
Adý Atila Delibalta. Lakabý �Þýk
Mehmet Efendi.� 20. Viyana�da,
Wallensteinstrasse, numara 51�de
terzilik yapýyor. Maraton koþucusu ve
önemli bir rekorun sahibi. Canayakýn
terzinin rekoru Avusturya içiþleri
bakaný Prokop�un, özellikle Türklere
yönelik ��UUyyuumm  ggöösstteerrmmeeyyeenn  ggiittssiinn��
gibi kaba ifadelerine adeta bir cevap
niteliðinde. 36 yaþýndaki üç çocuk
babasý �Þýk Mehmet Efendi�nin�
rekorunu kendi gözlerimizle görme-
seydik inanmazdýk. Hergün sabah 8
akþam 7 arasý mesai yapan terzimize
günde elliden fazla Avusturyalý gelip
selam veriyor.
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Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya�da 

Irkçýlýk
artýyor

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?
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BZÖ�nün  yabancýlara  �çocuk  parasý  kazýðý�  geri  tepti  

VViiyyaannaa-  BZÖ�lü Sosyal
Güvenlik Bakaný Haub-
ner�in iktidardan ayrýlma-
dan Avusturya�da yaþa-
yan göçmenlere atmak
istediði son kazýk, özelli-
kle SPÖ ve Grünen parti-
lerinin çabasý ile geri tep-
ti. Haubner�in çýkardýðý
bir genelge nedeniyle
geçtiðimiz Aðustos ayýn-
dan beri Avusturya vatan-
daþý olmayan ailelere ço-
cuk parasý, yeni doðan
çocuklarý için oturum izni
alýndýktan sonra  öden-
meye baþlýyordu ve önce-
ki aylar için ödeme yapýl-
mýyordu. Yeni doðan ço-
cuk için oturum izni ba-
zen bürokratik engeller-
den dolayý altý aya kadar
uzayabiliyordu. Bu, her ay
yabancý aileler için en az
600 Euro kayýp anlamýna

geliyordu. Haubner,  siya-
si partilerin ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn tepkilerine
raðmen genelgesini sa-
vundu ve bunu deðiþtir-
memekte ýsrar etti. Bunun
üzerine, yabancýlara yapý-
lan bu haksýzlýðýn önüne
geçebilmek için  Meclis�te
kanun deðiþikliðine gidil-
di. Bunun yanýnda çocuk
parasýnýn ödenmeye baþ-
lamasý için annenin otu-
rum iznini ve çocuðun
doðum iznini yeterli gö-
ren bir düzenleme getiril-
di. Böylelikle yabancýlar
da artýk beklemeden ço-
cuk parasý alabilecek. Ay-
rýca baþta Caritas olmak
üzere bazý yardým kuru-
luþlarý zarar gören ailelere
yardým amacýyla 300.000
Euro�luk bir yardým fonu
oluþturdu.

BZÖ�lü Sosyal Güvenlik Bakaný Haubner�in çýkardýðý
bir genelge nedeniyle geçtiðimiz Aðustos ayýndan
beri Avusturya vatandaþý olmayan ailelere çocuk
parasý, yeni doðan çocuklarý için oturum izni alýndýk-
tan sonra  ödenmeye baþlýyordu

AB, Türkiye ile müzakereleri kýsmen dondurdu

Avrupa Birliði Hiristiyan Demokratlarý Türkiye 
düþmanlýðý yapýyorlar.

Daha önce Avusturya�nýn
birçok eyaletinde uygula-
masý baþlatýlan �16 ya-
þýndan küçüklere alkollü
içeceðin ve her türlü tütün
ürünlerinin satýlmasý yasaðý
Viyana�da da  uygulamaya
sokuldu.
Gençleri Koruma Yasasý�na
göre sigara almak isteyen
kiþinin yaþýný öðrenebilmek
için, örneðin bankomat
kartý kullanýmý zorunlu hale
getirilecek. Uygulama1
Ocak 2007 tarihinde
baþlayacak. Bu tarihe kadar
sigara otomatlarýnda kredi
kartý ile yaþý belirleyebilen
sistemlerin kurulmasý gere-
kiyor.

Sýgara yasaðý

�AB�de yobazlarýn dediði oldu�
VViiyyaannaa-  Ýçlerinde Avus-
turya Partisi ÖVP�nin de
bulunduðu Türkiye düþ-
manlýðý cizgisine sahip
cephe amacýna ulaþtý.
AB�ye üye ülkelerin dev-
let ve hükümet baþkan-
larýný biraraya getiren ve
15 Aralýk�ta sona eren
Avrupa Birliði  zirveside,
AB Dýþiþleri Bakanlarý ta-
rafýndan Genel Ýþler
Konseyi'nde daha önce
alýnan Türkiye ile müza-
kerelerin kýsmen askýya
alýnmasý kararý onay-
landý. AB Dönem
Baþkaný Finlandiya'nýn
Baþbakaný Matti Vanha-
nen, AB kapýlarýnýn açýk

kaldýðýný ve aday ülkele-
re yeni kriterler getiril-
meyeceðini bildirdi.
AB Zirvesi sonunda
basýn toplantýsý düzen-
leyen Vanhanen, AB'nin
geçmiþteki geniþlemele-
rinin baþarýlý olduðunu,
gelecekteki geniþleme
hareketlerinin de baþa-
rýlý olmasý için önlemler
alýnmasý gerektiðini, ku-
rumsal reformlara ihti-
yaç olduðunu söyledi.
Vanhanen, artýk konuþ-
ma deðil eylem zamaný-
nýn geldiðini, her þeyin
saydam bir ortamda
gerçekleþeceðini ifade
etti. 

Avusturya�da yürürlülüðe
giren yeni vatandaþlýk yasasý,
bu ülke uyruðuna geçmek
isteyen yabancýlarýn sayýsýn-
da azalmaya yol açtý.
2005�te yürürlüðe giren yeni
yasadan sonra baþvuru sayý-
sýnda yüzde 17�lik bir azal-
ma gerçekleþtiði açýklandý.

2006�nýn ilk üç ayýnda, bir
önceki yýla göre yüzde
30�luk bir azalma oldu. Bu
yýlýn ilk dokuz ayýnda ise 22
bin kiþi Avusturya vatandaþý
oldu. Türkler 6317 kiþi ile bu
gurubun baþýný geliyor.

Avusturya
vatandaþlýðýna

ilgi azaldý

Ahlaksýzlýktan geri dönüldü
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Aralýk 2006�nýn ortasýnda
Eurobarometer ve Viyana�da
yerleþik Avrupa Irkçýlýk ve
Yabancý Düþmanlýðý Gözlem
Merkezi (EUMC) tarafýndan iki
önemli araþtýrma yayýnlandý.
Araþtýrmalar, baþta Avusturya
olmak üzere Avrupa�da yaban-
cý karþýtlýðýnýn tehlikeli boyutla-
ra ulaþtýðýný gösteriyor. Bu araþ-
týrmalarda özellikle Avustur-
ya�da Türkiye�ye ve Türklere
karþý artan düþmanlýða dikkat
çekiliyor. Son zamanlarda
Avusturya Medyasý Türklere
karþý yapýlmýþ ýrkçý saldýrý
haberleriyle dolu. Bunun yanýn-
da ayný medya Türkleri aþaðýlýk
bir yaratýk olarak göstemekte
ve ýrkçýlýk yapmaktadýr. Ayrýca,
Avusturya siyasetinin Hristiyan
Demokrat ve ýrkçý sað partileri-
nin düpedüz Türk düþmanlýðý
yaparak oy peþinde olduklarýný
görüyoruz. Avusturya�da Türk-
lere saldýrý haberlerini vermek-
ten çekinen bazý gazeteler ise
Türklere ve Türkiye�ye  karþý
yaptýklarý ýrkçý saldýrýlarla bütün
bu olaylarýn aslýnda aktörleri
arasýnda. Bu olaylarda Avustur-
ya�da yaþayýp uyumsuzlukta
ýsrar eden Türklerin �dolaylý�
rolünü de unutmamak gerekir.
Avusturya�da yaþayan binlerce,
uyum göstermekten aciz Türk
ýrkçý Avusturya�lýlar için bulun-
maz bir Hint Kumaþý.  Türkiye
karþýtlýðý ve ýrkçýlýk ise kendini
AB-Türkiye probleminde göste-
riyor. Kimin eli kimin cebinde
belli deðil. Türkiye karþýtlýðý
Türk düþmanlýðýna dönüþmüþ
durumda. AB, Türkiye�yi ne ka-
dar zor duruma sokarsa Avus-
turyalýlara  o kadar sempatik
geliyor. Tehlikeli bir hesapla
karþý karþýyýz. Avusturya�lýlar
Türkiye�den baþka herkesi
AB�de görmek istiyor. Avrupa
çapýnda yapýlan bir araþtýrma
bu sonucu ortaya koydu. Türki-

ye�nin AB�ye üyeliðinden yana
olanlarýn oraný yüzde 5�e kadar
düþtü. Die Presse Gazetesi�nin
�Türkiye düþmanlýðýnda Avus-
turya birinci� baþlýðý ile haber
yapmasý düþündürücü...
EUMC�nin, �Avrupa Birliði�n-
deki Müslümanlar, Ayrýmcýlýk
ve Ýslam Korkusu� hakkýnda
yaptýðý araþtýrma dikkat çekici
sonuçlar verdi. Bu araþtýrmaya
göre özellikle Avusturya�da
Müslümanlar iþ ve ev gibi ko-
nularda büyük ayýrýmcýlýða tabi
tutuluyorlar. Bu paradoksal
durum Avusturya�yý nereye
götürüyor?  Bu durum Müslü-
manlarda bir dýþlanma duygu-
su oluþturuyor ve sonucunda
Avusturya�daki yabancýlar için
Fransa örneði ciddi bir ghetto-
laþma tehlikesi taþýyor. Bu ne-
denle Avusturya�da baþta siya-

siler olmak üzere kanaat
önderlerinin konuyu dikkatle
ele alýp önlemler üzerine dü-
þünmesi gerekiyor. Avusturya
Medyasý�nýn ýrkçýlýðý teþfik et-
mekten vazgeçmesi ise bundan
daha önemli. Zira 60 yýl önceki
Yahudi katliamýnýn da bu þekil-
de baþladýðýný unutmamak ge-
rekiyor.  Türkler, Museviler�in i-
kinici dünya savaþýndaki duru-
mu gibi kimsesiz deðiller. Avus-
turya�daki tüm siyasiler ve
Avusturya Medyasý akýllarýný
baþlarýna alsýnlar. Kral çýplaktýr.
Kaybedecek olan Avusturya ve
AB�dir. Türklerin bugünkü
Avusturya�nýn oluþmasýnda,
son elli yýldan bu yana büyük
emeði vardýr. Türklerin ve Türki-
ye�nin bundan daha kötü
durumda olmasý söz konusu
deðildir...

Avusturya Kýrmýzý Alarm veriyor!

Yeni Vatan Gazetesi ekibi ola-
rak,  gelecek bayramýnýzý kut-
lar, 2007 yýlýnýn tüm kýymetli
okuyucularýmýza ve daðýtým
noktalarýmýza  huzur, baþarý
ve esenlik getirmesini içtenli-
kle dileriz.
Yeni Vatan Gazetesi yayýn ha-
yatýnýn 7. yýlýna girerken ge-
rek haber içeriði gerek se de
reklamlarý ile yerel gazete-
cilikte çýtayý yükseltmiþtir. Ye-
ni Vatan Gazetesi Avustur-
ya�da yaþayan ve sizlerin ara-
sýndan çýkan, sizleri iyi taný-
yan genç arkadaþlarýn göz
nuru ve gece gündüz çalýþ-
masýnýn bir ürünüdür. Yeni
Vatan Gazetesi Avrupa�da
yayýnlanan tüm yerel gazete-
ler arasýnda, reklam gazetesi
görünümünden çok uzak, en
ciddi  yerel gazete olarak dik-
katleri üzerine çekmektedir. 
Yeni Vatan Gazetesi hiçbir si-
yasi partiye, derneðe,  kurum
ya da kuruluþa baðýmlý deðil-
dir. Sadece siz okuyucularýnýn
desteði ve reklam gelirleriyle
ayakta duran Yeni Vatan Ga-
zetesi, örnek gazete olarak
takdir toplamaktadýr. Yeni
Vatan Gazetesi�nin amacý
Avusturya�da yaþayan, Türki-
ye�den göç etmiþ insanlarýmý-
za her alandaki geliþmeleri
kendi dilleri ile, kendi ça-
pýnda seviyeli bir þekilde ha-
ber vermektir. Ve tüm zorluk-
lara raðmen vatandaþlarýmýzý
geliþmelerden haberdar ede-
cektir. Yeni Vatan Gazetesi
bu gücünü 2007 yýlýnda da
þu anlamlý  cümleden alacak-
týr. 

��HHaallkkaa  hhiizzmmeett,,  
HHaakkkk��aa  hhiizzmmeettttiirr..��  

YYeennii  VVaattaann  iillee  77..  yyýýllaa  ddooððrruu  

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  TTüürrkklleerree  vvee  ddiiððeerr  MMüüssllüümmaannllaarraa  kkaarrþþýý  ttaahhaammmmüüllssüüzzllüükk
tteehhlliikkeellii  bbooyyuuttllaarrddaa!!    AAnnaalliizz  //  BBiirrooll  KKýýllýýçç  
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Polis, Tuncay Calýþkan�a
verdiði cevaptan ötürü

pasif göreve alýndý.
Soruþturma müfettiþler

tarafýndan devam
ediyor.

�Avusturya�da Türklere
sokakta sopalarla saldýrýlýyor�

Avusturya Milli Sporcusu Tuncay Çalýþkan�a yönelik ýrkçý saldýrý tek deðil

�Avusturya�da Türklere
sokakta sopalarla saldýrýlýyor�



VViiyyaannaa-  KKeennddiissiinnii  ttaakkiipp  eeddeenn  bbiirr
ýýrrkkççýý  AAvvuussttuurryyaallýý��ddaann  kkaaççaarraakk
ppoolliissee  ssýýððýýnnaann  TTüürrkk  ggeenncciinnee,,
PPoolliiss  mmeerrkkeezziinnddee  aaððýýrr  hhaakkaarreett-
lleerr  eeddiillddiiððii  iiddddiiaa  eeddiillddii..  SSoonn  bbiirr
yyýýllddýýrr  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  TTüürrkklleerree
kkaarrþþýý  ýýrrkkççýý  ssaallddýýrrýýllaarr  aarrttttýý..  ÝÝhhllaass
HHaabbeerr  AAjjaannssýý  tteemmssiilliicciissii
MMeehhmmeett  EEmmiinn  AAvvccýý��nnýýnn  hhaannýýmmýý-
nnaa  ssookkaakk  oorrttaassýýnnddaa  AAvvuussttuurryyaallýý
ýýrrkkççýýllaarr  ssaallddýýrrmmýýþþttýý..  SSaallddýýrrýý  oo
zzaammaann  cceepp  tteeffeeoonnuu  iillee  kkaayyddee-
ddiillmmiiþþttii..  DDaavvaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..
UUzzmmaannllaarr  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaa-
yyaann  TTüürrkk  ttoopplluummuunnuu  IIrrkkççýý  ssaallddýý-
rrýýllaarraa  kkaarrþþýý  ddiikkkkaattllii  oollmmaayyaa
ççaaððýýrrddýý..  

Avusturya Tekvando Milli Taký-
mý sporcularýndan Tuncay Çalýþ-
kan, sýðýndýðý polis tarafýndan
azarlandý; kendisine aðza alýn-
mayacak küfürler edildi. Bu-
nunla da yetinmeyen polis, ýrkçý
Avusturyalý�ya dönerek �bu pis
Türk'ün kafasýný o baseball
sopasýyla neden ezmedin?�
diye seslendi.
Avusturya adýna uluslararasý
yarýþmalarda toplam 10 birinci-
liði, 1999�da Hýrvatistan�da
yapýlan dünya þampiyonasýnda
ikinciliði ve olimpiyat dördün-
cülüðü bulunan Tuncay Çalýþ-
kan �ben bunlarý hak etme-

dim� diyor. Avusturya Tekvan-
do Milli Takýmýna girdiði 1997
yýlýndan 2004 yýlýna kadar da
aralýksýz Avusturya þampiyonu
olan Çalýþkan, �eþimin yanýnda
polisin bana bu þekilde hakaret
etmesi, kaldýrýlabilecek bir du-
rum deðil. Bu iþin peþini býrak-
mayacaðým. Bana haksýz yere
hakaret eden polisler özür dile-
meli� dedi.
Çalýþkan, Avusturya tekvando
tarihinde ilk dünya derecesini
ve ilk Avrupa þampiyonluðunu
Avusturya'ya kazandýrmýþtý.
2004 olimpiyatlarýnda Atina�da
ayaðýndan sakatlandýktan son-
ra bu sporu býrakmak zorunda
kalan Çalýþkan, �bu ülke için
ayaðýný verdiðini ve bu hakaret-
leri hak etmediðini'' söyledi.

Çalýþkan, cereyan eden olayý
þöyle aktardý: �Hafta sonu evi-
mizin etrafýnda park yeri arar-
ken, ki bizim muhitte de park
yeri bulmak bazen 40-45 daki-
kayý buluyor, bir arabanýn bizi
takip ettiðini fark ettim. 1-2
metre aralýklarla bu takip yakla-
þýk 40-45 dakika sürdü. Son
yirmi dakikasýný eþim de fark
etti; korktu ve aðlamaya baþla-
dý. Bir süre sonra araç önü-
müze geçti ve durdu. Araçtaki
adam tehdit savurdu. Neden
bizi takip ettiðini sormaya kal-
madan baseball sopasýný aldý ve
üzerime doðru yürümeye baþ-
ladý. Bizim evin yanýnda polis
merkezi var, oraya çekelim, or-
da halledelim bu iþi diye düþün-
düm. Ben yavaþ yavaþ ilerledim.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Dikkat! Avusturya�da 
Irkçý saldýrýlar  artýyor 
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Adam da bizi takip etti ve Sie-
benbrunnenfeld�deki polis
merkezinin önüne gelince
kornaya bastým. Polisler çýktý ve
�yardýmcý olur msunuz� dedim.
Memura olan biteni anlattým.
�Adamýn aracýna bakýn, base-
ball sopasý var ve alkollüdür

kesin� dedikten sonra polis
bana �sus! Çeneni kapa! rtýk
yeter! Tamam donuna etme!
diyerek baðýrdý.�
Polise, kendisiyle bu þekilde
konuþma hakýnýn olmadýðýný
söylediðini belirten Çalýþkan,
�beni konuþturmadý. Daha

sonra içeri götürdüler bizi.
Genç bir polis ifademi aldý. Ben
önceki polisin bana söyledikle-
rini bu genç polise söyledim. Ýlk
polis burnuma kadar geldi,
�çeneni kapa aþaðýlýk herif!
Sus! Ülkemizden gidin� þeklin-
de daha çok aðza alýnmayacak
þeyler söyledi.� 

Bu baðýrmalar üzerine 4-5 ka-
dar polisin daha odaya geldiði-
ni belirten Çalýþkan, hepsinin
ayný þekilde kendisine hakaret-
ler ettiðinin altýný çizdi. �Ben bu
ülke için ayaðýmý feda ettim.
Sekiz yýl askeriyesinde görev
yaptým. Benim bu ülkeye onlar-
dan çok hizmetim oldu. ''Eþimin
yanýnda bana bu þekilde haka-
ret etmelerine hiç kimsenin
hakký olamaz� diyen Çalýþkan,
daha sonra Ýçiþleri Bakaný�ný
tanýdýðýný, durumu bizzat ona
aktaracaðýný ve bunun sonuçla-
rýna katlanacaklarýný polislere
söyleyince, daha sonra  kendis-
ine hakaret eden polislerin
hemen odalarýna çekildiðini
ifade etti. 

