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Vaazlar›nda siyaset yapt›¤› ve daha ön-
ce Denizli'de görev yapt›¤› caminin du-
varlar›n›, tuttu¤u tak›m›n renklerine bo-
yad›¤› iddia edilen imam Denizli'de tart›fl-
malara neden oldu.Çivril ‹lçesi'ndeki
Merkez Camii'nde görev yapan ve çevre-
de fanatik Fenerbahçe taraftar› olarak bi-
linen imam Muhammed Ç. ve müezzini
Mehmet G., cami duvarlar›n› sar› lacivert
renklere boyay›nca bafllar›na gelmedik
kalmad›. Devam› Sayfa 12’de

Viyanal› imam Denizli’yi nas›l kar›flt›rd›?

Viyana’da Arap büyükelçilerden Avusturya’ya 

Irkç›l›k
Uyar›s›!

Haberin Devam› Sayfa 3’te
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KÖfiK’ten selam var
ANKARA-Abdullah Gül’ün

Cumhurbaflkan› seçimi
s›ras›nda han›mefendi-
li¤i ile bütün Türkiye’nin
deste¤ini alan Hayruni-
sa Gül’den Viyanal› ha-
n›mlara selam var. Art›k
bir Cumhurbaflkan› efli
olan Bayan Gül dönem
dönem Viyana’y› ziya-
ret ediyor. Cumhurbafl-
kan› Gül’ü ilk tebrik
eden kiflinin, AB Muza-
kere sürecini Türki-
ye’nin burnundan geti-
ren Avusturya D›fl ‹flleri
Bakan› Plassnik olmas›
dikkat çekti. Cumhur-
baflkan› seçilen Abdul-
lah Gül’ün efli Hayruni-
sa Han›m’dan Viyanal›
bayanlara teflekkür me-
saj› var. Geçti¤imiz ay-
larda Viyana ve çevresi-
ne yapt›¤› ziyaret s›ra-
s›nda Türk han›mlar›n-
dan övgü ald›¤›n› söyle-
yen Hayrunisa Gül.
“Avusturya’daki Türk-
ler, Viyana’ya yapt›¤›-
m›z ziyaret s›ras›nda bi-
zi yaln›z b›rakmad›lar.
Cumhurbaflkanl›¤› se-
çimleri s›ras›nda da ba-
yanlardan çok destek
gördük. Viyanal› bütün
han›mlara selamlar›m›
yolluyorum” diye ko-
nufltu.

Yeni Vatan Gazetesi’ni dikkatlice
inceleyen Cumhurbaflkan›’n›n efli
Hahrunisa Gül. okuyucular›m›za
iyi niyet dileklerinde bulundu.

Bayan Gül’ün Say›n Cumhurbaflkan› ile
önümüzdeki günlerde Viyana’ya 

gelece¤i ö¤renildi
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Irkç›l›k ikaz›!
V‹YANA-Yükselen ›rkç› e¤ilimler karfl›s›nda bir çok tepkiyle karfl›-
laflan Avusturya, flimdi de Arap büyükelçilerinden bir uyar› mektu-
bu ald›. Avusturya parlamento baflkan› Barbara Prammer’e aç›k
mektup gönderen Arap büyükelçiler, 25 Haziran tarihinde ›rkç›l›¤›
dindiremedi¤i takdirde Arap-‹slam ülkeleri ile Avusturya aras›nda-
ki iliflkilerin kötüye gidece¤ini dile getirmifl, bir ay sonra Arap Birli-
¤i taraf›ndan bu mesaj Arap ülkelerindeki gazetecilere de gönderil-
miflti. Ça¤r›lardan sonuç al›namad›¤› kan›s›yla meclis baflkan›na
mektup yazan Arap büyükelçileri, Viyana’daki Arap Büyükelçileri
Kurulu’nun baflkan› ve Umman büyükelçisi Salim El Ryami’Nin al-
t›nda imzas›n›n bulundu¤u metinde "Avusturya’n›n ‹slam’a ve Av-

rupa’daki Müslümanlarla karfl›
Bat›l› kampanyas›na mesafe ko-
yaca¤›n› ummufltuk." ifadesini
kulland›. ‹slam’›n tarihinin, ilke-
lerinin ve de¤erlerinin objektif
ve makul bir flekilde aktar›lma-
s›n›n Avusturya’daki bir tak›m
radikal güçler taraf›ndan engel-
lendi¤i belirtilen mektupta, kül-
türleraras› anlaflman›n ancak
toplumun ve ‹slam karfl›t› güç-
lerin do¤ru ‹slam’› tan›mas›yla
mümkün olaca¤› kaydedildi.
11 Avrupa ülkesinde ›rkç›l›k
artt› Avrupa Birli¤i’nin "Irkç›l›k
ve Yabanc› Düflmanl›¤›na Karfl›
Mücadele Raporu - 2007" Av-
rupa Parlamentosuna sunuldu.

Arap büyükelçilerden Avusturya’ya uyar› 

Parlamento Baflkan› Prammer

Viyana’da El Kaide tutuklamas›

ANAL‹Z
3 Müslüman’›n ‹kinci Nesil Avusturya Vatandafl› olmas› bundan
sonra Avusturya’da yaflayan Türkiye’den göç etmifl özellikle ikin-
ci, üçüncü neslin hayat›n› oldukça zorlaflt›racak. Bu bir proba-
ganda sindirme, korkutma, birlikte çal›flma araç› olabilir. 3 Müs-
lüman’›n hangi ülkeden geldikleri bask›m›za girene kadar ö¤reni-
lemedi. Bundan sonra Avusturya’da özellikle kendi insanlar›na is-
piyonlayan kiflilere, kurumlara dikkat diyoruz. Avusturya Milli
‹stihbarat Teflkilat› tarihinin en büyük istihbarat çal›flmas›n› bu
tutuklamalarla gerçeklefltirmifl oldu. 

Türkiye’den göç eden insanlar insan can›na k›yan terör estiren
hiç bir kifliye, kuruma ilgi duymaz ve duymamal›d›r. Avusturya
bizim eksisiyle art›s›yla yeni vatan›m›zd›r. Avusturya Demokratik
hukuk devletine güvenimiz eksizsizdir. Hiz bir Müslüman’a hak-
s›zca muamele yap›lmayaca¤›na inanc›m›z da tamd›r.  Burada
Avusturya bas›n› 13 Eylül akflam› ki yay›nlar›nda büyük bir k›fl-
k›rtma ile bu haberin üzerine gitmeleri talihsiz bir yaklafl›md›r.
Ramazan ay›n›n Sevgili Yeni Vatan›m›za, Aziz vatan›m›z Türki-
ye’ye ve dünyaya esenlik, huzur ve baflar› getitirmesini diliyoruz. 

B‹ROL KILIÇ

Viyana’da 13 Eylül 2007 tarihinde ikinci nesil üç Müslüman genç El kaide ba¤lant› ve propagandas› yapt›¤› iddasiy-
la ilgili tutuklanmas› Avusturya gündemine bomba gibi düfltü. 10 Mart 2007 tarihinde Viyana’daki bir büyükelçi-
li¤e ‘halifenin sesi!’ imzas›yla bir notaya benzer bir mesaj gelmiflti. Mesajda Avusturya ve Alman askerlerinin Af-
ganistan’dan askerlerini çekmesi isteniyordu. Ayn› mesajda ‘Biz sosyal demokrat hükümetini güvenlik, zengin-
lik ve eflitlik vaad etmesi nedeniyle Bush’u Müslümanlar’a karfl› savafl›nda desteklememesi isteniyordu. Avus-
turya Hükümetiyle ilgili bu mesaj Avusturya Milli ‹stihbarat Teflkilat› olan Avusturya Anayasas›’n› koruma ve te-
röristlerle savafl (BvT) Teflkilat›’na bu mesaj› yazanlar›n Avusturya’dan gelmifl olabilece¤i flüphesi üzerine yo¤un-
laflt›. Yo¤un bir istibarat faliyetine bafllanm›fl oldu. Edinilen bilgilere göre, büyük dinleme operasyonu ile tutuk-
lanan üç kifli gurbetçi ailelerin çocuklar› olduklar› ve radikal görüfllere ilgileri art› Irak’ta kaç›n›lan Hannelore Kra-
use ve o¤lu Sinan kaç›r›lmas›yla balant›lar› oldu¤u iddia edildi. 
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‘Bundan
sonra
vatandafl
daha iyi
hizmet
alacak’

Viyana’ya yeni
baflkonsolosluk

Viyana Elçili¤inde
Konsolos Dairesi art›k
Baflkonlosluk ünvan›
ile görev yapacak. Vi-
yana’da vatandafll›k
hizmetlerin  daha ra-
hat verilece¤i yeni bir
Baflkonlosluk binas›
aramalara› devam et-
ti¤ini Büyükelçi Selim
Yenel aç›klad›. 

A vusturya'n›n Viyana kenti Türk
Baflkonsoloslu¤u’na kavufltu. Vi-
yana Büyükelçili¤i binas›nda

'Konsolosluk fiubesi' olarak verilen hizmet
bundan sonra Baflkonsolosluk taraf›ndan
verilecek. Böylelikle vatandafl bundan sonra
daha iyi ve daha kaliteli hizmet alabilecek.

Deneyimli yöneticiler
1 Eylül itibar›yla vatandafll›k ifllemlerinin

Viyana Baflkonsoloslu¤u çat›s› alt›nda ve
Baflkonsolos Sedat Önel yönetiminde yap›l-
d›¤› müjdesini veren Viyana Büyükelçisi Se-
lim Yenel, "‹lk f›rsatta Viyana Baflkonsolos-
lu¤u'nu uygun bir binaya tafl›yaca¤›z. Vatan-
dafllar›m›za daha iyi hizmet verebilmek için
bu ad›m atald›. Vatandafl bunun faydalar›n›
en k›sa sürede görecek. Sorunu olan vatan-
dafllar›n ifllerini nas›l kolaylaflt›rabilirizi
araflt›r›yoruz. Türk vatandafllar› baflkonso-
loslu¤umuzdan Türkiye ile ilgili ifllerimleri-

ni çok h›zl› bir flekilde yapabilir" dedi.
Viyana'ya Baflkonsolos olarak atanan Se-

dat Önel, Baflkonsolosluk sayesinde vatan-
dafllar›n ifllemlerinin daha h›zl› bir flekilde
yap›laca¤›n› dile getirdi. Muavin Konsolos
Mert Özmert ise imkanlar› ve yetkileri dahi-
linde vatandafllarla içiçe olmak istediklerini
ifade etti. Bas›na yeni bir bina arad›klar›n›
söyleyen Büyükelçi Yenel, Baflkonsolosluk
olarak belirlenecek olan bina daha önce
sat›n al›naca¤›n› bildirilmiflti. Ancak son
yap›lan toplant›da binay› sat›n almak yerine
kiralaman›n daha uygun olaca¤› aç›kland›.
Ekonomi uzmanlar› uzun y›llar hizmet vere-
cek olan devlet binalar›n›n sat›n al›nmas›n›n
daha uygun olaca¤› yönünde görüfl bildirdil-
er. Baflkonsoloslukta vatandafll›kla ilgili her
tür sorunlar›n çözülmesi için çeflitli servisler
bulunmakta,

Başkonsolos
Sedat Önel
(solda) ve
Muavin
Konsolos
Mert Özmert 

Baflkonsolosu Sedat Önel kimdir? Baflkonsolosu Sedat Önel kimdir? 

1963 y›l›nda dünyaya gelen Önel, iyi
derecede ‹ngilizce biliyor. ‹stanbul
Siyasal Biligiler Fakültesi mezunu.

Kuveyt Büyükelçili¤i’nde  3. Katip görevin-
de bulundu. Almanya Münster Baflkonlos-
lu¤u’nda 3.5 y›l yard›mc› olarak görev yap-
t›. New York Büyükelçili¤i’nde 4 y›l ard›n-
dan Tahran’da Büyükelçi Müflteflar› olarak
bulundu. Bu görevinden önce D›fl ‹flleri Ba-
kanl›¤› Orta Do¤u Masas› sorumlusu ola-
rak önemli bir görev yürüttü.

Konsolos Muavini Özmert kimdirKonsolos Muavini Özmert kimdir

1
979 y›l›nda
dünyaya gelen
Özmert, An-

kara Hukuk Fakül-
tesi Bakanl›¤› me-
zunu. D›fl ‹flleri Ba-
kanl›¤› için önemli
bir bölge olan Pa-
kistan’da bulunan büyükelçi-
likte görev yapt›.
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ANAL‹Z
Yeni Vatan Gazetesi emlak masas› bil-

gilerine göre Avusturya'da bir bina almak
için illa binan›n tamam›n›n paras›n› öde-
mek gerekmiyor. Hatta binay› bir devlet
sat›n almak isterse bankalar bu konuda,
“bina al›m› için verilecek kredinin geri
ödenmesinde devlet garantisi var, hiç bir
ödeme yapma veya baflta bina fiyat›n›n
en fazla yüzde 10 ile yüzde yirmisini öde,
gerisini 20 (240 ay)  ile 25 y›lda (300 ay)
da ödeyebilirsin” diyebilir.

Mal›n sahibi olal›m
Di¤er bir deyiflle koskoca bina 300 ay

sonra Türkiye'nin Avusturya'da yaflayan
vatandafllar›n›n ödedi¤i harç vs. ile öde-
nerek Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiye-
tine ek bir zenginlik olarak geçebilir.
Avusturya'da emlak al›m›nda faizler çok
düflüktür ve Euro cinisinden uzun za-
mand›r en fazla %6 ile %7 aras›ndad›r.
Bonitat dedi¤imiz ödeme güvenli¤i bu-
lunmak zorunda tabi.  Diyelim ki 1 Mil-
yon Euro'ya bir bina ald›¤›n›z ve bunu 20
y›lda (240 ay) ödeyeceksiniz. Burada ban-
kaya her ay 6 bin Euro ödemek gereki-
yor. E¤er bina 2 Milyon Euro ise Banka-
ya ödenecek kredi ödemesi 12 bin Euro. 

Burada dikkat edilecek husus Avustur-
ya'da herhangi bir emlak al›rken en az
%7 ile en fazla %10'luk al›m masraflar›-
d›r. Di¤er bir de¤iflle 1 Milyon Euro'ya
al›nacak bina veya herhangi bir emlak 70
ile 100 bin Euro aras›nda masraf ç›kar›r.
Burada yüzde üçlük fark, emlak komisyo-
nudur. fiimdi burada elçilik diyelim bina-
y› kira ile tutmak zorunda kald›. 

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Maliyesi
seçimler vs. diye bütçe ç›karamad›. Bura-
da da sorulmas› gereken soru, elçili¤in ki-
ra olarak bu binaya kaç bin Euro verece-
¤idir. Burada toplam ücretin içinde yüzde
20'lik katma de¤eri ve Betriebskosten de-
nilen, bina, su, çöp, asansör vb. için har-
canan masraflar› ç›kar›rsak o zaman net
ödenen kira miktar›n› bulabiliriz. Burada
Betriebskosten olarak metrekare bafl›na
1,5  Euro ile 2 Euro aras›nda bir miktar
hesaplanmal›d›r. 

9 milyon Euro kira
Burada net kira olarak 50 y›l boyunca

15 bin Euro net kira ödense 50 y›l yani
600 ay sonra kira olarak ödenecek para
9000.000 Euro olur. Faizleri ile birlikte
bu para 17 Milyon Euro'ya takabül eder.
Bu para ile 5 bina sat›n al›nabilir. Vatan-
dafllar›m›z›n paras› niye çöpe at›ls›n?  

Baflka bir alternatif?
Bina al›rken Leasing dedi¤imiz bakan

kredisine benzeyen ama müflterinin Bo-
nitatine ba¤l› befl kurufl ödemeden kira
öder gibi bina sahibi olma imkan› var.
Bunu tüm ciddi ve büyük Avusturyal›
bankalar yap›yorlar. Nas›l araba al›rken
Leasing yap›l›yorsa ayn›s› Bina al›rken de
mümkün. K›sacas›, kiraya gidecek olan
milletin paras› bu flekilde ak›ll›ca de¤er-
lendirilebilir. B‹ROL KILIÇ

Baflkonsoluk için niye kira öder gibi
bina al›nm›yor da direk kiralan›yor? 

Büyükelçi Selim Yenel (ortada) elçilikte basına yeni Başkonsolos Sedat Önel  (sağ
başta) ve Muavin Konsolos Mert Özmert’i tanıttı.

Uzun bir süredir gündemde olan fakat
bir türlü gerçeklefltirilemeyen, Türkiye
d›fl›nda yaflayan Türk vatandafllar› için oy
hakk› nihayet gerçeklefliyor.  Türkiye'de
son bakanlar kurulu toplant›s›nda, bundan
sonraki seçimlerde gurbetçilerin bulunduk-
lar› ülkelerden oy kullanabilmesi için
gerekli tedbirlerin al›nmas› karar› ç›kt›.     

Ankara- 10 Eylül Sal› günü yap›lan
Bakanlar Kurulu toplant›s› sonras›nda
aç›klamalarda bulunan Baflbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek yurtd›fl›ndaki
vatandafllara oy kullanma konusunda
müjde verdi. 

Hükümet daha yurtd›fl›nda yaflayan Türk
vatandafllar›n›n seçimlerde oy kullan-
abilmesi için harekete geçmiflti. Ancak
gurbetçilere oy hakk› 22 temmuz seçimler-
ine yetiflmemiflti. 

Yap›lan Bakanlar Kurulu Toplant›s› son-
ras›nda Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek
Yurtd›fl›nda yaflayan Türk vatandafllar›n›n
oy hakk› ile ilgili flu aç›klamay› yapt›:

“Yurt d›fl›ndaki vatandafllar›m›z›n oy kul-
lanmas› konusu büyük s›k›nt› do¤uyordu.
Biz bulundu¤umuz yerden oy kullan›l›rken
yurt d›fl›ndakiler gümrük kap›lar›na gitmek
zorunda kal›yorlard›. Bu konuda bir
komisyon oluflturduk. 3 bakandan oluflan
grup bununla ilgili çal›flma yapacak. Ben,
içiflleri, Çal›flma Bakanl›¤› ve Said
Yaz›c›o¤lu konuda ortak çal›flma yapacak.
Bundan sonraki seçimde yurt d›fl›ndaki
vatandafllar›n oy kullanmalar› mümkün
hale getirilecek.”

GürbetçiyeGürbetçiye
de oy hakk›de oy hakk›
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MU⁄LA-Avusturya'n›n Ankara
Büyükelçisi Heidemaria Gürer ve
Bodrum Fahri Konsolosu Nehir Su-
er, Mu¤la Valisi Temel Koçaklar'›
makam›nda ziyaret etti. ‹zmirli bir
Türk'le evli olan Büyükelçi Heide-
maria Gürer, ziyaretinde Türkçe
konufltu. Türkiye'yi ve Türkleri çok
sevdi¤ini belirten Büyükelçi Heide-
maria Gürer, ''Mu¤la'y› bu y›l çok
say›da Avusturyal› turist ziyaret
edecek. Avusturya'da 300 bin Türk
yafl›yor. Türkler, her alanda baflar›-
l›, ancak Avusturya'ya tam entegre
olamad›lar'' dedi.

