
Türkiye�nin Viyana Din Ýþleri Müþaviri
ve ATÝB Baþkaný  Dr. Harun Özdemir-
ci, 6 Temmuz 2007 tarihinden itiba-
ren görevine veda ediyor. Avusturya,
alçakgönüllülüðü, güleryüzlülüðü ve
derin bilgisiyle  birçok kiþinin takdirini
kazanan Dr. Harun Özdemirci�yi ve
hizmetlerini unutmayacak.

Devamý  Sayfa  6  ve  7�de
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office@yenivatan.at

Çeçenlerin Türk lokalini basmasý ýrkçýlara malzeme oldu

HHaabbeerriinn  ddeevvaammýý  SSaayyffaa  1144  vvee  1155��ttee

Büyük hizmet adamý veda ediyor

UUttaannddýýrraann
KKAAVVGGAA

Auf Wiedersehen Herr Dr. Harun Özdemirci

Dr. Harun Özdemirci
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Sarkozy�nin  çomak  sokmasýný  Baþbakan  Gusenbaur  þöyle  cevapladý:

VViiyyaannaa- Avusturya Baþbakaný
Gusenbauer, Basýn Cemiyeti �in
26 Haziran�da verdiði akþam
kokteylinde dikkat çeken açýk-
lamalarda bulundu. Yeni Vatan
Gazetesi�nden Birol Kýlýç�ýn
sorularýný yanýtlayan Gusenba-
uer, �Fransa Cumhurbaþkaný
Sarkozy�nin, geçtiðimiz 15 Ha-

ziran 2007 tarihinde   Berlin�de
yapýlan AB Baþbakanlarý top-
lantýsýnda, Türkiye�nin AB ile
Para, Ekonomi gibi müzakere
baþlýklarýný  nedensiz ve düþ-
manca durdurmasýna ne diyor-
sunuz� sorusunu þöyle cevap-
ladý: �Türkiye, açýlan iki müza-
kere baþlýðý ile yoluna devam

eder. Türkiye�de demokratikleþ-
me çok önemli.� Baþbakan Gu-
senbauer geçtimiz ay Ýstan-
bul�da Bilderberg toplantýsýna
katýlmýþtý. Gusenbauer, oy kay-
býndan korktuðu için Türkiye-
�nin tam üyeliðine karþý çýkýyor
ve  imtiyazlý ortaklýðý  bu güne
kadar savunuyor. 

Þehir magandasýnýn kurþununa hedef olan

Küçük Hamza taburcu oldu
VViiyyaannaa��ddaa  QQuueellllnnssttaarrßßee  üüzzeerriinn-
ddee  bbuulluunnaann  bbeelleeddiiyyee  eevvlleerrii  ssiittee-
ssiinniinn  ooyyuunn  ppaarrkkýýnnddaa  ooyynnaarrkkeenn
AAvvuussttuurryyaallýý  bbiirr  þþeehhiirr  mmaaggaannddaassýý
ttaarraaffýýnnddaann  ppoommppaallýý  ttüüffeekkllee  vvuu-
rruullaann  sseekkiizz  yyaaþþýýnnddaakkii  HHaammzzaa  ÖÖ-
ccaallaann  bbeeddeennsseell  ssaaððllýýnnaa  kkaavvuuþþ-
ttuu..  PPssiikkoolloojjiikk  tteeddaavviissii  iissee  ddeevvaamm
eeddiiyyoorr..  
VViiyyaannaa- 11 Haziran�da, Viyana-
�da, oyun oynadýðý parkta,
alkol ve uyuþturucu baðýmlýsý
bir þehir magandasý tarafýndan
pompalý tüfekle vurulan küçük
Hamza, tedavi gördüðü hasta-
neden taburcu edildi. Geçen
sayýmýzda haberini manþetten
verdiðimiz sekiz yaþýndaki
Hamza bedensel saðlýðýna ka-
vuþtu ancak ruhsal ve psikolojik

olarak hala olayýn etkisinde.
Oðlunun geceleri kabus gördü-
ðünü ve uyuyamadýðýný belir-
ten babasý Murat Öcalan ayrýca
saldýrgan aleyhine dava aç-
maya hazýrlanýyor. Bu amaçla
bir avukat tutan baba Murat

Öcalan oðlundaki ruhsat tahri-
batýn büyük olduðunu ve psi-
kolojik tedavi görmek zorunda
kaldýðýný söyledi. Küçük Ham-
za�nýn evlerinin olduðu bölge-
de artýk kendisini rahat hisset-
mediði belirtildi

�Türkiye AB yoluna devam eder�

Ottakring�e Cami
planý FPÖ�yü 

çýldýrtýyor 

VViiyyaannaa- Avusturya�da yaþa-
yan Müslümanlarýn dini inan-
çlarýný özgürce yaþamasýnýn
önüne geçmeyi kendisine he-
def belirleyen Avusturya Öz-
gürlük Partisi (FPÖ)bu yönde-
ki icraatlarýna devam ediyor.
Viyana�da son yýllarda bazý
camilerin geniþletilmesini ve
yenilerinin yapýlmasýný Viyana
için tehlike olarak gören FPÖ
bu seferde Ottakring�de ya-
pýlmasý düþünülen büyük bir
Cami�yi engellemek için hare-
kete geçti. 16. Bölgede Hut-
tengasse üzerinde, 1400
metrekarelik bir arsa üzerine
inþa edilmesi planlanan Ca-
minin yapýmýna, inanç öz-
gürlüðünü düþünmeyen FPÖ
halk içinde huzursuzluk çýkar
diye karþý çýkýyor.  

VViiyyaannaa- Belediye evlerinden
sorumlu Wiener Wohnen-
�da orta düzeyde yöneticilik
yapan iki kiþinin iþine yol-
suzluk þüphesi sebebiyle
son verildi. Belediye evleri i-
le ilgili ihale verme iþlemle-
rinden de sorumlu olan yö-
neticiler ile ilgili daha önce
anonim bir ihbar mektubu
þirkete ulaþmýþtý. Bazý þir-
ketlerden �hediye� aldýklarý
ve onlara öncelik verdikleri
tahmin edilen yöneticiler
haklarýnda açýlan soruþtur-
ma sebebiyle görevlerinden
alýndýlar.

Wiener Wohnen�da
yolsuzluk þüphesi

Birol
Kýlýç

Alfred Gusenbauer
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TTüürrkkiiyyee��ddee  2222  TTeemmmmuuzz��ddaa  yyaa-
ppýýllaaccaakk  oollaann  sseeççiimmlleerr  iiççiinn  gguurr-
bbeettççiilleerr  2255  HHaazziirraann��ddaann  iittiibbaa-
rreenn  ooyy  kkuullllaannmmaayyaa  bbaaþþllaaddýý..  2222
TTeemmmmuuzz  ttaarriihhiinnddee  ssoonnaa  eerreecceekk
ggüümmrrüükk  kkaappýýllaarrýýnnddaa  ooyy  vveerrmmee
iiþþlleemmii  iillee  iillggiillii  bbiillggiilleerrii  aaþþaaððýýddaa
bbiillggiinniizzee  ssuunnuuyyoorruuzz::  

Yüksek Seçim Kurulu�nun (YSK)
kararýna göre açýklanan güm-
rük kapýlarýnda 25 Haziran tari-
hinden itibaren seçim günü o-
lan 22 Temmuz�a kadar tatil
günleri de dahil 24 saat süre ile
oy kullanýlabilecek. 

OOyy  KKuullllaannýýllaanniilleecceekk  GGüümmrrüükk
KKaappýýllaarrýý  ::  
� Ýstanbul Atatürk Havalimaný 
� Ýstanbul Sabiha Gökçen

Havalimaný (Anadolu Yakasý) 
� Ankara Esenboða Havalimaný 
� Ýzmir Adnan Menderes

Havalimaný, 
� Antalya Havalimaný 
� Adana Þakirpaþa Havalimaný 
� Kayseri Erkilet Havalimaný 
� Kapýkule Gümrük Kapýsý 
� Ýpsala Gümrük Kapýsý 
� Cilvegözü Gümrük Kapýsý 
� Sarp Gümrük Kapýsý 
� Habur karayollarý Gümrük

Kapýsý 
� Taþucu Deniz Limaný Gümrük

Kapýsý 

KKiimmlleerr  ooyy  kkuullllaannaabbiilleecceekk  ??
1 -Türkiye'de seçmen kütüðüne
yazýlý olmayan, 
2 -Yurtdýþýnda 6 aydan fazla
ikamet eden, 
3 -Oy verme günü olan 22
Temmuz 2007 tarihinde 18 ya-
þýný doldurmuþ olan,(22-07-
1989 günü ve bu tarihten önce
doðanlar), 
4 -Oy vereceði günde yurda
giriþ veya çýkýþ yapan ve çifte
vatandaþ olup da, Türkiye

Cumhuriyeti Pasaportunu ibraz
eden, 
5 -Türk vatandaþlarýnýn oy kul-
lanabilecek.

KKiimmlleerr  ooyy  kkuullllaannaammaazz  ??
Türkiyede  seçmen kütüðünde
kaydý olanlar gümrükte oy kul-
lanamayacak. 
Oy kullanacak kiþilerin sandýk
kurulu baþkanýna pasaportlarý-
ný ibraz ettikten sonra, sandýk
kurulu baþkaný tarafýndan
www.ysk.gov.tr internet adre-
sinden Türkiye'de seçmen kütü-
ðünde kayýtlý seçmen olmadýðý-
na dair sorgulama yapýlacak.
Eðer Türkiye'de herhangi bir
seçmen kütüðünde kayýtlý olan
kiþilerin gümrüklerde oy kulla-
namayacaklarý açýklandý.

PPaassaappoorrtt  þþaarrtt    !!
Oy kullanýrken pasaport dýþýn-

da herhangi  bir kimlik kabul e-
dilmeyecek.
Örneðin Alman vatandaþý olup
da Türk vatandaþlýðýna sahip o-
lan, ancak Türk pasaportu bu-
lunmayan bir Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaþý geçerli pasa-
portu olmadýðý için oyunu kul-
lanamayacak

OOyy  kkuullllaannddýýkkttaann  ssoonnrraa  mmüühhüürr
Oyunu kullanan pasaportlarýna
üzerine  "oyunu kullanmýþtýr"
yazýlý bir mühür basýlacak. 
Oyunu kullananlar, cetvele ya-
zýlan kimliðinin karþýsýna imza
veya parmak basmak zorunda-
lar. Genelgede ayrýca, oy kulla-
nacak vatandaþlarýn oy atacaðý
sandýklarýn "gözönünde bulu-
nan" bir yere konulmasý gerek-
tiðine dikkat çekildi. Vatan-
daþlar oylarýný Türkiye'ye giriþte
ya da çýkýþta kullanabilecekler.

Demokratik hakkýnýzý
kullanmayý unutmayýn!

Baþta Viyana olmak üzere,
Avusturya�da Türkiye�den
göç etmiþ insanlarýmýzýn
örnek çalýþmalarý Türklerin
Avusturya�daki resmine ve
yaþam kalitesine olumlu an-
lamda katkýda bulunmakta-
dýr. Ama son zamanlarda
özellikle önemli pozisyonlar-
da oturan Avusturyalý haným-
larýn devamlý bizi çok üzen
þikayetlerine maruz kalýyo-
ruz. Düþünebiliyor musunuz,
Avusturyalý çok önemli siyasi,
bürokrat, iþ kadýný bayanlar
sokakta kendilerine  veya kýz
çocuklarýna asýlan Türki-
ye�den göç etmiþ insanlardan
þikayetçiler.
Biz de hergün maalesef,
genç yaþta cinsel problemi
olan gençlerimizin, genç
kýzlara ve hanýmlara terbiye-
sizce laf atmalarýna, onlara
karþý mide bulandýran hal ve
tavýrlar içine girmelerine þahit
oluyoruz.   

Her kesimdeki  bu �Tecavüzcü
Çoþkun�lara karþý ne yapabili-
riz? Sokaða çýktýðýnda, �ipini
koparmýþ it� gibi hanýmlara
laf atan, yapan bu Türk
erkeklerinden biliyoruz birçok
Türk hanýmý da rahatsýz.
Bu terbiyesizler acaba anala-
rýna, kýz kardeþlerine veya
hanýmlarýna laf atýlsa ne
yaparlar? Bu, suratlarýna
tükürseniz, �yarabbi þükür �
diyecek sapýklardan Türk top-
lumu nasýl kurtulacak? He-
pimizi rezil eden bu insanlar
yüzünden zaten var olan ön-
yargýlar çoðalýyor. Uyarýyo-
ruz: Büyük bir sorun ile karþý
karþýyayýz! Derneklere ve ins-
anlarýmýza çevremizi uyarma-
mýz gerektiðini tekrar hatýrla-
týyoruz. O terbiyesizler gö-
rünmekdiklerini sanýyorlarlar.
Ama pislikleri gün ýþýðý gibi
ortada. (BB..KK..))

Avusturya�daki
�Tecavüzcü
Çoþkun�lar

Gümrüklerde  oy  verme  iþlemi  devam  ediyor
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Viyana�dan sýlaya yolculuk 
facia ile sonuçlandý: 4 ölü, 1 yaralý

DDeenniizzllii//VViiyyaannaa-  Trafik canavarý
sýla yolunda da can almaya de-
vam ediyor. Viyana'dan tatil için
memleketleri Burdur'a giden 5
kiþilik gurbetçi ailenin aracý, ev-
lerine 30 kilometre kala takla
attý. Araçtaki 5 kiþiden sadace i-
kizlerden biri kurtuldu. 
Viyana'da 17 yýldan bu yana ya-
þayan Ali Ýhsan Zeren (47), 22
Haziran Cuma günü öðle saat-
lerinde, yaz tatili için 26 yýllýk
eþi ayný yaþtaki Yüksel Zeren,
kýzlarý 24 yaþýndaki Meryem Ze-
ren, ikiz çocuklarý 13 yaþýndaki
Songül Zeren, oðlu Soner Ze-
ren ile yola çýktý. Ailenin büyük
oðlu Hilmi Zeren, eþi doðum
yapacaðý için tatile gelmeyip
Avusturya'da kaldý. Karayoluyla
2 bin kilometreden fazla yol ka-
teden aile fertlerinin içinde bu-

lunduðu W5402T plakalý Ch-
reysler marka cip, 24 Haziran
günü saat 06.00 sýralarýnda,
memleketleri Burdur'un Gölhi-
sar Ýlçesi'ne 30 kilometre kala
Denizli-Antalya karayolunun
81'inci kilometresinde bulunan
Yumrutaþ-Dodurgalar Kavþaðý'-
nda kontrolden çýkýp, yol kena-
rýndaki tarlada takla attý. Kaza-
da sürücü Ýhsan Zeren, eþi ve iki
kýzý öldü. Ýkizi ölen Soner Zeren
ise hurdaya dönen otomobil-
den sað çýktý. Ölen 4 kiþinin ce-
sedi Acýpayam Devlet Hastanesi
Morgu'na kaldýrýlýrken, kazadan
yaralý kurtulan Soner Zeren, A-
cýpayam Devlet Hastanesi'nde
tedaviye alýndý.
Baþýndan darbe aldýðý için göz-
lem altýnda tutulan ve durumu
iyi olan Soner Zeren'e babasý,

annesi, ablasý ve ikiz kýz karde-
þinin öldüðü söylenmedi. Kaza-
nýn nasýl olduðunu hatýrlamay-
an Soner Zeren, �Annem, ab-
lam ve kardeþim uyuyordu. Ben
de uyuyordum. Evimize az kal-
mýþtý. Gözümü tarlada açtým.
Kazanýn nasýl olduðunu hatýrla-
mýyorum� diye konuþtu. Anne
ve babasýnýn öldüðünü bilmey-
en Soner Zeren, �Anne ve ba-
bamýn fotoðrafýný da çektiniz
mi?� diye sordu. Yetkililer, ka-
zanýn sürücünün direksiyon ba-
þýnda uyumasý nedeniyle mey-
dana gelme olasýlýðýnýn yüksek
olduðunu söyledi. Ýhsan Zeren-
'in Viyana'da serbest çalýþtýðý,
eþi Yüksel Zeren'in de temizlik
firmasýnda görev yaptýðý belir-
tildi. Zeren ailesinin Gölhisar'-
daki yakýnlarý, kazayý öðrenince

Acýpayam'a koþtu. Kaza hakkýn-
da bilgi alan yakýnlarý, öldükle-
rini öðrenince þok yaþadý. 

Avusturya'da  çalýþan  gurbetçi  ailenin  Denizli'de  yaptýðý  kazada  4  kiþi  öldü,  1  kiþi  yaralandý  .  Viyana'dan  yaz  tati-
li  için  memleketleri  Burdur'a  giden  5  kiþilik  gurbetçi  ailenin  aracý,  evlerine  30  kilometre  kala  takla  attý.
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VViiyyaannaa- Viyana�da çevreye ö-
zen göstermeyenler ve çöp ku-
rallarýna uymayanlar artýk ce-
zalandýrýlacak. Bu amaçla Vi-
yana belediyesi �çöp suçlularý-
ný� tespit edecek ve onlara ce-
za kesecek bir birim oluþturu-
yor. Turuncu üniformalarýyla
görev yapacak olan çöp polis-

leri 36 kiþiden oluþacak ve
2008 yýlýndan itibaren görev
baþý yapacak. Gece ve gündüz
çalýþacak olan çöp polisi 36
Euro�ya kadar ceza kesebile-
cek. Araþtýrmalar halkýn %90
oranla çöp konusunda daha
sýký tedbirler alýnmasýný istedi-
ðini gösteriyor.   