�Hayatýmda bu þekilde bir
ýrkçýlýkla karþýlaþacaðýmý düþü-
nemezdim� diyen Çalýþkan, dil
bilen, haklarýný bilen, bu ülkede
doðmuþ büyümüþ birine bunu
yapabiliyorlarsa; kim bilir gari-
ban vatandaþa nasýl davraný-
yorlardýr. Bu benim olayým ol-
maktan çýktý. Ýlk önce Ýçiþleri
bakanlýðýna gideceðim. Gere-
kirse Baþbakana gideceðim.
Komutanlarýma da haber ver-
dim. Avusturya medyasýný da
bilgilendirdim. Bu adamlar ö-
zür dileyene kadar bu iþin peþi-
ni býrakmayacaðým� þeklinde
konuþtu.
Olaydan sonra sabaha kadar
aðladýðýný söyleyen Çalýþkan�ýn
eþi Seyhan, �eþim 14 yýl profes-
yonel tekvando yapmýþ biri. O
an orada inip adamý alt edebi-
lirdi. Ama ben istemedim. �Po-
lise gidelim� dedim. Polislerin
bu þekilde davranmasý çok
zoruma gitti. Ýki günden beri
doðru düzgün bir þey yiyip içe-
medim� dedi.
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VViiyyaannaa-  6 Aralýk Çarþamba gü-
nü gerçekleþen toplantý Büyük-

elçi Selim Yenel�in daveti üzeri-
ne gerçekleþti. Dostça bir hava-
da geçen toplantýya Türkiye ile
ilgili iki konu damgasýný vurdu: 
�Türkiye-AB müzakereleri� ve
�Ilýsu Barajý tartýþmasý�. Büyük-
elçi Yenel, müzakere ile ilgili ca-
nalýcý noktanýn �Kýbrýs Mese-
lesi� olduðunu ve AB Rapo-
runda eleþtirilen diðer konula-
rýn Anakara tarafýndan çözüle-
bileceðini ifade etti. Yenel ayrý-
ca AB�nin KKTC ile ilgili verdiði
sözleri yerine getirmediðini ve
Türkiye�de halkýn artýk AB
konusunda yorulduðunu   söy-
ledi. 
Toplantýnýn ardýndan katýlýmcý-
lara yemek daveti veren Bü-
yükelçi �AB-Türkiye� konusu ile
ilgili medya mensuplarý üzerin-
de olumlu bir etki býraktý.

Sarý Dev'in ve patronunun
Türk düþmanlýðý depreþti

VViiyyaannaa  - Türkiye ile AB arasýn-
daki müzakerelere "asgari bir yýl
ara verilmesi gerektiðini" savu-
nan Dýþiþleri Bakaný Plassnik,

Türkiye'de 2007 yýlýnda biri par-
lamento diðeri de Cumhurbaþ-
kanlýðý olmak üzere iki seçim
yapýlacaðý için AB konusunda
bir ilerleme olma þansýnýn
bulunmadýðýný iddia etti. ÖVP
lideri ve Baþbakan olarak son
günlerini yasayan ve Plassnik`in
yaratýcýsý olarak bilinen
Wolfgang Schüssel�in ise daha
da ileri giderek Türkiye`nin hiç
bir zaman AB�ye tam üye ola-
mayacaðý gibi, diplomasi neza-
keti ölçütlerinden tamamen
uzak bir açýklama yapmasý,
onun artýk düþmanlýk diye
tanýmlanabilecek siyasi bir
yörüngeye girdiðini ortaya
koyuyor. 

Kýbrýs Rum Kesimi�nde de 2008
yýlýnda genel seçim yapýlacaðýný

anýmsatan Plassnik, Tüm bu
seçim süreçlerinin tamamlan-
masýndan sonra ancak Türkiye'-
nin pozisyonunun somut ola-
rak belirlenebileceðini söyledi. 
Türkiye karþýtý politikalýrýyla bili-
nen �Sarý Dev� lakaplý Plassnik,
"benim önerim, Türkiye'nin tam
üye olmadan AB'ye çok iyi bir
ortaklýkla baðlanmasýdýr. Örne-
ðin, Türkiye-Avrupa birlikteliði"
dedi. Plassnik bunlarý ifade
ederken patronu Baþbakan
Schüssel�in de ilerdeki pozisyo-
nu yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor.
Schüssel�in Avrupa Hiristiyan
Demokratlar Birliði�nde Fran-
sa�dan Sarkozy�i, Almanya`dan
ise Stoiber`i tetikleyen kiþi ol-
duðu  ve baþbakanlýktan sonra
Avrupa Birligi Komisyonun�da
görev alabilmek için bariz Tür-
kiye düþmanlýðý siyasetini arttý-
rarak devam ettireceði ifade
ediliyor. 

AAvvuussttuurryyaa  DDýýþþiiþþlleerrii  BBaakkaannýý  PPllaassssnniikk,,  AABB��nniinn  TTüürrkkiiyyee  iillee  ddeevvaamm  eeddeenn
mmüüzzaakkeerreelleerree  sseeççiimmlleerr  nneeddeenniiyyllee  aarraa  vveerriillmmeessii  ggeerreekkttiiððii  ffiikkrriinnddee..  

TTüürrkkiiyyee��nniinn  VViiyyaannaa  BBüüyyüükk-
eellççiissii  SSeelliimm  YYeenneell  VViiyyaannaa��-
ddaakkii  DDýýþþ  BBaassýýnn  BBiirrlliiððii  üüyyeellee-
rrii  iillee  bbiirr  aarraayyaa  ggeellddii..  ÖÖzzeell-
lliikkllee  ��TTüürrkkiiyyee  vvee  AAvvrruuppaa
BBiirrlliiððii��  kkoonnuussuunnuunn  kkoonnuu-
þþuulldduuððuu  bbaassýýnn  ttooppllaannttýýssýý
AAvvuussttuurryyaa  mmeeddyyaassýýnnddaa  ggee-
nniiþþ  yyeerr  bbuulldduu..  

Büyükelçi Yenel dýþ basýn mensuplarý ile bir araya geldi

TTüürrkkiiyyee  
ddüüþþmmaannýý,,  ÖÖVVPP��llii  AAvvuussttuurryyaa

DDýýþþiiþþlleerrii  BBaakkaannýý  PPllaassssnniikk  

Türkiye düþmaný,
ÖVP�li Baþbakan Schüssel
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VViiyyaannaa- Avusturya Ticaret Odasý
Gastronomi Dairesi Baþkaný

Hannes Sailer yeni bir adreste iþ
adamlarýmýza ücretsiz danýþ-
manlýk hizmeti vermeye devam
ediyor. 
Sailer  bize ilettiði mesajýnda
�Türk iþadamlarýnýn yeni yýlýný
kutlar kendileri için mutlu, sað-
lýklý ve baþarý dolu nice yýllar
dilerim� dedi. Sailer belirlenen
zamanlarda iþadamlarýmýza da-
nýþmanlýk hizmeti vermekten
mutluluk duyacaðýný ifade etti.
Danýþmanlýk hizmeti artýk
1030, Lothringer Strasse 14-16
Top 5 adresinde verilecek. 

JJoohhaannnneess  SSaaiilleerr

Ýþ adamlarýmýza 
ücretsiz danýþmanlýk

HHaannnneess  SSaaiilleerr��iinn  yyeennii  ddaannýýþþ-
mmaannllýýkk  ssaaaattlleerrii  þþööyyllee::  
0099  OOccaakk  22000077  1155::0000  ��  1177..0000  
2233  OOccaakk  22000077 1155::0000  ��  1177::0000
0011  ÞÞuubbaatt  220000771155::0000  ��  1177::0000

VViiyyaannaa-    Özellikle Alman
kültürünün diðer kültürler
ile karþýlaþmasýný esprili bir
dille anlatan stand-up�çý
Kaya Yanar �Made in
Germany� adlý oyunu ile
15 Ocak 2007�de Viyana�-
ya gelecek. Þu anda Al-
manya turnesi dahilinde
programlarýný sürdüren
Yanar yakýnda Avrupa tur-
nesine baþlayacak. Yanar,
Alman Sat 1 kanalýnda
yayýnlanan �Was guckst
du� adlý programa çýkmýþ
ve burada gösterdiði per-
formansla milyonlarýn sev-
gisini kazanmýþtý. Yanar
Viyana�daki gösterisini
Volkstheater�da gerçekleþ-
tirecek.

Kaya Yanar �Made in
Germany� ile Avusturya�da

Kaya Yanar



Teyzesini  17  yerinden  býçaklayan  Türk  genci

LLiinnzz- Geçtiðimiz Mart ayýnda
Linz Polis Merkezi�ne gelen bir
telefon, polisi hemen harekete
geçirmiþti. Telefondaki zayýf ses
�Kurtarýn beni, býçaklandým�
diyerek kurtarma ekiplerine
acele etmeleri için adeta yalva-
rýyordu. Acil Servis telefon ka-
yýtlarýna göre Sunay W. son
nefesini verirken bu sözleri sar-
fettmiþti. 
Olay mahaline giden kurtarma
ekipleri için her þey çok geçti.
Polis hemen araþtýrmaya baþla-
dý ve kýsa zamanda daha önce
de teyzesini ölümle tehtid ettiði

ortaya çýkan yeðen Erhan P.´yi
göz altýna aldý.
Erhan P. �Beni arkadaþlarýmýn
yanýnda rezil etti, bana çocuk
muamelesi yaptý. Ayný zaman-
da bana korkak nitelemesinde
bulundu. Ben sadece onu kor-
kutmak istedim. Olaylarýn bu
þekilde geliþeceðini tahmin et-
memiþtim. Verilen hapis cezasý
ise çok uzun ve aðýr. Piþmaným�
ifadesinde bulundu.
Ancak bu, hakim Wolfgang
Aistleitner´i ikna etmeye yet-
medi ve Erhan P. 17 yýl hapis
cezasýna mahkum edildi.

44  MMaarrtt  22000066  ttaarriihhiinnddee  tteeyyzzeessii  SSuunnaayy  WW..��yyii
((2299))  ööllddüürrmmeekktteenn  yyaarrggýýllaannaann  yyeeððeenn  EErrhhaann  PP..

((2266))  vveerriilleenn  cceezzaayyýý  ççookk  aaððýýrr  bbuulldduu..  
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17 yýl hapis cezasýný aðýr buldu
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Kurban ne demektir, hükmü nedir ?
Kurban; Allah�a yaklaþmak ve
O�nun rýzasýna ermek niyetiyle
kesilen hayvan demektir. Akýllý,
hür, mukim ve dini ölçülere
göre zengin sayýlan mümin,
ilâhî rýzayý kazanmak gayesiyle
kurbanýný kesmekle hem
Cenab-ý Hakka, hem de maddi
durumlarýnýn yetersiz olmasý
sebebiyle kurban kesemeyenle-
re yardýmda bulunarak halka
yaklaþmaktadýr. 
Görüldüðü gibi bu bayramýn
ruhunda Hakka yakýnlýk ve
halka fedakarlýkta bulunma
anlayýþý vardýr. Kurban; -fýkhi
hükmü ne olursa olsun-
Müslüman toplumlarýn belirli
simgesi ve þiarý sayýlan ibadet-
lerden biri olarak asýrlardan
beri özellikle milletimizin dini
hayatýnda önemli bir yer tut-
maktadýr. Kurban, bir Müs-
lüman�ýn bütün varlýðýný gerek-
tiðinde Allah yolunda feda
etmeye hazýr olduðunun bir
niþanesidir. 
Ýlahî dinlerin sonuncusu olan
Ýslam; ferdi, ruhi-derûni hik-
metlere ve insanî erdemlere
ulaþtýrmayý öngörürken; top-
lumlar için, birleþtirici ve bü-
tünleþtirici bazý emir ve uygula-
malarý da müesseseleþtirmiþtir.
Ýslam dininin bu üstün özelliði,
zekat, hac ve kurban gibi sosyal
boyutlu malî ibadetlerde daha
belirgin olarak ortaya çýkmak-
tadýr. Bu ibadetler, asýrlardan
beri bütün Müslüman toplum-
larda, genel esaslarý ve özü hiç
bir deðiþikliðe ve müdahaleye
uðramadan devam etmiþ ve
yeni nesillere intikal ettirilmiþtir. 

KKuurrbbaannýýnn  ddiinnîî  ddaayyaannaaððýý  nneeddiirr??
Kurbanýn meþru kýlýnmýþ bir
ibadet olduðuna dair Kur�an-ý
Kerim�de deliller bulunmakta-
dýr. Saffat Suresinde (37/107);
Hz.Ýbrahim�in oðlu Hz.Ýsmail�in
yerine bir kurbanýn, Allâh tara-
fýndan kendilerine fidye (kur-
ban) olarak verildiði açýkça bil-
dirilmektedir. Ayrýca diðer bazý
ayetlerde de kurban ibadeti ile

ilgili nasslar mevcuttur: 
�... kendilerine rýzýk olarak ver-
diði kurbanlýk hayvanlar üzeri-
ne belirli günlerde Allâh�ýn
adýný ansýnlar. Artýk onlardan
siz de yiyin, yoksula fakire de
yedirin.�(Hacc 22/28)

�Her ümmet için, Allâh�ýn ken-
dilerine rýzýk olarak verdiði
hayvanlar üzerine ismini ansýn-
lar diye kurban kesmeyi meþru
kýldýk�� (Hacc 22/34) 
�Kurbanlýk büyükbaþ hayvanla-
rý da sizin için Allâh�ýn dininin
niþanelerinden kýldýk. Sizin için
onlarda hayýr vardýr. Onlar saf
saf sýralanmýþ dururken kurban
edeceðinizde üzerlerine Allah'-
ýn adýný anýn. Yanlarý üzerlerine
düþüp canlarý çýkýnca onlardan
siz de yeyin, istemeyen fakire
de istemek zorunda kalan faki-
re de yedirin. Þükredesiniz diye
onlarý böylece sizin hizmetinize
verdik.� �Onlarýn etleri ve kan-
larý asla Allah'a ulaþmaz. Allah'a
ulaþacak olan ancak, sizin
O�nun için yaptýðýnýz, gösteriþ-
ten uzak amel ve ibadettir.�
(Hacc 22/36;37) 
Bu ayetlerde zikredilen hayvan
kesiminin, et ihtiyacý temini için
kesilen hayvanlar olmadýðý,

bunlarýn ibadet amaçlý birer
uygulama olduklarý gayet açýk-
týr. Et ve kanlarýn Allâh�a ulaþa-
mayacaðýnýn, asýl olanýn ihlas
ve takva olduðunun bizzat aye-
tin nazmýnda yer almasý bunu
açýkça ortaya koymaktadýr. 
Hz. Peygamber (a.s.) de, kurba-
ný bir ibadet olarak kabul etmiþ
ve bizzat kendisi de kurban
kesmiþtir. Hz. Peygamber'in
(a.s.), yedi deveyi kendi eliyle
kurban olarak kestiðini, Me-
dine'de ise, boynuzlu ve alacalý
iki koyun kurban ettiðini
Sahabeden Enes (r.a) rivayet
etmektedir. (Buhârî, Hacc 117,
119; Müslim, Edâhî 17). 

Sahih hadis kaynaklarýnda yer
alan rivayetlerde, Hz. Peygam-
ber (a.s.), Kurban bayramýnda,
Allah katýnda en sevimli ibdetin
kurban kesmek olduðunu, kur-
banýn kesilir kesilmez Allah
katýnda makbul olacaðýný ve
kurban edilen hayvanýn boynu-
zu, týrnaðý da dahil olmak
üzere her þeyinin kiþinin hayýr
hanesine yazýlacaðýný ifade
edip; bu ibadetin Allah rýzasý
için yapýlmasýný tavsiye etmiþtir.
(Tirmizî, Edâhî 1; Ýbnu Mâce,
Edâhî 3). 

KKuurrbbaann  kkeesseerrkkeenn  nneelleerree  ddiikkkkaatt
eeddiillmmeelliiddiirr??

Kurban edilecek hayvana acý
çektirilmemeli ve eziyet veril-
memelidir. Hayvanlar ehil kiþiler
tarafýndan kesilmeli ve kesim
iþlemi süratli bir þekilde yerine
getirilmelidir. Ayrýca, çevre
temizliði ve ekolojik dengenin
korunmasý için gerekli tedbirler
alýnmalýdýr. Kurban kesimi
esnasýnda, psikolojik açýdan
etkilenmemeleri için çocuklarýn
kesim mahallinden uzak tutul-
malarýna dikkat edilmelidir.
Ayný þekilde, hayvanlarýn diðe-
rinin kesimini görecek þekilde
yan yana bulundurulmamalarý-
na özen gösterilmelidir. 

KKiimmlleerr  kkuurrbbaann  kkeessmmeelliiddiirr??
Kurban kesmek, akýllý, buluð
çaðýna ermiþ, dinen zengin
sayýlacak kadar mal varlýðýna
sahip ve misafir olmayan Müs-
lüman�ýn yerine getireceði mali
bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarýn-
dan ve borcundan baþka 20
miskal (80.18 gr.) altýn veya bu-
nun deðerinde para veya eþya-
ya sahip olan kiþi dinen zengin-
dir; dolayýsýyla Allah'ýn kendisi-
ne bahþetmiþi olduðu nimetle-
re þükran ifadesi ve Allah
yolunda fedakarlýðýn niþanesi
olarak kurban kesmelidir. 

KKuurrbbaann  ddeerriissii  nnaassýýll  
ddeeððeerrlleennddiirriillmmeelliiddiirr??

