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Oynayan Türk çocuðuna balkondan silahlý saldýrý

Sosyal  problemler
saatli  bomba  gibi

VViiyyaannaa��ddaa  88  yyaaþþýýnnddaakkii  bbiirr  TTüürrkk  ççooccuuððuunn  vvuurruullaarraakk  yyaarraallaannmmaassýýnn-
ýýnn  aarrddýýnnddaakkii  ggeerrççeekklleerr  ddeehhþþeett  yyaarraattýýyyoorr..  EEvviinniinn  bbaallkkoonnuunnddaann  oo-
yyuunn  ooyynnaayyaann  ggööççmmeenn  ççooccuukkllaarraa  ��ggüürrüüllttüü  yyaappýýyyoorrllaarr  ddiiyyee��  aatteeþþ
eeddeenn  2266  yyaaþþýýnnddaakkii  uuyyuuþþttuurruuccuu  bbaaððýýmmllýýssýý  AAvvuussttuurryyaa��llýý  AAddoollff
NNiikkoollaass  WW..��uunn  ççooccuukkllaarrýý  ��ssýýrrff  zzeevvkk  oollssuunn  ddiiyyee��  ppoommppaallýý  ttüüffeekkllee
vvuurrdduuððuunnuu  ssööyylleemmeessii  AAvvuussttuurryyaa��yyýý  ssaarrssttýý..  BBuu  aarraaddaa  ççooccuukkllaarraa  aa-
tteeþþ  eeddeenn  mmaaggaannddaannýýnn  yyaannýýnnddaa  bbiirr  aarrkkaaddaaþþýý  oolldduuððuu  vvee  ddeevvaammllýý
oonnaa  ��aatteeþþ  eett,,  aatteeþþ  eett��  ddeeddiiððii  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..  BBuunnddaann  kkýýssaa  bbiirr  ssüürree

öönnccee    aayynnýý  AAvvuussttuurryyaallýýnnýýnn  bbiirrii  TTüürrkk  ddiiððeerrii  BBoossnnaallýý  iikkii  ççooccuuððaa  bbaall-
kkoonnddaann  aatteeþþ  eeddiipp  oonnllaarrýý  yyaarraallaaddýýððýý  aammaa  aaiilleelleerriinniinn  ppoolliissee  ggiiddiipp
ssuuçç  dduuyyuurruussuunnddaa  bbuulluunnmmaaddýýððýý  ööððrreenniillddii..  BBuurraaddaa  ppoolliissee  ggüüvveenniinn
aazz  oolldduuððuu  ttaarrttýýþþmmaassýý  aalleevvlleennddii..  OOllaayy  ýýrrkkççýý  bbiirr  oollaayy  mmýýddýýrr??  YYookkssaa
ssoossyyaall  bbiirr  ppaattllaammaannýýnn  iillkk  iiþþaarreettlleerrii  mmiiddiirr??  BBuurraaddaa  aaccaabbaa  aaiilleelleerrii-
mmiizziinn  ssuuççuu  vvaarr  mmýý??  AAvvuussttuurryyaa  PPaarrttiilleerriinniinn  vvee  bbaassýýnnýýnn  ssuuççuu  vvaa  mmýý-
ddýýrr??  MMaannþþeettii  ��EElliinniizz  kkýýrrýýllssýýnn  ýýrrkkççýý  kkööppeekklleerr��    ddiiyyee  aaccaabbaa  nniiyyee  aattmmaa-
ddýýkk??  SSeevvggiillii  HHaammzzaa��yyaa  vvee    aaiilleessiinnee  bbüüyyüükk  ggeeççmmiiþþ  oollssuunn..    ((BB..KK))  
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VViiyyaannaa-  Avusturya�nýn Eski
Cumhurbaþkanlarýndan ve Bir-
leþmiþ Milletler Eski Genel Sek-
reteri Kurt Waldheim, 88 yaþýn-
da öldü. Geçen ay hastanede
geçirdiði enfeksiyon nedeniyle
tedavi gören Kurt Waldheim'in
kalp krizi sonucu öldüðü açýk-
landý. 
Waldheim, 1972'den 1982'ye
kadar Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreterliði görevini üstlenmiþ,
1986'dan 1992'ye kadar Avus-
turya Cumhurbaþkanlýðý göre-
vini yürütmüþtü. Avusturya
Cumhurbaþkaný Heinz Fischer
taziyelerini dile getiren bir me-
saj yayýmlarken, konutundaki
bayraklar yarýya indirildi. Wald-
heim Genel Sekreterliði döne-
minde, Kýbrýs sorununun çözü-
mü için Kýbrýs Türk Federe Dev-
leti'nin ilaný ardýndan Türk ve
Rum heyetleri arasýnda 1975-
1976 yýllarýnda yapýlan Viyana
görüþmelerine baþkanlýk etmiþ-
ti. 1986 yýlýnda cumhurbaþkan-

lýðý seçimi için yürüttüðü kam-
panya sýrasýnda, Waldheim'ýn
adý savaþ suçu iþleyen bir Nazi
birimine üye olduðu iddialarýna

karýþmýþtý. Waldheim, bu iddia-
larý devamlý olarak reddetmiþ,
askeri bir istihbarat subayý ol-
madýðýný söylemiþti. 

ÖVP-  BZÖ  kanunlarýndan  sonra  vatandaþlýkta  düþüþ

Artýk Avusturyalý olmak çok zor
VViiyyaannaa- Avusturya Vatandaþlý-
ðýnýn önüne konulan kanuni
engeller etkisini gösteriyor. Va-
tandaþlýða geçiþ önceki yýla gö-
re üç kat azaldý.Son yýllarda A-
vusturya vatandaþlýðýna geçiþte
yaþanan düþüþ bu yýlýn ilk çey-
reðinde de katlanarak devam
etti. 2006 yýlýnda eski koalisyon
hükümetinin  vatandaþlýk yasa-
sýnda yaptýðý deðiþikliklerin bir
sonucu olarak 2007 yýlýnýn ilk
çeyreðinde Avusturya vatanda-
þlýðýna geçiþte görülmemiþ bir
düþüþ yaþandý. 2006 yýlýnýn ilk
dört ayýnda 10.695 kiþi Avus-
turya vatandaþlýðýna geçerken
bu sayý 2007 yýlýnýn ilk çeyre-
ðinde sadece 3700�de kaldý.
Bu sayý önceki yýla göre üçte

birin bile altýnda. Son yýllardaki
yabancý ve vatandaþlýk kanun-
larýnda yapýlan deðiþikliklerle
Vatandaþlýða geçiþ süresi uza-

týlmýþ, þartlar aðýrlaþtýrýlmýþ ve
mümkün olduðunca engel çý-
karma yönünde kanuni bir ça-
ba ortaya koyulmuþtu. 

Avusturya�nýn çok tartýþýlan eski 
Cumhurbaþkanlarýndan Kurt Waldheim öldü

Strache Köln�de ne
yaptý?

FPÖ�nün yabancý düþmaný li-
deri Strache Almanya�nýn
Köln Þehri�nde �Ýslama ve
Camilere hayýr� Mitingine ka-
týlarak bir konuþma yaptý.
FPÖ�nün yaptýðý basýn açý-
klamsýna göre FPÖ Strache
ile birlikte AB Parlemento-
sundaki grubu tüm Avrupa�yý
dolaþýp Ýslam karþýtý toplantý-
larda konuþacak ve tüm Av-
rupa�yý ayaða kaldýracak. FPÖ
ve liderinin kýþkýrtmalarý
devam ediyor. 

AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii,,  tteerröörr  öörrggüüttllee-
rriinnee  ppaarraa  aakkýýþþýý  vvee  kkaarraa  ppaarraa
aakkllaannmmaassýýnnýý  öönnlleemmeekk  aammaa-
ccýýyyllaa,,  BBiirrlliiððee  ggiirriiþþ  vvee  ççýýkkýýþþttaa
ppaarraa  aakkýýþþýýnnaa  bbeeyyaann  mmeeccbbuu-
rriiyyeettii  ggeettiirrddii..

BBrrüükksseell  - Avrupa Birliði Ko-
misyonu tarafýndan hazýrla-
nan yeni yönetmeliðe göre,
birlik sýnýrlarýna giriþ-çýkýþ ya-
panlar, yanlarýnda 10 bin Eu-
ro�dan fazla nakit para bu-
lundurmalarý halinde bunu
görevlilere bildirmek zorun-
da kalacak. Para aklama, te-
rörist örgütlere para aktarýmý
ve nakit akýþýný engellemeyi
hedefleyen yeni yönetmelik
uyarýnca, bildirimde bulun-
mayanlar hakkýnda, yakalan-
malarý halinde yasal iþlem
baþlatýlabilecek.Uygulanacak
cezai yaptýrýmlar ise üye ül-
kelerin kendi ceza kanunlarý-
na göre belirlenecek. Komis-
yon, daha önce de kredi ve
finans kurumlarý üzerinden
yapýlan para transferlerini ta-
kip kararý almýþtý.

AB�de 10 bin
Euro sýnýrý

Kurt Waldheim
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AAvvuussttuurryyaa  ÖÖzzggüürrllüükkççüülleerr  PPaarrttiissii
GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  HH..CC..  SSttrraacchhee
ggööççmmeenn  kkaarrþþýýttýý  ssööyylleemmlleerriinnii  ssoonn
hhýýzzllaa  ddeevvaamm  eettttiirriiyyoorr..  HHaallkk  iiççiinn-
ddee  oolluuþþttuurrdduuððuu  kkiinn  vvee  nneeffrreett
dduuyygguullaarrýý  iillee  aarrttýýkk  tteehhlliikkee  aarrzz
eettmmeeyyee  bbaaþþllaayyaann  SSttrraacchhee  bbuu
sseeffeerr  ddee  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaayyaann
ggööççmmeenn  kköökkeennllii  iinnssaannllaarrýý  mmiikk-
rroopp  oollaarraakk  nniitteelleennddiirrddii..  
IInnnnssbbuurrgg- FPÖ olaðan kongre-
sini Haziran ayýnýn baþýnda Inn-
sburg�ta gerçekleþtirdi. Kong-
rede 1,5 saatlik bir konuþma
yapan Strache yine þaþýrtmadý
ve skandal söylemlere imza at-
tý. Kendisini Avusturya�daki po-
litik gerillalarýn lideri olarak ni-
telendiren Strache ÖVP�yi de
solcu parti olarak nitelendirdi.
Büyük koalisyonu orta sýnýfý yok
etmekle eleþtiren Strache parti-
lilerine �gelecek seçime en az
%20 oy  istiyorum ki bir daha

kimse bizsiz yönetemesin� diye
seslendi. 
Her zaman olduðu gibi Strache
bu konuþmasýnda da yabancý-
larý unutmadý. Göçmen politi-
kasýnda önceki ýrkçý talepleri

tekrar eden Strache þöyle ko-
nuþtu: �Yabancýlar sosyal yar-
dýmlara gün geçtikçe daha çok
saldýrýyorlar. Hastanelerde A-
vusturyalýlarý mumla arar ol-
duk. Yabancýlar týpký güve gibi.
� Strache Ýslama ve Müslüman-
lara saldýrmayý da unutmadý.
Farklý platformlardaki açýkla-
malarýnda karases Strache Ýs-
lam�ý �21. Yüzyýlýn faþizmi�
olarak nitelendirdi. Kültürler
savaþýnýn çoktan baþladýðýný
iddia eden FPÖ Lideri Avus-
turya�da minare yapýmýna da
þiddetle karþý çýktý ve hutbelerin
sadece Almanca okunmasý ge-
rektiðini söyledi. Bu söylemi ile
Strache, Türkiye dahil olmak ü-
zere Dünyanýn her yerinde kar-
þýlaþýlan dil faþizminin ve farklý
dillere tahammülsüzlüðün ne
kadar týrmandýðýný göstermiþ
oldu.    
Strache�nin söylemlerine en
büyük tepki ise Yeþiller Partisi�-
nden geldi Yeþiller Partisi Baþ-
kan Yardýmcýsý Petrovic yaban-
cýlar böyle bir benzetme yap-
manýn aþaðýlýkça olduðunu
belirtti. Petrovic, Strache�nin
devamlý bir günah keçisi arayý-
þýnda olduðunu ve devamlý
toplum içerisinde nefret to-
humlarý ektiðini belirtti.    

�Yabancýlar mikrop gibi�
FPÖ  lideri  Strache�den  inanýlmaz  sözler

Birisi kýþkýrtýyor, birisi bombalýyor
NNeeoonnaazziilleerriinn  1155..  VViiyyaannaa��ddaakkii  MMüüssllüümmaann  GGeennççlliikk  aaddllýý
ddeerrnneeððiinn  öönnüünnee  kkooyydduukkllaarrýý  bboommbbaa,,  bbuu  yyýýllýýnn  üüççüünnccüü
BBOOMMBBAASSII  iiddii..  BBoommbbaa  rreessiimmddee  ggöörrüüllddüüððüü  ggiibbii  iimmhhaa  eeddiill--
ddii..    AAvvuussttuurryyaa��ddaa  NNeeoonnaazziilleerr  ggeerriiccii  vvee  ýýrrkkççýý  bbaazzýý  ����ppaarrttii  vvee
mmeeddyyaa  tteemmssiillcciilleerriinniinn����  ddeevvaammllýý  kkýýþþkkýýrrttmmaassýý  ssoonnuuccuunnddaa
aarrttýýkk  bboommbbaallaarrllaa  ssaallddýýrraayyaa  ggeeççiiyyoorr..  

AAmmeerriikkaa��ddaakkii  ggööççmmeenn  mmee-
mmuurrllaarrýýnnaa  nneezzaakkeett  ddeerrsslleerriinnii
''MMiikkii  FFaarree''  vveerreecceekk  ÇÇooccuukkllaa-
rrýýnn  sseevvggiilliissii  MMiicckkeeyy  MMoouussee,,
bbuu  kkeezz  AABBDD''llii  ggööççmmeennlliikk  yyeett-
kkiilliilleerriinnii  eeððiitteecceekk..    BBuu  nneezzaa-
kkeett  vvee  ttoolleerraannss  ddeerrssii  aannllaaþþýý-
llaann  AAvvuussttuurryyaa��nnýýnn  yyaabbaannccýý
ddüüþþmmaannýý  ssiiyyaasseettççiilleerrii  iiççiinn  ddee
ggeerreekkllii..  BBuunnllaarrýýnn  bbaaþþýýnnddaa  ttaa-
bbiiii  kkii  FFPPÖÖ  LLiiddeerrii  SSttrraacchhee
ggeelliiyyoorr..
11 Eylül saldýrýlarý sonrasýn-
da, Amerikalý yetkililerin ya-
bancýlara karþý þüpheci ve
�kaba� davranýþlarý hem tu-
rizme zarar verirken hem de
pek çok ülkenin tepkisini çe-
kiyordu. Ýþte bu sorunu orta-
dan kaldýrmak için Göçmen-
lik Bürosu yetkilileri, Mickey
Mouse'un yaratýcýsý Disney
firmasý ile memurlara �güler
yüzlü hizmet eðitimi� için
anlaþtý. Eðitimde memurlar,
Mickey Mouse'un kocaman
gülümsemesini kaybetme-
den çalýþabilmeyi öðrenecek.
Sevimli çizgi karakterin, Ha-
mas televizyonu tarafýndan
çocuklara terörist eðitimi
vermek için kullanýlmasý tep-
kilere yol açmýþtý.

Bu ders Avusturya
siyasetçileri için de

gerekli!

H.C. Strache
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VViiyyaannaa-  Yeþiller ve FPÖ arasýn-
daki, Türkiye�de ombunsman-
lýk kurumu olarak bilinen Volk-
sanwalt ile ilgili tartýþmadan
Yeþiller galip çýkýnca ve Volk-
sanwalt olarak göçmen kö-
kenli birini seçince FPÖ ve BZÖ
küplere bindi. �Volksanwalt�
olarak seçilen Hýrvat kökenli
Terezija Stoisits�i �Avusturya-
lýlarý ýrkçý ve yabancý düþmaný
olarak gören biri� olarak nite-

lendiren Strache, Stoisits�in
yabancýlarý ise melek olarak
gördüðünü söyledi.  Strache,
�bu özeliklerin bir Volksan-
walt�a deðil ancak bir ilticacýya
yakýþýr� dedi. BZÖ ise ilgili ko-
nuda ayný sertlikte tepki gös-
terdi. Böylece aþýrý saðcýlarýn
göçmen kökenli kiþilerin yük-
selmesini içlerine sindireme-
dikleri açýkça ortaya çýkmýþ
oldu.  

Göçmen kökenli biri
Volksanwalt oldu, FPÖ ve
BZÖ kýskançlýktan çatladý

�Yabancýlar sýnýfý�
beklenen sonucu vermedi 

NNeeuukkiirrcchheenn- Bir yýldýr Neukir-
chen�de bir ilkokulda sürdürü-
len Yabancýlar sýnýfý-pilot uygu-
lamasýnýn beklenen sonucu ver-
mediði ortaya çýktý. Aileleri
göçmen olan 20 çocuðun bir a-
raya getirilerek oluþturulduðu
sýnýf uygulamasý gelecek yýlda
devam ettirilecek. Ýçlerinde
Boþnakça, Kürtçe, Türkçe ve
Rusça anadilli çocuklarýn yer al-

dýðý sýnýfta özellikle Almanca
öðrenimine önem verildiði hal-
de çocuklarýn dil geliþiminde is-
tenilen baþarýnýn elde edileme-
diði ortaya çýktý.
Bu durumdan velilerin de ra-
hatsýz olduðu bildirildi. �Al-
manca problemi bulunan ço-
cuklar kendileri gibi Almanca
konuþamayan çocuklar arasýn-
da dili nasýl öðrenecekler� diye

soran veliler, çocuklarýnýn Al-
manca�yý anadil olarak konuþan
Avusturyalý çocuklarýn arasýnda
daha iyi öðreneceklerini söyle-
diler. Tepkilere ve olumsuzluk-
lara raðmen yeni yabancý sýnýf-
larýnýn� açýlacaðý bildirildi. Uy-
gulamanýn toplum içerisindeki
ayrýþmanýn ve paralelleþmenin
artmasýna yol açacaðý ifade edi-
liyor. 

VViiyyaannaa-  ÖVP Genel Sek-
reteri Missethon�un daha
önceki ýrkçý açýklamalarýn-
dan sonra bu seferde
ÖVP�li Bilim Bakaný Hahn
içindekileri döktü. Ýçerik iti-
bariyle Missethon�un açýk-
lamalarýný onaylayan Hahn,
Genel Sekreterin sadece
ifade tarzýný yanlýþ buldu-
ðunu söyledi. Missethon-
�un aksine göçün tamamen
durdurulmasý yerine daha
düzenli bir göç politikasý
takip edilmesi taraftarý ol-
duðunu söyleyen Hahn ya-
bancýlar konusundaki pro-
blemlerin kaynaðý olarak da
SPÖ�nün politikasýný gös-
terdi. Strache�nin baþarýsýn-
ýn Viyana�da SPÖ�nün ente-
grasyon politikasýnýn baþa-
rýsýzlýðýný gösterdiðini iddia
eden Hahn, istatistiklerin
Missethon�un söylemlerini
onayladýðýný söyledi.