Türkler entegre olamad›
Avusturya'da yaflayan Türklerin topluma

ve sosyal yaflama entegre olamad›¤›n› öne
süren Büyükelçi Gürer, ''Ben Türkleri ve
Türkiye'yi çok seviyorum. ‹zmirli bir Türk'le
evliyim. Türkiye hayran›y›m. Avusturya'da

yaflayan Türkler, ülkemize uyum
sa¤lamakta zorluk çekiyorlar.
Entegre olamad›lar. Bazen prob-
lemler yaflan›yor. Bu sorunlar›
karfl›l›kl› iflbirli¤iyle çözebiliriz.
‹ki ülke yöneticileri birbirine bu
alanda destek olmal›lar'' diye ko-
nufltu. 

Mu¤la Valisi Temel Koçaklar
iki ülke aras›nda s›k› iliflkiler ve
dostluklar oldu¤unu dile getire-
rek, turizm merkezlerinde aç›lan
fahri konsolosluklarla Avusturya-
l› turistlerle iliflkilerin daha da iyi
olaca¤›n› ifade etti. Vali Temel

Koçaklar, Büyükelçi Heidemaria
Gürer'e üzerinde Mu¤la bacas› olan kahve
fincan› tak›m›, Kavakl›dere ifllemesi olan ba-
k›r flekerlik ve ‹ngilizce Mu¤la tan›t›m kitab›
hediye etti. Büyükelçi Heidemaria Gürer'de
Vali Temel Koçaklar'a Mozart'›n bir CD'sini
arma¤an etti.

Büyükelçi’nin görevi bu mu?

Türkiye’den göç etmifl baz› insanlar›n bir
uyum probleminin  oldu¤unu Yeni Vatan
Gazetesi red etmiyor. Hatta bazen k›r›c› bir
flekilde bu konuda dikkat çekmek zorunda
kal›yor. Ama Say›n Avusturya Büyükelçi-
si’nin Türkiye’nin en önemli turizm merke-
zinin Valisi’ne gidip bunu anlatmas› yerinde
midir, görevi gere¤i midir? Kendisinin göre-
vi ülkesini ve ülkesinin vatandafllar›n› ve ç›-
karlar›n› en üst düzeyde temsil etmektir.
Burada, o zaman Mu¤la Valisi’nin Türkler’e
karfl› yap›lan ›rkç› hal ve tav›rlardan ve siya-
setten bilme hakk› vard›r.

Ülkesini temsilen Türkiye’de bulunan
Avusturyal› Büyükelçi’nin sözleri do¤ru da
olsa yer zaman ve görevli bulundu¤u ülke ve
iki ülkenin son dönemdeki siyasi iliflkileri
Avusturya’da Türk toplumuna karfl› siyasi
düflmanl›k dolu sözler dururken bundan da
söz etmesi biraz abes. Aceba Büyükelçi bir
Türk çocu¤una 10. Viyana’da sap›k ve Irkç›
bir Avusturyal›’n›n balkondan atefl açt›¤›n›
Mu¤la Valisi’ne de anlatt› m›? Bu olay
Avusturya gündeminde de¤il mi? ‹ki tarafl›
bir uyum sorunu oldu¤u kesin. Kabulümüz-
dür... Çözüm iki tarafl› samimiyette yat›yor.

İzmir-Avusturya'nın 20 yıldır İzmir Fahri
Konsolosluğu görevini yürüten Mustafa
Muammer Erboy, bu ülkenin Türkiye'nin
AB üyeliği konusunda izlediği politikalar
ve Türkler’e uyguladığı vize tavrı nede-
niyle görevinden istifa etmişti. Bu olay
hem Avusturya hemde Türk basınında
büyük yankı yaratmıştı. Konsolos Erboy,
vize ile ilgili uygulamaları Nazi Kampı’na
benzetmesi Avusturya’da gündem  yarat-
mıştı.

Fahri konsolosFahri konsolos
niye istifa etti?niye istifa etti?

Mu¤la Valisi’ne Yeni Vatan notu / Birol KILIÇ

Büyükelçi Gürer

V‹YANA

BANKALAR SA⁄LAM DE⁄‹L

V‹YANA-Avusturya Merkez Bankas›,
ülkenin bankac›l›k sisteminin bir veya
daha fazla Do¤u Avrupa ülkesinde mali
kriz halinde risk alt›na girmeyece¤ini bil-
dirdi. Die Presse gazetesinin haberine
göre, Merkez Bankas›'n›n yapt›¤› stres
testinde Avustralya'n›n 6 bankas›ndan
birinin mücadele etmek zorunda kalaca-
¤›n› ortaya ç›kt›. Ancak Merkez Banka-
s›, bu bankan›n ismini aç›klamad›. Avus-
turya Merkez Bankas›'n›n 2007 Finansal
Piyasalar ‹stikrar Raporu'na göre, Avus-
turya bankac›l›k sisteminde en büyük
risk Macaristan'dan kaynaklan›yor ve
buradaki geliflmelerin yak›ndan izlen-
mesi gerekiyor. Ancak bunlara ra¤men
Avusturya, Avrupa Birli¤i’nin en önemli
ekonomik ülkesi konumunu tafl›yor. Bu
araflt›rmalar›n ard›ndan isimleri aç›klan-
mayan bu bankalar›n yap›lar›n› güçlen-
dirmek için çal›flacaklar› bildirildi.

V‹YANA-Avus-
turya FPÖ Federal
Parti Baflkan› HC
Stache, Viyana’da
düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda Avus-
turya’n›n tüm okul-
lar›nda, üniversite-
lerinde ve devlet da-
irelerinde türban
yasa¤› uygulanmas›-
n› talep etti ve ‹s-

lamc›l›k ve köktencilik konusuna de¤in-
di. Strache FPÖ liderli¤ine Jörg Haider
ve daha sonra onun grubundan olan ki-
flilerden sonra büyük kavgalar ile gelmifl-
ti. Strache, ‹slamc›l›¤›n ve köktencili¤in
Avusturya’da da mevcut oldu¤unu vur-
guld›ktan sonra flunlar› ifade etti "Avus-
turya camilerinde nefret vaazc›lar›, önü-
ne geçilmeyen kötülüklerini sürdürüyor,
minareler yabani ot gibi topraktan f›flk›-
r›yor, sokaklarda çarflafl› kad›nlar›n say›-
s› giderek art›yor." 

TURBAN YASA⁄I GELS‹N

Müslümanlar›Müslümanlar›
yollayal›myollayal›m
Viyana - FPÖ Avrupa Parlamenteri And-
reas Mölzer, Avusturya'da yayımlanan
Anayasayı Koruma raporunun köktenci
Müslümanlık konusunda Avusturya'nın
mutlu insanlar adası olmadığını kanıtla-
dığını ifade etti. Mölzer, Anayasa koru-
yucularının ülkede yaşayan Müslümanla-
rın ikinci neslinde görülen radikalleşme-
nin özellikle kaygı yarattığına işaret et-
tikten şunları söyledi. "Bu gelişme devam
ederse, Avusturya'da da terörist saldırılar
veya şiddet eylemleri yaşanması sadece
zaman meselesidir” diye konuşması
şaşkınlık yarattı.
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BRÜKSEL-Küresel ›s›nma
raporu yay›mlayan AB Komis-
yonu, önlem al›nmakta gecikil-
mesinin, olumsuz sonuçlar› da
büyütece¤ini vurgulad›. 

AB Çevre Komisyonu Bafl-
kan› Stavros Dimas taraf›ndan
haz›rlanan ra-
porda, "küre-
sel ›s›nman›n
e t k i l e r i n i n
karfl›lanabil-
mesi için aci-
len neler ya-
p›lmas› gerek-
ti¤i" konusun-
da tüm Avru-
pa’da bilincin yükselmesi ge-
rekti¤i vurguland›. 

"Erkenden al›nacak önlem-
ler, gelecekteki bedelleri azal-
tacak" denilen raporda, klima
gereksiniminden ötürü yaz›n
elektrik kullan›m›n›n artaca¤›,
daha güçlü f›rt›na ve sellerin
olaca¤›, s›cak hava dalgalar›n-

da, yang›nlarda ve toprak kay-
malar›nda genel bir art›fl olaca-
¤›, 2080 y›l›nda, Avrupa’daki
bitki türlerinin yar›s›ndan ço¤u-
nun tükenmifl olaca¤› kaydedil-
di. 

Raporda, Avrupa’n›n Atlas
Okyanusu k›-
y›lar›ndaki s›-
cakl›k de¤ifli-
minin, dün-
yan›n her-
hangi bir
noktas›ndaki
de¤iflimden
çok daha faz-
la olaca¤› da

vurguland›. 
"‹klimdeki en büyük de¤iflik-

liklerden, Avrupa’n›n ancak
çok küçük bir k›sm› etkilenme-
yebilir" denen raporda, Akde-
niz k›sm›nda kurakl›k olaca¤›,
Alp da¤lar›ndaki buzullar›n eri-
mesiyle nehirlerin ak›fl›n›n de-
¤iflece¤i kaydedildi.

Olumsuz sonuçlara haz›r olun
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AT‹B’in atamas› yap›ld›
ANKARA-Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’ndan edinilen

bilgilere göre daha önce AT‹B ve Viyana Din ‹flleri ‹fl-
leri Müflavirli¤i görevine atanacak olan kiflinin belir-
lendi¤i aç›kland›. Atanan kiflinin üniversite kadrosun-
da görevli bir bilimadam› oldu¤u ve Din ve ‹lahiyat
E¤itimi veren bir faktültenin dekan› olaca¤› bilrildi.
Ad›n›n aç›klanmas› istemeyen bir yetkili, Dr. Harun
Özdemirci’den boflalan koltu¤a önemli bir ismin otu-
raca¤›n› söyledi. Yetkili, “Harun Bey’i bütün Avustur-
ya benimsemiflti. Ancak devlet ifllerinde her görevin
bir süresi vard›r. Yerine gelecek olan hocam›z yap›lan
iflleri devam ettirecek ve kendi projelerini de Viya-
na’daki Müslüman Türk toplumu için uygulayacakt›r.
Türkiye geçti¤imiz günlerde bir seçim sürecini atlatt›.
Bu yüzden ataman›n geçikmesi do¤ald›r” diye konufl-
tu. Daha önce Viyana’da görev yapan Dr. Harun Öz-
demirci, Avusturya’daki Türk ve Müslüman toplumu
için önemli görevler yapm›flt›. Çeflitli cemaatler aras›n-
daki k›rg›nl›klar›n giderilmesinden tutunda 10.
Viyana’da yeni bir merkez yap›m›na kadar bir çok
alanda önemli hizmetlerde bulunmufltu.

ADANA- Geçti¤imiz ay ortadan kaybo-
lan 20 yafl›ndaki Adem Göçer ile yafl›t› Bu-
ket Hayta'n›n, evlenme umutlar› kalmad›¤›
için birlikte intihar ettikleri san›l›yor. Os-
maniye ‹ncebel Mevkii'ndeki ormanl›k
alanda ineklerini otlatan bir köylü, uçuru-
mun dibinde bir otomobil fark edince du-
rumu jandarmaya bildirdi. Karayoluna
yaklafl›k 1 kilometre derinli¤indeki uçu-
rumda parçalanm›fl haldeki 80 AP 185 pla-
kal› otomobile ulaflan jandarma, içerisinde
2 ceset buldu.

Jandarma param parça buldu
‹ncelemede cesetlerin ortadan kaybolan

Buket Hayta ile Adem Göçer'e ait oldu¤u
belirlendi. Buket Hayta'n›n Alevi, Adem
Göçer'in de Sünni olmas› nedeniyle, ailele-
rinin evlenmelerine izin vermedi¤i için in-
tihar ettikleri öne sürüldü. 

Olayla ilgili soruflturmay› yürüten jan-
darma, Kurtulufl Mahallesi'nde oturan
Adem Göçer'in, babas› ‹smail Göçer'den
otomobiline benzin almak için 40 YTL

al›p evden ayr›ld›¤›, ayn› gün Buket Hay-
ta'n›n da evden ayr›ld›¤›n› belirledi. Buket
Hayta'n›n daha sonra ailesine cep telefo-
nuyla, 'Beni aramay›n, öldü bilin. Ben inti-
har edece¤im' diye mesaj çekti¤i ortaya
ç›kt›. Kendileri Alevi oldu¤u için, Sünni
olan Adem Göçer'e k›zlar›n› vermedi¤i id-
dia edilen baba ‹smail Hayta'n›n, k›z›n›n
kayboldu¤u akflam Göçer ailesinin evine
gelerek, “O¤lunuz k›z›m›z› kaç›rd›” dedi¤i
ileri sürüldü. Baba Hayta'n›n ertesi gün de
Osmaniye Emniyet Müdürlü¤ü'ne baflvu-
rarak, k›zlar› için kay›p dilekçesi verdi¤i
anlafl›ld›. Ölen iki gençle ilgili olarak kesin
bir bilgi olmamas›na ra¤men, iki gencin
kendi çevrelerinde bir gün intihar edecek-
leri yönünde konuflmalarda bulunduklar›
iddia edildi. Çevre halk› taraf›ndan “De¤er
miyd” fleklinde yorumlar yap›ld›¤› da ö¤re-
nildi. Jandarma olay› genifl flekilde araflt›r-
maya devam ediyor.

‹ntihar›n ard›ndan
mezhep ç›kt›

Mezhep ayr›l›¤› nedeniyle
ailelerinin evlenmelerine
karfl› ç›kt›¤› iddia edilen 2
gencin, 1 kilometrelik
uçurumun dibindeki oto-
mobilde cesetleri bulun-
du. ‹ntihar olay›ndan
sonra aileler flokta. Aile-
lerin gençlerin intihar
edebileceklerine inan-
mad›klar› ortaya ç›kt›.
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K ad›nlar›n direksiyona iki elle yap›flmas›n›n nedeni arafl-
t›r›ld›, ilginç sonuçlar ç›kt›.Erkek otomobilini bir parça-
s› gibi görüyor, kad›nlar ise ayr› bir varl›k olarak tan›m-

l›yor !Erkeklerin neden arabay› tek elle kullan›rken, kad›nlar›n
direksiyona iki elle yap›flt›¤›n› araflt›ran uzmanlar ilginç sonuçla-
ra ulaflt›. 
Kad›n ve erkeklerin otomobil kullanma al›flkanl›klar›n› incele-
yen Londra Üniversitesi psikologlar›, erkeklerin arabalar›n› ken-
dilerinin bir parças› olarak gördüklerini, bu nedenle araba kulla-
n›rken kendilerini çok rahat hissettiklerini belirledi. Bu rahatl›k
da direksiyonu tek elle tutmalar›na sebep oluyor. Erkekler ayr›-
ca otomobilleriyle sohbet de ediyorlar. 

Kad›n›n dikkati otomobilde...
Kad›nlarda ise durum tamamen farkl›. Arabay› kendilerinden

ba¤›ms›z bir baflka varl›k olarak görüyor. Bütün dikkatini onu
kontrol etmeye odakland›klar› için direksiyonu çift elle tutmala-
r›na sebep oluyor. Kad›nlar›n s›rf bu yüzden araçlar›na isim de
verdikleri belirtildi. Araflt›rmay› yürüten Doktor Peter Marsh ,
“Erkekler iliflkileri hakk›nda konuflmaktan nefret ederler. An-
cak otomobilleri ile olan iliflkileri çok farkl›. Çünkü onu kendisi
olarak tan›ml›yorlar” diye konufltu. 

Han›meli trafikte dikkatli

Bilimadamlar› kad›n-
lar›n neden iki el-
le otomobil kul-
land›¤›n› araflt›rd›.
Kad›nlar otomobi-
li bir araç olarak,
erkeklerse kendi-
lerinden bir parça
olarak görüyor.
Kad›nlar trafikte
çok daha dikkatli.
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V illachl› 52 yafl›ndaki Avusturya
Devlet Demir Yollar› çal›flan›
Franz, Türkiye tatilinde oryantal

dansla tan›flt›. Tatilinin bitiminde bir dans
kursuna yaz›lan Franz’›n flimdilerde en bü-
yük hobisi göbek dans›. Bu düflünceye ise
Franz bundan tam 4 y›l önce bir Türkiye
tatilinde gelmifl. Döner dönmez hemen bir
oriantal dans kursuna yaz›lm›fl. Ama 52
yafl›ndaki ÖBB- çal›flan› kursa kat›lan di-
¤er bayanlar taraf›ndan istenilmeyerek,
d›fllanm›fl. Kärtnerli Oryantal bayanlar

acaba Franz’a karfl› cephe mi alm›fllard›?
Ancak Franz, Barbara Karlich Show’da is-
tedi¤i gibi hünerlerini gösterme f›rsat› bul-
du. Her ne kadar kalça bölgesi istedigi gi-
bi ve tam anlam›yla baflar›l› bir perfor-
mans sergiliyemese de, seyircilerden bü-
yük alk›fl toplad›. Bilindi¤i üzere erkek
dansözlere Türkiye’de zenne ad›yla hitap
edilir. Göbek dans›n›n yan›s›ra Türkiye’ye
has onlarca yöre oyunu da bulunmaktad›r.

52 yafl›ndaki Avusturyal› ORF’de göbek dans› an›s›n› anlatt›

Avusturyal›’n›n komik an›s›

Örnek Avusturya Aile Bakan› ola-
rak gösterilen bayan Kdolsky, bir
radyoda yapt›¤› konuflma ile bütün
dünyan›n tepkisini ald›. Aile bakan›
eflini b›rakt›¤›n› ve sevgilisiyle birlikte
yaflama karar› ald›¤›n› söyledi.

Bakan› Sevgilisine kaçt›
Avusturya'da Aileden Sorumlu Ba-

kan, sevgilisi u¤runa kocas›ndan bo-
flanaca¤›n› aç›klay›nca ortal›k kar›flt›.

Aile Bakanl›¤› gibi toplum için has-
sas bir görevde bulunan Andrea
Kdolsky'nin bir radyoda 'baflkas›yla
birlikte oldu¤unu ve kocas›ndan bo-
flanaca¤›n›' aç›klamas›, ülke günde-
mine bomba gibi düfltü. Avusturya
bas›n› a¤›r bir dille elefltirdi¤i bakana
özel hayat›nda daha dikkatli olmas›
ça¤r›s›nda bulundu. Avusturyal›lar,
“Bakan›n özel hayat›na kimsenin
kar›flamayaca¤›n› ancak önemli
mevkide bulunan insanlar›n özel hay-
atlar›na dikkat etmelerini” istediler.

Örnek aile bakan›
Örnek Avusturya Aile Bakan›

olarak gösterilen bayan
Kdolsky, bir radyoda yap-
t›¤› konuflma ile bütün
dünyan›n tepkisini ald›.

