorgun mu
uyanýyorsunuz, gündüzleri bit-
kin kalarak uyukluyor musu-
nuz? Uykuda solunum durakla-
malarý (uyku apnesi) sorununuz
olabilir. 

EErrkkeekklleerrddee  ddaahhaa  yyaayyggýýnn
Apne kelimesi Yunanca'da �so-
luksuz kalmak� anlamýna gelir.
Uyku apnesi erkeklerde kadýn-
lardan 2 kat daha sýktýr ve ge-

nellikle metropol yaþantýþý için-
de olan orta yaþ üzerindeki e-
riþkinlerde görülmektedir. 
Burundan nefes almak, solu-
num için çok önemlidir. Hava
burundan geçerken vücut ýsýsý-
na göre ýsýnýr, süzülür, toksik
maddelerden arýnýr. Gerektiði
kadar nemli olur. Uyku apnesi
rahatsýzlýðý olan birçok hasta-
nýn burnu týkalý olduðu için a-
ðýzdan nefes alýrlar. O zaman
aðýzda kuruma baþlar. Bu olaya
vücut tepki gösterir ve küçük
dil ve bademcikler daha da faz-
la büyür. Hatta öyle ki, nefes
yolunu tamamýyla kapatabilir. 

HHoorrllaammaa  ddeeyyiipp  ggeeççmmeeyyiinn!!
Birçok batýl inanýþ olmasýna
karþýn, horlamanýn bilimsel bir
gerçeði de var. Horlamanýn bir
ileri aþamasý ise uyku apnesi ya-
ni nefesin kýsa bir süreliðine de
olsa durmasý! Bu iki problem
insanlar tarafýndan çok ciddiye
alýnmýyor. Ancak problemler
kalp hastalýklarýna yol açýyor,
tansiyonu yükseltiyor, kalbe ve
beyine giden oksijeni azaltýyor.

Uyku apnesi kiþiye sosyal yön-
den de zararlar veriyor. Horla-
yan insanlar derin uykuya dala-
mýyor ve bu yüzden uykularýný
alamýyorlar. Gündüzleri uyuklu-
yor, dikkatlerini toparlayamýyor
ve sinirli oluyorlar. Araþtýrmalar
trafik kazalarýnýn en fazla  bu

tip sorunlarý olan insanlardan
kaynaklandýðýný ortaya koyuyo-
r. Uykuda ölüme kadar gidebi-
len bu rahatsýzlýðý Kulak Burun
Boðaz doktorundan alýnacak
destek ile kýsa süre içinde ye-
nebilirsiniz. Unutmayýnýz ki
saðlýk herþeyin baþýnda geliyor.

Anne sütünün faydalarý    
UUzzmmaannllaarr, doðumdan sonra
bebeðe verilecek en güzel hedi-
yenin anne sütü olduðunu söy-
lüyor. 
Doðumdan sonra annelere be-
beklerini hemen emzirmeleri
tavsiyesinde bulunan uzmanla-
ra göre, anne sütüyle beslen-
mek bebeðin fiziksel ve zihinsel
geliþimine katký saðladýðý gibi
anne ve bebeði birbirine yaklaþ-
týrarak bebeðin annenin göð-
sünde kendini güvende hisset-
mesine neden oluyor.
Doðumdan hemen sonra, hat-
ta henüz doðum masasýndan
kalkmadan bebeðin emzirilme-
si anneyle bebek arasýndaki ilk
temas açýsýndan son derece
önemli.
Bebeðin emmek için en istekli

olduðu bu dönem geçirilirse u-
zun süre isteksizlik yaþanacaðý
da açýklayan uzmanlar, sezer-
yanlý annelere bir baþkasýnýn
yardýmýyla bebeklerini emzir-
melerini tavsiye ediyor.

EEnn  uuyygguunn  ggýýddaa
Bebek için en uygun gýdanýn
anne sütü olduðunu belirten
uzmanlar, �Bu doðal gýda steril
olduðu için hiçbir canlý bakteri
içermiyor. Bebeðinizin baðýþýk-
lýk sistemini güçlendirecek ve o-
nu hastalýklardan koruyacak
maddeler olan antikorlarý içe-
ren anne sütü, her zaman
hijyenik, pratik ve ekonomik ol-
ma özelliklerini taþýyor� diyor.
Anne sütü bebeðin sindirebile-
ceði en ideal besin olduðun-

dan, bebeklerde sýk sýk görülen
kabýzlýk, ishal, gaz gibi pro-
blemlerin oluþumunu en aza
indiriyor.

BBiibbeerroonnllaa  bbeesslleemmeeyyiinn!!
Prof. Dr. Servet Özgür, bebekle-
ri çocukluk çaðý ishallerinden
korumak için öncelikle onlarýn
temiz yiyecek ve içeceklerle
doðru beslenmesi gerektiðini
vurgulayarak, ''Ýshal ve diðer
mikrobik hastalýklara neden
olduðu dikkate alýnarak bebek-
ler biberonla beslenmemeli.
Çünkü, biberonu mikroplardan
arýndýrmak öyle herkesin kolay-
ca baþarabileceði bir iþ deðil''
dedi. 
Bebeðin doðumdan itibaren
doðru ve düzenli beslenmesi

gerektiðini vurgulayan Özgür,
''Anne sütü 24 ay süreyle be-
bekten esirgenmemeli. Anne
sütünün bebekten esirgenme-
diði süre en az 12 ay olmalý. Al-
týncý aydan itibaren anne sütü
yanýnda bebeðe ek gýdalar ver-
ilmeli� dedi. 
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SSoorruu::  TTüürrkkiiyyee��ddeekkii  bbiirr  ttaannýýddýýððýý-
mmýý  VViiyyaannaa��ddaakkii  þþiirrkkeettiimmddee  ççaallýýþþ-
ttýýrrmmaakk  üüzzeerree  AAvvuussttuurryyaa��yyaa  ggee-
ttiirrttmmeekk  iissttiiyyoorruumm..  KKeennddiissii  mmüü-
hheennddiiss..  HHuukkuukkeenn  oonnuu  ggeettiirrmmee
iimmkkaannýýmm  vvaarr  mmýý??  

CCeevvaapp:: Son yasalarla birlikte A-
vusturya�da yabancýlarý çalýþtýr-
mak oldukça güçleþtirildi. Taný-
dýðýnýzý þirketinizde çalýþtýrabil-
mek için önce ona yerleþim izni
(Niederlassungsbewilligung)
almak zorundasýnýz. Bu du-
rumda yerleþim izni almak,
�kilit iþgücü� sýfatýný taþýma
koþuluna baðlanmýþtýr. �Kilit iþ
gücü� olmanýn þartlarý vardýr.
Bunun için Avusturya�da ara-
nan bir mesleðe sahip olmak ve
2.200 Euro�nun üzerinde maaþ
alacak olmak gerekiyor. Ayrýca
yýllýk belirlenen kotada bir yer
bulabilmek gerekiyor. Onu ge-
tirtmek için siz Magistrat�a baþ-
vuru yapmalýsýnýz. Eðer tanýdý-
ðýnýz bu þartlarý yerine getiriy-
orsa onu getirtebilirsiniz. 

SSoorruu::  MMeerrhhaabbaa,,  bbeenn  üünniivveerrssiittee
ööððrreenncciissiiyyiimm,,  aannccaakk  vvaattaannddaaþþllýý-
ððaa  yyeennii  ggeeççttiiððiimm  iiççiinn  aasskkeerree
ggiittmmeekk  zzoorruunnddaayyýýmm..  AAsskkeerrddeenn
ssoonnrraa  ööððrreenncciilliiððiimmee  ddeevvaamm
eettmmeekk  iissttiiyyoorruumm..  BBuu  dduurruummddaa
üünniivveerrssiitteeddeekkii  kkaayyddýýmm  nnee  oollaa-
ccaakk,,  ssiilliinneecceekk  mmii??  AAyyrrýýccaa  aasskkeerr-
ddee  oolldduuððuumm  ssüürree  bbooyyuunnccaa  hhaarrçç
ööddeemmeekk  zzoorruunnddaa  mmýýyyýýmm??  YYaannýý-
ttýýnnýýzz  iiççiinn  tteeþþeekkkküürr  eeddeerriimm..