ÖVP yabancýlar
konusunu kaþýmaya

devam ediyor

Terezija Stoisits
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AAvvuussttuurryyaa  HHaallkk  PPaarrttiissii  ((ÖÖVVPP))
AAvvuussttuurryyaa��nnýýnn  bbiirr  ggööçç  üüllkkeessii
oolldduuððuunnuu  vvee  iiþþççii  bbaakkýýmmýýnnddaann
ddýýþþaa  bbaaððýýmmllýý  oolldduuððuu  ggeerrççeeððiinnii
bbiitt  ttüürrllüü  kkaabbuull  eettmmeekk  iisstteemmiiyy-
oorr..  PPaarrttii  iiççeerriissiinnddee  mmeevvccuutt  yyaa-
bbaannccýý  yyaassaallaarrýýnnaa  kkaarrþþýý  iissyyaann
bbaayyrraaððýý  aaççýýllddýý..

VViiyyaannaa- Son olarak, ÖVP�li Ýçiþ-
leri Eski Bakaný Strasser kendi
partisinden sert yabancý yasa-
larýna karþý açýlan isyan bayra-
ðýna tepki gösterdi. ÖVP�nin
Bilim Sözcüsü Reinhold Mit-
terlehner daha önce Avustur-
ya�ya yabancý yasalarýnýn en-
gellerinden dolayý artýk kalifiye
iþçilerin gelmediðini söylemiþ
kanunlarýn acilen deðiþtirilme-
si talebinde bulunmuþtu. Mit-

terlehner mevcut kanunlarýn
sadece güvenlik endiþesi ile
yapýldýðýný ekonomik ihtiyaçla-
rýn göz önünde bulundurul-
madýðýný söylemiþti.
Bu sözlere tepki gösteren St-
rasser, Mitterlehner�in �iþten
anlamadýðýný� iddia ederek
sorunun kalifiye elemanlar de-
ðil kalifiyesizler olduðu fikrini
savundu. Bu kiþilerin Avustur-
ya�ya entegre olmak isteme-
diklerini söyleyen Strasser kali-
teli iþgücünü  getirmenin so-
run olmadýðýný ve bu insanla-
rýn aileleri ile birlikte  Avustur-
ya�da sorunsuz bir yaþam sü-
rebildiklerini iddia etti. Ýçiþleri
Bakaný Platter de ayný þekilde
Mitterlehner�i eleþtirerek mev-
cut yasalardan taviz vermeye-

ceklerini açýkladý. 
Bu iddialarýn aksine ekonomi
çevreleri artýk Avusturya�ya ka-
liteli çalýþan getiremediklerin-

den yakýnýyorlar. Mevcut ka-
nunlardan dolayý var olan kilit
iþ gücü de Avusturya�yý terk e-
diyor. 

Yabancý yasalarý ÖVP�yi böldü
ÝÝççiiþþlleerrii  EEsskkii    BBaakkaannýý
EErrnnsstt  SSttrraasssseerr
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Gürültü yapan çocuklarý �zevk için� vurdu
VViiyyaannaa��ddaa  88  yyaaþþýýnnddaakkii  bbiirr  TTüürrkk  ççooccuuððuunn  vvuurruullaarraakk  yyaarraallaannmmaassýýnnýýnn  aarrddýýnnddaakkii  ggeerrççeekklleerr  ddeehhþþeett  yyaarraattýýyyoorr..    EEvviinniinn  bbaallkkoonnuunnddaann  ooyyuunn  ooyynnaa-
yyaann  ggööççmmeenn  ççooccuukkllaarraa  ��ggüürrüüllttüü  yyaappýýyyoorrllaarr  ddiiyyee��  aatteeþþ  eeddeenn  bbiirr  AAvvuussttuurryyaallýý,,  ççooccuukkllaarrýý  ��ssýýrrff  zzeevvkk  oollssuunn  ddiiyyee��  vvuurrdduuððuunnuu  ssööyylleeddii..  YYaaþþaa-
nnaannllaarrýýnn  ýýrrkkççýý  bbiirr  oollaayy  oollmmaassýýnnddaann  þþüüpphheelleenniilliiyyoorr..  BBuu  aarraaddaa  ççooccuukkllaarraa  aatteeþþ  eeddeenn  mmaaggaannddaannýýnn  yyaannýýnnddaa  bbiirr  aarrkkaaddaaþþýý  oolldduuððuu  vvee  ddeevvaammllýý
oonnaa  ��aatteeþþ  eett,,  aatteeþþ  eett��  ddeeddiiððii  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..

VViiyyaannaa-  Tarih 11 Haziran 2007
Pazartesi. Avusturya, Viyana�da
o gün yaþanan dehþet verici bir
olayla sarsýldý. 10. Viyana�da,
Quellenstrasse üzerinde bulu-
nan bir belediye evleri sitesinin
çocuk parkýnda, arkadaþlarýyla
oynayan bir Türk çocuðu bir
anda yere yýðýlýyor. Bir ses du-
yan fakat önce ne olduðunu
anlamayan 8 yaþýndaki Hazma
Öcalan, sol üst göðsünden kan

aktýðýný fark ediyor.  Yakýnýnda
bulunan annesine doðru git-
meyi baþaran küçük Hazma,
annesine, birisinin kendisini
vurduðunu söylüyor. Anne Pa-
kize Öcalan, inanmýyor önce
olanlara. Ancak kollarýna yýðý-
lan oðlunun kanýný görünce bir
anda fenalaþýyor. Olayýn görgü
tanýklarýnýn bildirmesi ile saðlýk
ekipleri harekete geçiyor. Ham-
za  hemen helikopterle hasta-

neye kaldýrýlýyor ve acil müda-
hale sayesinde hayati tehlikesini
atlatýyor. Korkulanýn aksine
merminin çok derine girmediði
anlaþýlýyor. 

MMaaggaannddaa  yyaakkaallaannddýý
Avrupa�nýn en güvenli ülkesi o-
larak bilinen Avusturya�nýn Baþ-
kenti Viyana�da yaþanan bu o-
lay herkesi dehþete düþürüyor.
Herkes �oyun oynayan küçük

çocuklarý rastgele hedef alarak
onlara ateþ eden bu kiþi  nasýl
bir manyak?� diye soruyor.
Olay sonrasý site içerisinde ve
çevresinde büyük huzursuzluk
yaþanýyor. Ýnsanlar dýþarýya çýk-
maya cesaret edemiyor. Korku
ve telaþ hüküm sürüyor. 
Polis hemen aramalara baþlýyor.
500 evden oluþan belediye site-
si sakinlerinin çoðunun ifadesi
alýnýyor. Polis, Hamza�ya ateþ

Viyana�da  oyun  oynayan  çocuklara  ateþ  eden  manyak  dehþet  saçtý

MMaaggaannddaannýýnn  kkuurrþþuunnllaarrýýnnaa  hheeddeeff  oollaann  88  yyaaþþýýnnddaakkii  HHaammzzaa

AAddoollff  NNiikkoollaass  WW..



eden zanlý ile ilgili ilk ipuçlarýna
zanlýnýn bir arkadaþý sayesinde
ulaþýyor.  Kendisi de zanlý tara-
fýndan sýrtýndan vurulan arka-
daþý güvenlik birimlerine olayýn
failinin evini gösteriyor. Böylece
iki Metre boyundaki Manyak
yakalanýyor ve gözaltýna alýnýy-
or. Yakalanan þehir magandasý-
nýn 26 yaþýndaki, daha önce de
bir çok suça karýþmýþ, alkol ve
uyuþturucu baðýmlýsý Adolf
Nikolas W. olduðu anlaþýlýyor.
Olayda kullanýlan pompalý
tüfek ise zanlýya ait bodrumda
ele geçiriliyor. Bu arada çocuk-
lara ateþ eden magandanýn ya-
nýnda bir arkadaþý olduðu ve ve
devamlý ona �ateþ et, ateþ et�
dediði ortaya çýktý.

��BBeenn  kkaaffaaddaann  ççaattllaaððýýmm��  
Yakalandýktan sonra �çocuklarý
vurduðuna sevindiðini� söyley-
en magandaya yaptýðýnýn sebe-
bi sorulduðunda, �çünkü tah-
tam eksik� diye yanýtlýyor. Daha
sonra 8 yaþýndaki küçük Ham-
za�yý vurmasýnýn sebebini  �o-
yun alanýnda çocuklarýn çýkar-
dýðý gürültü� olarak açýklayan
zanlý ardýndan yüzü kýzarma-
dan þunu söylüyor: �Zevk için
vurdum.� 

ÜÜçç  kkiiþþiiyyii  ddaahhaa  vvuurrmmuuþþ  
Þehir manyaðýnýn yaptýklarý, ya-
kalandýktan sonra birer birer
ortaya çýkmaya baþlýyor. Araþ-
týrmalar sonucunda Hamza�nýn
bu þehir eþkýyasý tarafýndan vu-
rulan ilk ve tek kiþi olmadýðý an-
laþýldý. Ayný yerde en az iki ço-
cuðu daha vurduðu ortaya çý-
kan zanlýnýn kendisi ile kalan
evsiz bir arkadaþýný da �bira
almayý reddettiði için� sýrtýndan
vurduðu belirlendi. Diðer vuru-
lan iki çocuk ise yine göçmen
kökenli. Biri kaþýndan vurularak
yaralanan 8 yaþýndaki bir Bos-
nalý kýz çocuðu. Diðeri ise elin-
den yara alan 12 yaþýndaki bir
Türk. 
KKiimmssee  PPoolliissee  iihhbbaarr  eettmmeemmiiþþ    
Hamza�dan önce yaþanan yara-
lanma olaylarý için kimsenin Po-
lise ihbarda bulunmamýþ olma-
sý çok ilginç bir durumu gözler
önüne serdi. Göçmen kökenli
ailelerin polise karþý olan çekin-
celerinden dolayý  ihbarda bu-
lunmadýklarý ortaya çýktý. Bu
durum Avusturya  kamuoyun-
da derin tartýþmalara neden ol-
du. Yaralanma olaylarýna rað-
men ailelerin ayný yerde çocuk-
larýnýn oynamasýna izin vermesi
ise hayretle karþýlandý. 

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yanda haberini okuduðunuz
olay bize, yaþanmýþ olaylara
dayanan  �Schindler�in Liste-
si� adlý filimde Yahudilere,
evinin balkonundan rasgele
ateþ eden Nazi subayýný ha-
týrlattý. O zamandan ve o za-
man yaþananlardan ne kadar
uzaðýz diye soruyoruz kendi-
mize. Nasýl bir insan, masum
bir çocuða hiç çekinmeden a-
teþ edebilir? Bu nasýl bir
�zevk�tir? Olaydaki gibi bir
magandayý, pompalý tüfeði
ile evinini penceresinin önü-
ne getirip oynayan çocukla-
rýn kafasýna ve kalbine niþan
aldýrýp ateþ ettiren sebep ne
olabilir? Çocuðun gürültü
yapmasý mý? Oyun alanýnda
bir çocuðun, gürültüsünden
rahatsýz olduðu için kendisini
hiç çekinmeden öldürmeye
yeltenecek kadar gözü kara
bir sapýðýn kurþunlarýna he-
def olmamak için ne kadar
�çocuk� olmaya hakký var? 
Nasýl oldu da Avusturya top-
lumu çocuktan ve çocuðun
oynamasýndan  bu kadar ra-
hatsýz olan bir toplum haline
geldi. Hamza�nýn ve ondan
önceki çocuklarýn vurulmasý
bize �ýrkçý bir olayýn ipuçlarý-
ný� veriyor gibi. Çünkü ateþ
edilen çocuklarýn tamamý
göçmen kökenli. Eðer bu
gerçekten ýrkçý bir olaysa, na-
sýl bir zihniyetle karþý karþýya
olduðumuzu kendi kendimi-
ze sormak durumundayýz.
Çünkü eðer öyleyse bu soru-
nun cevabý dehþet vericidir.
Yaþanan olay sonrasý bölgede
yaþayan Avusturyalýlar �ço-
cuklarýn çok gürültü çýkardý-
ðýný, böyle bir olayýn yaþan-
masýnýn beklendiði� yönünde
beyanat veriyorlar. Bu dolaylý
yoldan yapýlaný onaylamak
deðildir de nedir? Avusturya
toplumu maalesef sabrýný ve
toleransýný kaybediyor. 
Peki ne istiyor bu toplum?
Çocuklarýn oyun parklarýnda

oynamamasýný mý? Bilgisayar
ve televizyon baþýnda �birer
þiddet subjesi veya objesi� ol-
malarýný mý istiyor? Ve daha
sonra 14-15 yaþýnda, oyna-
mak yerine kapalý mekanlara
mecbur býrakýlan çocuklarýn
alkol komasýna girmesini mi
diliyor? Evet her gün oyna-
dýklarý için küfür yiyen çocuk-
larýn biraz büyüdüklerinde al-
kol komasýna girmeleri kim-
seyi þaþýrtmasýn çünkü bu ül-
kede oyun oynayan çocuklar
sevilmiyor.  Toplumu yalnýzlýk
hastalýðý sardý, rahatsýz edil-
meye dayanamýyor. Toplum
bireyleri ise çocukluklarýný
çoktan unuttu.  Olayýn ortaya
çýkardýðý baþka gerçekler var:
Göçmen kökenliler polisten
çekiniyor. Hamza�dan önce
vurulan iki çocuk için polise
ihbar gitmemesi bunu göste-
riyor. Avusturya makamlarý-
nýn þapkasýný önüne koyup
düþünmesi gerekiyor. Eðer
daha önce olay polise bildiril-
miþ olsaydý büyük ihtimalle
küçük Hamza yaralanmaya-
caktý. Yabancýlara karþý gü-
venlik güçlerinin tavrýnýn sor-
gulanmasý gerekiyor. Þimdi
herkesin oturup buna benzer
bir olayýn bir daha yaþanma-
masý için payýna düþen dersi
çýkarmasý gerekiyor.  

8 Yaþýndaki çocuða ateþ eden nasýl bir zihniyettir?

Bu olay nelerin habercisidir?
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Viyana�da Saygun anýsýna konser
ÜÜnnllüü  TTüürrkk  BBeesstteeccii  AAhhmmeett  AAdd-
nnaann  SSaayygguunn��uunn  110000..  ddooððuumm  yyýýllýý
ddoollaayyýýssýýyyllaa  VViiyyaannaa��ddaa  TT..CC  BBüü-
yyüükkeellççiilliiððii��nniinn  eevv  ssaahhiipplliiððii  iillee  uu-
nnuuttuullmmaazz  bbiirr  kkllaassiikk  mmüüzziikk  kkoonn-
sseerrii  ddüüzzeennlleennddii..  AAvvuussttuurryyaa��llýý
kkoonnuukkllaarr  bbüüyyüülleennddiilleerr..  
VViiyyaannaa- Kültür Bakanlýðý tara-
fýndan desteklenen bu konseri
yüzlerce sanatsever izledi. Kon-
sere bir çok Avusturya vatanda-
þý izleyici olarak katýldý. Viyana-
�da geçtiðimiz günlerde Ren-
gim Gökmen�in yönetiminde ve
ünlü piyanist Gülsin Onay�ýn ic-
rasýyla gerçekleþen Adnan Say-
gun konserinin müzikseverler-
den büyük beðeni aldý. Doðu-

munun 100. yýldönümü dolayý-
sýyla dünyanýn çeþitli ülkelerin-
de konserlerle ve etkinliklerle
anýlan ünlü Türk besteci Ahmet
Adnan Saygun, dünyanýn bir
çok yerinde onlarca konser dü-
zenlendi. Viyana�da gerçekleþ-
tirilen konserin aynýsý Ýstanbul�-
da da gerçekleþtirildi. Konser,
Kültür ve Turizm Bakanlýðý tara-
fýndan desteklenmekte. 100.
doðum yýlý programý kapsamýn-
da Adnan Saygun, 6 Haziran
Çarþamba akþamý Avusturya�-
nýn baþkenti Viyana�da, Rengim
Gökmen yönetiminde Viyana
Senfoni Orkestrasý'nýn besteci-
nin eserlerine yer verdiði özel

konserle Viyana Konzerthaus'-
da anýldý. Konserde ünlü piya-
nist Gülsin Onay, bestecinin
kendisine adadýðý 2. piyano
konçertosunu seslendirdi. Kon-
serin bitiminde sanatçýlarýn
dakikalarca alkýþladýðý konsere
gösterilen ilginin, Adnan Say-
gun�un isminin bütün dünyada
tanýnmasýna yönelik çabalar a-
çýsýndan önemli bir gösterge
olduðu belirtildi. 
Ahmet Adnan Saygun Türk
Bestecileri arasýnda yurt dýþýnda
en fazla seslendirilen, The Ti-
mes tarafýndan "Türk Müziðinin
en büyük adamý" olarak adlan-
dýrýlan bestecidir. AAddnnaann  SSaayygguunn
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Gümrüklerde oy vermeyi unutmayýn!
TTüürrkkiiyyee��ddee  2222  TTeemmmmuuzz��ddaa  yyaappýý-
llaaccaakk  oollaann  GGeenneell  SSeeççiimmlleerr  iiççiinn
GGüümmrrüükklleerrddee  vvee  hhaavvaa  aallaannllaarrýýnn-
ddaa  ooyy  kkuullllaannýýllaabbiilleecceekk..  YYSSKK''nnýýnn
kkaarraarrýýnnaa  ggöörree,,  ggüümmrrüükk  kkaappýýllaa-
rrýýnnddaa,,  TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii
ppaassaappoorrttuunnaa  ssaahhiipp  vvee  yyaallnnýýzzccaa
bbuu  ppaassaappoorrtt  iillee  ooyy  kkuullllaannaaccaakk
yyuurrtt  ddýýþþýýnnddaakkii  vvaattaannddaaþþllaarrýýnn  ooyy
vveerrmmee  iiþþlleemmlleerrii,,  2255  HHaazziirraann
22000077  PPaazzaarrtteessii  ggüünnüü  bbaaþþllaattýýllaa-
ccaakk..
25 Haziran�dan itibaren Kapý-
kule, Ýpsala, Cilvegözü, Sarp ve
Habur Karayollarý, Atatürk, An-
talya, Esenboða, Adnan Men-
deres, Sabiha Gökçen, Erkilet
ve Þakirpaþa havalimanlarý,
Taþucu Deniz Limaný Gümrük
Kapýlarýnda tatil günleri dahil
24 saat süre ile oy kullanýlabile-
cek. 
Gümrük kapýlarýnda, Türkiye'de
seçmen kütüðüne yazýlý olmay-
an, yurt dýþýnda 6 aydan fazla
ikamet eden, oy verme günü
olan 22 Temmuz 2007 tarihin-
de 18 yaþýný doldurmuþ olan,
oy vereceði günde yurda giriþ
veya çýkýþ yapan, çifte vatandaþ

olup da Türkiye Cumhuriyeti
Pasaportunu ibraz eden Türk
Vatandaþlarý oy kullanabilecek-
ler. 