Y ap›mc› Erol Kö-
se, albümlerin

satmad›¤›n›, sanatç›lar›
gündeme getir-
mek için çeflitli
yollara baflvur-
duklar›n› itiraf
etti. ‹flte, bir çok
polemikte imza-
s› bulunan Erol
Köse’den ünlü-
leri kavgaya tu-
tuflturman›n püf
noktalar›

Polemik konusu belir-
lenir. Y›llard›r patlama-
m›fl bir sanatç›, gün-
demdeki bir sanatç›yla
kap›flt›r›l›r. Buna örnek;
Hande Yener ve Bengü
aras›ndaki ‘bakkal flar-

k›c›s›’ polemi¤i. Bu po-
lemik iyi ifl yapm›flt›.
Fantezi söyleyen sanat-
ç›lar, mutlaka ‹brahim

Tatl›ses’le pole-
mi¤e sokturu-
lur ve hemen
ard›ndan bar›fl-
t›r›l›r. Buna ör-
nek Aliflan ve
Tatl›ses aras›n-
daki ‘veliaht’
polemi¤i. Her
kad›n sanatç›,

klibinde mutlaka iddial›
görüntüler verir. Böyle-
likle erkek hayranlar›n
ilgisi çekilir. Buna ör-
nek ise iddial› pozlar
veren; Bengü, Petek
Dinçöz ve Gülflen.

Rezil fiark›c›lar
Rezalet. Albümleri tutsun diye polemik

ç›kar›yoruz. Erol Köse sanat camias›-
n›n takti¤ini itiraf etti. Erol Köse: Al-
bümleri satmayan sanatç›lar› günde-
me getirmek için kavga ve polemikle-
ri bilerek ç›kart›yoruz.

KÖSE
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V‹YANA-‹HA ve Hürriyet Gazetesi’nin
verdi¤i habere göre vaazlar›nda siyaset
yapt›¤› ve daha önce Denizli'de görev yap-
t›¤› caminin duvarlar›n›, tuttu¤u tak›m›n
renklerine boyad›¤› iddia edilen imam De-
nizli'de tart›flmalara neden oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinden Viyana'ya
geçici görevle gelen Muhammet Ç. isimli
imam kendi memleketini
kar›flt›rd›. 9 y›ll›k imam Mu-
hammet Ç., en son görev
yeri olan Çivril Sofu Ca-
mii'den, 18 Aral›k 2003 tari-
hinde Viyana'ya geçici gö-
revle gönderildi. Y›ll›k izni-
ni geçirmek için yaz aylar›n-
da memleketi Çivril'e gelen
‹mam Muhammet Ç., 3
A¤ustos 2007 tarihinde, ha-
len kadrosunun bulundu¤u
Sofu Camii'nde Cuma Na-
maz› s›ras›nda, merkezi sis-
temle vaaz verdi. Çivril'in
belde ve köylerindeki cami-
lerde de dinlenen vaaz›nda
Ç., iddiaya göre 'ülkücülü-
¤ün kavram oldu¤unu, kav-
ramlara inan›lmamas› ge-
rekti¤ini, ülkücülerin ezana
sayg› duymay›p, bacak ba-
cak üstüne at›p oturduklar›-
n›, Türkçe sempozyum dü-
zenleyenlere karfl› oldukla-
r›n› ve yüksek sesle müzik
dinlediklerini' söyledi.
Ç.'nin ayr›ca ülkücüleri kas-
tederek, “Onlar aleme ni-
zam vermek yerine, kendi-
lerine nizam versin” dedi¤i
belirtildi. Ç.'nin vaaz›nda
kendilerini suçlamas› ülkü-
cüleri k›zd›rd›. Cemaatin
bir bölümü bulunduklar›
camilerdeki imamlarla tar-
t›flt›. ‹mam hakk›nda suç
duyurusunda bulunuldu.
Daha önce de camiyi Fe-
nerbahçe renklerine boyat-
t›¤› iddia edilmiflti

Ayn› imam›n daha önce
de Denizli'nin Çivril ‹lçe-
si'nde, cami duvarlar›n› sar›
lacivert renklere boyatt›¤›
ve cemaati böldü¤ü ileri sü-
rülmüfltü. Olay sonras› fa-
natik Fenerbahçeli imam ve
müezzine Galatasarayl› ce-
maat ve Befliktafll› dernek
baflkanlar› sahip ç›km›flt›. 

Çivril ‹lçesi'ndeki Merkez

Camii'nde görev yapan ve çevrede fanatik
Fenerbahçe taraftar› olarak bilinen imam
Muhammed Ç. ve müezzini Mehmet G.,
cami duvarlar›n› sar› lacivert renklere bo-
yay›nca bafllar›na gelmedik kalmam›flt›.
Galatasaray taraftarlar›na nispet olsun di-
ye duvarlar›n sar› laciverte boyat›ld›¤› ve
cemaatin bölündü¤ü, hatta baz› Galatasa-

rayl›lar'›n cami de¤ifltirdi¤i fleklinde ç›kan
haberler, müezzin ve imam› zor durumda
b›rakm›flt›. Çivril Kaymakaml›¤› ve Deniz-
li Müftülü¤ü, olay hakk›nda inceleme bafl-
latm›fl, inceleme sonucunda ileri sürülen
iddialar›n do¤ru olmad›¤› anlafl›lm›flt›.

Viyanal› ‹mam Denizli’yi kar›flt›rd›
Viyana'daki bir camide geçici görev yapan bir imam›n hakk›ndaki iddialar

Türkiye’deki gazetelere manflet oldu.
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HAMBURG-Y›llarca insanlar› bofl
vaatlerle kand›ran ve toplad›¤› paralar›
geri ödemeyen Kombassan’n›n son
bombas›...  Kombassan yeni projesini
(maket üzerinde) bitirdi¤i konaklar›
satmak istiyor. Ancak yine bir hile ile.
Karton kutular üzerine yap›lm›fl maket-
leri bitmifl proje olarak tan›t›yorlar.

Kombassan’›n toplad›¤› paralarla il-
gili olarak bugüne kadar aç›lm›fl yüzler-
ce dava var. Doland›r›c›l›k ve iyi niyeti
suistimal suçlar›ndan aç›lan davalarla
ilgili olarak al›nm›fl bir çok karar var. 

‹nanmay›n
Kombassan’n›n yan kuruluflu olan

Komyap›, paralar›n› geri isteyen ma¤-
durlara haklar› karfl›l›¤›nda indirimli
Konak teklif etti. Kombassan yetkilileri
"Haklar›n›z› bize devredin, size Alanya
Konaklar›’ndan indirimli ev verelim.
Alaca¤›n›z›n üzerini tamamlars›n›z" de-
di. Ancak  Alanya Konaklar›’n›n sadece

maket üzerinde oldu¤unu ve gerçe¤inin
daha henüz insaa bile edilmedi¤ini be-
lirten ma¤dur avukat› Mahmut Erdem,
bir kez daha tuza¤a düflülmemesi konu-
sunda uyard›". Bu sonuçtanda anafl›ld›-
¤› gibi, Kombassan bu kadar kifliyi ma¤-
dur b›rakmas›na ra¤men ayn› tas ayn›
hamam yoluna devam ediyor. Av. Er-
dem, Kombassan’dan alaca¤› olan bir
müvekkiline maketi olan bir yerden da-
ire verecek. Yani yeni bir oyun daha.
Biz hakk›m›z olan paralar›n geri veril-
mesini istiyoruz. Müvekkilimin 46 bin
Euro alaca¤› var. Bu alacaklar›ndan
vazgeçersen ve üzerine 70 bin euro ve-
rirsen sana 120 bin euro de¤erinde bir
konak veririz diye teklifte bulundular.
Söz konusu konaklar daha ortada yok.
Bu yüzden yap›lan bütün teklifleri re-
dediyoruz” diye konufltu.

Kombassan Holding gürbetçilere yönelik yeni bir oyu-
nun peflinde. Maket üzerinde yapt›klar› hayali siteyi
pazarlamak için çal›flmalara bafllad›lar.

Baflrolde KOMBASSAN!

V‹YANA- Avusturya'da meydana gelen
olayda, Youtube isimli video paylafl›m sitesine
gönderdikleri "Nazi selaml›" görüntü, orduda
görevli 3 asker hakk›nda soruflturma bafllat›l-
mas›na neden oldu. Savunma Bakanl›¤›, böy-
lesi bir olay karfl›s›nda tolerans gösterilmeye-
ce¤ini bildirdi.

Avusturya'da "Neo-Nazi faaliyeti" göster-
mekle suçlanan 3 asker hakk›nda soruflturma
bafllat›ld›. Video paylafl›m sitesi YouTube'e
gönderilen görüntüler üzerine yaflanan olay-
da, Avusturya ordusuna mensup 3 askerin,
Nazi selam› verdikleri gerekçesiyle haklar›nda
dava aç›ld›. Ordu sözcüsü Hans Georg Wall-

ner, "Askerler hakk›ndaki dava Perflembe gü-
nü görülecek" fleklinde konufltu. Wallner, söz
konusu siteye 2 ayr› görüntü yolland›¤›n› ve
her ikisinde de askerlerin Schwarzenber K›fl-
las›'nda Hitler selam› verdiklerini

dile getirdi. Bu arada videolar apar topar si-
teden geri çekilirken, Avusturya Savunma Ba-
kanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, böy-
lesine bir olay karfl›s›nda "S›f›r tolerans" gös-
terilece¤i vurguland›.

Öte yandan Nazi lideri Adolf Hitler'in
do¤um yeri olan Avusturya, 1938-1945 y›llar›
aras›nda, Nazi Devleti'nin bir parças› olmufl-
tu.

Askerlerden Hitler selam›
Hitler selam› vererek foto¤raf çektiren askerler ordudan ihraç edildi. As-

kerlerin görüntülerinin yay›nland›¤› internet sitesi de mercek alt›na al›n-
d›.Olay, Avusturya’da flok etkisi yaratt›.
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Padiflah IV. Mehmet Döneminde yaflam›fl en bü-
yük sadrazamlardan biri olan Kara Mustafa’n›n
(1634-1683) kafas› art›k Labratuarlarda incelenmi-
yecek. Viyanal› tarihçileri yak›ndan ilgilendiren bu
kafa  tas› y›llard›r müzede bekletiliyordu. Ancak
318 y›l önce padiflah ferman›yla kafas› vurulan
Merzifonlu Kara Mustafa Pafla’n›n bedeni Türki-
ye’de bulunuyor. Viyana’n›n fethi için görevlendi-
len Kara Mustafa Pafla, Osmanl› ve Türk tarihi
aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yor.

318 y›l sonra Viyana’n›n Merkez Mezarl›¤›’nda
(Zentralfriedhof) sessiz sedas›z topra¤a verildi. Bir
dönemin en büyük Sadrazam› olarak kabul edilen
ve askerleriyle Viyana kap›lar›na kadar dayanan
Kara Mustafa’n›n kafas› sesiz sedas›zca topra¤a
verildi. 318 y›ldan beri Karlsplatz Müze deposun-
da saklanan Kara Mustafa’n›n kafas› kimileri tara-
f›ndan, gerçe¤in ortaya ç›kmasi için araflt›r›lmas›
isteniyordu.  Bir k›s›m insanda paflan›n flan›na ya-
k›fl›r bir flekilde defnedilmesini istiyordu. Uzman-
lara göre asl›nda beklenen de oldu.

Karlsplatz Müzesi yetkilileri Pafla’n›n kafas›n›
fazla ortal›¤› da aya kald›rmadan, Viyana Merkez
Mezarl›¤›’nda gömdüler. Mezarl›¤›n yeri tamamiy-
le gizli tutulurken müze yetkilileri “Bir çok kez
test edilmek için kafa tas›ndan örnekler al›nd› an-
cak hiç bir zaman büyük çapta bir araflt›rma yap›l-
mad›“ ifadesinde bulundular. Gercek hic bir za-
man ö¤renilmiyecek Sadrazam Kara Mustafa’n›n
kafas› olarak idia edilen ancak flimdiye kadar daha
tam olarak bir arast›rma yapmayan yetkililer böy-
lece tarihi ve gerçeklerinide beraberinde gömdü-
ler. Böylelikle kafatas› üzerindeki flüpheler bit-
meyecek.. 

Murat Bardakç›’n›n araflt›rmalar›
Hürriyet Gazetesin’nden tarihçi Murat

Bardakç›’n›n Kara Mustafa Pafla ile ilgili bir çok
araflt›rmas› bulunuyor. Ancak Türk tarihçilere
göre bafl›n›n gövdeden ayr›lmas› söz konusu de¤il.
Ancak test yap›lmad›¤› için bu gerçek hakk›nda
birfley söylemek imkans›z.

Merzifonlu Kara Mustafa Pafla, 1683 Tem-
muz'unda Viyana'yı kuflatmıfl ama iki ay devam
eden kuflatma Pafla ve ordusu için tam bir feláket-
le neticelenmiflti. Viyana'nın yardımına gelen ve
baflında Kral Jean Sobiesky'nin bulundu¤u Polon-
ya ordusunun baskınına u¤rayan Kara Mustafa Pa-
fla savafl alanını periflan bir halde terkedip Belgrad
Kalesi'ne çekilmifl ve zamanın hükümdarı

Avcı Mehmed'in emriyle 1683'ün 25 Aralık'ında
burada idam edilmiflti. Viyana bozgunuyla beraber
Osmanlı ‹mparatorlu¤u artık çöküfl dönemine giri-
yordu. Mustafa Pafla ile ilgili ‘‘mezar’’ ve ‘‘kemik’’
tartıflması da iflte bu idamla beraber baflladı.

Türk tarihçilere göre Pafla ipek bir kuflakla bo-
¤ularak idam edilmifl, idamdan sonra kesilen kafa-
sı içi bal dolu bir keçeye konup ‹stanbul'a yollan-
mıfltı. Avusturyalılar ise kafanın kesilmedi¤ini, sa-
dece derisinin yüzüldü¤ünü ve saraya bu derinin
yollandı¤ını söylüyorlardı. ‹ddialarına göre Belg-
rad o tarihten sonra Avusturyalılarla Osmanlılar
arasında devamlı olarak el de¤ifltirdi¤i için Pa-
fla'nın mezarı konusu unutulmufl ama Cizvit tarika-
tine mensup iki papaz mezarı kazmıfl ve kafatasını
Viyana'ya, zamanın güçlü kardinali Leopold Graf
Kollonitsch'e götürmüfllerdi. Kardinal, kesik baflı
daha sonra Türklerden alınan di¤er ganimetlerle
beraber bugün müze olarak kullanılan Viyana Si-
láhhanesi'ne hediye etmiflti.

Merzifonlu Kara Mus-
tafa Pafla’n›n kellesi
Osmanl› padiflah›-
n›n emriyle vurul-
mufltu. Bu olaydan
sonra üç y›l› aflk›n
bir süre kelle müze-
lerde sakland›. En
sonunda gömüldü.
Ama bir töreni bile
hakketmedi.

Merzifonlu rezaleti

Uzun seferler için ‹stan-
bul'dan uzaklaflan Faz›l Ah-
med Pafla'ya y›llarca sadaret
kaymakam› olarak vekalet
etti. 1676 y›l›nda Faz›l Ah-
med Pafla'n›n ölümü üzerine,
41 yafl›nda iken sadrazaml›-
¤a getirildi. En büyük hayali
Kanuni devrinin güç ve itiba-
r›n› Osmanl› Devleti'ne yeni-
den kazand›rmak olan Mer-
zifonlu Kara Mustafa Pafla,
hayat›n› bu amaca adad›.
Osmanl›-Rus Savafl›'nda pa-
diflahla birlikte sefere kat›l-
d›. Zamans›z giriflti¤i ve so-
rumlulu¤unu tek bafl›na yük-
lendi¤i ‹kinci Viyana Kuflat-
mas› büyük bir bozgunla so-
nuçland›. Bu bozgundan

sonra idam edildi, Belg-
rad'da gömüldü. ‹stanbul
içinde ve d›fl›nda yapt›rd›¤›
birçok hay›r eseri vard›r.
Kendisinden sonra da aile-
sinden bir çok devlet adam›
yetiflti.

‹ddialar saçma
Prof. Dr. ‹lber Ortayl› (Ta-

rihçi): "Birileri böyle saçma
sapan fleyler söylüyor. Y›llar-
d›r söylenen bir saçmal›k.
Zaten bunu onlar›n uzman-
lar› da reddediyor. Ne ifli var
Pafla'n›n kellesinin Viya-
na'da?.. Böyle her iddiay›
ciddiye almamak laz›m. Cid-
diye al›nacak fleyler de¤il
bunlar." 

Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu
(Türk Tarih Kurumu Baflka-
n›): "Bu iddia y›llard›r vard›r.
Pafla, Belgrad'da padiflah ta-
raf›ndan öldürtülmüfl cena-
zesi de Edirne'ye getirilmifl-
tir. Bir insan öldürülecek,
bafl› b›rak›lacak, olur mu öy-
le fley? Zaten bafl› gövdesin-
den ayr›lmam›flt›r. Bostanc›-
bafl› taraf›ndan kementle bo-
¤ularak öldürülmüfltür.
Avusturyal›lar zaferlerinin
bir simgesi olarak bunu y›l-
lard›r söyleyip duruyorlar.
Do¤ru de¤ildir. Biz bu ifle
milli de¤erlerin d›fl›nda bilim
adam› gözüyle bak›yoruz." 

Merzifonlu
Kara Mustafa
Pafla kimdir?
1634 y›l›nda Merzifon'un Mar›n-

ca köyünde do¤du. Baba-
s›'n›n yak›n arkadafl› Köprülü
Mehmed Pafla taraf›ndan
korunup yetifltirildi. Medre-
se e¤itimi gördü. Klasik kül-
türle beslenerek, üstün ze-
kas› ve yetenekleri sayesin-
de h›zla yükseldi. Köprülü
Mehmed Pafla’n›n damad›
oldu.
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V‹YANA ‹NANILMAZ AMA GERÇEK

Reklam çok önemli!
‹lginç Levha

Viyana- Geçti¤imiz günlerde
Avusturya’n›n baflkenti Viya-
na’da ilginç bir “levha” karfl›
karfl›ya kald›k. Sabah Gazete-
si’nde yay›nlanan habere göre,
Avusturyal› çiftçi üzüm ba¤la-
r›ndaki, üzüm yapraklar›n›
Türk kad›nlar› kopartmas›n di-
ye bir Levha’nin üzerine bozuk
bir Türkçe ile bir yaz› yazm›flt›.
Yaz› da “Üzüm Yapraklar›n›
Domuz Gümresi ve Domuz ‹d-
rar› ile Gübrelenmektedir. Bil-
gilerinize afiyet olsun” fleklinde
bir ibare vard›. 

