
Eðer biri sizi, sonucunu önceden bildi-
ði bir konuda iddiaya girmeye davet
ederse, ona ne dersiniz? Tabi ki  redde-
dersiniz. Peki iddiaya girdiðiniz kiþinin,
sonucu bildiðini sonradan öðrenirse-
niz? Büyük ihtimalle onu dolandýrýcýlý-
kla suçlar ve paranýzý geri istersiniz. 
Ýþte bu dolandýrýcýlýk durumunun ,
Avusturya�nýn en büyük iki �Wettbü-
ro� zincirlerinde uzun bir süredir uygu-
landýðý ortaya çýktý.

Haberin  devamý  sayfa  8�de
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office@yenivatan.at

�Yalnýzlýk ve kültürel þok� depresyonlara yol açýyor

Wettbürolar�da büyük dolandýrýcýlýk!

Uzmanlar  uyarýyor:
ruh  saðlýðýna                            
dikkat  edelim

Haberin  devamý    Sayfa  19�da
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Sert  yabancý  yasalarýnýn  aðýr  sonuçlarý  ortaya  çýkýyor:  

FFPPÖÖ-ÖÖVVPP  KKooaalliissyyoonnuu  ttaarraaffýýnn-
ddaann  ççýýkkaarrýýllaann  AAvvrruuppaa��nnýýnn  eenn
sseerrtt  yyaabbaannccýý  vvee  vvaattaannddaaþþllýýkk  yyaa-
ssaallaarrýý  aaððýýrr  ssoonnuuççllaarr  ddooððuurruuyyoorr..
AArrttýýkk  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  ddooððmmuuþþ-
bbüüyyüümmüüþþ  oollaann  kkiiþþiilleerriinn  ddee  vvaatt-
aannddaaþþllýýkk  aallmmaakkttaa  ççookk  zzoorrllaanndd-
ýýððýý  AAvvuussttuurryyaa��ddaa,,  22000066  yyýýllýýnnddaa
vvaattaannddaaþþllýýððaa  ggeeççiiþþttee  rreekkoorr  bbiirr
ddüüþþüüþþ  yyaaþþaannddýý..      
VViiyyaannaa- Bir yandan yabancýlarýn
uyumsuzluðundan þikayet e-
den Avusturya öbür taraftan
da uyumun en önemli adýmý
olan vatandaþlýða geçiþ konu-
sunda da çok sert kanunlar uy-
guluyor. Bunun sonucu olarak
2006 yýlýnda Vatandaþlýða ge-
çiþte önceki yýla göre büyük bir
düþüþ yaþandý.  2005 yýlýnda
35.417 kiþi Avusturya vatanda-
þlýðýna geçebilirken  bu sayý
2006 yýlýnda 26.259 kiþi ile sý-
nýrlý kaldý. 2006 yýlýnda yürürlü-
ðe giren vatandaþlýk yasasý vat-

andaþlýða geçiþ için daha uzun
bekleme süreleri öngörüyor.
Son üç yýl içerisinde sozialhilfe
alanlara vatandaþlýk verilmez-
ken, yeni vatandaþ olmak istey-
enlere Avusturya kültür ve tari-
hi ile ilgili bir sýnav þartý getiril-
di. Vatandaþ olmak isteyen ve
öðrencilik kaynaklý geçici otur-
um iznine sahip olan kiþilere en
az beþ yýllýk sürekli oturum izni
belgeleme þartý getirildi. Bu
kiþiler böylece sahip olduklarý

geçici oturum izni ile en az 15
yýl beklemek zorunda kalaca-
klar. Bu arada yabancý ve vat-
andaþlýk kanunlarýnda yumuþa-
maya gidilmesi için SPÖ içinde
sesler yükselmeye baþladý. SPÖ
Viyana�dan Sandra Frauenber-
ger mevcut yabancý kanunla-
rýndan memnun olmadýðýný
belirterek, entegrasyon düþma-
ný olan bu uygulamalarýn kötü
sonuçlarýnýn asýl yeni gün yüzü-
ne çýkacaðýný belirtti.

Yeþiller  Baþbakan  Gusenbauer�e  çaðrýda  bulundu:

Der Standart Gazetesi�nin
Internet sayfasýnda, sanal
sohbet ortamýnda okuyucu
sorularýný yanýtlayan Selim
Yenel  "Kimin Avrupalý oldu-
ðuna karar vermek kimsenin
tekelinde deðildir" dedi.  Ne
Türkiye�nin ne de Avrupa�nýn
þu an itibariyle katýlýma hazýr
olmadýðýný ifade eden Yenel,
kendisini tam bir Avrupalý
olarak gördüðünü belirtti.
Yenel internet ortamýnda,
entegrasyon, AB-Türkiye iliþ-
kileri ve Türkiye�ye karþý
bulunan önyargýlar ile ilgili
önemli açýklamalarda bulun-
du.

Kim Avrupal ý?

Yabancý Kanunlarýný deðiþtirin artýk
Yeþillerin insan haklarý sözcüsü
Alev Korun, Oturum ve Yerleþ-
me yasasýnda bulunan ve  þu
ana kadar binlerce ailenin par-
çalanmasýna yol açan insanlýk
dýþý maddelerin deðiþtirilmesini
talep etti. Bizzat Baþbakan Gu-
senbauer�e seslenen Korun, il-
gili yasalardaki  insanlýk ayýbýna
artýk bir son verilmesi gerektiði-
ni ifade etti. 
ÖVP, SPÖ ve BZÖ�nün oylarýyla
çýkarýlan Avusturya Oturum ve
Yerleþme Yasasý�na göre, Avus-
turya vatandaþlarý ile Avustur-
ya�da evlenen yabancýlar, evli-
likten kaynaklý oturum izni ala-
bilmek için geldikleri ülkelere
sýnýr dýþý ediliyor. Burada  bazen
yýllara varan bekleme süreleri

sonucunda eþler birbirlerinden,
çocuklar anne ya da babalarýn-
dan koparýlýyor. Bu yasalarý
protesto etmek amacýyla dü-
zenlenecek olan �sýnýrsýz evlilik-

ler� gösterisini desteklediðini
belirten Korun, konu ile ilgili
acilen harekete geçilmesi ge-
rektiðini belirtti. Hükümetin
tavrý merakla bekleniyor.  

Avusturya�da yürürlülüðe
giren yeni vatandaþlýk yasa-
sý, bu ülke uyruðuna geç-
mek isteyen yabancýlarýn
sayýsýnda azalmaya yol açtý.
2005�te yürürlüðe giren
yeni yasadan sonra baþvuru
sayýsýnda yüzde 17�lik bir
azalma gerçekleþtiði açýk-
landý.2006�nýn ilk üç ayýn-
da, bir önceki yýla göre
yüzde 30�luk bir azalma
oldu. 
Bu yýlýn ilk dokuz ayýnda ise
22 bin kiþi Avusturya vatan-
daþý oldu. Türkler 6317 kiþi
ile bu   gurubun baþýnda
geliyor. 

Vatandaþlýða
ilgi neden

azaldý?

Vatandaþlýða geçiþte rekor düþüþ 

Büyükelçi Selim Yenel
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VViiyyaannaa-  Helsinki Uluslararasý
Ýnsan Haklarý Federasyonu�nun
(IHF) hazýrladýðý raporda Avus-
turya bu yýl da yerini aldý. Avus-
turya�nýn özellikle düþünce öz-
gürlüðünü kýsýtlama, ýrkçý siya-
set yürütme, maðdurlarý yete-
rince koruyamama, iþkence gi-
bi sebeplerden eleþtirildiði ra-
porda özellikle, ýrkçý ifadelerle
dolu seçim afiþlerine dikkat çe-
kildi.  
Helsinki Uluslararasý Ýnsan Hak-

larý Federasyonu (IHF) Baþkaný
Aaron Rhodes, Avusturya�da
karþýlaþtýðý bu kadar ýrkçý ve
Ýslam karþýtý ifadeler ve yabancý
düþmaný söylemlerle dolu olan
afiþlere Avrupa'nýn baþka hiç
bir yerinde rastlanmadýðýný
söyledi.  Avusturya Özgürlükçü
Partisi'nin (FPÖ) seçim afiþlerini
kasteden Rhodes, FPÖ'nün bu
afiþleriyle Türkleri ve Ýslamý
Avusturya'da, Türkiye'yi ise Av-
rupa'da görmek istemediðini

açýk bir þekilde dile ortaya koy-
duðunu belirtti.
Raporda ayrýca Avusturya'nýn
Avrupa'daki en sert iltica ve ya-
bancýlar hukukuna sahip oldu-
ðu da dile getirildi. IHF Direk-
törü, Avusturya'nýn yabancý
düþmanlýðý ve ýrkçýlýk konusu-
nda bir problemi olduðunu ve
uluslararasý standartlarýn altýn-
da kaldýðýný ifade etti. Avus-
turya�nýn artýk bu konuda hare-
kete geçmesi istendi. 

Avusturya�daki ýrkçýlýk
insan haklarý raporunda

1111  OOccaakk  22000077  ttaarriihhiinnddee
kkuurruullaann  hhüükküümmeett  110000..
ggüünnüünnüü  ççookkttaann  ddoolldduurrdduu..
BBiirrbbiirrii  iillee  ssüürrttüüþþmmeeyyii  tteerrkk
eettmmeeyyeenn  kkooaalliissyyoonn  oorrttaa--
kkllaarrýýnnddaann  öözzeelllliikkllee    SSPPÖÖ��--
nnüünn,,  sseerrtt  vvee  iinnssaann  hhaakkllaarrýý--
nnaa  aayykkýýrrýý  yyaabbaannccýý  yyaassaallaarrýý
kkoonnuussuunnddaa  ppaassiiff  kkaallmmaayyaa
ddeevvaamm  eettmmeessii,,  hhüükküümmeettllee
iillggiillii  eenn  ççookk  eelleeþþttiirrii  aallaann
kkoonnuullaarrddaann  bbiirrii  oolldduu..

VVaayyaannaa-  Ýlk dört ay içerisinde
koalisyon ortaklarý arasýnda
en büyük tartýþma konusu ise
hala çözülemeyen savaþ uça-
klarýnýn (Eurofighter) alýmý
konusu oldu. Seçimde SPÖ
birinci parti olarak çýktýðý
halde yeni hükümet neredey-
se bütün hedefleri ile eski
ÖVP-FPÖ hükümetinin de-
vamý görüntüsünü verdi. SPÖ
tabanýndan bu duruma karþý
bir isyan havasý oluþmaya
baþlasa da, Gusenbauer�in,
aldýðý Baþbakanlýða karþý
ÖVP�nin tamamen gölgesin-
de kalmaya razý olduðu
görülüyor. Bunun için nite-
kim SPÖ en önemli Seçim
vaatlerinden de vazgeçti.
Koalisyon miras vergisinin
kaldýrýlmasýný kararlaþtýrýrken,
ilk 100 gününde 50 tane
kanun teklifini meclise taþýdý.
SPÖ�nün en büyük oy kitlele-
rinden biri göçmen kökenli
Avusturyalýlar olmasýna rað-
men SPÖ Avrupa�nýn en sert
yasalarý olan Avusturya Ya-
bancý yasalarýyla ilgili her-
hangi bir yumuþamaya gitme
konusunda sinyal vermedi.
Hatta yer yer,  FPÖ mantýðý ile
çýkarýlan ilgili yasalarda ýsrar
edileceðini belirtti. Bu da Ko-
alisyonun en negatif notla-
rýndan biri oldu. Halk sosyal
geliþim ve sosyal politikalar
beklentisi içerisinde SPÖ�ye
oyunu verirken, SPÖ ÖVP�nin
gölgesi altýnda ezildi.      

Ýlk 100 günde 
Hükümetin karnesi kötü

Birol
Kýlýç
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Konsolosluklardaki  kuyruk  çilesine  son  verecek  proje:

KKööllnn-  www.e-konsolosluk.net
web adresi üzerinden hizmete
sokulan e-konsolosluk uygula-
masý sayesinde yurt dýþýnda ya-
þayan Türk vatandaþlarý, artýk
iþlem baþvurularýnýn çok büyük
bir bölümünü konsolosluklara
gitmeden internetten yapabile-
cek.  Bu yeni sistemle birlikte a-
rtýk internet baðlantýlý bir bilgi-
sayar olan her yer, konsolosluk
baþvurularýnýn yapýlabileceði
mekanlara dönüþecek ve böyle-
ce konsolosluk iþlemleri çok
daha hýzlý ve çok daha kolay
hale gelecek, zamandan da
tasarruf saðlanacak. Uygula-
ma, yurtdýþýnda yaþayan yakla-
þýk 5 milyon Türkiye vatandaþý-
ný ilgilendiriyor.  
E-konsolosluk, konsolosluklar-
daki yýðýlmalarýn önüne geç-
mek, iþlemleri hýzlandýrmak ve
konsolosluk bulunmayan þehir-
lerdeki vatandaþlara da hizmet

verebilmek için tasarlandý. Kon-
solosluk hizmetleri için gerekli
harç bedelleri de kredi kartý ile
ödenebilecek.  
E-konsolosluk projesinin tanýtý-
mýný Almanya'nýn Köln kentin-
de yapýlan bir basýn toplantýsý
ile gerçekleþtiren Türkiye Dýþ-
iþleri Bakaný Abdullah Gül, e-
konsolosluk hizmetinin geti-
receði kolaylýðý bir örnekle þöyle
anlattý: �Yeni doðan çocuða
nüfus cüzdaný almak için gere-
kli prosedürler birkaç ay alýyor-
du. Ancak þimdi bu hizmetler
artýk beþ dakikada bitecek.
Konsolosluk net sistemi bütün
nüfus idarelerine baðlý durum-
da. Artýk ildeki nüfus idareleri-
ne yazý yazýlmayacak. Þahýslar
kendileri evinde, iþyerinde ek-
randa bütün bilgileri doldura-
caklar." Bakan Gül, yeni proje i-
çin gerekli tedbirlerin alýndýðýný
vurguladý. 

NNaassýýll  üüyyee  oollaabbiilliirrssiinniizz??
e-konsolosluða üye olmak için
herhangi bir baþkonsolosluða
gidip müracaatta bulunmak
gerekiyor. Üyelik baþvurusu,
gerekli belgelerin konsolosluða
postayla gönderilmesi suretiyle
internet üzerinden de yapýlabi-
liyor.
Baþkonsolosluða gitmeksizin,
�www.e-konsolosluk.net" inter-
net adresinden üyelik formunu
doldurarak ve pasaport fotoko-
pisi, nüfus cüzdaný fotokopisi,

oturma ve çalýþma izni fotoko-
pisi, ikametgah ilmühaberi gi-
bi, üyelik için diðer gerekli bel-
geleri baþkonsolosluða postay-
la göndermek yöntemiyle de e-
konsolosluk üyesi olmak müm-
kün.

ee-kkoonnssoolloosslluukk  iiþþlleemmlleerrii  þþuu  þþeekkiill-
ddee  ggeerrççeekklleeþþeecceekk::  
Bu sistemle,�www.e-konsolos-
luk.net" adresine baðlanýp e-
posta adresini ve ayrýca verilen
þifreyi kullanarak 7 gün 24 saat

7 Gün 24 Saat e-konsolosluk
YYuurrttddýýþþýýnnddaa  yyaaþþaayyaann  TTüürrkk  vvaattaannddaaþþllaarrýý  iiççiinn  kkoonnssoolloosslluukk  hhiizzmmeettlleerrii
aarrttýýkk  ççookk  ddaahhaa  hhýýzzllýý  vvee  ççookk  ddaahhaa  kkoollaayy  hhaallee  ggeelliiyyoorr..  BBiirrççookk  kkoonnssoo-
lloosslluukk  iiþþlleemmiinniinn  iinntteerrnneett  üüzzeerriinnddeenn  yyaappýýllmmaassýýnnýý  öönnggöörreenn  vvee  AAvvuuss-
ttuurryyaa  iiççiinn  ddee  ggeeççeerrllii  oollaann  ee-kkoonnssoolloosslluukk  ssiisstteemmii  rreessmmeenn  hhaayyaattaa
ggeeççiirriillddii..
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konsolosluk iþlem baþvurusu
yapýlabilecek ve iþlem için gere-
kli belgeler postayla baþkonso-
losluða gönderilebilecek. 
Ýnternet sayfasý, yapýlacak iþlem
basamaklarý konusunda vatan-
daþlarý yönlendirecek. 
Doðum ve nüfus iþlemleri, pa-
saport yenileme, pasaport sü-
resi uzatma, vatandaþlýk iþlem-
leri, vize baþvurularý gibi çeþitli
konulardaki bilgilere ve her
iþlem için ödenecek harç mikta-
rýna iliþkin listelere e-konsolos-
luk sayfalarýndan ulaþýlabilecek. 

ÝÝþþlleemm  aaþþaammaallaarrýý  ttaakkiipp
eeddiilleebbiilleecceekk  

7 gün 24 saat e-konsolosluk
baþvuru sistemiyle iþlemlerin
durumu hakkýnda e-konsolos-
luk sayfasýndan bilgi edinilebi-
lecek. Baþvuru izleme sistemi,
e-konsolosluk baþvuru sayfalarý
vasýtasýyla yapýlan ve gerekli
belgelerin postayla gönderil-
mesi sonrasýnda iþleme konu-

lan baþvurunun izlenmesini ve
iþlemlerin bulunduðu aþama
hakkýnda düzenli olarak bilgi-
lendirilmeyi saðlýyor. 
Ýnteraktif iþlem baþvurusu, ya-
pýlan iþlemin son adýmýnda bir
referans numarasý verecek ve
bu numarayla iþlemin bulundu-
ðu aþama hakkýnda bilgi edini-
lebilecek. Ayrýca vatandaþlarýn
e-posta adresine otomatik ola-
rak, iþleme dair bilgi mesajý
gönderilecek.

BBiillggii  GGüüvveennlliiððii  öönncceelliikkllii
E-konsolosluk sayfalarýnda
iþlem baþvurularý için verilecek
kiþisel bilgilerin güvenliðini sað-
lamak amacýyla ileri güvenlik
tedbirleri kullanýlýyor. Verilen
iþlem bilgilerinin ilgisiz kiþilerce
görülmesi mümkün olmayacak.
Bununla birlikte, baþvuru sahibi
vatandaþýn kullanýcý þifresini
gizli tutmasý ve baþkalarýyla
paylaþmaktan kaçýnmasý da
burada büyük önem taþýyor. 

7 gün 24 saat e-konsolosluk
soru bankasý kanalýyla, çeþitli
konulardaki sorular ve bilgi ta-
leplerinin, dünyadaki tüm tem-
silciliklere iletilmesi ve yanýt
alýnmasý imkaný da var. Vatan-
daþlarýn baþkonsolosluklar ta-
rafýndan sunulan hizmetler
hakkýnda herhangi bir bilgiye
ihtiyaçlarý olursa, mevcut soru
bankasýnda, bilgi talebinde bu-

lunulacak konudaki soru ve ce-
vaplarý inceleyebilecek, bunlar
yeterli gelmezse, kendi sorularý-
ný�online bilgi talep formunu"
doldurarak baþkonsolosluklara
iletebilecek. 