OOyyllaarr  bbööyyllee  hheessaappllaannaaccaakk
Yurtdýþýnda yaþayan vatanda-
þlar sadece gümrük kapýlarýnda
oy verebilecekler. Sadece par-
tiye oy verilecek, baðýmsýz bir
milletvekili adayýna oy vermek
mümkün deðil. Gümrükte kul-
lanýlan oylarýn daðýlýmý ise, par-
tilere göre olacak. Bir partinin
Türkiye genelinde aldýðý oy
sayýsýna, sýnýr kapýlarýnda elde
ettikleri oylar da eklenecek ve
oy oraný da bu þekilde belirle-
necek.
Gümrük kapýlarýndaki seçim
kurullarýndan gelen sonuçlar
Yüksek Seçim Kurulunca birleþ-
tirilir. Kullanýlan toplam geçerli
oy sayýsý Türkiye genelinde kul-
lanýlan toplam geçerli oy sayýsý-
na ilave edilir. Partilerin aldýkla-
rý oylar ayný þekilde diðer seçim
kurullarýndan gelen oylara ilave
edilerek her partinin ülke gene-
linde aldýðý geçerli oy miktarý

bulunur.
Her seçim çevresinde geçerli
toplam oyu, gümrük seçim
kurullarýndan gelen toplam
oyun diðer seçim kurullarýndan
gelen oylara bölünmesiyle elde
edilen oranda artýrýlýr. O seçim
çevresinde kullanýlan toplam
oylarla bu þekilde hesaplanan
toplam oy arasýndaki fark parti-
lere; gümrük kapýlarý seçim
kurullarýndan gelen toplam
oydaki hisseleri oranýnda tak-
sim edilir ve elde edilen rakam-
lar o seçim çevresinde aldýklarý
geçerli oylara ilave edilir.

PPaassaappoorrttaa  mmüühhüürr  
Kanunda gümrük kullanýmý þu
þekilde düzenleniyor:
Gümrük kapýlarýnda seçmen oy
vermek için geldiðinde pasa-
portunu sandýk kurulu baþkaný-
na tevdi eder. Sandýk Kurulu
Baþkaný seçmenin pasaportun-
da adýný soyadýný, baba adýný,
yaþýný ve pasaport numarasýný
tespit eder. Seçmen sandýk
kurulu mührü ile mühürlenmiþ
olan birleþik oy pusulasý ile oy
zarfýný alarak oyunu kullanmak
üzere kapalý oy yerine girer.
Oyunu genel esaslara göre kul-
lanan seçmenin pasaportunun
Yüksek Seçim Kurulu'nca belli
edilen yerine "oyunu kullamýþ-

týr" diye bir ifade yazýlýr ve san-
dýk kurulu mührü ile mühürle-
nerek baþkanca imzalanýr.
Oyunu veren seçmene çizelge-
de isminin bulunduðu yer
imzalatýlarak oy verme iþlemi
tamamlanýr.

SSýýnnýýrrllaarraa  ssaannddýýkk  2255  HHaazziirraann��ddaa

Yüksek Seçim Kurulu, yurt-
dýþýnda yaþayan ve Türk va-
tandaþlýðýnýn yaný sýra baþ-
ka bir ülkenin vatandaþlýðý-
na daha sahip olan Türk-
lerin oy kullanma iþlemleri
ile ilgili genelgeyi yayýnladý.
Buna göre oy kullanýrken
pasaport dýþýnda bir kimlik
kabul edilmeyecek. Yayýnla-
nan genelgeye göre örne-
ðin Avusturya vatandaþý
olup da Türk vatandaþlýðý-
na sahip olan, ancak Türk
pasaportu bulunmayan bir
Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daþý geçerli pasaportu ol-
madýðý için oyunu kullana-
mayacak. Bunun için güm-
rüklerde oy kullanmak iste-
yenlerin Türk pasaportlarýný
muhakkak yanlarýna alma-
larý gerekiyor.

Bu ne saçmalýk?:
Çifte vatandaþlara oy
için pasaport þartý!
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Viyana�da iþletmelerin üçte 
biri göçmenlerin elinde

VViiyyaannaa- Avusturya�nýn baþken-
tinde 16.000�den fazla iþletme-
nin  göçmen kökenli kiþiler ta-
rafýndan iþletildiði ortaya çýktý.
Göçmen kökenli 16.000 iþlet-
meciden ise 11.000�inin ise A-
vusturya vatandaþlýðýna geçmiþ
olduðu belirtildi.  En fazla ya-
bancý kökenli iþletmeciler ise
5000 kiþi ile Polonyalýlardan
oluþuyor. Türkiyeli ve Eski Yu-
goslavyalý iþletme sahiplerinin
oraný ise bu grup içerisinde %7
civarýnda. Araþtýrmalar yabancý
kökenli iþletme sahiplerinin
yüzde 39�unun  iþ alanlarýný ve
kapasitelerini geniþletmeyi
planladýklarýný gösteriyor.  Bu a-
rada bu iþletmeler için bir hiz-

met ve bilgi aðý oluþturulmasý
gündemde. Göçmen kökenli iþ-
letme sahiplerinin özellikle dev-

let yardým ve teþvikleri konu-
sunda yeterince bilgilendirilme-
dikleri ve bunlardan sadece

%19�unun iþletmelerini açar-
ken yardýmlardan faydalandý-
klarý belirtiliyor.
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Yeþiller  Yabancý  yasalarýna  karþý  sesini  yükseltiyor:

AAvvuussttuurryyaa  YYaabbaannccýý  YYaassaallaarrýý  aaii-
lleelleerrii  bbööllmmeeyyee,,  ssuuççssuuzz  iinnssaannllaarrýý
iilllleeggaalliizzee  eettmmeeyyee  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..
ÝÝnnssaannllýýkk  ddýýþþýý  kkaannuunnllaarraa  hheerrkkee-
ssiimmddeenn  tteeppkkii  ggeelliiyyoorr..
VViiyyaannaa-  Yabancý yasalarý inanýl-
maz sonuçlar doðuruyor. Aile-
leri parçalýyor, huzuru bozuyor,
insanlarý �illegal� bir konuma
sokuyor. Daha önce defalarca
insan haklarýna aykýrý olduðunu
belirttiðimiz yabancý yasalarýna
Yeþillerden tepki gelmeye de-
vam ediyor. Yeþiller adýna Alev
Korun tarafýndan yapýlan bir
açýklamada Avusturya Yabancý
Yasalarýnýn yol açtýðý inanýlmaz
uygulamalara dikkat çekildi. Ýn-
sanlarýn, hiçbir suç iþlemedikle-

ri halde, artýk nikâh masasýn-
dan alýnýp sýnýrdýþý edildiklerinin
ve illegal bir konuma sokuldu-
klarýnýn belirtildiði açýklamada
Avusturyalýlarla evlenen yaban-
cý kökenlilere yapýlan insanlýk
dýþý muamelelere dikkat çekildi.
Açýklamaya göre bir evlilik dai-
resinin bildirimi ile nikâh masa-
sýna oturmaya dakikalar kala
yabancý kökenli biri sýnýrdýþý
edilmek üzere Avusturya ma-
kamlarýnca gözlem altýna alýn-
dý.  
Yabancý yasalarýnda biran önce
gerekli deðiþikliklerin yapýlma-
sýný isteyen Yeþiller SPÖ�ye bu
konuda verdiði sözleri tutmasý
çaðrýsýnda bulundu. 

�Eþleri nikâh masasýndan
alýp sýnýr dýþý ediyorlar�

Yapýlan araþtýrmalar AB Ülkelerine
iltica baþvurusu yapanlarýn sayýsýnýn
yýldan yýla hýzla düþtüðünü göste-
riyor. Avrupa Birliðinde 2006 yýlýnda
181 bin 770 göçmen iltica talebin-
de bulundu. 2002 yýlýnda bu sayý
405 bin 455 iken, 2003�de 337 bin
235, 2004�de 268 bin 565 ve
2005�te 227 bin 425 kiþi iltica talep
etti. Geçen yýl en fazla talep 27 bin
850 ile Ýngiltere�de yapýlýrken, Ýngil-
tere�yi 26 bin 270 kiþi ile Fransa, 24
bin 320 ile Ýsviçre ve 21 bin 30 kiþi
ile Almanya takip etti. 2006�da ilti-
ca talebinde bulunanlarýn kökenleri
ise þöyle: Irak�tan gelen ilticacýlarýn
oraný yüzde 10,6, Rusya�dan (özelli-
kle Çeçenistan) yüzde 7, Sýrbis-
tan�dan yüzde 7, Afganistan�dan
yüzde 4,1, Türkiye�den yüzde 4.
2005�te Iraklýlarý en fazla kabul e-
den ülkeler Ýsviçre ve Hollanda iken,
Sýrplar ve Ruslarý en fazla kabul
eden ülke ise Avusturya oldu. 

Ýlticacý sayýsý azalýyor
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VViiyyaannaa-  Avusturya Yabancý Po-
lisi son zamanlarda yaptýðý
kontrollerde birçok kaçak göç-
meni gözlem altýna aldý. Yapý-
lan araþtýrmalar son zamanlar-
da özellikle Hindistan ve Pakis-
tan kökenli birçok kiþinin Avus-
turya�da izinsiz olarak kaldýðýný
gösteriyor. Kaçak göçmenler
genellikle zor þartlar altýnda ya-
þýyor ve emekleri sömürülüyor.

Saatlik çalýþmalarý için çok az
ücret ödenen kaçak göçmenler
kaldýklarý evler için de çok para
vermek zorunda kalýyorlar. Ge-
nellikle inþaatlarda çalýþan yada
kýsa süreli iþler yapan izinsiz
göçmenler hep yakalama kor-
kusu içerisinde yaþýyor. Yakala-
nan göçmenler sýnýr dýþý edil-
mek amacýyla gözlem altýna alý-
nýyor.  

VViiyyaannaa- 34 yaþýndaki bir Türk
Viyana Ottakring�te, sokak or-
tasýnda eski kýz arkadaþýný ka-
çýrdý. 26 yaþýndaki Avusturyalý
kadýný kaçýran adam olaydan
sonra yakayý ele verdi.
Possinger Straße üzerinde
beklerken bir anda karþýsýna
çýkan eski arkadaþýný gören kýz
bir anada þaþkýna döndü. Eski
arkadaþý onu sýrtlayýp arabasý-
na atarak oradan uzaklaþtý.

Kaçýran kiþinin bir suç ortaðý
ise kýzýn yanýnda bulunan an-
nesini oyalayarak kadýnýn o-
laya müdahalesini önlemiþ ol-
du.  Anne kýzýnýn kaçýrýldýðýný
görünce yardým için koþtu. 46
yaþýndaki kadýn burada düþe-
rek bacaðýndan yaralandý.  Da-
ha sonra yakalanan  ve olay
zanlýsý olan adam gözaltýna
alýndý ve mahkeme karþýsýna
çýkarýldý. 

Asýlsýz gasp ihbarý
Viyana polisini

yanýlttý
VViiyyaannaa-  Viyana�da 22 yaþýndaki
bir Türkün �telefonum gasp
edildi� ihbarý Ottakring Polisi�ni
harekete geçirdi. �Zanlý oldu-
klarý iddia edilenler� bulununca
gasp iddiasýnýn yalan olduðu
ortaya çýktý. Olay þöyle geliþti:
22 Yaþýndaki bir Türk, borçlu
olduðu üç Türkle  Yppenplatz-
�da buluþtu. Ancak 22 yaþýnda-
ki genç borcu olan 250 Euro�yu
veremedi. Bunun yerine kardeþ
olan borç sahiplerine 90 Euro
ve telefonunu vermeyi teklif
etti. Ancak evine gittikten son-

ra telefonunu vermeyi içine ye-
diremeyen genç polisi arayarak
telefonunun gasp edildiði ihba-
rýný yaptý. �Suçlularý� ve kaldý-
klarý yeri de söyleyince polis ha-
rekete geçti. 
Polis bildirilen adreste aranan
üç kiþiyi, telefonu ve kullanýlan
arabayý bulunca üç kardeþ he-
men gözaltýna alýndý. Beþ saat
içeride kalan üç kiþi olayýn aslý
ortaya çýkýnca serbest kaldý.
Asýlsýz ihbarda bulunan genç
hakkýnda �iftira� suçundan so-
ruþturma açýldý.

Avusturya�da kaçak sayýsý artýyor

Türk, Avusturyalý eski kýz arkadaþýný kaçýrdý 



NNiiððddee-  Yaþamasý için akciðer
nakli gereken Pýnar Erdoðan, u-
çak bileti alýnmasýna raðmen
bürokratik engeller nedeniyle
Niðde�den Avusturya�ya gele-
medi. 
Akciðer nakli için Avusturya'da

olmasý gereken 7 yaþýndaki Pý-
nar Erdoðan, bürokrasi engelini
aþamadý. Ölüm-kalým savaþý ve-
ren Pýnar'ýn Avusturya'ya gele-
bilmesi  için ortaya çýkan büro-
kratik engellerin en iyi ihtimalle
6 ay içinde çözülebileceði orta-

ya çýktý. Çaresiz baba Ali Er-
doðan, "Kýzým göz göre göre
eriyor. Pýnar'ýmý birkaç gün için-
de Avusturya'ya yetiþtirmem
lazým. Yetkililerin yardýmcý ol-
malarýný istiyorum" dedi. Nið-
de'de kronik solunum yetmezli-
ði hastalýðý nedeniyle 5 çocu-
ðunu kaybeden Erdoðan ailesi,
son çocuklarý Pýnar'ý yaþatmak
için yoðun çaba sarf ediyor. Ne-
zihe ve Tahsin Kitapçý Ýlköðre-
tim Okulu öðrencisi Pýnar Er-
doðan'ýn, tedavi için Avusturya-
'ya gelmesi gerekiyordu.

Toplam tedavi tutarýnýn 300 bin
avro olduðu ilk etapta 150 bin
avroya ihtiyaç duyulduðu belir-
tilerek, Pýnar Erdoðan için
Ziraat Bankasý Niðde Þubesi'ne
yardým hesabý açýlmýþtý. 
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Küçük Pýnar�a Avusturya
yolunda bürokratik engel

VViiyyaannaa- Kýsa adý ATDB olan
Avusturya Týbbi Danýþma
Birliði 10. Viyana�da bulu-
nan ATIB Merkez binasýnda
bir saðlýk þöleni düzenledi.
Birliðin doktorlarý tarafýn-
dan saðlýk taramasý gerçe-
kleþtirilen þölene yaklaþýk
1000 kiþi katýldý. Saðlýk ta-
ramasý dahilinde kan þekeri
ve tansiyon ölçüldü. Saðlýk
danýþmanlýðý hizmetlerinin
de verildiði buluþmada ayrý-
ca doktorlar tarafýndan se-
minerler de gerçekleþtirildi.

ATDB�den
saðlýk þöleni 



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 16 Sayý 80POLÝTÝKAEEKKOONNOOMMÝÝ

Devletten küçük ve orta ölçekli iþletmelere teþvik 
VViiyyaannaa- Viyana�da bulunan
küçük ve orta ölçekli üretim
iþletmelere devlet teþviki yapýla-
caðý bildirildi. Toplam miktarý 2
milyon Euro olan devlet teþvi-
kinden Viyana�da bulunan top-
lam 4 bin iþletme faydalanabi-
lecek. Bunun için 4 Haziran ile
28 Eylül 2007 tarihleri arasý
müracaat zamaný olarak belir-
lendi. Teþvik fonuna marangoz,
baský-matbaa, mobilya ve ziy-
net eþyasý üretim iþletmeleri
gibi küçük ve orta ölçekli ve
üretim amaçlý iþletmeler baþvu-
rabilecek. Teþvik fonu ile üretici-
lere destek verilmesi ve üretim
ile ilgili fikirlerin ödüllendirilme-
sinin amaçlandýðý bildirildi. 
Devlet desteðinden faydalan-
mak için proje sunulmasý gere-
kiyor. 2006 yýlýnda da ayný
amaçla 8 milyon Euro�nun üze-
rinde teþvik primi daðýtýlmýþtý.

Teþvik edilecek projeler arasýn-
da örneðin þu   harcamalar yer
alýyor: Yeni makinalar almak,
çalýþanlarý eðitmek , patent
almak. 

DDeevvlleett  tteeþþvviikk  vveerriiyyoorr
bbiizziimm  hhaabbeerriimmiizz  yyookk

Ýþletme sahipleri ise devlet teþ-
viki ile ilgili yeterince bilgilendi-
rilmediðinden þikayetçi.
Esnaflar konu ile ilgili
Wirtschaftskammer�in görevini
yerine getirmediði düþüncesin-
de. 
Projeler son baþvuru tarihine
kadar www.wwff.gv.at/cockpit
internet sayfasýnda sunulabilir.
Verilen projeler uzmanlardan
oluþan bir komisyon tarafýndan
incelendikten sonra kimin ne
kadar alacaðý tespit edilebile-
cek.

70  bin  Euro�a  kadar  devlet  desteði  iþletme  sahiplerini  bekliyor  

VViiyyaannaa��ddaa  ttoopplluu  ttaaþþýýmm  aarraaççllaarrýý-
nnýý  kkuullllaannmmaa  bbeeddeellii  aarrttttýý..    TToopplluu
ttaaþþýýmmaa  üüccrreettlleerriinnee    %%1100��lluukk
zzaamm  yyaappýýllýýrrkkeenn,,  EEyyllüüll  AAyyýýnnddaann
iittiibbaarreenn  ppaarrkk  üüccrreettlleerrii  %%5500  oorraa-

nnýýnnddaa  aarrttttýýrrýýllaaccaakk..  AAyyrrýýccaa  ppaarrkk
eettmmeekk  bbeelliirrllii  bbööllggeelleerrddee  aarrttýýkk
ssaaaatt  2222::0000��yyee  kkaaddaarr  üüccrreettllii  oollaa-
ccaakk..  
VViiyyaannaa- Viyana Eyalet Yöneti-

mi�nin tepki çeken  kararý uygu-
lamaya konuldu. Buna göre
toplu taþýma araçlarýný kullan-
ma bedeli ve park ücretleri
zamlandý.  Wiener Linien tara-
fýndan yapýlan açýklamaya göre
Haziran ayýnýn baþýndan itiba-
ren tek biniþlik bilet ücretleri
1,50 Euro�dan 1,70  Euro�ya
yükseldi.  Yýllýk biletlerin yeni fi-
yatý ise 449 Euro oldu.  49,5
Euro olan aylýk kartlar da ayný
þekilde %10  zamlandý.  Viya-
na�da toplu taþýma ücretlerine
2002 yýlýndan beri zam yapýl-
mamýþtý.
Viyana yönetiminin en çok
tepki çeken zam kararý ise kýsa
süreli park ücretlerindeki artýþ
konusunda gerçekleþti. Buna
göre 2007 Eylül ayýndan itiba-
ren park ücretleri %50 oranýn-
da artacak. Þehir içinde belirli
bölgelerde uygulanan ücretli
park sistemi ayrýca saat
22:00�ye kadar geçerli olacak.