Bu isyan›n sebebi neydi? 
Anlafl›lan flu ki Avusturyal›

ba¤ sahibi ba¤›ndaki yaprak-
larnn kopartnlmasn› istemiyor-
du. Ancak gerçekten Türk ka-
d›nlar› oradan gidip gizlice çift-
çinin haberi olmadan üzüm
yapraklar›n› kopar›yorlarsa o
zaman üç befl tane sarma yapra-
¤› bu Levha ile aflaland›¤›m›za
de¤di mi? diye sormak laz›m.

ANKARA-Helin Küp fiekerleri sahibi fiiyar
Mehmedo¤lu, iflas etmesinin bir nedenini de P›-
nar Altu¤'a ba¤lad›. Diyarbak›rspor eski Baflkan›
fiiyar Mehmedo¤lu’nun sahibi oldu¤u Mehme-
do¤lu ‹ç ve D›fl Ticaret aleyhine 53 milyon
YTL icra takibi yap›ld›. fiirket mahkemeye
baflvurarak iyilefltirme projesi sunup aleyhin-
deki icra takipleri ile iflas ve davalar›n bir y›l
süreyle ertelenmesini sa¤lad›. Helin
Küp fiekerleri ile Helin Pirinçle-
ri’nin sahibi de olan Mehmedo¤-
lu ‹ç ve D›fl Ticaret, ayn› zaman-
da Avrupa’n›n önemli meyve su-
yu firmalar›ndan Rauch Bra-
vo’nun da Türkiye temsilcisiydi.
fiirket, dava dilekçesinde P›nar
Altu¤’lu reklam ve tan›t›mlara 10
milyon YTL harcamas›na ra¤-
men beklenen getiriye ulaflma-
d›klar›n› belirterek "Bu yönetici-
lerin hatal› bir karar› idi" dedi.

P›nar'a yat›rd›, bat›rd›!
Helin Küp flekerlerinin sahibi,if-

las etmesine gerekçe olarak rek-
lamlar›nda oynatt›¤› P›nar Altu¤'u
gösterdi. ‹ster inan›n ister inanma-
y›n! P›nar flekerciyi bat›rd›   Helin
Küp fiekerleri sahibi fiiyar Mehme-
do¤lu, iflas etmesinin bir nedenini

de P›nar Altu¤'a ba¤lad›...  Diyarbak›rspor eski
Baflkan› fiiyar Mehmedo¤lu’nun sahibi oldu¤u

Mehmedo¤lu ‹ç ve D›fl Ticaret aleyhine 53
milyon YTL icra takibi yap›ld›. 

fiirket mahkemeye baflvurarak iyilefl-
tirme projesi sunup aleyhindeki icra ta-
kipleri ile iflas ve davalar›n bir y›l sürey-
le ertelenmesini sa¤lad›.  

Helin Küp fiekerleri
ile Helin Pirinçleri’nin
sahibi de olan Mehme-
do¤lu ‹ç ve D›fl Ticaret,
ayn› zamanda Avru-
pa’n›n önemli meyve su-
yu firmalar›ndan Rauch
Bravo’nun da Türkiye
temsilcisiydi.  

fiirket, dava dilekçe-
sinde P›nar Altu¤’lu rek-
lam ve tan›t›mlara 10
milyon YTL harcamas›-
na ra¤men beklenen ge-
tiriye ulaflmad›klar›n›
belirterek "Bu yönetici-
lerin hatal› bir karar› idi.
Böylelikle flirket iflastan
kurtulamad›. Ancak
oyuncu P›nar Altu¤
kendi reklam ücretini
ald›" dedi.P›nar ALTUGP›nar ALTUG

V‹YANA-Avusturya hükümeti,
gençler aras›nda fazla tüketimin yol
açt›¤› asayifl bozucu ve sa¤l›k prob-
lemlerinden yola ç›karak içki politi-
kalar›n› gözden geçiriyor. 

Avusturya Aile Bakan› Andrea
Kdolsky, alkolün zararlar›na dikkat
çekmek için "‹çmeden Önce" sloga-
n›yla bafllatt›¤› alkole karfl› kampan-
yan›n aç›l›fl›nda, alkol tüketimini
azaltmak için önümüzdeki y›l bir
proje uygulamaya koyacaklar›n›
söyledi. 

Özellikle son y›llarda gençler ara-
s›nda artan alkol tüketimini önle-
mek için renk kodlu foto¤rafl› kim-
lik kart› tafl›ma mecburiyeti getire-
ceklerini belirten Bakan Kdolsky,

Kärntern Eyaleti'nin pilot bölge ola-
rak seçildi¤ini ve ocak ay›nda proje-
nin bu eyalette uygulamaya konaca-
¤›n› bildirdi. 

Projeyi takdirle karfl›layan sivil
toplum dernekleri, projenin çok bo-
yutlu yürütülmesi gerekti¤ini vurgu-
lad›. Avusturya'da alkolsüz içecekle-
rin birçok alkollü içecekten daha
pahall› oldu¤una dikkat çeken ör-
gütler, alkollü içeceklerin bu flekilde
ucuz olmas›n›n gençlerin alkole
olan talebini art›rd›¤›n› belirterek,
fiyat politikas›n›n da gözden geçiril-
mesi gerekti¤ini de dile getirdi. 

Alkole karfl› savafl
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Hofl
geldin

ey rahmet
ay›!

Rahmet ay› olan Ra-
mazan’a yine kavufl-
tuk. Bu vesile ile Ye-
ni Vatan Gazetesi
olarak siz k›ymetli
okuyucular›m›z›n

Ramazan ay›n›n ha-
y›rlara ve bar›fl dolu
günlere vesile olma-
s›n› içtenlikle diler,
huzur dolu bir oruç
ay› geçirmenizi te-

menni ederiz.

R amazan ay›, ibadet ve yüce
Allah ile yeniden ahitlefl-
me ay›d›r. Bu ayda kullar
Allah kat›nda gönülleri-
ni kötülüklerden ar›n-

d›r›r ve O'na karfl› besledi¤i sevgi ile
riya ve bencilli¤i bir kenara b›rak›r.
Bunun için ilahi ziyafet sofras›na
oturmak yeterlidir- Ramazan ay›, di-
¤er tüm ‹slami gelenek ve görenekler-
le birlikte kültürel ve çok etkin niteli¤e
sahiptir. Dünyan›n hangi köflesinde bir
grup Müslüman yafl›yorsa Ramazan ay› o
bölgenin güzel ve zengin kültür ve gelenek-
leriyle bütünleflir. Bir baflka tabirle her top-
lumda Ramazan gelene¤i o toplumun yerli
kültürü ile bütünleflerek ayr› bir güzellik ka-
zan›r. ‹flte bu çerçevede dünyan›n çeflitli
Müslüman milletlerinde Ramazan'la ilgili
dua ve ibadet gibi törenler, iftar ve sahur ge-
lenekleri, o milletin kültür ve de¤erlerini
yans›t›r. Yüce Allah tüm varl›klara musal-
latt›r ve her fleyi yak›ndan takip eder. Varl›k-
lar›n aras›nda insano¤lu amel ve davran›flla-
r› ile yüce Allah'a yak›nlafl›p rahmetinden
yararlanma konusunda ayr› bir özelli¤e sa-
hiptir. Kim daha iyi amellerde bulunur veya
iyi ahlaka sahip olursa yüce Allah'a daha
çok yak›nlafl›r ve ayn› flekilde kötü ameller
bizleri yüce Allah'tan uzaklaflt›r›r, öyle ki
O'nun varl›¤›n› hissedemeyiz. Bu çerçevede
yüce Allah, kullar›na yak›nl›¤›n› Kur'an-›
Kerim'de oldukça güzel bir flekilde ifade
ediyor. Bir gün Resulullah (sav)efendimiz
Kur'an-› Kerim'den bir ayet tilavet eder ki,
bu ayette yüce Allah flöyle buyurur: “Beni

ça¤›r›n ta ki ben de si-
zin ça¤r›n›z› kabul edeyim. Bunun üzerine
Resulullah (sav) efendimizin yarenlerinden
biri düflünmeye bafllar; Acaba Allah yak›nda
m›? Uzakta m›? E¤er uzaktaysa sesimizi na-
s›l duyar ve e¤er yak›ndaysa onunla nas›l ko-
nuflmal›y›z? Bu s›rada Bakara suresinin 186.
Ayeti flöyle naz›l olur: “Ey Peygamber, kul-
lar›m beni sana soracak olursa, iflte ben on-
lara pek yak›n›m. Bana dua etti¤i zaman
dua edenin duas›na cevap veririm. Öyleyse
onlar da benim ça¤r›ma cevap versinler ve
bana iman etsinler, umulur ki irflat olurlar.
Ey Rabbimiz, senin faziletine umut ba¤lad›k
ve niyaz ellerimizi senin kat›na uzatt›k. Bu
mukaddes ay›n kutsal anlar›nda senin r›zan›
talep ediyoruz. Ey yücelerin en yücesi, bizi
kendi halimize b›rakma ve gaflet girdab›n-
dan koru, bize nura giden yolu göster.

Ramazan ay› sonras›nda sa¤l›kl› beslen-
menin s›rlar›

Bayram sofralar› nas›l oluflturulmal›?

Ramazan ay›n›n ard›ndan, ya¤ oran› ve
kalori içeri¤i yüksek g›dalar›n fazla miktar-
da tüketilmesi birçok sa¤l›k problemini de
beraberinde getiriyor. Günlük ö¤ün say›s›-
n›n bir anda 2'den yükse¤e ç›kmas› metabo-
lizman›n 1 ay boyunca al›flt›¤› düzeni bozar-
ken fazla ya¤l› besinlerin tüketimi ile kifliler-

de gaz, haz›ms›zl›k, mide bulant›s› gibi
mide ve barsak siste-

mi rahats›zl›klar›
veya tansiyon yük-
selmesi gibi ciddi

sa¤l›k problemleri gözlenebiliyor. Ramazan
ay›n›n ard›ndan eski yemek al›flkanl›klar›na
yavafl yavafl geçifl yapman›n en do¤ru davra-
n›fl oldu¤unu belirten Memorial Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzman› Dyt. Seçil Ke-
nar, bu dönemde kiflilerde psikolojik olarak
afl›r› yemek yeme e¤iliminin gözlendi¤ini
belirtiyor. Dyt. Seçil Kenar Ramazan ay›n›n
ard›ndan izlenmesi gereken ideal beslenme
program›n› anlatt›: “Bayram günü kifliler
mutlaka beslenmelerine çok dikkat etmeli-
dirler. Sabah güne hafif bir kahvalt› ederek
bafllayabilirler. Kahvalt›da peynir, zeytin,
domates, salatal›k, reçel, kepekli ekmek,
bu¤day gevre¤i, süt, meyve gibi hafif besin-
ler tüketilebilir. Ö¤ün düzeni 3 ana ö¤ün, 3
ara ö¤ün olacak flekilde ayarlanmal›. Sabah
kahvalt›s› ve ö¤le yeme¤i aras›nda meyve,
süt, yo¤urt gibi besinler tüketilebilir. Ö¤le ve
akflam yemekleri de küçük porsiyonlarda,
ya¤ miktarlar› düflük, kan flekerini h›zla yük-
seltmeyecek besinlerden oluflmal›, ö¤ünler
tüm besin gruplar›n› kapsamal›d›r. Çorba,
›zgara et veya etli sebze yeme¤i, salata, ke-

B‹ROL KILIÇ
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pekli ekmek, ayran gibi yiyeceklerden tüke-
tilebilir. Akflamüzeri tekrar bir ara ö¤ün
al›nmal›d›r. Kepekli ya¤s›z tost, kepekli bis-
küvi, peynir, süt, meyve gibi seçeneklerden
birisi seçilebilir. Akflam yeme¤inden sonra
yatmadan 2 saat önce de yine hafif bir ara
ö¤ün al›nmal›d›r.” 

Ramazan ay› süresince azalan s›v› al›m›n›-
z› bayramda art›r›n

Ramazan ay› süresince kiflilerde s›v› al›m›-
n›n düfltü¤ünü belirten Dyt. Seçil Kenar,
Ramazan ay›n›n bitiminden itibaren gün-
lük s›v› tüketiminin art›r›lmas› gerekti¤i-
ni söyledi: “Mutlaka bayram süresince
ve sonras›nda ayran, komposto gibi s›v›
içeri¤i yüksek g›dalar tüketilmeli, bol
miktarda su içilerek günlük s›v› ihtiyac›
olan 2-2.5 lt' ye ulafl›lmal›.”

Ramazanda al›nan kilolar› vermenin
tam zaman› . Ramazan süresince yafla-
nan uzun açl›k sürelerine ra¤men birçok
kifli de kilo art›fl› görülüyor. Metabolizma h›-
z›n›n yavafllamas› ve hareketlerin azalmas›
ile kilo art›fllar› kaç›n›lmaz oluyor.

Ramazan ay›nda al›nan kilolardan kurtul-
man›n yolunu Dyt. Kenar flöyle anlatt›: “
Bayram ve bayram sonras› yavafl yavafl eski
yemek düzenine geçilirken metabolizma h›-
z›n›n artmas›yla birlikte mutlaka haftada 3
gün düzenli egzersize bafllanmal›d›r. Düzen-
li egzersizin, al›nan kilolar›n verilmesi, me-
tabolizma h›z›n›n artmas›, kan flekerinin dü-
zenlenmesi gibi bir çok olumlu etkisi olacak-
t›r. Ramazan Bayram›'nda, flerbetli ve çiko-
latal› tatl›lar›n tüketimi artmaktad›r. Bu tür
besinlerin içerisinde fleker, ya¤, un miktarla-
r› fazlad›r, bunlar glisemik indeksleri yüksek
oldu¤undan kan flekerlerini h›zla yükseltir-

ler. Ayr›ca fazla miktarda çikolata ve tatl› tü-
ketimi mide yanmas›, barsak sisteminin bo-
zulmas›na neden olmaktad›r. Bu yüzden tat-
l› tüketiminden mümkün oldu¤u kadar sa-
k›nmak gerekiyor. E¤er tatl› tüketilmek iste-
niyorsa yine miktarlar›na dikkat edilerek
sütlü tatl›lar tercih edilebilir. Bayram bo-
yunca ziyaretler s›ras›nda çay, kahve, asitli
içeceklerin tüketim miktar› da artmaktad›r.
Fazla miktarda al›nd›¤›nda kafein içerikli
içecekler uykusuzluk, kalpte ritim bozuklu-
¤u, huzursuzluk yapabilmektedirler.

- Güne hafif bir kahvalt› ile bafllan-
mal›. Peynir, zeytin, domates-salatal›k,
kepek ekmek, bu¤day gevre¤i, süt,
meyve gibi besinlerden oluflan dengeli
ve hafif bir kahvalt› edilmeli.

- Yemekler 3 ana ö¤ün, 3 ara ö¤ün
olmak üzere az az s›k s›k yenmeli. Ara
ö¤ün alternatifleri meyve, kepekli tost,
kepekli bisküvi, peynir, meyveli yo¤urt,
ayran, yo¤urt gibi seçeneklerden haz›r-
lanmal›.

- K›zartma ve kalorisi yüksek a¤›r ye-
mekler yerine hafif, ›zgara, bu¤ulama,
hafllama tarz› yemekler tercih edilmeli.

- fieker, ya¤ ve kalori içeri¤i yüksek
hamurlu tatl›lar kan flekerini h›zla yük-
seltir, toplam günlük kalori ve ya¤ art›-
fl›na sebep olur. Bu yüzden tatl› tüketi-
mine dikkat edilmeli. Tatl› tüketilmek
isteniyorsa sütlü tatl›lar, günlük tüketi-
len miktarlar›na dikkat edilerek, ara
ö¤ün seçene¤i olarak tüketilmeli.

- Fazla miktarda çikolata ve tatl› tü-
ketimi mide yanmas›, barsak bozukluk-
lar›na yol açabilece¤i için tüketilen
miktarlar›na dikkat edilmelidir.

- Ramazan boyunca hareketin azal-
mas›, açl›k, yeterli s›v› tüketememek
sonucunda kab›zl›k görülmektedir. 

Oruç’tan sonra
beslenme önerileri
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ANKARA-Baflkentte inflas› devam eden
yeni metronun tünellerinde Avusturya mo-
deli uygulan›yor. Keçiören- Tando¤an aras›n-
da yap›lmakta olan 10 bin 582 metre uzunlu-
¤undaki metro hatt›n›n çal›flmalar› devam
ederken, bu hat üzerindeki tünellerin yap›m›
dev köstebek taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.
Keçiören-Tando¤an metro hatt› Gazino,
Dutluk, Kuyubafl›, Mecidiye, Belediye, Mete-
oroloji, D›flkap›, ASK‹, AKM, EGO ve Tan-
do¤an olmak üzere 11 istasyondan olufluyor.
Tamam› yer alt›ndan gidecek olan Keçiören-
Tando¤an metrosunun inflas›nda 835 metre
aç-kapa tünel, 2 bin 958 metresi elle gerçek-
lefltiriliyor.  Bu metod Avusturya modeli ola-
rak biliniyor. Tünelin  5 bin 116 metrelik tü-
nel k›sm› ise tünel delme makinesi köstebek-
le gerçeklefltiriliyor. Kaderin cilvesi Avustur-
ya Büyükelçili¤i’ni çileden ç›kard›. 

Ankaraya, Avusturya modeli
Ankara, metro yap›m›nda Avusturya modelini uyguluyor. Yap›m› devam eden metronun bir güzergah› da

Avusturya Büyükelçili¤i’nin önünden geçiyor. Elçilik çal›flanlar› bu durumdan rahats›z.
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Soru: Avusturya mahkemelerinde verilen ka-
rarlar Türkiye’de uygulanabilir mi? Örne¤in bu-
rada mahkeme taraf›ndan gerçeklefltirilen bo-
flanma Türkiye’de de geçerli midir? De¤ilse ge-
çerlilik flartlar› nedir?

Cevap: Say›n okuyucu Avusturya mahke-
melerinin ald›¤› kararlar Türkiye’de direk ge-
çerli de¤illerdir ve hemen uygulanamazlar.
Bunun için baz› ön ifllemlerin yap›lmas› gere-
kir. Yurtd›fl›nda al›nan mahkeme kararlar›n›n
Türkiye’de uygulanmas› için mahkemelere
yap›lan tan›tma baflvurusuna hukuk dilinde
"tenfiz davas›" diyoruz.  