Soru veya bilgi talebi, sisteme
kaydedildikten sonra ilgili baþ-
konsoloslukta görevliler tara-
fýndan yanýtlanacak.
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Der Spiegel Müslümanlara kin kusuyor
AAllmmaannyyaa��ddaa  hhaaffttaallýýkk  oollaarraakk  yyaayy-
ýýnnllaannaann  DDeerr  SSppiieeggeell  DDeerrggiissii,,  NNii-
ssaann  aayyýýnnddaakkii  bbiirr  ssaayyýýssýýnnddaa,,  FFrraann-
kkffuurrtt��ttaa  yyaaþþaannaann  bbiirr  hhuukkuukk
sskkaannddaallýýnnýý  bbaahhaannee  eeddeerreekk  MMüüss-
llüümmaannllaarraa  ssaallddýýrrmmaayyaa  ddeevvaamm
eettttii..  

FFrraannkkffuurrtt  - Daha önce Alman-
ya�nýn Frankfurt kentinde orta-
ya çýkan ve  kocasýndan dayak
yiyen Faslý kadýnýn boþanma
davasýný Kuran'ý gerekçe göste-
rip davayý hýzlandýrmayý redde-
den hakim Christa D.'nin sebep
olduðu bir hukuk skandalý Al-
man medyasýnda Ýslam karþýtý

bir çok yazýnýn kaleme alýn-
masýna neden oldu. Alman-
ya'nýn haftalýk siyasi dergilerin-
den Der Spiegel de nisan ayýn-
daki bir sayýsýnda kapak konusu
olarak bu olayý konu aldý ve bu
bahane ile Ýslam�a adeta kin
kustu. 
Der Spiegel Almanya'daki Müs-
lümanlarla baðlantýlý hukuk da-
valarýný ve Müslümanlarýn ya-
þam tarzlarýný irdelediði sayýsýn-
da kapaðýnda�Mekke Alman-
ya-Sessiz Ýslamlaþma" baþlýðýný
kullanýrken, içerden verdiði ha-
bere ise�Þeriat kanunlarýyla mý
yönetiliyoruz?" manþetini attý. 

Der Spiegel, kapakta da karan-
lýðý simgeleyen siyah zemin
üzerine yerleþtirilmiþ baþkent
Berlin'deki ünlü Brandenburg
Kapýsý'nýn resmine yer verirken
resmin sað üst köþesine de ay
ve yýldýz fotoðrafýný koydu.
Frankfurt'taki hukuk skandalý-
nýn açýk bir þekilde,�yargýnýn
göçmen toplumunun sorunla-
rýyla baþ edemediðini ortaya
koyduðunu� iddia eden der
Spiegel, �bir çok kararda kök-
ten dinci Ýslamcýlarýn ekmeðine
yað sürüldü" yorumunu yaptý.
Dergi, saðcýsýndan solcusuna,
muhafazakarýndan yenilikçisi-
ne, hukukçusundan feministine
kadar tüm Almanlarýn, ülkede
Ýslam etkisinin yayýlmakta oldu-
ðu konusunda görüþ birliði ser-
gilediðini yazdý.
Alman Anayasasý'nda yer alan

din özgürlüðü maddesini gere-
ðince Müslümanlara kýz çocuk-
larýný yüzme derslerine ya da
sýnýf eðlenceleriyle gezilerine
katýlmama hakký tanýndýðýný,
Müslüman iþçilere iþverenle an-
laþabildikleri takdirde çalýþma
saatleri içinde namaz kýlma
hakkýnýn saðlandýðýný, kurban-
larý Ýslami usüllere göre kesilme
hakkýnýn da verildiðini hatýrla-
tan Der Spiegel Dergisi, Alman-
ya�nýn  bir göçmen ülkesi oldu-
ðunu ve kendi normlarýný belir-
lediði yeni bir çizgiye ihtiyacý
olduðunu belirtti.
Almanya'da yaþayan Müslü-
manlarla Alman toplumu
arasýndaki sorun noktalarýný üç
noktada toplayan Spiegel bun-
larý, eðitim, dini uygulamalar,
ve kadýna yaklaþým olarak nite-
lendirdi. 

AAnnkkaarraa-  AKP merakla bekle-
nen Cumhurbaþkaný adayýný
açýkladý. Erdoðan, Dýþiþleri Ba-
kaný Abdullah Gül�ün Cum-
hurbaþkaný adaylýðýný, 24 Ni-
sandaki meclis toplantýsýnda a-
çýkladý.    
Erdoðan, 11. Cumhurbaþkaný
adaylýðý için yaptýðý son deðer-
lendirmeler, araþtýrmalar neti-
cesinde bir ismi ortaya çýkardý-
klarýný belirterek, "O da deðer-
li, bugüne kadar beraber bu
yolda olduðumuz, bu hareketi
beraber kurduðumuz Abdul-
lah Gül kardeþimiz" dedi. A-
daylýðýnýn açýklanmasýnýn he-
men ardýndan muhalefet par-
tileri ile görüþmelere baþlayan
Abdullah Gül�ün Cumhur-
baþkanlýðýna kesin gözü ile
bakýlýyor.

1983-91 yýllarý arasýnda mer-
kezi Cidde'de olan Ýslam Kal-
kýnma Bankasý'nda (IDB) Ýktisat
Uzmaný olarak çalýþtý.

1991 yýlýnda Uluslararasý Ýkti-
sat dalýnda Doçent oldu. 1991
yýlýnda yapýlan erken seçimle
Refah Partisi'nin Kayseri Mil-
letvekili olarak parlamentoya
girdi ve IDB'den istifa etti.

Ekonomi Profesörü olan Gül
Ýngiltere�de üniversite eðitimi
gördü ve iyi derecede Ýngilizce
konuþuyor. 

29 Ekim 1950'de Kayseri'de
doðdu. Orta ögretimini Kay-
seri Lisesi'nde tamamladýktan
sonra Ýstanbul Üniversitesi Ýkti-
sat Fakültesi'ne girdi. Ayný
fakültede mezuniyet sonrasý
doktorasýný aldý. Lisans ve dok-
tora çalýþmalarýný yürütmek
için burslu olarak iki sene
Londra ve Exter'de kaldý.
Türkiye'ye dönüþünde Sakarya
Üniversitesi Endüstri Mühen-
disliði Bölümü'nün kuruluþun-
da çalýþtý ve burada iktisat
dersleri verdi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül oluyor

Abdullah Gül
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OOnnlliinnee  EEnneerrggiieeSSppaarr  CChheecckk  iillee
hheemm  ddooððaayyýý  hheemm  cceebbiinniizzii
kkoorruuyyuunn  

Ýklim deðiþikliði ve enerjinin
etkinliði gibi güncel konularý
deðiþik yorumlamak gerekir. 
Doðal kaynaklarý korumak ge-
rekiyor. Bu konu hakkýnda müþ-
terilerini desteklemek amacýyla
WIEN ENERGIE yeni bir hizmet
paketi geliþtirdi.
Online EnergieSpar Check size
wwwwww..wwiieenneenneerrggiiee..aatt ve
wwwwww..eenneerrggiieessppaarrcchheecckk..aatt web
adreslerinde enerji tasaruf et-
menize yardýmcý oluyor. Sýcak
su ve ýsýtma ile ilgili enerji tasar-
ruf potansiyelinizi artýk online
görebilme imkanýnýz var. Bu bir
ilktir.

HHeerr  þþeeyyii  hheessaappllaayyaabbiilleenn
bbiirr  TTeesstt

Bir çok Online-Test var, ancak
sadece Online EnergieSpar
Check ile tüm bütçenizi kontrol

altýnda tutabilmeniz mümkün.
Örneðin, sýcak su ve ýsýtma
alanlarýna, Güneþ enerjisi ve
doðalgaz dahil edilebilir. 
Ev içerisindeki harcamalar kap-
samýna bir çok elektronik ev
eþyasý dahildir. Çamaþýr maki-
nasý, bulaþýk makinasý, bilgisay-
ar, elektrikli süpürge ve hatta,
þarj aletleri bile tasarruf etme-
nizi saðlayabilecek testlerden
geçirilebilir. Evin içerisindeki
ýþýklandýrma, bunlarýn hangi
sýklýklarda kullanýldýðý ve ne
kadar enerji tükettiði kolayca
test edilebilir. Bir evin içerisin-
deki harcamalarýn yaklaþýk
5/1´i, çamaþýr makinasý, buz-
dolabý veya bulaþýk makinasý
gibi aletlerden dolayý yapýlýyor.
Bu yüzden bir eþya alýrken
onun ne kadar az enerji tüketti-
ðinin de dikkate alýnmasý gere-
kiyor. WIEN ENERGIE, bu konu-
da sizleri, danýþmanlýk merkez-
lerinde ve WIEN ENERGIE

Haus´ta bilgilendiriyor. Bu
uzun süreli danýþmanlýk hizme-
ti tecrübesi, Online EnergieSpar
Check projesini meydana geti-
ren önemli öðelerden biriydi .
�Heizen� (ýsýtma) noktasý, ýsý-
nýrken nelere dikkat etmeniz
gerektiðini, bir binanýn ve pen-
cerelerinin yapýsýna göre sizlere
tasarrufunuzla ilgili bilgiler
veriyor. Bu test ayný zamanda
ihtiyacýnýz doðrultusunda ve su
kullanma alýþkanlýðýnýza göre
sýcak su kullanýmýný nasýl kon-
trol altýnda tutabileceðiniz hak-
kýnda da sizleri bilgilendiriyor.
Siz bilgilerinizi yüklerken bile
size tasarrufunuzla ilgi öneriler-
de bulunuyor.

BBiirr  ��ttýýkk��  llaa  kkeessiinn  ssoonnuuçç
Her bölüm ayrý ayrý test edilip
bilgi alýnabilir. Test, grafiklerle,
sizlere kullandýðýnýz ve Viya-
na´da ki bir evde ortalama ne
kadar enerji ihtiyacý olabileceði-

ni gösteriyor. Bunun yaný sýra,
özel hizmetlerden birisi de
müþteriye tasarruf edebileceði
miktarýn sadece kilovat cinsin-
den deðil Euro olarak da göste-
riliyor olmasý.

��OOnnlliinneeSSeevviiss��ee��  üüyyee
oollmmaayyaa  ddeeððeerr

WIEN ENERGIE GmbH´nýn
müþterileri büyük bir avan-
tajdan yararlanýyor olduklarýný
bilmenin rahatlýðý içerisinde.
WIEN ENERGIE ile yapmýþ oldu-
ðunuz anlaþma ile kolayca
internetten kayýt olunabiliyor-
sunuz. Aktüel müþteri kayýtlarý
Online EnergieSpar Check´e
kayýt ediliyor. Böylece müþteri
bir sonraki internet ziyaretinde
kendisiyle ilgili bilgilere daha
kolay ulaþabiliyor.
Elektrik tüketiminde bulunan,
yeni alýnmýþ bir çamaþýr maki-
nasý hemen size aradaki farký
gösterecektir.

Wien Energie size, enerji tasarrufunda
bulunmanýz için ücretsiz yardýmcý oluyor

OOnnlliinnee  EEnneerrggiieeSSppaarr  CChheecckk  hhiizzmmeett  ppaakkeettii  iillee  EEnneerrjjii  ttaassaarrrruuffuunnuuzz  kkeeyyiiffllii  hhaallee  ggeelleebbiilliirr..

Foto: © Image Source
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Dikkat: Wettbürolar kandýrýyor!
BBaazzýýllaarrýý  yyýýllllaarr  öönnccee  ggeerrççeekklleeþþmmiiþþ
oollaann    yyaarrýýþþllaarrýý  vvee  ooyyuunnllaarrýý  ssaannkkii
ccaannllýýyymmýýþþ  ggiibbii  yyaayyýýnnllaattaann  wweetttt-
bbüürroollaarrýýnn,,  ssoonnuuccuunnuu  bbiillddiikklleerrii
bbuu  yyaarrýýþþllaarr  kkoonnuussuunnddaa,,  iinnssaannllaa-
rrýý  yyaannllýýþþ  yyöönnlleennddiirreerreekk  ddaahhaa  ççookk
ggeelliirr  eellddee  eettmmeeyyii  aammaaççllaaddýýkkllaarrýý
oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..  
NNeewwss  vvee  PPrrooffiill  ddeerrggiilleerrii,,  SSttaann-
ddaarrtt,,  ÖÖsstteerrrreeiicchh  vvee    KKuurriieerr  GGaa-
zzeetteelleerrii    bbaaþþttaa  oollmmaakk  üüzzeerree  AA-
vvuussttuurryyaa  bbaassýýnnýýnnddaa  yyaayyýýnnllaannaann
hhaabbeerrlleerr  þþööyyllee::  

Eðer biri sizi, sonucunu önce-
den bildiði bir konuda iddiaya
girmeye davet ederse, ona ne
dersiniz? Tabi ki  reddedersiniz.
Peki iddiaya girdiðiniz kiþinin,
sonucu bildiðini sonradan öð-
renirseniz? Büyük ihtimalle onu
dolandýrýcýlýkla suçlar ve paraný-
zý geri istersiniz. 
Ýþte bu durumun, Avusturya�-
nýn en büyük iki�Wettbüro�
zincirlerinde uzun bir süredir
uygulandýðý ortaya çýktý. Wett-
punkt ve Admiral�in birçok bü-
rolarýnda bilirkiþi ve polislerce
yapýlan kontroller sonucu or-
taya çýkan skandal, özellikle
Türklerin takýldýðý bu bürolarda
insanlarýn nasýl kandýrýldýðýný
gözler önüne serdi.
Özellikle, bazýlarý yýllar önce
gerçekleþmiþ köpek yarýþlarýný
sanki canlý yayýnlanýyormuþ gibi
yayýnlatan bu�wettbürolarýn�
sonucunu bildikleri yarýþlar ko-
nusunda, insanlarý yanlýþ yön-
lendirerek daha çok gelir elde
etmeyi amaçladýklarý ortaya
çýktý. Sonucunu bildikleri oyun-
lar hakkýnda iddia oynayan

müþterilerini, favoriler hakkýnda
yanlýþ bildirerek onlara yanlýþ
oynatan bu bürolarýn baðlý ol-
duklarý þirketler hakkýnda  nite-
likli ve profesyonel dolandýrýcý-
lýk suçu iþledikleri gerekçesiyle
savcýlýk tarafýndan soruþturma
baþlatýldý.  Hakkýnda soruþtur-
ma baþlatýlan þirketlerden biri-
nin eski üst düzey yöneticilerin-
den birinin þimdiki ÖVP�li Bilim
Bakaný Johannes Hahn olduðu
belirtiliyor. Adý geçen Wett-
bürolarda ayrýca bir çok oyun
otomatýnýn yasadýþý iþletildiði
ortaya çýktý. Admiral ve

Wettpunkt ile ilgili soruþturma
devam ediyor. Baþta Viyana
olmak üzere Türkiye�den göç
eden insanlra arasýnda bahis
bürolarý (Wettbürolarý) yüzün-
den binlerce aile maðdur
durumda.
Birçok Türk evine ekmek götür-
mezken bahis bürolarý için evli-
lik yüzüklerini sattýklarý bilenen
bir gerçek. Türklerin arasýnda
kumar ve bahis bürolarý yüzün-
den initiharlar gittikçe çoðalýy-
or. Siyasilerin, Sivil Toplum
Örgütlerinin, Camiilerin olaya
el koymasý bekleniyor.

Admiral  ve  Wettpunk�tan  skandal:

W
ettttbbüürooW

ettttbbüüroo
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The Guardian:�Türkiye doðuya bakýyor� 
Ýngiltere�de yayýmlanan The
Guardian gazetesi, "kendine
güvenen Türkiye�nin Batý�ya
deðil, Doðu�ya baktýðýný" yazdý.
Türkiye�nin aday ülke olmasýna
raðmen yapýlan yýl dönümü
kutlamasýna çaðrýlmadýðýna i-
þaret eden yorum sahibi Tisdall,
hükümetin ve medyanýn bu du-
ruma tepki gösterdiðini yazdý. 
Þimdi ise kýzgýnlýk ve öfkenin,
yerini iddialý bir fikre býrakmaya
baþladýðýný belirten Guardian
yazarý, �giderek yaygýnlaþan bu
görüþün de Türkiye�nin aslýnda
AB�ye ihtiyacý bulunmadýðýna,
ülkenin kendi yoluna gideceði-
ne, ama Avrupa�nýn bu kýrýcý
þovenizminden dolayý piþman
olacaðýna iþaret ettiðini� bil-
dirdi.
Türkiye�nin þimdilerde kendi dýþ

iliþkilerini yeniden gözden
geçirmekte olduðuna dair uz-
man görüþlerine de dikkat çe-
ken Tisdall, Türkiye�nin Avru-
pa�nýn ötesinde de bir yaþam

olduðuna iliþkin yeni ortaya çýk-
maya baþlayan bu kendine gü-
veninin altýnda canlanan eko-
nomisinin bulunduðunu yazd,
olumlu ekonomik deðerlere

dikkat çekti.
Reformcu AK Parti hükümeti-
nin, Arap ve Ýslam dünyasýyla
olan iliþkileri de canlandýrdýðýný
belirten Simon Tisdall, Mýsýr�la
yeni stratejik iliþkilerin sinyalle-
rinin ortaya çýktýðýný, Lübnan�a
asker gönderildiðini ve Türk
hükümetinin pek çok hüküme-
tin aksine Ýran ile istediði
zaman görüþebildiðini hatýrlat-
tý.Simon Tisdall yazýsýný þöyle
sürdürdü:  �Artan aþýrý milliyet-
çilik, yeni Osmanlý tabir edilen
düþünce biçimi, radikal Ýslamcý-
lýk ve politik istikrarsýzlýk Türki-
ye�nin yükseliþinin önündeki
muhtemel engeller olarak gö-
rülüyor.
Ancak bu ülkenin gücü de
dinamik kaynak olan 70 mily-
onluk nüfusundan geliyor.� 
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Bulgar vizesi sorunu çözüldü
BBuullggaarriissttaann��ýýnn  AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii
üüyyeessii  oollmmaassýýyyllaa  bbaaþþllaayyaann  vviizzee
ssoorruunnuu  ççöözzüüllddüü..  AABB  üüllkkeelleerriinnddee
oottuurrmmaa  vvee  ççaallýýþþmmaa  iizznniiyyllee  ppaassaa-
ppoorrttllaarrýýnnddaa  vviizzeessii  bbuulluunnaann  TTüürrkk
vvaattaannddaaþþllaarrýý,,  BBuullggaarriissttaann��ddaann
ttrraannssiitt  vviizzee  aallmmaaddaann  ggeeççeebbiillee-
cceekk..
SSooffyyaa  - Türkiye ile Bulgaristan
arasýndaki vize rejimini belirley-
en anlaþmada deðiþiklik öngö-
ren protokol Sofya�da imza-
landý. Türkiye'nin Sofya Büyük-
elçisi Mehmet Gücük ile Bul-
garistan Dýþiþleri Bakan Yar-
dýmcýsý Lubomir Küçükov tara-
fýndan imzalanan deðiþiklik
protokolüne göre, Avrupa Bir-
liði ülkeleriyle Ýsviçre ve Liech-
tenstein�da oturma ve çalýþma

izni olan veya pasaportlarýnda
schengen vizesi bulunan Türk
vatandaþlarý, artýk transit vize
almadan Bulgaristan�dan geçe-
bilecek. 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Mehmet Gücük, yeni uygula-
manýn Avrupa'da oturma ve ça-
lýþma izni bulunan veya pasa-
portlarýnda Shengen vizesi olan
Türk vatandaþlarýna Bulgaris-
tan'dan transit geçiþlerde beþ
güne kadar vize muafiyeti
getirdiðini söyledi.
Ýþadamlarý da 1 yýllýk çok giriþ-
çýkýþlý vize alabilecek. Proto-
kolün en geç Mayýs ayýna kadar
yürürlüðe girmesi bekleniyor.
Sýnýr kapýlarýndan transit vize
verilmesi uygulamasý kaldýrýldý-

ðý için son 3 ayda Bulgaristan�-
dan transit geçen Türk vatan-

daþlarýnýn sayýsýnda önemli dü-
þüþ olmuþtu.