Buna göre bir saatlik park ücre-
ti 80 Cent�ten 1,20 Euro�ya
çýkacak. Yýllýk park kartý ise
%28�lik artýþla 135 Euro�ya
yükselecek.

Viyana�da �toplu taþýma� ücretleri zamlandý 
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Baþbakan Gusenbauer Ýstanbul�da ne yaptý?
AAvvuussttuurryyaa  BBaaþþbbaakkaannýý  AAffrreedd  GGuu-
sseennbbaauueerr  öönneemmllii  bbiirr  ttooppllaannttýýyyaa
kkaattýýllmmaakk  üüzzeerree  ÝÝssttaannbbuull��ddaayyddýý..
5555..��ssii  ddüüzzeennlleenneenn  bbuu  ttooppllaannttýý-
ddaa  yyiinnee  ddüünnyyaannýýnn  öönnddee  ggeelleenn
ssiiyyaassiilleerrii  vvee  kkaannaaaatt  öönnddeerrlleerrii
bbüüttüünn  ddüünnyyaayyýý  iillggiilleennddiirreenn  bbiirr-
bbiirriinnddeenn  öönneemmllii  kkoonnuullaarrýý  mmaassaa-
yyaa  yyaattýýrrýýllddýý..  

ÝÝssttaannbbuull-  Avusturya Baþbakaný
Alfred Gusenbauer�in Ýstanbul-
da bulunma amacý Bilderberg
toplantýsýna katýlmaktý. Basýna
kapalý olarak gerçekleþtirilen
toplantýda, yeni dünya düzeni,
Türkiye, Orta Doðu, Avrupa,
ABD, demokrasi ve popülizm,
nükleer silahlarýn yayýlmasýnýn
önlenmesi, bilgi teknolojileri ve
iklim deðiþikliði gibi konular ele
alýndý.
Toplantýya Gusenbauer�in yaný-
sýra, Hollanda Kraliçesi Beatrix,

Ýspanya Kraliçesi Sofia, Belçika
Veliaht Prensi Philippe, Yuna-
nistan Ekonomi ve Maliye Ba-
kaný George Alagoskufis, Porte-
kiz'in eski Baþbakaný Francisco
Pinto Balsemao, eski Fransa
Dýþiþleri Bakaný Michel Barnier,
Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt,
Ýsveç Maliye Bakaný Anders
Borg, Hollanda Dýþ Ticaret Ba-
kaný Frank Heemskerk, Finlan-
diya Maliye Bakaný Jyrki Katai-
nen, eski ABD Dýþiþleri Bakaný
Henry Kissinger, Fransa Tarým
Bakaný Christine Lagarde, Ýrlan-
da Adalet Bakaný Michael
McDowell, IMF Baþkaný Rod-
rigo De Rato, AB Komisyonu-
nun geniþlemeden sorumlu ü-
yesi Olli Rehn ve ABD'nin
Ankara Büyükelçisi Ross Wilson
gibi tanýnmýþ konuklar katýldý. 
Toplantýnýn Türkiyeli katýlýmcýla-
rý arasýnda ise Devlet Bakaný ve

Baþ müzakereci Ali Babacan,
Dýþiþleri Eski Bakaný Hikmet
Çetin, BM Kalkýnma Programý

Baþkaný Kemal Derviþ, TÜSÝAD
Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýn-
dað gibi isimler vardý. 

Gusenbauer
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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??  

CCeevvaapp:: 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 ar-
dýndan evi tahliye davasý açýla-
bilir. Yazýlý ihtar herhangi bir
þekle baðlý deðildir. Kendiniz
de kiracýnýza belirli bir vakte
kadar belirteceðiniz bir hesap
numarasýna geciken kira be-
delini yatýrmasý gerektiðini
yazýlý olarak bildirebilirsiniz.

Haklý olarak yapacaðýnýz iki
adet ihtardan sonra Türki-
ye�de ilgili Asliye Sulh Mahke-
mesi�nde tahliye davasý açabi-
lirsiniz. Eðer kira anlaþmanýzýn
süresi dolmuþ ise ihtar çekme-
den de tahliye davasý açabiliri-
niz. Ödenmeyen kira bedelleri
ve gecikme faizleri  için de ay-
rýca dava açmanýz gerekiyor.

SSoorruu::  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  zzoorrllaa  eevv-
lleennddiirrmmeekk  bbiirr  ssuuçç  mmuu??  NNeerreeyyee
þþiikkaayyeett  eeddiilleebbiilliirr??  
CCeevvaapp:: Avusturya�da birini
zorla evlendirmek 2006 yýlýn-
dan beri suçtur. Zorla evliliðe
yol açanlar 6 ay ile 5 yýl arasýn-
da hapis cezasýna çarptýrýlýrlar.
Þikayet için herhangi bir polis
merkezine gidip durumu bil-
direbilir yada savcýlýða direk
dilekçe verebilirsiniz.  

SSoorruu::  ÝÝþþlleenneenn  ssuuççllaarrddaann  ddoollaayyýý
mmaaððdduurr  oollaann  iinnssaannllaarraa  vveerriilleenn
hheerrhhaannggii  bbiirr  yyaarrddýýmm  vvaarr  mmýý-
ddýýrr??  VVaarrssaa  þþaarrttllaarrýý  nneelleerrddiirr..  
CCeevvaapp:: Avusturya�da suç ma-
ðdurlarýnýn zararlarýnýn devlet
tarafýndan karþýlanmasýný ön-
gören ve konu ile ilgili düzen-
lemeleri içeren bir kanun var-
dýr (Verbrechenopfergesetz).
Bu kanuna göre; Ýþlenmesi
durumunda Avusturya Ceza
Kanunu�nda en 6 ay ceza ön-
görülmüþ bir suçtan dolayý ya-
ralanan yada hayatýný kaybe-
den kiþiler ilgili kanunun belir-
lediði yardýmlara hak kaza-
nýrlar. Ancak bunun için Avru-
pa Birliði  yada Avrupa Ticaret
Odasý Ülkelerinden birinin va-
tandaþý olmak gerekir. Ayrý
iþlenen suça hiçbir þekilde ka-
rýþmamýþ olmak gerekir. Bu
þartlar yerine geldiðinde suç
maðduru olmuþ kiþinin saðlýk
masraflarý ve maðduriyetin-
den dolayý meydana gelen za-
rarý (gelir kaybý gibi)  karþýla-
nýr. 

SSoorruu::  BBeettrriieebbsskkoosstteenn  nneeddiirr,,
nneelleerrddeenn  oolluuþþuurr??
CCeevvaapp::  Betriebskosten bir bi-
nanýn yada yaþama alanýnýn
düzenli bir þekilde iþleyebilme-
si ve devamý için gerekli faaliy-
et masraflarýdýr. Betriebkosten
miktarýnýn belirlenmesinde e-
vin büyüklüðü önemli bir öl-
çüttür. Avusturya Kira Hukuku
gereðince þu harcamalar için
Betriebskosten talep edilebilir:

�Devam etmekte olan su sað-
lama harcamalarý
� Kanal temizliði, Baca temiz-
liði, haþere ile mücadele mas-
raflarý, çöplerin kaldýrýlmasý
� Binanýn genel kullaným yer-
lerinin aydýnlatýlmasý
� Yangýn, su baskýný vb. sigor-
talama iþlemleri
� Kiracýlarýn onaylamasý halin-
de kasýrgaya ve cam kýrýlmasý-
na karþý sigorta maliyeti (kira-
cýlarýn en az yarýsýnýn onayla-
masý halinde)
� Bina yönetim masraflarý
� Ev yöneticisi ücreti
� Vergi giderleri

Eðer sizden, gereðinden daha
fazla para alýndýðýna inanýyor-
sanýz, ödemeler ile ilgili kayýt-
lara bakma hakkýna sahipsi-
niz.

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

Hukuk-Forum Mag.iur. Cafer EminoðluMag.iur. Cafer Eminoðlu
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Western Union Türkiye�ye 2006�da 
2.5 Miyar $ para taþýdý

Türkiye'nin 2.5 milyar dolar ile
Western Union tarafýndan en
çok para gönderilen ilk 15 ülke
arasýnda yer aldýðý bildirildi.
Dünya çapýnda 269 milyar
dolar para taþýndýðýný söyleyen
Western Union Avrupa, Orta-
doðu, Afrika ve Güney Asya
Baþkaný Hikmet Ersek, 2001 kri-
zinden sonra Türkiye'nin para
yollayan ülkeler arasýnda hýzla
yükseldiðine dikkat çekti. Tür-
kiye'nin yaþanan ekonomik kriz-
den önce Avrupa'da yaþayan
Türklerden para gönderilen ül-
keler arasýnda yer aldýðýný belir-
ten Ersek, "Ekonomik büyüme
ve istikrarýn yakalanmasý, ya-
bancý yatýrýmlarýn artmasý ve iþ
alanlarýnýn oluþmasý ile Türki-

ye'den para gönderimi hýzlý bir
artýþ yaþadý. Kriz döneminden
önce Türkiye'ye para gönderimi
yüzde 70, Türkiye'den para
gönderimi yüzde 30 seviyele-

rinde iken þimdi bu oran yarý
yarýya yaklaþtý. 2006 yýlýnda
Türkiye'ye 2.5 milyar dolar para
taþýdýk" dedi. 
Western Union'un 2006 yýlýnda

46 milyar dolar para taþýdýðýný
ifade eden Ersek, para taþýma-
cýlýðýnýn her yýl ortalama yüzde
8'lik bir büyüme yaþadýðýna iþa-
ret etti.
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Türk Erkeklerinin U Meraký
Hüsranla Sona Eriyor

UUzzuunn  zzaammaannddýýrr  ddiikkkkaattiimmiizzii  ççeekkeenn  vvee  ttoopplluumm  oollaarraakk  kkaannaayyaann  bbiirr  yyaarraammýýzz  oollaann,,  TTüürrkk  eerrkkeekklleerriinniinn
AAvvuussttuurryyaa��yyaa  kkoommþþuu  üüllkkeelleerrddee  ddüüþþttüükklleerrii  ffuuhhuuþþ  bbeellaassýýnnýý  eellee  aallýýyyoorruuzz..

Haber/  Ergün  Sert
Viyana-  Çek Cumhuriyeti, Slovakya
ve Macaristan�daki fuhuþ sektörü-
nün geliþmesinde büyük rol oynay-
an Türk erkeði AB sýnýrlarýnýn geni-
þlemesiyle bayan Bulgar Türkleri
için de umut kaynaðý oldu. Þuan
onlarla evli olanlara sözümüz yok.
Fakat evliliðini mahfeden, maddi
anlamda çok aþýrý derecede kulla-
nýlmýþ olan Türk erkeðinin durum-
larýný göz önüne sermek amacýný
taþýyor bu haber.  Bu bataklýkta bu-
lunan beylerin çoðu genellikle evli.

Günü  birlik  gezilerle  baþlýyor
herþey

Günü birlik gezilerle baþlayan bu
merak ilk etapta çok cezp ediyor.
Fakat zamanla tam bir sömürge
tuzaðýna dönüþüyor. Çocuk ve to-
run sahibi beylerin eþlerine �arka-
daþ Slovakya yolunda kalmýþ, yurt
dýþýndan  ticaret yapacaðýz, kahve-
ye gidiyorum, arkadaþlarla sohbet
edeceðiz� gibi bahanelerle  yola
çýktýklarý belirtiliyor. 
Birebir görüþtüðümüzde birçok
þeyi itiraf eden beyler var. Fakat Fo-
toðraf çekiminde çekimser kalýyor-
lar. Ayný zamanda düþtükleri tuzak

ve yaþadýklarý gasp olaylarýndan
dolayý da polise gidemeyen beyler
yakayý ele vermektense  bu yaþadý-
klarý olayý yutmayý tercih ediyorlar.
Bu zevk para kaybýna, kýyafet, ara-
ba ve ev alýmýna kadar çýkabiliyor.
Elimize Çek cumhuriyetinde ve Vi-
yana�daki saunalarda çekilmiþ fo-

toðraflarý vermek isteyen bir beyin
teklifini de geri çevirdik.  Amacýmýz
kimsenin yuvasýný yýkmak deðil
tamamen halkýmýza hizmet etme
düþüncesi. 

�Türk  erkeðinin  cinsel  iliþkiye  düþ-
künlüðü  genellikle  hüsran  ve  mad-
di  zararlarla  sona  eriyor�
Hovarda beylerle sohbetimiz istek-
leri üzere �anonim itirafçý� olarak
yer alacak haberimizde. Zafer Ca-
mii Basýn Sözcüsü Mevlüt Kaya�nýn
desteðiyle Salih Kaya`ya ulaþtýk ve
kendisi bugüne kadar kendi yaþa-
dýðý tecrübeleri ve çevresinde geli-
þen bazý olaylarý bize aktardý. 

Salih  Kaya  ile uzun bir söyleþi yap-
týk. Bakýn bize bugüne kadar Türk
erkekleri üzerinde ne biçim pis o-
yunlar oynandýðý nasýl anlattý:

Ben yaklaþýk 1987 yýlýndan beri
Avrupa sýnýrlarý içinde týr þoförlüðü
yapýyorum. Avusturya`dan Slo-
vakya, Cek Cumhuriyeti, Macaris-
tan,Ukrayna, Romanya, Bulgaris-
tan, Litvanya, Rusya ve Almanya-
`ya mal taþýyorum. Tabi ki bu esna-
da birçok olaya þahitlik yapýyoruz

ve hatta bizzat yaþýyorum. Türk
erkeðinin cinsel iliþkiye düþkünlüðü
genellikle hüsran ve maddi zarar-
larla sona eriyor. Ve sunu söyleme-
liyim ki �Ben Anadolu Kadýnýnýn
kesip attýðý týrnaðýný  baþka bir ba-
yana deðiþmem!� Herkes eþinin
kýymetini bilsin !

�Hafta sonlarý Çek Cumhuriyeti�nin
Znajmo ilinde birçok disko Türk
beylerinden gecilmiyor. Ortam yak-
laþýk %60 oranla türk beyleri ile
dolu. Eðlencenin ucuz olmasý, ka-
dýnýn bol olmasý ve Almanca�yý bil-
memeleri büyük bir unsur. Pavyon-
larda tanýþtýklarý hayat kadýnlarý ile
diskoda buluþan beylerimiz hayat
kadýnýnýn pavyonda tanýþtýðý baþka
bir beye tercih etmesi en büyük
kavga unsurlarýndan biri oluyor. 

� Çek Cumhuriyetinde bir dostu-
muz Ukraynalý bir bayanla tanýþýr. 
Bayanýn 2. dostu olmayý kabul
eder. Ve Bayanýn 1. arkadaþý Avus-
turya�dandýr.
Bayana o kadar kapýlýr ki esinin
tesettürünü ve pasaportunu alýr.
Ukraynalý bayaný Avusturya�ya
getirmek için Çek Cumhuriyeti�ne

Mevlut Kaya

Salih Kaya
Ergün  Sert



YENÝ VATAN GAZETESÝ

GGÜÜNNCCEELLSayý 80 Sayfa 21

giden bu gözü dönmüþ arkadaþý-
mýz kýza �giy bunlarý seni eþimin
pasaportuyla Avusturya`ya soka-
caðým� teklifinde bulunur.  Akilli
Ukraynalý bayan bu teklifi kabul
etmez. Çünkü sýnýrdan adam kaçýr-
manýn cezasý en az 6 yýl hapisten
baþlýyor. Ayný zamanda aþýrý dere-
cede cezasý da vardýr. Gözü dön-
müþ arkadaþýmýz kadýnýn bu akýllý-
ca tercihi sonucu bu riske girmez
ve baþý bir nevi dertten kurtulur.

Hayat  kadýnlarý  devamlý
dolandýrýyor

� Mesela Romanya`da týr þoförü-
nü dolandýrýp 350 Euro�sunu alan
bir hayat kadýný. Ertesi gün 50
Eurosu�yla kalkýp birçok kiþiye ziya-
fet vermesi, Ziyafeti verirken de
onu nasýl kandýrdýðýný övünerek
anlatmasý bir Türk erkeðinin uçku-
runun ne kadar kolay kurbaný ola-
bileceðini göz önüne serdi. Erkeðe
sadece ben söz bir daha baþka bir
erkekle beraber olmayacaðým ama
bunu yapabilmem için bana hafta-
lýk harçlýðýmý ver demesi yeterliydi.
350 Euroyu alýp ertesi gün ayný iþe
devam etmesi en basit örneðiydi.

� Birçok hayat kadýný Türk erkekle-
ri ile beraber olduklarýnda dert

yanar. Annem, babam, çocuðum
veya kardeþim hasta muayene veya
ameliyat olmasý gerek bana para
lazým vs. gibi birçok bahanesi olur
bu esnada. Kadýna yaranabilmek
için 1000 Euro gibi büyük meblað-
larý bu tarz yerlerde hemen verebi-
liyorlar. Tamamen tezgah olan bu
olay Türk erkeðinin en çok düþtüðü
tuzaklardan biri. 

�Yardým  adý  altýnda  para  talep
ediyorlar�

� Bir Türk dostumuz Slovakya�da
yaþýyordu. Onun yanýna buradan
çok arkadaþýmýz geliyordu ve amaç
her zamanki gibi uçkur merakýydý.
Hepsi amacýna ulaþýyordu. Ama
bedelleri çok pahalý oluyordu. Ben
yanýmýza gelen erkeklerle hep soh-
bet ediyordum. Hepsi kadýnlarý el-
de ettiklerini anlatýyordu. Fakat da-
ha sonradan Mutlaka ya parasýný
çalýyorlardý yada yardim adý altýnda
para talep ediyorlardý. Ne kadar ar-
kadaþýmýz yanýmýza geldiyse hep
bataklýða saplandý.