Kurbanýn derisi, bir fakire veya
hayýr kurumuna verilmelidir.
Hz. Peygamber, veda haccýnda
Hz. Ali'ye, kurban olarak kesilen
develerinin baþýnda durmasýný
ve bunlarýn derileri ile sýrtlarýn-
daki çullarýný sadaka olarak ver-
mesini, kasap ücreti olarak
bunlardan bir þey vermemesini
emretmiþtir (Ebu Davud;
Menasik, 20). Buna göre kur-
ban derilerinin para karþýlýðýn-
da satýlmasý, kurbanýn kesimi
veya bakýmý için ücret olarak
verilmesi uygun deðildir. 
Hayvan kesiminde, bu iþlemi
yapacak kiþinin akýl ve temyiz



Bayramlar, sevinçlerin payla-
þýldýðý, kalplerin yumuþadýðý,
akraba ve komþularýn ziyaret
edildiði, yetimlerin sevindiril-
diði, misafirlerin aðýrlandýðý
mutluluk, sevinç ve ibadet
günleridir.  Kurban ibadeti,
Kur�an-ý Kerim�de ilahi simge
ve dini sembollerden biri ola-
rak ifade edilmekte, kurban
kesme iþlemi baþlý baþýna bir
kulluk davranýþý olarak öngö-
rülmektedir. 
Bu nedenle geliniz hep birlik-
te sevgi, yardýmlaþma ve
dayanýþma günü olan bu
Kurban Bayram günlerinde
özellikle Avusturya�da ana-
babalarýmýzý, akrabalarýmýzý,
yaþlýlarý, kimsesizleri, eþ, dost
ve komþularýmýzý ziyaret edip
bayramlarýný tebrik edelim.
Varsa aramýzdaki dargýnlýkla-
ra, küskünlüklere son vere-
lim. Dinimizin temel ahlaki
prensipleriyle baðdaþmayan
söz ve davranýþlarý hayatý-
mýzdan silmeye çalýþalým.
Kendi çocuklarýmýzý sevindi-
rirken; boynu bükük yetimle-
ri, çocuklarýna bayram hedi-
yesi alamayan yoksullarý,
hatta dünyanýn çeþitli yerle-

rinde ekmek parasý bile bula-
mayan fakirleri unutmayalým.
Kurbanlarýmýzý fakirliðin yo-
ðun olduðu  Afrika ya da
Anadolu�nun fakir bölgeleri
gibi yerlerde kestirmeye özen
gösterelim. Zaten kurban
kesmenin maksadý da bu de-
ðil midir?  
Kurban ibadeti kiþiye serveti-
ni baþkalarýyla paylaþabilme
ahlâkýný kazandýrýr; onu cim-
rilik hastalýðýndan, dünya
malýna aþýrý derecede tutkun-
luktan kurtarýr. Zengin ve
fakirlerin birbirleriyle kaynaþ-
malarýna ve bayram boyunca
fakir ve yetimlerin sevinmele-
rine vesile olur. Kardeþlik, yar-
dýmlaþma ve dayanýþma ru-
hunu canlý tutup, sosyal ada-
letin gerçekleþmesine katký
saðlar, ekonomik hayatý can-
landýrýr. 
Kurban keserken içinde bu-
lunduðumuz Avusturya top-
lumunun kanun ve kurallarý-
na uymaya da özen göstere-
lim. Kesim iþlemini kurbanlýk-
lara eziyet etmeden gerçek-
leþtirelim. Ehil olmayan kim-
selere kurban kestirmeyelim.
Çevre temizliðine ve halk
saðlýðýna duyarlýlýk göstere-
lim. 

Bu duygu ve temennilerle
Yeni Vatan Gazetesi olarak
Kurban Bayramýnýzý gönül-
den tebrik ediyor, bayramýn
bütün insanlýða mutluluk ve
huzur getirmesini temenni
ediyoruz. Nice bayramlara�

Yeni  Vatan  Gazetesi

Nice Bayramlara�
gücüne sahip, Müslüman
olmasýnýn dýþýnda bir þart
bulunmamaktadýr Bu þartlarý
taþýyan kiþi kadýn olsun, erkek
olsun kurban kesebilir.

KKuurrbbaann  nnee  zzaammaann  kkeessiilliirr??  
Kurban, bayramin birinci günü
bayram namazi kilindiktan
sonra, üçüncü günü günes
batincaya kadar kesilebilir. 
Bayramda kesilememiþ ise
Bayram kurbanini üçüncü

günün aksamina kadar kesmiy-
en kimse, kurbani satin almis-
sa, canli olarak kendini veya
kiymetini gümüs veya altin ola-
rak fakîrlere verir. Bayramdan
sonra keser ise, etinden kendi
yiyemez. Hepsini fakirlere daðý-
týr. Etin tamamýnýn kýymeti
canli kýymetinden az ise, deðer
farkýný da sadaka verir. Satýn
almamýþ ise, orta derecede bir
kurban deðerini fakirlere verir.
Böylece, cezâdan kurtulur ise
de, kurban kesmek sevabýný
kazanamaz.
Kurban kesilmeden önce,
yününden, sütünden istifade
câiz degildir. Vaktinden önce

kesip, etinden yemek ve zen-
ginlere yedirmek de helâl deðil-
dir. Bunlar fakirlere verilir.

KKuurrbbaannllýýkk  hhaayyvvaannýýnn  vvaassýýffllaarrýý
nneelleerrddiirr??

Kurbanlýk hayvanda aranan
vasýflar ve dikkat edilecek
hususlar þunlardýr: 
Bir gözü görmeyen, topal olup
yürüyemeyen, diþlerinin yarýsý
yok olan, gözünün, kulaðýnýn
veya kuyruðunun çoðu, ön

veya arka bir ayaðý kesilmiþ
olan, çok zayýf olan hayvan
kurban olmaz. Koyunun, keçi-
nin bir yaþýný, sýðýrýn iki yaþýný
geçmis olmasi lazýmdýr. Altý ayý
geçmis koyun, iri, semiz ise,
caiz olur. Kesilen hayvandan
çýkan yavru diri ise, kesmek
lazýmdýr. Ölü ise, yenmez. Satýn
alýrken kusurlu ise veya kes-
meye uygun olarak alýnýp son-
radan, kesmeye mani bir kusur
hasýl olursa, zengin kimse bir
baþkasýný alýp keser. 
Adak olan kurban kusurlu olur-
sa, zengin de, fakir de onu
keser. Adak ölürse, baþka hay-
van alýnmasý icab etmez.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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VViiyyaannaa- Adý Atila Delibalta.
Lakabý �Þýk Mehmet Efendi�.
20. Viyana�da, Wallenstein
Strasse, numara 51�de  terzilik
yapýyor. Maraton koþucusu ve
önemli bir rekorun sahibi. Ca-
nayakýn terzinin rekoru Avus-
turya içiþleri bakaný Prokop�un
özellikle Türklere yönelik
�Uyum göstermeyen gitsin�
gibi kaba ifadelerine adeta bir
cevap niteliðinde. 36 yaþýndaki

üç çocuk babasý �Þýk Mehmet
Efendi�nin� rekorunu kendi
gözlerimizle görmeseydik inan-
mazdýk. Hergün sabah 8 akþam
7 arasý mesai yapan terzimize
günde elliden fazla Avusturyalý
gelip selam veriyor, konuþuyor
ve rahatlýyor. Kahramanmaraþlý
�Þýk Mehmet Efendi�ye� mesle-
ðinizde en büyük özelliðiniz
nedir diye sorduðumuzda
�Aðabey, Terzimiz çevresindeki

bütün Avusturyalýlarla hangi
partiden olursa olsun arasýnýn
çok iyi olduðunu ifade ettikten
sonra þunlarý söyledi: �Ana-
dolu�da insan sevgisi ve saygýsý
çok önemlidir. Ýnsan olarak
bizim de muhakkak hatalarýmýz
vardýr. Ama her sabah iþe baþ-
lamadan önce ben olumlu
düþünerek, çevremdekilere gü-
lümseyerek selam veriyorum ve
moralimi yüksek tutmaya çalý-
þýyorum. Avusturyalýlarla ko-
nuþmalarýmýz samimi içten ve
dürüstçe. Sözümün eriyim ve
yamuk iþleri sevmem.�  
Küçük terzihanesi pýrýl pýrýl olan
terzimizin özellikle Maraton

koþusunda  çekilmiþ resimleri
göz kamaþtýrýyor. Ayrýca baþta
Cumhur Baþkaný Fischer ve
Viyana Eyalet Baþkaný Häupl
olmak üzere birçok ünlü siyasi
ile çekilmiþ fotoðraflarý dikkat
çekiyor. Emekli babasý ve eme-

kliliðini bekleyen annesinin
yanýna 18 yaþýnda Maraþ�tan
gelen terzimiz özellikle anne-
babasýnýn desteði ile almanca
kursundan sonra meslek okulu-
na gidip altýn bileziðini koluna
takmýþ. Yeni Vatan Gazetesi
olarak Avusturya�da uyum
örneði haline gelen bu terzimiz
gibi birçok insanýmýzý hesaba
katmadan  Türkiye�den göç
eden onbinlerce insanýmýzý
karalayan Avusturyalý siyasilere
�artýk kýþkýrtmayýn, kendi iç
siyasi politikanýza Türkleri alet
etmeyin� diyoruz. Farklýlýklara
karþý olan tahammülsüzlüklerin
faturasý geçmiþte aðýr olmuþ-

tur, ayný hatalar tekrarlanma-
malýdýr.   �Þýk Mehmet Efendi�
son olarak Yeni vatan Gazetesi
okuyucularýnýn Kurban bayra-
mýný ve yeni yýlýný kutladýðýný
ifade etti. 

Uyum örneði bir insanýmýz:
�Þýk Mehmet Efendi�

��Ben çok güzel ve içten selam veririm ve selam alýrým� diyen
Atilla Delibalta özellikle Avusturyalýlara hitap ediyor.

AAttiillaa  DDeelliibbaallttaa
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Türk Hava Yollarý �Avrupa�nýn en iyisi�
Türk Hava Yollarý, son yýllarda
yaptýðý ataklarla Avrupa�nýn
�en�leri� arasýna girmeyi baþar-
dý. THY Avrupa�da yolcu sayý-
sýný en çok artýran havayolu þir-
keti oldu. Avrupa Havayollarý
Birliði Eylül ayý raporuna göre
THY, yüzde 23.5�lik yolcu
artýþýyla birinci sýrada yer alýr-
ken ayný zamanda en güvenilir
bagaj taþýyan havayolu ünvaný-
ný kazandý. Avrupa Havayollarý
Birliði verilerine göre binde
4.3�lük bagaj kayýp oranýyla en
az bagaj kaybeden havayolu
þirketi Türk Hava Yollarý. THY
zamanýnda kalkýþ deðerlendir-
mesinde ise yüzde 86.5 zama-
nýnda kalkýþ gerçekleþtirerek,
en büyük 10 havayolu þirketi
arasýnda birinci oldu.

Avrupa Havayollarý Birliði�ne
üye 31 havayolu þirketi arasýn-
da sýralama yapýldýðýnda ise

Eylül 2006 verilerine göre,
zamanýnda kalkýþ oranýnda 28
þirketi geride býrakarak Türk
Hava Yollarý 3�üncü sýrada yer
alma baþarýsýný gösterdi. Bu
oran Avrupa Havayollarý Birliði

üye þirketlerinde ortalama
yüzde 77.6 olarak gerçekleþti.
Avrupa Havayollarý Birliði�ne
üye 31 havayolu 2.400 uçaðý
ile  günde 10.720 uçuþ ile 160
ülkede 620 noktaya  ulaþýyor.

Kendisine üye 31 havayolu þir-
ketindeki  378.000 çalýþan ile
yýlda 320 milyon yolcu ve 6
milyon ton kargo taþýmasý
yaparak 75 milyar Euro'luk ciro
gerçekleþtiriyor.
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VViiyyaannaa-  Uluslararasý Kültür ve
Ýletiþim Merkezi (IKKZ) tara-
fýndan Viyana�da bu yýl üçün-
cüsü düzenlenen �Viyana
Tavla Turnuvasý� yoðun ilgi
gördü. Bir Türk restorantýnda
gerçekleþen turnuvaya 36
oyuncu katýldý. Turnuvada bi-
rinciliði öðrenci olan Özgür
Kartum alýrken ikinciliði Meh-
met Kocak, üçüncülüðü ise
Sami Ercan aldý. 
IKKZ tarafýndan yapýlan açý-
klamada, tavlanýn tarih bo-
yunca  insan iliþkilerinin geliþ-

mesinde önemli bir araç oldu-
ðu belirtildi. Açýklamada,
�tavlada 4500 civarýnda ham-
le imkaný vardýr. Bu nedenle
oyunda ustalaþmak önemlidir
ama �zar� sebebiyle oyunda
þans faktörü de kendisini his-
settirmektedir. Usta oyuncu-
lar zar kombinasyonlarýnýn
farsça isimlerini kullanýrlar.
Tavla önemli bir kültür mirasý-
dýr. IKKZ katýlýmcýlarýn yoðun
isteði üzerine, 2007 Mart
ayýnda 4. Tavla Turnuvasý�ný
planlamaktadýr� denildi.

IKKZ�den üçüncü
Tavla Turnuvasý

VViiyyaannaa-  Uluslararasý Kültür ve
Ýletiþim Merkezi �4. Avusturya
Dünya Müzik Ödülleri Yarýþ-
masý 2006�yý� gerçekleþtirdi.
Baþarýlý bir þekilde düzenlenen
organizasyona bu yýl da birçok
müzik grubu ve sanatçý katýldý.
Finali 9 Aralýk�ta yapýlan  yarýþ-

ma �tonlarýn festivali� sloga-
nýyla gerçekleþtirildi. Yarýþmada
birincilik ödülü olan 1500
Euro�yu �Die Strottern� adlý
müzik grubu kazandý. �Nifty�s�
adlý grup �destek ödülünü�
alýrken, seyirci ödülü Adrian
Gaspar ve Grubu�na gitti. 

ÝÝssttaannbbuull-  Kýsa bir süre önce
vefat eden eski baþbakan ve
DSP lideri Bülent Ecevit anýsýna
Erdoðan Karayel tarafýndan
çizilen bir karikatür Rahþan
Ecevit�i çok duygulandýrdý. 
Karikatürün öyküsü oldukça
ilginç. Geçtiðimiz ay yitirdiði-
miz  ve Ankara�da Devlet Me-
zarlýðý�na defnedilen Bülent
Ecevit�in ardýndan Don Quic-
hotte mizah dergisinin ve
HaberPosta gazetesinin inter-
net sitelerinde yayýnlanan kari-
katür, Ecevit aþýðý Süleyman
Yaðýz tarafýndan internette surf

yaparken tesadüfen bulundu.
Altýndaki imzadan yola çýkýla-
rak, Almanya�da RM Toplum
Gazetesi yöneticisi Mehmet
Canpolat�a ve ardýndan da
Karayel�e ulaþýldý. Bir iþ görüþ-
mesi için Ýstanbul�a gelecek
olan Karayel, Rahþan Ecevit�e
karikatürün orjinalini imzalý
olarak armaðan etmekten mut-
luluk duyacaðýný iletince bir
tarih belirlendi. Buluþma yakla-
þýk bir saat sürdü. Karikatürün
yorumunu Karayel�den dinle-
yen Rahþan Ecevit�in oldukça
duygulandýðý görüldü. 

IKKZ Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

�Karaoðlan� karikatürü Rahþan Ecevit�i duygulandýrdý
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Kahve kültürü Anadolu�nun
en eski kültür miraslarýndan
biridir. Bu Türk kültürü bizim
aracýlýðýmýzla Viyana üzerin-
den Avrupa�ya yayýlmýþ ve
bugün Avrupa toplumsal
hayatýnýn vazgeçilmez bir
parçasý haline gelmiþtir.
Ancak bu kültürel mirasýn
asýl sahipleri olan bizler bir-
çok konuda olduðu gibi
�kahve kültürümüz� konu-
sunda yanlýþ bir durum içeri-
sindeyiz. Türkler tarafýndan
iþletilen birçok �Cafe�de�
kahve yanlýþ bir þekilde müþ-
teriye sunuluyor. Örneðin
resimde görüldüðü gibi bazý
iþyerlerinde kahve yanýnda
su, küçük su bardaðý yerine
ince belli çay bardaklarýnda
sunuluyor. Kültür mirasýmýzý
bu þekilde yanlýþ tanýtýlýyor.

Kültürümüzü yanlýþ tanýtýyoruz

Özellikle 2004�te Doðu
Avrupa Ülkeleri�nin Avrupa
Birliði�ne girmesiyle Viyana�da
baþlayan dilencilik furyasý
bugünlerde ilginç bir hal aldý.
Eli ayaðý yerinde olan genç in-
sanlar elini açýp kendilerini
acýndýrarak para isterken bir-

çoðu da özürlü numarasý ya-
pýyor. Daha ilginç olansa
Romanya gibi Doðu Avrupa
Ülkeleri�nden gelen bu kiþile-
rin Müslüman Türk kýlýðýnda
dilenmesi. Aþaðýdaki resim
muhabirlerimiz tarafýndan
Viyana�da çekildi. 

�Müslüman Türk
kýlýðýnda� dilencilik
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Avusturya�lý, aþýrý saðcý lider Strache : 
�TÜRKÝYE MACERASINA SON VERELÝM� 

Avusturya�da  aþýrý  sað  Özgürlükler  Partisi  lideri  Strache,    
�Türkiye  ile  müzakereler  dondurulsun  ve  bir  daha  açýlmasýn�  dedi.

VVÝÝYYAANNAA-Avusturya�da aþýrý sað
cý Özgürlükler Partisi lideri
Heinz-Christian
Strache, AB liderlerini �talihsiz

Türkiye macerasý�na son ver-
meye çaðýrdý. Strache, bir açýk-

lama yaparak AB Dönem Baþ-
kaný Finlandiya�nýn Baþbakaný
Matti Vanhanen�in müzakere-
lerin kýsmen askýya alýnmasýný
desteklediðini belirterek bunun
�geniþleme fanatikleri�nin bile
müzakerelerin baþarýsýzlýkla
sonuçlanmasýndan korktuklarý-
ný gösterdiðini söyledi.

Bazý baþlýklarýn yerine tüm
müzakere sürecinin dondurul-
masýný isteyen Strache,�AB,
Türkiye ile katýlým müzakereleri-
ni tümüyle dondurulmalý ve bir
defa daha açmamalý� ifadesini
kullandý.