KKTC para karþýlýðý
tarihi deðiþtirdi 

Avrupa Birliði�nin "Rumlarla
dost olmak için kitaplarýnýzda-
ki milli tarihleri silin" önerisi,
KKTC'de uygulanmaya baþ-
landý. Bu uygulamayla, 6. sýnýf
sosyal bilgiler ders kitabýnda
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti,
Kurtuluþ Savaþý ve Kýbrýs Barýþ
Harekatý bulunmuyor. Ancak
tarih sahnesinde yer alan Sü-
merlerden Osmanlýlara tüm
uygarlýklar ve devletler anlatý-
lýyor. Kitabýn orta bölümlerin-
de, Türkiye Cumhuriyeti Dö-

nemi ifadesi geçiyor. Kitapta
sadece 1 sayfada Atatürk�ün
resmi bulunuyor. Bunun sebe-
bi ise yasal zorunluluk. Ata-
türk�le ilgili baþka herhangi bir
detay yok. KKTC eski Cumhur-
baþkaný Rauf Denktaþ da ki-
tapta hiç söz edilmeyen isim-
lerden biri. AB, tüm gerçeðin
silindiði bu kitaplarýn hazýrl-
anmasý için 69 bin YTL�lik yar-
dýmda bulundu. Rum Kesimi
ise para karþýlýðý deðiþikliði
kabul etmedi.

Türkçe Kosova'da
resmi dil olma yolunda
Birleþmiþ Milletler'in yarý
baðýmsýzlýk yolu açtýðý Kosova
planýnda Türkçe'nin de resmi
dil olarak kabul edilmesi öne-
risi bulunuyor. Sýrp gazetele-
rinde yer alan haberlere göre,
Kosovalý Arnavut ve Sýrplarýn
yarýn Avusturya'da yapacaðý
son görüþmede, Arnavutça ve

Sýrpçanýn yaný sýra Türkçe ve
diðer topluluklarýn dillerinin
de, çoðunlukta olduklarý böl-
gelerde resmi dil olmasýnýn
önerildiði belirtildi. Kosova'da,
savaþtan önce 2 milyon dolay-
ýnda olan nüfusun yüzde 3
kadarýný Türkler oluþturuyor-
du.
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Viyana�da dar kapsamlý
�Avrupa'da Ýslam� konferansý

VViiyyaannaa  - Avusturya Dýþiþleri
Bakaný Ursula Plassnik'in ev
sahipliði yaptýðý ''Avrupa'da Ýs-
lam'' konulu  konferans Viyana'-
da yapýldý. Konferansa sadece
belirli kesimlerin davet edilmesi
tepki topladý. Türklerin yeterin-

ce temsil edilmediði konferans
iki gün sürdü.
Plassnik konferansta yaptýðý
konuþmada Ýslam'ýn Avrupa'-
daki varlýðýnýn günümüzde bir
realite olduðunu belirtti. Avru-
pa'daki Müslümanlarýn büyük

çoðunluðunun dinsel ve top-
lumsal kimliklerini ''Avrupalý
olarak kabul etmelerinden
memnuniyet'' duyduklarýný ifa-
de eden Plassnik, ''Avrupa'daki
Müslüman birçok gencin ya-
þamlarýný hala tarihteki fotoð-

raflarla sürdürmelerinden de
endiþe duyduklarýný'' kaydetti. 
Avrupa'daki Müslümanlarýn bü-
yük çoðunluðunun temel eðiti-
min üzerinde bir eðitim görme-
miþ olduklarýna' iþaret eden
Plassnik, ''Bizim Avrupa'daki
genç Müslümanlarý cesaretlen-
dirmemiz gerekiyor. Eðer biz
gençlerin eðitimine yatýrým ya-
parsak ayný zamanda geleceði-
mize de yatýrým yapmýþ olaca-
ðýz'' diye konuþtu. 
Avusturya'nýn, yýllardan beri
kültürler ve dinler arasý diyalog
sürecine destek verdiðini vur-
gulayan Plassnik, ''diyalogun i-
nandýrýcý olabilmesi için tarafla-
rýn tümü tarafýndan etkin ola-
rak desteklenmesi gerektiðini''
söyledi. 
Konferansta, Avrupa�da özelli-
kle meya aracýlýðý ile yayýlan
Ýslamofobiye karþý önlem alýn-
masý talep edildi.

Strache kin kusuyor: Ýslam Avrupa�nýn 
Hýristiyan-Yahudi geleneðini yok ediyor

��SSOOSS  AAbbeennddllaanndd��  aaddýýnnddaa  bbiirr
ddeerrnneekk  kkuurraann  FFPPÖÖ  bbuunnuunnllaa
ÝÝssllaamm��aa  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeellee  eeddeecceekk..  
Viyana- Avusturya�nýn dünyaca
meþhur ýrkçý partisi FPÖ�nün bi
o kadar meþhur, ýrkçý lideri
Strache, Avrupa�nýn temelinde
var olan Hýristiyan-Yahudi gele-
neðinin, Avrupa�da yayýlan Ýs-
lamlaþma ile birlikte tehdit al-
týnda olduðunu iddia etti. Buna
örnek olarak çocuk kreþlerinde-
ki noel baba yasaðýný ve Lon-
dra�da kaldýrýlan domuz kum-
baralarýný veren Strache gele-
cekte kilise çanlarýnýn da yasa-
klanabileceðini söyledi.  Bu a-

maçla �SOS Abendland� adýn-
da bir dernek kurduklarýný belir-
ten Strache, derneðin amacýnýn
Avrupa kültürünü Ýslamlaþma-
ya karþý koma amacýný güdece-
ðini belirtti. Bu dernekle top-
lum deðerlerini korumayý ama-
çladýklarýný ve kültür çöküþüne
karþý mücadele etmeyi amaçla-
dýklarýný belirten Strache, ya-
bancý düþmanlýðý yapmak sure-
ti ile toplum içinde huzursuzluk
oluþturan, toplum deðerlerine
böylelikle büyük zarar veren ve
göçmenlerin yaþam hakkýna
saldýran politikalarý hakkýnda
ise bir açýklamada bulunmadý. 

AAvvuussttuurryyaa  DDýýþþiiþþlleerrii  BBaakkaannýý
UUrrssuullaa  PPllaassssnniikk
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Krone Yazarý Jeannée'den
Türk ailelerine  hakaret

Krone Gazetesi köþe yazarlarýn-
dan Michael Jeanne Avustur-
ya�nýn liberal  dergisi olarak bi-
linen Profil�de (2.Nisan.2007,
sayý 14, sayfa 26, 17) Türk aile-
lerine çirkin bir iftira attý.
�Solcular solcu oldukça ben
daha saðcý olacaðým�  baslýðý
ile yayýnlanan röportajda, elin-
de kocaman bir puro, aðzý yarý
yamuk þekilde poz veren Jea-
nnée �Türk aileleri topluca
apartman bloklarýnýn orta kýs-
mýnda  tavuk kýzarttýklarýnda
belediye evleri korkunç pis
kokuyor� dedi. Bu yazý üzerine
Profil dergisinden röportajý ya-
pan Angelika Hager ile haber
müdürü bayan Dr. Ncole Sch-
mied�i,  arayýp bu röportaj içe-
riðinin ýrkçý olduðunu ve halký
kýþkýrttýðýný ifade ettik. Sayýn

Haber  bize �röportaj ile amacý-
nýn Krone Gazetesi ve Michael
Jeannée�nin ne kadar ýrkçý ve
hasta bir kafaya sahip oldukla-
rýný ortaya çýkarmak olduðunu�
söyledi. Bir tür �outing� yaptýr-
dým diyen Habere genel yayýn
yönetmenimiz þöyle dedi:
�Profil gibi bir derginin ýrkçý
fikirleri ile bilinen böyle bir
adamý �outing� yapmasýndan
ne olur ki. Profil dergisi böyle
þahýslarý okuyucularýna,  yani
liberal ve sol görüþlü insanlara
okutarak önyargýlarýný solanlar-
da konuþulur hale getirtiyor. Si-
zin hem de röportaj içinde ko-
caman bir þekilde Türklere ha-
karet eden sözleri vermeniz hoþ
bir durum deðil.  Bunlar, Yahu-
dilere karþý ikinci dünya savaþý
öncesi yapýlan propaganda

metotlarýna benziyor.  Bu tür
hasta insanlarýn düþünceleri
zaten biliniyor.� Bayan Hager
ise bu konuda bu adamýn hasta
düþüncelerini kendisi paylaþ-
masa bile  dýþarý çýkardýðý için
doðru yaptýðý konusunda ýsrar
etti. Profil haber müdürü Dr.

Schmied ise bizden yanlýþ anla-
þýlmadan dolayý özür diledi ve
okuyucu mektubumuzu yayýn-
layacaðýný ifade etti. Biz de ken-
disine ilgili sözler ile ilgili  huku-
ki olarak �halký kýþkýrtma� suçu-
nun iþlenip iþlenmediðini kon-
trol edeceðimizi söyledik.

BASINDAN SEÇMELER

Tirajý günde 80 bin olan liberal
sað eðilimli Die Presse Gazete-
sinin yukarýdaki baþlýk altýnda
yayýmlanan  Wolfgang Böhm
imzalý yorumun özetini dikkati-
nize sunuyoruz:
AB eðer kriterlerini sertleþtire-
rek, yeni geniþlemelerin gerçe-
kleþmesi olasýlýðýný kendiliðin-
den azaltýrsa, dýþ politikada ö-
nemli bir unsurdan mahrum
kalabilir.
Özellikle Batý Balkanlarýn duru-
mu, katýlým perspektifinin re-
formlarýn motoru ve bölgedeki
barýþçý bir geliþimin garantisi
olduðunu gösteriyor.
Tabii ki her geniþlemenin bir öl-
çüsü ve hedefi olmalý. Ancak
tek bir ülke hakkýndaki tered-
dütler yüzünden bütün ülkeler
için yeni kilitler yaptýrmanýn ne

kadar mantýklý olacaðý da þüp-
heli. Kuþkusuz her geniþleme
AB�nin içinde bazý sorunlara yol
açtý. Ama öte yandan da AB�ni
hem ekonomik, hem de siyasi
açýdan güçlendirdi.
Umarýz Türkiye bile uzun vade-
de Avrupa ailesi içinde layýk ol-
duðu yeri alýr. Bu konuda hata,
kriterlerin yeteri kadar sert ol-
mayýþý deðildi. Hata aslýnda AB
hükümet ve devlet baþkanlarý-
nýn o zamanlar taktiðe dayalý
nedenlerden dolayý, yani ABD�-
nin hatýrýný kýrmamak için, mü-
zakerelere çok erken baþlanýldý-
ðý yolundaki itirazlara kulak as-
mamalarýndan kaynaklanýyor-
du. Böyle bir acelecilik karþýsýn-
da, sonradan kararlaþtýrýlacak
en sert hükümler bile iþe yara-
maz.

�AB�nin neden açýk olmaya ihtiyacý var?�
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Avusturyalýlar AB�ye hala kuþku ile bakýyor
VViiyyaannaa-  Avusturya-AB Politikasý
Araþtýrmalar Merkezi ile Sosyal
Bilimler Araþtýrma Merkezi�nin
Þubat ve Mart aylarýnda 952
denek üzerinde birlikte yürüt-
tükleri bir kamuoyu yoklamasý
ilginç sonuçlar ortaya çýkardý.
Anketin sonucuna göre Avus-
turyalýlarýn önemli bir kýsmý
Avusturya�nýn AB�ye üye olma-
sýnýn yanlýþ olduðunu savunuy-
or.  Buna raðmen çoðunluðun
bu aþamadan sonra AB�den
ayrýlmaya karþý olduðunu or-
taya çýkaran araþtýrmaya göre
Avusturyalýlarýn kýsmen de olsa
Schling�i özlüyorlar.Araþtýrma
dahilinde AB�ye çeliþkili bakan
grubun verdikleri cevaplar þöy-
le: Yüzde 56�sý Avusturya�nýn
birlikte kalmasýný, yüzde 27�si
birlikten çýkmasýný istiyor. Yüz-
de 12�si Avusturya�nýn AB�ye ü-
ye olmasýný doðru yüzde 69�u
yanlýþ buluyor. Yüzde 67�si AB

Para birimi Euro�da kalýnmasýný
yüzde 22�si Schling�e dönülme-
sini istiyor.Buna karþýn katýlým-

cýlarýn %70�ine yakýný AB�nin
kuruluþunu en az genel anlam-
da önemli bulduðunu ifade

etti. Bu sonuçlara raðmen
Avusturya�nýn AB�nin en kârlý
ülkelerden biri. 

VViiyyaannaa��ddaa  ttoopplluu  ttaaþþýýmm  aarraaççllaarrýý-
nnýý  kkuullllaannmmaa  bbeeddeellii  vvee  ppaarrkk
üüccrreettlleerrii  aarrttýýyyoorr..    TToopplluu  ttaaþþýýmmaa
üüccrreettlleerriinnee    %%1100��lluukk  zzaamm  yyaappýý-
llýýrrkkeenn,,  ppaarrkk  üüccrreettlleerrii  %%5500  aarrttaa-
ccaakk..  AAyyrrýýccaa  ppaarrkk  bbeelliirrllii  bbööllggeelleerr-
ddee  aarrttýýkk  ssaaaatt  2222::0000��yyee  kkaaddaarr
üüccrreettllii  oollaaccaakk..      

VViiyyaannaa-  Viyana Eyalet Yönetimi
tepki çeken bir karara imza attý.
Buna göre 2007 yýlý içerisinde
toplu taþýma araçlarýný kullan-
ma bedeli ve park ücretleri
zamlanacak.  Wiener Linien ta-
rafýndan yapýlan açýklamaya
göre Haziran ayýnýn baþýndan

itibaren tek biniþlik bilet ücret-
leri 1,50 Euro�dan 1,70  Euro�-
ya yükselecek.  Yýllýk biletlerin
yeni fiyatý ise 449 Euro olacak.
49,5 Euro olan aylýk kartlar da
ayný þekilde %10  zamlanacak.
Viyana�da toplu taþýma ücretle-
rine 2002 yýlýndan beri zam ya-
pýlmamýþtý. Viyana yönetiminin
en çok tepki çeken zam kararý
ise kýsa süreli park ücretlerinde-
ki artýþ konusunda gerçekleþti.
Buna göre 2007 Eylül ayýndan
itibaren park ücretleri %50 ora-
nýnda artacak. Þehir içinde be-
lirli bölgelerde uygulanan üc-
retli park sistemi ayrýca saat
22:00�ye kadar geçerli olacak.
Bir saatlik park ücreti 80 Cent�-
ten 1,20 Euro�ya çýkacak. Yýllýk
park kartý ise %28�lik artýþla
135 Euro�ya yükselecek. 

Viyana�da �toplu taþýma� ve
�park� ücretleri zamlandý



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 18 Sayý 78POLÝTÝKAYYAAÞÞAAMM

Tecavüzcü hasta
numarasý yaptý ve kaçtý

SSaallzzbbuurrgg-  Daha önce haberini
yaptýðýmýz ve iþlediði vahþice
tecavüz suçlarýndan yakala-
nan D. Aktaþ hasta numarasý
yaparak gözetim altýnda tu-
tulduðu hastaneden kaçtý.
Almanya doðumlu Türk kö-
kenli, þiddet yatkýný suçlu, þu-
bat ayýnda bir soygun sýrasýn-
da yakalanmýþ, yakalanma
anýnda yaraladýðý bir polis

memuru 4 ay boy-
unca hastanede te-
davi görmüþtü. Ya-
kalandýktan sonra
komaya girmiþ nu-
marasý yapan D.
Aktaþ doktorlarý
kandýrmayý baþar-
dý. 29 Yaþýndaki  a-

dam hareketsiz kalma, konu-
þamama hatta, tuvalet ihtiya-
cýný giderememe nedenlerin-
den ötürü Salzburg�ta hasta-
neye yatýrýldý. Hatta bu sebe-
ple düzenli olarak altý deðiþti-
rildi. Yine bir gün altý deðiþti-
rildikten sonra hemþireleri ite-
rek yerinden kalkan zanlý,
pencereden kaçarak izini kay-
bettirdi.

Kýlýçla saldýrdý
ÝÝnnnnssbbrruucckk- Avusturya�da, Al-
dran Kasabasý�nda bir Avus-
turyalý tartýþtýðý iki Türke  kýlý-
çla saldýrdý. 38 Yaþýndaki týr
þoförü Avusturyalý tartýþma-
dan sonra �sizi þiþleyeceðim�
diyerek iki Türkü kovalamaya

baþladý. 80 cm kýlýcýyla polis
tarafýndan zor zapt edilen
Avusturyalý daha sonra gözal-
týna alýndý. Suçunu itiraf eden
saldýrganýn kýlýcýna el konul-
du, hakkýnda soruþturma
baþlatýldý.

D. Aktaþ
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VViiyyaannaa  -  Avusturya Ordusu
içerisinde yaþanan insanlýk dýþý
muamelelerle ilgili yüzlerce
þikayet dilekçesi ilgili komisy-
onlara iletildi. 1997 yýlýnda
þikayet sayýsý 351 iken geçtiði-
miz yýl bu sayý neredeyse bu-
nun iki katý oldu.  2006 yýlýn-
da üst düzey yetkililerin ve ko-

mutanlarýn ordu i-
çindeki davranýþ
ve hakaretleri ile
ilgili yapýlan 664
þikayetin %87�si-
nin haklý olduðu
ortaya çýktý. 
Kayda geçen bazý
hakaret sözleri
þunlar:�Wo is
mein Neger�, I
hack dir die Finger
ab, du Kanak�,
�Heast Oida,

wennst no amoi so an Schas
funkst, kriag i an Zuckaus!�,
�du, Wiener Zentralheizung-
skind�
Ordu içindeki þikayetlerin ö-
nemli bir kýsmý eðitim safhasý
ve personel konularý ile ilgili
olurken hakaretler de sýk sýk
gündeme geldi. 