� Yine Viyana`dan bir tanýdýðýmýz
Slovak bir bayanla beraber oluyor.
Samimiyet arttýktan sonra kadýnýn
oðlunun basýnýn belada olduðunu
ve paraya ihtiyacý olduðunu belir-
tiyor. Ýlerleyen zamanlarda adam
izin parasýný, maaþýný ve üzerinde
bulunan altýn kolye, künye ve evli-
lik yüzüðünü kahvesine koyulan
uyku hapý ile kibarca gasp edildik-
ten sonra uyandýðýnda hiçbir þey
olmamýþ gibi davranmýþtý.

� Slovakya�da sizi bir eve davet
ederler; ama özellikle arabasý güzel
olan beyleri. Güzelce kahvenizi

içersiniz ikram görürsünüz. Ziyaret
bittiðinde kapý önündeki lüks ara-
banýz bir anda uçmuþtur. Bu ara-
banýzý geri alabilirsiniz ama En az
400 Euro�dan baþlayan rakamlarla.
Bu rakam arabanýz ne kadar lüks
ise o kadar yükselir.

� Çek Cumhuriyeti�nde Bir dostu-
muz Panayýrda bir bayanla tanýþýr.
O gün muhabbet arttýktan sonra
adam iyice ümitlenir bir anda ba-
yanýn doðum günü olduðu ortaya
çýkar. 50 kiþilik süper bir organiza-
syon. Ýçecekler yiyecekler masalar
tam donaným. Bilin bakalým bu
masraflarý kim karþýlar? Tabi ki bi-
zim cömert ve uçkuruna düþkün
bonkör Türk erkeði. Aksam sonun-
da yaklaþýk 500 Euro�yu askýn bir
masraf ortaya çýkar artý Türk erkeði
tabiri caizse istediðini elde edeme-
den geri döner. Bu ortama ben
daha sonradan bir arkadaþýmla
katýldým. Görkemli bayaný tavlayan
bu arkadaþýmýz bize dert yakýnmýþ-
tý. � Yahu bu günde kýzýn doðum
günü olacaðý tuttu� Yanýmda ge-
tirdiðim arkadaþýmýz da söyle de-
miþti � Senin gibi ördekler oldukça

bu kýzýn doðum günü çok olur �.

�Eþlerinizin  kýymetini  bilin�
Salih Kaya, Röportajýmýzýn sonun-
da Türk beylerine þu tavsiyede bu-
lundu: �Helalinizden vazgeçmeyin.
Hayat kadýnlarýna gösterdiðiniz
hürmetin yarýsýný bile eþinize gös-
terseniz hayatýnýz daha deðiþik
olur ve mutluluk dolu olur! Ben
Anadolu Kadýnýnýn kesip attýðý týr-
naðýný  baþka bir bayana deðiþ-
mem!�

�O  kadýnlar  yüzünden  birçok  gen-
cimiz  hapishanelerde�

Ýsminin açýklanmasýný istemeyen
bir maðdur bize þunlarý anlattý:
Ben 4 Çocuk babasýyým. 10 senedir
Çek Cumhuriyeti , Slovakya ve Ma-
caristan`a eðlenmeye giderim. 82
km Çek Cumhuriyeti, 94 km Ma-
caristan , 65 km Bratislava  mesafe
olduðu için gitmek sorun olmuyor.
Hafta sonlarý saat 9 da buradan
çýkýyoruz. Sabah 4 de evde oluyo-
ruz. Eve geldiðimizde eþimize kah-
vedeydik kaðýt oynadýk diyoruz.
Mesela bu yaz dönemleri eþini
hava alanýndan Türkiye�ye gönde-
ren bazý beyler , yalnýzlýðýný kutla-
maya Bratislava�ya gidiyor. Birçok
gencimiz kavga ediyor. Hayat ka-
dýnlarý yüzünden. Ben þunu da
iddia ediyorum: �sadece bu yüz-
den hapis yatan birçok gencimiz
vardýr.�  Oraya takýlan gençlerimi-
zin bazýlarý da uyuþturucu baðýmlý-
sý olduðu için gidiyor. Bende de bir
alýþkanlýk yaptý kopmak istiyorum
ama bir türlü kopamýyorum. 

Baþka  bir  anonim  itirafçý  ise
þunlarý  anlattý:

�Bir gün cep telefonuma Bulgar bir
bayandan mesaj geldi. Beni arar
mýsýnýz, sizinle tanýþmak istiyorum
diye. Ben de aradým. Baya sohbet
ettik telefonda. Daha sonra Avus-
turya�ya gelmek istediðini söyledi
fakat parasýnýn olmadýðýný belirtti. 

Haberin  devamý  Sayfa  22�de

Zeki Þeker

Mevlut Kaya
Zafer Camii
Basýn sözcüsü

Ergün  Sert
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mýsýnýz, sizinle tanýþmak istiyorum
diye. Ben de aradým. Baya sohbet
ettik telefonda. Daha sonra Avus-
turya�ya gelmek istediðini söyledi
fakat parasýnýn olmadýðýný belirtti.
Ben de 500 Euro gönderdim. Gel-
sin diye. Ben dört gözle beklerken
bir telefon geldi babam rahatsýz-
landý hastanede diye. Aradan 1
gün geçti bana dedi ki 2000 Euro
lazým dedi babam ameliyat olacak
diye. Ben de gönderdim.Daha
sonra kýzdan ne haber var nede bir
þey! Resmen beni dolandýrdý. Fakat
evli olduðum için ve bu olaydan
eþimin haberi olursa beni boþaya-
caðý için ben dava veya herhangi
bir resmi kuruma bas vurmayý ter-
cih etmedim. Ben dersimi aldým. �

Bedelleri  aðýr  olan
toplumsal  bir  sorun

Zafer Camii Hocasý da bu konuda
görüþ belirtti: 
Bu pisliklerin sorunu kendi özümü-
zü bilmemekten baþlar. Bir Müslü-
man�ýn ilk önce Islamý anlamasý ge-
rekiyor. Ýnsan yer ve içer. Helalin-
den su , süt, meyve sularýndan fay-
dalanmasýný öðretmezsen o zararlý

olan içkilerle bu ihtiyacýný giderir.
Ýnsanin 2 yönü vardýr maddi ve
manevi, yani ruhi yönü  . 
Önemi olan ruhi durumudur.
Gerçek olan bilgilerle hakiki imaný
elde etmedir. Bu imaný ibadetle
beslemek gerekir. Bu dünyada imti-
handa olduðumuzu hatýrlayýp bu
dünyadan sonra bir baþka dünyaya
geçiþ yapacaðýmýzý unutmamalýyýz.
Ýnsanýn kendi arzu ettiði mutlulu-
ðu yanýndaki insanlara da vermeli-
dir. 
Bizi bu haberde yardýmcý olan
Mevlüt Kaya`ya  öncelikle teþekkür
ederiz. Kendisine sorduk, neden
bize yardim ediyorsunuz diye.
Kendisi �ben de bir zamanlar bu
illete düþtüm fakat þuan Allah�a
þükür zarar almadan döndüm bu
iþten . Herkes bu yaþanan tecrübe-
lerden ibret alsýn ! Bu haberi okuy-
up 1 kiþiyi kurtarsak toplumumuz
için bir faydadýr. Herkes evinin kýy-
metini bilsin! Oralardaki kadýnlar
bizim eþlerimizin bize gösterdiði
tolerans ve saygýyý göstermezler! 
Bu ise girmemiþlere de tavsiyem
var! Sakýn bulaþmayýn! Resmen bir
bataklýktýr bu.� dedi.
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KKrroonnee  GGaazzeetteessii��nniinn  ddoolldduurruuþþaa  ggeettiirrddiiððii  ýýrrkkççýý  ççeetteelleerr  ssaallddýýrrýýyyoorr

HHaabbeerr//YYoorruumm
VViiyyaannaa- Mayýs ayýnýn sonunda
yakalanan bir dazlak çetenin
yabancýlara yönelik onlarca sal-
dýrý olayý gerçekleþtirdiði ortaya
çýktý. Her þey bir Türkün Sim-
mering�te gece vakti bu çete
üyeleri ile karþýlaþmasý ile baþla-
dý. Bu karþýlaþmadan birkaç
dakika sonra 46 yaþýndaki Türk
kendini kanlar içerisinde yerde
buldu. Dört dazlak onu silahla
tehdit ettiler, tekme ve yumru-
klarla etkisiz hale getirdiler.
Ancak yerde kanlar içinde ya-
tan adam polisi haberdar
etmeyi baþardý  ve birkaç daki-
ka sonra çete üyeleri yakayý ele
verdi. Gözaltýna alýnan dazla-
klarýn ifadeleri alýndýktan sonra
tek suçlarýnýn bu olmadýðý
ortaya çýktý. Ýfadeler doðrultu-
sunda belirlenen diðer dört kiþi
ile birlikte dazlak çetesinin
onlarca suç iþlediði belirlendi.
Daha önce, en az 10 hýrsýzlýk,
üç yaralama ve onlarca mala
zarar verme suçlarýna karýþtýkla-
rý belirlenen dazlaklar, saldýrý
aracý olarak da daha çok sopa
kullandýlar. 
Kurbanlarýný genellikle dýþ gö-
rünüþü itibari ile yabancý oldu-
klarý anlaþýlan kiþilerden seçen
dazlaklar, dövecek kimseyi bu-
lamayýnca yabancýlarýn arabala-
rýna saldýrdý. Çete üyesi dazla-

klarýn alkol baðýmlýsý olduðu ve
uyuþturucu kullandýklarý belir-
lendi. Çetenin maðduru olan
birçok kiþinin korkudan baþýna
gelenleri polise bildirmediðin-
den þüphe ediliyor. Olayýn saný-
klarýndan beþ dazlak yargýlan-
malarýný beklemek üzere gözal-
týnda tutuluyor. 
Çete yakayý ele verdikten sonra
Avusturya medyasýnda konu ile
ilgili haberin veriliþ tarzý ise dik-
kat çekti. Medyanýn neredeyse
tamamý olayý �yabancýlara sal-
dýran dazlak çete� baþlýk yada
içeriði ile verirken Krone Ga-
zetesi�nin piþkinliði, �bu kadar
da olmaz� dedirtti. Krone diðer
gazetelerin aksine saldýrýnýn ya-
bancýlara yönelik ýrkçý bir saldýrý
olduðundan hiçbir þekilde bah-
setmedi. Aksine dazlaklar çete-
sini �yoldan geçenlere saldýran
bir çete� þeklinde verdi. Suç iþ-
leyen yabancýlarý özellikle aidiy-
etlikleri ile haber yapan ve her
seferinde de yabancý düþmanlý-
ðý yapan Krone�nin bu olay kar-
þýndaki gizleme çabasý akýllara
þu soruyu getiriyor: Acaba Kro-
ne halk içine ektiði nefret ve
ýrkçýlýk tohumlarýnýn meyve ver-
meye baþlamasý ile birlikte ken-
di suç ortaklýðýnýn ortaya çýk-
masýndan mý korkuyor? Yoru-
mu okuyucularýmýza býrakýyo-
ruz. 

Dazlaklar Türklere saldýrdý gazete gizledi
GGeeççttiiððiimmiizz  hhaaffttaallaarrddaa  yyaakkaallaannaann  vvee  bbiirrççookk  yyaabbaannccýýyyaa  ssaallddýýrrddýýkkllaarrýý  oorrttaayyaa  ççýýkkaann  bbiirr  NNaazzii  ççeetteessii  iillee  iillggiillii  hhaabbeerrii  KKrroonnee  GGaazzeetteessii  ööyyllee  bbiirr  ppiiþþ-
kkiinnlliikkllee  vveerrddii  kkii  aaddeettaa  ssuuçç  oorrttaakkllýýððýýnnýý  bbeellllii  eettttii..  YYaabbaannccýýllaarraa  kkaarrþþýý  kkýýþþkkýýrrttýýccýý  bbiirr  yyaayyýýnn  ppoolliittiikkaassýý  ggüüddeenn  KKrroonnee��nniinn  aakkssiinnee  ddiiððeerr  ggaazzeetteelleerr
hhaabbeerrii  ��yyaabbaannccýýllaarraa  ssaallddýýrraann  ççeettee��  ddiiyyee  vveerrddii..  

SSuuçç  iiþþlleeyyeenn  ggööççmmeennlleerrii  hheerr  sseeffeerriinnddee  ��YYaabbaannccýýllaarr  yyiinnee  ssuuçç
iiþþlleeddii��  þþeekklliinnddee  hhaabbeerr  yyaappaann  KKrroonnee,,  oollaayyýýnn  mmaaððdduurruu  oollaann

yyaabbaannccýýllaarrddaann  bbuu  sseeffeerr  hhiiçç  bbaahhsseettmmeeddii..

DDiiððeerr  ggaazztteelleerr  iissee  hhaabbeerrii  ��yyaabbaannccýýllaarraa  ssaallddýýrrýý��  ddiiyyee  vveerrddii..
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VViiyyaannaa- 80�li yýllarda müca-
dele hayatýna adým atan
Avusturya Türkiyeli Ýþçi-Genç-
lik Federasyonu (ATÝGF) 20.
yýlýný çeþitli etkinliklerle kutla-
dý.  Kendisini  ýrk, dil, din,
renk ve cinsiyet ayrýmý olmak-

sýzýn halklarýn eþit haklar te-
melinde kardeþçe yaþamasýna
adayan iþçi derneði olarak
tanýmlayan kuruluþ yýldönü-
mü münasebetleri ile çeþitli
mitingler, yürüyüþler ve pa-
neller gerçekleþtirdi. 

Avusturya ABF�den Kültür Þenliði

AAvvuussttuurryyaa  AABBFF  HHaazziirraann  aayyýýnnýýnn
bbaaþþýýnnddaa    ��KKüüllttüürrlleerr  aarraassýý  MMüüzziikk
ÞÞöölleennii��  aaddýý  aallttýýnnddaa  bbiirr  ssookkaakk
þþeennlliiððii  ddüüzzeennlleeddii..  AAççýýkk  hhaavvaa
þþeennlliiððii  oollaarraakk  oorrggaanniizzee  eeddiilleenn
pprrooggrraammddaa  bbiirr  kküüllttüürr  mmoozzaaii-
ððiinnee  ddöönnüüþþttüü..  
Türkiye�den baþta Arif Sað ol-
mak üzere birçok tanýdýk  sa-
natçýnýn katýldýðý ve 2 Haziran
tarihinde gerçekleþen þenlik

coþkulu bir havada gerçekleþti.
Þölende Musa Yýlmaz, Hüseyin
Güler gibi yerel sanatçýlarýn
yanýsýra St.Pölten ANK ve Viya-
na AKM folklör ekipleri,  Avus-
turya�da tanInmIþ bir müzik
grubu olan Tschuschenkapelle
ve Grup Safran  sahne aldýlar.
Çocuklar için özel olarak 5x5 m
kare kare büyüklüðünde bir
�LUFTBURG�un�da konulduðu

þenliðe yoðun bir katýlým ger-
çekleþti. 
Þenlik bitiminde bir de film
gösterimi gerçekleþtirildi. Se-
naryosu ve Yönetmenliði Ömer
Uður  tarafýndan hazýrlanan M.
Ali Alabora ve Sibel Kekili�nin
baþ rollerini paylaþtýðý eve dö-
nüþ filmi Program akýþý içinde
yer aldý. Þenliðe  birçok tanýn-

mýþ siyasetçi katýlýrken Alevi Fe-
derasyonu Genel baþkaný M.Ali
Çankaya yaptýðý konuþmasýnda
Avusturya Alevi Birlikleri Fede-
rasyonu olarak hep iyiden ve
güzel den yana olduklarýný an-
cak  bunu yeterli görmedikle-
rini, daha güzel etkinliklere im-
za atma uðraþýnda olduklarýný
belirtti.

ATÝGF 20. yýlýný kutladý

Avusturya'nýn Türkiye Büyük-
elçisi Heidemaria Gürer, A-
vusturya'nýn Bursa Fahri Kon-
solosu Sedat Diniz'i, yaptýðý
çalýþmalarýndan dolayý ''Avus-
turya Altýn Liyakat Niþaný''yla
ödüllendirdi. Otantik Otel'de
yapýlan törende konuþan Bü-
yükelçi Gürer yaptýðý konuþ-
mada, 1996 yýlýndan beri
Avusturya'nýn Bursa fahri
konsolosluðu görevini üstle-

nen Diniz'i Avusturya'ya bu-
lunduðu büyük hizmetlerin-
den dolayý bu niþanla ödül-
lendirmeye karar verdiklerini
söyledi. Öte yandan gazeteci-
lerin sorularýný da cevapland-
ýran Büyükelçi Gürer, Türkiye
ile AB iliþkilerinin iyi yolda
devam ettiðini ifade ederek,
seçim sonrasýnda çalýþmala-
rýn daha net þekilde ilerleye-
ceðini belirtti.

Avusturya�nýn Bursa Fahri
Konsolosu�na liyakat niþaný

Sedat  Diniz
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'Kadýn liderlerin sayýsý artýrýlsýn'
VViiyyaannaa-  �Ýktidardaki Kadýnlar ve
Ortadoðu'da Barýþ� konulu yu-
varlak masa toplantýsýna ev sa-
hipliði yaptý. Houfburg Sara-
yý'nda gerçekleþen toplantýya
baþta  Avusturya Dýþiþleri Baka-
ný Ursula Plassnik, ABD Dýþiþleri
Bakaný Condoleezza Rice, ve
Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni
olmak üzere birçok kadýn lider
katýldý. Viyana'da buluþan kadýn
liderler barýþ mesajlarý verdi.
Kanýn durmadýðý Filistin'in vekil-
lerinden Aþravi, Ýsrail Dýþiþleri
Bakaný Livni ile tokalaþtý.  Kadýn
liderler, dünyaya barýþ ve diya-
log çaðrýsýnda bulundular. Ara-
larýnda ABD Dýþiþleri Bakaný
Condoleezza Rice'ýn da bulun-
duðu 19 kadýn lider, BM'nin üst
düzey kadrolarýnda daha çok
kadýnýn olmasý gerektiðini be-
lirtti ve kadýna daha aktif rol

üstlenmesi için imkânlar hazýrl-
anmasý talebinde bulundu. Bu

önemli buluþma, Avusturya'nýn
etkin isimlerinden Dýþiþleri Ba-

kaný Ursula Plassnik'in aracý-
lýðýyla gerçekleþti. 

Dünyanýn  kadýn  liderleri  Viyana�dan  seslendi:

Sarkozy Türkiye�nin üyeliði 
konusunda  iki arada bir derede

Karikatürlerinde Fransa Cum-
hurbaþkaný Nicolas Sarkozy'yi
genellikle kafasýnýn çevresinde
sinekler uçuþurken çizen ve
Sarkozy tarafýndan Le Monde
gazetesi yönetimine defalarca
þikâyet edilen karikatürist Jean
Plantu, bu kez de Sarkozy'nin
Türkiye'yle ilgili muðlak tavrýný
ve düþtüðü zor durumu konu
etti. 
Karikatür, gazetenin birinci say-
fasýnda yayýmlandý. Çizimde
Sarkozy'nin giysisi ve sarýk,
1970'li yýllarýn popüler çizgi
roman dizisi "Iznogoud"dan
esinlendi. Goscinny'nin imzasýný
taþýyan dizide "Büyük Vezir
Iznogoud" Baðdat halifesini
öldürüp yerine geçmeye çalýþan
soysuz bir veziri temsil ediyor-
du. 