CCeevvaapp:: Sayýn okuyucu askerlik
süresince üniversitedeki kaydý-
nýzý dondurma hakkýna sahipsi-
niz. Yani Almanca tabiri ile �Be-
urlaubung� imkanýndan yarar-
lanabilirsiniz. Kayýt dondurma
meselesi önemli olduðu ve bir-
çok öðrenci arkadaþýmýz bunu
merak ettiði için konuyu genel
itibari ile ele almaya çalýþaca-
ðým. 
Kayýt dondurma iþlemi için
geçerli sebepler genel itibari ile;
askerlik hizmeti, hamilelik ve
çocuk bakýmýdýr. Bunun yanýn-
da bazý okullar �yurtdýþý eðiti-

mini� de kabul etmektedirler.
Kaydýnýzý dondurduðunuz za-
man dilimi içerisinde üniversi-
teye olan kaydýnýz devam eder,
ancak derslere ve sýnavlara gir-
me hakkýnýz bulunmaz. Kaydý-
nýzý dondurduðunuz dönemler
için harç ödmek zorunda deðil-
siniz. �Beurlaubung� a kayýtlar
dönemine göre ekimin ya da
martýn sonuna kadar ilgili öð-
renci iþlerinde yapýlabilir. �Be-
urlaubung� (Kayýt dondurma)
sürecinde indirimli öðrenci bile-
ti alamaz, öðrenci sigortanýzý
devam ettiremezsiniz. 

SSoorruu::  VViizzee  vvee  oottuurruumm  iizznnii  iiççiinn
nneerreeyyee  bbaaþþvvuurrmmaakk  ggeerreekkiiyyoorr??

CCeevvaapp:: 2006 yýlýna kadar vize
ve oturum izni polis makamla-
rýnca veriliyordu. Ancak 2005
Oturum Yasasý ile birlikte bu
yetki Magistrat�a (Bezirkshaup-
tmanschaft) verildi.  Viyana�da
bu konuda sorumlu devlet dai-
resi MA 20�dir. 

SSoorruu::  ÖÖððrreennccii  oollaarraakk  kkaaçç  yyýýll

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  kkaallýýrrssaamm  vvaattaann-
ddaaþþllýýkk  aallmmaa  hhaakkkkýýnnaa  ssaahhiipp  oolluu-
rruumm??

CCeevvaapp:: Eðer öðrenci-oturum
iznine sahipseniz ve ilerde de
bu oturum izniniz deðiþmezse,
yürürlükteki kanunlara göre va-
tandaþlýk alabilmek için 15 yýl
boyunca Avusturya�da kalma-
nýz gerekiyor. Normal þartlarda
10 yýl vatandaþlýk için yeterli,
ancak bu sürenin en az beþ yýlý
kalýcý oturum izni olmak zorun-
da. Kalýcý oturum izni bulun-
mayanlar 15 yýl beklemek zo-
rundadýrlar. 

SSoorruu::  MMüülltteecciilleerrii  ssýýnnýýrrddýýþþýý  eeddee-
bbiillmmeekk  iiççiinn  ggöözzaallttýýnnddaa  ttuuttuuyyoorr-
llaarr..  YYeennii  kkaannuunnllaarrllaa  bbiirrlliikkttee  bbuu
kkuurraallllaarrýýnn  sseerrttlleeþþttiirriillddiiððii  ssööyyllee-
nniiyyoorr..  LLüüttffeenn  bbuu  kkoonnuuyyuu  eellee
aallýýnn..

CCeevvaapp:: Yeni düzenlemeler ya-
bancýlar polisi için daha fazla
serbestlik getiriyor. Yabancýlarýn
yasalarý ihlal ve istismar etmele-
rinin önüne geçmek için çok

sert tedbirler öngörülüyor.
Bundan sonra, sýrf sýnýrdýþý edil-
me ihtimali olanlarýn ortadan
kaybolmalarýný önlemek için
yabancýlar iki yýllýk bir süre için-
de 10 aya kadar hapiste tutula-
bilecek (Schubhaft). Ýki yýllýk sü-
re zarfýnýn ardýndan  gerekirse
bu hapis süresi uzatýlabilecek.
Bu tür hapis durumlarýnda tu-
tuklular açlýk orucu yoluyla sað-
lýk durumlarýnýn kötüleþmesine
sebep olabiliyorlar. Bunun so-
nucunda �saðlýk nedenlerinden
ötürü� tutukluluktan kurtulabi-
liyorlardý. Bu durum tutuklulu-
larýn çoðunun baþvurduðu bir
yoldu. Ancak yeni yasalar ile
birlikte bu kiþiler artýk hapisha-
nelerde saðlýk gözetimi altýna
alýnabilecek ve gerekirse zorun-
lu besleme yöntemi uygulana-
cak. 

CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
SSoorruullaarrýýnnýýzz  iiççiinn::
ee-mmaaiill:: office@yenivatan.com
AAddrreess:: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN

Hukuk-Forum
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VViiyyaannaa-  Burcu Özalp genç bir
kýsa film yönetmeni. Türkiye�de
doðup büyüyen Özalp dört yýl
önce Viyana�a gelmiþ ve þu an
Angewandte Kunst�ta Film und
Bühnengestaltung (Film ve
Sahne Tasarýmý) bölümünde
öðrenci. Maddi imkansýzlýklara
raðmen ailesinin de desteðiyle
kýsa film çeken Burcu Özalp,
filmlerinde Türkiye�den Avus-
turya�ya gelmiþ, uyum sorunu
yaþayan insanlarý konu ediniy-
or. Özalp, kýsa filmin tamamen
imkansýzlýklar içinde, çok zor
þartlarda yapýldýðýný da söylü-
yor. Geçtiðimiz günlerde üçün-
cü filmi �Medea�yý tamamlayan
Burcu Özalp�le kýsa film serüve-
ni üzerine konuþtuk.

KKýýssaa  FFiillmmee  ggöönnllüünnüüzzüü  nnaassýýll  kkaapp-
ttýýrrddýýnnýýzz??
Ben Çanakkale 18 Mart Üniver-
sitesi�nde �Sýnýf Öðretmenliði�
bölümünden mezun oldum.
Ama aklýmda hep film projeleri
vardý. 2001 yýlýnda Viyana�ya
geldiðimde asýl istediðim
radyo-televizyon eðitimi almak-
tý ama mümkün olmadý. Bunun
üzerine ilk yýl burada tiyatro ve
fotoðraf kurslarýna katýldým.
Daha sonra Wien Extra�nýn
gençlere verdiði olanaklardan
faydalanarak ilk 2 filmim
�Seçim� ve �Herþey Karýþýk�ý çek-
tim.

FFiillmmlleerriinniizziinn  
oorrttaakk  tteemmaassýý  nneeddiirr??
Üç filmimde de asýl anlatmak
istediðim; hiç bir insanýn cin-
netten uzak olmadýðý. Ýliþkiler,
uyuþmazlýklar ve çeliþkiler her
insaný güvenli sandýðý düzenin-
den alýp baþka bir hayata sürü-
kleyebilir. Bu insanlarýn kültürel
kimliklerinden çok hayatýn
süprizleri benim ilgimi çekiyor.
Türk, Avusturyalý ya da baþka
bir ülkeden olsunlar, ortak nok-
talarý iletiþim sorunlarý ve uyuþ-
mazlýk. Film karakterlerim
genelde ülkelerinden göç etmiþ
yabancý bir ülkede yaþayan ins-
anlar. Çünkü yurt özlemi bu
uyuþmazlýðý daha da körüklüy-
or.

FFiillmmlleerriinniizz  hhaannggii
ffeessttiivvaalllleerrddee  ggöösstteerriillddii??
Ýlk filmim �Seçim�, Avusturya,
Fransa ve Türkiye�deki kýsa film
festivallerinde gösterildi. Özelli-
kle Türkiye�de gösterilmesi çok
önemliydi benim için. Çünkü o

filmde uyuþturucu baðýmlýsý bir
genç vardý. Hatta filmi çekerken
metroda 13 yaþýnda morfin
baðýmlýsý bir genç kýzla karþýlaþ-
týk. Anlattýðý hikaye beni çok
etkiledi, parçalanmýþ bir aile ve
çocuk yaþta baðýmlýlýk. Bu film-
le Avrupa�da herþeyin güllük
gülistanlýk olmadýðýný
Türkiye�ye göstermek benim
için önemliydi. 

ÝÝlleerriiddee  uuzzuunn  mmeettrraajjllýý
ffiillmm  ççeekkmmeeyyii  ddüüþþüünnüüyyoorr
mmuussuunnuuzz??
Aslýnda kýsa film bir hikâyeyi en
özet haliyle anlatmaktýr. Benim
senaryolarým bu ölçüte pek
uymuyor. Mesela son filmim 22
dakika. Ayrýca kýsa film tam
anlamýyla �imkansýzlýk� içinde
çekiliyor. Ben yönetmenliðin
yanýsýra ýþýk, kostüm, makyaj
her þeyle ilgilenmek zorunday-
ým. Çünkü geniþ kadroyla çalýþ-
ma imkanýmýz yok. Þimdi asýl
hedefim birkaç yýl gerçek bir
uzun metrajlý film setinde
yoðrulmak. Profesyonel bir
sette her aþamada çalýþýp ken-
dimi eðitmek. Ondan sonra
uzun metrajlý bir film çekmeyi
elbette istiyorum.