Yalnýzlýk ve �kültürel þok� depresyona yol açýyor
YYaappýýllaann  aarraaþþttýýrrmmaallaarr,,  AAvvrruuppaa��-
nnýýnn  bbiirrççookk  yyeerriinnddee  oolldduuððuu  ggiibbii
AAvvuussttuurryyaa��ddaa  ddaa  TTüürrkkiiyyee  kköökkeenn-
llii  ggööççmmeennlleerriinn  ppssiikkoolloojjiikk  hhaassttaa-
llýýkkllaarrýýnn  ppeennççeessiinnddee  oolldduuððuunnuu
ggöösstteerriiyyoorr..  PPssiikkoolloojjiikk  rraahhaattssýýzzllýý-
kkllaarrýýnn  tteemmeelliinnddee  iissee  bbüüyyüükk  ööll-
ççüüddee  ��kküüllttüürreell  þþookk��  vvee  ����yyaall-
nnýýzzllýýkk����    yyaattýýyyoorr..  
VViiyyaannaa-�Bir-iki yýl� çalýþýp dön-
mek amacýyla Avrupa�nýn yolu-
nu tutan gurbetçiler, üçüncü
jenerasyon döneminde bile
hala geriye dönemedi. Geldik-
leri ülkenin yaþamýndan, kültü-
ründen ve inancýndan çok daha
farklý bir toplum yapýsýna sahip
bir coðrafyaya akýn eden mily-
onlarca gurbetçi birçok proble-
mini birlikte Avrupa�ya taþýdý.
Ama asýl problemler gurbetçile-
rin Avrupa toplum yapýsýna
ayak uyduramamasýndan kay-
naklandý. Bir yandan maddi se-
beplerden ötürü Avrupa�da kal-

ma zorunluluðu, öbür taraftan
kendi kültürel deðerlerini koru-
ma çabasý yýllar içinde gurbetçi-
leri çeliþkilerle dolu kitleler hali-
ne getirdi. Bu çeliþki kendisini
toplum bazýnda gösterdiði ka-
dar kiþilik bozukluklarý þeklinde
de ortaya çýktý. En büyük kültü-
rel þoku ise yeni nesiller yaþýyor. 
Avrupa�daki Türklerin psikoloji-
sinin bozulduðu, depresyon ve
psikosomatik hastalýklarýn Türk-
ler arasýnda yoðun olarak gö-
rüldüðü uzmanlar tarafýndan
da önemle vurgulanýyor. 
Konu ile ilgili çalýþmalarý bulu-
nan ve Münih kentinde çalýþan
psikiyatr Dr. Elif Cindik, depre-
syon ve psikosomatik hastalý-
klarýn Avrupa�daki Türkler ara-
sýnda yoðun olarak görüldüðü-
nü belirtti. Dr. Cindik, birçok
Türkün psikolojik sorunlar yaþa-
dýðýnýn farkýnda bile olmadýðý-
na dikkat çekerken �Hastalýðý

çok farklý anlatabiliyorlar. Me-
sela, vücudunda bir sürü semp-
tom buluyor ama aslýnda dep-
resyon yaþýyor. Ama depresyo-
nu depresyon olarak görmüy-
or� dedi. Yoðun ruhsal sorunla-
rýn nereden kaynaklandýðýný da
anlatan Dr. Elif Cindik, �Bir göç-
men kökünden koptuðu za-
man tabii ki sorunlar yaþýyor.
Yeni geldiði yere adapte olmak
ama ayný zamana asimile olma-
mak, ailesini, örf ve adetlerini
korumak gibi zorluklarla karþý-
laþýyor� deðerlendirmesini yap-
tý. Ruhsal rahatsýzlýklarýn üste-
sinden gelinebilmesi için profe-
syonel yardýma ihtiyaç olduðu-
nu vurgulayan Dr. Cindik, buna
karþýn Avrupa�daki Türklerin,
dile yeterince hakim olmadýðý,
psikolog veya psikiyatrlarýn da
hastalarýn geldikleri kültürü
tanýmadýklarýný belirtti ve per-
sonel ihtiyacýna vurgu yaptý.

Avusturyalýlarýn dörtte biri
psikolojik hasta

VViiyyaannaa-  Yapýlan araþtýrmalar
Avusturya�da psikolojik sorun-
lularýn tedavi masraflarýnýn
Avusturya�ya yýlda yaklaþýk 8
milyar Euro'yu mal olduðunu
ortaya çýkardý. Her 4 Avustur-
yalýdan birinin psikolojik ra-
hatsýzlýðý olduðunun ortaya
çýktýðý araþtýrma sonucuna
göre Avusturya'daki psikolojik
rahatsýzlýklarýn baþýnda depre-

syonlar geliyor. Depresyon ve
depresyona baðlý hastalýklar
için harcanan para 2.5 milyar
Euro civarý iken, alkol, sigara
ve  uyuþturucu tedavisi için ise
1.44. milyar Euro harcanýyor.
Yaklaþýk 500 bin kiþide panik
atak hastalýðý bulunurken,
850 bin kiþi korku ve korkuya
baðlý hastalýklarla mücadele
ediyor.

Avusturya Ordusu�nda
yüzlerce þikayet
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SSoorruu::  MMeerrhhaabbaa,,  NNiissaannllýýmm  TTüürr-
kkiiyyee��ddee  ppoolliiss  vvee  bbiirr  hhaaffttaallýýððýýnnaa
VViiyyaannaa��yyaa  ggeellmmeekk  iissttiiyyoorr..  NNee
yyaappmmaammýýzz  ggeerreekkiiyyoorr??  yyaarrddýýmm-
ccýý  oolluurrssaannýýzz  sseevviinniirriimm..  AAyyrrýýccaa
eevvlleennddiikktteenn  ssoonnrraaddaa  AAvvuussttuurr-
yyaa��ddaa  ppoolliisslliikk  yyaappmmaa  ssaannssýý  vvaarr
mmýý??

CCeevvaapp: Sayýn okuyucu, niþanlý-
nýz geçici olarak (3 aya kadar)
yapmak istediði Viyana ziyare-
ti için Türkiye�deki Avusturya
konsolosluklarýndan birine vi-
ze baþvurusu yapmasý gerekir.
Alacaðý vize Þengen vizesi ola-
caðý için Avrupa�nýn birçok
ülkesinde geçerli olacaktýr. 
Niþanlýnýz Viyana�ya ziyaret
maksadý ile geleceði için  tu-
rist vizesi yerine �ziyaretçi
vizesi� baþvurusunda bulun-
manýz daha mantýklý olur. Vize
için konsolosluða þahsen baþ-
vuru gereklidir. Niþanlýnýz vize
baþvurusunu en geç gelmeyi
düþündüðü tarihten en az 1
ay önce yapmalýdýr.
Geçici vize (3 aya kadar) için
gerekli belgeler þunlardýr:
� Doldurulmuþ dilekçe formu
(konsolosluktan temin edilebi-
lir ya da internetten indirilebi-

lir.)
� 1 adet vesikalýk resim
� Vizenin bitiþ tarihinden
sonra da en az 3 ay geçerli
olacak olan pasaport
� Vize için seyahat sigortasý
(En az 30.000 Euroluk tazmi-
nat hakkýný kapsamalý)
� Mahkemeden yada noter-
lerden onaylý, sizin tarafýnýz-
dan yada Avusturya�da yaþay-
an baþka biri tarafýndan dol-
durulan �Verpflichtungserklä-
rung�. 
� Davet edecek olan kiþinin
yeterli gelir sahibi olduðuna
dair belge; mesela Gehaltsbe-
stätigung)
� Davet edecek olan kiþinin
vatandaþlýk belgesi yada vat-
andaþ deðilse, pasaportunun
ve oturum izninin fotokopisi
� Davet edecek olan kiþinin
ikametgah belgesinin (Melde-
zettel) fotokopisi. 

Niþanlýnýzýn iþlemlere baþla-
madan Avusturya konsoloslu-
ðu ile temasa geçmesi tavsiye
olunur. Eþiniz evlendikten
sonra ise aile birleþiminden
kalýcý oturum iznine baþvur-
malýdýr. Eþinizin Avusturya�ya

geldikten sonra polis olup
olamayacaðý meselesine ge-
lince: Polis bir devlet memur-
luðudur. Dolayýsýyla bunun i-
çin vatandaþlýk þarttýr. Eþiniz
evlilik durumundan, en erken
6 yýl sonra vatandaþlýða baþ-
vurabilir. Vatandaþ olduktan
sonra polislik için baþvurabilir

SSoorruu::  MMeerrhhaabbaa..  BBeenn  VViiyyaa-
nnaa��ddaa  yyaaþþýýyyoorruumm..  ÖÖzzeell  sseebbeepp-
lleerrddeenn  ddoollaayyýý  ççaallýýþþmmýýyyoorruumm..
TTüürrkk  vvaattaannddaaþþýýyyýýmm..  TTüürrkkiiyyee��ddee
bbuulluunnaann  bbiirriissiiyyllee  eevvlleennmmeeyyii
ddüüþþüünnüüyyoorruumm..  EEvvlleennddiiððiimm  kkii-
þþiinniinn  bbuurraayyaa  ggeellmmeessiinniinn  zzoorr
oollaaccaaððýýnnýý  ttaahhmmiinn  eeddiiyyoorruumm,,
nnaassýýll  bbiirr  yyooll  iizzlleemmeemm  ggeerreekkiirr??  

CCeevvaapp::  Sayýn okuyucu, belirt-
memiþsiniz ama sanýrým kalýcý
oturum iznine (Niederlas-
sungsbewilligung) sahipsiniz.
Evlenmeyi düþündüðünüz ki-
þinin, evlendikten sonra Avus-
turya�ya gelebilmesi için
Türkiye�den �aile birleþimi
oturum iznine� baþvurmasý
gerekir. Bu oturum izni türü
kotaya tabidir, yani her yýl
sýnýrlý sayýda verilir, dolayýsýyla
genellikle beklemek gerekiy-
or.Bekleme süresi üç yýlý geç-
mez, çünkü üç yýllýk bekleme-
nin ardýndan aile birleþimi
oturum izinleri kotasýz verilir.
Dolayýsýyla evlendikten sonra
baþvurunun, zaman kaybedil-
meden yapýlmasýný tavsiye
ederim. Eþinizin alacaðý �aile
birleþiminden oturum izni�
sizinkinin özelliklerine baðlý
olarak çalýþma izinli ya da
çalýþma izinsiz olacaktýr. Ala-
caðý ilk vize 12 aylýk olacaktýr.
Ondan sonra yine uzatýlabilir.   

SSoorruu::  TTüürrkkiiyyee��ddee  bbiirr  eevviimm  kkiirraa-
ddaa..  AAnnccaakk  kkiirraaccýýmm  aayyllaarrddýýrr,,
ddeeffaallaarrccaa  uuyyaarrmmaammaa  rraaððmmeenn

kkiirraassýýnnýý  ööddeemmiiyyoorr  aayyrrýýccaa  eevvii  ddee
tteerrkk  eettmmiiyyoorr..  BBuu  dduurruumm  kkaarrþþýý-
ssýýnnddaa  hhuukkuukkii  oollaarraakk  nnee  yyaappaa-
bbiilliirriimm??  

Cevap: Sizin yaþadýðýnýz pro-
blem gerçekten önemli ve
maalesef birçok gurbetçimiz
de ayný probleme sahip oldu-
ðunu bize gelen sorulardan
anlýyoruz. Bu açýdan konunun
ayrýntýlarýnýn bilinmesi önemli.
Türkiye�de 6570 sayýlý kanu-
nun 7. maddesine göre, kira
bedelini vaktinde ödemeyen
kiracýlara bir yýl içerisinde iki
defa yazýlý yapýlan ihtarýn
ardýndan evi tahliye davasý
açýlabilir. Yazýlý ihtar herhangi
bir þekle baðlý deðildir.
Kendiniz de kiracýnýza belirli
bir vakte kadar belirteceðiniz
bir hesap numarasýna geciken
kira bedelini yatýrmasý gerekti-
ðini yazýlý olarak bildirebilirsi-
niz. Haklý olarak yapacaðýnýz
iki adet ihtardan sonra
Türkiye�de ilgili Asliye Sulh
Mahkemesi�nde tahliye davasý
açabilirsiniz. Eðer kira anlaþ-
manýzýn süresi dolmuþ ise
ihtar çekmeden de tahliye
davasý açabiliriniz.    Ödenme-
yen kira bedelleri ve gecikme
faizleri  için de ayrýca dava aç-
manýz gerekiyor.

Mag.iur.  Cafer  Eminoðlu
Sorularýnýz için:
e-mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN

Hukuk-Forum
ÖÖnncceelliikkllee  yyaazzýýllaarrýýmmýýzzaa  ggöösstteerriilleenn  iillggiiddeenn  ddoollaayyýý  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzaa  tteeþþeekkkküürr  eeddiiyyoorruuzz..  YYeerriimmiizz  vvee  zzaammaannýýmmýýzz  ssýýnnýýrrllýý  oolldduuððuunnddaann  ggeelleenn
bbüüttüünn  ssoorruullaarraa  yyaannýýtt  vveerreemmeeddiikk,,  bbuunnuunn  iiççiinn  ddee  öözzüürr  ddiilliiyyoorruuzz..  AAmmaa  vveerrddiiððiimmiizz  yyaannýýttllaarrýý  ggeelleenn  ssoorruullaarrýýnn  ggeenneell  iiççeerriiððiinnii  ddiikkkkaattee  aallaa-
rraakk  vveerrmmeeyyee  ççaallýýþþttýýkk..  BBuu  yyaazzýýmmýýzzddaa  ddaa  vviizzee,,  aaiillee  bbiirrlleeþþiimmii  vvee  kkiirraa  pprroobblleemmlleerriinnee  ddeeððiinnddiikk..

Mag.iur. Cafer EminoðluMag.iur. Cafer Eminoðlu
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�Telefonla konsolosluk iþlemleri� dönemi baþladý
Avusturya dahil, Batý Avrupa
ülkelerinde yaþayan Türk vatan-
daþlarýnýn konsolosluk iþlemleri
hakkýnda ve diðer acil durum-
larda telefonla yapacaklarý baþ-
vurularýn karþýlanmasý amacýyla
kurulan Dýþiþleri Bakanlýðý Kon-
solosluk Çaðrý Merkezi hizmete
girdi.
Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklamada, Dýþiþleri Bakanlýðý
Konsolosluk Çaðrý Merkezi'nin
hizmete girdiði belirtildi. Açýk-
lamada,�Yurtdýþýnda yaþayan
vatandaþlarýmýza çaðýmýzýn ge-
reklerine uygun þekilde hýzlý
hizmet sunulmasý ve mevcut
hizmet kalitesinin artýrýlmasý
amacýyla Bakanlýðýmýz tarafýn-
dan baþlatýlan yeni projelerden
biri Çaðrý Merkezi uygulamasý-
dýr.� Denildi.  Þikago Baþkonso-
losluðu Çaðrý Merkezi bir süre-
dir Kuzey Amerika�ya yönelik
olarak baþarýyla görev yapýyor-
du. Batý Avrupa ülkelerinde
yaþayan Türk vatandaþlarýnýn

da konsolosluk iþlemleri hak-
kýnda ve diðer acil durumlarda
telefonla yapacaklarý baþvuru-
larýn karþýlanmasý amacýyla An-

kara�da ikinci bir çaðrý merkezi
kurulmuþ oldu. 
Yurtdýþýndaki T.C. vatandaþlarý
0090 312 292 29 29 numaralý

telefonu hafta içi her gün
Türkiye saatiyle 09.00- 18.00
arasýnda arayarak bilgi alabile-
cekler.

Avusturya Ticaret Odasý
(WKO) kadar AB�de  hiç bir
Ticaret Odasý Türkiye�nin AB
üyeliðine karþý lobi yapmýyor.
Oysa ki normalde iþadamlarý
ve yatýrýmcýlarýn temsilcilerinin
çoðu Türkiye�nin AB Pers-
pektifine her zaman olumlu

bakmýyorlar mýydý?  Aþaðýda ki
basýn açýklamasý sadece bir ör-
nek. Seçimlerden önce WKO
Baþkaný Sayýn Leitl açýkça sanki
Politikacý gibi Türkiye�nin AB�-
ye giriþine karþý açýklamalarý-
nýn altýnda acaba Avustur-
ya�nýn Balkanlarý arka bahçesi

olarak görmesi
ve burada en bü-
yük rakip olarak
Türkiye�nin olma-
sý sadece birçok
nedenden bir ta-

nesi mi? 

Die Presse Gazetesi�ne Raif-
feisen International Bankasý�-
nýn Genel Müdürü Herbert
Stepic�in aþaðýdaki baþlýk altýn-
da verdiði mülakatýn Türkiye i-
le ilgili bölümünün çevirisi þöy-
ledir:

��UUkkrraayynnaa  iillee  TTüürrkkiiyyee  AABB��yyee
kkaattýýllmmaassýýnn��  

Doðu Avrupa uzmaný Raif-
feisen International Banka-
sý�nýn Genel Müdürü  Herbert
Stepic Türkiye ve Ukrayna ile
baþka iþbirliði þekillerinin aran-
masýný tavsiye ediyor. Avustur-
ya�dan ise reform hýzýný artýr-
masýný istiyor.

DDiiee  PPrreessssee::  TTüürrkkiiyyee��yyii  nnaassýýll
ddeeððeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Stepic: Türkiye�de faaliyet gös-
termiyoruz, bundan sonrasý
için de böyle birþey düþün-
müyoruz. Türkiye�deki banka-

lara bakýlacak olursa, baþka
batýlý bankaya ihtiyaç yok. AB
için, Türkiye ile müzakerelere
devam etmesinin daha mantý-
klý olacaðý kanýsýndayým. Gö-
rüþmekte bulunduðunuz bir
ortaðý idare etmek daha kolay-
dýr. AB�nin Ýslamlaþma eðilimi
yüzünden de Türkiye ile ilgi-
lenmesi gerekir. Müzakerelere
devam edilmeli, ancak Türk-
lere açýkça katýlýmýn söz konu-
su olamayacaðý söylenmeli.
Avrupa bunu beceremiyor.
Baþka iþbirliði þekilleri bulun-
masýnda yarar var, Ukrayna
gibi Türkiye de bir tampon
devlet.

Analiz:
WKO ve Avusturyalý

Raiffeisenbank
neden Türkiye�nin AB

üyeliðine  karþý?



AAnnaalliizz  //  BBiirrooll  KKýýllýýçç

Türkiye, Gümrük Birliðine 1 O-
cak 1995 tarihinde üye oldu-
ðundan beri Avrupa�daki bü-
yük markalar Türkiye�ye üre-
tim için gerekli olan mallarý
getiriyor, Türkiye�de üretimi
gerçekleþtiriyor ve tekrar üre-
tilmiþ malý dýþarý çýkarýyor. Ör-
neðin BOSS gibi büyük mar-
kalar Türkiye�ye kumaþýný geti-
riyor, Türkiye�de diktiriyor ve
tekrar Avrupa�ya ihraç ediyor.
Burada �ara mal� olan kumaþ
elbise olarak Türkiye�den çý-
karken ihracat gibi gözüküyor
fakat aslýnda öyle deðil. Çün-
kü kumaþ fabrikaya girmeden
Türkiye�ye ithal edilmiþ. Yani
burada kumaþ Türkiye�de üre-
tilmemiþ, sadece iþlenmiþ olu-

yor. Diyelim ki 100 Dolarlýk
kumaþ Türkiye�ye Boss tarafýn-
dan getirildi. Kumaþ dikiliyor
ve yurtdýþýna 110 Dolar olarak
satýlýyor. Aslýnda Türkiye bura-
da gerçek anlamda sadece 10
Dolarlýk ihracat yapmýþ oluyor.
Ýþte burada �þeytanýn gör
dediði� nokta mevcut. Türki-
ye, Gümrük Birliðine, AB�ye
tam üye olmadan girdiði için
kendisini, AB ve AB dýþ ticaret
politikasýna kocaman bir pa-
zar olarak açtý. Böylelikle Tür-
kiye üretimden  deðil ara mal-
lardan Ýhracat yapmaktadýr.
Kendi ara malýný üretmekte
olan Avusturya�da dýþ Ticaret
açýðý bir-iki Milyar Euro bile
deðilken, Türkiye�de dýþ ticaret
açýðý, yani Ýthalat fazlasý 52
Milyar Dolardýr. 