Ursula  Plassnik

CCoonnddoolleeeezzzzaa
RRiiccee
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Doðru sandýðýmýz yanlýþlar
LLoohhuussaa  þþeerrbbeettii
Ne güzeldir annelik duygusu,
bir canlýyý dünyaya getirmek ve
onu kendi sütünle beslemek.
Sadece kadýnlara bahþedilen
duygu! Ancak çok eskilerden
beri ve hala günümüzde de bi-
linen ve uygulanan dahasý lo-
husalara bazý yaptýrýmlar vardýr.
Þerbetler, çok þekerli kompo-
stolar, yine çok þekerli sütlü tat-
lýlar... Amaç lohusa annenin sü-
tünün bol olmasýdýr. Oysa sü-
tün yapýsýný en çok etkileyen iki
faktör vardýr. Birincisi annenin
psikolojisi ve ikincisi de bol su
içmesidir. Bu kadar þerbet iç-
meye, vücudu bu kadar zorla-
maya, dengesini kurmaya çalý-
þan metabolizmayý zorlamaya
gerek yoktur! 
Yanýklara yoðurt ve diþ macunu
Yaz günleri geldi güneþ yanýkla-
rý baþlar yakýnda. Ütü, soba,
ocak, kaynar su vb yanýklarý ise
yaz kýþ olasý küçük kazalar. Ýþte
bu tür küçük yanýklarda (ilk ki-
min aklýna gelmiþ çok merak
ederim hep) ev tedavisi olarak
kullanýlan yoðurt ve diþ macu-
nu hiç bir zaman iyi gelmez,
tedavi etmez. Ýlk anda ferahlýk
hissi olabilir ama hemen sonra-
sýnda yanýk yüzey daha çok ge-
rilir ve sürülen macun yada
yoðurdun temizlenmesi ise bir
baþka travma yaratýr. En iyisi
bol soðuk su uygulamasý, ecza-
nelerde satýlan yanýk merhem-

leri sürülmesidir yada örneðin
güneþ yanmasý yerine önceden
þapka kullanmak. Yanýk yüzeyin
kapatýlmamasý da önemlidir.

AAtteeþþee  mmüüddaahheellee
Yapýlan çok önemli yanlýþlardan
biridir ateþi olan hastayý sarýp
sarmalamak. Çocuk yada eriþ-
kin, þu ya da bu sebeple kiþinin
ateþi varsa yapýlacak ilk þey
üstündekileri çýkartmak, daya-
nabildiði kadar soðuk su ile duþ
aldýrmak olmalýdýr. Özellikle
çocuklarý terletmek amaçlý ya

da üþüyor diyerek (ki üþümek
ateþin yükseldiðinin iþaretidir)
yorgan altlarýna sokmak ateþin
daha kolay yükselmesine neden
olur. Hem ateþ düþürücü ilaçlar
vermek hem de kiþinin vücudu-
nu sarýp sarmalamak sizce de
ters deðil mi?

ÝÝllaaççllaarr  kkiilloo  aallddýýrrýýrr  mmýý??  
Bazý hormon ve hormon dü-
zenleyici ilaçlar, kortizon, psi-
kiyatride kullanýlan bazý ilaçlar,
vitaminler ancak iþtah artýþýna
sebep olarak kilo artýþý yapabi-
lirler. Siz iþtahýnýzý kontrol eder-

seniz ilaçlar kendi baþlarýna kilo
aldýrmazlar. 

RReeggll  oolluunnccaa  
Genç kýzlýða giriþin belirtisi olan
regl kanamasýnýn getirdiði ya-
saklardan biri de "kanama süre-
since banyo yapýlmaz" yasaðý-
dýr. Bu da günümüzün hijyenik
ev ve banyo koþullarýnda, ol-
dukça yanlýþ bir yasaktýr. Her
genç kýz regl dönemleri boyun-
ca istediði zaman banyo yapa-
bilir. Sýk banyo yapmanýn zarar-
dan çok yararý olacaðýný da
unutmamak gerekir.
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Türk Hava Yollarý ile Avus-
turya Hava Yollarý arasýnda
mil programý ortaklýðý baþ-
layacak. THY'den yapýlan a-
çýklamaya göre, anlaþma
sayesinde iki þirketin özel
yolcu programlarýna dahil
üyeler, Türk Hava Yollarý ve
Avusturya Hava Yollarý se-
ferlerinde mil toplayabile-
cek ve bu milleri her iki ha-
va yolunda da kullanabile-
cek. THY'nin özel yolcu pro-
gramýna dahil olan Miles&-
Smiles üyelerinin ve ayný za-
manda THY'nin resmi kredi
kartý Shop&Miles sahipleri,
daha geniþ bir uçuþ yelpa-
zesinin saðlayacaðý avan-
tajlardan yararlanacak.

BBaattmmaann- Avusturya Parlamen-
tosu 3. Baþkaný Eva Glawisch-
nig ve Avusturya Parlamen-
tosu milletvekilleri Betine Hra-
dicshi ile Karlheinz Klemen-
t´in yaný sýra basýn mensupla-
rýndan oluþan bir heyet, Ilýsu
Baraj sularý altýnda kalacak ta-
rihi Hasankeyf ilçesini ziyaret
etti. Glawischnig, baraja karþý
olduðunu, Avusturya hükü-

meti tarafýndan saðlanacak
olan finansmanýn henüz kesin
olmadýðýný ancak birkaç ay
içinde onaylanabileceðini ifa-
de etti. Glawischnig, þöyle
dedi: ''Barajýn yapýmýnýn dur-
durulmasý için iyi savlar bul-
maya geldim. En iyi argüman-
larla Avusturya'ya dönüp par-
lamentoda bu konuyu dile
getireceðim. Ama ne yazýk ki

kredinin saðlanmasý konusun-
daki karar parlamentonun de-
ðil, Maliye Bakanlýðýnýn inisi-
yatifindedir.'' Avusturya Parla-
mentosu milletvekillerinden
Betine Hradeschi de Hasan-
keyf'e gelmelerindeki amacýn
buradaki kültür, doða ve insan
yaþamý üzerinde meydana ge-
lebilecek etkileri yerinde gör-
mek olduðunu belirtti. 

THY-Avusturya
Hava Yollarý mil

ortaklýðý yapacak

Yeþiller Hasankeyf�i niye ziyaret etti ? 

Gurbetçiler  talep  ediyor:

VViiyyaannaa- Yurtdýþýnda farklý cep telefonu hatlarýný
kullanma (Roaming) ücretlerinde Avrupa Birliði
dahilinde gidilen indirimden sonra Avrupa�da ya-
þayan Türkiyeliler ayný uygulamanýn Türkiye�de de
geçerli olmasýný istiyor. Türkiye�de, Avrupa�dan
alýnan hatlarla cep telefonu kullanýlmasý halinde
çok yüksek miktarlarda fatura geliyor. Hem araya-
nýn hem de arananýn ücret ödediði roaming için
ilgili tarifelere AB tarafýndan getirilen kýsýtlamanýn
Türkiye için geçerli olmayacak olmasý tüketici
kuruluþlarýný harekete geçirdi. Viyana Tüketicileri
Koruma Derneði tarafýndan yapýlan açýklamada,
Türkiye ve Hýrvatistan gibi tatil  ülkelerinin de AB
tarafýndan getirilen �Roaming� düzenlemesine
gönüllü olarak tabi olmasý talep edildi. Yapýlan
açýklamada AB tarafýndan öngörülen fiyat indiri-
minin (43 Cent) az olduðu  belirtildi ve uygulama-
ya üç sene sonra geçilecek olmasý eleþtirildi. 

Türkiye için de �roaming� ücretleri düþürülsün 

OOssmmaann  BBaayyddeemmiirr

EEvvaa  GGllaawwiisscchhnniigg
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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. 

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?
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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
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Slovakya vizesi  kalktý
GGeeççttiiððiimmiizz  hhaaffttaallaarrddaa  uuyygguullaann-
mmaassýýnnaa  ssoonn  vveerriilleenn  BBuullggaarr  vviizzee-
ssiinnddeenn  ssoonnrraa  þþiimmddii  ddee  AAvvrruuppaa-
''ddaa  yyaaþþaayyaann  TTüürrkklleerr  iiççiinn  SSlloo-
vvaakkyyaa  vviizzeessii  ddee  ttaarriihh  oolldduu..

Slovakya Avrupa'da yaþayan
Türklerden 1 Haziran 2007 tari-
hinden itibaren vize uygulama-
sýna son verdi. Böylece Bulga-
ristan'dan sonra Slovakya da
Avrupa'da yaþayan Türk vatan-
daþlarýna vize uygulamasýný kal-
dýrmýþ oldu. Vize muafiyeti
Avrupa Birliði üye ülkeleri ile Ýs-
viçre ve Lichtenstein devletle-
rinde yaþayan ve Türk vatanda-
þlarý için geçerli olacak. Buna
göre ellerinde geçerli Türk pa-

saportu bulunan ve pasaportla-
rýnda Avrupa üyesi ülkeler ile
Ýsviçre ve Lichtenstein'da süreli
veya süresiz oturuma sahip
olduklarýný ispatlayan Türk vat-
andaþlarý Slovakya'dan vizesiz
geçebilecekler. Slovakya'nýn vi-
zeyi kaldýrmasýndan kara yolu
ile Türkiye'ye gidecek Avrupa'da
yaþayan Türk vatandaþlarý Hiç-
bir ülkenin vizesine ihtiyaç duy-
madan tüm sýnýr kapýlarýndan
geçebilecekler. Bilindiði gibi
geçtiðimiz Mayýs ayýndan itiba-
ren Bulgaristan da Avrupa üye
ülkeleri ile Ýsviçre ve Lichten-
stein'da yaþayan Türklere yöne-
lik vize uygulamasýndan vaz-
geçmiþti.

BBeerrlliinn-  Almanya tüm yabancýla-
rýn parmak izini almayý planlýy-
or. Böylece Almanya, 1 Kasým-
'dan sonra pasaport çýkartacak
ya da yenileyecek her Alman
vatandaþýnýn parmak izi kaydýný

alacaðý gibi, ülkede yaþayan ve
AB veya Ýsviçre dýþýndan gelen
tüm yabancýlarýn parmak izi
kayýtlarýný almýþ olacak.
Almanya�da Eyaletler Meclisi
daha önce 1 Kasým'dan itibaren

verilecek tüm Alman pasaport-
larýna dijital fotoðraflarýnýn yaný
sýra parmak izlerinin de kayde-
dilmesini kararlaþtýrmýþtý.  

Der Spiegel dergisinin haberine
göre Federal Ýçiþleri Bakaný
Wolfgang Schaeuble'nin hazýr-
ladýðý yeni yasa tasarýsý halen
eyalet içiþleri bakanlarý tarafýn-
dan deðerlendiriliyor. Uygula-

manýn, yýllardýr Almanya'da ya-
þayan yabancýlarý da kapsaya-
caðý belirtilirken, Almanya'ya vi-
ze alýp da gelmek isteyenlerin
de ülkeye girmeden önce par-
mak izinin alýnacaðý öðrenildi.
Örneðin Türkiye'den Alman-
ya'ya vize ile gelecek birinin, Al-
manya'nýn yurtdýþý temsilcilikle-
rinden birine gidip parmak izini
de vermesi gerekecek.

Almanya yabancýlarýn
parmak izini alacak
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Zafer Camisi`nde Kermes
3 senedir 20.Viyana´da Rau-
scherstrasse�de faaliyet göste-
ren Zafer Camii 2. Geleneksel
Kermes´ini gerçekleþtirdi. 9 ve
10 Haziranda yaklaþýk 1.200 ki-
þinin katýldýðý kermeste Yozgat
yöresinin ev yemekleri, kýyafet,
çeyiz, kitap ve Cd satýþlarý yapýl-
dý. Zafer Camii genç bayan gru-
bu ilahiler okudu, Camii Hocasý
Zafer Seker  dini sohbetlerde
bulundu, Zafer Camii Baþkaný
Mehmet Doðan þunlarý söyledi:
�Ýkinci kermesimizden Cema-

atimiz çok memnun kaldý. Bu
sene de diðer camii yöneticile-
rinden ve cemaatlerinden katý-
lýmcýlarýmýz da oldu.

Camii yönetimi olarak ilime
önem veriyoruz. Gençlerimizin
eðitimi ve sosyal aktivitelerde
bulunmasýna ön ayak olmayý
amaçlýyoruz. Kermesimize
emeði geçen deðerli Cemaati-
mize ve katýlýmda bulunan
deðerli halkýmýza teþekkürü bir
borç biliriz.�

Ýnnggiilltteerree''ddee  eerrkkeekk  ççooccuukkllaarraa
kkoonnuullaann  iissiimmlleerr  aarraassýýnnddaa  MMuu-
hhaammmmeedd  iikkiinnccii  ssýýrraaddaa  yyeerr  aallddýý..
MMuuhhaammmmeedd  aaddýýnnýýnn  bbuu  yyýýllýýnn
ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  eenn  ppooppüülleerr  iissiimm
oollaaccaaððýý  iissttaattiissttiikk  uuzzmmaannllaarrýý
ttaarraaffýýnnddaann  ttaahhmmiinn  eeddiilliiyyoorr..

Ýngiltere Ýstatistik Kurumu�-
ndan alýnan verileri araþtýran
Ýngiliz The Times gazetesi geç-
tiðimiz yýl tercih edilen isimler
arasýnda Muhammed�in 23.

sýrada olduðunu ancak 14 far-
klý yazýlýþýn göz ardý edildiðin-
de aslýnda bu ismin ikinci sý-
raya yerleþtiðini tespit etti. 

Kuruma göre bu yýl Ýngilte-
re�de 6 bin 928 bebeðe �Jack�,
5 bin 991 bebeðe ise Mu-
hammed ismi verildi. �Tho-
mas� ismi 5 bin 921 bebekle
üçüncü sýrada yer alýrken, �Jo-
shua� dördüncü, �Oliver� ise
beþinci sýrada yer aldý.

Muhammed, Ýngiltere'de ençok
konulan ikinci isim 
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Online EnergieSpar Check ile hem 
doðayý hem cebinizi koruyun 

Ýklim deðiþikliði ve enerjinin et-
kinliði gibi güncel konularý de-
ðiþik 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
www.wienenergie.at ve 
www.energiesparcheck.at 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 eþ-
yasý dahildir. Çamaþýr makinasý,
bulaþýk makinasý, bilgisayar,
elektrikli süpürge ve hatta, þarj
aletleri bile tasarruf etmenizi

saðlayabilecek testlerden geçi-
rilebilir. Evin içerisindeki ýþýk-
landýrma, bunlarýn hangi sýklý-
klarda kullanýldýðý ve ne kadar
enerji tükettiði kolayca test edi-
lebilir. Bir evin içerisindeki har-
camalarýn yaklaþýk 5/1´i, çama-
þýr makinasý, buzdolabý veya
bulaþýk makinasý gibi aletlerden
dolayý yapýlýyor. Bu yüzden bir
eþya alýrken onun ne kadar az
enerji tükettiðinin de dikkate
alýnmasý gerekiyor. WIEN ENER-
GIE, bu konuda sizleri, danýþ-
manlýk merkezlerinde ve WIEN
ENERGIE Haus´ta bilgilendiriy-
or. Bu uzun süreli danýþmanlýk
hizmeti tecrübesi, Online Ener-
gieSpar Check projesini meyda-
na getiren önemli öðelerden
biriydi .

�Heizen� (ýsýtma) noktasý, ýsýn-
ýrken nelere dikkat etmeniz ge-
rektiðini, bir binanýn ve pence-
relerinin yapýsýna göre sizlere
tasarrufunuzla ilgili bilgiler veri-
yor. Bu test ayný zamanda ihti-
yacýnýz 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 avantaj-
dan yararlanýyor olduklarýný bil-
menin rahatlýðý içerisinde. 
WIEN ENERGIE ile yapmýþ oldu-
ðunuz anlaþma ile kolayca in-
ternetten kayýt olunabiliyorsu-
nuz. Aktüel müþteri kayýtlarý
Online EnergieSpar Check´e
kayýt ediliyor. Böylece müþteri
bir sonraki internet ziyaretinde
kendisiyle ilgili bilgilere daha
kolay ulaþabiliyor.Elektrik tüke-
timinde bulunan, yeni alýnmýþ
bir çamaþýr makinasý hemen
size aradaki farký gösterecektir.

© Image Source

Enerji tasarrufunuz keyifli hale gelebilir.

© Wien Energie

Online  EnergieSpar  Check  hizmet  paketi  ile  doðal
deðerleri  ve  cüzdanýnýzý  koruyabilirsiniz.

Wien  Energie  size,  enerji  tasarrufunda  bulunmanýz  için  ücretsiz  yardýmcý  oluyor



YYAAÞÞAAMMSayý 80 Sayfa 37

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Vahþet: Bebeklerin katili anne ve baba çýktý
IInnnnssbbrruucckk��ttaa    HHaazziirraann    bbaaþþýýnnddaa  bbiirr  bbiinnaannýýnn  bbooddrruummuunnddaa  bbuulluunnaann  yyeennii  ddooððmmuuþþ  33  bbeebbeeððiinn  cceesseeddiiyyllee  iillggiillii  ssýýrr,,  ppoolliiss  ttaarraaffýýnnddaann  ççöözzüüll-
ddüü..  KKoorrkkuunnçç  cciinnaayyeettlleerrii  aannnnee  vvee  bbaabbaannýýnn  iiþþlleeddiiððii  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..

IInnnnssbbrruucckk- Bir binanýn bodru-
munda bulunan yeni doðmuþ 3
bebeðin cesediyle ilgili sýr çö-
züldü. Polis yetkilileri, 30 yýl ka-
dar önce bebekleri öldürdüðü
sanýlan anne ve babanýn tutuk-
landýðýný açýkladý. Yetkililer, bu-
gün 54 yaþýnda olan anneden
alýnan DNA örneklerinin 3 be-
bek cesedinden alýnan örnek-
lerle örtüþtüðünü, kadýnýn 62
yaþýndaki eþiyle birlikte tutuk-

landýðýný belirttiler. Bebek ce-
setleri, binaya yeni taþýnan biri
tarafýndan bodrumda yapýlan
tadilat sýrasýnda ortaya çýkarýl-
mýþtý. Söz konusu kiþi, bodrum-
daki tahtalarýn altýnda plastik
torbanýn içinde 3 bebek cesedi
bulmuþ, soruþturma baþlatan
polis de bebeklerin ailesine
ulaþmýþtý. Çiftin bebeklerini ne-
den öldürdüðü ise henüz bilin-
miyor.