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaammaannýýnn  
aavvaannttaajj  vvee  ddeezzaavvaannttaajjllaarrýý  nneelleerr??
Her þeyden önce burada teknik
imkanlar çok güzel. Wien
Extra�nýn kamera ve ýþýk siste-
mini kullanabilmek bizim için
büyük avantajdý. Ayrýca burada
sokakta çekim yapmak da
kolay. Gelip geçenler sizi rahat-
sýz etmiyor, kameranýn önünde
durup neler olduðuna bakmýy-
or. Ama öte yandan burada

öykü üretmek biraz zor. Burada
insanlar daha içe dönük yaþýy-
orlar. Tepkilerini, duygularýný
çok fazla ifade etmiyorlar.
Türkiye ile arasýnda  büyük bir
kültürel fark var bu açýdan. Bu
durum derin psikolojik filmlere
elveriþli. Ama Türkiye�de iliþkiler
daha sýký baðlarla örülü.
Gelenek görenekler, aile, yemek
sofrasý, iliþkiler güçlü aile ve
hayat baðlarýný oluþturuyor.
Hayat daha renkli ve dýþa
dönük.

TTüürrkk  ssiinneemmaassýýhhaakkkkýýnnddaa  nneelleerr  
ddüüþþüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
Türk sinemasý bence çok iyi
durumda. Nuri Bilge Ceylan,
Zeki Demirkubuz, Çaðan Irmak
gibi birçok yetenekli yönetmen
ve oyuncumuz var. Bu kýþ sine-
malar harika Türk filmleriyle
dolacak, umarýz filmler
Avusturya�ya da gelir. 

�Kýsa Film�
Ýmkansýzlýklarýn  Sanatý

Burcu
Özalp
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Sýnavý geçen �Avusturyalý� olacak

Yabancý  uyruklu  31  Viya-

nalý  aday  20  Eylül�de  ilk

defa  gerçekleþen  vatan-

daþlýk  testini  (baþarýyla)

geçti.  Sýnavý  11  dakikada

tamamladýlar

VViiyyaannaa- �Her sýnavdan önce
korkmak gayet normaldir, ama
hazýrlýklý olduðunuz zaman her
þey çok kolay geliyor� diyen 
Kenyalý Grace Odhiambo 10 se-
neden beri Avusturya�da yaþa-
makta. Diðer 30 aday gibi o da
Avusturya vatandaþlýðýný alabil-
mek için yasal uygulanan sýna-
va girenlerden biri. 
18 sorudan onikisinin doðru
olmasý gereken sýnav için aday-
lara iki saat süre veriliyor. Sýnav
hazýrlýðý için gereken doküman-
lara www.bmi.gv.at adresinden
ulaþmak mümkün. 
Ýlk 31 aday Dresdner Strasse�de
gerçekleþen sýnavý kolaylýkla
geçti. 34 yaþýndaki Odhiambo
�Yaþadýðým ülkenin dilini ko-

nuþmak benim için en doðal
þey ve ona hakim olmadýðým
sürece kendi olanaklarýmý kýsýt-
lýyorum� derken, eðitimlerini
burada tamamlayan Bosnalý
genç Smajic çifti vatandaþlýk
testiyle ilgili olarak �Burada
okul okumamýþ kiþilere sýnav
kesin daha zor geliyordur. Ama
asýl merak ettiðimiz aslen
Avusturyalý olan biri bütün bu
sorulara cevap verebilir mi
acaba?� dedi. 
Viyana Parlamentosu�nda bu
sýnavýn zorunluluðu için oy kul-
lanan ÖVP þimdi temkinli bir
tavýr aldý. Viyana�nýn VP- þefi
Johannes Hahn �kýrmýzý Viyana
nedir?� türündeki sorularý eleþ-
tirdi. Hahn�a göre bu tip soru-
larýn günlük pratik hayatla ala-
kasý yok. Bu yüzden Viyana
Valiliði�nin entegrasyon (uyum)
sorumlusu Sonja Weshely�nin
sýnav sorularýný daha fazla gün-
lük hayata yakýnlaþtýrmasý talep
edildi.

SSiizz  bbuu  ssoorruullaarraa  cceevvaapp  vveerreebbiilliirr
mmiiyyddiinniizz??

VViiyyaannaa  ÞÞeehhrrii��nniinn  yyaassaassýý  nnee
zzaammaann  yyaazzýýllddýý??
aa)) Milattan önce
bb)) 13. yüzyýlda
cc)) 18. yüzyýlda

HHaannggii  nneehhiirr  VViiyyaannaa  ÞÞeehhrrii��nnee
iissmmiinnii  vveerrmmiiþþttiirr??
aa)) Viyana
bb)) Tuna
cc))  Salzach

11995555  sseenneessiinnddee  DDeevvlleett  AAnnttllaaþþ-
mmaassýý  nneerreeddee  iimmzzaallaannddýý??
aa)) Hofburg
bb)) Schönbrunn
cc)) Belvedere

VViiyyaannaa''nnýýnn  hhaannggii  bbööllüümmlleerrii
ddüünnyyaa  kküüllttüürr  mmiirraassýý  aallttýýnnddaaddýýrr??
aa)) Viyana�nýn dýþ bölgeleri
bb))  UNO- City
cc)) 1. Viyana ve Schönbrunn
Sarayý

VViiyyaannaa��yyýý  ffaarrkkllýý  kkýýllaann  nneeddiirr??
aa)) Ayný zamanda bir eyalet,
belediye ve baþkent olmasý
bb)) Graz�ýn bir banliyösü olmasý
cc))  Kaernten�ýn baþkenti olmasý

VViiyyaannaa��ddaa  kkaaçç  ttaannee  bbööllggee  
vvaarrddýýrr??
aa)) 12
bb)) 23
cc)) 46

SStteepphhaannssddoomm��aa  vveerriilleenn  ddiiððeerr
aadd  nneeddiirr??
aa))  Stephani
bb)) Pummerýn
cc)) Steffl

VViiyyaannaa��ddaa  iillkk  kkuurruullaann  mmeettrroo
hhaattttýý  hhaannggiissii??
aa)) U3
bb)) U1
cc)) U5

OOSSZZEE��nnýýnn  aammaaççllaarrýý  nneelleerrddiirr??  
aa)) Viyana�yý büyütmek
bb))  Terroristleri tutuklamak ve
onlarý gözaltýnda tutmak
cc)) Sorun ve çatýþmalarý çözmek

PPrraatteerr��ddee  bbuulluunnaann  sseemmbbooll  
hhaannggiissiiddiirr??
aa)) Riesenrad
bb)) Stephansdom
cc))  Donauturm

VViiyyaannaa- Bir çok tartýþmaya
neden olan Yeni Ýkamet Yasasý
1 Ekim 2006�da yürürlüðe gir-
di. 
Uzmanlar yeni yasanýn ev sa-
hiplerine mi yoksa kiracýlara mý
faydalý olduðu konusunda ka-
rarsýz. Kiracýlarýn lehine olarak
deðerlendirilen deðiþikliklerin,
incelendiðinde çok da olumlu
olmadýðýný belirten uzmanlar,
kira miktarýnýn belirlenmesi ko-
nusunda yasada  eksikliklerin
bulunduðunu söylüyor. Evsahi-
bi ise yeni yasa ile  kiracýdan
tazminat ve bakým gideri talep
edebilecek.
Yeni Ýkamet Yasasý; sýk sýk tar-

týþmaya neden olan termenin
onarýmý konusunda kiracýlara
evsahiplerinden tazminat talep
etme hakký veriyor. Termeyi te-
sis edip 10 sene içinde kiralýk
daireden taþýnan kiracýlar, öde-
dikleri parayý geri isteyebile-
cekler. 1 Ekim 2006 tarihin-
den önce monte edilen terme-
ler konusundaki talep hakký ise
belirsiz. 
Deðiþen bir baþka nokta da ki-
ra antlaþmasý ile ilgili. Bundan
böyle kiracýlarýn, kira antlaþ-
malarýný feshettiklerini evsa-
hiplerine adli yoldan deðil sa-
dece yazýlý þekilde bildirmeleri
yeterli olacak.

Kiracýlar için pozitif olan bir
diðer uygulama ise evsahibinin
sorumluluk alanlarýnýn geniþle-
tilmesi. Kiracýnýn saðlýðýný teh-
likeye sokan eskimiþ elektrik
hatlarý, rutubet, kurþunlu su,
asbest gibi sorunlarýn evsahibi
tarafýndan çözülmesi gerekiy-
or. Ayrýca eski dairelerin baký-
mýnýn yapýlmasý da artýk evsa-
hibinin sorumluluðunda. Ki-
racýlar bakýmsýz dairelerden
kira indirimi talep edebilecek-
ler.
Uzmanlar bir eve taþýnmadan
önce emlakçý ya da ev sahibi
tarafýndan yazýlan raporu ta-
lep etmenizi öneriyor.