Sayfa 22 Sayý 78POLÝTÝKAHHUUKKUUKK

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) Baþkaný Rýfat Hi-
sarcýklýoðlu, Osmanlý dönemi
ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi
dahil bütün ekonomik krizlerin
cari açýk sebebiyle oluþtuðunu
ifade etti. Hisarcýklýoðlu, cari a-
çýðý dýþ ticaret açýðýnýn oluþtur-
duðunu ve bunun da sürekli
arttýðýný ve bir türlü tedbir alý-
namadýðýný dile getirdi.Gelecek
dönemde sanayi politikasý ile
stratejisinin iyi belirlenmesi ge-
rektiðini ve cari açýðýn çözümü-
nün de burada yattýðýný belir-
ten TOBB Baþkaný Rifat Hisar-
cýklýoðlu, ihracattaki artýþýn bir
önceki yýla göre geçen yýl 11.1
milyar dolar olduðunu, ara malý
ithalatýnda 8.4 milyar dolar a-
rtýþ gerçekleþtiðini, ihraç edilen
toplam 79.9 milyar dolarlýk sa-

nayi malýnýn 54.6 milyar dolarý-
nýn ara malý olduðunu söyledi.
Hisarcýklýoðlu, "Demek oluyor ki
100 YTL'lik ihracat için 68
YTL'lik ara malý ithalatý yapýlmýþ.
Yani ihracat arttýkça risk artýyor.
Cari açýðýn çözümü ise ara malý
üretiminden geçiyor. Bir an ön-
ce sanayi envanteri çýkarýlmalý
ve ara malý üretimi için kollarý
sývamalýyýz. Cari açýk ve kayýt
dýþýlýðý önlemenin diðer yolu da
modern ekonominin gerek-
tirdiði kurumsal alt yapýnýn
kurulmasý þart. Ekonomik de-
ðiþimde bir yandan kazanýmlarý
korurken diðer taraftan kay-
bedenlere ve sýkýntý yaþayanlara
yol gösterecek, ümit verecek
programlar tasarlanmalýdýr. Ýþte
mikro ekonomik reformlar
dediðimiz þey de bu� dedi.

TOBB: Cari açýðýn çözümü
ara malý üretiminden geçiyor

Ara malý ihracatý nedir?

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Hayýrlý olsun
AAvvuussttuurryyaa-TTüürrkk  ÝÝssllaamm  BBiirrlliiððii''nniinn
((AATTÝÝBB))  yyeennii  mmeerrkkeezziinniinn  hhiizzmmeettee
aaççýýllmmaassýý  vveessiilleessiiyyllee  AAvvuussttuurryyaa��yyaa
bbiirr  ggeezzii  ggeerrççeekklleeþþttiirreenn  TTüürrkkiiyyee
DDiiyyaanneett  ÝÝþþlleerrii  BBaaþþkkaannýý  AAllii  BBaarr-
ddaakkooððlluu  öözzeelllliikkllee  gguurrbbeettççii  kkaa-
ddýýnnllaarraa  yyöönneelliikk  ççaaððrrýýddaa  bbuulluunn-
dduu..

VViiyyaannaa  - Prof. Dr. Ali Bardakoð-
lu, kadýnlarýn da sosyal ve kül-
türel faaliyetlerde görev alma-
larý ve bu faaliyetlerde öncülük
rolünü üstlenmeleri gerektiðini
söyledi. Avusturya'da, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý olarak
faaliyet gösteren Avusturya-
Türk Ýslam Birliði'nin (ATÝB) yeni
merkezinin hizmete açýlmasý
vesilesiyle Avusturya�ya bir gezi
gerçekleþtiren Bardakoðlu, Vi-
yana�da faaliyet gösteren çeþit-
li sivil toplum kuruluþu temsilci-
leri ile de bir araya geldi. Top-
lam maliyeti 6 milyon Euro�ya
ulaþan ATÝB�in yeni merkezini
hizmete açan Bardakoðlu, din
hizmetlerinin yalnýzca namaz
kýldýrmak ve cami hizmeti ver-
mekle kalmadýðýný ifade etti.
Bardakoðlu,  kuruma baðlý ola-
rak faaliyet gösteren ATÝB'in
gençlik, sosyal ve kültürel faa-
liyetler ve dil eðitimi konularýn-
da da yoðun çalýþmalar yaptýðý-
ný bildirdi.

ATÝB'in Viyana'daki yeni merke-
zinde sosyal ve kültürel faaliyet-
lere daha da aðýrlýk verileceðini
belirten Bardakoðlu, ''Ýnsanlarý-
mýz artýk bu faaliyetlere sýcak
bakýyorlar. Geniþ kapsamlý sosy-
al faaliyetleri derneklerimizin
birlikte götürmeleri ayný za-
manda kadýnlarýmýzýn da bu
faaliyetlere entegre edilmeleri
çok önemlidir'' diye konuþtu.

Kadýnlarýn dört duvar arasýn-
dan çýkýp sosyal ve kültürel faa-
liyetlerde görev almalarýnýn çok
bir geliþme olduðunu anlatan
Bardakoðlu, hatta birçok faaliy-
ette kadýnlara öncülük rolü ver-
ilmesi gerektiðini kaydetti.  AT-
ÝB Merkezi�nde yapýlan bir top-
lu sünnet þölenine de katýlan
Bardakoðlu daha sonra Ana-
dolu Camii�ni de ziyaret etti.

ATÝB�in  yeni  merkezi  Viyana�da    hizmete  girdi:

�Kutlu Doðum�a� yakýþýr programlar
VViiyyaannaa-  Ýslam Peygamberi Hz.
Muhammed�in doðum yýldö-
nümü vesilesiyle geleneksel ola-
rak kutlanan kutlu doðum haf-
tasý bu yýl da Avusturya�da ger-
çekleþtirilen birbirinden renkli
programlara sahne oldu. 
Peygamber Efendimiz Hz. Mu-
hammed�in doðumunun 1436.
yýlý münasebeti ile Anadolu Kül-
tür Merkezi tarafýndan Stadt-
halle�de geniþ çaplý bir pro-
gram gerçekleþtirildi. 
Programa Sami Yusuf, Mustafa
Demirci, Ýbrahim Sadri gibi ün-
lü isimler katýldý.14 Nisan akþa-
mý gerçekleþtirilen programý
yaklaþýk dokuz bin kiþi izledi.
Programýn sunuculuðunu Ýbra-

him Sadri yaparken, Program-
da tasavvuf müziði sanatçýsý
Mustafa Demirci ve iki yýl önce
Müslüman olan Ýngiliz sanatçý
Hamza�nýn yaný sýra programýn
ikinci kýsmýnda son zamanlarýn
gözde sanatçýsý Sami Yusuf
sahne aldý.
Bu arada, aralarýnda Bündnis-
mosaik ve ATIB gibi birçok
kuruluþun bulunduðu ortak bir
platform tarafýndan Avustur-
ya�nýn farklý bölgelerinde birçok
kutlama programý gerçekleþti-
rildi. 
Baþta Viyana, Salzburg, Tirol ve
Voralberg bölgelerinde yapýlan-
lar olmak üzere yedi ayrý kutla-
ma programý gerçekleþtirildi. 

AAllii
BBaarrddaakkooððlluu
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Çocuklarýn Bayramý: 23  Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý, TBMM'nin 23
Nisan 1920 günü kurulmasýnýn
onuruna, TBMM tarafýndan
bütün dünya çocuklarýna ithaf
edilen, her yýl 23 Nisan günü
kutlanan, Türkiye'nin bir milli
bayramýdýr. 23 Nisan, TBMM'-
nin açýlýþý olduðu ve ulusal ege-
menlik açýsýndan da anlam-
landýrýldýðý için Türkiye açýsýn-
dan önemli bir tarihi olayýn yýl-
dönümüdür. Her 23 Nisan gü-
nü Çocuk Bayram  bütün
Dünya çocuklarý ile birlikte kut-
lanmaya çalýþýlýr. 
Egemenlik yönetme yetkisidir.
Ulusal egemenlik; yönetme yet-
kisinin ulusta olmasýdýr. Os-
manlý Ýmparatorluðu dönemin-
de egemenlik padiþaha aitti.
Padiþah ülkeyi dilediði gibi yö-
netirdi. Türkiye Cumhuriyeti�nin
kuruluþundan sonra ise ege-
menliðin seçilen millet vekilleri
aracýlýðý ile millet tarafýndan
uygulanmasý saðlanmaya çalý-
þýldý. Ýlk Meclis Ankara�da top-
landý. Ankara'nýn o günkü þart-
larýnda Meclis'in toplanabile-
ceði elveriþli bir bina yok gi-
biydi. Sonunda, Ýkinci Meþru-

tiyet döneminde, Ýttihat ve Te-
rakki Cemiyeti kulübü olarak
yapýlmýþ tek katlý bir bina uy-
gun görüldü. Eksik kalmýþ yapý
tamamlandý, okullardan topla-
nan ve halkýn katkýsýyla saðla-

nan eþyalarla donatýldý. Hazýr-
lýklar tamamlanýnca, Atatürk
21 Nisan'da yayýnladýðý ikinci
bir bildiri ile, Meclis'in 23 Nisan
günü toplanacaðýný ve açýlýþ tö-
reninin nasýl yapýlacaðýný duy-
urdu. Türkiye�nin ilk Meclisi�nin
kuruluþu olan bu 23 nisan tari-
hi bayram olarak ilan edildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý dünyada iki far-
klý unsuru bir araya getiren milli
bir bayramdýr. Bu bayram bir
taraftan Türkiye Cumhuriyeti'-
nin temellerinin atýldýðý ege-
menliðin ilan edildiði gün,
diðer taraftan "yarýnýn büyükle-
ri, geleceðin garantisi" çocuklar
için bir þenliktir. 
Çocuklara armaðan edilen bu
bayram dünya çocuklarý arasýn-
da sevgi ve dostluk baðlarýnýn
geliþtirilmesi ve tüm insanlarýn
barýþ içerisinde yaþayacaklarý bir
dünyanýn oluþmasýna katkýda

bulunmak için her yýl düzenlen-
mektedir.
Uzun yýllar kutlanan bayram
dünyada çocuklarýn sahip oldu-
ðu önemli bayramlardan biridir.
1979'un UNESCO tarafýndan
çocuk yýlý ilan edilmesiyle bay-
ram uluslar arasý bir nitelik ka-
zanmýþtýr.  Türkiye�de 1979'dan
bu yana geleneksel olarak 23
Nisan Çocuk Þenliði düzenle-
mektedir. 
Bir hafta süren etkinliklere tüm
dünya çocuklarý davet edilmek-
tedir. Farklý kýtalardan farklý ül-
kelerden Türkiye�ye giden ço-
cuklar gönüllü ailelerin misafiri
olmaktadýr. Etkinliklere 8-12
yaþ arasý çocuklar katýlabilmek-
te ve þenliklerde barýþ istemek-
tedirler.
23 Nisan Çocuk Bayramý bu yýl
birçok yerde olduðu gibi Avus-
turya�da da farklý etkinliklerle
kutlandý. 

2233  NNiissaann  UUlluussaall  EEggeemmeennlliikk  vvee  ÇÇooccuukk  BBaayyrraammýý,,  TTüürrkkiiyyee  BBüüyyüükk  MMiilllleett  MMeecclliissii''nniinn  aaççýýllýýþþ  yyýýllddöönnüümmüü
vvee  ççooccuukk  bbaayyrraammýýddýýrr..    BBuu  bbaayyrraamm  hheerr  yyýýll  bbüüttüünn  ddüünnyyaa  ççooccuukkllaarrýýnnýýnn  kkaattýýllýýmmýý  aammaaççllaannmmaakk  ssuurreettii  iillee
kkuuttllaannmmaayyaa  ççaallýýþþýýllýýrr..  
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KWR�den Türkiye Semineri
AAvvuussttuurryyaa��nnýýnn  eenn  bbaaþþaarrýýllýý  aavvuu-
kkaattllýýkk  þþiirrkkeettlleerriinnddeenn  bbiirrii  oollaann
KKWWRR,,  öözzeelllliikkllee  iiþþaaddaammllaarrýýnnaa
yyöönneelliikk,,��TTüürrkkiiyyee��ddee  iiþþ  yyaappaabbiill-
mmeekk  iiççiinn  ddiikkkkaatt  eeddiillmmeessii  ggeerree-
kkeenn  kkuurraallllaarr��  iissiimmllii  bbiirr  sseemmiinneerr
ddüüzzeennlleeddii..  
VViiyyaannaa  �� Kýsa adý KWR olan
Karasek Wietrzyk Avukatlýk þir-
keti Mart ayýnýn sonunda Tür-
kiye ile ilgili bir seminer düzen-
ledi. Avusturya�da, Dr. Georg
Karasek ve Mag. Mehmet Saim
Akagündüz�ün sorumluluðunu
üstlendiði bir�Türk masasý� ku-
ran KWR, Almanya�dan Luter
avukatlýk þirketi ve Türkiye�den

Dr. Mehmet Köksal ile birlikte
Ankara ve Ýstanbul�da birer or-
taklý Hukuk bürosu açtýlar.
KWR�in Ýstanbul ve Ankara�da
yeni açtýðý bu bürolarý da tanýt-
mayý amaçladýðý seminere ko-
nuþmacý olarak Türkiye�nin Vi-
yana Büyükelçisi Selim Yenel,
Avusturya Bilim Akademisi üye-
si Prof. Dr. Bert G. Fragner,
ATBCC Baþkan yardýmcýsý Dr.
Thomas Kriesch ve KWR�in Tür-
kiye�de açtýðý bürolarýn ortakla-
rýndan Avukat Dr. Mehmet
Köksal katýldýlar. Sunuculuðunu
Dr. Georg Karasek�in yaptýðý ve
IZD Tower�ýn 34. katýnda gerçe-

kleþen seminerde konuþmacýlar
Türkiye�deki iþ adamlarý ile iþ i-
liþkileri kurmak için dikkat edil-
mesi gereken  davranýþlara de-

ðindiler ve Türkiye�nin son yýl-
larda gösterdiði ekonomik ge-
liþme ile birlikte artan iþ imkân-
larýna dikkat çektiler. 

Yurt dýþýndaki ekonomik faaliy-
etlerini sona erdirerek Türkiye'-
ye dönüþ yapanlar, iþletmeleriy-
le ilgili teknik malzeme, büro ve
dükkan malzemelerini Türkiye'-
ye ithal edebilirler. Eþya ve mal-
zemelerin gümrük vergisinden
muaf olarak ithali için aþaðýda-
ki þartlar aranýr.
1. Yurt dýþýnda bulunulan ülke-
deki faaliyetin kesin olarak sona
erdirilmiþ olmasý gerekir.
2. En az 3 yýl süre ile ayný iþte
çalýþýlmýþ olmalýdýr. 
3. Eþya ve malzemelerin, iþlet-
menin faaliyetini sona erdirme-
sinden en az 12 ay öncesinden
beri iþletmede kullanýlýyor ol-
malýdýr.
4. Ýthal edilecek eþya, iþletme-
nin niteliði ve büyüklüðüne uy-
gun olmalý ve Türkiye'de de ay-
ný amaçla kullanýlmalýdýr.
Gerekli Belgeler
Muafiyet hükümlerinin uygula-
nabilmesi için, yurt dýþýndaki
faaliyetin sona erdirildiði tarih-
ten itibaren 6 ay içerisinde eþya
ve malzemelerin Türkiye'ye ge-
tirilmesi gerekir.
Bunun için, iþyeri faaliyeti dur-
durulmadan veya faaliyetin
durdurulmasýndan sonra en
çok 3 ay içinde, eþya ve maki-

nelerin Türkiye'ye gönderilme-
sinden önce aþaðýda belirtilen
belgelerle Gümrük Müsteþar-
lýðý'na (Gümrükler Genel Mü-
dürlüðü) müracaat edilir.
5. Ýþyeri açýlýþ izin belgesi, 
6. Mahalli esnaf ve sanatkar,
ticaret veya sanayi odasýna
kayýt belgesi, 
7. Ýthali istenen makine ve sair
eþyanýn faturalarý ve varsa iþye-
ri demirbaþ kayýtlarýna iliþkin
belgeler, 
8. Ýþletmenin son üç yýllýk ka-

zancý ve ödenen vergilere iliþkin
belgeler, 
9. Ýthali istenen mallarýn,
marka, model, seri numarasý ve
kullaným amaçlarýna iliþkin liste, 
10. Yukarýda a, b, c ve d bent-
lerinde sayýlan belgelerin tasdi-
kli tercümeleri,
11. Gümrük 
Müsteþarlýðýnca gerekli görülen
hallerde istenecek ilave belge-
ler.
- Ýþyeri nakli yoluyla, motorlu
nakil vasýtalarýnýn ithali müm-

kün deðildir. 
Ayrýca gümrük vergilerinden
muaf olarak ithal edilen eþya ve
malzemeler, ithal tarihinden iti-
baren 12 ay geçmedikçe kirala-
namaz, satýlamaz ve devredile-
mez. 
- Kesin dönüþ yapan týp doktor-
larý, diþ hekimleri ve veterinerle-
rin meslekleri ile ilgili týbbi ci-
hazlarýn ithali için, yurda dön-
meden önce Gümrükler Genel
Müdürlüðü'ne müracaat etme-
leri gerekir.

Türkiye�ye iþyeri nakli vergiden muaf

Dr. Georg
KarasekBüyükelçi

Selim Yenel



Katma deðer vergisi (Umsatz-
steuer) bir maldan, o malýn
tüketimi için öngörülen ülke
tarafýndan alýnýr. �Umsatz-
steur� yükümlüsü þirketler
deðil tüketicilerdir. Dolayýsýyla
bir ülkeden baþka bir ülkeye
mal ihraç eden bir firma malý
bulunduðu ülkenin dýþýna çý-
karýrken katma deðer vergisini
(Umsatzsteuer) geri alýr. Bu-
nun karþýlýðýnda malýn gittiði
ülkede yeniden vergilendirme
iþlemi gerçekleþtirilir. Bu yazý-
mýzda Avrupa Birliði dahilinde
yapýlacak  ihracattan kaynakla-
nan vergi muafiyetini ve bu
konuda dikkat edilmesi gere-
ken önemli noktalarý ilginize
sunacaðýz. AB dýþýna yapýlacak
ihracat için de ayný zamanda
vergi muafiyeti geçerlidir.
Ancak özel durumlarýndan
ötürü bu konu daha sonra ele

alýnacaktýr.
AB içerisinde gerçekleþecek
ihracat kaynaklý katma deðer
vergisi muafiyeti için aþaðýda
sýralayacaðýmýz þartlarýn yerin-
de olmasý gerekir:
�  Mal bir AB ülkesinden diðer
bir AB ülkesine ihraç edilmeli
ve gönderme iþlemi kanýtlan-
malý.
� Ýhraç edilen ülkedeki alýcý
tarafýn ticaret iþletmesi olmasý
gerekir. Tüzel kiþiler için bu
özellik aranmaz.
� Ýhraç edilen malýn gönderi-
len ülkede vergiye tabi olmasý
gerekir. Bu durum �Umsatz-
steueridentifikationsnummer
(UID-Nummer)� ile tespit edi-
lir.
� Ýhracat iþlemi muhasebe
kayýtlarý ile belgelenebilmeli. 