Damat Aliyev�e yolsuzluktan tutklama emri
VViiyyaannaa- Kazakistan Devlet
Baþkaný Nursultan Nazarbayev-
�in yolsuzluða karýþtýðý gerekçe-
siyle Viyana Büyükelçiliði göre-
vinden alýp, hakkýnda kýrmýzý
bültenle uluslararasý tutuklama
emri çýkarttýðý damadý Rahat
Aliyev önce tutuklandý sonra
kefaretle serbest býrakýldý. A-
vusturya�nýn baþkenti Viyana-
�da tutuklanan Büyükelçi Rahat
Aliyev, 1 milyon euro kefaletle
serbest býrakýldý. Rahat Aliyev,

ülkesinin Viyana Büyükelçisi
olarak görev yaparken, kayýn-
pederi Kazakistan Devlet Baþ-
kaný Nursultan Nazarbayev�in
baþvurusu üzerine Avusturya
polisi tarafýndan �sýnýrdýþý edil-
mek üzere�� tutuklanmýþtý. Tu-
tukluyken �kalp rahatsýzlýðý��
geçirdiði için hastaneye kaldýrý-
lan Aliyev, hakkýndaki suçlama-
lar yetersiz bulunduðu için
ülkesine iade edilmeyecek. Ali-
yev, hakkýndaki sýnýr dýþý kararý

nedeniyle kentten ayrýlamaya-
cak.  Ýçiþleri Bakanlýðý basýn
sözcüsü, baþsavcýlýðýn ilgili
kararý üzerine, Aliyev�in hakkýn-
da tutuklama emri çýkarýldýðýný,
bu amaçla baþsavcý yardýmcýsý
baþkanlýðýnda bir heyetin Viya-
na�ya gittiðini söyledi. Viyana-
�da bir açýklama yapan Aliyev
ise, Nazarbayev�in sert bir þekil-
de eleþtirirken, "Sadece intihara
meyilli olan bir insan Kazakis-
tan�a döner" dedi.

BBuurrggeennllaanndd-  Avusturya�da bir
iþçinin baþýna gelenler akýllara
durgunluk verdi. Burgenland
Eyaleti�nde bir inþaatta vinç

kullanýcýsý olarak çalýþan Jo-
hann W. bir gün iþ kazasý ya-
pýnca ve vinç zarar görünce
baþýna gelmeyen kalmadý.

Aðustos 2004 tarihinde bozu-
lan vinci kendi imkanlarý ile ta-
mir eden 54 yaþýndaki adam
vincin böylece Ocak 2005�e

kadar çalýþmasýný saðladý. An-
cak firma onu iþten attýktan
sonra aleyhine bir de vince
verdiði zarardan dolayý 140
bin Euro�luk tazminat davasý
açtý. Bir anda hayatý kararan
evli  çocuklarý bulunan aile ba-
basý 1400 Euro�luk maaþý ile
ayný zamanda aldýðý evin
taksitlerini ödemek zorunday-
dý. Dava masraflarý ile birlikte
eskiden çalýþtýðý firmaya öde-
mesi gereken miktar 170 bin
Euro�yu geçince hayatýna ký-
yan adamý firma yine rahat bý-
rakmadý. Firma bu sefer de
adamýn mirasý üzerinde hak
talebinde bulundu ve ailesinin
zor duruma soktu.

Firma iþçiyi ölüme kadar götürdü

Rahat Aliyev



Ýstanbul  Kültür  Derneði,  Türk  Sanat  Müziði  Korosu�ndan

VViiyyaannaa-  Viyana´da bulunan
Ýstanbul Kültür Derneði´ne
baðlý Türk Sanat Müziði Koro-
su, 2 Haziran 2007 tarihinde,
23. Viyana Liesing�de bulunan
Haus der Begegnung´ da ver-
diði konserle izleyenleri büyüle-
di. 
Her yaþtan Türk Sanat Müzi-
ðine tutkunlarýnýn buluþtuðu
bu geceye, TRT Devlet Ses Sa-
natçýsý Nazan Sývacý ile TRT Ýs-
tanbul Radyosu Ses Sanatçýla-
rýndan Sadiye Meltem Erimli,
seslendirdikleri birbirinden gü-
zel eserlerle dinleyenlere müzik
ziyafeti sundular. 
Davetliler konser ile ilgili duy-
gularýný þöyle ifade ettiler:
�Türk Sanat Müziði Korosu bizi
bu gece adeta vatanýmýza gö-
türdü. Bu gibi konserlerin yýlda
bir kaç kez olmasýný gönülden

diliyoruz. Çok güzel bir gecey-
di.� Oktay Aydýn yönetimindeki
Koroya, Ýstanbul Beyoðlu Mûsi-
ki Cemiyetinden de, Orhan Ay-
gut (Keman), Þenol Akdeniz
(Ud), Burhan Þahinkaya (Ka-

nun), Yunus Uçurdum (Ud ),
Deniz Candan Uzun (Tef), Varol
Tezel (Ritim) enstrümanlarýyla
eþlik ettiler. 
ÝKV Yönetim Kurulu üyelerin-
den Ülker Gürman, �Herkesi

14. Viyana, Hägelingasse 4´de
bulunan derneðimize bekliyo-
ruz, kapýmýz meþk etmek istey-
en ve müziðe gönül vermiþ ins-
anlara her zaman açýktýr�, ifa-
desinde bulundu.
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Avusturya Rusya�dan milyarlarý kaptý
VViiyyaannaa  - Rusya Devlet Baþkaný
Vladimir Putin, Avusturya Cum-
hurbaþkaný Heinz Fischer'in da-
veti üzerine 2 günlük resmi
ziyaret için Viyana' yadaydý.
Birçok siyasi ve iþadamýndan
oluþan Rusya Heyeti ile Avus-
turya arasýnda gerçekleþtirilen
heyet görüþmeleri sonucu mali
deðeri yüksek olan çok önemli
anlaþmalara imza atýldý 
Rusya, Avusturya ile arasýndaki
anlaþmasýnda doðalgaz ihraca-
týný 2027 yýlýna kadar olduðunu
hatýrlatarak, doðalgaz vermek-
te Avusturya'ya garanti verdi.
Avusturya Cumhurbaþkaný Dr.
Heinz Fischer "Ýki ülke arasýnda
Ticari ve Siyasi iliþkilerin geliþti-
rilmesi yönünde görüþtüklerine

deðinerek, Doðu Avrupa ülke-
lerinin durumlarýný görüþerek
fikir telakkisinde bulunduk" de-
di  Rusya Devlet Baþkaný Viladi-
mir Putin, "Her iki ülke içinde
görüþmeler yararlý geçti. Rus-
ya'nýn AB ile deðil, hep komþu-
larýyla sorunlarý olmuþtur. Þu-
andaki durumumuzu Avrupa
kategorisi seviyesine çýkarmak-
týr" ifadelerini kullandý.
Putin, "Avusturya'daki büyük
firmalar, küçük iþletmeleri, bü-
yük balýðýn küçük balýðý yuttu-
ðu gibi yutuyor. Avusturya'da
faaliyet gösteren küçük çaplý iþ-
letmelere ekonomik destek ver-
mek maksadýyla 3 milyar Euro
ekonomik yardým da bulunaca-
ðýz" dedi.

BBeerrlliinn- Holdingzedeler Alman-
ya�da  Yimpaþ hakkýnda toplu
dava açmaya hazýrlanýyor.
Daha önce maðdur müvekille-
ri adýna Kombassan�a karþý
dava açan Avukat Ünal Taþ-
han, Avrupa�daki Türkiyelileri
dolandýrdýðý iddia edilen Yim-
paþ maðdurlarý adýna ikinci

toplu davayý açmaya hazýrlan-
dýklarýný bildirdi. Kombassan'a
karþý toplu dava için Türki-
ye�deki avukatlarýnýn 33 sayfa-
dan oluþan dava dilekçesini
Ýstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret
Mahkemesi�ne verdiðini ifade
eden Taþhan, 'Bu 33 sayfalýk
dava dilekçemizde Kombas-

san ve Haþim Bayram�ýn, Ser-
maye Kurulu Kanunu, Ticaret
Kanunu, Bankalar Kanunu,
Borçlar Kanunu ve Ceza Kanu-
nu�nun açýk hükümlerine ayký-
rý davranarak suç iþlediðini,
delilleriyle ortaya koyduk' de-
di. Ellerinde  bine yakýn Yim-
paþ maðdurunun dosyasý bu-
lunduðunu belirten Taþhan ký-
sa sürede bu toplu davanýn
dilekçesini mahkemeye intikal
ettireceklerini söyledi. Taþhan
þöyle konuþtu: �Yimpaþ patro-
nu Dursun Uyar ile 10 yöneti-
cisi hakkýnda Sermaye Piyasasý
Kanunu�na muhalefetten 2�-
þer yýl hapis ve 10 bin YTL�lik
para cezasý dosyasý Yargýtay 7.
Ceza Dairesi�nde bekliyor.
Dava zaman aþýmýna uðratýla-
cak þeklinde endiþeler var.
Dava zaman aþýmý uðratýlýrsa,
adil yargýlanma yapýlmadýðý
gerekçesi ile olayý Ýnsan
Haklarý Mahkemesi�ne taþýya-
caðým.�

Maðdurlar Yimpaþ�a toplu
dava açmaya hazýrlanýyor

Farklý Avrupa ülkelerinde
görev yapan Türkiye köken-
li 6 parlamenter Alanya  Ti-
caret ve Sanayi Odasý�nýn
davetlisi olarak Alanya�yý zi-
yaret etti. Almanya�dan 4,
Avusturya ve Danimarka�-
dan 1 parlamenter bu yýl
7�incisi gerçekleþen Alanya
Turizm ve Sanat Þenliðine
katýldýlar. Alanya ile ilgili,
Belediye Baþkaný Hasan
Sipahioðlu ve Oda Baþkaný
Kerim Taç�tan bilgiler alan
Türkiye Kökenli Avrupalý
parlamenterler Alanya ve
Türkiye adýna yurt dýþýnda
yapýlmasý gereken çalýþma-
larda yer almak istediklerini
söylediler. 

Türk kökenli
Avrupalý

parlamenterler
Alanya�daydý

Vladimir Putin
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Aðýz kokusu ve bundan kurtulma yollarý

Halitosis denilen aðýz kokusu-
nun birçok nedeni olabilir. En
çok görülen sebebi her gün
diþinizi fýrçalamamanýz ve diþ
ipi kullanmamanýzdýr. Eðer
yemek yedikten sonra oral
hijyeninize dikkat etmezseniz
aðzýnýzda bir miktar yemek
artýðý kalýr. Bunlar bakteri ve küf
biriktirerek kötü kokuya neden
olur. 
Kötü kokuya sarýmsak ve soðan
yemek de neden olabilir.
Yiyecekler sindirilip kana karýþtý-
ðýnda yemeklerden aldýðýmýz
maddeler, verdiðiniz nefesle
birlikte ciðerlerinizden çýkarak
havaya karýþýr. Yediðiniz tüm
yemekler vücudunuzdan atýla-
na kadar kötü aðýz kokusuna
neden olabilir.

NNaassýýll  OOlluuþþuurr??  
�Plak nedeniyle oluþan diþ
çürüðü ve diþ eti hastalýðý (Plak;
mukus, tükürük, yemek artýkla-
rý ve bakterilerden oluþan yapýþ-
kan bir maddedir.)
�Tütün ürünleri kullanmak.
�Ýlaçlardan, tükürük bezi pro-
blemlerinden ya da aðýzdan
nefes almaktan kaynaklanan
aðýz kuruluðu (Bu durum aðzý-
nýzýn temizlenmesi için yeterli
tükürüðünüzün olmadýðý anla-
mýna kalýr.)
�Düzensiz yemek yemek
�Ülsere neden olabilen bakteri-
lerden kaynaklanan enfeksiyon
(H. pylori)
�Aðýz enfeksiyonlarý

�Soðuk algýnlýðý, sinüzit, bron-
þit ve bademcik iltihabý gibi
diðer enfeksiyonlar
�Diyabet, karaciðer ya da
böbrek hastalýklarý ve gastroin-
testinal problemler gibi diðer
sorunlar

KKööttüü  AAððýýzz  KKookkuumm  OOlldduuððuunnuu
NNaassýýll  BBiilleebbiilliirriimm??  
Nefesini kontrol etmenizin en
kolay yolu þudur: 
Parmaðýnýzý yalayýn ve tükürü-
ðünüzün kurumasýný bekleyin.
Daha sonra kuruyan kýsmý
koklayarak nefesinizin nasýl
olduðunu anlayabilirsiniz.

NNaassýýll  TTeeþþhhiiss  EEddiilliirr??  
Eðer aðýz kokusuyla ilgili bir
þikayetiniz varsa diþ hekiminize
danýþýn. Doktorunuz aðzýnýzý,
diþ çürüklerini, plaklarý ve diþ
eti hastalýklarýnýn olup olmadý-
ðýný kontrol eder. 
Eðer hekiminiz aðzýnýzý saðlýklý
bulursa sizi, aðýz kokusuna
neden olabilecek týbbi sorunlarý
kontrol etmesi için baþka bir
doktora yönlendirebilir.

AAððýýzz  KKookkuussuunnuu  NNaassýýll  ÖÖnnlleeyyeebbii-
lliirriimm??
Öncelikle þu yöntemleri deneyi-
niz:
�Diþlerinizi daha iyi temizleyi-
niz. Diþlerin arasýna sýkýþan
yemek artýklarý pis kokulu pla-
klarýn oluþmasýna neden olur.
Florür içeren bir diþ macunuyla
günde iki kez 2 dakika boyunca

diþlerinizi fýrçalayýn ve günde
bir kez diþ ipi kullanýn. Ýki diþ
arasýný her temizleyiþinizde diþ
ipinin temiz bölümünü kul-
landýðýnýzdan emin olun. 
�Koku üreten bakterileri temiz-
lemek için dilinizi, özellikle de
arka bölümünü, fýrçalayýn.
�Daha fazla su için. Sabahlarý
oluþan kötü aðýz kokusunun
sebebi, geceleri vücudunuzun
suyu tüketmesidir. Eðer fazla su
içmezseniz nefesiniz ekþiyebilir.
�Diþ çürümelerine karþý florür
ya da anti-bakteriyel içeren
suyla aðzýnýzý çalkalayýn. 
�Sigara, kahve, alkol, soðan ve
sarýmsaktan uzak durun.
�Diþlerinizi fýrçalayamazsanýz,
þekersiz sakýz çiðneyin. Böylece
asidin etkisini yok eden tükürük
salgýnýz çoðalýr ve plaklarýn yok
edilmesine yardýmcý olarak
nefesinizi temizler. Tatlandýrýcý
Xylitol içeren cikletler bakteri
geliþimini engellemeye yardým-
cý olur. 
�Çay içmeyi deneyebilirsiniz.
Laboratuvar çalýþmalarý, siyah
ve yeþil çayýn, aðýzdaki kötü
kokunun sebebi olan kimyasal-
larý üreten bakterileri engelledi-

ðini ortaya koymuþtur. 
�Eðer protez diþ kullanýyorsa-
nýz, onlarý geceleri çýkarýn ve
iyice temizleyin. Mümkünse,
uyurken ýslak kalmasýný saðlay-
ýn. Küf , mantar ve bakteriler-
den temizlenmesi için onu pro-
tez temizleyici bir sývýnýn içinde
býrakýn. Aðzýnýzdaki, protezin
temas ettiði, her bölgeyi fýrça-
lamayý unutmayýn.
�Check-up ve temizlik için
düzenli olarak diþ hekiminize ve
dental hijyenistinize baþvuru-
nuz.. Böylece diþ eti hastalýkla-
rýnýzý ve diðer dental problem-
lerinizi kontrol edebilirler.
�Aðýz kokunuzu geçici olarak
engellemek için gargara yapa-
bilir veya diðer nefes temizleyi-
cileri kullanabilirsiniz. Ancak
nefesinizi temizlemek için
baþka bir þeyi devamlý olarak
kullanmanýz gerekirse, neden-
leri ortaya çýkarmasý için önceli-
kle diþ hekiminize baþvurun.
Eðer daha iyi bir diþ bakýmý
nefes kokunuzu iyileþtirmiyor-
sa, kötü kokunun diðer muhte-
mel sebeplerini deðerlendirme-
si için doktorunuzla irtibata
geçin.



Almanya Ýslam Zirvesi'nde
temsiliyet tartýþmasý

BBeerrlliinn-  Geçen yýl Eylül ayýnda,
Almanya�da yaþayan 3.4 milyo-
nun üzerinde Müslüman'la
diyaloðun geliþtirilmesi amacýy-
la hayata geçirilen Ýslam Kon-
feransý'nýn Berlin'de yapýlan

ikinci toplantýsýna Almanya'daki
Müslümanlarý kimin temsil etti-
ði tartýþmalarý damgasýný vur-
du.
2. Ýslam Konferansý'na baþkan-
lýk eden Federal Ýçiþleri Bakaný

Wolfgang Schaeuble'nin, Di-
yanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði
(DÝTÝB), Almanya Müslümanlarý
Merkez Konseyi, Ýslam Konseyi
ile Ýslam Kültür Merkezleri
Birliði'nin (VIKZ) oluþturduðu
Almanya Müslümanlarý Koor-
dinasyon Kurulu'nun (KRM)
toplam 300 bin civarýnda üyesi-
nin bulunduðuna iþaret ederek
Müslümanlar'ýn tek temsilcisi
olarak kabul edilemeyeceðini
açýkladý. 
Hýristiyan Birlik Partileri'nin
(CDU/CSU) yaný sýra Federal
Hükümetin Göç ve Uyumdan
Sorumlu Devlet Bakaný Maria
Böhmer ile örgütlü ve örgütlü
olmayan bazý Müslümanlar da
KRM'yi Müslümanlar'ýn tek
temsilcisi gibi bir hava yarat-
mak istemekle suçladý.
Göç ve Uyumdan Sorumlu Dev-
let Bakaný Maria Böhmer de,

KRM'nin tek muhatap olarak
alýnamayacaðýný söyledi. Bu
nedenle Bakan Schaeuble'nin
Ýslam Konferansý'na Alman-
ya'da örgütlü olmayan Müslü-
manlar arasýndan da bazý þah-
siyetleri davet etmesini doðru
bulduðunu belirten Böhmer,
�KRM'ye üye olmayanlar da
seslerini duyurabilmeli� dedi.
Devlet Bakaný Böhmer, Alman-
ya'daki bazý deðerler üzerinde
kesinlikle pazarlýk yapýlamaya-
caðýný da söyledi. �Bu deðerler
arasýnda kadýn-erkek eþitliði de
vardýr� diyen Maria Böhmer,
toplumun her kesiminin bu gibi
deðerlere saygýlý olmasý gerekti-
ðini dile getirdi.
Yeþiller Partisi Bakan Schaeu-
ble'nin Ýslam'ýn din hukuku ba-
zýnda uyumu için doðru dürüst
bir plan ve programý olmama-
kla suçladý.