Viyana�ya çöp zabýtasý geliyor

VViiyyaannaa- Son yýllarda artan suç
oranýna karþý polis sayýsýnýn
fazla arttýrýlmamýþ olmasý Vi-
yana�da polis sýkýntýsýna yol
açtý. Araþtýrmalar Viyana�da
varolandan  daha fazla polise
ihtiyaç olduðunu gösteriyor.
Son zamanlarda polisi arayan-
larýn ve yardým isteyenlerin sýk
sýk �lütfen bekleyin, þu anda
elimizde yeterince ekip yok�
yanýtýný aldýklarý belirtiliyor. Vi-
yana Polisinin geçtiðimiz yýl

bu sebeple yaklaþýk 1900 soy-
gun olayýna geç müdahale et-
tiði ortaya çýktý. Toplamda ise
27.000 olaya geç müdahale
edildi. Viyana Polis Þefi Mah-
rer devletin güvenliðe yatýrým
yapmak istemediðini söyleye-
rek þu anda Viyana�da 1000
polis memuruna daha ihtiyaç
duyduklarýný söyledi. Mahrer
gelen çaðrýlarý sýraya dizdikle-
rini ancak acil olaylara öncelik
verdiklerini belirtti. 

Viyana�da polis 
sýkýntýsý yaþanýyor
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VViiyyaannaa-  Türkiye Cumhriyeti Din
Ýþleri Müþaviri ve kýsa adý ATÝB
olan ��Avusturya Türk Ýslam
Kültür ve Sosyal Yardýmlaþma
Birliði�� Baþkaný  Dr. Harun Öz-
demirci 6 Temmuz 2007 tari-
hinden itibaren görevine veda
etti. Özdemirci, Viyana�daki
görevine gelmeden önce Türki-

ye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý Dini Yayýnlar Dairesi
Baþkanlýðýný yürütüyordu. A-
vusturyalý bürokratlar ve siyasi-
ler, Dr.Harun Özdemirci�nin Tü-
rkiye�den göç etmiþ insanlarý-
mýza,  Ýslam�a ve Türkiye Cum-
huriyeti�ne, Avusturya�da, tak-
dire þayan hizmetlerde bulun-

duðu fikrinde birleþiyorlar.
2003 yýlýndan bu yana Viyana�-
da görev alan Özdemirci Avus-
turya�da Türkiye�den göç etmiþ
Müslümanlar arasýnda çeþitli
Projeler ile hizmetini yaparken
binlerce Avusturyalý ile de dost-
luk köprüsü kurdu. Dr. Harun
Özdemirci�nin sadece Müslü-

manlara hizmet etmediði Avus-
turya�daki Hiristiyanlara da
kendi dinini doðru anlatarak bir
barýþ elçisi þiarýyla görev yaptý-
ðýný Avusturyalýlar þimdiden an-
latmaya baþladýlar bile.
Avusturya Devleti�ninin Islam
iþlerinden sorumlu� Avusturya
Islam Cemaati�nin Türkiye

Büyük Hizmet adamý Özdemirci
Viyana�ya veda ediyor!



Cumhuriyeti Diyanet Ýþlerini de-
vamlý yok saymasý karþýsýnda
Dr. Harun Özdermirci sabýr, say-
gý ve barýþ yolundan vaçgeçme-
di. Özdemirci�nin, demokrasi-

nin çok sesliliðinin ve iþleyiþinin
bu kurumlarda arýzasýný de-
vamlý dostca dile getirmesi dik-
kat çekti. 
Biz de Sayýn Harun Özdemirci�-

ye, Avusturya�da yaþayan ins-
anlarýmýz adýna, bulunduklarý
hizmetlerden dolayý teþekkürle-
rimizi sunuyoruz. Avusturya,
Alçakgönüllülüðü, güleryüzlü-

lüðü ve derin bilgisiyle  birçok
kiþinin takdirini kazanan Dr.
Harun Özdemirci�yi ve özellikle
de üstün hizmetlerini özleye-
cek.  (B.K.)
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ATIB  Kendisini  
þöyle  tanýtýyor:

Kýsa adý ATÝB olan ��Avusturya
Türk Ýslam Kültür ve Sosyal
Yardýmlaþma Birliði�� Avustur-
ya Federal Cumhuriyeti�nde
yaþayan Türklerin sosyal, kül-
türel, dini ve eðitim alanlarýn-
da geliþmelerini temin etmek,
Türk toplumu arasýnda birlik,
beraberlik ve dayanýþmayý
güçlendirmek, Türk gençliði-
nin saðlýklý geliþimini saðla-
mak, toplumumuzun Avustur-
yalýlarla entegrasyonuna yar-
dýmcý olmak, ayný amaçlý üye
Türk dernekleri arasýndaki da-
yanýþma, iþbirliði ve koordina-
syonu oluþturmak gayesiyle
Avusturya Devletinin onayý ile,
Türk Devleti ve Diyanet Ýþleri

Baþkanlýðýnýn desteðinde, T.C.
Viyana Büyükelçiliði ve Din
Hizmetleri Müþavirliðinin reh-
berliðinde 1990 yýlýnda kurul-
muþtur. Kurulduðu günden iti-
baren Avusturya�da yaþayan
toplumumuzun ilgisine maz-
har olan birliðimize o tarihte,
7�si Viyana bölgesinde, 8�i
Salzburg bölgesinde, 7�si Tirol
bölgesinde, 9�u da Voralberg
bölgesinde olmak üzere top-
lam 31 dernek üye dernek ola-
rak katýlmýþtýr. 
Bugün ise üye dernek sayýmýz
58�e ulaþmýþtýr.Faaliyete geçti-
ði tarihten itibaren, vatandaþ-
larýmýzýn büyük ilgi ve takdirini
kazanmýþ olan ATÝB; bugün
Avusturya�nýn en büyük Türk
sivil toplum örgütü konumun-

dadýr. ATÝB bu duruma, hiç
þüphesiz ki hizmet ve faaliyet-
lerini yürütür-ken hassasiyetle
uyguladýðý ilkelerinden taviz
vermeyiþi sayesinde ulaþmýþtýr.
Bun-dan böyle de toplumu-
muzun benimsediði bu ilkele-
rinden asla taviz vermeye-cek-
tir. 
ATÝB, salt bir dini dernek deðil-
dir. Ýnsana ve insanlýða hizme-
ti esas alan, insana bütün
özellikleri ve ihtiyaçlarý ile bü-
tüncül yaklaþan sosyal bir der-
nektir. Bu bakýmdan ATÝB, bir
baþka ülkede, baþka bir kültür
içerisinde uyum içerisinde var
olma mücadelesi veren toplu-
mumuza, din hizmeti ve din
eðitimi alanlarýnýn dýþýnda da
sosyal, kültürel alanlarda da

çeþitli hizmetler sunmaktadýr.
Günümüzde dünyanýn demo-
grafik yapýsýnda eskiye nispet-
le ciddi deðiþiklikler meydana
gelmiþtir. 
Tarihte birbirinden habersiz
yaþayanlar, günümüz þart-
larýnda ayný iþyerinde çalýþ-
makta, ayný apartmanda otur-
makta, ayný ülkenin vatandaþý
olabilmektedir. 
Bu insanlarýn, birbirlerini doð-
ru anlayabilmeleri ve birbirle-
riyle saðlýklý iletiþim kurabilme-
leri için, davranýþ kodlarýný
etkileyen dinlerini tanýma za-
rureti vardýr. Bu bakýmdan kur-
umlar arasý diyalog, hiç þüp-
hesiz bu þartlarda yaþayan ins-
anlarýn hayatlarýnda yol göste-
rici fonksiyon icra edecektir. 

ATÝB`in kuruluþu, geliþimi ve hizmetleri

Güle güle sayýn Dr. Harun ÖzdemirciGüle güle sayýn Dr. Harun Özdemirci
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AB�nin yeni dönem Baþkaný 
Portekiz, Türkiye�den yana

BBrrüükksseell-  Almanya, AB Dönem
Baþkanlýðýný 1 Temmuz itibariy-
le Portekiz�e devretti. Türkiye�-
nin AB üyeliðine destek veren
AB ülkelerinden Portekiz, altý
ayda sürecek baþkanlýðý sýrasýn-
da Fransa Cumhurbaþkaný Ni-
colas Sarkozy�nin Türkiye�ye yö-
nelik olumsuz tutumundan
kaynaklanacak sorunlarla uð-
raþmak zorunda kalacak.
Portekiz, 1986 yýlýndan beri üye
olduðu AB�nin Dönem Baþkan-
lýðý sýrasýnda aðýrlýðý, 21-22 Ha-
ziran�da yapýlan AB Zirvesi�nde
üzerinde mutabakat saðlanan
yeni AB Antlaþmasý�ný sonuç-
landýrmaya verecek. 

PPoorrtteekkiizz  BBaaþþkkaannllýýððýýnnýýnn  üüçç  eekksseennii

�Daha iyi bir dünya için daha
güçlü bir Avrupa� sloganýný
benimseyen Portekiz, dönem
baþkanlýðý sýrasýnda uygulaya-

caðý programýn üç ana ekseni
olacak. Bu eksenler, antlaþma-
larýn reformu, Avrupa ekono-
mileri ile toplumlarýn modern-
leþtirilmesi ve Avrupa�nýn düny-
adaki rolünün güçlendirilmesi
olarak sýralandý. 

TTüürrkkiiyyee��nniinn  üüyyeelliiððiinnii  ddeesstteekklliiyyoorr

Sosyalist Socrates�in baþkanlý-
ðýndaki Portekiz hükümetinin,
önümüzdeki altý ayda Fransa
Cumhurbaþkaný Nicolas Sar-
kozy�nin Türkiye konusundaki
olumsuz tutumundan kayna-
klanan sorunlar ile karþý karþýya
kalmasý bekleniyor. 
Türkiye, Portekiz�in Dönem
Baþkanlýðý sýrasýnda yeni baþlý-
klarýn açýlmasýný istiyor. Fran-
sa�nýn da, önümüzdeki altý ay-
da birkaç baþlýðýn daha açýlma-
sýna ilke olarak karþý olmadýðý
belirtiliyor.  Buna karþýn, �imtiy-

azlý ortaklýk� ýsrarýný sürdüren
Sarkozy�nin ancak Türkiye�nin
AB�ye entegrasyonunu içer-
meyen baþlýklarýn açýlmasýna
onay vereceði düþünülüyor. Bu
durumda, Türk hükümetinin,
Fransa�nýn bloke ettiði, ve euro

sistemine katýlým açýsýndan ö-
nem taþýyan �Ekonomik ve
Parasal Politikasý� faslýnýn, Por-
tekiz dönem baþkanlýðý sýrasýn-
da açýlmasý arzusunun gerçe-
kleþmesi zor görünse de imkan-
sýz deðil.

AAvvrruuppaa  KKoommiissyyoonnuu��nnuunn  MMaallii
ÝÝþþlleerrddeenn  SSoorruummlluu  ÜÜyyeessii  AAll-
mmuunniiaa,,  FFrraannssaa  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýý
NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy''nniinn  aakkssiinnee,,
TTüürrkkiiyyee  iillee  eekkoonnoommii  vvee  ppaarraa
ppoolliittiikkaassýý  bbaaþþllýýððýýnnddaakkii  mmüüzzaa-
kkeerreelleerrii  ddoonndduurrmmaakk  iiççiinn  bbiirr
sseebbeepp  ggöörrmmeeddiiððiinnii  ssööyylleeddii..

VViiyyaannaa-  Avrupa Komisyonu-
�nun Mali Ýþlerden Sorumlu
Üyesi Joaquin Almunia, Fransa
Cumhurbaþkaný Nicolas Sar-
kozy'nin aksine, Türkiye ile e-
konomik ve para politikasý
baþlýðýndaki müzakereleri
dondurmak için bir sebep gör-
mediðini söyledi. Avrupa Ko-
misyonu�nun Ýspanyol Üyesi
Joaquin Almunia, Türkiye ko-
nusunda Sarkozy ile ayný gö-
rüþte deðil. 

Fransa Cumhurbaþkaný Nico-
las Sarkozy, 26 Haziran�daki
Hükümetlerarasý Konferans�ta
Türkiye ile ekonomi ve para
politikasý baþlýðýnda müzake-
relerin baþlatýlmamasýna karþý
çýkýyor.
Almunia ise, söz konusu
baþlýkta müzakereleri dondur-
mak için bir sebep görmediði-
ni ifade etti. Almunia, Komis-
yonun, ekonomi ve para birli-
ði baþlýðýnda müzakerelere
baþlanmasý için önemli zorlu-
klarýn söz konusu olmadýðýný
düþündüðünü belirtti. Wiener
Zeitung, Komisyon üyesi Joa-
quin Almunia�nýn, Türkiye ile
müzakereleri durdurmak, AB�-
nin inandýrýcýlýðýnýn sorgulan-
masýna yol açacaðýný düþün-
düðünü de yazdý.

AB Sarkozy�den farklý düþünüyor

Avrupa Komisyonu�nun
Mali Ýþlerden Sorumlu
Üyesi Joaquin Almunia
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Fransa, Avusturya�nýn �hazmetme�
bahanesine sarýldý

FFrraannssaa  TTüürrkkiiyyee��nniinn  AABB  üüyyeelliiððiinnii
eennggeelllleemmeekk  iiççiinn  ddaahhaa  öönnccee
AAvvuussttuurryyaa  ttaarraaffýýnnddaann  ddiilllleenn-
ddiirriilleenn  ��hhaazzmmeettmmee��  bbaahhaanneessii-
nnee  ssaarrýýllddýý..
PPaarriiss-Fransa�nýn AB Ýþlerinden
Sorumlu Bakaný Jean- Pierre
Jouyet, AB�nin sýnýrlarý ko-
nusunun bu yýlýn sonundan ön-
ce bir �Akil Adamlarý� grubun-
ca ele alýnmasýný istediklerini
belirtirken, �Türkiye�nin Avrupa
Birliði'ne girme yeteneði yok�
þeklinde konuþtu.  Jean-Pierre
Jouyet, Le Figaro gazetesi ile
yaptýðý söyleþide, AB Zirvesi�-
nde AB Antlaþmasý üzerinde
saðlanan uzlaþmayý �Avrupa,
Fransa ve Nicolas Sarkozy için
baþarý� diye yorumladý. �AB�nin

hazmetme kapasitesi� kavramý-
nýn, üzerinde mutabakata varý-
lan metinde açýk bir biçimde
yer almadýðýna dikkat çekilmesi
üzerine Jouyet, bu konunun
Avusturya ve Hollanda gibi
ülkelerce dile getirildiðini, bu-
nun üzerine antlaþmasýnýn bu
noktada güçlendirilmesine ne-
den olduðunu belirterek, þöyle
devam etti: �Biz de bu yýlýn
sonundan önce bir �Akil A-
damlar� grubunun Avrupa�nýn
sýnýrlarý konusunu, Birliðe gir-
me yeteneði olmayan Türkiye-
�nin ötesinde de deðerlendir-
mesini arzu ediyoruz. Bu bana
zaruri olarak görünüyor. O za-
man hazmetme kapasitesi ko-
nusunu yeniden ele alacaðýz.� 

NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 10 Sayý 81POLÝTÝKAYYAAÞÞAAMM

ÝÝssttaannbbuull- Viyana Ekonomik He-
yeti ile Ýstanbul�a gelen Avus-
turya Dýþ Ýþleri Baknalýðý Müs-
teþarý Winkler, Avusturya Cum-
hurbaþkaný adýna Sabancýya,
Avusturya�nýn Ýstanbul Konso-
losluðu�nda törenle liyakat ni-

þaný verdi..
Türkiye ile Avusturya arasýnda-
ki iliþkilere katkýlarýndan dolayý
Sabancý Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömer Sabancý Avus-
turya liyakat niþanýna layýk gö-
rüldü.

Ömer Sabancý�ya niþaný Avus-
turya Dýþiþleri Bakanlýðý Müs-
teþarý Dr. Hans Winkler, tara-
fýndan törenle verildi. Yeni-
köy�deki Avusturya Ýstanbul
Baþkonsolosluðu�ndaki tören-
de konuþan Winkler, bir kiþiye

ya belli bir yaþa geldiði, ya da
gerçekten hak etmiþ olduðu
için niþan verildiðini belirterek,
Ömer Sabancý�nýn bu niþaný
gerçekten hak ettiðini söyledi.
Winkler, Sabancý Holding�in
katkýlarýyla Vienna Economic
Forum�un Türkiye�de ilk kez
gerçekleþtirileceðini de belirtti.
Niþaný almaktan gurur duydu-
ðunu ifade eden Ömer Sa-
bancý, �Türkiye�nin AB�ye katý-
lým sürecini hýzlý bir þekilde
atlatacaðýna inanýyorum.
Bize destek verdiðinizi biliyo-
rum� diye konuþtu. Törene
Avusturya Eski Baþbakaný Dr.
Erhard Busek ve Ömer Sa-
bancý�nýn eþi Arzu Sabancý da
katýldý.