DDiikkkkaatt!!  Eðer ihracat iþlemi

kanýtlanamazsa Finanzamt
muaf olunan vergi miktarýný
geri alýr.
Eðer bu þartlar yerinde ise ver-
gilendirme iþi malýn ihracatý-
nýn yapýldýðý ülkede yapýlýr.
Yani gönderilme iþleminin ya-
pýldýðý ara ülkelerde yapýlmaz. 
Bu durumda vergi yükümlülü-
ðü faturanýn kesilmesi ile,
fatura kesilmediði durumlarda
ise ihracatýn yapýldýðý ayýn
sonuna kadar  meydana gelir.
Vergilendirme miktarý için

malýn ulaþtýðý ülkenin vergi
oranlarý geçerlidir. Vergiyi
devamlý Finanzamt�a verip geri
alma yerini genelde vergilen-
dirme iþlemi en sonda yapýlýr
ve sadece fark miktarlarý öde-
nir. 
�Ýþ adamlarýmýz için hukuk�
adlý köþemizde iþlememizi
istediðiniz hukuki konular için:
ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm  

Mag.iur.  Cafer  Eminoðlu
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Ýþ adamlarýmýz için hukuk sayfasý

Avrupa Birliði içerisinde
ihracat ve vergi muafiyeti

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  iiþþ  yyaappaann  bbiirr  iiþþ  aaddaammýýssýýnnýýzz..  ÝÝþþlleerriinniizz  yyoolluunnddaa  ggiiddiiyyoorr
vvee  AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii��nnddee  oollmmaannýýnn  aavvaannttaajjllaarrýýnnýý  kkuullllaannýýpp  AAvvuussttuurryyaa
ddýýþþýýnnaa  aaççýýllmmaakk  iissttiiyyoorrssuunnuuzz..  PPeekkii    iihhrraaccaatt  vvee  iitthhaallaatt  yyaappaarrkkeenn
kkaattmmaa  ddeeððeerr  vveerrggiissii  ((UUmmssaattzzsstteeuueerr))  vvee  vveerrggiissiizz  iihhrraaccaatt  iillee  iillggiillii
nneelleerree  ddiikkkkaatt  eettmmeenniizz  ggeerreekkttiiððiinnii  bbiilliiyyoorr  mmuussuuzz??  BBaaþþaarrýýllýý  bbiirr  iihhrraa-
ccaatt  vvee  iitthhaallaatt  iiççiinn  ssiizzii  yyaazzýýmmýýzzýý  ookkuummaayyaa  ddaavveett  eeddiiyyoorruuzz..  
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KKööllnn- Diyanet Ýþleri Türkiye
Ýslam Birliði (DÝTÝB) yeni yöne-
tim kurulunu ve baþkanýný
seçti.
DÝTÝB�in Köln'de yaptýðý
Olaðan Genel Kurulu ile yeni
yönetim kurulunu seçmesinin
hemen akabinde yapýlan ikin-
ci bir toplantý ile DÝTÝB yöne-
tim kurulunda yeni görevler

belirlendi. Sadi Arslan 11.
Genel Kurulu'nda yeni
Yönetim Kurulu görev daðýlý-
mýnda Genel Baþkan olarak
seçildi. DÝTÝB�in Genel Baþkan
Yardýmcýlýðý'na ise Düsseldorf
Konsolosluðu Din Hizmetleri
Ataþesi Mustafa Üstün seçilir-
ken Genel Sekreterliðe Dr. Ali
Ýhsan Ünlü seçildi.

Galatasaray � Austria
Fanclup 1. yýlýný kutladý

VViiyyaannaa  - Avusturya'da kurulan
ilk resmi Türk taraftar derneði
olan ve Galatasaray sevgisinin
gurbetçi tafaftarlar arasýndaki
ifasesinin bir yansýmasý olan
Galatasaray-Austria Fanclub,
kurulusunun 1. yýldönümünü,
Viyana�da, Pohlgasse 13 Nu-
mara�da bulunan dernek
lokalinde,  görkemli bir kokteyl
ile kutladý. 15 Nisan 2007 Pa-
zar günü saat 15:00�te gerçe-
kleþtirilen ve Galatasaray baþ-
kanlarýndan Alp Yalman, Gala-

tasaray Yönetim Kurulu üyesi
ve Genel Sekreteri Cengiz Özy-
alçýn, Galatasaraylý Sporcular
Derneði Genel Sekreteri Arkýn
Obdan ve �Galatasaray
Europa� Genel Müdürü Erol
Gerçeker'in konuk olarak katýl-
dýðý kutlamada, Galatasaray�a
gönül vermiþ taraftarlar yoðun
ilgi gösterdi.  Kutlama ayrýca
çeþitli aktiviteler ve çekiliþlerle
de renkli anlara sahne oldu.
Taraftarlar bu tür organizasy-
onlarýn devamýný talep ettiler.

KKööllnn- Diyanet Ýþleri Türkiye
Ýslam Birliði (DÝTÝB) yeni yöne-
tim kurulunu ve baþkanýný
seçti.
DÝTÝB�in Köln'de yaptýðý
Olaðan Genel Kurulu ile yeni
yönetim kurulunu seçmesinin
hemen akabinde yapýlan ikin-
ci bir toplantý ile DÝTÝB yöne-
tim kurulunda yeni görevler

belirlendi. Sadi Arslan 11.
Genel Kurulu'nda yeni Yöne-
tim Kurulu görev daðýlýmýnda
Genel Baþkan olarak seçildi.
DÝTÝB�in Genel Baþkan Yar-
dýmcýlýðý'na ise Düsseldorf
Konsolosluðu Din Hizmetleri
Ataþesi Mustafa Üstün seçilir-
ken Genel Sekreterliðe Dr. Ali
Ýhsan Ünlü seçildi.

VViiyyaannaa-  Mansur Bildik tarafýndan kurulan ve
baþkanlýðý yapýlan Viyana Saz Derneði 12
Mayýs�ta Viyana�da bir konser programý dü-
zenleyecek.
�Bezirksfestwochen� kapsamýnda düzenlene-
cek olan programda Mansur Bildik�in yaný
sýra Süleyman Yýldýz sahne alacak. 
Konser 12 Mayýs 2007 tarihinde, saat
19:30�da, 3. Viyana�daki   Karl Borromäus
Platz 3 adresinde gerçekleþecek. Konser
programýnda türkülerin yaný sýra semahlar ve
deyiþler yer alacak.

VViiyyaannaa-  23 Nisan Çocuk Bay-
ramý münasebeti ile Atatürk
Kültür Merkezi tarafýndan
�Tag des Kindes� adý altýnda
kültürler arasý bir çocuk fes-
tivali programý düzenledi.
23 Nisan günü HdB Ru-
dolfsheim�da gerçekleþtirilen
�Interkulturelles Kinderfest�
saat 15:00 civarlarýnda baþ-
ladý ve renkli anlara sahne
oldu.

AKM�den �Tag des
Kindes�

VViiyyaannaa- Atilla Doðudan�ýn sa-
hibi olduðu Avrupa�nýn en
ünlü catering firmasý, 2008
Avrupa Futbol Þampiyonasý�-
nýn VIP yemek servislerini su-

nacak.
Öbür taraftan  Achim Niyazi
Türesin�in sahibi olduðu ÝPM
Firmasý ise UEFA�nýn Avrupa
Kupasý ile ilgili her türlü mer-
chandising ürünlerinin hakký-
ný aldý. Böylelikle Türkiye kö-
kenli Avusturyalý iþadamý
þampiyonanýn logosunu taþýy-
an þal yastýk havlu gibi her
türlü tekstil ürününün üreti-
mini Denizli�deki fabrikasýnda
yapacak. 

Þampiyona yemekleri DC&Co�dan,
formalarý ise IPM�den

2233  NNiissaann  kkuuttllaammaassýý::Viyana Saz
Derneði�nden konser

DÝTÝB�e yeni baþkan

Galatasaray � Austria
Fanclup 1. yýlýný kutladý

VViiyyaannaa  - Avusturya'da kurulan
ilk resmi Türk taraftar derneði
olan ve Galatasaray sevgisinin
gurbetçi tafaftarlar arasýndaki
ifasesinin bir yansýmasý olan
Galatasaray-Austria Fanclub,
kurulusunun 1. yýldönümünü,
Viyana�da, Pohlgasse 13 Nu-
mara�da bulunan dernek  lo-
kalinde,  görkemli bir kokteyl
ile kutladý. 15 Nisan 2007 Pa-
zar günü saat 15:00�te gerçe-
kleþtirilen ve Galatasaray baþ-
kanlarýndan Alp Yalman, Gala-

tasaray Yönetim Kurulu üyesi
ve Genel Sekreteri Cengiz Özy-
alçýn, Galatasaraylý Sporcular
Derneði Genel Sekreteri Arkýn
Obdan ve �Galatasaray Eu-
ropa� Genel Müdürü Erol Ger-
çeker'in konuk olarak katýldýðý
kutlamada, Galatasaray�a gö-
nül vermiþ taraftarlar yoðun il-
gi gösterdi.  Kutlama ayrýca çe-
þitli aktiviteler ve çekiliþlerle de
renkli anlara sahne oldu. Ta-
raftarlar bu tür organizasyon-
larýn devamýný talep ettiler.
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Viyana�da postacýlar 
artýk polisle dolaþacak 

VViiyyaannaa  -  Avusturya�nýn baþ-
kenti Viyana�da çok sýk saldý-
rýya uðradýklarý için postacýla-
ra polislerin eskortluk yapma-
sýna karar verildi. Avusturya
posta idaresinin açýklamasýn-
da, kentte görev yapan 1400
posta memurundan kaç tane-
sine polis eskortu verileceði
güvenlik sebebiyle belirtilme-
di. Açýklamada, özel güvenlik

görevlilerinin de postanelerde
görev yapacaðý kaydedildi.
Polis yetkilileri, bir süredir pos-
tacýlarý dikkatle takip ettikleri-
ni, ancak geçen aylarda çok
fazla saldýrý olduðunu ve ek
tedbir aldýklarýný söylediler.
Postacýlarýn güvenli kabul edi-
len Viyana�da bu ay içinde 4
kez saldýrýya uðradýðý ve darp
edildiði bildirildi.

Suçsuzum dedi,
bedenini ateþe verdi

GGäännsseerrnnddoorrff � Niederöster-
reich�ýn Gänserndorf bölge-
sinde bir Türk akýllara durdun-
luk verecek bir olaya imza attý.
36 Yaþýndaki Türk, eski eþinin

anne-babasýna ait evin bahçe-
sine gelerek burada üzerine
benzin döktükten sonra bede-
nini ateþe verdi. Çaresiz kalan
adamýn, bir buçuk yýl önce
boþandýðý eþinden meydana
gelen 9 ve 11 yaþýndaki iki oð-
luna, boþanmada suçlu tara-
fýn eski eþi olduðunu kanýtla-
mak amacýyla bu yola baþvur-
duðu bildirildi. Kendisinin an-
nelerinden boþanmasýnýn tek
sorumlusunun eski eþi oldu-
ðunu iddia eden Türk, eski
kayýnpederinin bahçesine ge-
lerek önce kendini yakmakla
tehdit etti. Daha sonra iki litre
benzini kafasýndan aþaðý dö-
kerek çakmaðý ateþleyen ada-
mýn vücudundaki alevleri, eski
eþinin ailesi battaniye ve su ile
söndürmeyi baþardýlar. Vücu-
dunda aðýr yanýklar meydana
gelen adam hastaneye kaldý-
rýldý. Bir süre hastanede yo-
ðun bakýmda tutulan çaresiz
adam hayatýný kaybettý.

ÇÇooccuukkllaarrýýnnaa,,  kkeennddiissiinniinn  aannnneelleerriinnddeenn  bbooþþaannmmaassýýnnýýnn  tteekk  ssoorruumm-
lluussuunnuunn  eesskkii  eeþþii  oolldduuððuunnuu  kkaannýýttllaammaakk  iisstteeyyeenn    TTüürrkk  kkeennddiinnii  yyaakkttýý

Necla  Kelek  germeye  devam  ediyor:

VViiyyaannaa- Die Presse Gazete�sine
konuþan  Türk kökenli Alman
Sosyolog Necla Kelek, Ýslam�ýn
demokratik olmadýðýný iddia
etti. Hýzýný alamayan Kelek bir
soru üzerine de Avrupa�da
Camilerin kapatýlmasýný istedi.
Kelek ��Eðer Avrupa�da Ýslam
aðýrlýklý bir erkek toplumu oluþ-
masýný istemiyorsak, iþe bu
noktadan baþlamamýz gerekir.
Kadýnlarýn birlikte çalýþmalarý,
birlikte etken olmalarý, birlikte
dua etmeleri ve orada da sosy-

al bir iþleve sahip olmalarý gere-
kir ki, erkekler uygarlaþsýn.�
dedi.  
Die Presse�nin, geçenlerde Al-
manya�da bir mahkemenin ver-
diði ve Kuran�a göre evlilikte
þiddetin meþru olduðunu iddia
eden bir karar ile ilgili sorusu
üzerine Kelek, Müslümanlarýn
büyük bir çoðunluðu böyle ya-
þadýðýný, þiddetin doðal sayýldý-
ðýný ve toplumun bu tutumu
kabul ettiðini iddia etti.  Necla
Kelek  �Kadýnlar daha küçük

yaþta bu dünya görüþü ile karþý
karþýya býrakýlýyor� dedi.
Dinin bir politika, bir kimlik ve
batý ile araya sýnýr çekme vasýta-
sý olduðunu söyleyen Kelek
genelde Avrupa kültürüne u-
yum saðlayamayanlar bu yola
baþvurduðunu söyledi.
Avrupa�da Ýslam aðýrlýklý bir
erkek toplumu oluþmasý isten-
miyorsa camilerin kapatýlmasý
gerektiðini iddia eden Necla
Kelek, �din çok ender durum-
larda demokratiktir� dedi.

�Camiler Kapatýlsýn�
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Bahar Yorgunluðuna dikkat!

BBaahhaarr  aayyllaarrýýnnddaa  ggüünneeþþiinn  ssýýccaaccýýkk
eettkkiissii  iiççiimmiizzii  ýýssýýttmmaayyaa,,  ppssiikkoolloojjiikk
oollaarraakk  ppoozziittiiff  eenneerrjjii  vveerrmmeeyyee
bbaaþþllaammaassýýnnaa  rraaððmmeenn  nneeddeennssee
bbiirr  yyoorrgguunnlluukk,,  bbeezzggiinnlliikk  hhaallii
bbaaþþggöösstteerriirr  ççaallýýþþaannllaarrýýnn  ççooððuu
iiþþee  ggiittmmeekk  iisstteemmeezz,,  ssaabbaahh  yyaa-
ttaakkttaann  kkaallkkmmaakk  bbiirr  kkaabbuuss  dduurruu-
mmuunnuu  aallýýrr..
Uzmanlara göre bahar yorgun-
luðu ya da bahar depresyonu;
özellikle bahar mevsiminin baþ-
ladýðý günlerde birçok kiþide
görülebilen, genel bir bitkinlik,
güçsüzlük ve enerji noksanlýðý,
isteksizlik, uykusuzluk ve vücut-
ta karýncalanma gibi belirtilerle
seyreden bir rahatsýzlýk hali ola-
rak tanýmlanýyor. Peki hepimizi
etkisi altýna alan bu durum ne-
den ortaya çýkýyor? Acýbadem
Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uz-
maný Prof. Dr. Koptagel Ýlgün
þunlarý söylüyor:�Kýþýn soðuk ve
güneþsiz günleri yavaþ yavaþ
yerini baharýn neþesine ve sýca-
klýðýna terk ediyor. Ýþte bu hava
ve mevsim deðiþikliði insan
biyoritmini (insan vücudu has-
sas bir saat gibi bu deðiþiklikle-
re uymaya çalýþýr) olumsuz etki-
liyor. Bahar mevsiminde doðal
olarak havadaki elektrik yükü
artýyor. Bu yük havada bulunan
pozitif ve negatif yüklü iyonlar
aracýlýðýyla taþýnmaktadýr. Bu

taþýma dengesi bozukluklarý
iklim deðiþikliði dönemlerinde
sýkça karþýmýza çýkar. Ýnsanlarda
yorgunluk belirtileri ve ruhsal
sýkýntýlara bile yol açarak rahat-
sýzlýk sebebi olurlar. Bahar ayý-
nýn ve güneþin getirdiði rehavet
duygusuna, stres ve gerginlik
duygusu da eklenince insanda
mevcut olan birçok hastalýk da
negatif olarak etkilenmektedir
(mide hastalýklarý, asabi kolit
rahatsýzlýklarý, koroner damar
hastalýklarý, depresyon ve panik
ataklar v.s.). Prof. Dr. Koptagel
Ýlgün, bahar yorgunluðunu
tarif ederken üç gruba ayýrýyor.
Kronik yorgunluk sendromu,
mutsuzluk yorgunluðu ve ba-
har yorgunluðu. Ýlgün konu ile
ilgili birçok noktaya dikkat
çekiyor:�Bir kiþi fiziksel olarak
yorgunluktan, tüm eklem aðrý-
larýndan ve yataktan yorgun
kalkmaktan ya da gün içerisin-
de çabuk yorulduðundan bah-
sederken, bir baþkasý ruhsal ya
da psikolojik yorgunluktan
bahsedebilir. Yine vücudunda
enerji azaldýðýndan dolayý bir-
çok aktiviteye katýlma isteksizli-
ði duyan kiþilerin sayýsý küçüm-
senmeyecek kadar çoktur. Eðer
bir yorgunluk aylarca sürüyor-
sa, hatta yatak istirahatý ile de
geçmiyorsa müzminleþmiþ