Yeni Ýkamet Yasasý Yürürlükte 
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Avusturya�da  yaþayan  121.149  Müslüman�ýn  kaç  tane  camiye  ihtiyacý  var?  

Cami mi yoksa dernek mi?
FPÖ yozlaþmaya karþý imiþ!

VViiyyaannaa- Avusturya�da seçimler
bitti ama politika sahnesi hala
durulmadý.
FPÖ Viyana Eyalet Meclisi�nde
�ibadethanelerin yozlaþmasýný
durdurma� talebine bulundu.
Bu konunun tartýþmalara yol a-
çacaðý kesin.
Tartýþmayý baþlatan Meidling
Rauchgasse 44�deki bir evin,
bir Türk dernek tarafýndan, yine
bir Türk bankasýnýn desteðiyle i-
badethaneye dönüstürülmesi
talebiydi. FPÖ Viyana Eyalet
Meclisi Milletvekili Herbert Ma-
dejski, konuyla ilgili olarak �A-
vusturya�da ev yapmak isteyen
herkes yasalara uymak zorun-
dadýr. Ama buradaki durumda
nasýl oluyor da hiçbir yaptýrým
ya da zorlukla karþýlaþmýyoruz�
dedi. Madejski, daha önce de
Am Schöpfwerk�te bir yerel ku-
rum tarafýndan �Wohnbeihilfe�
þubesi açmak için talep edilen
bir alanýn �Müslüman Entegras-

yon Derneði�ne verildiðini ha-
týrlatýp �Þimdi oraya bir tane i-
badethane daha inþa edilecek.
Bizler sadece yanlýþ verilen ka-
rarlarý göstermeye çalýþýyoruz�
dedi.
FPÖ Milletvekili Harald Stefan
ise; þeriatý, Ýslam�ýn kadýnlara
karþý olan tavrýný eleþtirerek,
SPÖ�nün sadece Müslüman-
lar�dan oy toplamak için yanlýþ
politika yaptýðýný söyledi ve �Bu
tür hareketlerle, bizim toplu-

mumuzla uyuþmayan ikinci bir
toplum oluþuyor� dedi. 

YYeeþþiilllleerr��ddeenn  TTeeppkkii

Yeþiller Partisi Milletvekili Maria
Vassilakou konuya iliþkin yaptý-
ðý açýklamada �Müslüman
ibadethaneleri dernekler tara-
fýndan taþýnmakta. Bunu bütün
Avusturya biliyor. Sadece FPÖ
bundan habersiz. Ýnsanlarý ra-
hat býrakýp kendi hayatlarýný ya-

þamalarýna izin vermeliyiz� de-
di.
ÖVP Milletvekili Wolfgang Ulm;
inanç özgürlüðünün devlet ta-
rafýndan kanunlara uyma
þartýyla korunduðunu hatýrlata-
rak ayný zamanda Türkiye�de
Hristyan klisesinin ayrýcalýklý du-
rumun da muhafaza edilmesi
gerektiðini söyledi.
�Ýnsanlarý dýþlayan politikalarý
eleþtirmeliyiz� diyen SPÖ Mil-
letvekili Godwin Schuster ise;
�FPÖ þu ana kadar hiç bir ente-
grasyon tedbirini onaylamadý.
Entegrasyon eksikliði yüzünden
Avrupa�nýn baþka ülkelerinde
büyük sorunlar yaþanmakta�
dedi.
Þirvan Ekici (ÖVP) ve Omar Al-
Rawi (SPÖ) bu konuda FPÖ�yü
sert bir dille eleþtirirlerken, Ýs-
lam Cemiyeti Baþkaný Anas
Schakfeh �FPÖ�nün bu türlü
saldýrýlarý Avusturya�nýn yurtdý-
þýnda olan ününü bozuyor� yo-
rumunu yaptý.

FPÖ�nün dostu Bulgar Siyasetçi 
Türkleri yok etmek istiyor!

VViiyyaannaa-  Aþýrý saðcý Bulgar poli-
tikacýdan Türk karþýtý açýklama-
lar dikkat çekti. Bulgaristan�ýn
saðcý, milliyetçi politikacýsý
Volen Siderov, Der Standard
gazetesinin �FPÖ gibi saðcý
partiler ile Avrupa Parlamen-
tosu�nda bir fraksiyon oluþtur-
mak istiyorsunuz. FPÖ ile sizin
partiniz Ataka�nýn ortak nokta-
larý neler?� sorusuna �Türkiye�
nin AB üyeliðine olumsuz
bakma ve kontrolsüz göçe karþý
olma konularýnda birleþiyoruz.
Genç Bulgarlar yabancý firmalar
ve yabancý ekonomiler için
çalýþmak yerine, Bulgaristan�da

kalmalý.� þeklinde cevap verdi.
Siderov �Bulgaristan�da gerçe-
kleþtirmek istediðiniz siyasi
amaç nedir?� þeklindeki soruyu
ise �Hükümete katýlmayý ama-
çlýyoruz. Niyetimiz Türk Hak ve
Özgürlükler partisini yok etmek
ve iktidardan uzaklaþtýrmak. Bu
parti týpký Mafya gibi davranýy-
or. Hem Türklerin hem de
Bulgarlarýn birlikte oturduðu
bölgelerde ayrýmcýlýk yapýlýyor.
Türkçe bilmeyen ve Ýslam dinin-
den olmayan Bulgarlara bu
bölgelerde iþ verilmiyor, ya da
iþten çýkarýlýyorlar� diye ceva-
pladý.

VVoolleenn  SSiiddeerroovv
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Ankara- Maliye Bakanlýðý,
þimdiye kadar vergi
numarasý alanlarýn vergi
numaralarýný TC kimlik
numarasýna dönüþtürdü.
1 Temmuz'dan itibaren de
vergi daireleri fiilen TC
kimlik numarasýný kullan-
maya baþladý. Avusturya
vatandaþý olan Türkler
Türkiye�de eðer vergi
mükellefi iseler pasaport-
larý ile en yakýn vergi dai-
resinden böyle bir numara
alabilecekler. Vergi kimlik
numarasý olarak, TC kimlik
numarasýnýn kullanýmý ise
1 Kasým 2006 tarihinden
itibaren baþlayacak.
Ancak 1 Kasým 2006 tari-
hine kadar vergi kimlik
numarasý gereken iþlem-
lerde vergi kimlik numara-
sý aranmaya devam edile-
cek. Bu tür iþlemlerde
vergi kimlik numarasýna
ek olarak isteðe baðlý ola-
rak ve vergi kimlik numa-
rasýna ek olarak TC kimlik
numarasý da kullanýlabile-

cek.
Geçiþ sürecinde olasý pro-
blemlerin önlenmesi ama-
cýyla, 1 Kasým 2006 ile 1
Ocak 2007 tarihleri ara-
sýnda vergi kimlik numa-
rasý veya TC kimlik numa-
rasýndan herhangi birisiyle
iþlem yapýlabilecek. 1
Ocak 2007 tarihinden iti-
baren ise tüm iþlemlerde
TC vatandaþý gerçek kiþiler
için vergi kimlik numarasý
olarak yalnýzca TC kimlik
numarasý kullanýlacak.

Yabancýlar
Türkiye Cumhuriyeti vat-
andaþý olmayan yabancý
uyruklu kiþiler ise TC kim-
lik numaralarý olmadýðý
için vergi dairelerince ken-
dilerine verilen on haneli
rakamdan oluþan vergi
kimlik numaralarýný kull-
anmaya devam edecekler. 

Araplar neden sessiz?

BBaattmmaann- Ýslam ve Kur`an-ý
Kerim ile alakasý olmayan ama
Ýslam ile iliþkilendirilen, insan-
lýðýn yüzkarasý olmasýnýn ya-
nýnda Avrupa�da gittikçe tepki
çeken Doðu ve Güneydoðu
Bölgesi'ndeki töre cinayetleri
ile intiharlar beyaz perdeye
yansýtýlacak. �Havar' (Çýðlýk)
adlý filminin çekimleri Meh-
met Özgülen yönetiminde
Batman'ýn tarihi ilçesi Hasan-

keyf'in köylerinde baþladý.
Batman'da yoðunlaþan kadýn
intiharlarýnýn da iþleneceði
Güneydoðu'daki töre cinayet-
leri �Havar' filminde iþlenecek.
Yönetmenliðini Mehmet Öz-
gülen, senaryosunu da Feyza
Özgülen'in üstlendiði filmde,
Batman'daki Bahar Kültür
Merkezi'nin tiyatro sanatçýlarý
ve Hasankeyf'teki köylüler rol
alýyor.