Almanlar �Marco olayýnda� terbiyesizlik yapýyor
AAnnttaallyyaa��ddaa  1133  yyaaþþýýnnddaakkii  ÝÝnnggiilliizz
kkýýzzýý  CChhaarrlloottttee  LL..  MM��yyee  cciinnsseell  ttaa-
cciizzddee  bbuulluunndduuððuu  iiddddiiaassýýyyllaa  88
yyýýllaa  kkaaddaarr  hhaappiiss  iisstteemmiiyyllee  yyaarrggýý-
llaannaann  1177  yyaaþþýýnnddaakkii  AAllmmaann  ggeenn-
ccii  BBeerrnnaarrdd  MMaarrccoo  WW..  iiççiinn  AAll-
mmaann  bbaassýýnnýý,,  TTüürrkkiiyyee��yyee  kkaarrþþýý  bbiirr
""GGeecceeyyaarrýýssýý  EEkksspprreessii""  kkaammppaann-
yyaassýý  bbaaþþllaattttýý..  AAllmmaann  hhüükküümmeettii
ddee,,  ggeenncciinn  sseerrbbeesstt  bbýýrraakkýýllmmaassýýnnýý
iisstteeddii..  MMaarrccoo  WW��nniinn  ttaahhlliiyyee  ttaa-
lleebbii  iissee  rreeddddeeddiillddii..

AAnnttaallyyaa- Manavgat�ta turistik
bir otelde tatil yaptýðý sýrada
Ýngiliz kýzý Charlotte L. M�ye
"cinsel tacizde bulunduðu" id-
dia edilen Bernard Marco W, ký-
zýn annesi Heather Clarie
M.�nin (40) þikayetçi olmasý
üzerine 11 Nisan�da tutuklandý.
Antalya E Tipi Kapalý ve Yarý
Açýk Cezaevi�ne konulan Bern-
ard Marco W. ifadesinde "Kendi
rýzasý ile birlikte olduk" dedi.

Charlotte L. M. ailesiyle birlikte
Ýngiltere�ye dönerken, tutukla-
nan Alman genç hakkýnda "15
yaþýndan küçük kýza cinsel sal-
dýrý" suçlamasýyla 3 yýldan 8 yýla
kadar hapis cezasý istemiyle
Antalya 1�inci Aðýr Ceza Mah-
kemesi�nde dava açýldý. Bu olay
üzerine Alman basýný, Türkiye�-
ye karþý adeta bir "Geceyarýsý
Ekspresi" kampanyasý baþlattý.
Alman gazetelerinde geniþ þe-

kilde yer alan haberlerde, Al-
man hükümetinin de konuyu
takip ettiði kaydedildi. Ancak
gazetelerde, gencin çocuk yaþ-
taki bir kýzla iliþkiye girmek iste-
diði yönünde herhangi bir bil-
giye yer verilmedi, bunun yeri-
ne sadece Türk cezaevlerinden
korkunç bir tablo ortaya konul-
du. Almanya hükümeti, Alman
gencinin 6 Temmuz�a kadar
serbest býrakýlmasýný istedi. Ýlk
kez yargýç karþýsýna çýkan Ber-
nard Marco W�nin avukatý Þük-
rü Enhoþ�un tahliye talebi mah-
kemece reddedilerek duruþma,
6 Temmuz�a ertelendi.
Almanlar �Marco olayýnda� öl-
çüyü kaçýrýyor

Avusturya�dan Sabancý�ya liyakat niþaný

ÖÖmmeerr  SSaabbaannccýý
HHaannss  WWiinnkklleerr
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Avusturyalý Ayþe ve Ýzmirli Kazým�ýn 
gündem oluþturan aþký

ÝÝzzmmiirr-  Avusturya�da yaþayan
Türk ailesinin kýzý Ayþe ile aþýk
olduðu Ýzmirli gencin hikâyesi,
kendisinden üç ay haber ala-
mayan Ýzmirli genç Kazým�ýn
annesi Ayþe A.�nýn Show TV�de
yayýnlanan "Serap Ezgü ile Biz
Bize" programýna katýlmasý ile
ortaya çýktý. Kazým, 2 yýl önce
bir dershanede, ailesi Avustur-
ya�da yaþayan kendisinden iki
yaþ büyük Ayþe ile duygusal bir
iliþki yaþadý. Ayþe, ailesinin iþi
yüzünden Avusturya�ya dönün-
ce, 1.5 yýl ayrý kaldýlar. 5 Aralýk
2006�da Türkiye�ye annesiyle
izne gelen Ayþe ile Kazým�ýn aþ-
ký yeniden alevlendi. Ýki gencin
ýsrarý üzerine aileler tanýþtý. 
��YYaa  KKaazzýýmm  ggeellssiinn  yyaa  ddaa  AAyyþþeeyyii
bbýýrraakkaallýýmm��

Ayþe�nin annesi Habibe G.
Avusturya�ya dönerken, Ka-
zým�ýn annesine "Ya Kazým
bizimle Avusturya�ya gelsin ya
da biz Ayþe�yi size býrakalým.
Çünkü Ayþe, Kazým olmadan
Avusturya�ya dönmüyor. Gere-
kirse de evlendirelim. Onlarý
ayýramayýz çünkü onlar birlikte
olmuþlar. Kýzýmýn namusunu
oðlun almýþ" dedi. Ayþe A, "On-
lar daha çocuk. Arkadaþlýklarý
devam etsin. Evlenme çaðlarý
gelip hálá sevgileri devam eder-
se evlenirler" diyerek teklifi geri
çevirdi.  

AAyyþþee  iillee  bbiirrlliikkttee  kkaaççttýý
Avusturya�ya gidip bir hafta
sonra geri gelen Ayþe, teyzesin-
de kalmaya baþladý. Bir gün að-

layarak "Eniþtem bana tecavüz
etmek istedi. Beni ne olur evini-
ze kabul edin" diyerek Ayþe
A.�nýn kapýsýný çaldý. Oðlunu
kýz kardeþinin evine gönderip
Ayþe�yi evine kabul eden anne
Ayþe A. kýzýn ailesini arayýp du-
rumu bildirdi. Aile apar topar
Türkiye�ye geldi. Oðluyla birlik-
te Ayþe ve annesini otogara
götüren Ayþe A. bir þey almak
için markete girdi. Döndü-
ðünde ne oðlunu, ne Ayþe�yi,
ne de annesini bulabildi. Kar-
þýyaka Polis Merkezi ve Karþý-
yaka Savcýlýðý�na müracaat e-
den anne Ayþe A., polisin yardý-
mýyla oðlunu Kuþadasý�nda
Ayþe�nin teyzesine ait tripleks
villanýn çatý katýnda buldu. 
Polisin annesine teslim ettiði
Kazým, üç gün sonra tekrar
kaçtý. Oðlunu görebilmek umu-
duyla buluþtuðu Habibe-Gazi
G. çifti, Ayþe A�ya "Kazým�ýn her
türlü velayetini bize verin" tekli-
finde bulundu. Ýlk evliliðinden
olan iki çocuðunun velayetlerini
babalarýna dahi vermediðini
belirten Ayþe A. "Bu ne rezillik-
tir. Benim oðlumu çalýp sahip-
lenmeye çalýþýyorlar. Bunlarýn
yaptýðý suçtur" diyor.

TTVV��ddeekkii  kkoonnuuþþmmaallaarr
Anne Ayþe A. üç ay oðlundan
haber alamayýnca Show TV�de
yayýnlanan "Serap Ezgü ile Biz
Bize" programýna katýldý. Üç
gün süreyle 13.00 ile 15.00
saatleri arasýnda canlý yayýnda
yer aldý. Üçüncü gün Kazým�ý
kaçýran Ayþe�nin yüzünün gös-
terileceði anonslarý yapýlmaya
baþlayýnca Kazým, telefonla
programa baðlandý. Oðlunun
canlý yayýna baðlanacaðýný
duyup sevinç gözyaþlarý döken
Ayþe A., oðlunun "Beni kimse
kaçýrmadý. Ben kendi isteðimle
burada bulunuyorum. Çýkýp
televizyonlarda þov yapýp da
ailemi rezil etme" sözleri üzeri-
ne yýkýldý. Oðluyla üç ay sonra
irtibat kurduðu için mutlu
olduðunu belirten Ayþe A, "Bu
aþk yüzünden oðlum liseden
atýldý. Ayþe onun için uyuþturu-
cu gibi. 3 aydýr antrenmanlara
katýlmýyor. Spor hayatý da tehli-
kede. Eðer oðlumu sevselerdi
onun okul ve spor hayatýný
bitirmezlerdi. Oðlumu kendile-
rine öyle bir baðlamýþlar ki
Kazým�ýmý tanýyamadým. Yetkili-
lerden oðlumu bulup bana ver-
mesini istiyorum" dedi.

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaayyaann  TTüürrkk  aaiilleessiinniinn  kkýýzzýý  AAyyþþee  iillee  aaþþýýkk  oolldduuððuu  ÝÝzzmmiirrllii  ggeenncciinn  hhiikkaayyeessii  TTüürrkk  tteelleevviizzyyoonnllaarrýýnnaa  kkoonnuu  oolldduu..  KKaarrþþýýyyaakkaa  GGaazzii
LLiisseessii  bbiirriinnccii  ssýýnnýýff  ööððrreenncciissii  vvee  TTuubboorrgg  BBaasskkeettbbooll  TTaakkýýmmýý��nnýýnn  lliissaannssllýý  ssppoorrccuussuu,,  22  mmeettrree  22  ssaannttiimm  bbooyyuunnddaa,,  1155  yyaaþþýýnnddaakkii  KKaazzýýmm  TT..,,  aaiillee-

ssiiyyllee  AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaayyaann  1177  yyaaþþýýnnddaakkii  AAyyþþee  GG..  ÝÝllee  bbiirrlliikkttee  kkaaççttýý..
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Belçika�da Camiler yasal
haklarýna kavuþtu

ÝÝssllaamm��ýý  rreessmmeenn  ttaannýýyyaann  BBeellççiikkaa-
��ddaa  ccaammiilleerr  3333  yyýýll  ssoonnrraa  yyaassaall
hhaakkllaarrýýnnaa  kkaavvuuþþttuu..  TTaannýýnnaann  4433
ccaammiinniinn  2266''ssýý  TTüürrkk  ddeerrnneekklleerriinnee
aaiitt
BBrrüükksseell- Belçika�da 1974 yýlýn-
dan itibaren yasal olarak taný-
nan altý dinden birisi olmasýna
raðmen, diðerlerinin aksine
devlet yardýmý alamayan Ýslami
kuruluþlara yönelik ilk olumlu
adým atýldý. Belçika�nýn Valon
Bölge Hükümeti ilk etapta 43
camiyi resmen tanýyarak diðer
dinin temsilcileri gibi din gö-
revlilerine de lojman ve maaþ
güvencesi saðlamýþ oldu. Bel-
türk, Yeni Haber, Eurozaman
Gazetelerinin verdiði habere
göre ülkede yaþayan yarým
milyondan fazla Müslüman�ýn

devlet nezdindeki temsilcisi
olan Belçika Müslüman Temsil
Kurumu�ndan (Executif) bir he-
yeti kabul eden Valon Bölgesi
Ýçiþleri Bakaný Philippe Courard,
26�sý Türk olmak üzere 43 Ca-
miyi resmen tanýyan kararna-
meyi imzalayarak onayladý. Ým-
za töreninde konuþan Valon
Bölgesi Ýçiþleri Bakaný Courard,
Belçika�da resmen tanýnan di-
ðer dinlere nazaran birtakým
haklarýn Ýslam�a uzun yýllar ta-
nýnmamýþ olmasýný üzüntüyle
karþýladýðýný fakat bunun Müs-
lümanlarýn devlet nezdinde
temsilindeki sýkýntýlardan kay-
naklandýðýný ifade etti. Executif
Baþkaný Coþkun Beyazgül ise
Valon bölgesindeki camilerin
resmen tanýnmasýný tarihi bir o-

lay olarak deðerlendirdi. Göre-
ve geldikleri günden itibaren
öncelikli konularýndan birinin
camilerin tanýnmasý olduðunu
belirten Beyazgül, �Çok þükür
bugün Valon Bölgesinde bunu
gerçekleþtirebildik. Brüksel ve
Flaman Bölgesinde de en kýsa
zamanda bu yönde olumlu
adýmlar atacaðýz. Bu bölgeler-
de de dosyalar hemen hemen
tamamlanmýþ durumda. Haki-
katen Belçika�da yaþayan Müs-
lümanlar olarak tarihi bir gün
yaþýyoruz. Ýlk defa camilerimiz
hem fiziki hem de finansman
olarak cami statüsüne kavuþtu-
lar ve bu memleketin bir parça-
sý oldular.� þeklinde konuþtu.
1974 yýlýnda resmen tanýnan
din olmasýna raðmen Ýslam dini

mensuplarýna aradan geçen 33
yýlda herhangi bir devlet yardý-
mý verilmemesini eleþtiren Coþ-
kun Beyazgül, "Elbette gecikmiþ
bir karar fakat Müslüman top-
lumu devlet nezdinde temsil e-
decek bir organýn oluþmasýný
saðlamak gerekiyordu. Bu da
zaman aldý. Öte yandan zaman
zaman siyasi engellerle de kar-
þýlaþtýk ama en azýndan bugün
bu kadar çok caminin tanýnma-
sýyla sonuç alabildik." dedi. Be-
yazgül, yakýn zamanda Brüksel
ve Flaman Bölgesindeki camile-
rin de tanýnma iþlemlerine baþ-
lanacaðýný ifade ederken, Fla-
man Bölgesinde bu yýlýn sonu-
na kadar dosyasý hazýrlanmýþ ve
kriterleri yerine getirmiþ 8 cami-
nin daha tanýnacaðýný duyurdu.

CCooþþkkuunn
BBeeyyaazzggüüll
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St.  Pölten�de  Türkler  ile  Çeçenler  arasýnda  çocuk  yüzünden  çýkan  kavga  adeta  meydan
muharebesine  döndü.  Çok  sayýda  kiþinin  yaralandýðý  kavgada  iki  Avusturyalý  polis  de
hastanede  tedavi  altýna  alýndý.  Avusturya  basýný  olaya  geniþ  yer  verdi.  Bazý  Türk  ve
yabancý  düþmaný  gazeteler  ise  gidin  evinizde  kavga  edin  gibi  söylemlere  yer  verdi.  

SStt..  PPöölltteenn-  Avusturya'nýn St.
Pölten kentinde çocuklar ara-
sýnda çýkan kavgaya aileler karý-
þýnca olay adeta meydan sava-
þýna dönüþtü.  Türk ve Çeçen a-
ileler arasýndaki  kavgada 8 kiþi
yaralandý. 

ÇÇooccuukk  kkaavvggaassýýnnaa  bbüüyyüükklleerr
kkaarrýýþþttýý

Ýki çocuðun baþlattýðý kavgaya
sonunda onlarca kiþi katýldý. Ýki

gün süren olaylar dramatik
boyutlara vardý. Olay þöyle
geliþti: Türk ve Çeçen çocuklarý
arasýnda çýkan kavgaya müda-
hale eden Türk babanýn Çeçen
çocuðu hýrpalamasý üzerine
olay ailelere yansýdý. Türk ve Çe-
çen aileler kendi aralarýnda kav-
ga etmeye baþladýlar. Ardýndan
kavga evin karþýsýnda bulunan
Kartal Lokali�ne yansýdý. Kav-
gaya karýþan Türk aile, lokale
gelerek yardým istedi. 

PPoolliiss  bbaaþþeeddeemmeeddii

Lokalde bulunanlarla Çeçenler
arasýnda kavga büyüdü. Olay
yerinden ayrýlan Çeçenler, ak-
þam saatlerinde yine topland-
ýlar. Bu sefer St. Pölten savaþ
meydanýna döndü. Yaklaþýk 50
kiþilik grup kavga etti.
Olay yerine onlarca polis geldi.
Polis olaylarý önlemek amacýyla
Türk ve Çeçen gruplarýn bir
araya gelmesini engellemek i-

çin çalýþtý. Kavga sýrasýnda
olaya karýþan altý kiþi yaralandý.
Olaylarda iki de polis kol ve el-
lerinden yaralandý. Bir polise de
býçak çekildiði iddia edildi. 

AArraabbuulluuccuullaarr  ddeevvrreeyyee  ggiirrddii

Olaylarý yatýþtýrmak ve yeni
olaylarýn yaþanmasýný engelle-
mek için arabulucular devreye
girdi. Bu amaçla Avusturya�nýn
bir baþka bölgesinde yaþýyan

Rezil eden kavga
Türklerle Çeçenler arasýnda Avusturya�da Türkleri
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bazý Çeçenler bölgeye geldi.
Bunlarýn arasýnda Çeçen Millet-
vekili Aslan Ali Sultaliev de var-
dý. Sultanliev, olayýn yanlýþ an-
laþmadan kaynaklandýðýný ve iki
toplumun tarihe dayanan bir
geçmiþi olduðunu söyledi. Bu
sorun bitinceye kadar burada
kalacaðýný söyleyen Sultaniev,
'Türk ve Çeçenler arasýnda bir
sorun yaþanmaz. Ben bu so-
runlarý elimden geldiði kadar
engelleyeceðim' dedi.