AAvvrruuppaa''ddaa  ÝÝssllaamm  kkaarrþþýýttllaarrýý  hhýýzzllýý
bbiiççiimmddee  öörrggüüttlleenniiyyoorrllaarr..  ÞÞiimmddii
ddee  UUddoo  UUllffkkoottttee  öönnddeerrlliiððiinnddee
��AAnnttii-ÝÝssllaamm  PPaarrttiissii��  kkuurruulluuyyoorr..

Almanya�da yazar ve terör
uzmaný olarak tanýnan Udo
Ulfkotte�nin, 2008 yýlýnda
Hamburg kentinde yapýlacak
eyalet meclisi seçimlerine, yeni
kuracaðý Ýslam karþýtý �Anti-
Ýslam� partisiyle katýlacaðý bil-
dirildi.
Alman Die Welt gazetesinin
internet sitesinde yer alan
haberde, Ulfkotte�nin Ham-
burg�ta eski aþýrý muhafazakar
Schill Partisi mensubu eyalet
Ýçiþleri Bakaný Dirk Nocker-
mann�ýn kurduðu Merkez
Partisiyle birleþme çalýþmalarý
için görüþeceði belirtildi.

Ulfkotte, amaçlarýnýn Alman-
ya�yý Ýslamiyet baskýsýndan
kurtarmak olduðunu savuna-
rak, ülke çapýnda etkin olmak
istediklerini kaydetti.
Altona semtinin Belediye
Meclisi Üyesi Filiz Demirel ise
konuyla ilgili açýklamasýnda,
kurulmasý düþünülen partinin,
halký tümüyle ayrýmcýlýða sü-
rükleyeceðini belirterek, þun-
larý söyledi:
�Anti-Ýslam partisi kurma dü-
þüncesi sadece bu ülkede ya-
þayan göçmenlerin temel hak-
larý olan din özgürlüðünü ký-
sýtlamak deðil, halký göçmen-
lere karþý kýþkýrtmak, ayrýmcýlý-
ða sürüklemektir.
Bir terör uzmaný olarak Müslü-
manlýðý ve terörü ayný kefeye
koymak ve bu ülkede yaþayan

Müslümanlarý Almanya için
tehlike olarak göstermek,

sadece çok büyük bir yanlýþ
deðil, anayasaya da aykýrýdýr.� 

Almanya�da Anti-Ýslam Partisi Kuruluyor

WWoollffggaanngg  SScchhaaeeuubbllee

UUddoo  UUllffkkoottttee
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VViiyyaannaa- Atatürk Kültür Mer-
kezi önünde baþlayan yüzlerce
kiþinin katýldýðý "Bayrak yürü-
yüþünde" göstericiler, "Ne ABD
ne AB tam baðýmsýz Türkiye",
"Türkiye laiktir laik kalacak"
benzeri sloganlar attýlar. Po-
lisin tayin ettiði güzergah uya-
rýnca Türkiye'nin Viyana büyü-
kelçiliði önünden de geçen
göstericiler, büyükelçilik binasý
önünde bir süre durarak slo-
gan attýlar Yürüyüþ, Türkiye-
'deki Cumhuriyet mitingleri ör-
nek alýnarak düzenlendi. Viya-
na polisi yürüyüþ kolunun ra-
hatlýkla yol almasý için kent
merkezindeki Prinz Eugen,
Schwarzenberg platz ve Ring
Strasse gibi ana yollarý bir süre
trafiðe kapattý. Bayrak yürüyü-
þünün son bölümünü için

polis, tarihi Hofburg sarayýnýn
bahçesindeki kahramanlar
meydanýný tahsis etti.
Viyana'daki "Bayrak Yürüyüþü"
tarih Hofburg sarayýnýn bah-
çesindeki kahramanlar meyda-
nýnda yapýlan folklor gösterisi
ve kapanýþ konuþmasýyla son
buldu. Avusturya Atatürkçü
Düþünce Derneði (AADD) baþ-
kaný Erol Güçlü, "Avusturya'da
yaþayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarý ve Türkçe konu-
þan Avusturya vatandaþlarý
olarak yürüyüþü" düzenledikle-
rini belirterek, "Türkiye ve
çevre ülkeler üzerine oynanan
oyunlara karþý tepki olmasý
amacýyla bu yürüyüþü düzen-
lediklerini" söyledi. Yürüyüþ
daha sonra olaysýz olarak sona
erdi.

Viyana�da �bayrak�
yürüyüþü gerçekleþtirildi

VViiyyaannaa- E. Vienna TG � Spor
ve Kültür Derneði iki önemli
podyum tartýþmasý programý-
na imza attý. Tartýþma Prog-
ramlarýndan ilki �Müslüman-
lar ve Hýristiyanlar neye ina-
nýr� konusu üzerine gerçek-
leþti. Konuþmalarýn �Yaratýcý,
insan, ölüm sonrasý yaþam�

gibi konular üzerine yoðun-
laþtýðý tartýþmanýn sunuculu-
ðunu Dernek Baþkaný Mus-
tafa Ýþçel gerçekleþtirdi. 

Ýkinci tartýþmasý ise 28 Ma-
yýs�ta �Göçmenlerin eðitim
durumu ve eðitim eþitliði�
üzerine gerçekleþtirildi. 

Viyana Kültür ve Spor Derneði�nden 
tartýþma programlarý dizisi

Ercardi Genç Stil`e önem veriyor
10. Viana�da 7 senedir fa-
aliyet gösteren Yeþim Bu-
tik yeni adý olan �Ercardi�
ile hizmet vermeye devam
ediyor. Çocuk, genç ve
orta yaþlý beyler için hiz-
met veren Ercardi ayný
zamanda Ercardi Mar-
kasý`nýn da  Viyana Bayisi
oldu. Ercardi`nin satýþ
sorumlusu olan Mehmet

Ablak bize þunlarý söyledi:
�Takým elbiselerimizin ço-
ðu Altýn Yýldýz kumaþýn-
dan yapýlmýþtýr. Gömlekle-
rimiz ise Ercardi`nin kendi
üretimidir.  7 senelik tec-
rübemizi bu marka üze-
rinden devam ettireceðiz.
Perakendenin yaný sýra
toptan mal satýþýmýz da
vardýr.�
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10  Yaþýndan  büyük  kýz  ve  erkek  çocuklar  için  yaz  kampý

Yaþlarý 10 ile 15 arasý çocuklar
için bu sene Viyana´da  yine
spor kampý açýlacak. Burada
yeterli derecede veya hiç
Almanca bilmeyen çocuklar,
Almanca öðrenebilir veya alm-
ancasýný geliþtirebilirler.
Bu organizasyonun tamamý
�Spor Konuþ� (Sprich Sport)
sloganý altýnda gerçekleþtiriliyor
ve  ASKÖ (Avusturya Spor ve
Bedenkültürü Çalýþma Birliði),
MA17 - Entergrasyon ve Çeþitli
Meselerden sorumlu Makam
(Proje Finansmaný), ZeitRaum
und Interface derneklerinin
ortak bir çalýþmasý olarak
düzenleniyor.

PPrrooggrraamm::
9.00 � 12.00: Almanca Kursu
13.00 � 17.00 Spor ve Hareket

ASKÖ tarafýndan,
Pazartesi´den Cumaya kadar,
saat 8.30 ile 17.00 arasýnda
çocuklar için rehberlik hizmeti
sunulacak. Kamplar iki hafta
sürüyor ve bütün program
(Almanca kursu, spor faliyetleri,
öðlen yemeði, içecekler ve
reberlik hizmeti) sadece 60
EURO�ya mal oluyor!

KKaammppýýnn  ttaarriihhlleerrii::
2.-13. Temmuz
16.-27. Temmuz

30 Temmuz- 10. Aðustos
13 Aðustos - 24. Aðustos 
7 Aðustos - 31. Aðustos
(1 Hafta)

Yaz Kamplarý ASKÖ´nün aþaðý-
daki Merkezlerinde sunulmak-
tadýr:

Sportzentrum Spenadlwiese,
2.Prater Hauptalle (U1-
Praterstern, N-posljednja stani-
ca), Union Sportzentrum
Schönbrunn, 13. Scloßstraße
51(U4-Schönnbrunn, 10A),
ASKÖ Freizeitpark Schmelz (U3

Johnstr., 10A, 48A),  ASKÖ
Sportzentrum Wasserpark, 21.,
U6 Neue Donau, S1, S15, 31,
20B ve ASKÖ- Sportzentrum
Hellas Kagran 22. Natorpgasse
(U1 Donauzentrum).

BBiillggii  iiççiinn::
www.askoe-wien.at/sprich-

wort/start.htm

ee-mmaaiill::
sprichwort@askoe-wien.at

TTeelleeffoonn::  0650 249 00 86

Almanca Öðren ve Spor Yap
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VViiyyaannaa  - Küresel Isýnmadan
Avusturya da nasibini aldý.
Alplerdeki buzullarýn hýzla
eridiði ve muhtemelen yüzyýl
sonunda tamamen ortadan
kalkacaðý bildirildi. Avusturya
Alpleri Derneðinin raporuna
göre, geçen sene Alplerdeki
925 buzuldan 105�i üzerinde
inceleme yapan uzmanlar,
buzullarýn ortalama 16 metre
inceldiðini, hatta buzullardan
birinde geçen sene 80 metre
incelme olduðunu saptadý.
Alplerdeki buzullarýn senede
ortalama 10-15 metre incel-
diðini bildiren uzmanlar, bu-
nun bir on yýl öncesinin iki
katý olduðunu belirtti. Buzul-
larýn kenarlarýnda dijital
cihazlarla ölçüm yapan 17
uzman, bu durumun devam
etmesi halinde buzullarýn
büyük bölümünün bu asrýn
sonunda yok olacaðýný bildir-
di.

Avusturya
Alplerindeki

buzullar eriyor

Zonguldak'ta, anneleri olma-
yan minik fareleri besleyen bir
kedi görenleri hayret içinde
býrakýyor. Birlik Mahallesi'nde,
64 yaþýndaki Hasan Er-
doðan'ýn fareleri avlamasý için
deposuna býraktýðý yeni yav-
rulayan kedisi Tantu, burada
bulduðu yavru fareleri çama-
þýr leðenindeki yuvasýna gö-
türdü. 
Erdoðan, yaptýðý a-
çýklamada, kedis-
inin fare yuvasýnda
bularak beslediði 2
hayvaný emzirmeye
çalýþtýðýný belirte-
rek, þöyle konuþtu: 
''Yaklaþýk 5 gündür
fareler, kedi yavru-
larýyla birlikte yaþýy-
or. Kedinin meme-

sinden emerek beslenmeye
çalýþýyorlar. Þu ana kadar telef
olmadýklarýndan sanýrým bes-
lenebiliyorlar. Yavru farelere,
Tantu çok þefkat gösteriyor.
Kedimiz geçmiþte çok sayýda
fare avlýyordu. Bundan dolayý
hayvanlara annelik yaptýðýný
görünce çok þaþýrdýk. Ma-
halledeki herkes yavrularla
kediyi görmeye geliyor.'' 

Kedi ve fare yavrusu
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Bu Yazýyý Okumadan Tatile Çýkmayýn!!

Bir yýl boyunca yýlmadan çalýþ-
týk, didindik ve yorulduk. Þimdi
yaz geldi ve iyi bir tatili hakket-
tik. Ýþçiyiz, memuruz, öðren-
ciyiz; iþvereniz, serbest meslek
sahibiyiz... Tatilimizi verimli bir
þekilde deðerlendirmek ve tatil
zamanýmýzý en uygun þekilde
kullanmak bu konular ile ilgili
hukuki haklarýmýzý bilmekten
geçiyor.  Bunun için �Avustu-
ya�da kanuni tatil hakkýný�
iþleyeceðimiz ve pratik bilgiler
vereceðimiz bu yazýmýzý tatile
çýkmadan okuyun ve tatile içi-
niz daha rahat bir þekilde
çýkýn...   

PPaattrroonnuumm  TTaattiill  hhaakkkkýýmmýý  vveerrmmiiyy-
oorr;;  yyaaddaa  hhaakkkkýýmmýýnn  ssaaddeeccee  bbiirr
kkýýssmmýýnnaammüüssaaaaddee  eeddiiyyoorr......
Tatil hakký kanunen çalýþanlarýn
lehine zorunlu olarak düzen-
lenmiþtir ve iþveren tarafýndan
ne kýsýtlanabilir ne de kaldýrýla-
bilir. Tatil hakký ve kapsamý kiþi-
sel anlaþmalar ile kýsýtlana-
mayacaðý gibi toplu sözleþme
(Kollektivvertrag) ile de kýsýtla-
namaz. Ancak çalýþanýn lehine
düzenlemeler yapýlabilir. 

ÝÝþþççiiyyiimm,,  mmeemmuurruumm;;  ttaattiill  hhaakk-
kkýýmm  nnee  kkaaddaarrddýýrr??    
Çalýþanlar yýllýk olarak 30 iþ
gününü kapsayacak þekilde ta-
til yapma hakkýna sahiptirler.
Bu süre  beþ takvim haftasýna
takabbül etmektedir. 
Dikkat!: Eðer Çalýþan 25 yýldan
fazla ayný iþverenin yanýnda
çalýþýyor ise tatil hakký 6 hafta-
dýr.  
Çalýþmaya yeni baþlayanlar için
farklý kurallar mevcuttur. Yeni
baþlanan bir iþin ilk altý ayýnda
tatil hakký sadece orantýsal ola-
rak harcanabilir. Altýncý aydan
itibaren çalýþan, yýllýk tatil hak-
kýnýn tamamýný kullanma hakký-
na sahiptir. Fakat bu kural sa-
dece ilk yýl için geçerlidir. Son-
raki yýllarda tatil hakký iþ yýlýnýn
baþýndan itibaren kullanýlabilir. 

BBuu  sseennee  iisstteeddiiððiimm  bbiirr  ddöönneemmddee
uuzzuunn  bbiirr  ttaattiill  yyaappaaccaaððýýmm,,
bbüüttüünn  ttaattiilliimmii  bbiirr  sseeffeerrddee  kkuullllaa-
nnaaccaaððýýmm......
Gönül isterdi; ancak bu her
zamana mümkün olmayabilir,
çünkü bir çalýþan tatile ne
zaman çýkacaðýný ve tatilinin

tamamýný bir seferde kullanýp
kullanamayacaðýný ancak iþver-
eni ile yapacaðý görüþme sonu-
cunda belirleyebilir. Yani bunun
için patronun onayý gereklidir.
Bu zamanlarýn belirlenmesinde
iþ ve firma durumu göz önünde
bulundurulur..     
Tatil kanunu göre tatil hakký en
fazla bir kere bölünebilmelidir
ve herbir parça en az bir hafta
olmalýdýr. Ancak bu durum çalý-
þanýn istemesi durumunda far-
klý olarak düzenlenebilir. Örne-
ðin çalýþan isterse tatilini faraklý
zaman dilimleri ile harcýyabilir
(örneðin 3 günlük).
DDiikkkkaatt!!:: Ýþveren tek baþýna tatil
zamanýný belirleyemez. Bunun
için iþçinin onayýný almasý gere-
kir. Ancak iþveren tatilin yapýla-
bileceði peryodlarý çalýþan tem-
silcileri ile anlaþarak prensip
olarak belirleyebilir. 

ÝÝkkii  yyýýllddýýrr  ttaattiill  yyaappmmýýyyoorruumm;;  bbuu
sseennee  ddee  yyaappýýpp  yyaappmmaakkttaa  kkaarraarr-
ssýýzzýýmm......
Eðer bu sene tatile çýkamazsa-
nýz hata yapmýþ olursunuz,
çünkü kullanýlmayan tatil hakký,

tatil hakkýnýn ait olduðu yýlý
takip eden ikinci yýlýn sona
ermesi ile birlikte kaybolur.
Daha basit bir örnek ile anlata-
lým: 2005 yýlýnda kullanýlmayan
tatil hakký 2007 yýlýnýn bitmesi
ile birlikte kullanýlmadýðý taktir-
de kaybolur ve bir daha kullaný-
lamaz. Ancak  Karenz duru-
munda bu süre uzar.  
Yýl içinde kullanýlmayan tatil
hakký otomatikmen sonraki yýla
geçer ve sonraki yýlýn tatil hak-
kýna eklenir.

BBuu  yyýýllkkii  ttaattiill  hhaakkkkýýmmýý  kkuullllaannmmaa-
ddaann  iiþþiimmddeenn  ççýýkkttýýmm..  NNee  oollaaccaakk
bbeenniimm  ttaattiill  hhaakkkkýýmm....
Ýþ iliþkiniz bitti ise kullanmadýðý-
nýz tatil hakkýnýz orantýsal ola-
rak size tazmin edilmek zorun-
dadýr. Yani yýllýk tatil hakkýnýzýn
bu yýl içinde iþ iliþkinizin bittiði
ana kadar tekabbül eden kýsmý
yerine para talep edebilirsiniz. 
DDiikkkkaatt!!::  Bunun tersi geçersiz-
dir. Yani eðer bir çalýþan yýllýk
tatil hakkýný kullanýrsa ve o yýl
içersinde iþinden ayrýlýrsa kul-
lanmýþ olduðu tatil hakký için
iþverene geri ödeme yapmak
zorunda deðildir. Bunun iki
istisnasý vardýr: suçlu bir þekilde
iþten atýlmak  ve haksýz bir þe-
kilde süre tanýmadan iþten çýk-
ma durumu. 

YYaa  ttaattiilliimm  ssýýrraassýýnnddaa  hhaassttaa  oolluurr-
ssaamm  nnee  oollooccaakk;;  ZZaatteenn  aazz  oollaann
ttaattiilliimmii  yyaattaakkttaa  ggeeççiirriirrsseemm....
Üzülmeyin bunun da çözümü
var. Eðer tatil sýrasýnda hastalý-
ðýnýz üç günden uzun sürerse
bunun tatil hakkýnýza dahil edil-
mesine engel olabilirsiniz. Bu-
nun için yapmanýz gereken üç
günlük hastalýk süresinin he-
men ardýndan iþverinizi hemen
haberdar etmeniz ve döndüðü-
nüzde hastalýðýnýz ile ilgi dok-
tor raporunu iþyerine teslim et-
meniz. 
ÞÞiimmddii  ttaattiillee  ddaahhaa  ggüüvveennllii  ççýýkkaa-
bbiilliirrssiinniizz..  ÝÝyyii  ttaattiilllleerr  ddiilleerriizz......

Mag. Cafer Eminoðlu
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