Töre cinayetleri
beyaz perdede

ÝÝssttaannbbuull-  Bahçeþehir Üniversite-
si Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Hasan Koni, Lübnan'da yaþa-
nan þiddet konusunda Arap
ülkelerinin neden sessiz kaldýðý-
ný þu sözlerle açýkladý: 
Þeyhler ve aþiret liderlerinin
yönetimindeki Arap ülkeleri,
nüfuzlarýný koruyabilmek için
çalýþmamayý tercih ediyor.
ABD'yle olan ekonomik baðým-
lýlýklarý ellerini kollarýný baðlýyor.
Amerika'nýn Ýsrail'e yüklenilme-
sin diye dolarýn faizini aþaðýda
tutmasý da önemli bir etken. 

� Mýsýr: Mýsýr, Ýsrail'den sonra
ABD'den en fazla yardýmý alan
2'nci ülke... Bir yönetimin
deðiþmediði oligarþik bir yapýsý
olan Mýsýr'da terör hareketi
yavaþladý ama halk hareketi
yukarý çýkýyor. Amerika desteði

ile hem ülkeye para geliyor
hem de ülkeyi yönetenler ikti-
darda kalabiliyor. 

� Suudi Arabistan: Bu ülke 800
milyar dolarýný Amerika'daki
bankalara yatýrmýþ durumda.
Petrolden para kazanýyor ama
siyasal ve finansal sistemleri
belirsiz olduðu için paralarý
Ýngiltere ve Amerikan bankala-
rýnda. ABD bankalarýnýn yüzde
50'si de Musevilerin elinde... 

� Ürdün: Osmanlý'ya ihanet
eden Arap gruplarýnýn oðullarý-
nýn devamý olan Ürdün'deki
sistemi kuran Ýngiltere, yaþatan
Amerika. Ülkenin kralý bile
ABD'de okudu. Petrolü, sanayi-
si olmayan Ürdün, S.Arabistan
ve dýþarýdan gelen yardýmlarla
ayakta duruyor. 

� Körfez Ülkeleri: Amerika ve
Ýngiltere�nin finans sistematiði-
nin döndüðü ülkeler...
Katar'dakilerin paralarý Batý
ülkelerine yatýyor, oradan
emlak alýyorlar. Arap ülkelerin-
de oligarþik, aþiret ve dini lider-
lerin yönettiði halka inmeyen
bir yönetim sistemi olduðu için
varlýklarýný dýþ güçlerle çatýþma-
ma boyutuna dayandýrýyorlar.
Çünkü çatýþtýklarýnda bu rejim-
leri devirmek kolay oluyor.

Türkiye�de vergi 
numarasýna dikkat!
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SKV Fenerbahçe Etap Wien,
yetiþtirmek üzere yetenekli,
hevesli oyuncular arýyor!   1.
klasse B�de oynayan SKV
Fenerbahçe Etap Wien genç
takýmýný geliþtirip 2. bir takým
oluþturmak amacý ile yola çýktý.
Bunun için de, içinde futbol
heyecaný olan, bunu profesyo-
nel olarak ilerletmek isteyen,
sorumluluk sahibi, yaptýðý iþi

önemseyen, disiplinli, antren-
manlara düzenli katýlabilecek
gençler arýyor. 

Müracaat için: Fenerbahçe
Lokali, 1160; ya da Etap
Restaurant; ya da Schmelz
1150�deki antrenmanlar.
Antrenman saatleri: 
Salý 19.30-21.00
Perþembe:19.30-21.00

Fenerbahçe Büyüyor

VViiyyaannaa- Viyana Film Festivali -
�Viennale� bu yýl bir Türk filmini
aðýrlýyor. 13 -25 Ekim tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen
Viennale�de bu yýl bir Türk filmi
de yer alýyor; Reha Erdem�in
son filmi �Beþ Vakit�. Senaryosu
ve rejisi Reha Erdem�e ait film;

küçük bir kasabada, doðanýn
sesi ve ritmiyle, sade bir hayat
süren insanlarý anlatýyor.
Zamanýn sadece ezan sesi ile
beþ vakite bölündüðü bu kasa-
bada, insana özgü bütün olay-
lar beþ vakitte yaþanýr.
Kasabada çocukluktan gençliðe
geçen, on iki - on üç yaþlarýnda
üç çocuk, Ömer, Yakup ve
Yýldýz, köy sakinleri arasýnda
öne çýkar. Beþ vakit geçer.
Çocuklar öfkeyle suçluluk ara-
sýnda gidip gelerek aðýr aðýr
büyürler.Filmde Bülent Emin
Yarar, Özkan Özen, Ali Bey
Kayalý, Elit Ýþcan, Taner Birsel,
Yigit Özsener, Selma Ergeç gibi

oyuncular rol alýyor. Beþ vakit
bu yýl 13. Altýn Koza Film
Festivali�nde �En Ýyi Film Ödü-
lü�nü aldý.
Beþ Vakit 24 Ekim�de saat,
16.00�da, Urania; 25 Ekim�de

saat 13.30�da Metro�da izlene-
bilir.
Viennale kapsamýnda bu yýl beþ
farklý sinemada, 47 ülkeden
500 film, belgesel, kýsa film;
gösterilecek. 

DDeeððeerrllii  AArrkkaaddaaþþllaarr,,
DDeeððeerrllii  ddüünnyyaa  hhaallkkýý;;

Dünya halký derneðinin baþ-
kaný olarak size bir duyuruda
bulunmak istiyorum.
Benim adým Memet Zeki Me-
tin, Malatya doðumluyum.17
seneden beri Avusturya�da
oturuyorum.  Türkiyede doð-
muþ olan bir Kürt olarak þimdi
bir Avusturyalýyým ve böylece
kendimi bir dünya insaný ola-
rak görüyorum. Hayatým boy-
unca topladýðým deneyimler
bana, her kültürün, her mille-
tin her dinin ortak yönünün
bir tek kendilerine özgün ol-
malarý ve diðer milletlerin, di-

ðer dinlerin bunlarý paylaþa-
mayacaðýný gösterdi ve öðret-
ti. Bu yüzden 10 tane hedefi
olan bir dernek kurdum. He-
defleri www.weltmenschver-
ein.at sitesinde okuyabilirsiniz.
Hedeflerden biri Dünya Ýnsaný
Günü. Bu sene ikinci defa Vi-
yana�da yer alacak. Bu özel
günde bütün insanlar birlikte
kardeþliði, dostlugu ve ön yar-
gýsýz olmayý kutluyor. Hepinizi
bu günde, 1 Kasýmda 2006�da
saat 11.00�de  WELT CAFE�ye
(Schwarzspanierstrasse 15
1090 Wien) davet ediyorum.

SSaayyggýýllaarrýýmmllaa
MMeemmeett  ZZeekkii  MMeettiinn

Duyuru

Reha Erdem son filmi �Beþ Vakit� ile Viyana� da

Viennale�de Türk Filmi
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Avusturya Ordusunda Türkleri
subay olmaya davet ediyoruz

Viyana  Eyalet  Askeri  Garnizon  Baþkomutaný  Franz  Reiszner�den  önemli  mesaj

Viyana  Eyalet  Askeri  Garnizon
Baþkomutaný  Franz  Reiszner  
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Geçen ay gerçekleþtirilen 1956
Macaristan�a yardým günlerini
anma günü dolayýsýyla yapýlan
Viyana Eyaleti Askeri kutlama-
larýnda Garnizon Baþkomutaný
Yeni Vatan Gazetesi�ne Avus-
turya vatandaþý Türk askerlerin-
den son derece memnun oldu-
klarýný söyledikten sonra,
�Türkleri askeri okullarý ziyaret
ederek, subay olmaya ve ciddi

görevler almaya davet ediyo-
ruz. Türkler, tarihten de kalma
her zaman askeriyeye kutsal bir
yuva ve ciddi bir görev olarak
görmüþlerdir. Bizler uyuma açý-
ðýz. Ve kapýlarýmýz sonuna
kadar açýktýr. Avrupa�da ilk defa
Viyana Garnizon Komutan-
lýðý�nda ibadetleri için bir cami
açtýklarý için ve bundan son
derece memnun olduklarýný

ifade eden Garnizon Komutaný
Reiszner, �Bizim her türlü dini
inanca mesafemiz bir olmasý
gerekir. Türklere ve mensubu
bulunduklarý dinlerine saygý
duyuyoruz� dedi.
HHeerr  ttüürr  yyaarrddýýmmýý  yyaappmmýýþþttýýkk
Kutlamalarda, 1956 yýlýnda
Macarlar�ýn Ruslar�a ayaklan-
malardan sonra on binlerce rus
avusturyaya göçmen olarak
sýðýnmýþtý. Viyana Eyalet Gar-
nizonu Macaristan�dan gelen
göçmenlere her türlü yardýmý
yaparak, tarihte görünmmemiþ
insanlýk ve kardeþlik örneði
gösterdiði öðrenildi.

Kutlamalarda askerler çeþitli
gösteriler yaptýktan sonra bir
çok ödüller verildi. Askeri mü-
zikler eþliðinde insanlar o günü
anarken, daha sonra o günü
hatýrlamak için resim sergileri
ve askerlerin daðýttýðý yemekle-
ri yendi.