St. Pölten�de olayýn yaþandýðý
bina polis tarafýndan boþaltýldý.
Ýki aile þu an baþka yerlerde ka-
lýyor. Yerel Mahkeme'nin kararý-
na göre Çeçenler olay yerine en
fazla 150 metreye kadar yakla-
þabilecekler. Daha fazla Yakla-
þanlar hemen sýnýrdýþý edilecek.
Yaþanan olaylar iki toplum için
de utanç olarak deðerlendirili-
yor. Avusturyalý ýrkçýlar ve saðcý
basýn �hepiniz defolun� tavýrla-
rý içine girmeye baþladý. 
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 22 Yaþýnda týp fakültesini bitirdi

Genç yaþta büyük baþarý
VViiyyaannaa-  Uluslararasý Öðrencile-
ri ve Öðrenci Faaliyetlerini Des-
tekleme Derneði WONDER�in
desteði ile Viyana�ya, gelen öð-
renciler mezun olmaya devam
ediyorlar. Bu öðrencilerden biri
olan Ayþegül Ýlhan genç yaþýna
ve okuduðu bölümün zorluðu-
na raðmen okulunu baþarýlý bir
þekilde bitirdi. Viyana Týp Fa-
kültesini kýsa bir sürede bitire-
rek büyük bir baþarýya imza a-
tan Ayþegül daha 22 yaþýnda.
Bu genç yaþýnda doktor olmasý-
nýn sevincini 26 Haziran�da
gerçekleþen mezuniyet törenin-
de arkadaþlarý ile paylaþan Ay-
þegül�ü anne-babasý da yalnýz
býrakmadý. 
Normal süresi 6 yýl olan  Týp
Fakültesini, Almancayý sonra-
dan öðrenmesine raðmen 4,5
yýl gibi kýsa bir sürede bitirme

baþarýsýný gösteren Ayþegül
þimdi ise  Nefroloji bölümünde
asistanlýða baþladý. 
WWoonnddeerr��ddeenn  bbiirr  hhaaffttaaddaa  üüçç
mmeezzuunn
Ayþegül Ýlhan�la birlikte ayný
hafta içerisinde WONDER öð-
rencilerinden iki kiþi daha me-
zun oldu. Viyana Teknik Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliði bö-
lümen Ali Osman Kuþakçý mü-
hendislik diplomasýný alýrken,
Recep Ýbiloðlu da Bilgisayar
Mühendisliði Bölümünden me-
zun oldu.
Öðrenciler diplomalarýný dü-
zenlenen törenlerle aldýlar. Me-
zuniyet törenine birçok arkada-
þlarýnýn yanýsýra WONDER Baþ-
kaný Yusuf Kara ve eþi Nadire
Kara da katýldýlar. Biz de baþarý-
larýndan dolayý kendilerini teb-
rik ediyoruz. 

Gurbetçiler  yeni bir uygulama
ile yeniden konsolosluk önleri-
ne yýðýlacak. Dýþiþleri Bakanlý-
ðý'ndan konsolosluklara gön-
derilen bir bildirgeyle, vatan-
daþlarýn pasaportlarýna yaþadý-
klarý ülkelerdeki çalýþma ve o-
turma izinlerinin sürelerini
gösteren bir damga vurulmasý
istendi. Damgalanmayan pa-
saportlarla yurtdýþýna çýkanlar
15 YTL yurtdýþý çýkýþ harcý ö-
demek zorunda kalacaklar.
Uygulamanýn yýlbaþýndan iti-
baren geçerli olmasý bekleniy-
or. Baþkonsolosluklara gönde-
rilen bir bildirgeyle sürekli ika-
metleri Avrupa ülkelerinde o-
lan Türk vatandaþlarýnýn pasa-
portlarýna yurt dýþýnda oturma
ve çalýþma izinleri bulunduðu-
na dair bir kaþe basýlmasý is-
tendi.  Avrupa'daki yaklaþýk 5
milyon Türkiyelinin pasaportu-

na 'Yurt dýþýnda yaþýyor' kaþesi-
nin basýlmasý zorunluluðu
konsolosluk önlerinde yeniden
yýðýlmalara neden olacaðý için
tepki çekti. 
Uygulamaya göre, yýlbaþýndan
itibaren yurtdýþý çýkýþ harcýn-
dan muaf olmak için pa-

saportlarda 'Yurtdýþýnda çalýþ-
ma ve oturma izni bulunmak-
tadýr' damgasý vurulacak. Pasa-
portunda damga olmayanlar-
dan her yurtdýþý çýkýþýnda 15
YTL harç alýnacak. Yeni pasa-
port çýkaranlarýn pasaportlarý-
na bu damga vurulacak.

Ancak eski pasaportu olanlar
pasaportlarýný konsolosluklara
götürerek, damga vurdurtaca-
klar. Oturma ve çalýþma izinleri
sýnýrlý olanlar ise bu sürelerin
bitiminde yeniden konsoloslu-
klara giderek, Yabancýlar Dai-
resi'nde uzattýklarý oturma ve
çalýþma sürelerini belirten yeni
damgayý pasaportlarýna vur-
duracaklar. 
Kaþede 'Pasaport sahibi Avus-
turya�da çalýþma ve oturma iz-
nine sahiptir' þeklinde bir ibare
bulunuyor. Süreli izne sahip o-
lanlarýn da sürenin bitiþ tarihi
damgada yer alýyor. Süre biti-
minde ise vatandaþlar tekrar
baþkonsolosluða giderek pasa-
portlarýna yeni bir kaþe vurdu-
racaklar. Henüz kesinlik kazan-
mamakla birlikte uygulamanýn
2008 yýlbaþýnda baþlamasý
bekleniyor. 

Pasaportlara muafiyet kaþesi geliyor

TTüürrkkiiyyee��ddeenn  VViiyyaannaa��yyaa  ookkuummaakk  aammaaccýýyyllaa  ggeelleenn  ööððrreenncciilleerr  bbiirreerr  bbiirreerr  mmeezzuunn  oolluuyyoorrllaarr..  BBuu  ööððrreenncciilleerrddeenn  bbiirrii  oollaann  2222  yyaaþþýýnnddaakkii  AAyyþþeeggüüll
ÝÝllhhaann,,  VViiyyaannaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TTýýpp  FFaakküülltteessiinnii  kkýýssaa  bbiirr  ssüürreeddee  bbiittiirreerreekk  bbüüyyüükk  bbiirr  bbaaþþaarrýýyyaa  iimmzzaa  aattttýý..
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Ýþten Çýkarma
SSoorruu::  EEnnttllaassssuunngg  ((ssüürree  ttaannýý-
mmaaddaann  iiþþtteenn  ççýýkkaarrmmaa))  hhaannggii
dduurruummllaarrddaa  mmüümmkküünnddüürr??
CCeevvaapp:: Entlassung bir iþçinin
iþveren tarafýndan çok önemli
bazý sebeplerden dolayý Kün-
digungsfrist (fesih müddeti)
tanýnmadan hemen iþten çý-
karýlmasýdýr. Bu duruma yol a-
çan sebepler kanunda belirtil-
diði gibi genel itibari ile þun-
lardýr: 
� Ýþverenin güvenini sarsacak
vukuatlar iþlemek.
� Ýþ sözleþmesinde vaad edi-
len iþlerin yerine getirilmeme-
si, yada bu iþleri yapmayý red
etmek.
� Ýþverenden izinsiz serbest
bir meslekte çalýþmak yada iþ-
verenin iþ dalýnda ayný za-
manda baþka birinin hesabýna
çalýþmak.
� Ýþverene yada ayný iþyerinde
çalýþan diðer þahýslara karþý
hakaret, yaralama, zimmete
geçirme, hýrsýzlýk gibi suçlar
iþlemek.
� Ýþi sebepsiz terketmek,
görevlerini önemli bir oranda
ihmal etmek, iþ sýrasýnda ken-
dini alkole vermek.
� Ýþe giriþ sýrasýnda yanlýþ
beyanatlarda bulunmuþ ol-
mak, sahte belgeler kullanmýþ
olmak.
Kanunda iþçi ve diðer çalýþan-
lar için farklý iten çýkarma se-
bepleri belirtilmiþtir. Fakat ge-
nel sebepler yukarýda belirtil-
diði gibidir.

EEvv  kkiirraallaammaa
SSoorruu::  BBiirr  eevv  kkiirraallaayyaaccaaððýýmm..  KKii-
rraa  aannllaaþþmmaassýý  iimmzzaallaarrkkeenn  nneellee-
rree  ddiikkkkaatt  eettmmeelliiyyiimm;;  aannllaaþþmmaa
nneelleerrii  iiççeerrmmeellii,,    hhaarrçç  vveerriillmmeessii
ggeerreekkiirr  mmii??  
CCeevvaapp:: Kira anlaþmasý yazýlý
olabileceði gibi sözlü de olabi-
lir. Her ikisi de geçerlidir. Yazýlý
olmasýnýn avantajý sonradan
çýkabilecek problemler ile ilgili

anlaþma metninin delil özelli-
ðine sahip olmasýdýr. Sözlü o-
larak yapýlan anlaþmalarýn içe-
riðini ýspatlamak sonradan
güç olabilir. Yazýlý kira anlaþ-
masý için noter ya da avukat
tarafýndan hazýrlanmýþ bir
metne gerek yoktur. Taraflar
kendileri de anlaþmayý yazýp
imzalayabilirler. Kira anlaþma-
sý yaparken özelliklikle kira
miktarý, kiranýn süreli mi süre-
siz mi olacaðý, verilen ön
paranýn miktarý ve ön paranýn
geri alýnma koþullarý, kiracý ve
ev sahibi haklarý gibi konula-
rýn anlaþmada açýkça belirtil-
mesine dikkat etmek gerekir.
Piyasada hazýr kira formlarý
mevcuttur. Ancak bu tür an-
laþmalarýn altýna imza atarken

iyice okumak gerekir. Eðer an-
laþma yazýlý olarak yapýldý ise
Finanzamta harç ödemek ge-
rekir. Harç miktarý yýllýk kira
bedeli baz alýnmak sureti ile
anlaþma süresine göre ortaya
çýkan miktarýn %1 olarak
hesaplanýr. 
Eðer anlaþma süresiz olarak
yapýldý ise (unbefristet) 3 yýllýk
genel kira ve ek ödemeler
(Betriebskosten gibi) üzerin-
den hesaplanýr. Ev ile ilgili kira
anlaþmalarý için en fazla 3 yýl-
lýk genel miktar; iþyeri ile ilgili
anlaþmalarda ise enfazla 18
yýllýk genel miktar baz alýnýr.
Kira anlaþmasý harcýný evsahi-
bi üstlenmek zorundadýr.
Sözlü kira anlaþmalarý harca
tabi deðildir. 

SSoorruu::  EEvv  ssaahhiibbiiyyiimm..  KKiirraaccýýllaarrýýmm
uuzzuunn  ssüürreeddeenn  bbeerrii  nnee  kkiirraa  öö-
ddüüyyoorrllaarr  nnee  ddee  eevvii  tteerrkkeeddiiyyoorr-
llaarr..  NNee  yyaappaabbiilliirriimm??  
CCeevvaapp:: Yapmanýz gereken
kiracýlarýnýza �evi boþaltma�
davasý açmanýz ve kira mikta-
rýný dava yoluyla talep etme-
niz. Bu yolla kiracýnýn evdeki
eþyalarýna hipotek koydurabi-
lirsiniz. Size tavsiyem davayý
açtýktan sonra kiracýnýn ver-
mek isteyeceði gecikmiþ kira
miktarlarýný artýk �kira� adý
altýnda almamanýz. Bu durum
süresiz kira anlaþmalarýnda
onlarý evden çýkarmanýza
engel olabilir. 

Entegrasyon Sözleþmesi
SSoorruu::  KKiimmlleerr  EEnntteeggrraassyyoonn
SSöözzlleeþþmmeessiinnii  ((IInntteeggrraattiioonnssvvee-
rreeiinnbbaarruunngg))  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk-
tteenn  mmuuaaffttýýrr??  AAyyrrýýccaa  bbuu  ssöözzlleeþþ-
mmee  yyeerriinnee  ggeettiirriillmmeeddiiððiinnddee
ssoonnuuccuu  nnee  oolluurr??  TTeeþþeekkkküürr  ee-
ddeerriimm..
CCeevvaapp:: Üçüncü ülke vatanda-
þlarý (yani Avrupa Ticaret
Odasý ülkeleri ve Ýsviçre vatan-
daþlarý haricindeki kiþiler)  o-
turum izni alabilmek ya da o-
turum izinlerini uzatabilmek
için öngörülmüþ bir süre boy-
unca Almanca dil kursuna git-
tiklerini belgelemelidir. 
Bu yükümlülükten aþaðýdaki
kiþiler muaf tutulmuþtur:
� 14 yaþýndan küçükler
� Yaþý ilerlediði ya da bir has-
talýða sahip olduðu için kendi-
lerinden böyle bir yükümlülü-
ðü yerine getirmeleri beklene-
meyen kiþiler
� Oturum süresinin 24 ayý
geçmeyeceðini yazýlý olarak
taahhüt eden, dolayýsýyla otu-
rumunu uzatmaktan vazge-
çen kiþiler.

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
SSoorruullaarrýýnnýýzz  iiççiinn::
ee-mmaaiill::  ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm

Hukuk-Forum Mag.iur. Cafer EminoðluMag.iur. Cafer Eminoðlu
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Kombassan  bu  sefer  bor  madeni  ile  kandýrmak  istiyor  

OOnnbbiinnlleerrccee  gguurrbbeettççiiyyii  mmaaððdduurr
eeddeenn  KKoommbbaassssaann,,  tteekkrraarr  AAvvrruu-
ppaa''ddaakkii  TTüürrkkiiyyeellii  iiþþççiilleerrddeenn  ppaarraa
ttooppllaammaayyaa  hhaazzýýrrllaannýýyyoorr..  KKoomm-
bbaassssaann  bbuu  kkeezz  gguurrbbeettççiiyyii  BBoorr
MMaaddeennii  iillee  aavvllaammaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorr..

Faizsiz yüksek kazanç vaadinde
bulunan holdingler, sebep ol-
duklarý maðduriyetlerle uzun
süredir gündemi meþgul ediy-
or. Bu holdinglerden Kombas-
san gözünü tekrar gurbetçinin
parasýna dikti.
Avrupa bankalarýnda Türklere
ait, kayýtlý 200 milyar dolar ol-
duðunu, kayýtsýz para ile birlik-
te ise bu rakamýn 400 milyar
dolarý bulabileceðini ifade eden
Kombassan Holding Yönetim

Kurulu Baþkaný Haþim Bayram,
Türkiye'nin kurtuluþu dediði
bor projesi ile ilgili þu açýkla-
mayý yaptý: "Hayata geçeceðine
inandýðým çok önemli bir bor
projem var. Örneðin hükümetle
birlikte 100 milyar dolarlýk bir
þirket kuracaðýz. Ama bundan
vergi falan alýnmayacak. Bunun
yüzde 51 devletin olacak. Yüz-
de 49 yani 49 milyar dolarlýk
hisse senedi çýkaracaðýz. Bunu
satacaðýz devlete. Bu milli bir
mesele olduðu için Avrupa'daki
Türk iþçilerden 40 günde 50
milyar dolar gelir. Bu para dev-
letin ama devlet de bunu istedi-
ði gibi harcayamayacak. Diye-
lim ki 10 milyar dolarý ayýrdýk.
Bunu KOBÝ'lere vereceðiz. Al

sana 500 bin dolar. Beþ sene
geri ödemeli ben sana bunu
veriyorum yeniliklerini yap.
Hayvancýya vereceðiz, damýzlýk
getir çalýþ ne yaparsan yap. 10
yýl geri ödemesiz 20 yýlda öde.
Yüzde 5 faizle vereceksin ama.
Zaten Eti Bor geçen sene 300
milyon YTL'den fazla kâr etti.
Bundan gelecek bir para da var.
Bu proje Türkiye'nin kurtuluþ
projesidir." Bu arada Bayram,
Alman hükümeti ile Kombas-
san arasýnda bir problemin
olmadýðýný öne sürdü.

Türkiye'nin en büyük çok ortaklý
holdingi Kombassan'ýn yöneti-
mi, 2004'te iþler kötüye gidince
küçük ortaklara mektup yazýp
"Hepinizi Allah'a emanet ediyo-
ruz" demiþti. "Ýstenince kâr pa-
yýyla iadesi"ni taahhüt ettiði
milyonlarca euroyu vermeyince
peþ peþe mahkemelik olan
Kombassan'ýn gurbetçi ortakla-
rýna gönderdiði mektup, mað-
dur hissedarlarýn Ýstanbul Asliye
Ticaret Mahkemeleri'nde açtýk-
larý "alacak davalarý"na delil ola-
rak sunulmuþtu.