Yabanc› mahkemelerden hukuk davalar›na
iliflkin olarak verilmifl ve o devlet kanunlar›na
göre kesinleflmifl bulunan ilamlar›n, Türkiye
de icra olunabilmesi; yetkili Türk mahkemesi
taraf›ndan tenfiz karar› verilmesine ba¤l›d›r.
Yabanc› mahkemelerin ceza ilamlar›nda yer
alan kiflisel haklarla ilgili hükümler hakk›nda
da tenfiz karar› istenebilir. Tenfiz davalar›nda
görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri-
dir. Kesinleflmifl yabanc› mahkeme karar› asl›
ve onanm›fl tercümesi dosyaya sunulunca
mahkeme tenfize dair karar›n› vermektedir.
Yabanc› ülkelerden verilen boflanma, velayet,
alacak gibi hukuk davalar›na dair kararlar
tenfiz karar› al›nmadan Türkiye' de icra olu-
namaz. Yurtd›fl›ndaki vatandafllar›m›z›n   ya-
banc› ülkelerden ald›klar› boflanma kararlar›
Türkiye de  tenfiz edilmeden hiçbir hukuki
geçerlilik tafl›maz. Yabanc› mahkemede bo-
flanm›fl efller, tenfiz karar› al›n›p nüfusa gön-
derildikten sonra boflanm›fl say›l›rlar. Yukar›-
da da belirtmifl oldu¤umuz boflanman›n tüm
sonuçlar›, (yabanc› mahkeme boflanma kara-
r›nda) karar›n Türkiye de tenfizi karar› veril-
dikten sonra do¤maya bafllar. 

fiartlar›:
1- Yabanc› Mahkeme taraf›ndan verilmifl

bir mahkeme karar›n›n asl› olacak,
2- Verilen bu karar kesinleflmifl olacak,
3- Yabanc› Mahkeme Karar›n›n tamam›n›n

yeminli tercüman taraf›ndan Türkçe'ye tercü-
me edilmifl ve resmi kurumlar taraf›ndan tas-
dik edilmifl onayl› sureti bulunacak.

4- Tenfizi istenen karar›n mutlaka mahke-
me taraf›ndan verilmesi ve mahkeme hükmü
niteli¤i tafl›mas› gerekir. Belediye ,Eyalet vali-
li¤i vb. idari birimlerin verdi¤i karar›n tenfizi-
ne karar verilemez.

5- T.C. ile ilam›n verildi¤i yabanc› devlet
aras›nda yasadan do¤an fiili veya hukuki kar-
fl›l›kl›l›k (mütekabiliyet) veya bu konuda an-
laflma(sözleflme) olmal›d›r.

6- Yabanc› Mahkeme Hükmünün kamu dü-
zenine aç›kça ayk›r› olmamas› gerekir, (örne-
¤in Türk hukukunda aslonan velayet konu-

sunda küçüklerin menfaatleridir. (Ruhsal ve
Düflünsel geliflimi) E¤er bu kural göz ard›
edilmifl ise tenfiz karar› verilemez.)

7- ‹lam›n Türk Mahkemelerinin kesin yet-
kisine girmeyen bir konuda verilmifl olmas›
gerekir.(Tafl›nmaz›n ayn›na iliflkin davalarda
Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir.) ancak
boflanma ,ayr›l›k ve evlili¤in iptali gibi davalar
da kesin yetki yoktur.

8-Yabanc› ülke kanunlar› uzar›nca kendisi-
ne karfl› tenfizi istenen kiflinin hükmü veren
mahkemeye usulüne uygun bir flekilde ça¤r›l-
mam›fl veya o mahkemede temsil edilmemifl
yahut bu kanunlara ayk›r› bir flekilde g›yapta
hüküm verilmifl olsa dahi , bu kiflinin yukar›da
ki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemi-
ne karfl› Türk mahkemelerine itiraz etmemifl
olmas› gerekir. ‹tiraz etmifl ise davan›n reddi-
ne karar verilmelidir. K›sacas› Tenfiz karar›
verilebilmesi için yabanc› mahkeme taraf›n-
dan usulüne uygun olarak karfl› tarafa savun-
ma hakk› verilmesi gerekir.

9- Türklerin kifli hallerine iliflkin yabanc›
ilamda Türk kanunlar ihtilaf› kurallar› gere-
¤ince , yetkili k›l›nan hukukun uygulanmam›fl
ve Türk vatandafl› olan daval›n›n tenfize bu
yönde itiraz etmemifl olmas› gerekirDi¤er bir
anlat›mla Türk kanunlar ihtilaf› kurallar› ge-
re¤ince Türklerin boflanma davalar› için ön-
görülen hukukunun uygulanmad›¤›n›n belir-
lenmesi ve bu yönde daval›n›n itirazda bulun-
mas› halinde tenfiz karar› verilemez.

Soru: Avusturya vatandafll›¤›n›n bana ve aile-
me ne tür ç›karlar  sa¤layaca¤›n› k›saca yazar
m›s›n›z?

Cevap: E¤er yasal oturum ve çal›flma izinle-
riniz varsa zaten birçok hakka sahipsinizdir
demektir.  Ancak sahip oldu¤unuz haklar› an-
cak vatandafll›k ile tam olarak güvenlik alt›na
alabilirsiniz.  Vatandafl olmak size seçme-se-
çilme hakk›, devlet kurumlar›nda memur ol-
ma hakk›, ve vatandafll›¤›n flart kofluldu¤u
alanlarda çal›flma hakk› gibi faydalar sa¤laya-
cak; örne¤in tafl›nmaz mal edinme gibi konu-
larda engelleri kald›racakt›r. Vatandafll›k dev-
let ile flah›s aras›ndaki güven ba¤›d›r. Zor du-
rumlarda Vatandafl› oldu¤unuz Avusturya ya-
n›n›zda olmakla yükümlü olacakt›r. 

Yabanc› statüsünde oldu¤unuz sürece fluan-
da sahip oldu¤unuz haklar aç›s›ndan bir ga-
ranti verilemez. Örne¤in ilerde "belirli bir sü-
re çal›flmayan (arbeitslos) yabanc›lar›n s›n›r
d›fl› edilmesi" ile ilgili bir kanun ç›kabilir. Bu
aç›dan Avusturya’da uzun bir süre yaflayan in-
sanlar›m›z›n daha rahat ve  güvenceli haklar
aç›s›ndan Avusturya vatandafll›¤›na geçmele-
rini tavsiye ediyoruz.

HUKUK-FORUMHUKUK-FORUM
Mag. iur. Cafer EM‹NO⁄LUMag. iur. Cafer EM‹NO⁄LU

K›ymetli okuyucular,
yaz tatilinin ard›ndan
yine birlikteyiz. Hak-
lar›m›z hakk›nda bil-
gilenmeye devam
ediyoruz. Bu say›-
m›zda Avusturya
mahkemelerinin al-
d›¤› kararlar›n Türki-
ye’de uygulanmas›n›
ve vatandafll›k konu-
lar›n› ele al›yoruz.
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Türk haftas› heyecan›
Schwechat  “Türk Haftas›'na” ev sahipli¤i yapacak. 20-22 Eylül tarihleri aras›nda

çeflitli etkinliklerin yeralaca¤› bir kültür haftas› düzenleyecek. 

Schwechat-Alanya'n›n kar-
defl flehri olan Schwechat
(NÖ) flehrinde Türk Haf-
tas› kutlanacak.

Alanya Belediye Baflkan› Hasan
Sipahio¤lu, ilçenin Avusturya'da-
ki kardefl flehri Schwechat'ta 20-
22 Eylül tarihleri aras›nda Türk
Haftas› düzenlenece¤ini belirte-
rek, amaçlar›n›n Alanya ve Türki-
ye'yi tan›tmak oldu¤unu söyledi. 

Alanya Belediyesi ve Schwec-
hat Belediyesi iflbirli¤inde gerçek-
lefltirilecek etkinli¤in önemine
dikkat çeken Hasan Sipahio¤lu,
"Avusturya'da ülkemizi ve Alan-
ya'y› tan›t›c› bir dizi faaliyetlerde
bulunaca¤›z. Türkiye Haftas› kap-
sam›nda stant açaca¤›z. Ziyaretçi-
lere çeflitli broflür ve kitap da¤›ta-
ca¤›z. Foto¤raflarla Alanya ve gü-

müfl tak› sergileri etkinlikte yer
alacak. ‹ki kardefl flehir aras›nda
böyle olumlu faaliyetlerin yap›l-
mas› gerçekten hofl. Biz belediye
olarak bu tür etkinliklerin arka-
s›nday›z. Her türlü gelecek olan

teklife de aç›¤›z. Avusturya’daki
hemflerilerimizi de tatil için Alan-
ya’ya bekliyoruz. fiehrimiz dünya-
n›n en güzel kentleri aras›nda bu-
lunmaktad›r" dedi. 

Halk oyunlar› gösterilerinin de
yeralaca¤›  hafta kapsam›nda zi-
yaretçilere ayr›ca Türkiye mutfa-
¤›ndan çeflitli ikramlar sunulacak.
Alanya Belediye Baflkan› Hasan
Sipahio¤lu program kapsam›nda
Avusturya medyas› ile bir araya
gelerek Alanya ve Türkiye hak-
k›nda bir sunum yapacak ve tur
operatörleriyle de buluflarak tu-
rizm üzerine görüfl al›fl veriflinde
bulunacak. Önümüzdeki y›l bu et-
kinli¤in ayn›s›n›n daha genifl bir
flekilde yap›lmas› planlan›yor.

Portekiz-Yeni ülkelerin
dahil olmas›yla Schengen
bölgesi geniflleyecek. Mer-
kez ve Do¤u Avrupa'daki
yeni AB üyeleri, Schengen
bölgesine girmek için tüm
teknik altyap›lar›n› tamam-
lad›. Önümüzdeki y›l her
hangi bir Avrupa ülkesi vi-
zesiyle dolafl›m daha rahat
olacak. Schengen yeterlili-
¤i ve serbest dolafl›m böl-
gesine dahil olabilmek için
gerekli testlerden baflar›yla
geçen yeni AB ülkeleri,
2008 y›l› bafl›nda Schengen
üyeli¤ine resmi olarak kat›-
lacak. Halen birkaç ülkede
eksiklikler devam etse de
flimdiden 8 ülke gerekli alt-
yap›y› oluflturmufl durum-
da. Ancak Malta ve Güney
K›br›s Rum Kesimi için da-
ha farkl› bir prosedür uy-
gulanacak.

Serbest
dolafl›m

geniflliyor

Viyana -Avrupa Ekonomik Toplu-
lu¤u ve Türkiye aras›ndaki Ortakl›k
sözleflmesi uyar›nca Avusturya,
Türk vatandafllar› için özel kolayl›k-
lar öngörmektedir. Türk vatandafl-
lar›, sadece 4 y›l süren yasal çal›flma
veya aile bireylerinden birinin yasal
olarak ülke içi ifl piyasas›nda bulun-
mas› durumunda 5 y›ll›k ikamet so-
nunda baflvurular› üzerine derhal
muafiyet belgesi al›p tüm Avusturya
ifl piyasas›na girebilmektedir. Türk
vatandafllar› ayr›ca Avusturya Aile
Yard›m› sisteminden kolayca yarar-
lanabilmektedir. Bunun için yurt
içinde ikamet ettiklerini belgeleme-
leri ve çocuklar›n da yurt içinde bu-
lunmalar› yeterli.

FPÖ yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda
bu konu ile flu sözlere yer verdi: ' Bu
uygulamay› kesinlikle reddetmekte-
yiz. Anlaflma maddesinin Türklere
di¤er bütün Üçüncü Dünya ülkeleri
vatandafllar›na ve hatta baz› durum-
larda AB ülkeleri vatandafllar›na
oranla kesin ve adaletsiz öncelik ta-
n›yor. AB ülkeleri vatandafllar›n›n

bu sistemden yararlanmak için
Avusturya'da çal›flt›klar›n› belgele-
meleri gerekmektedir.'' 

Türkler ve Avrupa
FPÖ-Federal Baflkan Yard›mc›s›

parlamenter Norbert Hofer'in aç›k-
lamas› ise söyle: ' Türk vatandafllar›-
n›n Avrupa toplumlar›na uyumla-
r›nda karfl›lafl›lan sosyal ve kültürel
zorluklar göz önüne al›n›rsa, Avus-
turya'n›n bu sözleflmeyi uygulamaya
devam etmesi için akla yak›n bir ne-
den bulunmamaktad›r. 

Bu özel uygulaman›n sona ermesi
için FPÖ, Federal hükümetin Tür-
kiye ile imzalanm›fl ortakl›k sözlefl-
mesinde düzeltmeler yap›lmas›na
çal›flmas›n› ve uygulamalar› karfl›l›k-
s›z olarak yürürlükten kald›rmas›n›
talep etmektedir." Hofer bu konuda
parlamentoya bir önerge verdi. 

'Türkler’in  ayr›cal›klar› kald›r›lmal›'

Türkler’le ilgili sürekli düflmanca aç›klama
yapan FPÖ’nün yasalar›n Türk vatandafl-
lar›na verdi¤i haklar›n kald›r›lmas›n› iste-
mesi tepki toplad›.
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NNaammaazz››nn››  kkaaçç››rrmmaammaakk  iiççiinn  BBiirriinnccii  VViiyyaannaa’’ddaa  bbuulluunnaann  OOppeerraa  BBiinnaass››’’nn››nn
öönnüünnddee  nnaammaazz  kk››llaann  kkaadd››nn,,  iinnssaannllaarr››nn  mmeerraakkll››  bbaakk››flflllaarr››nnaa  aalldd››rrmmaaddaann

iibbaaddeettiinnii  yyaapptt››..  KKaadd››nn››nn  bbuu  mmeeddeennii  cceessaarreettii  ççeevvrreeddee  bbuulluunnaann  ttuurriissttlleerriinn
ddiikkkkaattiinnii  ççeekkttii..

Allah kabul etsin

Berlin- Türkiye'nin Ceza ‹nfaz Yasas›n› ald›¤›
ve insan haklar› alan›nda ölçü kabul edilen
Almanya'da Frankfurt Cezaevinde intihar ederek
yaflam›n› yitiren Marafl Pazarc›kl› Mustafa Alçal›
ile birlikte, bugüne kadar intihar ederek veya
öldürülerek yaflam›n› yitiren Türk vatandafl› say›s›
77'ye yükseldi. Frankfurt Savc›l›¤›'n›n Alçal›'n›n
intihar› ile ilgili soruflturma bafllatt›¤›
ö¤renilirken, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt
Baflkonsoloslu¤u yetkilileri de Alman makam-
lar›ndan s›n›r d›fl› edilmek üzere hücrede bulunan
bir kimsenin nas›l olup da kendini öldürebildi¤i
konusunda bilgi istedi.

16 y›ld›r Almanya'da ilticac› olarak bulunan ve
herhangi bir suç ifllemedi¤i halde, Türkiye'ye iade
edilmek üzere tutuklanarak hapishaneye konulan
Marafll› Mustafa Alçal›'n›n ölüm nedeni ailesine
yasa bo¤arken, Alçal›'n›n bir süre önce 16 May›s
tarihinde evlendi¤i belirlendi. Buna ra¤men
Almanya'da geçerli oturma ve çal›flma izni ala-
mayan Mustafa Alçal›'n›n  yabanc›lar dairelerinin
tutumu sonucunda ruhi bunal›ma girdi¤i ve
tedavi gördü¤ü bildirildi.

Alman cezaevleri 77 Türk’e mezar oldu
Alman Cezaevleri’nde bu güne kadar Türk va-

tandafl› olan 77 kifli hayata gözlerini yumdu.
Asl›nda bu say› daha fazla. Türk as›ll› olup Al-
man vatandafll›¤›na geçen ve hayat›n› hapis-
hanelerde kaybeden kiflilerin say›s› tam ola-
rak bilinmiyor.



Tübingen- Tübingen'de yaflayan Müslümanlar
flehir merkezindeki Türk Kültür Derne¤i Camii'nde
cuma namaz›n› k›lmak üzere topland›ktan sonra
imam hutbeyi bafllat›yor. Camideki Müslümanlar
aras›ndaki tek Alman Müslüman ise 27 yafl›ndaki
üniversite ö¤rencisi Max Heidelberger. Kendisi 4
ayd›r burada imam olarak cuma hutbelerini okuyor.   

Zaten vekalet ediyordum
Max Heidelberger flunlar› söylüyor: “Asl›nda

burada Türk bir hoca vard› ama Türkiye'ye geri dön-
mek zorunda kald›. Yerine gelen vekil imam›n ise
oturma izniyle ilgili sorunu ç›kt›. Zaten önceki hoca
tatile ç›kt›¤›nda ya da baflka ifllerinden dolay› bura-
da bulunamad›¤›nda ona vekalet etti¤im için
buradaki imaml›k görevini de aniden bana verdiler.
Çünkü cemaate Cuma namaz› k›ld›rabilecek baflka
bir kimse mevcut de¤ildi.”  Büyükannesinden
ö¤rendi¤i H›ristiyanl›¤› çocuklu¤undan beri sorgu-
lad›¤›n› söyleyen Alman imam, "H›ristiyanl›k'taki
'baba o¤ul ve kutsal ruh' fleklindeki teslis inanc›n›n
manas›n› zaten hiçbir zaman anlayamam›flt›m. Ya da

vaftiz gibi baflka adetlerin insanlar›n iman›ndan ve
yapt›klar› ibadetlerden neden daha önemli
oldu¤unu bir türlü anlayamam›flt›m. Bu tür konular
benim için sorun yarat›yordu“ diye konufluyor. 
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Camiye Alman imam
Almanya'n›n Tübin-

gen kentinde Türk
Kültür Derne¤i Ca-
mii Max Heidelber-
ger'i imam olarak
atad›.  Almanya'da-
ki camilerde görev
yapan tek Alman
imam olan Max
Heidelberger, cu-
ma namazlar› için
Türkçe de ö¤rendi. 

‹kinci karikatür krizi
Danimarka'da 2005 y›l›nda

Hz. Muhammed'e (sas)
hakaret karikatürlerinin
yay›nlanmas›yla patlak
veren krizin bir benzeri
‹sveç'te yaflan›yor.

N erikes Allehanda isimli bir ‹sveç gaze-
tesinde Hz. Muhammed'e hakaret içe-
ren karikatürler yay›nlamas› Müslü-

manlar›n tepkisini çekti. Hakaret karikatürünün
yay›mlanmas›n› k›nayan Pakistan ve ‹ran bafl-
kentlerindeki ‹sveç maslahatgüzar›na nota verdi.
‹slamabad'daki ‹sveçli diplomat›n, hükümetinin
Müslüman dünyas›n›n görüfllerini paylaflt›¤›n›
söyleyerek, karikatürün yay›mlanmas›n› 'talihsiz-
lik' olarak niteledi¤i ifade edildi. ‹sveç'teki Müslü-
man gruplar da dün, karikatürü yay›mlayan gaze-
tenin yöneticileriyle görüfltü. Bu tür davran›fllar›n
dinler ve medeniyetler aras› diyalog çabalar›na
zarar verdi¤ini belirten Müslüman cemaat temsil-
cileri, gazeteden özür talep etti. 