Özgürlükler Partisi lideri
Heinz-Christian Strache�in
modaya düþkünlüðü herkes
tarafýndan bilinir. Geçtiðimiz
günlerde mecliste yapýlan
önemli bir görüþme sýrasýnda
Strache�ýn konuþmalarý dinle-
mek yerine elinde bulunan bir
dergideki reklamla ilgilendiði

ortaya çýktý. Bir erkek kýyafeti-
nin göründüðü reklamý yakla-
þýk 15 dakika boyunca ince-
leyen Strache�ýn bu tavrýyla
�Eli iþte, gözü oynaþta� deyi-
mini akýllara getirdi. 
Strache�ýn bu kýyafeti satýn
alýp almadýðý da merak konu-
su.

Eli iþte, gözü 
oynaþta

VViiyyaannaa- Avusturya parla-
mentosu, ülke tarihinin ilk
kadýn parlamento baþkanýný
seçti. 1 Ekim 2006'da gerçe-
kleþtirilen genel seçimlerde
galip gelen Sosyal Demo-
kratlar'dan ve eski hükümet-
te parlamento baþkan yar-
dýmcýlýðý görevini yürüten
Barbara Prammer, 135 oyla
parlamento baþkanlýðýna se-
çildi. Sosyoloji eðitimi alan
Prammer, siyasi kariyeri boy-
unca kadýn haklarý baþta
olmak üzere, insan haklarý
ve çevre konularýnda çalýþ-
malar yaptý.

Avusturya
Parlamentosu�nun
ilk kadýn baþkaný

VViiyyaannaa-    Avusturya�da se-
çimlerin üzereinden iki
aydan fazla bir zaman geçti,
fakat hükümet kurma çalýþ-
malarý hala sonuçlanmadý.
Bu durum yeni seçilmiþ olan
Millitvekillerinin görevlerine
baþlamadýklarý halde maaþ
almalarýna yolaçýyor. Millet-
vekilleri aylýk 7700 Euro
maaþ alýyor.Yapýlan araþtýr-
malara göre bu durum vergi
verenlere aylýk 1,4 milyon
Euro�ya mal oluyor. Yapýlan
kamuoyu araþtýrmalarýna
göre halkýn çoðu hükümet
kurma çalýþmalarýnýn geikti-
rilmesinde ÖVP�nin suçlu
olduðu görüþünde.  Halk
ÖVP�nin iþi aðýrdan aldýðýna
inanýyor.

ÖVP geciktiriyor,
Milletvekilleri

yan gelip yatýyor

Heinz-Christian  Strache

Barbara
Prammer
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Ufuk açan bir eser:
�Avrupa Galaksisinde Türkiye Yýldýzý�
TÜSÝAD ve TÝSK Avrupa Birliði
ve UNICE Temsilcisi Dr. Bahadýr
Kaleaðasý, kaleme aldýðý �Av-
rupa Galaksisi�nde Türkiye
Yýldýzý� adlý kitap ile, Türki-
ye�nin AB yolunda geçirdiði ve
geçireceði aþamalarý, bir uz-
man gözüyle derinlemesine
irdeliyor. Bu eser, dünden bu-
güne ABD politikalarý, küresel
düzeni belirleyen ABD-AB iliþki-
leri, Türkiye-Avrupa-Amerika
üçgeni, 25 AB üyesi ülkesinin
birlik içindeki durumu, ulusla-
rarasý kuruluþlarýn önemi gibi
pek çok konuda "AB yolundaki

Türkiye" için önemli bir baþucu
kitabý.  Kitabin Yazari Bahadir
Kaleagasi �Avrupa Galaksisinde
Türkiye Yildizi� adli kitabi hak-
kinda sunlari ifade ediyor:
�Yaþasýn AB!� ile �kahrolsun
AB!� arasýnda bocalayan duy-
gusal tepkiler uluslararasý iliþki-
lerde anlamsýz. Avrupa Birliði
konusunda gerçekçi olmak zor-
undayýz.  Duygusallýktan uzak
tepkiler verebilmeliyiz. AB�yi
artýlarý ve eksileriyle iyi analiz
etmeli, küresel çerçeveyi her
zaman dikkate alabilmeli, ulu-
sal çýkar muhasebemizi soðuk

kanlý yapmalý ve sonuçta tepki-
sel deðil giriþimci bir yaklaþýmla
politikalar belirlemeliyiz.Ülke-
mizin geleceðini gerçekler
belirleyecek. Þiþirilmiþ umutlar
veya körüklenmiþ korkular
deðil.�  �AB yolunda Türkiye
konusu ile ilgili sorularýn yanýt-
larý teorik bilgiler, güncel olay-
lar, tarih, siyaset, ekonomi ve
kültür süzgecinde inceleniyor.
Temel bilgiler, fýkralar, sinema,
edebiyat, pop kültürü, aný, gezi
notlarý ve fotoðraflarla olaylara
küresel bir bakýþ denemesi
kitapa renk katýyor.

Ýngiltere'de piyasaya sürülen
'Left Behind: Eternal Forces' adlý
bilgisayar oyunu, Müslüman
derneklerin tepkisine yol açtý.
Tim LaHaye ve Jerry Jenkins'in
tüm dünyada 63 milyon adet
satan Hýristiyan fantezi kitap
serisi 'Left Behind'dan uyarla-
nan oyun, kýyamet sonrasý New
York'unda Þeytan'a baðlý 'Küre-
sel Toplum Arabulucularý' adlý
grupla, Hýristiyan ordusunun
savaþýný konu alýyor. Oyunda,
Hýristiyan olmayan kiþiler din

deðiþtirmeyi kabul etmemeleri
halinde öldürülüyor. Amaç,
ABD'de Hýristiyanlarýn kontro-
lünde yeni bir devlet kurmak.
Ýngiltere'deki Müslüman örgüt-
leri, þiddet ve ýrkçýlýðý körükledi-
ði öne sürülen oyunun Ýslami-
yeti 'þeytan' olarak gösterdiðini
belirterek, yapýmcý firmaya tep-
ki gösteriyor. Ýngiltere Müslü-
man Birliði, oyunun satýþýnýn
yasaklanmasý çaðrýsýnda bulun-
du.

BBuusshh��uunn  ffaavvoorriissii
Oyunun üreticisi 'Left Behind
Games'in Baþkaný Troy Lyndon,
yaptýðý açýklamada, oyunun iyi
ile kötü arasýndaki savaþý anlat-
týðýný ve oyuna esin kaynaðý
olan öykünün Ýncil'de geçmedi-
ðini söyledi. ABD Baþkaný
George W. Bush, geçtimiz
aylarda yaptýðý açýklamada, ilk
bölümü 1995'te yayýnlanan

'Left Behind' serisinin hayraný
olduðunu söylemiþti.

Sanal ortamda haçlý saldýrýlarý

VViiyyaannaa- Entegrasyon�dan So-
rumlu Eyalet Bakaný Sonja
Wehsley, 16. Viyana�da yeni
bir danýþmanlýk bürosu açtý.
JUBIZ adlý büro, eðitimine
Avusturya�da baþlamýþ ya da
Avusturya�ya yeni gelmiþ
gençlere yeni olanaklar sun-
mayý hedefliyor. Sonja Wehs-
ley 22 Eylül 2006�da açýlýþý
yapýlan  JUBIZ�le ilgili olarak
�Gençler bu þehrin geleceði-
dir. Devletin en büyük sorum-
luluklarýndan biri gençleri iyi
bir þekilde yetiþtirip onlarý iþ
hayatýna yeterince hazýrlamak

ve gelecek olanaklarýný ço-
ðaltmak olmalýdýr� dedi. 
Özellikle gençlere ve Avustur-
ya�ya yeni yerleþen göçmenle-
re hizmet verecek olan yeni
danýþmanlýk bürosu JUBIZ,
Volkshochschule Ottakring
Ludo-Hartmann-Platz 7�de.

Gençlerin hizmetindeyiz
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BBaaþþaarrýýllýý  TTüürrkk  BBeellggeesseellee  kkoonnuu
oolldduu..  HHaayyaatt  hhiikkaayyeessii  OORRFF  22
ttaarraaffýýnnddaann  öönnccee  kkaalleemmee  aallýýnnddýý,,
aarrddýýnnddaann  yyaaþþaaddýýkkllaarrýý  bbeellggeesseell
oolldduu..
VViiyyaannaa-  ORF 2� de yayýnlanan
Am Schauplatz adlý televizyon
programý, Evim Mobilya�nýn
sahibi Ceyhan Pusmaz�ý konu
eden bir tv belgeseli çekti.
Kasým ayýnda yayýnlanan belge-
selde, Pusmaz'ýn misafir iþçilik-
ten baþarýlý iþadamlýðýna uza-
nan baþarýlý hayat serüveni
anlatýldý. 

ORF 2�de yayýnlanan Am
Schauplatz programý Avustur-
ya�da yetiþen Türk kökenli iþa-
damlarýný konu eden bir pro-
gram hazýrladý. Programýn ko-
nuðu ise Evim Mobilya maða-
zasýnýn sahibi Ceyhan Pus-

maz�dý. Programda iþçi bir aile-
nin çocuðu olarak Avusturya�-
da yetiþen ve eðitimini tamam-
layan Ceyhan Pusmaz�ýn saygýn
bir iþadamýna dönüþen hayat
serüveni anlatýldý. Günlükçü
olarak baþlanan iþ hayatýnýn her
keseye göre imkanlar sunan bir
mobilya maðazasý sahipliðine
dönüþtüðüne deðinilen prog-
ramda artýk Türk gençlerinin
döner imbiss veya manavlýða
özenmedikleri, ailelerinin des-
tek vermesi halinde büyük iþler
baþarabilecekleri ifade edildi.
Eðitimin iþ hayatýnda önemli
bir süreç olduðu vurgulanan
programda Ceyhan Pusmaz�ýn
daha önce harçlýðýný kazandýðý
Brunnenmark�ta kendisini evin-
de hissettiði, öte yandan saygýn
bir iþadamý olarak parlamento-
da müslümanlara yönelik

düzenlenen programlara davet
edildiði belirtildi. 
Avusturya�nýn saygýn mobilya
ürünlerinin Türkiye�de pazarla-
masýný da yürüten Ceyhan
Pusmaz gazetemize yaptýðý
açýklamada müslüman bir Türk

olarak kendisiyle böyle bir
program yapýlmasýnýn Türk
toplumu açýsýndan gurur verici
olduðunu ifade etti. Pusmaz
ayrýca müslüman ve Türk köke-
ninden kopmayarak birçok yer-
lere gelinebileceðini söyledi.

Belgesele konu olan baþarý

Evim
Mobilya�nýn
sahibi
Ceyhan
Pusmaz
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VViiyyaannaa- Avusturya Alevi Bir-
likleri Federasyonu tarafýndan
�Alevi öðretisi ve tarihçesi, kül-
türlerarasý diyalog ve inanç-
larýn uyumdaki yeri konulu bir
konferans düzenlendi. Konfe-
ransa konuþmacý olarak yazar
Lütfü Kaleli, Prof. Dr. Emanuel
Aydýn ve Dr. Haydar Sarý katýl-
dý. Konferansý öðretmen Ke-
mal Soylu yönetti.
Konferansta Alevilik ile ilgili

konular ele alýndý. Çok sayýda
yabancýnýn da izlediði konfe-
rans, 21. Viyana�da bulunan
Alevi Kültür Dernek Lokali�nde
gerçekleþti. Konferansýn so-
nunda müzik dinletisi ile Yunus
Emre ve Pir Sultan Abdal�dan
deyiþler seslendirildi. Ýki bölüm
halinde gerçekleþtirilen konfe-
ransta tüm konuþmacýlar
büyük ilgiyle izlendi.

Ýnançlarýn uyumdaki yeri

VViiyyaannaa- Aziziye Camii içinde
10 yýldýr hizmet veren �Aziziye
Kitabevi� yeni bir mekana ta-
þýndý. Kitabevinin müdürü Ýs-
mail Yýldýrým, yýllar içinde ü-
rün kapasitesi geniþleyen kita-
bevinin, daha fazla insana
ulaþmasý için bu deðiþikliðin

zorunlu hale geldiðini belirtti.
Aziziye Kitabevi bundan böy-
le, 15. Viyana�da, Preysing-
gasse 25 adresinde hizmet
verecek. Bir çok eserin satýþý-
nýn yapýldýðý kitapevinde bir
çok türden eseri ayný anda
bulmak mümkün.

Viyana Aziziye Kitabevi
yeni adresine taþýndý

VVoorraarrllbbeerrgg- Vorarlberg
Eyaleti�ne yeni din görevli-
leri tayin edildi. Avusturya
Türk Ýslam Birliði�ne (ATÝB)
baðlý Bregenz Merkez Ca-
mii ve Hohenems Ýmam-ý
Azam Camii�lerine iki yeni
imam atandý. 
Bregenz Merkez Camii�nin
eski imamý Fikri Demirtaþ
yerine, Kayseri Yahyalý
Müftüsü Ahmet Özvarlýklý;
Ýmam-ý Azam Camii eski
imamý Necdet Öncü yerine
ise, Tekirdað-Þarköy Müf-
tüsü Nuri Güler tayin edil-
di. Her iki din görevlisi de,
daha önce Almanya�da
görev yapmýþtý.

Vorarlberg�e
iki yeni imam 

Ege Kültür Merkezi�nin ikinci
Futbol Turnuvasý 23 Aralýk�ta
gerçekleþti. Bu dostluk tur-
nuvasýna toplam 12 takým
katýldý. Yoðun ilgi gösterilen
turnuvada seyirciler önceki
yýl olduðu gibi bu yýlda
maçlarý izleme imkaný elde
etti. Kýran kýrana geçen tur-
nuvada ilk dört takým ve gol
kralý ödüllendirildi.

Egelilerden
Dostluk

Turnuvasý

ÝÝssttaannbbuull-  Ýstanbul'dan Viyana'-
ya gitmek için havalanan
Avusturya Havayollarý'na ait bir
uçaðýn motoruna kuþ sürüsü
girdi. Yeni kalkan uçak, mecbu-
ri iniþ yapmak zorunda kaldý.
Kalkýþtan hemen sonra kuþ
sürüsüyle karþýlaþan uçaðýn sol

motoruna giren kuþlar, 4 pali
(pervane) parçaladý. Uçaðýn
kaptan pilotu, kuleden tekrar
Atatürk Havalimaný'na inmek
için izin istedi. Kýsa süre sonra
havalimanýna geri dönen uçak-
ta bulunan 107 yolcu, büyük
panik ve korku yaþadý. 

Kuþ sürüsü motora girdi 
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BBEENNTTOOUURR,,  BBaannkk  AAuussttrriiaa-CCAA
GGoollff  TTuurrnnuuvvaassýý  ffiinnaalliissttlleerriinnii
TTüürrkkiiyyee´́yyee  uuççuurrdduu..
33  ggüünn  ssüürreenn  ttuurrnnuuvvaaddaa  JJoosseeff
KKrraallll  bbiirriinnccii  oolldduu..

AAnnttaallyyaa-  Avusturya´nýn en
güçlü bankalarýndan biri olarak
gösterilen Bank Austria- CA
AG, bu yýl düzenlemiþ olduðu
Avusturya Golf turnuvasýnda
2000 sporcuyu aðýrladý. Avus-
turya´nýn çeþitli illerinde yapý-
lan 15 etaplý turnuva sonucun-
da 2000 sporcudan 90´ný golf
turnuvasýnýn finalleri için BEN-
TOUR´la, Antalya/Belek�te bu-
lunan beþ yýldýzlý �Kempinski

Hotel The Dome�a� uçmaya
hak kazanmýþtý. 

03.11.-06.11.2006 tarihleri
arasýnda Belek �Kempinski
Hotel The Dome�da� gerçekle-
þen Bank Austria-CA AG GOLF
TURNUVASI´nda üç gün süren,
18 delikli turnuvanýn ardýndan
Josef Krall birinci oldu. 
Birinci olan Josef Krall gibi
diðer sporcular da �Kempinski
Hotel The Dome�´ dan olduðu
kadar BANK AUSTRIA-CA AG
ve BENTOUR´un ortaklaþa yap-
mýþ olduklarý bu organizasyon-
dan da çok memnun kaldýlar.
Bir çok Sporcu, kazanmýþ oldu-

klarý ödüllerin yanýsýra böyle
güzel bir yerde Golf oynamak-
tan mutluluk duyduklarýný ve
turnuvanýn çok zevkli geçtiðini
ifade ettiler. 

ÖÖddüüll::  GGOOLLFF  CCeennnneettii
��KKeemmppiinnsskkii  HHootteell  TThhee  DDoommee��

Yarýþmanýn birincisi �Kempinski
Hotel The Dome´da� iki kiþilik
muhteþem bir tatil ödülü ka-
zandý. BENTOUR Genel Mü-
dürü ve turnuvanýn sporcula-
rýndan biri olan Gürsel Erel bi-
rinciye Türkiye´nin cennet me-
kanlarýndan biri olan Antalya/
Belek´te iki kiþilik tatil ödülünü

vermekten mutluluk duyduðu-
nu ifade etti.

Ayrýca yarýþmanýn çeþitli etapla-
rýnda toplanan 25.000
EURO´luk çek, Bank Austria-CA
tarafýndan ��MMaakkee  aa  WWiisshh  FFoouunn-
ddaattiioonn��  ((BBiirr  DDiilleekk  TTuutt  DDeerrnneeððii))
Baþkaný Ýngebord Kladiwa´ya
teslim edildi. 
Bank Austria-CA  AG yönetim
kurulu üyesi Willibald Cernko,
düzenlenen gecede,  BA -CA
Spormarketing Þefi Thomas
Schweda ve BENTOUR �un bu
güzel organizasyonuna teþek-
kür olarak gelecek yýl da  böyle
bir organizasyonla Türkiye´ye
gelecekleri sözünü verdi.

KKeemmppiinnsskkii  HHootteell  TThhee  DDoommee
15 Haziran 2005 tarihinde açý-
lan �Kempinski Hotel The
Dome�  Selçuklu motifler ile
süslenmiþtir.
Otel, Antalya þehir merkezine,
vasýta ile 20 dakika uzaklýktadýr.

1188  ddeelliikkllii,,  SSuullttaann  SSaahhaassýý
Golf severler için bir cennet
olan bu otel´i Avrupa standart-
larýna göre David Jones yapmýþ-
týr.
6411 m²´lik bir büyüklüðe
sahip olan saha Belek�in en
büyük golf sahasýdýr. Alanda 71
saha bulunmaktadýr. Bu Golf
alaný Eylül 2003 yýlýnda açýlmýþ-
týr. 

GOLF ustalarý BENTOUR´la Antalya´da
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Kýzýlay Viyana`dan 
�kurban kampanyasý�!