Dikkat: Kombassan kabusu geri dönüyor!
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Türkiye�de inanýlmaz saðlýk
skandallarý üzüyor

Avusturya�dan  Türkiye  kesin  dönüþ  yapýlmamamsýnýn  sebeplerinden  biri  Türkiye�deki  saðlýk  sisteminin  içler  acýsý
durumu  olarak  bilinir.  Peki  bu  ne  kadar  doðru?  Son  zamanlarda  internette  dolaþan  ve  doktorlara  ait  olduðu
söylenen  bazý  itiraflar  okuyanlarý  þok  ediyor.  Ýþte  bazý  �vicdan  sahibi�  doktorlarýn  itiraflarý:  

SSK ve Devlet Hastanelerinin
yükünü azaltmak ve halkýn özel
hastane olanaklarýndan yararl-
anmasýný saðlamak için yapýlan,
özel hastanelerden hizmet sa-
týn almasýný saðlayan düzenle-
me insan hayatýný tehdit eder
boyutlara ulaþmýþ durumda. 

EEnn  kkaalliitteessiizz  mmaallzzeemmeelleerrllee
aammeelliiyyaatt

SSK, Bað-Kur ve Emekli San-
dýðý�na baðlý hastalar, özel has-
tanelerde en kalitesiz malzeme-
lerle ameliyat ediliyor. Özellikle
kalp ameliyatlarýnda kalitesiz
kataterler, iplikler, stentler, ba-
lonlar kullanýlýyor. Özel hasta-
nelerin hemen hemen hepsi
katater, idrar sondasý gibi tek
kullanýmlýk malzemeleri, ayný
kan grubundaki birkaç hastada
tekrar tekrar kullanýyor. Böylece
az ve ucuz malzemeyle çok
sayýda hasta ameliyat edilerek
�sürümden� kazanýlýyor. 
Bir paket programýndan özel
hastane %10 civarýnda kâr elde
ediyorsa, malzemeleri tekrar
tekrar kullanarak ya da kalitesiz
malzeme kullanarak kâr oranýný
% 35-40�lara çýkarabiliyor. 
Ameliyathanelerin durumu içler
acýsý. Ýstanbul�daki yaklaþýk 26
kalp-damar cerrahisi merkezi-
nin en az 20�sinin ruhsatý ulus-
lararasý standartlara uymadýkla-
rý için iptal edilmeli. 
Devletin saðlýða ayýrdýðý % 5�lik
bütçenin % 80�i ilaca gidiyor.
Ancak Türkiye�de ilaçla ilgili bir
tasarrufa gitmek imkânsýz.
Çünkü bir anda karþýnýzda ciddi
devleri bulursunuz. Ayrýca pek
çok hekim yazdýðý her reçete-
den ilaç þirketi tarafýndan prim
aldýðý için, bu sistemi yýkmak
zor. Daha uygun fiyatlý muadili

olmasýna raðmen ilaç þirketin-
den para alan doktor pahalý ila-
çlarý hastaya aldýrýyor. 
Özel hastanelerde doktorun
hastayý kurtarmak için elinden
geleni yapmasý, hasta cebinden
ek para ödemediði sürece im-
kânsýz. Her þeye göz yumuluy-
or. Denetim yapýlmýyor; �gös-
termelik� yapýlan denetimlerde
ise sadece cihazlara, odalara,
tuvaletlere bakýlýyor. 

��ÝÝnnssaannllaarr  ööllssüünn  kkii  ddaahhaa  ççookk
kkaazzaannaallýýmm..��  ddiiyyeenn  ddookkttoorrllaarr  

Artýk bütün vatandaþlar özel
hastanelerden yararlanabiliyor!
Özellikle de yýllardýr SSK ve
Devlet Hastanesi kuyruklarýnda

sürünen vatandaþlar, artýk en
lüks özel hastanelerde ameliyat
bile olabiliyorlar! Bu olanak,
sosyal güvencesi olan vatanda-
þý mutlu ediyor. Ama hiçbiri,
hastanelerde kendileri için en
kalitesiz malzemelerin kullanýl-
dýðýný bilmiyor. 
Bunu bilen, özel hastanelerde
bu uygulamalara tanýk olan ve
hatta kalitesiz malzemelerle
ameliyat yapýp �vicdan azabý�
çeken bazý hekimler, korkuyor.
Hem ameliyat ettikleri hastala-
rýn ölmesinden hem de bu ger-
çeði kamuoyuyla paylaþmak-
tan. Çünkü iþlerini kaybedebilir-
ler, bir daha asla hiçbir yerde iþ
bulamazlar. Dahasý yargýlanýp
mahkum edilebilirler. Yani bir

yanda �Hipokrat yemini�ne uy-
gun çalýþmak isteyen doktorlar
öte yanda daha iyi yaþamak için
�Hastalar ölsün ki daha çok ka-
zanalým.� diyen doktorlar. Da-
ha çok kazanma duygusunun
hekim dünyasýnda aðýrlýk ka-
zanmýþ olduðunu belirtiyor na-
muslu olanlarý. Durumdan çok
rahatsýzlar. Bu nedenle isimleri-
ni vermeden anlatýyorlar. Bun-
larýn kýsmen bilindiðini söylü-
yorlar ve kamuoyunun bütün
yapýlanlarý bilmesini istiyorlar. 

TTeekkrraarr  tteekkrraarr  kkuullllaannýýllaann  mmaallzzee-
mmeelleerr

Peki, SSK, Emekli Sandýðý ya da
Bað-Kur hastalarý neden en



YENÝ VATAN GAZETESÝ

SSAAÐÐLLIIKKSayý 81 Sayfa 21

kaliteli yerde bile en �kalitesiz�
saðlýk hizmetini alýyorlar? 
Cevap çok korkunç. Adýnýn açý-
klanmasýný istemeyen bir hekim
þu bilgiyi veriyor: �15 bin
YTL�lik bir kalp ameliyatýna,
hükümet 5-6 bin YTL ödüyor.
Maliyeti yaklaþýk 15 bin YTL
olan bir kalp ameliyatýnýn 5-6
bin YTL�ye mal edebilmesi için
5 milyonluk iplik yerine 1 mily-
onluk iplik kullanýlýyor. 2.000
dolarlýk ilaç kaplý stent yerine,
damarda saða sola kayarak kýsa
sürede kalp krizine yol açabilen
170 dolarlýk stentle hasta ame-
liyat ediliyor. Ödeme gücü olan
ise devletin verdiði paket fiyatýn
üzerine 5-10 bin YTL eklenip en
kaliteli malzemelerle ameliyat
ediliyor.� 
Ama SSK, Emekli Sandýðý ya da
Bað-Kur�dan gelen hastalarýn
çoðu bu bedeli ödeyemiyor.
Çok düþük fiyatlara yaptýðý
paket anlaþmalar ise özellikle
tek kullanýmlýk malzemelerin
artýk kullanýlmaz hale gelene
kadar tekrar tekrar kullanýlma-
sýna yol açýyor. Peki, bunu ya-
pan özel hastanelerin oraný ne
kadar yüksek? �Bunu hepsi 

yapýyor, ama biz yüzde 90�ý di-
yelim bari.� diyor yine adýnýn
saklý kalmasýný isteyen bir cer-
rah. 
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Ýslam Dini Pedagojisi Bölümü 
Viyana Üniversite�sinde açýldý 

Özellikle  iyi  eðitim  görmüþ  Ýslam  Dini  öðretmeni  yetiþtirmek  amacýyla  Viyana  Üniversitesi�nde  Ýslam  Dini
Pedagojisi  Bölümü  hizmete  sokuldu.  Bölüm  gelecek  yýldan  itibaren  öðrenci  almaya  baþlayacak.    Pedagoji  bölü-
münün  açýlýþýnda  Türkiye  Cumhuriyeti  Diyanet  iþleri  veya  ATÝB  den  hiç  destek  istenmedi.  Güç  Araplarýn  elinde.  

VViiyyaannaa-  Viyana Üniversitesi�nin
Filosofi ve Eðitim Bilimleri Fa-
külte�sine baðlý olarak açýlan Ýs-
lam Dini Pedagojisi Bölümü için
Haziran ayýnda bir kutlama
programý düzenlendi. Baþkan-
lýðýný Prof. Dr. Ednan Aslan�ýn
yaptýðý bu yeni bölüm ile özelli-
kle Ýslam dini öðretmenlerinin

daha kaliteli bir eðitim almalarý
hedefleniyor. 
Avrupa�da ilk kez Avusturya�da
açýlan Ýslam Dini Pedagojisi Bö-
lümü�nün bir amacýnýn da dini
gelenek ile Avrupa kimliði ara-
sýnda bir köprü kurmak olduðu
belirtildi. 
Viyana Üniversitesine 2006 yý-

lýnda Profesör olarak alýnan V.-
Prof. Dr. Ednan Aslan ayný yýl
içerisinde bu bölümü kurmakla
görevlendirilmiþti. Avrupa�da
örneði olmamasýna raðmen
kýsa sürede kurulan bölüm
2007/2008 Eðitim öðretim yý-
lýnda eðitime baþlayacak. Müs-
lüman kimliði ile Avrupalý kimli-
ði arasýnda herhangi bir çeliþki-
nin olmadýðýný belirten Bölüm
Baþkaný Aslan, bu durumun
pedagojik ve teolojik olarak da
ortaya çýkarýlmasý ve desteklen-
mesi gerektiðini ifade etti. As-

lan, kurulan Ýslam Dini Peda-
gojisi Bölümü�nün amacýnýn da
bu olduðunu ve bu yolla ente-
grasyonun daha saðlýklý gerçe-
kleþeceðini söyledi. 
Gelecek eðitim-öðretim yýlýnda
hizmete girecek olan Ýslam Dini
Pedagojisi Bölümü için bu yýl
33 öðrencinin saydýrýlabilecek
dersler almaya baþladýðý belir-
tildi. Bu bölümde okuyabilmek
için Ýslam akademisini yada
onunla eþdeðer olan bir �Ba-
chelor� eðitim programýný bitir-
miþ olmak gerekiyor. 

Kemal Soylu �barýþ elçisi� ilan edildi
VViiyyaannaa- Avusturya Alevi Birlik-
leri Federasyonu Baþkan Yar-
dýmcýsý Kemal Soylu�ya, Dünya
Barýþý Federasyonu tarafýndan

�barýþ elçisi� ilan edildi. Soylu
yapýlan törende elçilik ünvanýný,
Dünya Barýþ Federasyonu yetki-
lileri Dr. Sun Myung ve Dr. Hak

Ja Han�dan aldý. Barýþ Federas-
yonu �barýþ elçisi� ünvanýný,
insanlýðýn genel faydasý, ahlak
ve aile gibi  deðerlerin korun-

masý ve dinler arasý diyalogun
artmasý için çaba sarf eden þah-
siyetlere veriyor. 
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Bad Vöslau�da klasik Cami yerine
Mescitli Kültür Merkezi

MMeesscciittllii  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii
AATTIIBB,,  BBaadd  VVöössllaauu��ddaa  yyaappttýýrrmmaakk
iisstteeddiiððii  CCaammiinniinn  aassýýll  ppllaannýýnnddaann
vvaazzggeeççttii..  KKllaassiikk  mmiinnaarreellii  ccaammii
yyeerriinnee  ��iibbaaddeetthhaanneessii  oollaann  kküüll-
ttüürr  mmeerrkkeezzii��  iinnþþaa  eeddiillmmeessii  kkoo-
nnuussuunnddaa  kkeenntt  hhaallkkýý  vvee  bbeelleeddiiyyee
iillee  aannllaaþþmmaayyaa  vvaarrýýllddýý..
VViiyyaannaa- ATIB�in  Nieder Öster-
reich � Bad Vöslau Kentinde
yapmayý planladýðý minareli
Cami için yaklaþýk bir yýldýr
tartýþmalar sürüyordu. Kentte
Caminin yapýlmasýna destek
verenler olduðu gibi, FPÖ�nün
öncülüðünde �karþýtlar cephe-
si� oluþturan bir grup da vardý.
ATIB yetkilileri ve yöre halký
arasýnda uzun süredir caminin
yapýsý ve içeriði ile ilgili süren
görüþmeler anlaþma ile so-

nuçlandý. ATIB yöre halký ve
belediyesi ile vardýðý anlaþma
gereði �Türkiye tarzý� bir cami
yapmaktan vazgeçti Bunun
yerine ibadethanesi olan mo-
dern bir kültür merkezi inþa
edilecek.  Daha önce yapýlmasý
planlanan klasik caminin özel-
likle minarelerine ve kubbele-
rine karþý tepkiler gelmiþti.
12.000 kiþinin yaþadýðý kentte
caminin yapýmýna karþý 1600
imza toplanmýþtý ve planlanan
caminin bölgenin mimari yapý-
sýna uymayacaðý iddia edilmiþ-
ti. Yapýlacak olan Kültür Mer-
kezi ibadethanesi olan modern
bir yapýdan oluþacaðý belirtildi..
Bölge belediyesi ile varýlan an-
laþma gereði kültür merkezi en-
tegrasyon amacýna da hizmet

edecek.  Ýbadethane kýsmýnýn
arkada yer alacaðý  yapýnýn ön
kýsmý toplantý salonundan,
sýnýflardan ve bir kahvehane-
den oluþacak. Yeni planda mi-

nareler ve kubbeler asýl yapýya
göre arka planda kalacak.
Minareler önceki planýn aksine
kendi baþýna yapýlar yerine, bi-
nanýn üzerinde inþa edilecek. 

VViiyyaannaa-  Þu ana kadar on bin-
lerce çalýþaný eðiten Viyana
Çalýþanlarý Destekleme Fonu
(WAFF) internet üzerinden ar-
týk Almanca�nýn yaný sýra
Türkçe ve diðer göçmen dille-
rine de hizmet verme kararý
aldý. �Dillerin artýk engel ol-
mamasý gerektiði� sloganýyla
baþlatýlan yeni proje çerçeve-
sinde baþlatýlan yenilik süreci
ile göçmen kökenli çalýþanla-

ra kolaylýklar getirilmesinin
hedeflendiði belirtildi. Bu yýl
23.000 çalýþana ve iþsize
meslek kurslarý sunan WAFF
proje kapsamýnda web sayfa-
larýný Türkçe, Sýrpça, Boþnak-
ça, Hýrvatça ve Ýngilizce dille-
rine tercüme etti. Buna karþýn
WAFF tarafýndan danýþmanlýk
hizmetlerinin sadece Alman-
ca verilmeye devam edileceði
bildirildi. 

WAFF Türkçe hizmet verecek
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Solingen Müze olurken Madýmak 
Oteli neden hala Müze yapýlmýyor?

VViiyyaannaa-  2 Temmuz 1993 günü
organize biçimde Paþa ve Mey-
dan camilerinden çýkan gruplar
önce etkinliklerin yapýldýðý Kül-
tür Merkezi'ne ulaþarak, bir
gün önce dikilen anýtý kýsmen
tahrip etti. Grubun sayýsý ak-
þam saatlerinde 20.000'e yak-
laþtý. Önce Madýmak Oteli
önündeki araçlarý ateþe veren
ve taþlayan grup, sonunda oteli
de ateþe verdi. Aralarýnda Asým
Bezirci, Ne-sim Çimen, Muhlis
Akarsu, Metin Altýok, Hasret
Gültekin,Ozan Türkyýlmaz'ýn
bulunduðu 37 kiþi yanarak veya
dumandan boðularak yaþamýný
yitirdi. Aziz Nesin'in de bulun-
duðu 51 kiþi de olaylardan
kendi olanaklarýyla, aðýr yara-
larla kurtuldu. Sivas' da 2 gün
sokaða çýkma yasaðý kondu.
Yýllar süren yargýlama sonucun-
da 33 sanýk idam cezasýna
çarptýrýldý. 2002 yýlýnda idam
cezasý'nýn yürürlükten kaldýrýl-
masýyla idam cezasý hükümlü-

lerinin cezalarý müebbet hapis
cezalarýna dönüþtürüldü. Dö-
nemin Baþbakaný Tansu Çiller'in
�Oteli saran vatandaþlarýmýzýn
saðlýðý yerindedir� diyerek katli-
amcýlarýn saðlýðýndan endiþe
etmiþ, sanýklarýn avukatlýðýný
RefahYol iktidarýnýn Adalet Ba-
kaný Þevket Kazan üstlenmiþti.
Ateþ düþtüðü yeri yakmadý bu
sefer. Belki ilk kez ateþ; yüreði
insanlýk sevgisi, dostluk ve ba-
rýþtan yana olanlarýn canýný yak-
tý. Sivas katliamýnýn 14. yýlýnda
bu ateþ hala can yakmaða
devam ediyor... Alman Neona-
zilerinin 29 Mayýs 1993�de
Solingen�de gerçekleþtirdiði
katliamýn yaþandýðý yer, yakýlan
ev bugün anýt mezar... 2 Tem-
muz 1993�de Sivas�ta katliamýn
gerçekleþtiði Madýmak Oteli
yangýn yeri ise, þimdi kebap
yeri! 37 kiþinin diri diri, devle-
tin, polisin, askerin gözü önün-
de cayýr cayýr yakýldýðý yer bu-
gün Kebap Lokantasý. Burada

kebap yeniyor!
Bu manzaranýn bir an önce dü-
zeltilmesi için ve yetkililerin ha-
rekete geçmesini saðlamak için
bütün demokratlarý, yüreði in-
sanlýk, dostluk ve kardeþlikten
yana atan tüm duyarlý insanlarý
bu Giriþim'e destek vermeye ça-
ðýrýlýyor: 
ÝþteTalepler:
1. Kültür Bakanlýðý en kýsa za-
manda Madýmak Oteli'ni ka-
mulaþtýrmalý ve müzeye dönüþ-
türülmesi için gereken giriþimi
baþlatmalý.