Ancak gazetenin genel yay›n yönetme-
ni Ulf Johansson, "Bu ülkede düflünce öz-
gürlü¤ü var. Bas›n›m›zda özgürdür, kims-
enin etkisinde kalamay›z" diyerek haka-
ret karikatürünü savundu. Bu tav›r üzeri-
ne Müslümanlar’›n ‹sveç ürünlerine
yönelik tav›r alacaklar› aç›kland›. Karikatörü çizen Lars V‹LKS
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Türkiye’nin 

yüzde 80’i

kaçak

D e¤iflen deprem haritas›yla birlik-
te 4. deprem bölgesinde olan
Ankara'n›n 3. deprem bölgesin-

de yer ald›¤›na iflaret eden Erbakan, ‹z-
mir'de de Marmara depreminde oldu¤u gi-
bi bir afet yaflanmas› durumunda çok say›da
binan›n y›k›laca¤›n› kaydetti. 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar›
Erbakan, Müsteflar Yard›mc›lar› Mehmet
Küçük ve Sad›k Yamaç, Afet ‹flleri Genel
Müdürü Mustafa Taymaz ve Yap› ‹flleri Ge-
nel Müdürü Saffet Akkaya ile birlikte Afet
‹flleri Genel Müdürlü¤ü'nde bir bas›n top-
lant›s› düzenleyerek, 17 A¤ustos 1999 y›l›n-
daki Marmara depremi sonras› yap›lan ça-
l›flmalar› anlatt›. 

Türkiye'nin yüzde 84'ünün 1 ila 3. derece
deprem bölgesinde oldu¤una ve ülke nüfu-
sunun yüzde 85'inin de bu bölgelerde yafla-
d›¤›na iflaret eden Erbakan, 17 A¤ustos
depreminin insanlarda deprem olursa ne
yapmal›dan çok deprem olmadan ne yap›l-
mal› bilincinin oluflumuna katk› sa¤layan
ac› bir tecrübe oldu¤unu vurgulad›. Bu ger-
çekten hareketle bakanl›¤›n afetlerle ilgili
temel politika, misyon ve vizyonunu buna
göre flekillendirdi¤ini anlatan Erbakan,
2004 y›l›nda deprem afetinin tüm yönleriyle
ele al›nd›¤› Deprem fiuras›'n› düzenledikle-
rini hat›rlatt›. fiurada al›nan kararlar kapsa-
m›nda 'Ulusal Sismik A¤ Sisteminin Geliflti-
rilmesi Projesi'nin bafllat›ld›¤›n› ve Ulusal
Deprem ‹zleme ve De¤erlendirme Merke-
zi'nin kuruldu¤unu kaydeden Erbakan, 50
adet geniflbant-uydu iletiflimi ve 20 adet on-

line telefon hatt› iletiflimli k›sa
periyot deprem kay›t istasyon-
lar› olmak üzere toplamda 70,
ülke geneline yay›lm›fl 200
adet ivme ölçer deprem kay›t
istasyonuyla Türkiye'deki
deprem aktivitesinin 24 saat
süreyle izlendi¤ini belirtti. 

Büyük proje
Bakanl›k olarak yürütülen

çal›flmalarda üniversiteler ve
ö¤retim üyeleriyle iflbirli¤ine
her zaman aç›k olduklar›n› di-
le getiren Erbakan, "Bakanl›k
olarak yeni aç›l›mlara aç›¤›z"
dedi. Erbakan, bu süreçte Ar-

Ge projelerine de a¤›rl›k verdiklerini ve
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen Türki-
ye'nin en büyük deprem araflt›rmalar› proje-
sine imza att›klar›n› söyledi. Projeyle ülke-
nin 3 ana fay zonunda deprem aktivitesi ve
deprem habercilerinin çok disiplinli çal›fl-
malarla izlenece¤ini ve mevcut riskli bölge-
lerdeki

deprem tehlikesinin hassas olarak ortaya
konabilece¤ini ifade eden Erbakan, "Baflla-
t›lan projeler kat›l›m, kapsam, çal›flma saha-
s› ve bütçesi göz önünde bulunduruldu¤un-
da cumhuriyet tarihimizin en büyük proje-
leridir. Bu projede hükümetimizin tahsis et-
ti¤i kaynak 21 milyon YTL'dir" diye konufl-
tu. 

Kaçak flehirler var
Erbakan, toplumda deprem bilincinin

yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini ifade ederek,
ülke genelindeki kaçak yap›laflmaya dikkat
çekti. Ülke genelinde yüzde 80 olan kaçak
yap›laflman›n ‹stanbul'da yüzde 75 oldu¤u-
nu belirten Erbakan, bu çerçevede ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi ve Zeytinburnu Be-
lediyesi ile ayda bir toplant› yapt›klar›n› söy-
ledi. Ülke genelindeki kamu binalar›n duru-
muyla ilgili bir rapor haz›rlad›klar›n› ve elde
edilen sonuçlar› ilgili kurumlara gönderdik-
lerini bildiren Erbakan, özel

mülkiyetlerle ilgili olarak da valiliklere
yaz› yazd›klar›n› kaydetti. Erbakan, "‹stan-
bul'da 6 bin 309 kamu binas›n›n envanterini
ç›kard›k. E¤er mümkün olabilirse kamu bi-
nalar›n› da yap› denetimi alt›na alaca¤›z.

'Kamu binalar› y›k›l›yor' deniyor. Ancak y›-
k›lan, kiralanan kamu binalar›. Bizim yap-
t›klar›m›z ise y›k›lm›yor" fleklinde konufltu. 

Marmara depreminden 6 ay sonra kal›c›
konutlar› hak sahiplerine teslim ettiklerini
ve bunun dünyada örne¤inin bulunmad›¤›n›
anlatan Erbakan, "Devlet her zaman vatan-
dafl›n arkas›ndad›r. Biz flu anda kendimizi
depreme haz›rl›kl› görüyoruz" ifadesini kul-
land›. 

‹zmir ve Ankara riskli
‹zmir'de Marmara depremine benzer bir

afet yaflanmas› halinde burada da birçok bi-
nan›n y›k›laca¤›n› belirten Erbakan, 4. dep-
rem bölgesinde olan Ankara'n›n da de¤iflen
deprem haritas›yla birlikte, 3. deprem böl-
gesinde yer ald›¤›n› ve deprem riski yaflad›-
¤›n› ifade etti. Bir taraftan kamu binalar›
güçlendirilirken, di¤er taraftan da ‹stanbul
çevre yollar› ile otoyollar üzerindeki köprü
ve viyadüklerin sismik takviyesinin yap›ld›-
¤›n› kaydeden Erbakan, flöyle devam etti: 

"Bu kapsamda 11 adet köprü ve viyadü-
¤ün sismik takviyesi 2005 y›l›nda tamamlan-
m›flt›r. 157 adet köprü ve viyadükteki sismik
takviye çal›flmalar› devam etmekte olup, bu
yap›lardan 10'unun sismik takviye çal›flma-
lar› 2006 y›l› içerisinde tamamlanm›flt›r. Ka-
lan 147 adet yap›daki çal›flmalar 2007 ve
2008 y›llar›nda k›s›m k›s›m tamamlanacak-
t›r. Ayr›ca, 144 adet köprü ve viyadü¤ün sis-
mik takviye projelendirme çal›flmalar› sür-
dürülmekte olup, 58 adedinin projesi ta-
mamlanm›flt›r. Kalan 86 adet yap›n›n proje-
leri 2007

y›l›nda tamamlanacakt›r. D›fl kredi ile fi-
nanse edilen ‹stanbul'daki büyük aç›kl›kl›
köprülerin sismik takviyesi kapsam›nda, bo-
¤az köprüleri ve Haliç köprüsünün de için-
de bulundu¤u 11 adet yap›n›n ihalesi ger-
çeklefltirilmifl olup, 2006 y›l›nda çal›flmalara
bafllan›lm›flt›r. Bu proje kapsam›ndaki yap›-
lar 2007 ve 2008 y›llar›nda tamamlanacak-
t›r." 

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan gazetecilere
Ulusal Deprem ‹zleme Merkezi, kay›t istas-
yonu ve Ulusal Afet Arflivi gezdirilerek, ça-
l›flmalar hakk›nda bilgi verildi.

Kaçak ev Türkiye
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar›

Sabri Özkan Erbakan, Türkiye'nin yüzde
80'inde, ‹stanbul'un ise yüzde 75'inde
kaçak yap›laflma oldu¤unu söyledi.  
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ÖNCEK‹ gün eski Adalet Bakan› Cemil Çiçek’le konuflurken
uzun zamandan beri bir gazeteci olarak beni rahats›z eden flu göz-
lemimi dile getirdim: 

"Baflbakan s›k s›k yaz›l› bas›n› sorumsuz yay›n yapmakla suçlar
ama nedense televizyonlar›n yay›nlar›ndan söz etmez. Asl›nda as›l
onlar sorumsuz yay›n yap›yorlar. Hem de nas›l." 

Çiçek, "Hakl›s›n›z. Özellikle de küçük kanallar daha çok yap›yor-
lar. Toplumu gereksiz yere telaflland›r›yorlar. Mesela, iflin sonunu
düflünmeden Türkiye’nin Irak’a girmesi konusunda gaz verip duru-
yorlar" dedi.  

Bu konuflman›n akflam› televizyonda haberleri izlerken bu rahat-
s›zl›¤›m›n ne kadar hakl› oldu¤unu bir kez daha gördüm.  

‹zledi¤im kanal büyüklerden biriydi.  
Son dakika haberi diye verilen haber flöyleydi:  
"Sevgili dinleyiciler, flu anda Türk Silahl› Kuvvetleri Kuzey Irak’a

girdi... Olay Amerikan Associated Press Ajans› taraf›ndan duyurul-
du ve bir anda dünya sars›ld›..." 

Sunucu haberi öyle abart›l› bir üslupla veriyordu ki, san›rs›n›z
dünya savafl› ç›kt›.  

Saat 19.05 filand›. Asl›nda AP bu uydurma haberi saat 18.05’te
vermiflti. Kanal bunu alm›fl ve haz›rl›k yapm›flt›. 

Sunucu birden Ankara’ya, Washington’a ba¤land›.  
Ankara’daki arkadafl biraz daha temkinliydi, "Ankara do¤rulam›-

yor" diyordu. 
Sunucu hemen sözünü kesiyor, "Ama yalanlam›yor da de¤il

mi?" diye iflin heyecan›n›n kaybolmas›n› engelliyordu.  
Amaç uydurma haberle yükselen reytingin devam ettirilmesiydi.  
Hemen Washington’daki arkadafla döndü.  
O, tam sunucunun istedi¤i fleyleri söyledi. Olay› Pentagon da ya-

lanlam›yordu. Demek ki Irak s›n›r›nda bir fleyler oluyordu.  
Sunucu keyiflendi... 
Oysa Reuters yar›m saat önce 18.56’da "Operasyon yok" diye

haber vermiflti.  

Ama ona kimse ald›rm›yordu. Reyting yükseklerdeydi. Önemli
olan da buydu. 

Ancak biraz sonra Reuters’in haberini vermek zorunda kald›lar.  
Tansiyon birden düfltü.  
Çünkü D›fliflleri Bakan› Gül, Beyaz Saray Sözcüsü Johndroe ve

Kuzey Irak Kürtleri de olay›n do¤ru olmad›¤›n› aç›klad›lar.  
Genelkurmay da s›n›r ötesi harekát olmad›¤›n› bildirdi. 
Televizyonlar AP’nin yalan haberini yar›m saatte yak›n kulland›

ve hepsi reytinglerini yükseltti.  
Sonra haber foslad›, reytingler de normale döndü.  
Ancak gazetecilik eti¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bu haberle meslek

ilkeleri sonuna kadar çi¤nendi ve halk yan›lt›ld›.  
Çünkü haber bafltan itibaren fostu. Ama televizyonlar, gazeteci-

lik ahlak ve kurallar›n› bir güzel çi¤nediler.  
Bu olay flunu gösterdi ki, yaz›l› bas›n›n çok büyük bölümü böyle

bir sorumsuzluk içinde olmuyor.  
Ama görsel bas›n, reyting u¤runa bunu s›k s›k yap›yor.  
Onun için her geçen gün, "Ben televizyon haberlerini seyretmi-

yorum, çünkü sinirlerim bozuluyor" diyenlerin say›s› giderek art›-
yor.  

Gazeteci olarak tek can›m› s›kan sadece haberler aç›s›ndan de-
¤il, hemen bütün programlarda bu anlay›fl›n giderek televizyonlara
hákim oldu¤unu görmek. 

Galiba ben de bundan böyle TV haberlerini izlemeyece¤im.  
Öteki programlar› zaten izlemiyorum. TTuuffaann  TTüürreennçç  HHüürrrriiyyeett

TV’lerdeki haberler art›k sinir bozuyor 
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Yaz tatili bitti, okullar aç›ld› Konuk Yazar: Kemal SOYLU

Bu alanda çal›flan biri olarak, anadil-
leri almanca olmayan çocuklar›n
devam ettikleri okullar›nda baflar›y›

yakalamada bir dizi olumsuzluklarla , zor-
luklarla karfl›laflt›klar›n›n “meslektafllar›m
gibi bende“  tan›¤›y›m.

Bu ba¤lamda diyorum ki; bu yeni dönem-
de, var olan ve olas› tüm olanaklar› en iyi bir
flekilde kullanarak,pozitiv anlamda yön ver-
mek ve onu flekilendirmek için f›rsat eflitli¤i
faktöründe  çok iyi bir flekilde dile getirmey-
liz.

F›rsat eflitli¤i
Hemen flunu rahatl›kla yazabiliriz; E¤i-

tim-Ö¤retim süresi içerisinde,meslek ve ifl
hayat›nda tan›nacak f›rsat ve flans eflitli¤i
faktörleri göçmen iflçi çocuklar›n gelece¤i-
nin belirlenmesi ac›s›nda çok önemlidir.

Çocu¤un hayat›nda önemli bir devreolan
0-6 yafl dönemini bir veli olarak  çok iyi de-
¤erlendirmeyiz. 

Zaman çok önemli
Biz biliyoruz ki çocu¤un 0-6 yafl dönemin-

de (çocuk yuvas› okula haz›rlik s›n›flar›)
edinmifl oldu¤u kazan›mlar,baflar›lar›n›n de-
vam›nda önemli bir yer tutmaktad›r.

Göçmen çocuklar›n a¤›rl›kl› olarak devam
etti¤i okullarda çok farkl› projelerin uygula-
maya konulmas› ve uygulamada bulunan

baflar›l› projlerin ise yayg›nlaflt›lmas› laz›m.
Viyana özelinde bafll›yarak a¤›rl›kl› olarak

anadilleri almanca olmayan çocuklar›n git-
tikleri okullarda mutlaka OKUL öncesi ha-
z›rl›k s›n›flar›n oluflmas› ve ülke genelinde
yayg›nlaflt›r›lmas›.

Baflta Ana okular›na erken yafllarda ço-
cuklar›n kayd› olmak üzere, okul öncesi e¤i-
tim ve ö¤leden sonra çocuklar›n ev ödevleri-
ne yard›m kurs ve projelerin hükümetce
desteklenmesi yayg›nlaflt›r›lmas› olmazsa ol-
mazlar›n bafl›nda gelmelidir.

Viyana okular›nda belirli bölgelerinde uy-
gulanan projlerle Göçmen iflçi çocuklar›na
bir nebzede olsa f›rsat ve flans eflitli¤ine kat-
k› sa¤lad›¤› geçmifl okul dönemindeki uygu-
lamalar›n sonuçlar›nda gördüm.

Söz konusu Projelerden biri 15 Viyana-
Gassgasse de bulunan ve k›sa ad› REBAS
15, olan  Yabanc› Ö¤renciler için Bölgesel
Dan›flma Yard›mlaflma Bürosunu - örnek
göstermek mümkün.

Okul hayat›na özen
Gerek anna-babalar›n sosyal konumala-

r›nda kaynaklanan, gerekse Okul hayatlar›-
na Avusturya da yeni bafllayan anadilleri al-
manca olmayan çocuklara verilen dil  ev
ödevlerine yard›m kurslar›,gençlerin meslek
seçmede ve velilere yard›mc› olmada büyük
bir katk› sa¤layan bu tür Projelerle çocukla-
ra f›rsat eflitli¤i ve flans sa¤lad›¤›n› gördük.

Projeleri kat›l›n
Öte yanda çocuklar›n ve gençlerin bofl za-

manlar›n› daha iyi bir flekilde de¤erlendir-
meleri için uygulamada olan “Zeit.Raum..
„gibi  projeler desteklenmeli ve yayg›nlaflt›-
r›lmal›d›r.

Okul aile üçgeni
Okul-aile çocuk ve Okul Aile çevre üç-

genlerinde yola ç›karak bir ifl birli¤inin gelifl-
tirilmesi,bununla  velierin çocuklar›n okul
hayat›nda ki görev ve sorunmluluklar›,oku-
lun ifllenifli konular›nda ve Avusturya Okul-
E¤itim sistemi hakk›nda uzman kiflilerce ve-
rilecek bilgilendirme toplant›lar›yla bu alan-
lar›n içi doldurulmal›d›r.

Bununla Okul aile çocuk üçgeninde bir-
likte sorun ve problere çözüm aramak,çöz-
mek, firsat ve sans eflitsizli¤inden do¤an
noksanl›klar›n giderilmesine katk› sa¤laya-
c›n› biliyoruz.

Okul e¤itimde ve meslek edinmede f›rsat
eflitli¤i sa¤lanmas› çal›flmalar› mutlaka ve
mutlaka imkanlar zorlanarak uygulamaya
konulmas›n›n gerekli oldu¤unu düflünüyo-
rum..

Böylece uzun, s›cak.
güzel bir yaz tatili-
ni geride b›rakt›k.
Okullar›n aç›lma-
s›yla birlikte,ço-
cuklar›n gelece-
¤inde önemli bir
basamak olan
okul-e¤itim-ö¤re-
tim dönemine
yaklafl›k iki ayl›k bir
yaz tatili sonras›n-
da girmifl bulunu-
yoruz.
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V iyana’n›n 16. bölgesinde
hergün 20 saat hizmet ve-
ren Liman Restaurant'›n

1.Temmuz'dan itibaren iflletmecili¤i-
ni  Mehmet Tan ald›. Tan,  7 Eylül
2007 tarihinde görkemli bir aç›l›fl dü-
zenleyerek davetlilerine mükemel
bir ziyafet verdi. Mehmet Tan bize
flunlar› söyledi: „Liman Resta-

urant’ta Antep sofras›na a¤›rl›k vere-
ce¤iz. ‹çli köfte, kuru dolma, Antep
mant›s›, baklava ve görkemli bir sa-
bah kahvalt›s› haz›rlanacak. Etleri-
miz 1.s›n›f ve asla donmufl et kullan-
m›yoruz.. Temizlik ve samimiyet tica-
ri ilkelerimizin bafl›nda gelir. Atalari-
miz derki : Tat sözde degil, dilde-
dir!“

5 y›ld›r Viyana'n›n 16. bölgesinde hizmet veren Trabzon Ekmek
F›r›n› yeni flubesini geçti¤imiz günlerde 10. Viyana'daki ATIB
binas›n›n zemin kat›nda hizmete açt›. 