KKýýzzýýllaayy  DDeerrnneeððii  TTaannýýttýýmm  BBaaþþkkaannýý
SSeellaahhaattttiinn  BBoossttaann  22000066  KKuurrbbaann
BBaayyrraammýý  ddoollaayyýýssýýyyllaa  VViiyyaannaa''ddaa
bbiirr    BBaassýýnn  TTooppllaannttýýssýý  ddüüzzeennlleeddii..

Kýzýlay' ýn geçmiþten günümüze
yaptýðý calýþmalardan söz eden

Bostan, Avusturya`daki
Türklerin kurban baðýþýna
destek vermesi için kampanya
baþlattýklarýný ifade etti.
Bostan, yapýlacak her baðýþ

için, baðýþçýlara bir baðýþ
numarasý verileceðini ve bu
numarayla yapýlan baðýþýn
kime, nerde ve ne þekilde ulaþ-
týðýnýn görebileceði bir sistem
oluþturduklarýnýn altýný çizdi.
Bostan, bir kurban baðýþý bede-
lini, yurt içinde 225 YTL, yurt
dýþýnda ise 160 Amerikan
Dolarý ya da 125 Euro olarak
belirlediklerini ifade etti ve
kampanyaya katýlmak isteyen-
lerin ilgili miktarlarý verilen
hesap numaralarýna bu þekilde
yatýrmalarýnýn, açýklama olarak
ise �kurban baðýþý� yazmalarý-
nýn yeterli olacaðýný bildirdi.  
Baðýþlarýn veteriner kontrolün-
de seçilip, dini vecibelere göre
kesileceðini ve noter tarafýndan
denetleneceðini de sözlerine
ekleyen Bostan, tek amaçlarýnýn
dünyanýn neresinde olursa
olsun insan acýsýný dindirmek
olduðunu ve bu çalýþmayý 138
yýldýr büyük bir sorumlulukla
yürüttüklerini belirtti. 

Dünya sendikacýlarý Viyana�da toplandý
VViiyyaannaa-  Sendikacýlar, dünyanýn
en iyi sendikal yapýsýný bir çatý
altýnda toplamak üzere Viya-
na�da biraraya geldi. Kasým�ýn
ilk haftasý Viyana Fuar Mer-
kezi'nde gerçekleþtirilen top-
lantýya, 155 ülkeden sendika
temsilcileri katýldý. Bu dev top-
lantý ile �Ulusal Sendikalar
Birliði'nin (IGB) temelleri atýldý. 
3 gün süren toplantýya Tür-
kiye�den, Türk-Ýþ Baþkaný Salih
Kýlýç, Hak-Ýþ Baþkaný Salim
Uslu, DÝSK Genel Baþkaný

Süleyman Çelebi ve KESK
Baþkaný Dr. Ýsmail Hakký
Tombul ve beraberindeki hey-
etler katýldý. Türk temsilcilerin
çoðunluðu, 150 ülkede faa-
liyet gösteren sendikalarýn tek
çatý altýnda toplanmasý fikrine
oldukça sýcak yaklaþýrken,
Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih
Kýlýç ikinci toplantýnýn
Türkiye'de yapýlmasý için çalýþ-
malara baþladýklarýný söyledi.
Kýlýç, �155 ülkenin katýlýmý ile,
yaklaþýk 180 milyon iþçiyi kap-

sayan bu toplantýda küreselleþ-
me ve yoksullaþma ile ilgili ge-
liþmeler masaya yatýrýldý. Ýkinci
toplantýnýn Türkiye'de yapýlma-
sý, ülkemiz adýna büyük ka-
zançlar saðlayacaktýr. Teklifimiz
için gerekirse hükümetle de
görüþerek, bu önergeyi resmi-
leþtirmeyi düþünüyoruz� dedi. 
DÝSK Genel Baþkaný Süleyman
Çelebi ise toplantýyla ilgili ola-
rak yaptýðý açýklamada, �Küre-
selleþmenin saldýrýlarýna karþý
emeðin küresel birliðini saðla-

mak sendikal hareket açýsýn-
dan önemli bir dönemeç nok-
tasýdýr. Bu bizim için de tarihi
bir gündür. Toplam 186 milyo-
nu kapsayan bir bütünleþme
hedefleniyor. Uluslararasý ser-
maye gruplarý artýk karþýlarýnda
tek bir güç göreceklerdir�
þeklinde konuþtu.
Ev sahipliðini Avusturya'nýn
yaptýðý dünya sendikacýlarýný
biraraya getiren toplantýda,
sendikalar, tek çatý altýnda top-
lanma kararý aldý.
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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 yansýma-
sý olarak çevresini etkiler. Bu
yazýmýzda, yemekli davetlerde
ve elbette günlük hayatýmýzda,
yemek yerken dikkat edilmesi
gereken görgü kurallarýna yer
vereceðiz.

GGeenneell  kkuurraallllaarr
� Tabaðýnýza yiyebileceðiniz
miktarda yemek almaya özen
gösterin.
� Yemeðin tuzsuz olduðu anla-
þýlmadan, yemek tadýlmadan
önce, tuz kullanýlmamalýdýr.
� Yemek ne çok yavaþ ne de
hýzlý hýzlý yenmelidir.
� Yemekte tiksindirici þeylerden
konuþulmaz.
� Aðzýnýzda yemek varken
konuþulmaz, gülünmez.

� Oturma þekli olarak; dirsek ve
kol masaya dayanmaz, sadece
bilekler masanýn kenarýna de-
ðebilir. Ancak kollar fazla açýla-
rak yanýnýzda bulunanlarýn ala-
ný daraltýlmaz. Ayaklar karþýya
uzatýlmaz.
� Yemek esnasýnda olumsuz,
tartýþma çýkarýcý konuþmalar-
dan kaçýnýlmalýdýr. Kötü haber
ve olaylardan söz açýlmamalý-
dýr. Mutlu ve huzur verici ko-
nuþma ortamý oluþturmak en
doðru olanýdýr.
� Aðzýnýza aldýðýnýz lokmayý
baþkalarýnýn görmemesi gere-
kir. Bunun için aðzýnýz kapalý
çiðnemelisiniz.
� Sofrada herhangi bir þey içer-
ken höpürdetmek, bir þey yer-
ken aðýz þapýrdatmak, her
hâlükârda ses çýkarmak sofra
kurallarýna uymaz.
� Yemek masasýnda diþ karýþtý-
rýlmaz. Ancak diþte rahatsýzlýk

oluþturacak etli yemeklerde
kýsa süre için kürdan kullanýla-
bilir. Kürdan kullanýrken aðýz
elle kapatýlmalýdýr.
� Yemek masasýnda ardý ardý-
na, nöbet þeklinde gelen öksür-
me, hapþýrma gibi istem dýþý
durumlarda masadan kalkýlma-
lý ve geri dönüldüðünde özür
dilenmelidir.
� Sofradan kalktýktan sonra
ayakta bir þeyler yemeye,
içmeye devam etmek hoþ deðil-
dir.

ÇÇaattaall-bbýýççaakk-kkaaþþýýkk  kkuullllaannýýmmýý
� Sofrada konuþurken elinizde-
ki kaþýk, çatal vs.�yi sallayarak
konuþmayýn
� Býçaðý aðzýnýza götürerek bir
þey yemeyin
� Et yerken çatal sol ele alýnýr,
sað eldeki býçak yardýmýyla et
kesilir
� Yemeðin üzerine eðilmek

olmaz. Çatal-kaþýk aðza götü-
rülür, aðýz çatal-kaþýða doðru
gitmez
(Kaynak Yeni Görgü Kurallarý, Akýn

Alýcý, Epsilon Yayýnevi, 2005.)

Görgü 

Nezaket

ve

KKUURRBBAANN  BBAAYYRRAAMMIINNIIZZ
MMÜÜBBAARREEKK OOLLSSUUNN

TAVUK ETÝ ÜRÜNLERÝ ÇOK ÇEÞÝTLÝ 
Ailem Ürünleri, soya proteini, glüten, sütaký ve un gibi ek maddeler içermez.
Bu yüzden ürünlerimiz tamamýyla et tadý içerip, et pazarýnýn en iyisidir.

Ailem, hepimizin sevgilisi
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Van�da Lise Viyana�da Üniversite

Cafer Eminoðlu hukuk
diplomasýný alýrken.

Hukuk Fakültesi�ni kýsa sürede bitiren
Cafer Eminoðlu ile  gurur duyduk!
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VViiyyaannaa- Türkiye�den Almanca
bilmeyerek Avusturya�ya gelen
Cafer Eminoðlu, 10 dönemde
hem Almanca öðrendi, hem de
Hukuk Fakültesi�ni 2006 Ekim
ayýnýn baþýnda baþarýyla bitirdi.
Geçtiðimiz Kasým ayýnda diplo-
masýný eline alan Eminoðlu,
avukatlýk mesleðini çok sevdiði-
ni ifade etti.  Yeni Vatan
Gazetesi hukuk sayfalarýný üç
yýldan bu yana hobi olarak
baþarýlý bir þekilde hazýrlayan
Cafer Eminoðlu, ��Þu anda
Hukuk doktorasý çalýþmama
baþladým.  Yeni Vatan Gazete-
si�nin Türkiyeden gelmiþ insan-
larýmýza ve onlarýn Avustur-
ya�da yaþadýklarý problemleri
çözmeye yönelik yayýncýlýðý
Avrupa�da yayýnlanan yerel
Türkçe gazeteler için de örnek-
tir. Bu çizginin devamýný dile-
rim.  Ýkinci ve üçüncü neslin
üniversite okuyarak Avustur-
ya�da iyi yerlere gelmesi gere-
kiyor. Yeni Vatan Gazetesi�nin
sýk sýk eðitim ile ilgili haber
yapmasý ve gençleri okumaya
özendirmesi çok önemli. Bana
desteklerinden dolayý Wonder
ve Önder dernekleri ve yöneti-
cilerine yöneticilerine Yeni
Vatan Gazetesi aracýlýðý ile
teþekkürlerimi iletiyorum.��
dedi. 
BBaaþþaarrýý  hhiikkaayyeessii
Cafer Eminoðlu, 2001 yýlýnda

Viyana�ya gelerek eðitimine
baþladý. Ýstanbul Yeditepe Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi�nden
yatay geçiþle Viyana Üniversite-
si�ne gelen Eminoðlu�nun
hukuk alanýnda bir çok çalýþ-
masý var. Okulu iyi dereceyle
bitiren Eminoðlu, ortalama
bitirme süresi 13 dönem olan
hukuk fakültesini 10 dönemde
bitirerek hukuk yüksek lisans
diplomasý aldý.
�Magister Jurist� üvanýný alan
Eminoðlu Almancayý da 2001
yýlýnda Avusturya�ya geldikten
sonra öðrendi. Eminoðlu
�Türkiye�den geldiðimde Al-
manca bilmiyordum. Almanca
eðitimi çok önemli. Türkiye�de
bir yýl Ýngilizce hazýrlýk oku-
dum. Ancak hukuk eðitimine
baþlamamýþtým. Burada da bir
süre Almanca öðrendikten
sonra, hukuk derslerine gir-
meye baþladým. Zor bir eðitim-
den geçtim. Baþarmýþ olmak-
tan mutluluk duyuyorum.
Þimdi Avrupa Birliði ve Türk
Ticaret Hukuklarý alanýnda  bir
doktora çalýþmasý yapmak
istiyorum. Doktora diplomamý
aldýktan sonra özellikle Türkiye
ve Avrupa Birliði Hukuklarý
sahasýnda  uluslararasý çalýþ-
mak istiyorum. Türkiye�de
Avrupa Hukuku�nu iyi bilen
hukukçulara çok ihtiyaç var.�
dedi.

Van�dan Viyana�ya gelip Almanca öðrendikten sonra Hukuk
fakültesini bitiren Cafer Eminoðlu, �Çocuklarýmýzý okutalým�
dedi.

Cafer Eminoðlu
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AABB  vvaattaannddaaþþllaarrýýnnýýnn  aaiillee  bbiirreeyy-
lleerrii

SSoorruu::  EEþþii  BBeellççiikkaa  vvaattaannddaaþþýý
kkeennddiissii  ttüürrkk  vvaattaannddaaþþýý  oollaann  bbiirr
kkiiþþii  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  ççaallýýþþmmaa  hhaakk-
kkýýnnaa  ssaahhiipp  mmiiddiirr??    BBuu  kkiiþþiinniinn
AAvvuussttuurryyaa��ddaa  ffaayyddaallaannaabbiilleeccee-
ððii  ddiiððeerr  hhaakkllaarr  nneelleerrddiirr??  

CCeevvaapp::  Belçika 25 Avrupa
Birliði ülkesinden biridir.
Dolayýsýyla Avrupa Birliði�nin
konu ile ilgili çalýþma hüküm-
leri geçerlidir. Avrupa Birliði
Hukuku gereðince Avustur-
ya�da Avrupa Birliði vatanda-
þlarýnýn üçüncü ülkelerden
olan eþleri, yabancýlarý çalýþtýr-
ma yasasýndan muaftýrlar.

Yani Bu kiþiler Avusturya�da
çalýþma hakkýna sahiptirler ve
ayrý bir çalýþma iznine ihtiyaç
duymazlar. 
Avrupa Birliði vatandaþlarýnýn
üçüncü ülkelerden olan eþleri
çalýþma durumundan kayna-
klanan bütün sosyal haklar-
dan da Avusturya vatandaþla-
rý gibi faydalabilirler. Bunlarla
birlikte ayrýca Avrupa Birliði
vatandaþlarýnýn 21 yaþýndan
küçük çocuklarý da asýl kiþinin
oturum izninden kaynaklanan
bir oturum hakký elde ederler.

BBeebbeekk  iiççiinn  oottuurruumm  iizznnii

SSoorruu::  BBuuggüünnlleerrddee  AAvvuussttuurryyaa
mmeeddyyaassýýnnddaa  yyaabbaannccýýllaarraa

ççooccuukk  ppaarraassýý  vveerriillmmeeyyeecceeððii
yyöönnüünnddee  hhaabbeerrlleerr  ççýýkkýýyyoorr..  BBuu
ddooððrruu  mmuu??  BBuu  kkoonnuuyyuu  aaççýýððaa
kkaavvuuþþttuurruurrssaannýýzz  sseevviinniirriizz..

CCeevvaapp:: BZÖ�lü Sosyal Ýþler
Bakaný Haubner Aðustos ayýn-
dan itibaren yabancý çocuklar
için, bu bebeklerin Avustur-
ya�daki ikametlerinin legal ol-
duðu ýspatlanana kadar çocuk
parasý ve diðer sosyal yardým-
larýn ödenmeyeceðini karara
baðlayan bir genelge yayýnla-
mýþtý. 
Ancak yeni kanunlarla bu
deðiþtirildi. Yeni kanunlarla
birlikte hem yabancýlara ço-
cuk parasý geriye dönük öde-
necek hem de ödeme için ar-
týk vize þartý aranmayacak.
Çocuk parasý alabilmek için
annenin oturum izni ve çocu-
ðun doðum belgesi yetecek. 
BBeebbeeððiinn  lleeggaall  oottuurruummuu  þþuu
þþeekkiillddee  ýýssppaattllaannýýyyoorr:: Öncelikle
�Geburtsurkunde�nin alýn-
masý gerekiyor. Ardýndan ilgi-
li konsolosluða gidilip çocu-
ðun nüfusa kaydedilmesi  ve
çocuk için pasaport alýnmasý
gerekiyor. Türk Konsoloslu-
ðu�nda çocuk, annenin pasa-
portuna kaydediliyor. Daha
sonra pasaportla gidilip Ma-
gistrat�tan çocuk için oturum
izni baþvurusu yapýlýyor. An-
cak oturum vizesi alýndýðýnda
çocuk parasý ve Familienbei-
hilfe baþvurusu yapýlabiliyor.
Bu iþlemler bazý ülkelerin va-
tandaþlarý için 6 aya yakýn sü-
rüyor. Türk vatandaþlarý he-
men iþlemlere baþlarlarsa 1
ay içersinde oturum izni ala-
biliyorlar. 

ÝÝþþtteenn  ÇÇýýkkaarrmmaa

SSoorruu::  EEnnttllaassssuunngg  hhaannggii  dduurr-
uummllaarrddaa  mmüümmkküünnddüürr??
CCeevvaapp:: Entlassung bir iþçinin
iþveren tarafýndan çok önem-
li bazý sebeplerden dolayý

Kündigungsfrist (fesih müd-
deti) tanýnmadan hemen iþten
çýkarýlmasýdýr. Bu duruma yol
açan sebepler kanunda belir-
tildiði gibi genel itibari ile þun-
lardýr: 
� Ýþverenin güvenini sarsacak
vukuatlar iþlemek.
� Ýþ sözleþmesinde vaad edi-
len iþlerin yerine getirilmeme-
si, yada bu iþleri yapmayý red
etmek.
� Ýþverenden izinsiz serbest
bir meslekte çalýþmak yada
iþverenin iþ dalýnda ayný
zamanda baþka birinin hesa-
býna çalýþmak.
� Ýþverene yada ayný iþyerinde
çalýþan diðer þahýslara karþý
hakaret, yaralama, zimmete
geçirme, hýrsýzlýk gibi suçlar
iþlemek.
� Ýþi sebepsiz terketmek,
görevlerini önemli bir oranda
ihmal etmek, iþ sýrasýnda ken-
dini alkole vermek.
� Ýþe giriþ sýrasýnda yanlýþ
beyanatlarda bulunmuþ
olmak, sahte belgeler kullan-
mýþ olmak.
Kanunda iþçi ve diðer çalýþan-
lar için farklý iten çýkarma
sebepleri belirtilmiþtir. Fakat
genel sebepler yukarýda belir-
tildiði gibidir.

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu

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

Hukuk-Forum
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�Ýþ Gücü Göçü�nün 45. yýlý

BBeerrlliinn- Bundan tam 45 yýl önce
binlerce Türk, Almanya ve Tür-
kiye arasýnda imzalanan iþ
gücü anlaþmasý ile Almanya�ya
iþçi olarak göç etmiþti.
�Ýþ Gücü Göçü� olarak da tarihe
geçen bu dönemin ardýndan,
göçmenler Almanya�yý ikinci
vatan olarak kabul ettiler.
Geride býrakýlan 45 yýlý anmak
üzere, Almanya�da bulunan
Türkiye Araþtýrmalar Merkezi
(TAM) tarafýndan bir kutlama
gerçekleþtirildi.
Kutlamaya katýlan Federal Al-
manya Çalýþma Bakaný Franz
Müntefering, 45 yýllýk iþgücü
göçüne iyi niyetle yaklaþýlmasý
gerektiðini söyledi. 