2. Kültür Bakanlýðý, Madýmak
Oteli'nin Müzeye dönüþtürül-
mesini, ilgili Demokratik Kitle
Örgütleri ve Otelde yitirilen kiþi-
lerin yakýnlarý ile eþgüdüm için-
de yürütmelidir.
3. Oluþturulacak 2 Temmuz
Kültür Merkezi Barýþ ve Dostluk
Müzesi 2 Temmuz 1993 tari-
hinde yitirilen kiþilerin inanç ve
dünya görüþleri de göz önüne
alýnarak Anadolu'nun inançsal
çok renkliliðine ve çok sesliliði-
ne uygun dostluðun, barýþýn
simgesi olmalýdýr.

Alman  Neonazilerinin  29  Mayýs  1993�de  Solingen�de  ger--
çekleþtirdiði  katliamýn  yaþandýðý  yer,  yakýlan  ev  bugün
anýt  mezar.  2  Temmuz  1993�de  Sivas�ta  katliamýn  gerçe--
kleþtiði  Madýmak  Oteli  yangýn  yeri  ise,  þimdi  kebap  yeri.

2 TEMMUZ 1993 günü or-
ganize biçimde Paþa ve Mey-
dan camilerinden çýkan gru-
plar önce etkinliklerin yapýldý-
ðý Kültür Merkezi'ne ulaþarak,
bir gün önce dikilen anýtý kýs-
men tahrip etti.
Grubun sayýsý akþam saatle-
rinde 20.000'e yaklaþtý. Önce
Madýmak Oteli önündeki ara-
çlarý ateþe veren ve taþlayan
grup, sonunda oteli de ateþe
verdi. Aralarýnda Asým Be-
zirci, Ne-sim Çimen, Muhlis
Akarsu, Metin Altýok, Hasret
Gültekin,Ozan Türkyýlmaz'ýn
bulunduðu 37 kiþi yanarak
veya dumandan boðularak
yaþamýný yitirdi. Aziz Nesin'in
de bulunduðu 51 kiþi de

olaylardan kendi olanaklarýy-
la, aðýr yaralarla kurtuldu. Si-
vas' da 2 gün sokaða çýkma
yasaðý kondu.
Yýllar süren yargýlama sonu-
cunda 33 sanýk idam cezasý-
na çarptýrýldý. 2002 yýlýnda
idam cezasý'nýn yürürlükten
kaldýrýlmasýyla idam cezasý
hükümlülerinin cezalarý mü-
ebbet hapis cezalarýna dö-
nüþtürüldü. Dönemin Baþba-
kaný Tansu Çiller'in "Oteli sa-
ran vatandaþlarýmýzýn saðlýðý
yerindedir" diyerek katliamcý-
larýn saðlýðýndan endiþe et-
miþ, sanýklarýn avukatlýðýný
RefahYol iktidarýnýn Adalet
Bakaný Þevket Kazan üstlen-
miþti.

Sivas Katliamý, 2 Temmuz 1993



MADIMAK REZALETÝ!
Madýmak Otelinin bugünki hali

Daha dün insanlarý yaktýlar, 
bugün ayný yerde, herkesin gözü

önünde kebap piþirip, yiyorlar
Ýnsanlarla dalga geçercesine!  

Madýmak Menüsü!
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Avusturya�dan Türkiye�ye yol haritanýz

Tatil sezonunun baþlamasý ile
birlikte Avusturya�dan Türki-
ye�ye gidecek olan birçok aile
karayolunu tercih ediyor. Av-
rupalý gurbetçiler için Bulgar
vizesinin kalkmasý bu ülke üze-
rinden giden istikameti en
cazip hale getirdi.  En kýsa yol
Sofya üzerinden gitmek iken,
kullanýlabilecek alternatif yollar
da mevcut.  Avusturya�dan gi-
dilecek bölgeye göre sizin için
farklý rotalar belirledik. 
Bulgar vizesinin kalkmasý ile
birlikte Makedonya ve Yuna-
nistan üzerinden giden yol da
artýk mecburi alternatif olmak-
tan çýktý.  Bu durumda Salz-
burg ve Linz-Viyana�dan baþ-
layan iki farklý güzergah çýkýyor
karþýmýza: 

Salzburg ve Villach kentlerin-
den sýrasýyla Slovenya (Ljubl-
jana), Hýrvatistan (Zagreb),
Sýrbistan (Belgrad) ve Bulga-
ristan (Sofya) üzerinden Ýstan-
bul'a gidenler yaklaþýk  20 saat-
te Türkiye�ye ulaþmýþ oluyorlar.
Macaristan üzerinden giden yol
ise takriben ayný zamanda alý-
nýyor. Baþka bir güzergah ise
Macaristan üzerinden Sýrbis-
tan�a ulaþmak. Böylelikle Slo-
venya ve Hýrvatistan'a girme
gereði kalmýyor. Avusturya va-
tandaþlarý ve Schengen vizesi
olan Türk vatandaþlarý Maca-
ristan'a transit vize almak zo-
runda deðiller. Macaristan�da
yollarýn büyük bölümünün oto-
ban olmasý ve sýnýr kapýlarýnýn
geniþ olmasý bekleme süresini

kýsaltýyor. Bu da yolcular açýsýn-
dan büyük bir avantaj.
Türkiyeli sürücüler için Bul-
garistan'dan geçerek Türkiye'ye
gitmek hem zaman, hem de
akaryakýt tüketimi açýsýndan
avantajlý. Viyana�dan Ýstanbul'a
yaklaþýk 1600 kilometre mesafe
yapan bir benzinli otomobil
sürücüsünün cebinden 200
Euro�ya yakýn yakýt masrafý çý-
kýyor. Bu miktar mazotlu araçta
yaklaþýk 150 Euro. 

AAiilleelleerr  iiççiinn  kkaarraa  yyoolluu
ddaahhaa  hheessaappllýý

Türkiye�ye gidecek olanlar
hangi ulaþým araçlarý ile gide-
ceklerini düþünürken yaptýðý-
mýz araþtýrmalar aileler için en
hesaplý yolun kara yolu olduðu-

nu gösteriyor. Bu sebeple bir-
çok kiþi bu yýl karayolunu tercih
edecek. Maddi durumu iyi o-
lanlar yine uçakla gitmeyi tercih
ediyorlar. Karayolu ayrýca gemi
ve trenle seyahat etmekten de
daha ucuza geliyor. 

UUççaakk  bbiilleettlleerrii  ffaahhiiþþ
ffiiyyaattllaarraa  ssaattýýllýýyyoorr

Geçen yaz sezonunda Avus-
turya�da yaþayan gurbetçilerin
vermek zorunda kaldýklarý uçak
paralarý el yakmýþtý. Özellikle
durumdan istifade edip bilet fi-
yatlarýný artýrdýkça arttýran ve
öðrenci indirimi yapmayan
Türk Hava Yollarý büyük tepki
görmüþtü. Bu yýl da ayný duru-
mun yaþanýlmasýndan korku-
luyor.

Yol 1:

Salzburg � Slovenya-
Hýrvatistan- Sýrbistan-
Bulgaristan-Türkiye

Yol 2:

Linz/Viyana- 
Macaristan- Sýrbistan
Bulgaristan- Türkiye 
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Putin:�ABD tarihi, komünizm tarihinden daha vahþi
RRuussyyaa  lliiddeerrii  VVllaaddiimmiirr  PPuuttiinn,,
BBuusshh''uunn  KKoommuunniizzmm  kkuurrbbaannllaarrýý
iillee  iillggiillii  yyaappttýýððýý  eelleeþþttiirriiyyee,,  ��AABBDD
KKoommüünniizzmmddeenn  ddaahhaa  vvaahhþþii��  ddii-
yyeerreekk  cceevvaapp  vveerrddii..

MMoosskkoovvaa-ABD Baþkaný George
Bush'un Komunizm kurbanlarý
ile ilgili yaptýðý eleþtiriye gön-
dermede bulunan Putin, II.
Dünya Savaþý'nda Japonya'ya
atýlan atom bombalarýnýn ya da
Vietnam'da kullanýlan kimyasal
silahlarýn Stalin'in uygulamala-
rýndan daha kötü olduðunu

söyledi. Putin, �Rusya tarihinde
hiç bir zaman sivillere karþý
nükleer silah kullanmadý. Bin-
lerce kilometrelik alaný kaplay-
an kimyasal silahlar hiç kullan-
madýk. II. Dünya Savaþý'nda bile
kendimizden çok daha küçük
ülkeleri baþkalarýnýn yaptýðý gibi
yedi kez büyük bombardýmana
tabi tutmadýk.� dedi. Putin Na-
zizm gibi bir tarihlerinin de hiç
olmadýðýný savundu.
ABD Baþkaný Bush, Komünizm
kurbanlarý anýsýna Kongre bina-
sýnýn yakýnýna bir anýt yaptýra-

rak, totoliteryan ülkeleri mo-
dern terör gruplarla karþýlaþtýr-
mýþtý. Bush anýtýn açýlýþ konuþ-
masýnda þu ifadeleri kullanmýþ-
tý: �Komünistler de, 11 Eylül'de

ülkemize saldýran teröristler de
demokrasiyi katleden ölümcül
ideolojilerin takipçileri. Totaliter
amaçlarý için küstahça yayýlýyor-
lar.�

Yýlýn yarýsýný Avusturya�da ge-
çiren Türk sanat müziði sanat-
çýsý Semra Türel son zamanlar-
da gerçekleþtirdiði yardým
amaçlý konserlerle takdir top-
ladý. Mayýs Ayýnda Münih
Engelliler Derneði yararýna bir
konser veren Türel ondan ön-
ce de Almanya�da Pakistan

depremzedeleri için bir konser
vermiþti. Semra Türel ayrýca 11
Aðustos�ta Londra�da Kýbrýslý-
lar gecesinde bir konser ver-
ecek. Avusturyalýlara da TRT
sanatçýlarý ile birlikte bir kon-
ser veren Türel, Avusturyalýla-
rýn Türk sanat müziðine ilgi
göstermesinin kendisini çok

mutlu ettiðini belirtti.   
�Avusturya�da ,sadece gurbet-
çilerimize  TSM sanatýný sun-
maya çalýþýrken amacým  Ýstan-
bul müzik kalitesiyle sunmaya
çalýþmak oldu� diyen Türel
bundan sonra Avusturya�daki
gurbetçilere yönelik her türlü
müzik çalýþmasýný býraktýðýný

belirtti. Bunun sebebi olarak
yaptýðý fedakârlýklarýn kýymeti-
nin bilinmediðini belirten
Türel, �durum böyle iken
Avusturyalýlarýn Türk müziðine
gösterdikleri duyarlýlýk beni
çok mutlu etmiþtir� dedi.
Semra Türel ayrýca gazetemize
baþarý dileklerinde bulundu.

Semra Türel�den yardým konserleri

Batý  Trakya,  Makedonya,  Bosna  �  Hersek�teki  terihi  eserler    tehdit  altýnda

AAvvrruuppaa��nnýýnn  ggööbbeeððiinnddee  kküüllttüürr
ddüüþþmmaannllýýððýý  yyaaþþaannýýyyoorr..    AAyyaassooff-
yyaa��ddaakkii  ggüüvveerrcciinnlleerrddeenn  rraahhaattssýýzz
oollaann  bbaattýýllýýllaarr  kküüllttüürr  OOssmmaannllýý
eesseerrlleerriinniinn  kkoorruunnmmaassýý  hhuussuussuunn-
ddaa  eenn  uuffaaccýýkk  bbiirr  sseess  ddaahhii  ççýýkkaarrtt-
mmýýyyoorrllaarr..

Hollandalý Osmanlý araþtýrmacý-
sý ve UNESCO'nun Balkan da-
nýþmaný Prof. Dr. Machiel Kiel,
Balkanlar'daki Osmanlý izlerinin
hýzla yok olduðunu belirterek,
�Arnavutluk, Macaristan ve Sýr-
bistan, Osmanlý eserlerini en
fazla tahrip eden ülkelerdir.�
dedi.  Kiel, 1959'dan beri Os-
manlý devlet yapýsýný ve eserleri-
ni araþtýrdýðýný, Balkan ülkele-
rindeki Osmanlý eserlerinin yok

olduðunu, ayakta kalanlarýn ise
kýsa bir süre sonra yýkýlýp yok
edileceði endiþesini duyduðunu
söyledi. Bazý ülkelerde Osmanlý
eserlerinin o ülkenin kendi eser-
lerinden daha çok bulunduðu-
nu kaydeden Kiel, Macaris-
tan'ýn bunlardan biri olduðunu;
ancak þu anda çok az eser kal-
dýðýna dikkat çekti. Kiel, yaptýðý
konuþmada Osmanlý Devleti'nin
Balkan ülkelerinde, binlerce ö-
nemli mimari eser býraktýðýný,
ancak bazý savaþ dönemlerinde
bu eserlerin kasýtlý olarak yok e-
dilmeye çalýþýldýðýna þahit olun-
duðunu kaydetti. Prof. Kiel,
"Sýrbistan'da çok az eser kaldý.
Belgrad'ta 83 tane cami vardý.
Bunlardan sadece 1 tanesi a-

yakta. Saraybosna'da 100 cami
vardý. Bunlarýn hemen hepsi þu
anda ayakta. Yunanistan'da da
çok sayýda tarihî eser tahrip
edilerek yok edildi veya ihmal
edilerek yok olmalarýna seyirci
kalýndý." dedi. Prof. Kiel, Bal-
kanlar'daki erken dönem Os-

manlý eserlerinin varlýðýnýn A-
merika kýtasýnýn keþfinden ön-
cesine dayandýðýný da ifade
ederek, orta Bulgaristan'da Ýhti-
man kasabasýnda 1395 tarihin-
de yapýlan Ýmaret Camii'nin þu
anki durumunun çok üzücü bir
vaziyet arz ettiðini aktardý. 

Osmanlý Eserleri Balkanlar�da yok ediliyor
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Gülcüoðlu saðlýðýna kavuþuyor
DDaahhaa  öönnccee  hhaabbeerriinnii  yyaappttýýððýýmmýýzz
vvee  VViiyyaannaa��yyaa  aakkcciiððeerr  aammeelliiyyaattýý
iiççiinn  ggeelleenn  AAyyddýýnnllýý  TTuunnaayy  GGüüllccüü-
ooððlluu  bbaaþþaarrýýllýý  bbiirr  aammeelliiyyaatt  ggeeççiirr-
ddii..  SSaaððllýýððýýnnaa  hhýýzzllýý  bbiirr  þþeekkiillddee  kkaa-
vvuuþþaann  GGüüllccüüooððlluu  þþiimmddii  hhaassrreettllee
ççooccuukkllaarrýýnnaa  kkaavvuuþþmmaayyýý  bbeekklliiyyoorr..    

VViiyyaannaa- AKH` da 22 Mayýs�ta
Tunay Gülcüoðlu`nun  akciðer
nakli gerçekleþti. Akciðerin, be-
yin ölümü gerçekleþen bir has-

tadan nakil edildigi öðrenildi.
Gülcüoðlu�nun yorgun bedeni
ilk etapta nakledilen akciðeri
kabul etmeyip tepkilerde bu-
lunmuþ. Fakat AKH´nýn profes-
yonel ve deneyimli doktorlarý
bu olayý kontrol altýna alýp ilaç-
larla vucuttaki direniþi uyumlu
hale getirdi. Yoðun bakýmda üç
gün boyunca baygýn olarak ka-
lan Gülcüoðlu ayýldýktan sonra
da 12 gün yoðun bakýmda,

müþahade altýnda tutuldu. 
Saðlýk durumu þu anda iyi olan
Gülcüoðlu�nun oksijen tüpü ih-
tiyacý kalmadý. Serbest bir þekil-
de yiyip içebilen Gülcüoðlu, ha-
yata yeniden baðlandýðýný belir-
terek gazetemize þunlarý söyle-
di:  �Artýk sigarayý aðzýma sür-
meyi hiç düþünmediðim gibi i-
çilen ortamda bulunmayý da
düþünmüyorum. Bize yardýmcý
olan ve dualarýný eksik etmeyen

herkese teþekkürü bir borç bili-
rim. Allah�ýn izniyle iki haftaya
taburcu olacaðým. Evlatlarýmý
çok özledim. Bir an evvel A-
ydýn�daki çocuklarýmý kucakla-
mayý çok istiyorum.� Gülcüoðlu
ailesi, Türk Hava Yollarý`nýn A-
vusturya´dan sorumlu Müdürü
Atanur Baydar`a, kendilerine
göstermiþ olduðu yakýn ilgiden
dolayý da ayrýca teþekkür ettik-
lerini belirtti.
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Viyana--  Yeni  Vatan  Gaze
tesi    �Kene  Aþýsý��nýn  öne--
mini  sizler  için  araþtýrdý.
FSME ve Borreliose hastalý-

ðýna yakalanan insanlarýn
çoðunluðunun  bu hastalý-
ðý piknik yaparken, bahçe-
de çalýþýrken veya açýk ha-
vada ve ormanlarda kaptýk-
larý görülmüþtür. 