(kronik) bir yorgunluk hastalý-
ðýndan bahsedilebilir. 
Yorgunlukla birlikte; konsantra-
syon bozukluðu, neþesizlik,
aþýrý sinirlilik, hafýza zayýflamasý
ve uyku bozukluklarý. Yorgun-
luk hareketsizliðiyle birlikte aþýrý
yeme problemi þiþmanlýk olur
ve de o da birçok rahatsýzlýðý
negatif olarak etkiler. Uyku
ritmi bozukluðu; uykuya dalma
güçlüðü bazen de aþýrý uyukla-
ma hali gibi. Baþ aðrýlarý. Stres
ve ruhsal gerginliðe baðlý ola-
rak baðýrsak ve mide rahatsýzlý-
klarý. Bahar mevsiminde mide
ve oniki parmak ülseri olanlar-
da hastalýk nüksleri daha çok
görülebilir. Baðýrsaklarda gaz,
kabýzlýk ve ishal gibi düzensiz
baðýrsak hareketlerini berabe-
rinde taþýyan, hassas baðýrsak
sendromu diye adlandýrýlan
durum görülebilir Tansiyonda
sýk sýk inip çýkmalar, kan þekeri
düþmeleri, gürültülü ortamlar,
fazla sýcak ya da soðuk ortam-
lar, stresli iþ ortamý, kirli hava
gibi durumlar da yorgunluða
yol açabilir. Fazla kafein, yoðun
sigara kullanýmý, aþýrý alkol ve
madde alýþkanlýklarý da yorgun-
luk tetikleyen durumlardýr. 
Olaylara iyimser ve olumlu bak-
mak yorgunluk giderici bir ilaç

olabilir. Bahar yorgunluðu ve
diðer yorgunluk durumlarýnda
esas ve eþlik eden sebepleri
belirleyip ona karþý önlem alýn-
malýdýr. Eðer yorgunluk yaþay-
an kiþilerde, durumu tetikleyici
hastalýklar tespit edilirse onlarý
önleyici tedaviye baþvurulmalý-
dýr. Kansýzlýk durumu varsa
sebep belirlenip önlem alýnabi-
lirse yorgunlukta önlenmiþ olur.
Aile ve iþ yerlerinde sosyal ve
psikolojik problemler varsa,
önlenmelidir." Yorgunluk soru-
nu olan hastalarda B ve C vita-
minlerinden, magnezyum,
potasyum ve çinko desteðin-
den de faydalanýlýyor. Gevþeme
egzersizlerinden yararlanýlmasý
da sýkça baþvurulan bir yön-
tem. 
Meyve ve sebze aðýrlýklý beslen-
meye önem vermek, günlük içi-
len su miktarýný 3 litre civarýnda
tutmak, iyi ve kaliteli bir uyku
düzenini saðlamak stresi azal-
tabilir. Sigara, alkol ve kafein-
den uzak durmak gerekiyor.
Yorgunluðu giderir ve rahatlatýr
düþüncesiyle aþýrý alkole baþ-
vurmak yanlýþ kabul ediliyor.
Yatarken alýnan depresyon
azaltan, uyku düzenleyen ve
kas gevþeten ilaçlardan da
yararlanýlabilir.
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Thaliastrasse artýk bir kumar cenneti 
BBiirr  zzaammaannllaarrýýnn  aallýýþþvveerriiþþ  ccaaddddeessii
TThhaalliiaassttrraassssee��ddee  bbuuggüünnlleerrddee
ssoonn  eessnnaaffllaarr  ddaa  ttaaþþýýnnmmaakk  üüzzee-
rree..  AAllaarrmm  ççaannllaarrýýnnýýnn  vvuurrdduuððuu
bbuu  ccaaddddee,,  þþiimmddii  kkuummaarr  vvee  iiddddiiaa
ooyyuunnllaarrýýnnýýnn  ooyynnaannddýýððýý  wweettttbbüü-

rroo  vvee  cceepp  tteelleeffoonnllaarrýý  mmaaððaazzaallaa-
rrýý  cceennnneettiinnee  ddöönnüüþþmmüüþþ  dduurruumm-
ddaa..    
VViiyyaannaa-  Viyana�nýn ünlü cadde-
lerinden 1200 Metre uzunlu-
ðundaki Thaliastrasse�nin duru-

mu gittikçe daha dramatik bir
hal alýyor.  Cadde üzerindeki ti-
cari iþletmeler birer birer kapa-
nýrken, cadde bir kumar cenne-
ti olma yolunda ilerliyor. 1200
metrelik cadde üzerinde yer a-
lan 11 Wettbüro ve þans oyun-
larýnýn oynandýðý cafenin yaný
sýra 15 tane de�Callshop� açýl-

mýþ durumda. Eski�alýþveriþ
caddesi� unvanýný artýk  kaybe-
den Thaliastrasse üzerinde
kalan birkaç eski esnaf ise kap-
anmamak için elinden geleni
yapýyor.  Özellikle göçmenler i-
çin gittikçe daha önemli hale
gelen caddede suç oranýnýn da
gittikçe arttýðý belirtildi.    

Çocuk  bakýcýsý  aranýyor!
2200  iillee  4400  yyaaþþllaarrýý  aarraassýýnnddaa,,  bbaayyaann
ççooccuukk  bbaakkýýccýýssýý  aarraannýýyyoorr..  ÇÇooccuukk
bbaakkýýccýýssýý  eevviimmiizzddee  kkaallaaccaakkttýýrr..  

Tel.:  0699  81  653  549
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AB�den kamyonculara
kýsýtlama

Avrupa Birliði tarafýndan ön-
görülen yeni bir düzenlemeye
göre kamyon ve otobüs gibi
aðýr vasýta sürücülerinin hafta-
da 56 saatten fazla çalýþmalarý
yasaklandý.Avrupa Komisyonu,
bazý ülkelerde 74 saat olan sý-
nýrlamanýn, AB genelinde uy-
gulama birliði saðlanmasý ve
yorgunluktan kaynaklanan tra-
fik kazalarýnýn azaltýlmasý için

56 saate indirildiðini bildirdi.
Tüm üye ülkelerde geçerli ola-
cak yeni düzenlemeyle, kural-
lara uyulmamasý durumunda
sorumluluk sürücüler yerine
þirket yöneticilerine yükleniyor. 
AB'de ölümcül trafik kazalarýný
yüzde 20'si, aðýr vasýtalardan
kaynaklanýrken en büyük ne-
den olarak yorgunluk ve dik-
katsizlik gösteriliyor. 

Sorularla yurtdýþý borçlanmasý hakký
22000033  yyýýllýýnnddaa  SSoossyyaall  SSiiggoorrttaallaarr
KKaannuunnuu��nnuunn  ddeeððiiþþttiirriillmmeessii  ssoo-
nnuuccuunnddaa  YYuurrttddýýþþýýnnddaa  bbuulluunnaann
TTüürrkk  vvaattaannddaaþþllaarrýýnnýýnn  yyuurrttddýýþþýýnn-
ddaa  ggeeççeenn  ssüürreelleerriinniinn  ssoossyyaall  ggüü-
vveennlliikklleerrii  bbaakkýýmmýýnnddaann  ddeeððeerrlleenn-
ddiirriillmmeessii    iiççiinn  mmüürraaccaaaatt  hhaakkkkýý
ggeettiirrmmiiþþttiirr..

KKiimmlleerr  bboorrççllaannmmaa  hhaakkkkýýnnddaann
yyaarraarrllaannaabbiilliirr??

Yurtdýþý hizmet borçlanmasýn-
dan yurtdýþýnda Türk vatandaþý
olarak çalýþan ve borçlanma
esnasýnda Türk vatandaþý olan-
lar yararlanabileceklerdir.
Sonradan Türk vatandaþlýðýna
alýnan kimseler, yurtdýþýnda yal-
nýzca, Türk vatandaþlýðýný ikti-
sap ettikleri tarihten sonra ge-
çen sürelerini borçlanýp deðer-
lendirebilirler. 

KKiimmlleerr  bboorrççllaannmmaa  hhaakkkkýýnnddaann
yyaarraarrllaannaammaazz??

1- Göçmen olarak Türkiye�ye
gidenler, yurtdýþýnda çalýþtýklarý
sürede Türk vatandaþý olmadý-
klarý için,
2- 2147 ve 3201  sayýlý Kanun
ile diðer sosyal güvenlik kanun-
larýna göre kendilerine veya hak
sahiplerine aylýk baðlanmýþ o-
lanlar ile aylýk baðlanmasý için
müracaat edip de aylýða hak
kazanmýþ durumda bulunanlar,
3- geçici olarak yurtdýþýna çalýþ-

mak üzere gönderilenler,
4- Ýstisna akdi çerçevesinde
Almanya�da istihdam edilenler,
5- Sosyal güvenlik sözleþmesi
akdedilmemiþ ülkelerde iþ üsle-
nen Türk iþverenler tarafýndan
yurtdýþýna götürülen ve yurtdý-
þýnda çalýþtýklarý sürede toplu-
luk sigortasýna tabi olanlar,
6- Türk vatandaþlýðýnýn iktisa-
býndan önce geçen süreleri
deðerlendirmek isteyenler,
Bu Kanundan yararlanamaya-
caklardýr.
Yurtdýþý hizmet borçlanmasý

yapmýþ fakat daha sonra Türk
vatandaþlýðýndan çýkarýlmýþ
veya vatandaþlýk hakkýný kay-
betmiþ olanlara bu Kanuna gö-
re borçlandýklarý hizmetleri dik-
kate alýnarak aylýk baðlanmaya-
cak, aylýk baðlandýktan sonra
Türk vatandaþlýðýndan çýkmala-
rý durumunda da baðlanmýþ
bulunan aylýklarý durdurulacak-
týr. 
ÝÝþþlleemmlleerr  iiççiinn  nneerreeyyee  bbaaþþvvuurruull-
mmaallýý::
TTüürrkkiiyyee  ddýýþþýýnnddaa  bbuulluunnaannllaarr;;
a)     Yurtdýþýna çýkmadan önce

Türkiye'de herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluþuna tabi çalýþ-
masý olmayanlar Sosyal Sigor-
talar Kurumu Baþkanlýðýna,
b)     Yurtdýþýna çýkmadan önce
Türkiye'de son defa prim, kese-
nek ve karþýlýk ödenen ilgili
sosyal güvenlik kuruluþuna,
c)    Yurtdýþýnda  ikamet eden,
veya çalýþan eþlerinin yanýnda
bulunan  Ev hanýmlarý  Bað-
Kur'a
B-Türkiye'ye Döndükten Sonra
Yurtdýþýnda Geçen Hizmetlerini
Borçlanmak Ýsteyenler,
� Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluþuna tabi olmayanlar,
Sosyal Sigortalar Kurumu
Baþkanlýðýna,
� Müracaat tarihinde çalýþmak-
ta olanlar tabi olduklarý sosyal
güvenlik kuruluþuna,
� Baþvuru tarihinde herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluþuna
tabi olmamakla birlikte Türkiye
ye döndükleri tarihten sonraki
çalýþmalarýndan dolayý son defa
tabi olduklarý sosyal güvenlik
kuruluþuna,
� Hizmetlerinden bir kýsmýný
yurtdýþýnda iken borçlananlar-
dan kalan hizmetlerini Türkiye
ye döndükten sonra borçlan-
mak isteyenler ilk borçlanmayý
yapan sosyal güvenlik kurulu-
þuna,
� Ev hanýmlarý Bað-Kur'a.
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Egenin parlayan yýldýzý Kuþada-
sýnda Davutlar sahilinde bulu-
nan Merry Hotel 2000 yýlýndan
beri müþterilerine hizmet ver-
mektedir.Otel müdürü Bülent
ÖZDAMAR, 113odalý Merry
Hotel 3 yýldýzlý olup bütün oda-
larýnýn balkonlu,klimalý,uydu
kanallý TV yayýnýna sahip oldu-
ðunu ve bütün odalarýn deniz
görür ve þeftali, mandalina
bahçe manzarasý ve dað man-
zarasý ile ferah bir ortam sun-
duðunu belirtti.
Merry Hotel Kuþadasý merkeze
15 km, Ýzmir Adnan Menderes
havalimanýna 90 km mesafede-
dir. Arzu eden misafirlerimize

havaalaný�otel, otel-havaalaný
transferi yapýlmaktadýr.
Bunaltýcý yaz günlerinin,deniz-
den esen tatlý imbat rüzgarý ile
keyifli  saatlere dönüþtüðü bir
bölgede bulunmaktadýr. 20
km�lik altýn gibi bir kumsal
dünyanýn en güzel plajlarýndan
birisidir. Plajda müþterilerimize
kendi þezlong ve þemsiyeleri-
mizle hizmet vermekteyiz.
Merry Hotel her þey dahil siste-
mi ile çalýþmakta olup, sabah
kahvaltýsý, öðle ve akþam ye-
mekleri açýk büfe olarak veril-
mektedir.
Yemeklerinizi otelin harika
manzaralý terasýnda yerken, ak-
þam yemeklerini güneþin ege
denizinden batýþýný izleyerek
yiyebilirsiniz.
Akþam üzeri 5 çayýnda kendi
imalatýmýz  kek, kuru pasta, po-
ðaça, börek çeþitlerini sýcak sý-

cak yeme imkanýnýz mevcuttur.
Sabah 10.00 ile akþam 22.00
saatleri arasýnda her türlü sý-
cak-soðuk içecekler, ve diðer
yerli içecekler sýnýrsýz ve ücret-
sizdir.
Her akþam 21.00 - 24.00 saat-
leri arasýnda havuz barda canlý
müzik eþliðinde eðlence vardýr.
Ýsteyen misafirlerimiz için sahil-
de her türlü deniz sporlarý

mevcuttur. Yine isteyen misafir-
lerimize günlük tekne turlarý,
Aquapark turu düzenli olarak
yapýlmaktadýr.
Rent a car hizmetleri mevcut-
tur.
Ayrýca Antik Efes Kenti,
Pamukkale ve Milli Park
(Kalamaki) turlarýna katýlma
imkaný da mevcuttur. 

OOtteell  tteelleeffoonnllaarrýý  
� 0090256 681 20 90 
� 0090256 681 57 57 
� 0090256 681 57 58 
� 0090256 681 57 59 
� 0090256 681 57 60 

OOtteell    ffaaxx
� 0009256 681 34 17 

OOtteell  rreezzeerrvvaassyyoonn
� 0090256 681 14 44 
� 0090256 681 14 40 

OOtteell  rreezzeerrvvaassyyoonnuu  iiççiinn  
cceepp  tteelleeffoonnuu  

� 0090532 589 00 48 

**  00-66  yyaaþþ  üüççrreettssiizz
**  77-1122  yyaaþþ  %%5500

3300  MMaayyýýss��aa  kkaaddaarr  yyaappýýllaann  
rreezzeerrvvaassyyoonnllaarrddaa  %%77  iinnddiirriimm

Günlük kiþi baþý herþey dahil
11-3300  MMaayyýýss  2222  EEuurroo
11-3300  HHaazziirraann  2277  EEuurroo
11-1155  TTeemmmmuuzz  3322  EEuurroo
1166  TTeemmmmuuzz  -  3311  AAððuussttooss  3366  EEuurroo
11-3300  EEyyllüüll  2222  EEuurroo

TTatildeki Evinizeatildeki Evinize
HoþgeldinizHoþgeldiniz

Günlük kiþi baþý herþey dahil

1--30  Mayýs � 22,--
1--30  Haziran � 27,--
1--15  Temmuz � 32,--
16  Tem  --  31  Aðustos � 36,--
1--30  Eylül � 22,--
**00  --  66  yyaaþþ  üüccrreettssiizz
**77  --  1122  yyaaþþ  %%5500  ÝÝnnddiirriimmllii

30  Mayýs´a  kadar  yapýlan  rezervasyonlarda  %7  indirim

Davutlar  Alacay  Mevkii  Volkan  Tour..Yaný  MERRY  HOTEL  Davutlar/Kusadasý--  AYDIN
Tel..  0090  2566812090    FAX  0090  25668134--17

Copyrigt:  �H
intergrundbild:  ©

  PixelQ
uelle.. de  I  Fotograf:  M

anfred  Schütze�

Marry Hotel Kuþadasý
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Avusturya�daki  Türklere  gelen  SMS�lerin  sýrrý  çözüldü

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaayyaann  TTüürrkkiiyyeellii
eerrkkeekklleerr  BBuullggaarr  mmaaffyyaa  ggrruuppllaarrýý-
nnýýnn  kkýýsskkaaccýýnnddaa..  BBuullggaarr  mmaaffyyaassýý
iinntteerrnneetttteenn  yyaa  ddaa  cceepp  tteelleeffoonn-
uunnddaann,,  bbaayyaannllaarr  aarraaccýýllýýððýýyyllaa
uullaaþþttýýkkllaarrýý  AAvvuussttuurryyaa  bbaaþþttaa
oollmmaakk  üüzzeerree  AAvvrruuppaa��ddaa  yyaaþþaayy-
aann  bbiirrççookk  TTüürrkküü  ssiinnssii  ttuuzzaakkllaarrýý-
nnaa  ddüüþþüürrddüü..

Viyana-Son zamanlarda Avru-
pa�da yaþayan Türk vatantaþla-
rýný hedef alan ve internet bað-
lantýlý çalýþan Bulgaristan kö-
kenli mafya gruplarý, Avrupa�a
da yaþayan birçok kiþiyi maðdur
etti. 
Cep telefonlarýný ve Ýnternetteki
sohbet programlarýný  kullana-
rak hazýrlanan tuzaða düþenler
sadece resimlerini gördükleri
Bulgar kýzlarýnýn Avusturya�ya
ve Avrupanýn diðer ülkelerine
gelebilmeleri için onlara para
gönderiyor ancak daha sonra
dolandýrýldýklarýný fark ediyor-
lar. 
Ýnternetten ele geçirdikleri tele-
fon numaralarýný Bulgaris-
tan�dan arayan ve Türkçe konu-
þan kadýnlar ekonomik olarak
çok zor durumda olduklarýný,
ve ilgili ülkelere gelerek çalýþ-
mak istediklerini söylüyor. Maf-
ya adýna çalýþan bayanlarýn
istenirse seks kölesi bile olmaya
hazýr olduklarýný belirterek ko-

nuþtuklarý kiþilerden pasaport
ve uçak bileti masraflarý için
yardýmcý olmalarýný istiyor.
Cep telefonu mesajlarý ile e-
posta adreslerini de bildiren
genç bayanlar daha sonra  bir
kadýn resmini de e-posta ile

hedef seçilen kiþiye gönderiyor.
Çete üyelerine nakit ödeme
yapýlmasa da kurbanlarýn veri-
len numarayý aranmasý halinde
bile arayan kiþileri yüksek bir
telefon faturasý beklediði zira
konuþ-kazan yöntemi nedeniy-

le yapýlan aramalarda arayan
kiþilerden yüksek miktarda kon-
tör çekildiði ifade ediliyor.
Birçok kiþinin bu yolla doland-
ýrýldýðý bildirilirken, vatandaþla-
rýmýz bu oyuna gelmemeleri
konusunda uyarýldý.

Bulgar mafyasý cep telefonunda

TTEEZZGGAAHHTTAARR AARRAANNIIYYOORR
GGüümmüüþþ  ddüükkkkaannýýnnddaa  ççaallýýþþmmaakk

üüzzeerree  bbaayy  tteezzggaahhttaarr  aarraannýýyyoorr  vvee
rreekkllaamm  ddaaððýýttmmaakk  üüzzeerree  eelleemmaann

aarraannýýyyoorr  ((ööððrreennccii  oollaabbiilliirr))..