Türkiye Araþtýrmalar Merkezi-
nin (TAM), Almanya'yla iþgücü
anlaþmasýnýn 45. yýlý kutlama-
sýnda konuþan Müntefering,
�1961 yýlýnda Türkiye Almanya
arasý iþ gücü anlaþmasý imza-
landý. Ülkemize Türkiye'den bu

amaçla gelen kadýnlarý ve er-
kekleri o zamanlar onurlandýr-
dýk. 45 yýlýn iyi niyetle deðer-
lendirilmesinden yanayým. An-
cak Türk çocuklarýnýn iyi dere-
cede Almanca öðrenmelerinin,
daha iyi bir gelecek için þart ol-
duðuna da inanýyorum. Alman
ekonomisine 7.5 milyar Dolar
katký saðlayan ve 33 bin kiþiye
istihdam meydana getiren Türk
iþverenlerin varlýðýný da alkýþlý-
yorum� dedi. Alman nüfusu-
nun her geçen gün daha da
gerilediðine dikkat çeken
Müntefering, sözlerine þöyle
devam etti; � Bu, kabullenme-
miz gereken acý bir gerçek. Bu
durumda Almanya, yabancý
kalifiye elemana, genç kadýn ve
erkeklere ihitiyaç duyacaktýr.
Ancak bu gelecekte daha da
artarak devam edecektir�. 

33  mmiillyyoonn  TTüürrkk
Kutlamaya katýlan Türkiye
Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi

Mehmet Ali Ýrtemçelik ise, Al-
manya'da sayýlarý 3 milyonu
bulan, ülkenin her yanýnda var-
lýk gösteren Türkler'in Alman-
ya'ya vatan gözüyle baktýklarýný
söyledi. Ýrtemçelik, �Almanya-
daki Türkler, bugün 3 milyonu
bulan nüfuslarýyla Almanya'nýn
sosyal yaþamýnda ön sýralarda
varlýk gösteriyor. Bu insanlar,
bu güzel ülkeye vatan gözüyle
bakýyorlar� diye konuþtu. Ýr-
temçelik, bu geliþmenin gerçek
anlamda kalýcý bir hal alýp sür-
mesi için bazý önkoþullarýn ge-
rekli olduðunun da altýný çizdi. 

ÝÝþþssiizzlliikk  oorraannýý  yyüükksseekk
Türkiye Araþtýrmalar Merkezi
Direktörü Faruk Þen de, 45 yýlýn

bilançosunu çýkararak, Türk
iþçilerinin Almanya'ya olan eko-
nomik katkýlarýna deðindi. Þen,
Türkler arasýnda iþsiziliðin, yüz-
de 38'lik bir oranla endiþe ve-
ren boyutlara ulaþtýðýna dikkat
çekti. Buna raðmen bardaðýn
yarýsýný dolu gördüðünün altýný
çizen Þen, �Þimdi baktýðýmýz
zaman bizim Almanya'daki u-
yumumuz yarý dolu bir bardak
gibi görünüyor bana. Alman-
ya'daki Türkler'in durumunun
çok kritik olduðunu da görüyo-
ruz. Türklerin yüzde 35'i fakirlik
sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Umut
ederim ki; Alman hükümeti,
buradaki Türkler'in daha iyi
yaþamasý için çaba gösterir�
dedi.
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VViiyyaannaa-  Viyana�da yürütülen bir
kampanya çerçevesinde tarafik
iþaretlerinin bir kýsmýnda erkek

yerine artýk kadýn figürleri kul-
lanýlacak. Bunun yanýnda bazý
uyarý ve iþaret sembollerinde,
örneðin çocuk bezi deðiþtirme
odalarýnýn kapýlarýnda kadýn
yerine erkek sembolleri kullaný-
lacak.  Böylelikle kadýn-erkek
eiþitliðine dikkat çekilmek iste-
niyor. Deðiþtirilmeyecek tek
sembolün toplu taþým araçla-
rýndaki hamile kadýn fügürü
olacaða benziyor.

VViiyyaannaa- Viyana�da günlük
600 biletsiz yolcu yakalaný-
yor.
Viyana Belediyesi�nin toplu
taþýma araçlarýný kullanan
yüz kiþiden altýsý biletsiz yol-
culuk ediyor. Her gün 75
kontrolör toplu taþýma ara-
çlarýnda biletleri kontrol
ediyor. Yolcular kontrol
esnasýnda biletlerini göster-
mek zorunda. Biletsiz yolcu-
lara kesilen ceza 62 Euro.
1997 yýlýndan beri kontro-
lörlük yapan Karl R., her gün
yeni bahaneler duyduðunu
söylüyor; �Aylýk kartýmý evde
unuttum, bilet camdan uçtu
gibi. Her gün, evsizlerden
tutun da profesörlere kadar
biletsiz yolculuk eden yüz-
lerce insanla karþýlaþýyoruz�.
Karl R.�nin gözlemlerine
göre en sýk genç erkekler
biletsiz yolculuk ediyor. 

Günde 600 kaçak!

Ýþte Avusturya�nýn bazý yaþlýlarýnýn sonu

VViiyyaannaa- Yataðýnda ölen
Avusturyalý Franz Riedl�ýn cese-
di beþ yýl sonra mumyalaþmýþ
olarak bulundu.

Öldügünde 80'li yaþlarýnýn son-
unda olduðu tahmin edilen
Franz Riedl bir apartman daire-
sinde tek baþýna yaþýyordu. Ev
kirasý, emekli aylýðý ile banka
hesabýndan otomatik olarak
ödendiði için kimse öldüðünü
fark etmedi. Komþularý ise
Riedl'in yardýmcýsý olan bayanýn
evine  ya da yaþlýlar yurduna
taþýndýðýný düþünerek durum-
dan hiç þüphelenmedi. 
Beþ yýl boyunca daireden hiç
kötü koku duyulmazken, cesedi

bulan ve üzerinde inceleme
yapan yetkililer de, cesedin
kendiliðinden mumyalaþtýðýný
söylediler. 
Polis yetkilileri, Franz Riedl�ýn
tam olarak ne zaman öldüðü-
nü tespit edemediklerini, ancak
evinde sadece, Avusturya, Euro
para birimine geçmeden önce
kullanýlan kaðýt Þilinlerden
bulunduðunu söyledi. Öte yan-
dan Avusturya'da 1 Ocak 2002
tarihinden itibaren Euro kulla-
nýlýyor.

Öldükten beþ yýl sonra evinde bulundu
ÖÖllddüüððüü  ggüünnddeenn
bbuuggüünnee  mmeekkttuu-
ppllaarrýý  kkaappýýddaa

Gönüller grup SAFRAN´la coþtu 
VViiyyaannaa-  geçtiðimiz günlerde
20. Viyana´da bulunan Ezgi
Türkü Evi�nde muhteþem bir
dinleti gerçekleþtiren Grup
SAFRAN gönülleri fethetti. 
Yunus Emre´den Aþýk Vey-
sel´e, Barýþ Manço´dan Yeni
Türkü´ye kadar birçok ünlü
grubun ve kiþinin eserlerini
kendi tarzýnda yorumlayan
Grup SAFRAN, Ezgi Türkü Evini
dolduran dinleyicilerinden de
tam not aldý.
Yaklaþýk 30 parça seslendiren
Grup SAFRAN sanatçýlarý,
program bitmesine raðmen
dinleyicilerin isteði üzerine
tekrar sahneye çýkarak günü-
müzün bilinen parçalarýný hep

birlikte seslendirdiler.
Gece sonunda dinleyiciler
�dinleti çok güzeldi. Grup
SAFRAN´a, bize Viyana´da
uzun zamandýr özlemini çekti-
ðimiz bir müzik ziyafeti verdiði
için teþekkür ederiz�, yorumu-
nu yaptý.
Grup SAFRAN halkla Ýliþkiler
sorumlusu Elif Nahar ise, �din-
leyicilerimizden aldýðýmýz
olumlu destek bize çalýþmalarý-
mýzý sürdürmemiz için çok
büyük enerji saðladý. Önümüz-
deki haftalarda yardým konser-
leri vermeyi düþünüyoruz. Bu
doðrultuda çalýþmalarýmýzý
hýzla sürdürüyoruz. Grup
SAFRAN�a inanan ve bizi

destekleyen herkese binlerce
kez teþekkürler� dedi.

Trafik iþaretleri �kadýnlaþýyor�
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�Doðamýzýn korunmasý ve
bunun da kalýcý olmasý gere-
kiyor� gibi cümleler artýk sade-
ce sözde kalmamalý. Enerji kay-
naklarýyla ne kadar dikkatli bir
þekilde ilgilenmemiz gerektiðini
herhalde son zamanlarda yaþa-
mýþ olduðumuz doðal afetler
ve bunun sonucunda insanlarýn
periþan olmasý göstermiþtir.
�Doðal-dönüþümlü enerji� ar-
týk enerji pazarý içinde de yerini
almalýdýr. Ormanda yürüyüþ ya-
parken, bisiklete binerken veya
gezerken soluduðumuz temiz
hava, gelecekte de ayný güzel-
likte olmalýdýr.
WIEN Energie uzun yýllardan
beri bu temiz hava ve doðayý

karuma konusuyla yakýndan
ilgileniyor. NaturStrom doðal
güzellik ve temiz çevre dostlarý
için sunulan bir hizmet paketi-
dir. WIENSTROM Naturkraft
GmbH & Co KG doðal kaynak-
lardan elektrik üretmektedir. 

SSuu  yyoolluuyyllaa  eellddee  eeddiilleenn  eelleekkttrriikk

WIEN ENERGIE´nin �Doðal
Elektriði� özellikle  küçük çap-
taki doðal su santrallerinden
elde ediliyor. Beþ adet küçük
çapta su santrali vardýr, bun-
larýn ikisi ise içme suyu santrali-
dir. (Küçük çaplý su santralleri:
Opponitz, Trumau, Nussdorf.
Ýçme suyu santralleri: Gaming

1 ve Gaming 2). Bu santraller
doðal kaynaklý elektrik üret-
mektedir. Nussdorf ´da Aðus-
tos 2005 yýlýnda hizmete açýlan
küçük çaplý su santrali þu anda
10.000 eve hizmet vermekte-
dir. �Climate-Star� 2004 yýlýnda
Avrupa Bölgesel Doðayý Koru-
ma Ödülü ile ödüllendirilmiþtir.
Bu ödül �Klimabündnis� tara-
fýndan Avrupa�da  þehirler ara-
sýnda doðayý korumak için ge-
liþtirilen að sistemine katkýda
bulunanlara veriliyor.

RRüüzzggaarr  yyoolluuyyllaa  eellddee  eeddiilleenn
eelleekkttrriikk

Doðal yöntemlerle elde edilebi-
len enerji kaynaklarýnýn bir

diðeri ise rüzgar dýr. WIEN
ENERGIE rüzgarýn ne kadar
deðerli bir enerji kaynaðý oldu-
ðunu uzun bir süre önce keþ-
fetmiþtir. 1997 yýlýnda Tuna
nehri kenarýna, elektrik üretimi
amacýyla ilk rüzgar deðirmeni
(tekerleði) kurulmustur. Eylül
2005´de ise ECOWind firmasi
ile Steinriegel´de rüzgar parký
adý altýnda bir santral kurul-
muþtur. Deniz seviyesinden
yaklaþýk 1600m yükseklikte
bulunan 10 rüzgar deðirmeni,
bugün Styermark eyaletinin
doðasýný korumaktadýr. Diðer
rüzgar deðirmenleri ise Bur-
genland eyaletinde Parndorf ve
Zurndorf arsýnda bulunuyor.
Diðerleri ise Parma, Gols ve
Unterlaa semtlerinde bulunu-
yor. Wien Unterlaa´nýn doðu
ve batýsýnda bulunan Rüzgar
parklarý Aralýk 2005 ´ten beri
Viyana´da bulunan yaklaþýk
2700 eve kusursuz ve çevre
dostu elektrik temin ediyor.
Yurtiçi ve yurtdýþý doðal kaynak-
larla enerji üretimi için daha
fazla santral yapýlmasý planla-
nýyor. 

MMüükkeemmmmeell  DDaannýýþþmmaannllýýkk

WIEN ENERGIE´nin �Natur-
Stom� paketi, doðaya karþý
duyarlý olmaktan daha fazla
amaç taþýyor. NaturStrom hiz-
met paketinin içerisinde ayný
zamanda sizin istekleriniz doð-
rultusunda hazýrlanmýþ danýþ-
manlýk hizmetini de bulacak-
sýnýz. 
NaturStrom doðaya baðýmlý
insanlarýn birazcýk daha fazla
ücret ödeyerek sahip olabile-
cekleri, alternatifi olmayan bir
enerji kaynaðý ve eþi bulunul-
maz bir deðerdir.

WIEN ENERGIE çevrenin kalýcý bir þekilde
korunmasýný garanti ediyor

WIEN  ENERGIE´nin  �NaturStrom�  (DoðalElektrik)  paketini  tercih  eden
müþteriler,  daha  yaþanýlabilir  bir  geleceðe  katkýda  bulunuyorlar.
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Avusturyalý Verbund ile
Sabancý Grubu�ndan �Elektrik Ortaklýðý�
VViiyyaannaa-  Sabancý Holding, elek-
trik pazarýna yönelik faaliyetleri
için Avusturyalý elektrik þirketi
Verbund ile eþit ortaklýða daya-
lý bir iþbirliði anlaþmasý imzala-
dý. 
Sabancý Holding ve Verbund
arasýndaki iþbirliði, elektrik üre-
timi, daðýtýmý, toptan ve pera-
kende ticaretini içeriyor, bu
konularý Türkiye'de münhasýran
ortaklaþa geliþtirmeyi amaçlý-
yor. 
Her iki þirket tarafýndan yapýlan
ortak açýklamada, Türkiye elek-
trik pazarýnýn, elektrik deðer
zincirinin her halkasýnda sürdü-
rülebilir büyüme için önemli
fýrsatlar sunan, Avrupa'nýn
geliþmekte olan en cazip piya-
salarýndan biri olduðu ifade
edildi.

Açýklamada ayrýca, Sabancý
Holding ve Verbund'un, paza-
rýn lider oyuncusu olmayý he-
defledikleri ve ilk etapta
Baþkent, Sakarya ve Ayedaþ da-
ðýtým bölgelerinin devam eden
özelleþtirme sürecine birlikte
katýlmayý planladýklarý da kay-
dedildi. Yaklaþýk 12,5 milyar
Euroluk piyasa deðeriyle Viyana
Menkul Kýymetler Borsasýnda
en büyük þirketler arasýnda
beþinci sýrada yer alan
Verbund, cirosunun yüzde
60'ýndan fazlasýný Avusturya
dýþýnda gerçekleþtiriyor. Enerji
piyasasýnda Avrupa�nýn en hýzlý
büyüyen þirketlerinden biri olan
Verbund, uluslararasý büyüme
konusunda Türkiye'yi kilit
konumdaki hedef pazarlardan
biri olarak belirlemiþ durumda.

Avusturya�dan Bursa�ya Destek
BBuurrssaa- Bursa Valisi Nihat
Canpolat'ý ziyaret eden Avus-
turya'nýn Ankara Büyükelçisi
Heidemaria Gürer, tarihi zen-
ginlikleriyle göz kamaþtýran
Bursa ile ekonomik ve kültürel
anlamda iþbirliði yapmak iste-
diklerini açýkladý. 

Avusturya'nýn Ankara Büyükel-
çisi Heidemaria Gürer, Türki-
ye'de bulunan fahri konsolosla-
rý ziyaret kapsamýnda geldiði
Bursa'da, Vali Nihat Canpolat
ile görüþtü. Valilik makamýnda
gerçekleþen görüþmede, Bursa
ve Avusturya arasýndaki iþbirliði
konularý masaya yatýrýldý. 
Bursa ile ekonomik ve kültürel
anlamda var olan iþbirliðini
güçlendirmek istediklerini belir-
ten Büyükelçi Gürer, Uludað
Üniversitesi ile Avusturya Dil
Diplomasý projesi üzerinde
anlaþma yaptýklarýný kaydetti.

Çok büyük bir Avusturya firma-
sýnýn Bursa'da teleferik sistemi
kurmak istediðini de belirten
Büyükelçi Gürer, �Bildiðiniz gibi
Avusturya, bir kayak merkezi.
Uludað da öyle. Tecrübemizi
burada deðerlendirmek istiyo-
ruz. Kültürel anlamda üniversi-
tede, Avusturya Dil Diplomasý

uygulamasý baþlatacaðýz. Bu
konuda gerekli tüm anlaþmalar
yapýldý� dedi. 
Büyükelçinin ziyaretinden bü-
yük mutluluk duyduðunu belir-
ten Bursa Valisi Nihat Canpolat
da, büyükelçiye Avusturya'da
bulunan bir Türk gencinin yaþa-
dýðý sýkýntýyý aktardý. 35 yýldýr

Avusturya'da yaþayan Türk gen-
cinin, Türkiye'de olan emekli
anne ve babasýný ziyaretine ça-
ðýramadýðýndan yakýndýðýný di-
le getirdi. Bunun üzerine Bü-
yükelçi Heidemaria Gürer, ko-
nuyla ilgileneceðine dair Vali
Canpolat'a söz verdi. 

Heidemaria  Gürer:  �Tarihi  Bursa  ile  ekonomik  ve  kültürel  anlamda  iþbirliði  yapmak  istiyoruz�
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GGmmbbHH  ((LLiimmiitteedd  þþiirrkkeettii))  nnaassýýll
kkuurruulluurr,,  aavvaannttaajjllaarrýý  nneeddiirr??

GmbH yada halk arasýnda
�Ges.m.b.H� olarak bilinen ve
Türkçesi �Limited þirketi� olan
iþletme türü Avusturya�da en
çok kullanýlan hukuki form-
dur. Bu þirket türünün tercih
edilmesinin baþta hukuki
mükellefiyet olmak üzere bir-
çok sebebi vardýr. Avustur-
ya�daki türkiyeli  iþadamlarý ö-
zellikle hukuki olarak uðraþ-
mak istemediklerinden ya da
yeterince bilgileri olmadýðýn-
dan GmbH yerine kiþisel iþlet-
me türlerini tercih etmektedir-
ler. Fakat þunu da belirtmek
gerekir ki GmbH sýký devlet
kontrolü, kuruluþ masraflarý
ve  vergi yükümlülükleri sebe-
bi ile küçük iþletmeler yerine
daha çok orta ya da büyük
iþletme türleri için uygundur. 

AAnnaa  SSeerrmmaayyee  ((KKuurruulluuþþ
SSeerrmmaayyeessii))  eenn  aazz  3355..000000

EEuurroo

Gmbh için en az 35.000 Euro

kuruluþ sermayesi beyan
etmek mecburidir. Her hisse-
dar en az 70 Euro ile bu ser-
mayeye ortak olmalýdýr. Yeni
kanunlara göre Gmbh yalnýz
bir kiþi tarafýndan da kurulabi-
lir. Kanunen �Gewerbe�nin
taþýyýcýsý yine Gmbh�nýn ken-
disidir.