Trabzon Ekmek F›r›n› yeni flubesinde de ekmek, unlu mamüller ve
tatl› ceflitlerini müflterilerinin be¤enisine sunacak. ‹flletmeci Hüseyin K›-
l›ç konu ile ilgili bizlere flunlar› söyledi: „ Hedefimiz ilk flubemizdeki ka-
lite ile türk damak tad›na uygun Trabzon Ekme¤i ve tatl› çesitlerimizi
halk›m›z›n be¤enisine sunabilmektir. Herkes 16. Viyana'ya gelemedi¤i
için 10. bölgeye de yeni flubemizi açt›k. Üretti¤imiz kaliteli ürünleri müfl-
terimizin be¤enisine sunduk.“ 

Karadeniz Ekmek F›r›n›
yeni flubesini AT‹B’te açt›

Liman Restorant devredildi

Liman Restorant
bütün ekibiyle Ra-
mazan ay›nda
müflterilerini a¤›r-
lamaktan gurur
duyar.
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A navatan›nda tatille-
rini geçirdikten son-
ra tekrar gurbete

dönmek için yola ç›kan vatan-
dafllar›m›z, Kap›kule’de esir
kald›lar. Saatlerce bekletilen
vatandafllar›n oluflturduklar›
araba kuyru¤u kimi zaman 7
km’yi buldu. Ne Türkiye ne
de Bulgaristan bu rezaletin
sorumlulu¤unu üzerine ald›.

Kap›kule- Tatillerini Anava-
tan›m›z Türkiye’nin çeflitli fle-
hirlerinde geçiren gurbetçile-
rimiz, Avrupa’da bulundukla-
r› ülkelere dönmekte oldukça
zorland›lar. Gümrük kap›la-
r›nda arabalar›n oluflturdu¤u
kuyru¤un yaklafl›k 7 km’ye
varmas›, vatandafllar›n iyice
çileden ç›kmas›na neden ol-

du. Çoluk çocuk ile birlikte
yapt›klar› yolculukta periflan ol-
duklar›n› belirten vatandafllar›-
m›z bu rezilli¤e art›k birinin
dur demesi gerekti¤ini belirtti-
ler.  

Gurbetçilerimizin kimi „Çok
güzel bir tatilin üzerine bu oldu
mu flimdi? O kadar dinlendik,
flimdi hepsi bofla gitti“ derken,
baz› vatandafllar›m›z ise devlete
seslenerek, bu soruna acilen bir
çözüm bulunmas›n› istedi.  S›-
n›r›n Türkiye taraf›, Bulgaristan
taraf›n› yavafl ifllem yapmakla
suçlarken vatandafllar›m›z Ka-
p›kule s›n›r kap›s›nda saatlerce
rehin kald›.  Sorumlulu¤u her
zaman oldu¤u gibi her iki ülke-
de üzerine almaktan kaç›nd›. 

Kap›kule geçit vermiyor
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Viyana- Hat›rlayaca¤›n›z gibi YEN‹ VATAN
GAZETES‹´N‹N geçti¤imiz say›lar›nda sizlere,
10. Viyana´da küçük bir Türk çocu¤un oyun par-
k›nda oynarken, “çok gürültü yap›yor diye” tüfek-
le vurulmas› haberini vermifltik. 

Buna benzer bir olay yine geçti¤imiz günlerde
Viyana´n›n 21. Bölgesi'nde yafland›. 

Genç bir aile bir yandan bahçelerinde bulunan
havuzda 4 yafl›ndaki o¤ullar›na yüzmeyi ö¤ret-
mek isterken di¤er yandan güzel havan›n tad›n›
ç›kartmaya çal›fl›yordu. 

Sözlü sald›r› geldi
Bu s›rada komflular› yan bahçeden çok gürültü

yapt›klar›n› gerekçe göstererek aileye karfl› sözlü
sald›r›ya geçti. Komflular›, kavga etmek için genç
aileye sözlü tahrikte bulundu ancak Johann P.
tahriklere kap›lmad›. Bunun üzerine iyice sinirle-
nen komflu, fiortundan ç›kard›¤› silah› genç aileye
do¤ru tutarak onlar› vurmakla tehdit etti. Bunun
üzerine Johann P. eflini ve çocuklar›n› alarak he-
men evinin içine kaçt› ve polise haber verdi. Jo-
hann P. ‹fadesinde flunlar› belirtti:“ Biz sadece iyi

zaman geçir-
mek istedik. 4
yafl›ndaki o¤-
lum yüzme ö¤-
rendi¤i için her
zamankinden
belki birazc›k
daha sesliydi.
Komflumuz ta-
raf›ndan silahla
tehdit edildi¤i-
mizde ise efli-
min kuca¤›nda
iki yafl›ndaki k›-
z›m›z vard›. Hala olay›n floku içersindeyim.“

Unutmayacaklar
Johann P. ve ailesi bu olay› belki de hayatlar›n›n

sonuna kadar hep an›msayacak. Komflular› ise sa-
dece bir gece hapiste kalarak serbest b›rak›ld›.
Yaflanan bu olaylar Avusturya toplumu içerisinde
çocuklara karfl› bile tahammülün ne kadar azald›-
¤›n› ortaya koydu.

Avusturyal›lar’da tahammül kalmad›!
Çocuklar çok ses yap›yor diye, ilk önce komflusuyla kavga etmek istedi, sonra silah-

la genç aileyi tehdit etti. Baz›  Türk gençlerinin yollardaki taflk›nl›k ve terbiyesizlik-
leri tüm Türk toplumuna mal ediliyor. 

Hamza Selim



Dünya çap›nda 6 miyondan fazla do¤al-
gaz kulanan araç, do¤algaz›n gelece¤in
yak›t› oldu¤unun kan›t›d›r. Gittikçe ar-
tan bu ra¤bet tabiki otomobil branfl›n›n
da dikatini çekti. 

Hemen hemen bütün ünlü araba üreticileri bu
avantaj› gördüler ve t›pk› diesel ve benzinli model-
ler gibi gaz sistemi ile çal›flan araba modelleri de
üretmeye bafllad›lar. Dizayn, sürat (Leistung),
konfor ve sürüfl zevki aç›s›ndan do¤algazl› araçlar
s›radan araçlarla ayn› ligde mücadele ediyorlar.
Birçok “Crashtest” ›spatlal›yor ki do¤algazl› araç-
lar en az s›-
radan araç-
lar kadar
güvenilir.
Yak›t alma-
s› bile ayn›
d e r e c e d e
basit, tehli-
kesiz ve da-
ha h›zl›.
Gazl› araç-
lar daha
güvenilir ve
daha ucuz-
dur.

T e m i z
iflletme 

Do¤algaz
do¤an›n bir
ürünüdür
ve yüzde 99
metan gaz›ndan oluflur. Bu sebeple do¤algaz en az
karbon ve en çok hidrojen oran›n› içerisinde bar›n-
d›ran fosil yak›tt›r. 

Araban›n yak›t tüketim sisteminde su buhar›
oluflmaktad›r. Do¤algaz sistemi ile cal›flan araçlar-
da % 95 oran›da daha az oksit bulunurken, sadece
% 25 oran›nda karbon diyoksit bulunur ve % 80
parçadan oluflur. Yak›m esnas›nda di¤er araçlarda
oluflmakta olan boru ya¤›, gaz’la çal›flan bu araçlar-
da yok ediliyor. Yine yak›m esnas›nda sa¤l›¤a zarar
verici ince toz oluflmamaktad›r. K›sacas›, Avru-
pa'n›n gelecekte yararlanabilece¤i, temiz avantaj-
lar sa¤lanmakta. AB flartlar› gere¤i 2020 y›l›na cad-
delerde kullan›lan biyolojik gaz kullan›m› yüzde 10
oran›nda yükseltilecek. Bu rakamlara ulafl›ld›¤›nda
ise y›lda 200.000 ton karbon diyoksit  tassaruf edi-
lecek. 

Ucuz alternatif 
1 kg gaz, KDV ve diger harclari dahil 83

Cent’dir. Bu yak›t sisteminin içerisinde de ayn› 1,5
litre Benzin veya 1,3 Litre Diesel’de olan enerji bu-
lunuyor.  avantaj basit bir test ile kan›tlanabiliyor:
10 Euro’luk yak›t aldiginiz taktirde 241 km gidebi-
liyorsunuz. Her ne kadar baflta sizlere kücük mas-
raflar olustursa da, t›pk› diselli bir araç gibi belli bir
zaman sonra bu aç›¤›n› kapat›yor, billahsa çokça
km kat eden sürücüler için.

Istasyon Ag-sistemi geniflliyor
fiu anda

Avusturya’da
70 adet halka
aç›k do¤al gaz
sunan istasyon
bulunuyor ve
gün geçtikçe de
bunlar h›zla ço-
¤al›yor. Sadece
Viyana’da flu
anda 8 adet
halka aç›k ve 2
adet de firma-
lara dogal gaz
temin araç is-
tasyonu bulu-
nuyor.

Do¤algaz’la
cal›flan arabala-
ra destek

Viyana Bele-
diyesi, WIEN
ENERGIE ve

ÖMV iflbirli¤i içerisinde al›nacak olan 1.000 adet
do¤algaz ile çal›flan arac›n her birini 600 Euro tefl-
fik pirimi ile destekliyor. Viyana Belediyesi’nin
flart› ise flunlar: 

- Al›nan araba yeni olacak.
- Araç sahibinin ana ikameti Viyana’da buluna-

cak.
Aksyion 31. May›s 2008’e kadar devam ediyor.
Daha fazla bilgi için:
Viyana Belediyesi - Çevre - Hotline: 4000- 8022
Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat 7:30 - 15:30,

Persembe saat 7:30 - 18:00. 
WIEN ENERIE
Tel: 01/97700-38745
E-mail: erdgasfahrzeuge@wienenergie.at
Internet: www.wienenergie.at
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Do¤al Gaz’a bas›n
ve do¤ay› koruyun

Gün geçtikçe do¤al-
gaz kullanan araba
sahipleri art›yor.
Bunun için de bir
çok neden bulunu-
yor. Do¤algaz ile
çal›flan arabalar›n,
güvenlik, sürüfl
konforu ve sürüfl
zevki konular›nda
benzin veya dizelli
araçlara k›yasen
bir dezavantajlar›
kalmad›. Do¤algaz
ile çal›flan arabalar
sadece do¤ay› de-
¤il cebinizi de ko-
rur.
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Alıştığımız konforlu dört doğalgazlı otomobilleAlıştığımız konforlu dört doğalgazlı otomobille
dört kat daha fazla doğa korunmakta.dört kat daha fazla doğa korunmakta.
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Viyana- Günbegün çocuklar aras›n-
da, okul kantinlerinde sat›lan çikola-
ta, pasta, hamburger ve patates k›-
zartmas› gibi ya¤l› yiyeceklere olan il-
gi art›yor. Kar›nlar›n› bu gibi, fliflman-
latan ya¤l› yiyeceklerle tok tutmaya
çal›flan çocuklar›m›z› önemli bir sa¤l›k
tehdidi ile karfl› karfl›ya. 

Doktorlar odas›ndan yap›lan aç›k-
lamaya göre, çocuklar›m›z böyle bes-
lenmeye devam ederse, gelecekte
hasta ve obez bir nesil bizleri bekliyor
olacakt›r.

Çal›flmalar yetersiz
Bu sebeple ülke çap›nda ve okullar-

da sa¤l›kl› beslenme ve yaflama hak-
k›nda yap›lan bütün çal›flmalar yeter-
siz kal›yor. Kesin çözüm olarak, uz-
manlar taraf›ndan, bu ya¤l› yiyecekle-
rin okul kantinlerden kald›r›lmas› ola-
rak gösteriliyor. Fast food sonucunda
gerçekleflen sa¤l›ks›z beslenme ayn›
zamanda çocuklarda küçük yaflta kalp
sorunlar›ndan kansere kadar bir çok
hastal›¤a yol açabiliyor. 

Sa¤l›k uzmanlar› sa¤l›kl› bir nesil
için sadece doktorlar›n ve yetkililerin
bu konuda çaba sarf etmesinin yetme-
di¤ini ailelerin de bu konuda çok du-
yarl› olmalar› ve çocuklar›n› e¤itmele-
ri gerekti¤ini belirtiyorlar.

“Fast Food“ okullarda yasaklanıyor
Patates k›zartmas›, spagetti,

hamburger derken yeni
nesil sa¤l›ks›z besleniyor.
Yetkililer “Fast food“ diye
tabir edilen bu ve benzeri
yiyeceklerin Avusturya’da-
ki tüm okul kantinlerden
kald›rmay› planl›yor. 

Diwan Restorant Ramazan’a haz›rDiwan Restorant Ramazan’a haz›r
Viyana-Türkler’in Avus-

turya en çok yemek yedi¤i
mekanlar›n aras›nda yer-
alan Diwan Restorant, Ra-
mazan ay›na haz›r. Özel ve
yetiflmifl kadrosu ile Türk
damak tad›n› konuklar›na
en iyi flekilde vermeye çal›-
flan Diwan Restorant’ta dostlar›n›zla
birlikte yemek yiyebilirsiniz. Diwan
Restorant çal›flanlar› Ramazan ay› için
özel menüler haz›rlad›. Leziz çorba ve
döner çeflitlerinin bulundu¤u Diwan
Restorant’ta günün her saati en kaliteli
yemek hizmetini alabilirsiniz. Diwan
Restorant yetkilileri, müflteriler aras›n-

da ay›r›m yapmad›klar›n›, Türk mutfa-
¤›n›n geliflmesi için çal›flt›klar›n› ifade
ettiler.

15. ve 20 hizmet veren Diwan Resto-
rant, Ramazan ay›n içinde özel iftar
vermek ve ailesi ile oruç açacak olan
tüm vatandafllar› bekliyor. Diwan
Restorant’›n zengin iftar menüleri
damak tad›na önem veren müflterilerini

'Ben tiryaki de¤ilim. Hem istersem bir günde b›rak›r›m' diyen
sigara kullan›c›lar›ndansan›z, bir kere daha düflünün. Küresel
çapta yap›lan ve insanlar›n sigara içme al›flkanl›klar›n› inceleyen
SUPPORT (Sigara içme: ‹nsanlar›n sigara hakk›nda fikirleri,
görüflleri ve tepkilerini anlama) isimli araflt›rma, sigaray› b›rakmak
için doktor ve ilaç deste¤inin çok önemli oldu¤unu ortaya koyuyor. 

Araflt›rmaya göre, sigara içenlerin yar›s›ndan ço¤u, "En az üç
kez sigaray› b›rakmaya çal›flt›m" diyor ve bunun, hayat›nda
yaflad›¤› en zor deneyim oldu¤unu düflünüyor. Sigara içenlerin
yüzde 56's› doktor deste¤inin, yar›s› da yeni ve daha etkili ilaçlar›n,
sigaray› b›rakma flans›n› kesinlikle etkileyece¤i görüflünde. Pfizer

deste¤iyle, Harris Interactive'in 10 ülkede araflt›rma sonuçlar›na
göre tiryakilerin ço¤u sigaray› b›rakman›n öncelikle kiflisel
iradelerine ba¤l› oldu¤una inanmay› sürdürüyor ve b›rakmaya
çal›fl›rken doktorlar›yla konuflmay› reddediyor. Sigarayla ba¤lant›l›
sa¤l›k risklerinden endifle duyanlar›n oran› yüzde 73'ken, sa¤l›¤›n›
düzeltmenin en iyi yolunun sigaray› b›rakmaktan geçti¤ini kabul
edenler yüzde 79. En az bir kez b›rakmay› deneyenlerin oran›
yüzde 73. B›rakmay› deneyip bunun en zor fley oldu¤unu kabul
edenler yüzde 57; bu oran hâlâ sigaray› b›rakmaya çal›flanlar›n
yüzde 67'sini oluflturuyor. Sigaray› b›rakmaya çal›flt›¤›n› baflta kim-
seye söylemeyenlerse yüzde 58.

Doktor sigaray› b›rakt›r›r



SER‹ BORSA

21. Viyana´da Ana cadde üzerinde hazir müsterisi
olan calisir durumdaki dükkanimizi uygun fiyata dev-

ren satiyoruz .
Tam donanimli 
56m2 dükkan 
7 makinali
Tel.: 0699 1957 0249

SATILIK DÖNER-STAND SATILIK HANDY SHOP

SATILIK TERZ‹HANE SATILIK DÖNER P‹ZZAHAUS

SATILIK ELEKTRON‹K
EfiYA DÜKKANI

SATILIK KUAFÖR SALONU

KUAFÖR ARANIYOR AHÇI ARANIYOR

SATILIK HANDY-CALLSHOP

9. Viyana Spitelau, U4, U6, Schnellbahn ç›k›fl› üniversite,
verkehrsamt, fernwärme yolu üzerinde. Calisir durumda
hazir müsterisi olan büfemizi DEVREN satiyoruz.
8 kisilik Schanigarten
Satis fiyati 175.000 Euro
Elektrik, su ve kanal mevcuttur.
11.90 m2  Tel.: 0676 941 46 46 - 0676 709 70 59

5. Viyana’da Bay ve ba-
yan üzerine calisan
dükkanimizi devren sa-
tiyoruz.
o 3 bay koltuk
o 7 bayan koltuk
o Tam donanimli

o 480 Euro Kira 
o 60 m2 Dükkan
o Merkezi Bölgede
Tel.: 0650 643 68 52

Satilik Handy Shop
3. Viyana’da Erdbergstr.
Üzerinde ulasimi cok ko-
lay, Calisir durumda Hazir
müsterisi olan dükkanimizi
tüm malzemeleriyle devren
satiyoruz.

30m2
2 Kabin
tam donanimli
199 Euro kira 
9.900 Pazarliksiz 

Tel.: 0699 116 23 296

Satilik Döner Pizzaha-
us20. Viyana’da ana cad-
de üzerinde Yakininda 2
okul bulunan ve önünde
Tramvay ve otobüs duragi
olan iyi durumda isler va-
ziyetteki dükkanimizi dev-
ren satiyoruz.

20 Sandalyeli Mekan
12 Sandalyeli Schanigar-
ten
Bay ve Bayan WC var
60m2 dükkan
Tel.: 0676 770 21 78

16. Viyana’da ana cadde
üzerinde iyi isler durum-
daki hazir müsterisi olan
Hediyelik esya , elektronik
esya, oyuncak üzerine ca-
lisan dükkanimizi devren

satiyoruz. 
140 m2
700 Netto kira
Tel.: 0660 768 9316

10. Viyana’da hizmet veren restaurantimiza
Asci alinacaktir. Tel.: 0699 2335 78 78

Friseur Magdalena’ya Is tecrübesi  olan, bay ve bayan
bölümünde calismak üzere Eleman
alinacaktir.
(Voll oder teilzeit) 
Tel.: 0699 1907 00 14

3. Viyana´da Löwengas-
se de calisir durumdaki
hazir müsterisi olan
Handy Callshop üzerine
calisan dükkanimizi
devren satiyoruz.