Tel.:  0699  100  72  872



VVaann  ��  Muhteþem gölü,  tarihi
eserleri ve doðal güzellikleri ile
turistleri cezbeden Van, bu-
günlerde yine gündemde.
Avusturya medyasýnýn da ilgi
gösterdiði son geliþmelere gö-
re, uzun bir süredir ortalýkta
gözükmeyen Van Gölü Cana-
varý yine ortaya çýktý.    Van Gö-
lü�nün, namý herkes tarafýndan
duyulmuþ, hatta heykeli bile
dikilmiþ ama varlýðý bilimsel
olarak bir türlü ispatlanamamýþ
canavarý bu sefer kendini Tat-
van-Van seferini yapan feribo-
tun kaptan ve personeline gös-
terdi. Geminin kaptaný konu ile
ilgili þu iddialarda bulundu:
�Gölde tam yol ilerlerken, ilçe-
miz sýnýrlarý içerisinde Zin Bur-
nu (POR) diye adlandýrdýðýmýz
yerde, yaklaþýk 2 mil uzaklýðý-
mýzda, üzerimize hýzýný anlata-
mayacaðým bir cismin geldiðini

fark ettik. Baþta bunun bir hýz
teknesi olduðunu düþündük.
Kamaramýzda bulunan dür-
bünle cismi izlemeye baþladýk.
Bize doðru gelen cismin geç-
miþte anlatýlan yaratýk olan Van
Gölü canavarý olduðunu anla-
dýk.� Olaya þahit olduðunu söy-
leyen geminin üçüncü kaptaný
ise suya girip çýkan ve daha çok
balinaya benzeyen yaratýðýn,
sýrtýnýn siyah, sudan çýktýðýnda
ise karýn bölgesinin renginin
beyaz olduðunu söyledi.
Yeni Vatan Gazetesi olarak
önceki yýl Van�da yaptýðýmýz
araþtýrmalar Van Gölü Cana-
varýný gören görgü tanýklarýnýn
olduðunu ortaya çýkarmýþtý.
Van Gölü�nde bir kayýkta balýk
avlayan üç kiþiden ikisi korku-
dan konuþma yeteneðini kay-
bederken üçüncü þahýs baþlarý-
na geleni anlatabilmiþti. Van

Gölünde sýradýþý bir yaratýkla
karþýlaþtýklarýný iddia eden bu
þahýs yaratýðýn içinde bulundu-

klarý tekneye alttan vurduðunu
daha sonra ortaya çýktýðýný
iddia etmiþi. 
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Van Gölü Canavarý dünya gündeminde

Zeytin Yaðlý Taze bakla 
YYaappýýllýýþþýý::  

� Büyük bir kaba su doldu-
rup 1 adet limon Sýkýnýz.
Bir kaþýk un serpin ve karýþ-
týrýn. Baklalarýn kenarýný a-
lýp suyun içine atýn. 15 da-
kika içinde býrakýn.  Bu iþ-
lemi bakla kararmasýn diye
yapýyoruz. 
� 2 adet soðaný yuvarlak
kesin, tencerenin altýna
serin. 
Üstüne sudan çýkarttýðýmýz

baklalarý koyuyoruz. 1 Çorba kaþýðý þeker, 1 çorba kaþýðý
un serpin ve 1 çay bardaðý zeytin yaðý ekleyin .
3 Su bardaðý su ekleyiniz, yarým limonu sýkýn ve üstüne
dökün. Bütün iþlemleri yaptýktan sonra tencerenin üstünü
porselen tabakla kapatýnýz. 
� Kaynamaya varýncaya kadar açýk ateþte, kaynayýnca da
kýsýk ateþte yarým saat piþiriniz. Piþtikten sonra geniþ bir
kaba ters çevirip dökünüz.
� Soðuduktan sonra sade veya sarýmsaklý yoðurt döküle-
rek üstüne dere otu ekleyerek servis ediniz.

TTaarriiffii  vveerreenn  KKaammiill  UUssttaa  aaffiiyyeettllee  yyeemmeenniizzii  ddiilleerr......

MMaallzzeemmeelleerr::

�1 kg bakla
�1 Diþ sarýmsak
�2 Adet soðan
�1 Çay bardaðý zeytin yaðý
�2 Çorba Kaþýðý un
�2 Adet limon
�1 Kaþýk þeker
�Ýsteðe baðlý Tuz

YYeemmeekk  ttaarriiffiimmiizz  55  kkiiþþiilliikkttiirr..
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Türkiye düþmanlýðý ile sempati kazanmak istiyor
AAvvuussttuurryyaa  BBaaþþbbaakkaannýý  AAllffrreedd
GGuusseennbbaauueerr,,  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  vvaarr
oollaann  TTüürrkkiiyyee  ddüüþþmmaannllýýððýýnnddaann
FFPPÖÖ��yyee  kkaarrþþýý  mmeeddeett  uummuuyyoorr..
TTüürrkkiiyyee��nniinn  bbiilliinneenn  ssoorruunnllaarrýýnnýý
yyaabbaannccýý  bbaassýýnnddaa  TTüürrkkiiyyee��yyii
kkööttüüllüüyyeerreekk  kkoonnuuþþaann  GGuusseenn-
bbaauueerr��ýýnn  aakkýýll  ddaannýýþþmmaannýý  kkiimm??  
BBeerrlliinn  -  Gusenbauer, Alman
Der Spiegel dergisine yaptýðý
açýklamada,�AB�nin Türkiye i-
çin yeterince hazýr olduðuna i-
nanmýyorum. Anayasa sözleþ-
mesi bile hazýr deðil. Bu kadar
büyük bir ülkenin üyelik mas-
raflarý nasýl karþýlanacak? Buna
karþýn Türkiye de üyelik için
henüz yeterli olgunluða sahip
deðil, özellikle de insan hakla-
rýndan dolayý. Bu, istenilen
asgari bir þart, bunun dýþýnda
bir durum kabul edilemez�
dedi.

Türkiye yerine önceliðin, he-
nüz 15 yýl öncesine kadar sa-
vaþýn hüküm sürdüðü Balkan
ülkelerine verilmesi gerektiðini

ifade eden Gusenbauer,�Bizim
için asýl sýnav bu. Bölgenin isti-
krara kavuþturulmasý çok ö-
nemli. Bu da sadece bir Avru-

pa perspektifiyle gerçekleþtiri-
lebilir� diye konuþtu.
Gusenbauer, bu bölgede A-
vusturya�nýn çýkarlarý olduðu-
nun hatýrlatýlmasý üzerine de
�Þimdi haksýzlýk ediyorsunuz.
Biz Türkiye�nin AB üyeliðinden
de faydalanabiliriz. Þir-
ketlerimizin çoðu bu ülkede
faaliyet gösteriyor� dedi. 
Baþbakan daha öncede Focus
Dergisi�ne benzer açýklamalar-
da bulunmuþ, AB�nin Türkiye�-
nin üyeliðini kaldýramayacaðýný
iddia etmiþti. Gusenbauer Tür-
kiye�nin daha reformlarý dahi
yerine getirmediðini söylemiþ,
üyelik ile ilgili referandum tale-
bini dile getirmiþti. Gusenbau-
er,�kendi vatandaþlarýný kovan,
vatandaþlarý bize mülteci ola-
rak baþvuran bir ülke AB�ye
üye olamaz� demiþti.

BBaaþþbbaakkaann  GGuusseennbbaauueerr::  AABB  TTüürrkkiiyyee��yyee  hhaazzýýrr  ddeeððiill

Baþbakan Gusenbauer

Dikkat! Oturum iznine geç 
baþvuranlar sýnýr dýþý ediliyor

VViiyyaannaa-  Avusturya�nýn sert
yabancý yasalarý aðýr sonuçlar
doðuruyor. Bu sonuçlardan biri
de kendini oturum izni ile ilgili
uygulamalarda gösteriyor. Otu-
rum iznine zamanýnda baþvur-
mamanýn cezasý�sýnýr dýþý� ola-
biliyor. Böyle bir sonuçla Viya-
na�da doðmuþ ve büyümüþ ki-
þiler de artýk karþýlaþabiliyorlar.  
Viyana�da doðmuþ büyümüþ ve
Avusturya�yý kendilerine vatan
bilen, aileleri Sýrbistan kökenli
üç kardeþ bu uygulamanýn son
maðdurlarý olmakla karþý kar-
þýya kaldýlar.  Yaþlarý 16 ile 18 a-
rasýnda deðiþen bu üç genç, a-
ileleri zamanýnda oturum izni-

ne baþvurmadýðý için Avus-
turya�dan sýnýr dýþý edilme tehli-
kesi yaþadýlar.  Dedeleri 70�li yýl-
larda Viyana�ya gelen ve ba-
balarý iki yaþýndan beri Avus-
turya�da yaþayan bu kardeþler-
den ikisi�Avusturya�yý terk etme
emri almýþtý. Üçüncü kardeþ ise
bu emir okulunun bu dönem
sona ermesi ile iletilecekti.
Anneleri ise geçen yýl sýnýr dýþý
edilmiþti. Kardeþlerden ikisi
günlük olarak polis merkezine
beyan vermek zorunda kalýyor-
ladý. Olayýn medyaya taþýnmasý
üzerine, aileye tekrar oturma
müsadesi verildi.Bu arada konu
ile ilgili bir açýklama yapan Ye-

þiller, gençler için�insani sebep-
lerden oturum hakký� verilmesi-
ni isteyerek, ilgili uygulamanýn

tek olmadýðýný, binlerce kiþiyi
ilgilendiren sonuçlarýn ortaya
çýkabileceðini belirttiler. 

Avusturya�da  doðmuþ  büyümüþ  üçüncü  nesil  bile  tehlikede
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�Göç� karikatürlerle dile getirildi 
TTüürrkkççee  -  AAllmmaannccaa  mizah dergi-
si Don Quichotte'un düzenledi-
ði "Göç" konulu 2. Uluslar arasý
Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý.
Bu yýl ikincisi düzenlenen yarýþ-
maya 60 ülkeden 315 karika-
türcü toplam 865 karikatürle
katýldý. Yarýþmanýn 15 kiþilik
seçici kurulunda baþarýlý, çoðu
göçmen kökenli sanatçý, yazar,
gazeteci ve politikacý yer aldý. 
Hayati Boyacioglu ve Erdogan
Karayel'in secici kurulunu oluþ-
turduðu yarýþmada toplam 865
karikatürün 150 adedi, basýla-
cak albüm ve sergiler için ayrýl-
dýktan sonra, secici kurulun de-
ðerlendirmesine sunuldu. Inter-
net üzerinden gerçeklesen ya-
rýþmanýn bir baþka özelliði; se-
çici kurul deðerlendirmesinin
de Internet üzerinden yapýlma-

sýydý. Yarýþma sonucunda
büyük ödül Fransa�dan Carlos
Brito�ya giderken ikincilik ödülü
Mosaud Ziyaei (Iran) ve Naji
Benaji (Fas) arasýnda paylaþýldý.
Üçüncülüðü ise Türkiye�den
Burak Ergin aldý.

Ýkincilik  ödülü:
Cezayir�den  Naji  Benaji

ÝÝkkiinncciilliikk  ööddüüllüü::
ÝÝrraannddaann  MMaassoouudd  ZZiiaaeeii

BBuullggaarriissttaann��ddaann  
SStteeffaann  DDeessppoottoovv

PPeerruu��ddaann  JJuulliioo  
AAnnggeell  CCaarrrriioonn  CCuueevvaa

Birincilik  Ödülü:  Fransa�dan  Carlos  Brito

TTüürrkkiiyyee��ddeenn  ÞÞeevvkkeett  YYaallaazz
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Anadolu Camisi�den görkemli kermes 

10. Viyana`da 26 yýldýr hizmet
veren Anadolu Camii 2005 `e
kadar Pernersdorfergassede
hizmet verdi. 2005 yýlýndan
sonra Gudrunstr. üzerinde
1131 metrekareye oturan ve
3600 metre kare kullaným ala-
nýna sahip olan yeni yerinde
hizmet vermeye baþladý. Yeni
Anadolu Din ve Eðitim Merkezi

bünyesinde birçok sosyal faa-
liyeti içeriyor. Çocuklar için etüt
dersleri, bayanlar için almanca
kurslarý ve hatta Türkçe ders
veriliyor. Spor etkinlikleri olarak
yine binanýn içinde fitness yap-
ma imkaný mevcut.  Yeni me-
kan ayrýca market, lokanta,
berber, konferans ve düðün
salonunu bünyesinde barýndý-

rýyor. 6 � 9 Nisan tarihleri ara-
sýnda geleneksel olarak yapýlan
Anadolu Camii Kültür Þenlik
Etkinlikleri bünyesinde �3. Biz
bir Aileyiz� baþlýklý binlerce in-
sanin katýldýðý görkemli bir ker-
mes gerçekleþtirdi. 
Kermeste sosyal etkinlikler, se-
miner, söyleþi, Kitap fuarý, ço-
cuklar için etkinlik , bayanlarýn

bizzat kendi hazýrladýklarý
mükemmel yiyecekler ve alýþ-
veriþ etkinlikleri vardý.  Halkýn
akýn ettiði kermes göz doldur-
du. Kemal Türelin baþkanlýðýný
yaptýðý Anadolu Camisi�nin bu
faliyetlerinden etkilenmemek
mümkün deðildi. Umarýz iler-
leyen senelerde daha güzel
projelere imza atarlar!
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Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

aile ile

Avusturya�nýn 

her yerinde

buluþturuyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Ergün Sert 0699 11 64 03 22
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AAnnttaallyyaa-  Antalya�da çýkan bir
kavgada taraflarýn birbirlerine
pompalý tüfeklerle ateþ açma-
sý sonucu biri 10 yaþýndaki ço-
cuk, biri de doðumu yaklaþmýþ
hamile kadýn olmak üzere 5
kiþi yaralandý. Yaralýlardan,
karnýna saçmalar isabet eden
hamile kadýnýn durumu aðýr-
laþýnca, bebeðinin kalp atýþlarý
yavaþladý. Hemen sezaryana

alýnan kadýn bir erkek çocuk
dünyaya getirirken, yapýlan
incelemelerde saçmalardan
birinin bebeðin poposuna isa-
bet ettiði belirlendi. Dr. Bur-
han Çetin, bebeðin saðlýk du-
rumunun iyi olduðunu açýkla-
dý. Dr. Çetin, bebeðe halen
birtakým tetkikler yapýldýðýný,
buna göre saçmanýn operas-
yonla çýkarýlacaðýný söyledi.

Almanya�da Silm Investment
isimli, dini sömüren bir hol-
ding dolandýrýcýlýktan ceza
aldý. Umre ve hac vaadiyle
Avrupa�da yaþayan gurbetçi-
lerden para toplayan Silm
Investment nitelikli doland-
ýrýcýlýk suçundan yargýlandý.
Almanya�da yaþayan M.H.
isimli bir þahýs daha önce, 75
hisse alana umre, 150 hisse
alana hac vaat eden ilgili
holdinge 10 bin Euro yatýr-
mýþ fakat parasýný geri ala-
mamýþtý. Bunun üzerine iki
buçuk yýl önce  dava açan
M.H. davayý kazandý. Silm
Investment bu davada resmi
kurumlardan izinsiz halka
arz ve nitelikli dolandýrýcýlýk
suçlarýndan mahkum oldu.
Bu holding þimdi M.H.�ya
ana parayý %4 faiziyle birlik-
te ödemek zorunda. 

Dini sömü-
ren holding

cezaya
çarptýrýldý

Daha doðmadan kurþun yedi! 



Beþ yýldýr ortak olarak seyahat
acenteliði yapan Mehmet
Ünver þimdi kendi iþ yerini
kurarak 2. Viyana�da hizmet
vermeye baþladý. Baþta Türkiye
olmak üzere dünyanýn birçok
noktasý için uçak bileti ve tatil
paketleri satýyor. Uçak biletle-
rinin yaný sýra tren bileti ve
Türkiye�de araç kiralama hiz-
metleri de veriyor. Mehmet

Ünver söyleyiþimizi, þunlarý ile-
terek sürdürdü: �Amacýmýz
vatandaþlarýmýza sorunsuz ve
kaliteli hizmeti verip sevdikleri
ile buluþturmak. Yeni yerimiz-
de müþterilerimize en iyi hiz-
meti vermenin gayreti içinde
olacaðýz. Bu iþe baþlarken þu
sloganla yola çýktýk �Kalite
ölçümüz; verdiðimiz sözlerin
yerine getirilmesidir� dedi.
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MY Travel faaliyete geçti

2006 Yýlýnýn Aralýk ayýnda açý-
lan  HAIRLESS Viyana ve St. Pöl-
ten�de faaliyet gösteriyor. Bilgi
Þahin bize þunlarý söyledi: �Gü-
zelliðin ve estetiðin en önemli
göstergesi olan pürüzsüz bir
teni gölgeleyen tüyler artýk sa-
dece kadýnlarý deðil, erkekleri
de rahatsýz ediyor. Ama kalýcý
epilasyon ciddi bir eðitim, de-

neyim ve teknik donaným ge-
rektirir. Yani kalýcý epilasyon cid-
di bir iþlemdir.
Bu sebeple deneyemli, uzman
ekibin yaný sýra 2 doktorla bera-

ber calýþýyoruz.
HAIRLESS olarak biz en son
teknoloji ve uzman kadromuzla
sizlere kalýcý çözümler sunuyo-
ruz.
Ýþýklý epilasyondan faydalan-
mak, pürüzsüz bir cilde sahip
olmak ve saðlýklý kalýcý çözüm
için sizleri bekliyoruz.

Açýlýþ Kampanyasýnda TRAÞ 5 Euro

2 Senedir 16 Viyana�da faaliyet
gösteren Laila Friseur 2. þubesi-
ni 5. Viyana�da, Arbeitergasse�-
de faaliyete geçirdi. Ferah salo-

nunda ve profesyonel ekibiyle
bay, bayan ve çocuk saç kesimi
yapan Laila Friseur yeni þube-
sinde hizmete iddialý baþladý.

Toplam 9 çalýþaný olan Laila
Friseur, yaz sezonuna adeta
dudak uçuklatan kampanyayla
çok konuþulacaða benziyor. 
Laila Friseur�un sahibi Süley-
man Uzun Bize þunlarý söyledi:
�iki yýldýr halkýmýzdan çok ilgi
gördük. Onlara minnettarlýðý-
mýzý göstermek için bir kampa-

nya hazýrladýk. Bu kampanya-
mýz sadece 5. Viyana�daki þu-
bemizde geçerlidir. Bay saç
kesimi 5 Euro; Bay saç ve sakal
kesimi 10 Euro; Bayan saç kesi-
mi 10 Euro ve Bayan saç boya-
ma 14 Euro�dan baþlayan fiyat-
larla 5 Mayýs�a kadar hizmet
vereceðiz.� dedi.

5. Viyana�daki Frisör Laila Ekibi

16. Viyana�daki Frisör Laila Ekibi

5. Viyana�da önceden Toros
Erkek berberi olarak hizmet
veren Friseur König þimdi yeni
sahibi Kadir Ordulu tarafýndan
iþletiliyor. 17 Senedir bu mes-
leði icra ettiðini belirten
Ordulu Bize þunlarý söyledi:
�11 senedir Avusturya�dayým,
17 yýldýr da bu iþi yapýyorum.
Ocak ayýndan beri faaliyet

gösteriyoruz. Burasý benim ilk
yerim. Ben ve çalýþanlarým
Türkiye�den yetiþmeyiz. Þimdi-
lik Bay ve çocuk týraþlarý yapý-
yoruz. Biz müþterimizin mem-
nuniyeti için þirket adýmýz gibi
krallara laik hizmet vermeyi il-
ke edindik. Müþterimizin
memnuniyeti konusunda id-
dialýyýz� dedi. 

Krallara layýk hizmet!

Kýllarýmýzý hiç sevmiyoruz!