HHuukkuukkii  MMeessuulliiyyeett  SSaaddeeccee
ÞÞiirrkkeett  ÝÝççiinn  GGeeççeerrllii..

�GmbH� þirket türünün en
önemli ve avantajlý tarafý
maddi mükellefiyetin, þirketin
ana sermayesi ile sýnýrlý olma-
sý. Yani özel durumlar hariç
borçlular borçlarýný sadece
þirket sermayesinden  tazmin
edebilirler. Hissedarlar sadece
ana sermayedeki paylarý nis-
betince mükellefiyet taþýrlar.

DDiikkkkaatt!! Hukuka aykýrý bazý
davranýþlar hissedarlarý ifla-
stan önceki beþ yýllýk süreye
kadar mesul kýlabilir. Örneðin:
þirket malýný kanundýþý zim-
metine geçirme.
Toplum içinde Gmbh�nýn

mesuliyetinin sadece 35.000
Euro olduðu yönünde yanlýþ
bir yargý vardýr. Mesuliyet mik-
tarý ana sermaye ile doðru
orantýlýdýr ve bununla artar
veya azalýr. 

VVeerrggii  MMeesseelleessii  

Öncelikle Gmbh vergi yüküm-
lüsü olarak yýllýk  %25 kurum-
lar vergisi öder. Daha sonra
hissedarlara daðýtýlan kazanç-
tan kiþi baþý  %25�e kadar
vergi kesilir. Bununla hissedar-
lar bu kazançlarý ile ilgili gelir

vergisinden muaf olurlar.
Þirketten elde edilen kazancýn
sermayenin büyümesi amacý
ile þirkette býrakýlmasý vergi
açýsýndan birçok avantaj sað-
lamaktadýr. Bu tür durumlar-
da kanunen birçok vergi indi-
rim imkaný öngörülmüþtür.
Ayný zamanda þirket yönetici-
si olan hissedarlar esnaflar
için geçerli olan sigorta türün-
den faydalanabilirler.
(Gewerbliche Sozialversiche-
rung).  

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu

Gmbh nasýl kurulur, avantajlarý nelerdir?

Ýþadamlarýmýz için Hukuk Sayfasý

GmbH  yada  halk  arasýnda  �Ges.m.b.H�  olarak  bilinen  ve
Türkçesi  �Limited  þirket�  olan  þirket  türünü  kurmanýn  yararla-
rý  nelerdir?  Þirket  kurmak  isteyen  iþadamlarýna  uzman  gözüy-
le  dikkat  edilmesi  gereken  konu  baþlýklarýný  veriyoruz.

Bir süredir internet üzerinden
yayýnlanan ve ücretsiz ürün yada
hizmet vermeyi vaadeden web
sayfalarýnýn  çoðunun para tuza-
ðý olduðu anlaþýldý. Özellikle
gençlere yönelik bu sayfalarýn
tuzaklarýna düþmemek için dik-
kat etmek gerekiyor. Bu tür
internet sayfalarýnýn yapýlarý ve
tarzlarý hep ayný modeli içeriyor.
Örneðin çýraklýk eðitimi yapýlabi-

lecek iþletmeler veya zeka testle-
ri gibi ilginç konularý iþliyorlar ve
özellikle gençlere hitap ediyorlar.
Bu teklifler çoðunlukla �kaza-
nýn� veya �bedava� gibi slogan-
larla daha cazip hale getiriliyor.
Bu servislerden yararlanabilmek
için isim, adres ve doðum tarihi
gibi kiþisel bilgiler talep ediliyor.
Bir süre sonra e-postayla gelen
ödeme emriyle gençlerin para

ödemeleri isteniyor. Bu e-posta-
lar gençleri ürkütecek içeriðe
sahip olabiliyor. Kiþisel bilgilerin-
de yaþýný olduðundan büyük
gösteren ya da uydurma isim
kullananlar suç duyurusu ve
hapis cezasýyla tehdit ediliyor.
Yazýlarýn amacý, göz korkutarak
ve kullanýcýlarýn bilgisizliðinden
yararlanarak bir an önce ödeme
yapýlmasýný saðlamak. 

Gençlere yönelik internet tuzaklarýna Dikkat!
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Yeni Anne yada baba olacak-
sýnýz. Çalýþýyorsunuz ve bu iþ
iliþkinizin devamý ve çocuðunu-
za zaman ayýrma konusu kafa-
nýzý meþgul ediyor. Her ikisini
birlikte yapmanýz mümkün.  
Avusturya�da çocuklarýnýn
geliþmesi ile ilgilenmek isteyen
anne babalara çalýþma durum-
larý ile ilgili bazý haklar tanýn-
mýþtýr. Hem iþlerini kaybetmek
istemeyen hemde çocuklarýna
zaman ayýrmak isteyen kiþiler
doðumdan önceki ve sonraki 8
haftayý kapsayan �koruma sü-
resinin� yanýnda aþaðýda ele
alacaðýmýz Karenz ya da �Kýsmi
çalýþma� hakkýndan da faydala-
nabilirler.

��KKaarreennzz��  HHaakkkkýý
�Karenz� süresince kiþiler çalýþ-
ma mecburiyetinden muaf tu-
tulurlar, fakat bunun karþýlýðýn-

da da çalýþma ücretinden mah-
rum kalýrlar. Çalýþanlar, çocukla-
rý 2. yaþýný doldurana kadar
�Karenz� hakkýndan faydalana-
bilirler. Karenz hakkýnýn avanta-
jý kiþilerin kanun tarafýndan bu
süre boyunca iþten çýkarýlma
konusunda korunmaya alýnma-
larýnda yatmaktadýr.     
Karenz imkanýndan faydalan-
mak için çocukla ayný evde
yaþamak zorunludur. Karenz
süresi en az 3 aydýr. 

DDiikkkkaatt!! Belirtilmiþ olan
�Karenz� süresinden önce iþe
baþlamak sadece iþverenin o-
nayý ile mümkündür. Dolayýsýyla
süre ile ilgili önceden ayrýntýlý
olarak düþünmek
gerekir.Karenz süresi boyunca
ve karenz süresinin bitimini
takip eden 4 hafta boyunca
çalýþanlar kanunen süreli yada

ani iþten çýkarýlma konusunda
koruma altýnda bulunurlar. Bu
süreler dahilinde iþveren karen-
ze ayrýlmýþ kiþileri sadece Çalýþ-
ma mahkemelerinin onayý ile
iþten çýkarabilir. 

DDiikkkkaatt!! Karenz hakkýndan
faydalananlar iþe yeniden
baþladýklarýnda �Karenz� önce-
si çalýþma þartlarýnda çalýþtýrýl-
ma hakkýna sahiptirler. Onlarý,
örneðin daha zor þartlarda,
daha az para karþýlýðý yada
daha uzun çalýþtýrmak yasaktýr.  
Karenz süresi tatil hakký ve
diðer özel ödemeler için gözö-
nünde bulundurulmaz. Bu
sebeple ödemler orantýsal ola-
rak düþer. 
KKýýssmmii  ÇÇaallýýþþmmaa  HHaakkkkýý  ((EElltteerrnntteeiill-
zzeeiitt))

Anne � Babalar karenz yerine

yada
karenzle birlikte kanunen
tanýnmýþ olan kýsmi çalýþma
hakkýndan da faydalanabilirler.
Bunu için ilgili iþ yerinde en az
20 kiþin çalýþýyor olmasý ve bu
haktan faydalanmak isteyen
kiþinin en az 3 yýl çalýþmýþ
olmasý gerekiyor.  
Bu haktan faydalanmak için
diðer ebeveyn tarafýnýn karenze
ayrýlmamýþ olmasý gerekiyor.
Karenz�de olduðu gibi bu
hakta da  iþten çýkarýlmaya karþý
kanuni koruma mevcuttur. 

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu

Anne � Baba olacaklara
Karenz ve Kýsmi Çalýþma Hakký

VViiyyaannaa-  Viyana Belediyesi�nin
saðlýkla ilgili birimi olan MA 15
bayanlara yönelik Türkçe saðlýk
kontrolü ve danýþmanlýðý hiz-
meti baþlattý. Viyana Sosyal
Fonu ve Viyana Kadýn Saðlýðý
Programý tarafýndan destekle-
nen proje hakkýnda bilgilendi-
rilme amaçlý bir broþür de
hazýrlandý. 
Viyana Belediyesi�nin saðlýkla
ilgili birimi olan MA 15 bayan-
lara yönelik Türkçe saðlýk kon-
trolü ve danýþmanlýðý hizmeti
baþlattý. Viyana Sosyal Fonu ve
Viyana Kadýn Saðlýðý Programý
tarafýndan desteklenen proje
hakkýnda bilgilendirilme amaçlý
bir broþür de hazýrlandý. Bro-
þürde hastalýklara önceden
teþhis konulmasýnýn hem teda-
viyi kolaylaþtýracaðý hem de

hastaya maddi olarak daha az
külfet getireceði belirtildi. 19
yaþýný doldurmuþ herkesin yýlda
bir kez genel saðlýk kontrolü
yaptýrma hakkýnýn bulunduðu
Avusturya�da baþlatýlan bu yeni
uygulama kapsamýnda aþaðý-
daki saðlýk taramasý hizmetleri
sunuluyor: 
� Akciðerlerin çalýþmasý, 
� Tam dâhili muayene (tansiy-
on ölçümü, EKG, kalp ve akci-
ðerlerin dinlenmesi vs.), 
� Larengoskop ve iþitme testi
yapýlarak kulak-burun-boðaz
muayenesi, 
� Laboratuarda geniþ kapsamlý
kan ve idrar tahlili, 
� Dýþký kaný incelenmesi, 
� Örnek alýnarak kadýn-doðum
doktoru muayenesi 

Bu hizmet 15. Viyana, Sorbaits-
gasse 3 adresinde bulunan
saðlýk merkezinde Cuma günle-
ri 8.00�11.00 arasý sosyal da-
nýþman Berna Erbaþ eþliðinde

veriliyor. Ýstek halinde saðlýk
muayenesinde Türkçe konuþan
bir bayan týp uzmaný hastalara
eþlik ediyor. 

Viyana Belediyesi'nden Türkçe Saðlýk Hizmeti
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11.. Birçok diþ çürüðünün oluþu-
mu aylar sürer. Diþ hekimine
gitmek için diþlerin aðrýmasý
beklenmemelidir. Yýlda iki kez
diþ hekimine gidilmelidir .
22.. Çocukluk dönemindeki bes-
lenme diþ saðlýðý yönünden çok
önemlidir. Kalsiyum, fosfor ve
flor mineralleri yeterince alýn-
malýdýr. Diþeti diþ saðlýðý ve sað-
lamlýðý için gerekli C, A ve D
vitamini eksikliði olmamalýdýr.
Süt, süt ürünleri ve taze meyva-
lar özellikle yararlýdýr.
33.. Sürekli yumuþak besinlerle
beslenmekten kaçýnmalýdýr.
Havuç, elma gibi yiyecekleri ýsý-
rarak yemek diþ saðlýðý için
gereklidir.
44.. Öðün aralarýnda rasgele
yemekten ve þekerlemelerden
kaçýnmalý, her tatlý yiyecekten
sonra aðýz suyla çalkalanmalý-
dýr. Asit, kola, gazoz gibi içe-
ceklerden kaçýnmalýdýr.
55.. Her akþam yatmadan önce
ve yemeklerden sonra diþler
tekniðine uygun olarak fýrçal-
anmalýdýr.
66..  Diþler kürdan dahil hiç bir
þeyle karýþtýrýlmamalýdýr. Diþ
aralarý temizliðinde dip ipliði
kullanýlabilir.
77.. Sigara ve alkol diþ saðlýðý için
çok zararlýdýr.
88.. Fýndýk, ceviz gibi þeyler diþ-
lerle kýrýlmamalýdýr.
99.. Sakýz çiðneme, aðýza kalem,
parmak sokma, týrnak yeme,
dudak, parmak, yanak ýsýrma,
özellikle ilk okul sýralarýnda
çeneye el dayama gibi alýþkanlý-
klarýn diþler ve çene için zararlý

olduðu unutulmamalý, bunlar-
dan kaçýnmalýdýr.
1100.. Çok soðuk ve çok sýcak
yiyecek ve içeceklerden kaçýnýl-
malýdýr.
1111.. Diþ hekimi gerekli görme-
dikçe diþ çektirmemeli, özellikle
bilgisiz kiþilere diþ çektirmekten
kaçýnýlmalýdýr.
1122.. Çocuklara 2 yaþýndan sonra
yalancý meme, biberon kul-
landýrtmamalýdýr.
1133.. Aðzý açýk uyuma diþlere
zararlý olduðundan burunda
böyle uyumaya sebep olan
týkanýklýk nedenleri araþtýrýlýp
ortadan kaldýrýlmalýdýr.

FFlloorr  vvee  ddiiþþlleerr::
Diþ minesinin direncini artýran
en önemli maddelerden birisi
flordur. Ýçilen suda yeterli flor
varsa sorun yoktur. Eðer flor
azsa diþler çürür. Flor fazlalýðý
diþlerin sararmasýna yol açar.
Sularýnda flor eksikliði olan yer-
lerde saðlýk kuruluþlarý gerekli
önlemleri alýr. Ýçilen sularýn ve
yemek tuzunun florla zengin-
leþtirilmesi saðlanýr. Bunlar sað-
lanana kadar flor çözeltisiyle
kiþisel florlama yapýlýr.

Aðýz ve diþ saðlýðýný
korumak için ne yapmalý?
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Cem Vakfýn�dan Kültür þöleni
TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii  BBaakkaannýý
AAyyddýýnn::  ��FFaarrkkllýýllýýkkllaarrýýmmýýzzýý  aannllaatt-
mmaakkttaa  vvee  yyöönneettmmeekkttee  zzoorrlluukkllaa-
rrýýmmýýzz  vvaarr..��  

DDoorrmmuunndd-Avrupa Cem Vakfý
tarafýndan Dortmund�da
düzenlenen Söyleþi ve Kültür
Þöleni�nde Alevi toplumunun
sorunlarý masaya yatýrýldý. Diya-
netten sorumlu Devlet Bakaný

Mehmet Aydýn�ýn da katýldýðý
etkinlikte sahne alan sanatçýlar
konuklara türkü ziyafeti çekti.
Büyük bir þölen havasýnda
geçen gecede bir çok sanatçý
sahne aldý. Güler Duman,
Necla Saygýlý, Ýpek Rençber,
Grup Dostseverler ve Ercan
Kýlýç�ýn sahne aldýðý gecede
Alevilikle ilgili önemli konular-
da görüþüldü. Þölene yaklaþýk
altý yüz kiþi katýldý. Dünyanýn
çeþitli yerlerinden yüzlerce kiþi
''Söyleþi ve Kültür Þöleni''ne
katýlmak için Dortmund�ta
buluþtu.

Çeþitli etkinliklerin yapýldýðý
þölende bir konuþma yapan
Devlet Bakaný Aydýn, insanlýðýn
zor bir dönemden geçmekte
olduðunu belirterek, ''Dünya

küçüldü, küreselleþen dünyada
farklýlýklarýmýzý anlamakta ve
yönetmekte zorluklarýmýz var.
Bu çokluk içinde birliðimizi
unutmamalýyýz'' dedi.

Ýnsanýn kendi içinde özü ile
barýþýk olmasýnýn önemli oldu-
ðunu anlatan Aydýn, ''Ana
zeminde buluþmamýz lazým.
Allah ile baþlýyorsanýz orada Hz

Ali ve Hz Muhammed'i art  ni-
yetle bulandýrmaya kimsenin
hakký yoktur. Merkezi elimizde
tutmamýz lazým, farklýlýklarý
kimsenin yok etmeye gücü yet-
mez. Farklýlýklarýmýz temel
deðerlerle çatýþýyorsa hep bir-
likte zenginleþtirmemiz gerekir''
dedi.

AB Projesinin bir çokluk projesi
olduðunu kaydeden Aydýn,
konuþmasýnda Türkiye ile AB
arasýnda kültür sorunu proble-
minin ortaya çýktýðýný söyledi.
Aydýn, Türkiye'nin farklý bir kül-
türden geldiðini belirterek
''Osmanlý Ýmparatorluðu bir
Avrupa Ýmparatorluðudur.
Bizim kültürümüzün dünyaya
vereceði çok þeyler vardýr.
Hazine bizde. Merkez etrafýnda

birlik olmalýyýz, hem kendimize
hem de çocuklarýmýza faydalý
oluruz'' diye konuþtu.

Yapýlan þölene Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Vural
Öger de katýldý. Öger, konuþ-
masýnda Türkiye'nin bölünmek
istenen bir fay hattý üzerinde
olduðunu belirtti. Öger, küre-
selleþen dünyanýn yeniden

bölündüðünü ifade ederek,
''Türkiye bölünen fay hattý üze-
rinde. Türkiye'nin çok dikkatli
olmasý gerekir. Büyük kültür
hazinesi ile güzel bir ülkeye
sahibiz. Bizi birleþtiren bayraðý-
mýz ve kültürel deðerlerimiz ile
çeþitliliklerimiz olmalý. Laik bir
devletin bütün din ve inançlara
ayný mesafede davranmasý
gerekir. Türkiye içinde Alevi
kökenli insanlarýmýz varsa, bun-
larýn beklentilerini de karþýla-
mak devlete düþüyor'' dedi.
Öger, konuþma yaptýðý kürsü-
den, Alevilik konusunda topla-
dýðý bilgileri okudu. Aleviliði
Almanya'ya geldiðinde öðren-
diðini ifade eden Öger, ''Alevilik
azýnlýk deðildir, Avrupa yolunda
bir Türkiye mazlum olan bir
toplumun sorunlarýna eðilmeli''

diye konuþtu.

Cem Vakfý Genel Baþkaný Ýzzet-
tin Doðan da konuþmasýnda,
Türkiye'de 1991 yýlýndan bu
güne kadar Cem evlerinin yay-
gýnlaþmasý yolunda çok geliþ-
me yaþandýðýný ve Türkiye'nin
stratejik yerlerinde Cem
Evlerinin yapýldýðýný ve hizmet
verdiðini ifade etti.

Aleviliði art niyetle kullanýlmak
istendiðine dikkat çeken Do-
ðan, ''Alevilik Ýslam dýþýndadýr
diyenler Alevi-Sünni çatýþmasý
hazýrlamaktadýrlar. Günü geldi-
ðinde, Türkiye'nin zayýf tarafýný
bulduklarýnda kendi çýkarlarýna
kullanmak istemektedirler, bu
oyuna gelmeyin'' dedi.