3 Bilgisayar
4 kabin
WC icinde 
Tam donanimli
Tel.: 0699 10 98 47 76

Yeni
Vatan
GGaazzeetteessii
NEUE HEIMAT ZEITUNG

Yeni Vatan
Gazetesi’nde
yay›nlanmas›n›
istedi¤iniz ilanlar›n›z
için lütfen:
0 699 11 64 03 22



ELEMAN ARANIYOR SATILIK GR‹LLHAUS

Viyana - Viyana Meclisi üyesi FPÖ'lü Johann Her-
zog yapt›¤› aç›klamada, Lorenz-Böhler hastanesinde
taflk›nl›k yapan Türkler olay›n›n hastanelerde katla-
n›lan duruma dikkat çekti¤ini belirtti. Herzog, hasta-
nede tedavi görmesi gereken herkesin, genellikle
Avusturyal› olmayan ziyaretçi ve hatta hastalar›n afl›-
r› disiplinsizliklerine tan›k oldu¤unu söyledikten
sonra “Hastalar›n akraba ve arkadafllar› bütün gün
hasta odalar›n›, koridorlar› ve oturma alanlar›n› dol-
duruyor. Di¤er hastalara ne yaz›k ki pek ender olarak
sayg› gösteriliyor. Aç›kças› bu kifliler, anavatanlar›n-
dan getirdikleri al›flkanl›klar› Viyana hastanelerine
aktar›yor. Karmafl›kl›k ve kargafla nedeniyle hastala-
r›n para ve de¤erli eflyalar›na göz diken h›rs›zlar›n ifli-
ne kolayl›k sa¤lan›yor. Bu keflmekeflin s›k›nt›s›n› sa-
dece hastalar de¤il, böylesine güç koflullar alt›na gö-
rev yapmaya çal›flan hastane personeli de çekiyor.

Oysa bu durum, siyasi ve idari sorumlular taraf›ndan
sineye çekiliyor ve yetkililer olanlar› görmemek için
gözlerini s›k›ca kap›yor.” 

Herzog, Avusturyal› olmayan ziyaretçilere hastane-
lerindeki kurallar› önemle hat›rlatmak gerekti¤inin
alt›n› çizdi.  Bak›ma gerek duyan hastalar›n sayg›s›z
ziyaretçilerin tacizlerinden korunmas› gerekti¤ini,
hastalar›n olabildi¤ince sakin bir ortamda durumlar›-
na uygun tedavi ve bak›m görme haklar›n›n bulundu-
¤unu ifade eden Herzog 'Belediye hastanelerinin zi-
yaretçi ve iç düzen kurallar›nda gerekli de¤ifliklikler
yap›larak, hastalar ve hastane personeli aç›s›ndan ka-
bul edilemeyecek bu duruma son verilmesini, ayr›ca
ziyaretçi kurallar›na uyumun kontrol edilmesini talep
etti. Aç›klamas›n›n sonunda Viyana Sosyal Demok-
rat Partisini ve sorumlu Belediye Meclisi üyesini en
k›sa zamanda harekete geçmeye davet etti.

Ternitz Merkezi’nde ana cadde üzerinde çal›fl›r durumdaki
dükkan›m›z› devren sat›yoruz.

168 Euro kira
Schanigarten

Servis Arac›m›z vard›r
Tam Donan›ml› mutfak
Tel: 0 650 840 00 87 

GÜMÜfi TAKI SATAN DÜKKANIMIZA TEZGAHTAR OLARAK
ÇALIfiACAK ERKEK ELEMAN ARANIYOR.

0 699 12 41 90 98

Türklerin
hastane
kavgas›
FPÖ'ye
malzeme
oldu

Lorenz-Böhler hastesinde bir grup Türkün kavga etmesine istinaden FPÖ Viyana Belediye Meclis üyesi
Johann Herzog yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda 'Hastanelerdeki durumun semptomatik örne¤i' dedi.
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‹MPRESSIUM / KÜNYE

YEN‹ VATAN GAZETES‹

Yeni Vatan

Gazetesi

kurumunuzu

50.000

aile ile Avusturya’n›n

her yerinde

buluflturuyor.

Reklam vermek için baflvuru telefonumuz

Ergün Sert 0699 11 64 03 22

25 bin doktorun
gözleri önünde
öldü

1 Sibel  Can,  Çakmak Çakmak

2 Hepsi ,  Kaç Y › l  geçt i  aradan

3 Rober  Hatemo,  Beyaz ve Sen

4 Bar ›fl  Akarsu,  Göz ler in

5 Ferhat  Göçer ,  Cennet

6 Burat  Boz ,  Püf

7 Hande Yener ,  Romeo

8 Bengü,  Korkma Kalbim

9 Gökhan Özen,  Sebebim Sensin

10 Pinhani ,  Hele  b i r  gel

ANTALYA-Antalya'n›n Finike ilçesi Zengeder mevkiindeki
Lmyra Mezarl›klar› ve tiyatro içi ve çevresinde Viyana Arkeloji
Enstitüsü ve Kültür Bakanl›¤› ifl birli¤iyle kaz› çal›flmas›na bafl-
lan›yor. Viyana Arkeloji Enstitüsü'nden kaz› baflkan› Thomas
Marksteiner, bölgenin tarihi eser bak›m›ndan çok zengin oldu-
¤unu, Bizans, Roma ve Likya dönemine ait tarihi eserlerin kaz›
yap›larak bilimsel yönden araflt›r›laca¤›n› söyledi. Marksteiner,
10 kiflilik bir ekiple Viyana'dan geldiklerini bölge insan›ndan da
takviye ald›klar›n› ve flu an kaz› öncesi temizliklerin ve son çal›fl-
malar›n yap›ld›¤›n› belirterek, Kültür Bakanl›¤›'n›n gözetimi ve
denetiminde kaz› yapacaklar›n› söyledi. 

Zenger’i de kazacaklar

K ardiyoloji Kong-
resi s›ras›nda kalp
krizi geçiren dok-

tor hayat›n› kaybetti. Viya-
na'da düzenlenen Kardiyo-
loji Kongresi'ne kat›lan 25
bin kalp doktoru, kongre
s›ras›nda beklenmedik bir
flekilde kalp rahats›zl›¤› ge-
çiren 46 yafl›ndaki ‹talyan
kalp uzman›n› kurtarama-
d›. Görgü flahitlerinin ifa-
delerine göre saat 10:30
sular›nda fenalaflan ‹talyan
doktora ilk müdahaleyi
kendi meslektafllar› yapt›.
Bayan doktor, kurtarma
helikopteri ile Viyana Üni-
versitesi T›p Fakültesi
Hastanesi'ne (AKH) kald›-
r›ld›.  Yap›lan müdehalele-
re ra¤men kurtar›lamad›.

Türk Pop
TOP 10 listesi

Sibel CAN
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Arkeoloji savafl›:‘Efes’
V‹YANA-“Arkeoloji: Efes Savafl›”
Avusturyal› araflt›rmac›lar ve bakanl›k
görevlileri aras›ndaki kötü yönetim, iltimas ve
k›skançl›k, dünya çap›nda en önemli Antik
Ça¤ kaz›lar›ndan birinin ad›na leke sürüyor.
Enstitüde ortal›k kar›fl›k: Eski flef, mahvedici
bir denetim raporu sonucu yerinden olmufl,
yenisi henüz bulunamam›fl. 
Halef adaylar› bütün güçleriyle flef koltu¤una
oturmak için savafl›yor, ellerinden gelen her
türlü dolab› çeviriyor, hiçbir giriflimden çekin-
miyor. Avusturya bilimsel araflt›rmac›lar›
aras›nda bu tür olaylar ilk defa görülmüyor -
kuruluflun ad› Avusturya Arkeoloji Enstitüsü
(ÖAI) olmasa bu konu kimsenin ilgisini çek-
meyecek. Enstitünün en önemli görevi,
bugünkü Türkiye'de yer alan Efes hara-
belerinin arkeolojik kaz›s›n› yapmak. 

Roma’n›n en büyük kal›nt›s›
Roma ‹mparatorlu¤u y›llar›ndaki günlük
yaflam konusunda Efes kadar ayr›nt›l› bilgi
verebilecek baflka kaz› alan› bulunmuyor.
Efes, Avusturya bilim adamlar›n›n gösterme-
lik projelerinden biri say›l›yor. Yaz aylar›nda
70'e yak›n arkeolo¤un bulundu¤u kaz›, dünya-
da en çok Avusturyal› arkeolo¤un bir arada
çal›flt›¤› kaz› alan› olarak biliniyor. 
Efes, ayn› zamanda dünyadaki en büyük kent
kaz›s› olarak uluslar aras› karfl›laflt›rmalarda
da üstün geliyor. Bilim adamlar›n›n elde ettik-
leri sonuçlar dünyan›n her yerinde ilgiyle
izleniyor, her y›l iki milyonu aflk›n turist,
Antik Ça¤ metropolünü geziyor. Bunca
ilginin, Siemens, VA Tech ve ÖBB gibi güçlü
sponsorlar› çekmesi de arkeologlar aç›s›ndan
son derece ender görülen bir flans olarak
tan›mlan›yor. 
Tarihin bu tafl oca¤›n›n iflletme hakk› henüz
Avusturyal›lar›n elinde bulunuyor. Ancak,
Viyana'da son zamanlarda yaflanan hizipçilik,
Türk makamlar›n›n bu hakk› baflka bir ülkeye
verme karar›na neden olabilir.  Bir gözlemci:
„Amerikal›lar derhal ve büyük vaatlerle
Avusturyal›lar›n yerini almaya haz›r,“diyerek
uyar›yor.  Üstelik flu s›ralarda Avusturya'n›n
yapt›klar›n›n aksine fazla toz kald›rmadan. 

Rapor çok önemli
Karmafla, ÖAI'yi köklü bir denetimden
geçiren Say›fltay›n raporunu yay›nlamas›yla
tetiklendi. Araflt›rmalar›n ilk sonucu, ÖAI'nin
2000 ile 2005 y›llar› aras›nda bütçesini y›lda
ortalama 2,5 milyon Euro aflt›¤›n› gösteriyor.
Bu tutar, sadece 25 kifli çal›flt›ran bir
araflt›rma kurumu için oldukça fazla say›l›yor. 
Bilim ve Araflt›rma bakanl›¤› taraf›ndan bu
dev projenin yönetimiyle Friedrich Krinzinger

görevlendirildi. Arkeolog Krinzinger ÖA‹ flefi
ve Efes kaz›lar› baflkan›yd›. Say›fltay,
Krinzinger'i birçok faturay› iki kez ibraz
ederek 170.000 Euro'luk zarara neden olmak-
la suçluyor. Krinzinger ithamlar› fliddetle red-
dediyor ve harcamalar› önce enstitünün yasal
bütçesinden avans olarak karfl›lay›p sonradan
bakanl›k taraf›ndan çat› yap›m› için aç›lan
özel banka hesab›ndan çekti¤ini ileri sürüyor.
Bakanl›k teftifl kurulu konuyu araflt›rmay›
sürdürüyor. 

Kariyer olana¤›
Kariyer peflinde koflan arkeologlar›n
Avusturya'da sadece iki amac› var: ya Efes
Kay›lar›n›n flefi olmak, ya da ÖAI
müdürlü¤üne getirilmek. Adaylar›n hepsi bir-
birlerini y›llard›r tan›yor. Bu kiflilerin hep bir-
likte ayn› hedefe yönelmelerini sa¤lamak
ancak yetenekli bir grup dinami¤i uzman›
taraf›ndan sa¤lanabilir gibi görünüyor. 
Adaylar, Krinzinger'in yerine geçme savafl›nda
adaylar her türlü arac› meflru sayabiliyor:
Baz›lar›, gizli görüflmelerde rakiplerinin
uzmanl›k veya insanl›k yeteneklerinin yetersi-
zli¤inden yak›n›yor. Ayr›ca bilirkiflilere etki
etmeye çal›fl›l›yor, flans› yüksek adaylar›n
yaflamlar›n›n en gizli ayr›nt›lar›n› içeren kal›n
dosyalar isimsiz olarak bilirkiflilere gönderiliy-
or. Bunun tersi de uygulanmakta: S›ralamada
önlerde olan bir aday›n gerçekten ifle
al›nmas›n› önlemek amac›yla halefli¤inin
kesinleflti¤i dedikodusu ortaya at›l›yor.
Kaynak: PROF‹L 32/6.08.2007/Gottfried
Derka

Avusturya Arkeoloji
Enstitüsü Türkiye'de bulu-
nan Efes Harabelerinin
kaz›s›n› üstlenmifl durum-
da. Fakat Son zamanlarda
bu önemli proje sebebi ile
bilim adamlar› birbirine
girmifl gibi gözüküyor.
Proje ile ilgili sorumluluk
almak için her türlü
entrikaya baflvuran
Avusturyal› Arkeologlar
projeyi de kaybetmekle
karfl› karfl›ya. Konu ile ilgili
Profil Dergisinde
yay›nlanan  Gottfried
Derka imzal› yaz›n›n özeti-
ni ilginize sunuyoruz:



01 RAMAZAN 3 EYLÜL    2007  PERfiEMBE 04:34 06:23 12:58 16:27 19:21 20:58
0022  RRAAMMAAZZAANN 1144  EEYYLLÜÜLL    22000077    CCUUMMAA 0044::3366 0066::2244 1122::5588 1166::2266 1199::1199 2200::5555
03 RAMAZAN 15 EYLÜL  2007 CUMARTES‹ 04:38 06:26 12:57 16:24 19:17 20:53
0044  RRAAMMAAZZAANN 1166  EEYYLLÜÜLL    22000077  PPAAZZAARR 0044::3399 0066::2277 1122::5577 1166::2233 1199::1144 2200::5500
05 RAMAZAN 17 EYLÜL 2007 PAZARTES‹ 04:41 06:28 12:56 16:21 19:12 20:48
0066  RRAAMMAAZZAANN 1188  EEYYLLÜÜLL    22000077  SSAALLII 0044::4433 0066::3300 1122::5566 1166::2200 1199::1100 2200::4466
07 RAMAZAN 19 EYLÜL  2007 ÇARfiAMBA 04:44 06:31 12:56 16:19 19:08 20:43
0088  RRAAMMAAZZAANN 2200  EEYYLLÜÜLL    22000077      PPEERRfifiEEMMBBEE 0044::4466 0066::3322 1122::5555 1166::1177 1199::0066 2200::4411
09 RAMAZAN 21 EYLÜL  2007   CUMA 04:48 06:34 12:55 16:16 19:04 20:39
1100  RRAAMMAAZZAANN 2222  EEYYLLÜÜLL    22000077    CCUUMMAARRTTEESS‹‹ 0044::4499 0066::3355 1122::5555 1166::1144 1199::0022 2200::3366
11 RAMAZAN 23 EYLÜL  2007   PAZAR 04:51 06:37 12:54 16:13 19:00 20:34
1122  RRAAMMAAZZAANN 2244  EEYYLLÜÜLL    22000077      PPAAZZAARRTTEESS‹‹ 0044::5522 0066::3388 1122::5544 1166::1111 1188::5588 2200::3322
13 RAMAZAN 25 EYLÜL  2007   SALI 04:54 06:39 12:54 16:10 18:56 20:29
1144  RRAAMMAAZZAANN 2266  EEYYLLÜÜLL    22000077      ÇÇAARRfifiAAMMBBAA 0044::5566 0066::4411 1122::5533 1166::0088 1188::5533 2200::2277
15 RAMAZAN 27 EYLÜL  2007  PERfiEMBE 04:57 06:42 12:53 16:07 18:51 20:25
1166  RRAAMMAAZZAANN 2288  EEYYLLÜÜLL  22000077  CCUUMMAA 0044::5599 0066::4444 1122::5533 1166::0055 1188::4499 2200::2233
17 RAMAZAN 29 EYLÜL  2007  CUMARTES‹ 05:00 06:45 12:52 16:04 18:47 20:20
1188  RRAAMMAAZZAANN 3300  EEYYLLÜÜLL    22000077      PPAAZZAARR 0055::0022 0066::4466 1122::5522 1166::0022 1188::4455 2200::1188
19 RAMAZAN 01 EK‹M  2007   PAZARTES‹ 05:04 06:48 12:52 16:01 18:43 20:16
2200  RRAAMMAAZZAANN 0022  EEKK‹‹MM      22000077      SSAALLII 0055::0055 0066::4499 1122::5511 1155::5599 1188::4411 2200::1144
21 RAMAZAN 03 EK‹M   2007  ÇARfiAMBA 05:07 06:51 12:51 15:57 18:39 20:12
2222  RRAAMMAAZZAANN 0044  EEKK‹‹MM      22000077      PPEERRfifiEEMMBBEE 0055::0088 0066::5522 1122::5511 1155::5566 1188::3377 2200::1100
23 RAMAZAN 05 EK‹M   2007   CUMA 05:10 06:54 12:50 15:54 18:35 20:08
2244  RRAAMMAAZZAANN 0066  EEKK‹‹MM      22000077      CCUUMMAARRTTEESS‹‹ 0055::1111 0066::5555 1122::5500 1155::5533 1188::3333 2200::0055
25 RAMAZAN 07 EK‹M   2007   PAZAR 05:13 06:56 12:50 15:51 18:31 20:03
2266  RRAAMMAAZZAANN 0088  EEKK‹‹MM      22000077      PPAAZZAARRTTEESS‹‹ 0055::1144 0066::5588 1122::4499 1155::5500 1188::2299 2200::0011
27 RAMAZAN 09 EK‹M   2007   SALI 05:16 06:59 12:49 15:48 18:27 19:59
2288  RRAAMMAAZZAANN 1100  EEKK‹‹MM      22000077      ÇÇAARRfifiAAMMBBAA 0055::1177 0077::0011 1122::4499 1155::4477 1188::2255 1199::5577
29 RAMAZAN 11 EK‹M   2007   PERfiEMBE 05:19 07:02 12:49 15:45 18:23 19:55

H‹CR‹ M‹LAD‹ ‹MSAK GÜNEfi Ö⁄LE ‹K‹ND‹ AKfiAM YATSI

n n Bayram Namaz› Vakti 07:55Bayram Namaz› Vakti 07:55
n n Sahur ve ‹ftar Vakitleri (Viyana)Sahur ve ‹ftar Vakitleri (Viyana)
nn Baden, Mödling ve Teesdorf Viyana ile ayn›.Baden, Mödling ve Teesdorf Viyana ile ayn›.
nn Eisenstadt, Wolkersdorf ve Bruck a.d. Eisenstadt, Wolkersdorf ve Bruck a.d. 
Leitha (1 dk.) Hainburg (2dk.) Viyana’dan önce.Leitha (1 dk.) Hainburg (2dk.) Viyana’dan önce.
nn Bad Vöslau, Wr. Neustadt, Felixdorf, Ternitz, Bad Vöslau, Wr. Neustadt, Felixdorf, Ternitz, 
Pernitz (1 dk.) Amstetten (6 dk.) Gmünd (5 dk.) Pernitz (1 dk.) Amstetten (6 dk.) Gmünd (5 dk.) 
n n Krems, St. Pölten, St. Veit (3 dk.) Viyana’dan sonra.Krems, St. Pölten, St. Veit (3 dk.) Viyana’dan sonra.
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