Özgür Çiçek
Mehmet
Atsýzoðlu

Halil Ýbrahim
Yýldýrým
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DDüünnyyaannýýnn  ssaayyýýllýý  mmuuttffaakkllaarrýý  aarraassýýnnddaa  yyeerr  aallaann  
TTüürrkk  MMuuttffaaððýý  kkööttüü  ggüünnlleerr  yyaaþþýýyyoorr

500 aþçý aranýyor!

DDiivvaann  RReessttoorraann��ýýnn  ssaahhiibbii
AAbbaannoozz::  ��KKaalliiffiiyyee  aaþþççýýyyaa  iihhttiiyyaa-
ccýýmmýýzz  vvaarr��

VViiyyaannaa-    Zeytinyaðlýlarý, ýzgara-
larý ve tatlýlarýyla Türk Mutfaðý
dünyanýn en saygýn, en ünlü
mutfaklarýndan biri. Amerika�-
dan Japonya�ya dünyanýn
damak tadýna yeni lezzetler
ekleyen Türk Mutfaðý, Avus-
turyalýlar�ýn da önde gelen ter-
cihleri arasýnda bulunuyor.
Ancak bugünlerde kalifiye aþçý
eksikliði yüzünden Türk restor-
anlarý sýkýntýlý günler yaþýyor.
Viyana�da uzun yýllardýr hizmet
veren Divan Restoran�ýn sahibi
Medaim Abanoz Türk Mut-
faðý�ndaki kalite kaybýnýn tehli-
keli boyutlara vardýðýný belirtti.

Abanoz; bir ülke adýna üretilen
her malýn; ister yemek ister
tüketim malý olsun; o milletin
imajýna hizmet ettiðini vurgula-
dý. 
Abanoz, �Her önüne gelen
kolay yoldan para kazanmak
için �ben aþçýyým� diyor. Burada
iyi eðitim almýþ aþçý bulmak çok
zor. Ama Türkiye�den gelenler
de ayný durumda. Birkaç yýllýk
mutfak deneyimi olan herkes
bu iþi çok iyi bildiðini iddia
ediyor. Bu da kaliteyi düþürüy-
or� dedi. 

ÇÇýýrraakkllýýkk  ddeevvaamm  eettmmeellii

Birkaç yýl öncesine kadar Türk
restoranlarý�nda yemek yeme-
nin Avusturyalýlar için prestij

göstergesi sayýldýðýný belirten
Abanoz sözlerine þöyle devam
etti; �Bugün bu imajý korumak
zorlaþtý. Bu gidiþle insanlar Türk
Mutfaðý�ndan soðuyacaklar�.
Bu deðiþimin nedenini, yetene-
kli ve eðitimli çýraklarýn bulun-
mamasýna baðlayan Medaim
Abanoz, çözüm için  Arbeiter-
kammer�nýn aþçýlýk eðitimi
veren meslek okullarý açmasýný
önerdi ve þöyle dedi; �Aþçýlýk
çýraklýkla öðrenilir. Þimdi kimse-
nin çýrak olmaya sabrý yok.
Ama Arbeiterkammer bu mes-
lek için okullar açar ve iyi bir
eðitim verirse mesleðimizi yeni-
den eski prestijine kavýþturabili-
riz. Bunun için elimizden geler
herþeyi yapmalýyýz. Milli bir
konu olduðunu unutmayalým.�

Medaim Abanoz, 30 yýllýk biri-
kimiyle, yaklaþýk 20 yýldýr
Viyana�da Divan Restoran�da
Türk Mutfaðý�ný temsil edenler-
den sadece biri.
550000  aaþþççýýyyaa  iihhttiiyyaaçç  vvaarr  
Þu anda Avusturya�da en az
500 kalifiye aþçýya ihtiyaç duy-
duklarýný söyleyen Abanoz, bu
açýðýn daha ucuz iþgücü olan
Bulgar göçmenlerce kapanma
tehlikesine dikkat çekti ve
�Birkaç yýl içinde daha ucuza
çalýþan yabancý aþçýlar Türk
restoranlarýn da çalýþmaya
baþlýyacak. O zaman kalite
tamamen deðiþecek. Hem
iþgücü hem de mutfaðýmýzýn
adýný korumak adýna bir an
önce harekete geçmemiz
gerek� dedi.

AAbbaannoozz,,  AAþþççýý  iihhttiiyyaaccýýnnýýnn  bbiirr  aann
öönnccee  kkaappaattýýllmmaassýýnnýý  ssööyylleeddii
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MMeerrssiinn  UUlluussllaarraarraassýý  MMüüzziikk  FFeess-
ttiivvaallii,,  VViiyyaannaa  SScchhlloossss  SScchhöönn-
bbrruunnnn  OOrrkkeessttrraassýý''nnýýnn  ddaannss  ggööss-
tteerriilleerriiyyllee  ssüüsslleennmmiiþþ  kkoonnsseerriiyyllee
bbaaþþllaaddýý..  GGaallaa  kkoonnsseerrii  öönncceessii  kkoo-
nnuuþþaann  DDeevvlleett  SSaannaattççýýssýý  NNeevviitt
KKooddaallllýý,,  bbuu  ffeessttiivvaalliinn  MMeerrssiinn
iiççiinn  bbiirr  nniimmeett  oolldduuððuunnuu  ssööyyllee-
ddii..

5. Mersin Uluslararasý Müzik
Festivali'nin açýlýþý, Hilton Ote-
li'nde düzenlenen törenle yapýl-
dý. Çok sayýda davetlinin katýldý-
ðý gecede gala konserini,
Akdeniz Oyunlarý Olimpiyat Ko-
mitesi Deðerlendirme Komis-

yonu üyeleri ile Avusturya
Büyükelçisi Heidemaria Gürer
de izledi. Festivalin açýs konus-
masýný yapan Devlet Sanatçýsý
Nevit Kodallý, �Ben eminim ki,
bundan sonra bu festivalin
50'ncisi de 100'üncüsü de ola-
caktýr. Ben Mersinliler'in kültür
düzeylerinin yüksek olduðuna
eminim. Daha güzel þeyler de
yapacaðýz. Viyana�dan gelen
dostlarýmýza da teþekkürü bir
borç biliyorum� dedi.

Bu yýl 5'incisini gerçeklestirdik-
leri festivalde giderek ustalaþtý-
klarýný belirten Kodallý, amaçla-

rýnýn yüksek kalitedeki müzikle-
ri Mersin'e getirerek halka sun-
mak ve kültürlerini daha yüksek
düzeye eriþtirmek olduðunu
söyledi. 
DDüünnyyaayyaa  aaççýýllaann  ppeenncceerree
Festivallerin dünyaya açýlan bir
pencere olduðunu vurgulayan
Kodallý, bu festivalin Mersin için
büyük bir nimet olduðunu dile
getirdi. Mersin'in övünülecek iki
seyi olduðunu ifade eden
Kodallý, bunlarýn opera ve ulus-
lararasý müzik festivali olduðu-
nu açýkladý.
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Macit Özcan da, festivalin nasýl

basladýðýný anlattýktan sonra
Büyükþehir Belediyesi'nin dü-
zenlediði Mersin Festivali ile bu
festivalin tarihlerinin çok yakýn
olmasýnýn sýkýntý yarattýðýný,
festivallerden birini mayýs ayýn-
da diðerini eylül ayýnda yap-
mayý düþündüklerini ifade etti.
AAllkkýýþþ  aallddýý
Konuþmalarýn ardýndan festiva-
lin düzenlemesine katký sunan
kiþi, kurum ve kuruluþlara te-
þekkür belgesi verildi. Gala, þef
Guido Mancusi yönetimindeki
Schloss Schönbrunn Orkes-
trasý'nýn dinletisinin ardýndan
kokteylle sona erdi.