Dört yýl hükümet ile diyalog
kuramadýklarýný söyleyen Doð-
an, kurulan diyaloðun ise Dev-
let Bakaný Mehmet Aydýn saye-
sinde olduðunu söyledi.
Doðan, devletin yurttaþlarýný
kucaklamak zorunda olduðuna
söyledi. Doðan, ''Devletin büt-
çesi hakça paylaþýlacak, söz
verilmiþti. Bu hükümet döne-
minde bu pay hiç ayrýlmamýþtýr''
dedi.
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Viyana`ya yaklasýk 30 km uzak-
lýkta olan Sollenau`da �iþte bu�
dedirtecek bir araç tamirhanesi
açýldý. Yaklaþýk 2500 metreka-
relik alana kurulu olan araba
tamirhanesi ileriye yönelik cok
iddalý. 

Erdal ve Ertan Yalçýn kardeþlerin
kurduklarý �Auto Center
Sollenau� adeta bir saray yav-
rusu.
Burada  araba tamirciliðinin
yanýnda  ikinci el araba alým-
satýmý da yapýlýyor. Erdal ve
Ertan Yalçýn Kardeþler söyleþi-
mizde bize þunlarý ilettiler:
�Auto Center Sollenau bizim
ideallerimizdeki yerdi ve sonun-
da gerçekleþtirdik. Tabi ki hede-
fimiz bu kadarla da sýnýrlý deðil.
Þuan Auto Center Sollenau`da
ikinci el  alým-satýmýnýn yanýnda
motor, kaporta, boya, oto cam,
oto lastik, trafiðe çýkýþ izni
(§57a pickerl) ,  klima servisi ,
araç servisi , ve diðer tamir hiz-
metlerini de sunuyoruz. Bunun
yaný sýra araba almak isteyen
müþterilerimize kredi ve sigorta
konularýnda danýþmanlýk hiz-
metleri sunuyoruz. Tamirha-

nemiz özellikle Volkswagen,
Audi, Seat, ve Skoda markalý
arabalara hizmet vermektedir.
Diðer markalara da hizmet ver-

mekteyiz. Kaliteli ve güvenilir
hizmet almak isteyen her vat-
andaþýmýza kapýmýz açýktýr.�

Ýnþaat sektöründe yedi yýldýr
hizmet veren  FMS Bau, son
bir yýldýr da çelik kapý sektö-
ründe hizmet veriyor. FMS

Bau`nun sahibi Fevzi Kara-
bulut bize þunlarý söyledi.:
�Biz 7 senedir inþaat sektö-
ründe çalýþýyoruz. Baþta yýkým,
tamir, PVC Cam ile ilgili iþler
olmak üzere inþaat üzerine
akla gelebilecek herþeyi
yapýyoruz. Son bir sene içinde
bu hizmetlerimize çelik kapýyý
da dahil ettik. Hiç bir kapý
açýlmaz deðildir. Fakat hýrsýz
caydýrýcýdýr. Bazý kapýlar bir
dakika içinde açýlabilirken
çelik kapýda bu süre çok daha
uzuyor. Bu nedenle çelik kapý
hýrsýzlar için caydýrýcýdýr. Bizim
ürün yelpazemizin içinde,
Türkiye�den getirdiðimiz ve
Kale Kilit güvencesini taþýyan
kilit sistemlerine sahip çelik
kapýlarýmýz da mevcuttur. Þu
an kampanyalarýmýz da baþla-
mýþ durumdadýr. 1.199
Euro�dan baþlayan fiyatlarla
çelik kapýya sahip olabilirsi-
niz!�

Yedi yýldýr Viyana`nýn 20. böl-
gesinde, Hannovergasse�de
baþarýyla hizmet veren Tele
Mobil ikinci þubesini 20.
Viyana�da, Walleinsteinstras-
se üzerinde hizmete sundu.
Açýlýþa yaklaþýk 100 davetli
katýldý. Tele Mobil ikinci þube-
sinde þu hizmetleri veriyor:
Hat-kayýt, yeni ve ikinci el cep
telefonu alým-satýmý, UPC ka-

yýtlarý ve cep telefonu akseua-
rý satýþý. Tele Mobil�in Sahibi
Özhan Güner,� Biz yedi sene-
dir bu sektör içindeyiz. Bu-
güne kadar tabiki bizde sek-
törümüzde belirli bir yer edin-
dik ve bunu da bize güvenen
müþterilerimize borçluyuz.
Onlara minnettarým. Onlarý
memnun edebilmek için yeni
kampanyalar sunacaðýz.�

Çelik Kapý hýrsýzý caydýrýr! Tele Mobil`den ikinci þube

Bize de bu yakýþýr!
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Apostil Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliði-
nin tasdik edilerek baþka bir
ülkede yasal olarak kullanýlma-
sýný saðlayan bir �belge onay
sistemidir. Apostil�in kurallarý 6
Ekim 1961 tarihli Lahey
Konvansiyonu�yla tespit edil-
miþtir. Apostil kurallarý yalnýzca
Lahey Konferansý�na üye veya
taraf devletler arasýnda geçerli-
dir. 
Apostil tasdiði gerçekleþtirilen
belge, Lahey Konferansýnýn
tüm üye ve taraf devletlerinde
geçerli bir belge olarak kabul
edilir. 

BBiirr  AAppoossttiill  bbeellggeessiinniinn
bbiilleeþþeennlleerrii

Apostillerde ana baþlýðýn
Fransýzca olarak �Apostille
(Convention de La Haye du 5
Octobre 1961)� þeklinde yazýl-
masý zorunludur. Bir apostil
belgesi aþaðýdaki unsurlardan
oluþur: 
� belgenin düzenlendiði ülke-
nin adý
� belgeyi imzalayan kiþinin adý
� belgeyi imzalayan kiþinin sýfat
�belgeye basýlan mührün ait
olduðu makamýn adý
� tasdik edildiði yer
� tasdik edildiði tarih
� apostili düzenleyen makam
� apostil numarasý

� apostili düzenleyen makamýn
mührü veya kaþesi
� apostili düzenleyen yetkilinin
imzasý
Anýlan sözleþmeyle taraf ülke
vatandaþlarýnýn kendi ülkelerin-
de düzenlettikleri sözkonusu
belgeleri taraf olan diðer ülke-
lerde doðrudan kullanmalarý,
bu suretle iþlemlerde külfetin
azaltýlmasý, kolaylýðýn ve süra-
tin saðlanmasý amaçlanmakta-
dýr.
Anýlan sözleþmede, sözleþme-
nin amaçlarý bakýmýndan, aþa-
ðýda yer alan belgelerin resmi
belge sayýldýðý belirtilmektedir:
A) Apostil Þerhi konacak resmi
belgeler:
� �Savcý, zabýt katibi veya
adliye memuru tarafýndan veril-
miþ belgeler de dahil olmak
üzere, devletin bir yargý organ-
ýna veya mahkemesine baðlý
makam veya görevli memur
tarafýndan düzenlenmiþ olan
belgeler
� Ýdari belgeler
� Noter senetleri
d) Kiþilerce özel sýfatla imzalan-
mýþ belgeler üzerine konulmuþ
olup belgenin kaydýnýn veya
belirli bir tarihte mevcut oldu-
ðunun ve imzalarýn doðruluðu-
nun resmi makam ve noterlerce

tasdiki gibi resmi beyanlar� dýr.
B) Ayný maddeye göre sözleþ-
menin uygulanamayacaðý,
diðer bir deyiþle, Apostil tasdiði
yapýlamayacak belgeler:
� �Diplomasi veya konsolosluk
memurlarý tarafýndan düzen-
lenmiþ belgeler
� Ticaret veya gümrük iþlemle-
riyle doðrudan ilgili olan idari
belgeler� dir
3) Sözleþmenin 6. maddesi
uyarýnca �Her Akit Devletin,
Apostil Þerhini vermek üzere
yetkili kýlýnan makamlarý belirle-
mesi, bunlarda deðiþiklik oldu-
ðunda da keyfiyeti Hollanda
Dýþiþleri Bakanlýðý�na bildirme-
si� gerekmektedir.
4) Sözleþmenin 9. maddesinde
�Her Akit Devlet, iþbu sözleþ-
mede tasdik baðýþýklýðýnýn
öngörüldüðü hallerde kendi
diplomasi veya konsolosluk
memurlarýnca tasdik iþlemi

yapýlmamasýný saðlamak üzere
gerekli önlemleri alacaktýr�
denmekte ve usulüne göre
Apostil Þerhi uygulanmýþ bir
belgenin baþkaca bir tasdiðe
gerek olmadýðý belirtilmektedir.
5) Anýlan Sözleþme metni ile
sözleþmeye taraf olan ülkelere
ait güncel liste ile her bir ülke-
de Apostil Þerhi koymaya hangi
makamlarýn yetkili olduðuna
dair bilgilere,
�http://www.hcch.nct/e/sta-
tus/index.html� adresinden
ulaþýlmasý mümkün olmaktadýr.
6) Malumlarý olduðu üzere,
uluslararasý sözleþmeler TBMM
tarafýndan onaylanmasýný
müteakip kanun vasfýný almak-
ta ve milli kanunlarýmýz gibi
yürürlük kazanmaktadýr. 

(Kaynak; Türkiye Cumhuriyeti
Viyana Büyükelçiliði internet
sitesi: www.e-konsolosluk.net)

Viyana�nýn 20. Bölgesi�nde 2
subesi bulunan Congar
Handy 3. Viyana`da yeni
þubesini hizmete sundu.
Ayrýca Congar Handy�nin
sahibi Murat Congar 20.
Viyanada ilk hizmete girdikle-
ri Jägerstrasse üzerinde bulu-
nan iþyerlerini de  tekrar hiz-
mete sunacaklarýnýn müjdesi-

ni verdi. Hedeflerinin 2007 yýlý
içinde þube sayýsýný altýya yük-
seltmek olduðunu belirtti.
Congar sözlerine þöyle devam
etti: � Biz bu iþi uzun seneler-
dir yapýyoruz. Artik iþin püf
noktalarýný çözdük. Müþte-
rilerimizin isteklerini biliyoruz.
Onlara yönelik projelerimiz
devam edecek.�

Congar Handy yeni þubesini açtý
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Soldan  Saga
1.Doðuu Asya'da bir Müslüman þehri 
2.Batý Asya'da bir Müslüman þehri -- dinde izlenecek yol 
3.Ýstanbul'da bir semt -- Kanuni devrinin büyük harita alimi -- eski
dilde su 
4.Argoda bir sIfat -- bohem hayat, alem 
5.Fransa'da bir þehir 
6.Bir kürk hayvaný -- Viyetnam'in baþkenti (Ingilizce yazilisi) -- do ve
la arasindaki nota 
7.ev yapim esyalari satan kimse -- kalayin simgesi -- yabanci 
8.Gong önadli Çin sinemasinin son dönem oyuncularindan --
boyun arkasý
9.bir kavmin diðerinden üstün fýtratta oldugu inancý, asabiye 
10.(tersi) ince, yari geçirgen saydam doku -- melodi 
11.lezzetli bir tatlisu balýðý 
12.üzerine düsen görev -- Siiligin asýrý ucundan olan, gulat

Yukaridan  Asagiya
1.orta Asya'da kurulmus, Türk hanedanli bir devlet 
2.Islamiyet öncesi devirde Türklerin ana-tanriçasi -- diger -- dogu
Anadolu'da kullanilan bir ünlem 
3.Peygamber efendimizin bir sahabesi -- melik 
4.din-disi -- eski dilde Viyana'ya verilen isim 
5.zaman içinde bir nokta -- tarikat nidasi -- bir kadin ismi 
6.su kaynagi, bir kadin ismi -- kiymetli bir tas 
7.Libya'nin kaybedildigi anlasma, imzalandigi sehir -- zikret mana-
sinda bir emir -- Musa aleyhisselam bile onun hikmetini taniyama-
misti 
8.Bol yünlü bir koyun irki -- bir harfin kalin okunusu 
9.bugünkü Sirbistan sinirlari içinde kalan kalabalik bir Müslüman
sehri 
10.Berthold Brecht'in bir oyununun anti-kahramani -- donun
üstünde minin altindaki nota -- kendini agira satan kadin, isveli 
11.Musa aleyhisselamla çagdas oldugu sanilan bir firavun
12. Lezzet -- ana hedefi degisim olan, terakkiperver
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Yeni Vatan Gazetesi�nin
Pamukkale Süpermarket�in
sahibi Ömer Akgöz�den aldýðý
bilgiye göre, Aralýk ayýnda en
çok talep gören sanatçýlar ve
þarkýlarý þunlar: 
11.. Bendeniz � �Deðiþtim�
22.. Doðuþ � �Her bir þeyimsin�
33..  Ankaralý Namýk �
�Hovarda�
44.. Güler Duman & Özlem

Özdil  - �Sazýmýz, sözümüz�
55.. Popstar Alaturka �
�Karýþýk�
66.. Yusuf Harputlu �
�Yenilmedim�
77..  Engin Nursani Sen nefsine
köle oldun�
88..  Metin Þentürk � �Masal�
99..  Eylem � �Mýz mýz�
1100..  Berdan Mardini �Annem
kýzýyor�
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Aralýk ayýnýn 
Top 10 listesi 

Eleman aranýyor
Kuyumcuda çalýþacak erkek eleman aranmaktadýr. Alýnacak ele-

man öðrenci de olabilir.

Hüseyin Uzunkaya

TTeell::  00669999  110000  7722  887722



2006 yýlý vergi 
iadesinden nasýl yararlanýlýr?

Avusturya�da yýl sonu vergi
denkleþtirme sistemi sayesinde
bazý giderleri ve vergi fazlasýný
geri almak mümkün.  
Çalýþanlar için vergilendirmenin
yapýlabilme süresi 5 yýldýr.
2000 takvim yýlý vergilendirme-
si için 31.12.2006 tarihi son
beyanname verme tarihidir.
ÇÇaallýýþþaannllaarr  iiççiinn  vveerrggii  ffoorrmmuu  hhaann-
ggii  dduurruummllaarr  iiççiinn  ddoolldduurruullmmaallýý-
ddýýrr??
-Özel harcamalar,
-Reklam masraflarý,
-Tek baþýna çocuk yetiþtirme
durumu (Alleinerzieher)
-Çocuklar için nafaka ödenme-
si
-Ücret vergisi ödemeyecek ka-
dar az kazanç (çýraklar, yarým
gün çalýþanlar)
-Alýnan aylýklarýn deðiþken ol-
masý (tam gün çalýþmadan yarým
gün çalýþmaya geçilmesi gibi)

EEððeerr  iillggiillii  ttaakkvviimm  yyýýllýýnnddaa  
-Ýki ya da daha fazla iþverenle
çalýþýlmýþsa,
-Bölge hastalýk Kasasý'ndan
hasta parasý (Krankengeld) a-
lýndý ise,
-2006 takvim yýlýnda kaza e-
mekli maaþý alýndý ise,
-Þartlarýn yerine getirilmemesi-
ne raðmen tek kazanç sahibi
ya da tek baþýna çocuk yetiþti-
ren kiþilere ödenen miktarýn
alýnmasý durumlarýnda mutla-
ka formun doldurulmasý gere-
kiyor.

VVeerrggii  BBeeyyaannnnaammeessii  FFoorrmmuunnuu
ddoolldduurruukkeenn  AAþþaaððýýddaakkii  bbiillggiilleerree
ddiikkkkaatt  eettmmeekk  ggeerreekkiirr::

-Ýlgili takvim yýlýnda (örneðin
2006 ) çalýþýlan iþ yerlerinin
sayýsýný yazýnýz.
-Ýlgili yýlda ayrýca hastalýk para-

sý, iþsizlik parasý, mahrumiyet
yardýmý (Notstandhilfe) ya da
acizlik fonundan (Insolven-
zausfallfonds) para alýnýp alýn-
madýðýný belirtiniz.
- Tek kazanç sahibi ya da tek
baþýna çocuk yetiþtirenlerin
formdaki ilgili bölümü alýnan
miktarý beyen etmek sureti ile-
doldurmasý gerekiyor.
-�Tek gelir sahibi� kapsamýna, 
Ýlgili takvim yýlýnda 6 aydan
fazla eþiyle birlikte ayný evde
yaþayan ve eþilerinin yýllýk
kazancý çocuksuz  2.200.-;
çocuklu 4.400.- Euro'yu
aþmayan kiþiler girer.
-Tek baþýna çocuk yetiþtirenle-
rin bunu özellikle beyan etme-
leri gerekir
-6 aydan fazla çocuk yardým
parasý alýnan çocuklarýn sayýsý
belirtilmelidir.
-herhangi bir nafaka ödeniyor-

sa bu belirtilmelidir. 

-Kendiniz, eþiniz ya da çocuðu-
nuz için ödediðiniz hastalýk,
kaza veya hayat sigortasý prim-
leri, ev alma ve yenileme mas-
raflarý gibi giderleri özel harca-
ma olarak beyan edip belirli
miktarlarda geri alýnabiliyor.
- Ýnternet baðlantýsý giderleri
beyan edilip geri alýnabilir.
-  AAþþaaððýýddaa  bbeelliirrttiilleenn  vvee  yyaappýýllaann
iiþþ  iillee  bbaaððllaannttýýllýý  oollaann
ggiiddeerr lleerr((WWeerrbbuunnggsskkoosstteenn))
bbeeyyaann  eeddiilliipp  ggeerrii  aallýýnnaabbiilliirr::  
-Sendika aidatlarý  
-Ýþyeri ile evi arasýnda gidip ge-
lenler için götürü tutarlar. 
- Düþük ücretli olarak çalýþma-
dan dolayý bölge hastalýk sigo-
tasýna ödenmesi zorunlu olan
primler 
Yýllýk harcama  toplamý 132.-
Euro'dan fazla olan:
- Bilgisayar gibi iþ malzemeleri 
- Meslekle ilgili literatür
- Ýþ gezileri için yol paralarý
- Mesleki geliþtirme masraflarý 
- Eðitim masraflarý 
- Yüksek öðrenim harcamalarý
(eðer çalýþýrken üniversiteye
gidiyorsanýz)
BBuunnllaarrýýnn  ddýýþþýýnnddaa  þþuu  ggiiddeerrlleerr  ddee
ggeerrii  aallýýnnaabbiilliirr..  
- Cenaze ve mezar taþý masraf-
larý 
- Afet dolayýsýyla ortaya çýkan
zararlar 
- Yurt dýþýnda yaþayan çocuklar
için ödenen nafakalar (çocuk
baþýna 50 Euro)
Bunun dýþýnda özürlü çocuklar
için yapýlan harcamalar.  
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