Bu hastalýktan korunmanýn
tek çaresi, FMSE aþýsýný ol-
maktýr. Bu keneler dünya-
nýn her tarafýnda görülmek
le beraber, Avrupa�da baþ-
ta Avusturya, Macaristan,
Almanya�nýn Bavyera Eya-
leti Polonya ve birçok Doðu
Avrupa ülkelerinde, hasta-
lýk teþkil eden FMSE  virüsü
nü taþýdýklarý görülmüþtür.

Oluþumu  ve  sonuçlarý:

Kene, ýsýrma esnasýnda u-
yuþturucu etkisi olan ve in-
sanlarýn acý duymamasýna
neden olan bir salgý üreti-
yor. Bu uyuþturucu etkisi ya
ratan salgýnýn içinde hasta-
lýk taþýyan FSME virüsü ve
BORRELÝOSE bakterisinin
bulunma ihtimali var. Bu
konuda sorularýmýzý yanýt-

layan Veterinerler Cemiye-
ti�nden Dr. Christoph Wa
rer þunlarý söyledi:
Bu hastalýk beyin zarýnýn,
beynin, sinirlerin ve omuri
liðin iltihaplanmasý ile so-
nuçlanýyor.
Buna sebebiyet veren önce
likle FSME ve BORRELOSE,
diðer bir adý ile �Ýlkbahar

Beyin Zarý Yanýlgýsý�. Bu ço
ðunlukla Avrupa�da görülü
yor.
Bu hastalýðýn sonucunda
sinirlerin iltihaplanmasý ne-
deni ile hasta felç oluyor.
BORRELIOSE hastalýðý ayrý-
ca eklemlerde, ciltte ve
kalpte, büyük hasara yol
açýyor.

Hastalýðýn  belirtileri:

Kenelerin ýsýrmasý ile oluþan
FSME hastalýðý insanlarda
grip olduðunda baþ göste
ren belirtilerin dýþýnda ateþ,
baþ aðrýsý, kol, ve bacak
aðrýlarý ile kendisini hisset-
tiriyor.

Kenenin vücuttaki ýsýrma a-
laný göz ile görülmediðin-
den ve bölge salgý nedeni
ile uyuþmuþ olduðundan
þayet belirtileri aðrý þeklin-

de kendini gösterirse dok-
tora açýk havadaki faaliyet-
lerimizden bahsetmemiz
gereklidir.

Keneden bulaþan BORRE--
LOSE hastalýðýnýn belirtisi
ise, her zaman olmasa bile
ýsýrýk alanýnýn etrafýnda ve-
ya vücudun baþka bir ye-
rinde oluþan, halka þeklin-
de, kýzarýk þeklindeki alerji
belirtileridir.
Bu halka þeklindeki kýzarýk-
lýklar görüldüðünde, der-
hal doktora gidilmesi gerek
mektedir.

Aþý  çok  önemli

FSME hastalýðýna karþý en
etkili korunma yöntemi, aþý
olmaktýr. FSME aþýlarý üç
bölümden oluþmaktadýr.
Bunlar kene tehlikesinin en

yüksek olduðu yaz aylarýn-
da aþý programý uyarýnca
sadece iki kere aþý olarak
FSME hastalýðýna karþý

%90�a varan korunma sað-
lanabilir.
Dokuz ay sonra yapýlacak ü
çüncü bir aþý ile FSME�ye
karþý temel baðýþýklýk sað-
lanmýþ olur.

Türk vatandaþlarýnýn bu ko-
nuya çok dikkat etmesi ge
rekmektedir. Özellikle ilkba
har ve yaz aylarýnda pikni
ðe giden aileler hem çocuk
larýna hem de kendilerine
bu aþýyý mutlaka yaptýrmalý
dýr.

BORRELIOSE hastalýðýna
karþý ise en etkili korunma
yöntemi ise ilaç ile tedavi-
dir. Burada önemli olan te
davinin mümkün olduðu
kadar erken baþlamasýdýr.
Bu oluþacak yan etkileri en
aza indirgeyecektir. 

Not:
Avusturya�daki vatandaþla-
rýmýzýn kene aþýlarýný mut-
laka yapmalarý gerekmek-
tedir. Bununla ilgili, en
yakýndaki eczaneden bilgi
alýnabilir.

Yaz  aylarýnýn  gelmesi  ile  birlikte  kene  tehlikesi  de  baþladý.  Bu  yýl  Türkiye�de  kene
kaynaklý  ölümler  arttý.  Avusturya�da  ise  tehlike  devam  ediyor.  Uzmanlar  kene  aþýsý
yapmanýn  ve  kenelere  karþý  korunmanýn  önemine  dikkat  çekiyor

Avusturya ve Türkiye�de KENEYE dikkat
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Ey  Türk  kurum  ve  kuruluþlarý  bu  sese  kulak  verin!

2200..  VViiyyaannaa��ddaa  bbiirr  iillkkookkuullddaa
ggöörreevv  yyaappaann  AAvvuussttuurryyaallýý  bbiirr  ööðð-
rreettmmeenniinn  TTüürrkkiiyyeellii  iillkkookkuull  ööðð-
rreenncciilleerriinniinn  eeððiittiimmddeekkii  bbaaþþaarrýý-
ssýýzzllýýððýý  iillee  iillggiillii  ttüürrkklleerree  yyaappttýýððýý
ççaaððrrýýnnýýnn  iibbrreettllee  ddiikkkkaattee  aallýýnnmmaa-
ssýý  ggeerreekkiiyyoorr..    MMaagg..aa  AAddeellhheeiidd
UUnntteerrwwuurrzzaacchheerr��iinn    ggaazzeetteemmiizzee
ggöönnddeerrddiiððii  mmeekkttuubbuunnuu  yyoorruumm-
ssuuzz  oollaarraakk  iillggiinniizzee  ssuunnuuyyoorruuzz::

TTüürrkk  ÝÝllkkookkuull  ÖÖððrreenncciilleerrii  
Aþaðýda sýralayacaklarým bilin-
mektedir ve kanýtlanmýþtýr: 
1. Türk ilkokul öðrencilerinin e-
ðitim baþarýsý diðer göçmen
çocuklarýnkinden çok daha dü-
þüktür. Bu baþarýsýzlýk kendisini
sadece Almanca�da deðil kendi
anadillerinde de göstermekte-
dir. 
2. Üniversiteye gidebilmeyi ba-
þaran çok az Türk öðrenci var
3. Bir insanýn sosyal kökeni eði-
tim kazancý için çok önemlidir
4. Hem göçmen olmak hem de
düþük bir eðitim almýþ olmak
yoksulluk sýnýrýnýn altýna düþ-
mek için ideal koþullarýdýr. 
Viyana�da bir ilkokul öðretmeni
olarak bu durumdan üzüntü
duyuyorum çünkü benim göre-
vim her öðrenciye ileride iþ ha-
yatýnda baþarý elde edeblisin
diye gerekli eðtimi vermektir.
Türk öðrenciler diðer öðrenci-
lerden daha aptal deðiller. A-
vusturyalý öðretmenler Türkiyeli
çocuklarý diðer ülke çocuklarýna
gösterdikleri özenin aynýsýný
gösteriyorlar. 
Ama Türk öðrencilerin bir co-
ðu, bilhassa bazý semtlerde
(ben 20. Viyana� da çalýþýyo-
rum) bu durum daha yýðun
yaþanýyor, sosyal olarak geri
býrakýlmýþ kesimlerden geliyor.
Bu ne anlama geliyor?
Türkiye�deki eðitim rezilliði (o-
kuma yazma bilmeyenlerin ora-
nýn yüksek olmasý, velilerin cok

kýsa süre eðitilmiþ olmasý veya
hiç eðitim görmemesi, kýrsal
bölgelerde yaþayan insanlarýn
eðitim eksikliði, Türkiye�de
konuþulan  Türkçe dýþýndaki di-
ðer anadillerin yasaklanmasý) �
ki bunlarý Avusturya�da yaþayan
Türklere büyük saygýyla söylü-
yorum, çünkü Türkiye�de egi-
tim alabilmek onlar için kolay
deðildi ve bu onlarýn suçu de-
ðil- maalesef bu eðitim eksikliði
velilerden çocuklara devrediliy-
or. Türkiye�nin �Türkleþtirme�
döneminde azýnlýk dilleri yasa-
klanýyordu (ve hala yasaklanýy-
or?). Bu demektir ki bir çok
insan kendi ana dilini deðil de
Türkçeyi konuþmak zorunda
býrakýldý ve bu insanlar Türkçeyi
sonradan öðrendikleri için

Türkçeye iyi hakim olamadýlar
ve bundan dolayý kendi çocuk-
larýna da Türkçeyi bir ana dili
gibi ögretemediler. 
Ýkinci bir dili rahat ögrenmek
ana dilini çok iyi bilmeyi þart
koþar. 
Kendi ana dilini bilmeyen (ko-
nuþamayan) bir çocuða ikinci
bir dili ögretmek imkansýza ya-
kýn bir görevdir. Türkçe ana dili
olsa bile velilerin eðitimsizligi
çocuklarda da etki yaratýyor. 

NNeelleerr  yyaappýýllmmaallýý??
Yurttaþlarýnýn durumu Viyana�-
daki Türk kurumlarýnýn umrun-
da deðil mi?
Türk öðrencilerin evlerinde ki-
tab gibi eðitim araçlarý  bulun-
durmamasý onlarýn umurlarýn-

da degil mi? Velilerin bu cocuk-
larla daha çok ilgilenmek zo-
runda olmalarýna raðmen, ilgi-
lenmemeleri umurlarýnda deðil
mi?
Bir cok Türk çocuklarý kendi ana
dilini unutmuþ olmasý umurla-
rýnda deðil mi?
Gün geçtikçe �Sonderschu-
le�lerdeki Türklerin sayýsýnýn
artmasý umurlarýnda deðil mi?
Avusturyadaki Türk kurumlarý-
nýn kendi vatandaþlarý için bu
kadar az çaba göstermesine bir
anlam veremiyorum. Oysa o
kadar çok kültür derneði var.
Bu kurumlar neden Türkçe ya
da Kürtçe kurslarý veya azýnlý-
klarýn dillerinde kurs vermiyor-
lar? Dil insan için korunmasý
gereken bir hazinedir. Çok dilli
olmak her türlü eðitimi kolay-
laþtýrýr. Okulara Türkçe çocuk
kitaplarý getirilebilir. Neden
Avusturya�daki Türk kurumlarý
entegrasyona destek olacak
Avusturya standartlarýnda ele-
man yetiþtirmiyor? Bu eleman-
lar ailelere, çocuklarýna, eðitim
anlamýnda destek olabilirler.
Türkiye gibi Avurpa Birliði�ne
girmek isteyen bir ülke için,
gurbette (bu durumda Avus-
turya) yaþayan (eski) vatanda-
þlarýnýn entegrasyonuna katký-
da bulunmak hiç  de fena
olmaz.
Ben buradan Türk kurumlarýna
çaðrýda bulunuyorum ve diyo-
rum ki, bize, Türkiye�den Avus-
turya�ya getirilen eðitim rezilli-
ðinin üstesinden gelmekte yar-
dýmcý olun, çünkü hepimizin
hedefi ayný: Türkiyeli çocuklarý
Avusturya�da iyi bir hayata
hazýrlamak.

MMaagg..aa    AAddeellhheeiidd
UUnntteerrwwuurrzzaacchheerr,,  VViiyyaannaa��ddaa
ÝÝllkkookkuull  ÖÖððrreettmmeennii..  

Avusturyalý bir öðretmenin
Türk öðrencilerle ilgili isyan çýðlýðý
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Avusturyalý Genç Bayan Müs-
lümanlar (MJÖ) Derneði ile
Avusturya Saðlýk, Aile ve
Gençlik Bakanlýðý�nýn ortak
bir Projesi olarak baþlatýlan
�Fatýma 2006/2007 Projesi�
baþarýyla sonuçlandýrýldý.
Genç Müslüman bayanlarýn
eðitilmesi ve kilit iþ gücü ola-
rak yetiþtirilmesi için baþlatý-
lan projenin bu yýl ikinci ayaðý

olan �Fatima 2006/2007�
kapsamýnda 25 genç bayan
eðitilerek programý tamamla-
dýlar. Projenin kapanýþý mü-
nasebeti ile düzenlenen
programa,  Saðlýk, Aile ve
Gençlik Bakaný Dr. Andrea
Kdolsky�nin yaný sýra Viyana
Eyaleti Kadýn Bakaný Sandra
Frauenberger ve birçok siyasi
katýldý.

GGüümmüüþþhhaannee- Linz Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Klaus
Luger ile Avusturya Eðitim
Bakanlýðý Yabancýlar Danýþ-
maný Selçuk Hergüvenç, Gü-
müþhane Belediye Baþkaný
Mustafa Canlý�nýn davetlisi
olarak  Gümüþhanede temas-
larda bulundular. 
Belediye Baþkaný Canlý, ye-
mekte yaptýðý konuþmada
Avusturya'nýn Linz kentinde
yerleþik olarak bulunan Þiran
ilçesi Selimiye köylülerinin
daveti üzerine bir buçuk yýl

önce bu kente gittiðini hatýr-
latarak, �Burada sayýn Bele-
diye Baþkan Yardýmcýsý Klaus
Luger ile Gümüþhaneliler der-
neðinde hoþ bir rastlantýyla
tanýþtýk. O gün baþlayan bu
yakýnlýðýmýz bugün iki kentin
kardeþ þehir olma noktasýna
kadar geldi.� dedi. 
Taraflar yaptýklarý açýkla-
malarda Linz ile Gümüþhane
þehirlerinin �kardeþ þehirler�
olmasý için ülkeler arasý gö-
rüþmelerin devam ettiðini
açýkladýlar.

VViiyyaannaa  - Avusturya Merkez
Bankasý, ülkenin bankacýlýk sis-
teminin bir veya daha fazla
Doðu Avrupa ülkesinde mali
kriz halinde risk altýna girme-
yeceðini bildirdi. 
Die Presse gazetesinin haberi-
ne göre, Merkez Bankasý'nýn
yaptýðý stres testinde Avustur-
ya'nýn 6 bankasýndan birinin

mücadele etmek zorunda ka-
lacaðýný ortaya çýktý. Ancak
Merkez Bankasý, bu bankanýn
ismini açýklamadý. Avusturya
Merkez Bankasý'nýn 2007 Fi-
nansal Piyasalar Ýstikrar Ra-
poru'na göre, Avusturya ban-
kacýlýk sisteminde en büyük
risk Macaristan'dan kaynakla-
nýyor ve buradaki geliþmelerin
yakýndan izlenmesi gerekiyor.

Avusturya bankacýlýk sistemi riske dayanaksýz

Gümüþhane ve Linz
kardeþ þehir oluyor

MJÖ�nün �Fatima 2006/2007
Projesi� sonuçlandý 



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 34 Sayý 81POLÝTÝKAHHUUKKUUKK

Bedelsiz Ýthalat, Türkiye'den
dýþarýya döviz transferi yapýlma-
dan yurtdýþýnda elde edilen ve
yurda getirilmesi mecburi ol-
mayan dýþ kazanç ve tasarruf-
larla satýn alýnan bazý eþyalarýn
yurda getirilmesidir. Bedelsiz it-
halat, vergisiz ithalat demek
deðildir. Ýthal sýrasýnda kanun-
larda belirtilen oran veya mik-
tarlarda vergi ödenmektedir. 