Viyana Schloss Schönbrunn Orkestrasý
Mersin�de konser verdi
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Günde üç elma yemek, kalp
krizini büyük ölçüde önlüyor.
Bilimsel araþtýrmalar günde en
az 10 gram lif içeren gýdalar
tüketerek kalp krizi riskinin
yüzde 14 azaltýlabileceðini
ortaya koydu. 
ABD ve Avrupa�da 330 binden
fazla kiþi üzerinde gerçekleþti-
rilen 10 ayrý araþtýrmanýn
sonuçlarýný bir araya getirerek
deðerlendiren bir rapora göre,
günde en az 10 gram lif içeren
gýdalar yiyerek, kalp krizi riski
yüzde 14, kalp ve damar
rahatsýzlýklarýndan ölme riski
ise yüzde 27 oranýnda azaltýla-

biliyor. Raporda, üzerinde
araþtýrma yapýlan kiþilerin 5
bin 249�unun kalplerinden
sorun yaþadýklarý, bunlardan 2
bin 11�inin, hastalýk teþhisi
konulduktan 6 ile 10 yýl sonra
kalp damar rahatsýzlarýndan
hayatýný kaybettikleri belirtildi. 
Sebze yerine meyve ve tahýl
raporu yayýmlayan ABD�deki
Minnesota Üniversitesi�nden,
lifli sebze tüketmektense, lifi
bol meyve ve tahýl tüketmenin
daha yararlý olduðunu açýk-
landý. Genelde yüksek oranda
karbonhidrat içeren sebzelerin
piþirilirken iþlemlere tabi tutul-

duklarýna, ayrýca diyabete,
kalp ve damar rahatsýzlýklarýna
davetiye çýkarabilecek kadar
yüksek oranda þeker içerdikle-
rine dikkat çekildi. 
Ayrýca raporda, sindirim siste-

mi için de faydalarý bilinen lifli
gýdalarýn tansiyon ile koleste-
rol düþürücü etkisi olduðu ve
diyabet hastalýðý geliþmesine

karþý insülin duyarlýlýðýný artýr-
dýklarý da vurgulandý. 
Orta boy bir elma ortalama 3
gram, bir sap brokoli 2.7 gram
ve bir dilim buðday ekmeði ise
1.5 gram lif içeriyor.

Saðlýðýnýz için elma yiyin!

Her yaþta sünnet olmaz
ÝÝssttaannbbuull- Yeditepe Üniversitesi
Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Arif
Verimli, sünnetin sadece dinsel
bir tören olmadýðýný, ayný
zamanda ''psikoseksüel bir olay''
olduðunu belirterek, bu neden-
le çocuðun somut olarak cin-
selliðin farkýna vardýðý ödipal
dönemi (2-6 yaþ arasý) sünnet
için doðru bulmadýðýný bildirdi. 
Arif Verimli, insanýn psikolojik
ve cinsel geliþim evrelerinde 0-1
yaþ arasý ''aðýzcýl dönem'', 1-3
yaþ arasý ''anal dönem'' ve 3-6
yaþ arasýnda da ''ödipal dönem''
olduðunu, ancak bu dönemle-
rin birbirleriyle kesin sýnýrlarla
ayrýlmayýp, birbirlerinin içine
geçiþli olduðunu söyledi.
Verimli, kiþilik ve cinsel yapýlan-
manýn çok büyük oranda 0-6
yaþ arasýnda oluþtuðuna iþaret
ederek, ''Sünnetle ilgili yapýla-
cak bir yanlýþ, çocuðun gele-
cekteki kiþiliði, cinsel yaþamý ve
cinsel kimlik geliþiminde çok
ciddi bir travma etkisi yapabil-
mektedir'' dedi. 
Ödipal dönemde çocuðun
somut olarak cinselliðinin farký-

na vardýðýna dikkati çeken
Verimli, þu bilgileri verdi: ''Erkek
çocuk, cinsel organýný tanýrken,
kýz kendisinde neden bir erke-
klik organý olmadýðýný sorgular.
Saðlýklý bir psikoseksüel geliþim
için bu dönemin her iki cinste
de travmatize edilmeden atla-
týlmasý gerekir. Bu dönemde
yapýlacak olan sünnet, travma
etkisi yaratabilmektedir. Gerçek
ile düþü ayýramayan, somut
düþünce özelliklerine sahip
çocuðun bilinçaltýnda mantýk
dýþý ve ileride yaþamýný etkileye-
bilecek komplekslerin geliþme-
sine yol açabileceðinden, 2-6
yaþ arasýný sünnet için doðru
bulmuyorum. Sünnet için en
doðru yaþ 0-1 yaþ arasý ve 7-9
yaþ arasýdýr.'' 

SSttaaddyyuummllaarrddaakkii  ssüünnnneett
Prof. Dr. Arif Verimli, sünnet
kýyafetlerinin de abartýdan,
(kral, prens, padiþah kostümle-
ri gibi) uzak olmasý gerektiðini,
þýk ve erkeksi bir takým elbise-
nin, erkek çocuk için daha yapý-
cý bir ödül olacaðýný söyledi.
Verimli, sünnet süresince yapý-

lacak gezi ve eðlencelerin moti-
ve edici olduðunu, ancak sün-
netin bir saðlýk durumu gibi ele
alýnmasý ve çocukla bir yetiþkin
gibi konuþulmasýnýn travma
etkisi yaratmasýný engelleyece-
ðini vurguladý. Arif Verimli,
ayrýca herkesin gözü önünde
stadyum gibi alanlarda sünnet
yapýlmasýnýn da doðru olmadý-
ðýný, bunun çocuklara deðil,
ailelerine yapýlan bir yatýrým

olduðunu belirterek, ''Sünnet
bir saðlýk olayýdýr, bir psikosek-
süel süreçtir. Ailelerin çocuklarý-
nýn gelecekteki kiþilik ve cinsel
geliþimleri için sünneti çok dik-
kate almalarý gerekir. Saðlýklý
olan, bir belediyenin veya kuru-
mun, bir doktorla sezonluk
anlaþýp, randevu alarak bir kli-
nikte, muayenehanede veya
hastanede sünnetlerin gerçe-
kleþtirilmesidir'' dedi.
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Satýlýk Ýnternetcafe - Callsop
5. Viyana�da Pilgramgasse üzerinde, hazýr 

müþterisi olan, çalýþýr durumdaki Ýnternetcafe, Callshop,
Telefon aksesuarý ve kayýt yapýlan dükkanýmýzý rahatsýzlýk
neden ile tüm malzemeleriyle birlikte devren satýyoruz. 

TTeell::  0011//  5588  111177  8888

9.Viyana�da Gürtel üzerinde, üniversite ve Vehrkehrsamt�ýn
yanýndaki iyi geliri olan ve çalýþýr durumdaki dükkanýmýzý

saðlýk dolayýsýyla devren satýyoruz.
�  KKiirraa  995500,,-  ((hheerr  þþeeyy  ddaahhiill))
�  75m2  dükkan
�  25  kiþilik  oturma  imkaný
�  Tam  donanýmlý  ve  tüm  elektronik  

malzemeleri  var.

Satýlýk Döner Pizza Haus

MMüürraaccaaaatt::
00669999  111188  116611  1111

VViiyyaannaa-  �Tunceli Doða ve
Kültür Derneði��, 3-5 Kasým
günleri arasýnda, Milli Park
Munzur Vadisi ile ilgili, çok
yönlü bir etkinlik düzenliyor.
Etkinliðin konuklarý arasýnda
Türkiye�den Prof. Dr. Ali
Osman Karababa, Prof. Dr.
Ýlyas Yýlmazer, Av. Murat
Cano, Celal Baþlangýc (Gaze-
teci) Özcan Yüksel (Gazeteci,
Atlas Dergisi Genel Yayýn

Yönetmeni); Avusturya�dan
Prof. Dr. Johannes Saukel,
Ulrike Lunacek (Yeþiller Partisi
Milletvekili ve Dýþ Politika
Sözcüsü) ve Hüseyin Þimþek
(Gazeteci Yazar, Öneri Gaze-
tesi Viyana) katýlýyor. Üç gün
sürecek etkinliklerim progra-
mýnda fotograf sergisi, semi-
nerler, konferanslar, sinevizy-
on gösterileri olacagi ögrenil-
di. 

Milli Park Munzur Vadisi için
Viyana�da üç günlük etkinlik

Satýlýk Dönerhaus
7. Viyana�da Burggasse üzerinde çalýþýr durumdaki
hazýr müþterisi olan dükkanýmýzý yalnýzlýk dolayýsýyla

tüm malzemeleri ile birlikte devren satýyoruz. 

�    420  Euro  Kira

Tel:0699  114  930  31

VViiyyaannaa-  Azize Camii�nin imamý
deðiþti. Dokuz yýldýr Azize
Camii�nde imamlýk yapan Ýbra-
him Altunyýldýz, Tuna Camii�ne
tayin edildi. Altunyaldýz�ýn yeri-
ne Mustafa Zeki Demirtaþ
imam olarak atandý. Demirtaþ,
görevini en iyi þekilde yapacaðý-
ný söyledi.
GGöözzyyaaþþllaarrýýyyllaa  uuððuurrllaannddýý
Görev deðiþimi nedeniyle dü-
zenlenen �Veda Gecesi�nde
duygulu anlar yaþandý. Katýlan-

larýn Ýbrahim Hoca�ya veda
ederken yeni hocaya �Hoþ-
geldin� dedikleri gecede sinevi-
zyon gösterisi ile geçmiþ günler
anýldý. Aziziye Camii Cemiyet
eski baþkanlarý
Veda gecesinde konuþma ya-
parak; �Ýbrahim Hoca  cemaat
ile uyumlu ve sosyal olduðu için
bunca yýl hizmet etti. Yüzlerce
kiþiye hacda yardýmcý oldu,
yüzlerce öðrenciyi okutma
imkaný buldu� dedi.

Aziziye Camii�nde
imama anlamlý veda
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YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii��nniinn
PPaammuukkkkaallee  SSüüppeerrmmaarrkkeett��iinn
ssaahhiibbii  ÖÖmmeerr  AAkkggöözz��ddeenn  aallddýý-
ððýý  bbiillggiiyyee  ggöörree,,  EEkkiimm  AAyyýý��nnddaa
aallbbüümmlleerrii  eenn  ççookk  ttaalleepp  ggöörreenn
ssaannaattççýýllaarr  vvee  þþaarrkkýýllaarrýý  þþööyyllee::

1. Emrah
� �Adýn Ne Senin�
2. Gülben Ergen
� �Lay la lay�
3. Kenan Doðulu
� �Çakýdý�
4. Mahsun Kýrmýzýgül
� �Dinle�
5. Hatice
� �Canýmýn Ötesi�
6. Serdar Ortaç 
� �Dansöz�
7. Ýsmail Y.K. 
� �Allah Belaný Versin�
8. Rafet El Roman
� �Yana Yakýla�
9. Demet Akalýn. 
� �Afedersin�
10. Ziynet Sali
� �Mor Yýllar�

Ekim ayýnýn
Top 10 listesi

Avusturya�da 1 Ekim�den iti-
baren kiralar enflasyona
endeksli bir þekilde arttý. En
son artýþ 2004 yýlýnda yapýl-
mýþtý. Bu artýþtan ötürü
Avusturya�da 100 bin ev

muhattap olacak. Bu evlerin
bazýlarý ise belediye evleri.
Özel kiracýlara yüzde 5 lik
artýþ. Þayet kira sözleþmesi 1
Mart 1994�dan itabaren ise
yapýlacak.

Kiralara enflasyon zamý

VViiyyaannaa'da çekilen bir fotoðraf
FPÖ' nün baþýna dert oldu.
Dört Müslüman kadýn kendi-
lerinden izin alýnmadan çeki-
len fotoðraflarýný kullanan
FPÖ hakkýnda dava açtý. Olay,
kadýnlarýn fotoðraflarýný afiþ-
lerde görmesiyle meydana
çýktý.
Ýslam ilerlemekte: Avusturya'yý
koruyalým baþlýðý ile Müslü-
man kadýnlarýn Kurier Gazete-

si'nde yayýnlanan fotoðraflarý
Türk Toplumu'nda tepkiye
neden oldu. Baþ örtülü kadýn-
larýn çocuklarýyla parkta otur-
urken çekilen fotoðraflardan
haberdar olmadýklarýný söyley-
en Müslüman kadýnlar, �Bu
fotograflarda bizi hedef ola-
rak gösteriyorlar. Bizi siyasi
amaçlarýna alet ettiler. Bunun
için davacýyýz� diye konuþtu-
lar.

Ýzinsiz fotoðrafa dava
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Kedim olmadan asla
ÝÝssttaannbbuull- Avusturya`da çalýþan
Attila Yalçýn Tülü, Lülebur-
gaz`da bulduðu kedisiyle
uçaða binemeyince Viyana`ya
dönemedi. Tülü, sokakta dola-
þýrken zor durumdaki bir yavru
kediyi Viyana`ya götürmeye
karar verdi. Lüleburgaz`daki
Tarým ve Köyiþleri Ýlçe Mü-
dürlüðü`ne baþvurarak gerekli
belgeleri alan Tülü uçmak için
geldiði THY`nin Ýstanbul-Vi-
yana sefereni yapan uçaða alýn-
madý. Kedinin aþý kaðýtlarýnýn
olmamasý üzerine uçaða alýn-
mayan Tülü durumu protesto
etti. Tülü, �2 aylýk sevimli bir
yavruya terörist muamelesi
yapýyorlar. Gerekirse bir ay boy-
unca havalimanýnda yatýp kal-
karým ama onsuz dönmem�
diye konuþtu. 

YYaavvrruu  KKeeddiiyyii  OOððlluunnaa
GGööttüürreecceekkttii

Kýrklareli`nin Lüleburgaz ilçesi
Turgutbey Köyü`nde doðan
Tülü, 28 yýldýr Viyana`da yaþýy-

or. Viyana Üniversitesi Turizm
bölümünü bitirdikten sonra
Ýspanyol bir arkadaþýyla lokal iþ-
letmeye baþlayan Tülü, Avus-
turya vatandaþý. Sýk sýk memle-
keti Lüleburgaz`a giderek ya-
kýnlarýyla hasret gideren Tülü,
son geliþinde Viyana`daki oð-
lunun dileði üzerine dönüþte
bir kedi götürmek istedi. Kö-
yünün sokaklarýnda 
dolaþýrken zor durumdaki bir
yavru kediyi gören Tülü, 2 aylýk
kediyi Viyana`ya götürmeye
karar verdi. 

Lüleburgaz`daki Tarým ve
Köyiþleri Ýlçe Müdürlüðü`ne
baþvurarak gerekli belgeleri
alan Tülü sonrasýnda yaþadýkla-
rýný þöyle anlattý: �Müdürlük-
teki görevli memur, aþý yaptýr-
mak istediðimde iki aylýk yavru
kediyi aþýlatmaya gerek olmadý-
ðýný, ancak Uçaða binmesi için
istenirse havalimanýndaki vete-
rinerden aþý kaðýdý alabileceði-
mi söyledi. THY`nin sabah
07.45`deki Ýstanbul-Viyana

seferine bilet aldým. Ancak 
görevliler kedinin aþý kaðýdý
olmadýðý için uçaða alamayaca-
klarýný söylediler. Havalimanýn-
da da veteriner olmadýðýný öð-
rendim�. 

UUççaaððýý  KKaaççýýrrýýnnccaa
AAvvuussttuurryyaa��yyaa  DDöönneemmeeddii

Tüm çabalarýna raðmen kedis-
ini uçaða bindiremeyen Tülü
son çare olarak Avusturya`nýn
Ýstanbul Konsolosluðu`nu ara-
sa da hafta sonu olduðu için
bir yetkiliye ulaþamadý. Uçaðýný
kaçýran Tülü, baþýna gelenlere
tepki olarak kedisine �Recep
Tayyip� adýný koydu-
ðunu ancak bunu Baþ-
bakan�a hakaret ama-
cýyla yapmadýðýný söyle-
di. Kedisine terörist
muamelesi yapýldý-
ðýný öne süren
Tülü, ¨Kimse be-
nimle ilgilenmiyor.
Minicik bir sokak
kedisine sahip çýk-

manýn bedeli bu mu? O`nu
almadan Viyana`ya dönmeye-
ceðim. Cebimde 250 YTL var.
Bu para ikimize de yeter.
Gerekirse burada yatýp kalka-
rýz� diye konuþtu. THY yetkilile-
ri ise kedinin aþý kaðýdý olma-
dan uçaða alýnmasý halinde
Avusturya`ya giriþte sorun
yaþanacaðýný bu ne-
denle yardýmcý o-
lamayacaklarýný
belirttiler.

VViiyyaannaa- Yazar Orhan Pamuk'un,
Fransýz Meclisi�ndeki sözde Er-
meni soykýrýmýnýn inkarýný suç
sayan yasa tasarýsýnýn onaylan-
masýyla ayný gün Nobel Edebi-
yat Ödülü'nü almasý, Avusturya
basýnýnda farklý yorumlara
neden oldu. 
Avusturya'nýn Kronen Zeitung
gazetesi haberi "Türkiye'nin
Avrupa Birliði'ne Alýnmasýna
Engel'' baþlýðý ile verirken,
Süddeusche Zeitung ise
''Türkiye'de bir Edebiyat yazarý,
Türkiye'nin Ermeni soykýrýmýný
yaptýðýný kabul ettiði için Nobel
Edebiyat Ödülü�nü aldý'' ifadesi-
ni kullandý.

Avusturyalýlar ise Orhan

Pamuk'un ödül almasýný farklý
þekillerde karþýladý. Avusturya
basýný, Fransýz Meclisi'ndeki
sözde Ermeni soykýrýmýnýn inka-
rýný suç sayan yasa tasarýsýnýn
onaylanmasýna da yer verdi.
Avusturya'da yayýnlanan �Der
Standart� gazetesi, Ermeniler�e
yapýlanlarýn, Birleþmiþ Milletler
tarafýndan hazýrlanan soykýrým
tanýmýna uygun olduðunu
savunarak, küçük hesaplara
dayansa da tasarýnýn desteklen-
mesi gerektiðini öne sürdü. 
Avusturya'da yayýnlanan bir
baþka gazete olan �Die Presse�
ise yasa teklifini "saçmalýk" ola-
rak deðerlendirerek, bu aþama-
dan sonra Türkiye'nin daha da
sertleþeceðini kaydetti.

Pamuk, Avusturya basýnýnda
YYaazzaarr  
OOrrhhaann  PPaammuukk