BBeeddeellssiizz  TTaaþþýýtt  ÝÝtthhaalliinnddeenn  YYaarraarr-
llaannaabbiilleecceekk  KKiiþþiilleerr

Bedelsiz taþýt ithalatý hakkýndan
yararlanabilecekleri dört gruba
ayýrmak mümkündür.
Bunlar;

1.Türkiye'de bir takvim yýlýnda 6
aydan fazla kalmamýþ olmalarý
kaydýyla, yurtdýþýnda en az 24
ay ikamet ettikten sonra kanuni
ikametgahlarýný kesin olarak
Türkiye'ye nakledenler (Türki-
ye�de bir takvim yýlýnda 45
güne kadar kalýþlar yurtdýþýnda-
ki ikamet süresinden sayýlýr),
2.Kararname ile yurt dýþýndaki
milli veya milletlerarasý kadrola-
ra atanýp da bu görevlerinden
dönen kamu görevlileri,
3.Türk vatandaþlýðýna geçmek
suretiyle ikametgahlarýný Türki-
ye'ye nakleden kiþiler (Evlilik
suretiyle-Türk vatandaþlýðýna
geçenler hariç),
4.Miras yoluyla kendilerine taþýt
intikal eden Türkiye'de ikamet
eden veya Türkiye'ye kesin ola-
rak dönen kiþiler.
BBeeddeellssiizz  ÝÝtthhaall  EEddiilleebbiilleecceekk  TTaa-
þþýýttllaarr
Bedelsiz ithal yoluyla, sürücü-

sünden baþka en çok 7 oturma
yeri olan ve insan taþýma ama-
cýna yönelik olarak üretilen oto-
mobil, steyþýn araba ve yarýþ
arabalarý ile diðer özel taþýt ara-
çlarý ve motorsuz özel kara
nakil vasýtalarý ithal edilebilir. 
Ýthal edilebilecek taþýtlarda yaþ
sýnýrý bulunmaktadýr. Buna gö-
re, bedelsiz taþýt ithalatýndan

yararlanan kiþiler tarafýndan
ithal edilecek taþýtlarýn, adlarý-
na trafiðe kaydedildiði yýl itiba-
rýyla (kayýt ve model yýlý dahil)
üç yaþýndan eski olmamasý
gerekmektedir. (Örneðin, 2000
yýlýnda adlarýna trafiðe kaydedi-
lecek taþýtlarýn, 1998 model-
den eski olmamasý gerekir.)
Miras yoluyla ithal edilecek
taþýtlarda ise yaþ sýnýrlamasý
bulunmamaktadýr.
Satýn alýnmýþ taþýt hemen ithal
edilemez. Ýthal edilecek taþýtýn,
ikametgahýn nakledildiði son
giriþ tarihinden en az 6 ay
öncesinden satýn alýnmýþ ve
ithal edilecek kiþi adýna trafiðe
kaydedilmiþ olmalýdýr.
�Bedelsiz taþýt ithali, karý-koca
ve 18 yaþýndan küçük çocuklar-
dan oluþan aile ünitesine tanýn-
mýþtýr. Dolayýsýyla aile fertleri
ayrý ayrý taþýt ithal edemezler,
her ailenin bir taþýt hakký vardýr.
Ýthal baþvurusu hak sahibi tara-
fýndan yapýlýr, eþlerden biri di-
ðeri adýna kayýtlý aracý ithal
edemez.
�Bedelsiz taþýt ithalinin, kiþinin
ikametgahýný nakletmek ama-
cýyla Türkiye'ye giriþ tarihinden
itibaren 6 ay içerisinde yapýlma-
sý gerekir. Türk vatandaþlýðýna
geçenler, adlarýna nüfus kaðýdý-
nýn düzenlendiði tarihten itiba-
ren ayný süre içinde bu haklarý-
ný kullanabilirler. Miras yoluyla
ithalatta ise, veraset ilamý tari-
hinden itibaren 12 ay içinde bu
hakkýn kullanýlmasý gerekir.
�Kanunda aranan diðer þartlarý
taþýmakla birlikte, ithal edilme-
lerinden itibaren 5 yýl geçme-
dikçe ayný kiþilerin tekrar taþýt

ithal talepleri kabul edilmez. 
�Bedelsiz ithalat kapsamýnda
ithal edilen taþýtlar, 12 ay geç-
meden kiralanamaz, devredile-
mez, satýlamaz. Aksi durumda
ilgililerden gümrük vergileri
tahsil edilir ayrýca cezai takibat
yapýlýr.
ÝÝtthhaall  SSýýrraassýýnnddaa  ÖÖddeenneecceekk  VVeerr-
ggiilleerr
Bedelsiz otomobil ithalatýnda,

"Katma Deðer Vergisi" "Ek Taþýt
Alým Vergisi" ve "Taþýt Alým Ver-
gisi" olmak üzere üç çeþit vergi
ödenmektedir.
9. Taþýtýn kýymeti üzerinden

ödenecek KDV ile Ek Taþýt Alým
Vergisi oranlarý, taþýtýn motor
silindir hacmine göre deðiþ-
mekte olup vergi oranlarý þöyle-
dir.  Verginin hesabýnda taþýtýn
CIF kýymeti esas alýnýr. CIF kýy-
met, taþýtýn sýfýr km acenta fiya-
týndan KDV düþülüp, kalan
deðere nakliye ve sigorta bede-
li eklemek suretiyle bulunur.
Daha sonra bulunan bu fiyat-
tan, model yýlýný takip eden ilk
yýl için yüzde 20, daha sonraki
her yýl için yüzde 15 indirim ya-
pýlarak, aracýn ithal tarihindeki
kýymeti bulunur.

Avusturya�dan 
Türkiye�ye bedelsiz taþýt ithali
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VViiyyaannaa-  Firmalar ve Kurumlar a-
rasýnda gerçekleþtirilen en ba-
þarýlý yarýþ yine start alýyor. 
6 Eylül 2007 tarihinde gerçek-
leþtirilcek yarýþa bu yýl 15.000
kiþinin katýlmasý bekleniyor. 
Sloganý �Koþ ve Eðlen� olan bu
yarýþta önemli olan saniyeler
veya metreler deðil. Burada de-
ðerli olan þey iþ arkadaþlarýyla
birlikte eðlenmek. sonunda bü-
tün koþucularý müzik, yemek ve
deðiþik gösteriler bekliyor.

TToopp  1100
Her yýl büyük firmalar ilk ona
girebilmek için büyük mücade-
le veriyorlar. 
Bunlardan birinciliði elinde
bulunduran �Amway� Firmasý
geçen yýl yarýþa 351 takýmla ka-
týldý.  Bunlarý sýrasýyla WIEN
ENERGIE (150), Reiffaisenbank
NÖ-WIEN (101), Telekom

Austria (91), Gewinn Verlag
(86), Alianz Elementar Versi-
cherungs- AG (58), HP (51),
Wiener Städtische Versiche-
rungs- AG (47 takým) takip etti.
Bu grupta 41 takimla Partylite
10. sirada yeralýrken bunu 40
takýmla Wiener Hilfswerk takip
etti.

SSmmaarrtt  ssiizziinn  oollaabbiilliirr
Yarýþta, koþma zevkine heyeca-
ný da katmak için, bir de Smart
Marka bir araba çekiliþi yapýla-
cak. Çekiliþe katýlma biletleri 1
Euro´ya start numaralarý daðý-
týlýrken veya program sýrasýnda
temin edilebilir. Buradan elde
edilecek kazanç Franz- Klam-
mer Vakfý�na baðýþlanacak.

Bunun dýþýnda starta ulaþmýþ ve
koþuya katýlan takýmlar arasýn-
da 4.500,- ödül adý altýnda
para  ödülü daðýtýlacak.

BBiirr  bbaakkýýþþttaa  WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE
BBUUSSIINNEESSSS  RRUUNN  PPrrooggrraammýý
SSttaarrtt:: Trabrennbahn Krieau
(1020 Wien, Nordportalstraße
247) saat 19´dan 19.30´a
kadar.

BBiittiiþþ  ÇÇiizzggiizzii:: Krieau.
ÖÖddüüll  ttöörreennii:: saat 21´de 
MMeessaaffee:: 5 Km
TTaakkýýmm:: 3 kiþiden oluþabilir.
Takýmlar erkekler, bayanlar ve
karýþýk olabilir. 1 Firma bir çok
takýmla katýlabilir.
KKaattýýllýýmm  üüccrreettii:: Takým baþý 48
Euro.
Son müracaat tarihi : 29 A-
ðutos 2007
SSttaarrtt  nnuummaarraassýý  vvee  ççiipp  ddaaððýýttýýmmýý::
3. 4. ve 5. 9. tarihlerinde saat

9´dan 17´e kadar, Wien
Energie Haus, Mariahilfer
Straße 63, 1060 Wien (U3
Neubaugasse) veya yarýþ yerin-
de saat 14 ile 17 arasý Krie-
au�da.

BBiillggii  vvee  mmüürraaccaaaatt::
Christine Seidl, Tel.:01 532 14
97
E-Mail: christine.seidl@wien-
energie.at 
Ýnternet: www.businessrun.at 

Haydi Koþuya!

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

aile bireyi ile

Avusturya�nýn 

her yerinde

buluþturuyor.
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VViiyyaannaa- Avusturya�nýn en
büyük GSM Operatörlerin-
den One Fransýz þirketi
France Telecom�a satýldý.
Avrupa Birliði Komisyo-
nu�nun onayý için çalýþýlan
satýþ anlaþmasýndan sonra
One�ýn yönetim kadrosunda
büyük deðiþikliklere gidile-
ceði bildirildi. Bunun yanýn-
da One�ýn logosundaki mavi
rengi de yeni sahibine uy-
gun olarak turuncu rengini
alacak. 

�One� artýk
turuncu
olacak 

� Arkadaþlarýnýn yanýnda a-
zarlýyor tonda konuþmanýz-
dan hoþlanmazlar.

� Vitrinlere bakmanýzdan,
bakmakla da kalmayýp alma-
yacaðýnýz þeyi denemenizden
hoþlanmazlar.
� Onun yarattýðý romantizme
ayný dozda bir romantizm an-
layýþýyla cevap vermemeniz-
den hoþlanmazlar.
� Sizi yemeðe çýkarttýklarýnda
"Diyet yapýyorum" demeniz-
den hoþlanmazlar. "Para gitti"
diye düþünürler.
� Gündüz saatlerinde aðýr
makyaj yapmanýzdan hoþlan-
mazlar.
� Chat yapmanýzdan hoþlan-
mazlar. Ayný paranoyak erkek
kimliði burada da devreye
girer.
� Kahkaha atarken eliyle aðzý-
ný kapatan kýzlardan hoþlan-

mazlar. Bir erkek için bir kadý-
nýn aðýz güzelliði önemlidir
ama özgüven yüksekliði daha
da önemlidir.
� Gerçekten de sadece arka-
daþlarýnýz olan erkeklerden
bile hoþlanmazlar.
� Gününüzün 10 saatini
arkadaþlarýnýzla cepten me-
sajlaþarak geçirmenizden
hoþlanmazlar. Dikkat edin,
yüklü bir fatura gelirse en çok
alay eden onlar olacaktýr.

Erkekler kadýnlara neden kýzar?
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Türkiye'nin ev sahipliðini yap-
týðý Karadeniz Ekonomik Ýþbir-
liði(KEÝ) zirvesine "enerji" dam-
gasýný vurdu. Liderler birçok
doðalgaz ve petrol projesini
tartýþtý. Hazar doðalgazýný ba-
týya taþýyacak Þahdeniz proje-
sinde pürüzler giderildi. Rus
enerji devi Gazprom'un Ýtaly-
an Eni ile Türkiye'yi by-pass e-
den ve Karadeniz'den geçerek
Bulgaristan'da sonlanan do-
ðalgaz boru hattý için anlaþ-
masý, enerji çevrelerinde Na-
bucco projesinin öneminin
azalacaðý ve Türkiye'nin enerji

koridoru olma iddiasý zayýf-
layacak yorumlarýna neden
olmuþtu. Konunun taraflarý
yaptýklarý açýklamalarla bu
endiþelerin yersiz olduðunu
savundu. 
Türkiye'de Ýtalyan Ticaret
Odasý tarafýndan düzenlenen
"Bölgede Petrol ve Doðalgaz
Güvenliði Karmaþasý ve Tür-
kiye'nin Rolü" konulu konfe-
ransta konuþan ENI �nin
Baþkan Yardymcysy Maugeri
Leonardo, Gazprom ile yapý-
lan anlaþmanýn Türkiye ile
Avusturya arasýndaki Nabucco

projesine alternatif olmadýðýný
savundu ve "2020'ye kadar
Avrupa �da 150-200 milyar
metreküp yeni doðalgaz ihti-
yacý doðacak. Bu ihtiyacýn kar-
þýlanabilmesi için de birçok
yeni projenin hayata geçmesi
gerekiyor" diye konuþtu. 
Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu
tarafýndan düzenlenen Viyana
Ekonomi Forumu'nda konu-
þan OMV Ýstanbul Petrol ve
Gaz Direktörü Gottfried Stei-
ner de Avrupa'nýn doðalgaz
ihtiyacýnýn katlanarak arttýðýný
yeni boru hattý projelerinin
sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiði-
ne dikkat çekti. Steiner, "Gaz-
prom ve ENI'nin yeni boru
hattý projesinin Nabucco üze-
rinde olumsuz bir etkisi olaca-
ðýna inanmýyorum.
Avrupa'nýn sürekli artan bir
gaz ihtiyacý var. 500 milyar
metreküpten 800 milyar
metreküpe çýktý. Nabucco'nun
teknik kapasitesi ise sadece 30
milyar metreküp. AB'nin daha
birçok projeye ihtiyacý var"
dedi.

Nabucco�nun önemi azalýyor mu?

Avusturya'da suç oraný hýzla artýyor
Avrupa�da  en  huzurlu  ülkeler  arasýnda  yer  alan  Avusturya�da  suç  oraný  yükseliyor.  Bu  yýlýn  ilk  dört  ayýnda  15
bine  yakýn  suç  iþlendi.

VViiyyaannaa- Avusturya Ýçiþleri
Bakanlýðý, ülkede yaþanan
suçlarýn  oranýnýn hýzla yüksel-
diðini açýkladý. Bakanlýðýn açý-
klamasýna göre bu yýlýn ilk 4
ayýnda meydana gelen suç
olaylarý geçen yýlýn ayný döne-
mine göre yüzde 7,8 oranýnda
arttý. suçlarýn baþýný hýrsýzlýk
olaylarýnýn çektiðine iþaret edi-
len bakanlýk açýklamasýnda bu
yýlýn ilk dört ayýnda 15 bin 500
civarý suçun meydana geldiði
belirtildi. Özellikle  Doðu Av-
rupa ülkelerinin Avrupa Birli-
ði�ne üye olmasýndan sonra
Avusturya�ya akýn gelen bu ül-
kelerin vatandaþlarýnýn, hýrsýzlýk

olaylarýnýn artmasýna sebep
olduðu bildiriliyor. Emniyet yet-
kilileri ise AB kökenli bu hýr-
sýzlara karþý daha sert tedbirler
almaya hazýrlanýyor. 
Suç oranlarýnýn eyaletlere göre
þu þekilde arttýðý belirtildi:
Viyana: yüzde 9,1 azaldý
SSaallzzbbuurrgg:: yüzde 33,6 arttý 
SStteeiieerrmmaarrkk:: yüzde 7,3 arttý 

TTiirrooll:: yüzde 6 arttý 
VVoorraarrllbbeerrgg:: yüzde 7,1 
KKäärrnntteenn:: yüzde 3,1 arttý 

BBuurrggeennllaanndd:: yüzde 2,1 arttý 
AAþþaaððýý  AAvvuussttuurryyaa:: yüzde 7 azal-
dý 
YYuukkaarrýý  AAvvuussttuurryyaa:: yüzde 21,6
arttý 

TTüürrkkiiyyee- Avusturya Parla-
mentolararasý Dostluk Gru-
bu Baþkaný Erzurum Millet-
vekili Mustafa Ilýcalý'nýn bir
süreden beri üzerinde dur-
duðu Türkiye ile Avusturya
arasýndaki kýþ ve termal tu-
rizminin geliþtirilmesi için
yapýlan görüþmeler sonuç-
landý. Türkiye ile Avusturya
arasýnda kýþ turizmi ve ter-
mal turizmin geliþtirilmesi-
ne yönelik anlaþma 27 Ha-
ziran 2007 tarihinde Viya-
na'da imzalandý. Ilýcalý'nýn
yaný sýra Kültür ve Turizm
Bakanlýðý ile Dýþiþleri Bakan-
lýðý'ndan da yetkililerinin ka-
týlýmýyla bir imza töreni ger-
çekleþtirildi.

Turizminde Türkiye-
Avusturya iþbirliði 


	yvg-070704-001-4c.pdf
	yvg-070704-002-4c.pdf
	yvg-070704-003-4c.pdf
	yvg-070704-004-4c.pdf
	yvg-070704-005-4c.pdf
	yvg-070704-006-4c.pdf
	yvg-070704-007-4c.pdf
	yvg-070704-008-4c.pdf
	yvg-070704-009-4c.pdf
	yvg-070704-010-4c.pdf
	yvg-070704-011-4c.pdf
	yvg-070704-012-4c.pdf
	yvg-070704-013-4c.pdf
	yvg-070704-014-4c.pdf
	yvg-070704-015-4c.pdf
	yvg-070704-016-4c.pdf
	yvg-070704-017-4c.pdf
	yvg-070704-018-4c.pdf
	yvg-070704-019-4c.pdf
	yvg-070704-020-4c.pdf
	yvg-070704-021-4c.pdf
	yvg-070704-022-4c.pdf
	yvg-070704-023-4c.pdf
	yvg-070704-024-4c.pdf
	yvg-070704-025-4c.pdf
	yvg-070704-026-4c.pdf
	yvg-070704-028-4c.pdf
	yvg-070704-029-4c.pdf
	yvg-070704-030-4c.pdf
	yvg-070704-032-4c.pdf
	yvg-070704-033-4c.pdf
	yvg-070704-034-4c.pdf
	yvg-070704-035-4c.pdf
	yvg-070704-036-4c.pdf
	yvg-070704-038-4c.pdf
	yvg-070704-039-4c.pdf
	yvg-070704-040-4c.pdf



