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Entegrasyona evet kutuplaflmaya hay›r

‹çiflleri Bakan› Platter, tüm Müslümanlar’›n Ramazan Bayram›’n› içtenlikle kutlad›¤›n›
ifade ettikten sonra “Entegrasyona evet ama kutuplaflmaya hay›r” fleklinde aç›klamada bu-
lundu. Avusturya'n›n gerçekten yard›ma ihtiyac› olanlar› desteklemekle do¤ru yolda oldu¤u-
nu, ancak bunu kötüye kullanmak isteyenlere karfl› kesin tav›r al›naca¤›n› ifade etti.

■ Haberin Devam› Sayfa 2’de

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Vatandafl: “Siyasiler elini dinden çeksin”

‘Ja zur Integration nein zur Polarisierung ’

Baflyaz›
Sayfa 2’de

CCiirrkkiinn YYaavvuuzz
HH››rrss››zz kkaavvggaass››

n Haberi Sayfa 4 ve 5’de
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Viyana-‹çiflleri Bakan› Günther
Platter, tüm Müslümanlar’›n Rama-
zan Bayram›’n› içtenlikle kutlad›.
FPÖ'nün ‹slam konusundaki Parle-
mento’daki acil önerisinin görüflül-
mesi s›ras›nda, "Entegrasyonu des-
teklemeliyiz, öncelikle entegrasyonu
talep etmeliyiz. ‹stemedi¤imiz bir
fley varsa, o da kutuplaflmad›r, çünkü
köktencilik kutuplaflmadan do¤ar"
sözlerini yeniledi. Platter, Avustur-
ya'da dininin gereklerini bar›fl içinde
yerine getirenler engellenmemesini,
ancak demokrasiyi tehlikeye düflü-
renlerin cezaland›r›lmadan yaflamla-
r›n› sürdürmelerine izin verilmeme-
sini talep etti. 

Platter, Viyana Caritas müdürü
Michael Landau'nun toplumun da
göçmenlerden do¤al olarak talepleri
bulundu¤u do¤rultusundaki görüflü-
ne kat›ld›¤›n› ifade ettikten sonra,
"Bizim hukuk düzenimizi kabul et-

meyenin burada ifli yoktur. Ülkemi-
ze, hukuk düzenimize, de¤erlerimize
ve dilimize kesin olarak evet denme-
sini talep ediyoruz," dedi.

‹lticac›lar azald›
Platter demecinde yabanc› haklar›

yasas›n›n olumlu etkilerine de de¤in-
di. "Geçen y›l verilen iltica dilekçele-
rinin toplam›nda yüzde k›rk oran›n-
da azalma kaydedilmifltir. Bu y›l da
yüzde on oran›nda azalma görülmek-
tedir." Avusturya'n›n gerçekten yar-
d›ma ihtiyac› olanlar› desteklemekle
do¤ru yolda oldu¤unu, ancak bunu
kötüye kullanmak isteyenlere karfl›
kesin tav›r al›naca¤›n› belirttikten
sonra, Strache'ye yönelik olarak, pa-
nik ve histeri yaratman›n son derece
yersiz oldu¤unu ekledi. "Ancak saf-
dillik da yanl›fl yoldur" dedi. Platter,
entegrasyon tart›flmas›n›n ciddi ve ta-
rafs›z olarak yürütülmesini istedi. 

Platter: “Entegrasyona
evet, kutuplaflmaya hay›r”
‹çiflleri Bakan› Platter, tüm Müslümanlar’›n Ramazan Bay-

ram›’n› içtenlikle kutlad›¤›n› ifade ettikten sonra “Enteg-
rasyona evet ama kutuplaflmaya hay›r” fleklinde aç›kla-
mada bulundu.

B ir Ramazan ay› daha sona ererken, tüm
de¤erli okuyucular›m›z›n Ramazan
bayram›n› candan kutlar›z. Bereketi

bol, hayr› çok olan Ramazan’›, yard›m, ba¤›fl,
rahmet ve ihsan olarak gönüllerde taht kurmufl-
tur. Ramazan’›n taçland›r›lmas› bar›flma günle-
ri olan Bayram iledir.  ‹ster Musevilik ister H›-
ristiyanl›k ister ise mensubu oldu¤umuz ‹slam
gibi tüm semavi dinlerin tek bir ortak mesaj›
vard›r. Bar›fl, insan haklar›, hay›r ve bar›fl için
çal›flmak ve bunlara ulaflmak için nefsle müca-
dele. ‹flte bu bayramda Yeni Vatan olarak gelin
kuçaklaflal›m ve bar›flal›m diyoruz. Çevremizde
kus oldu¤umuz ve belkide incir kabu¤unu dol-
durmayacak nedenlerle görüflmedi¤imiz insan-
lar›n aranmas› ve Bayramda birlikte bir kahve
içilmesine davet ediyorus Özür dilenmesi gere-
kiyorsa ister ad›na büyüklük, ister hatay› kabul-
lenme ve ders ç›karma diyelim, özür dileyelim.
Herkes ama istisnas›z herkes hatalar›ndan ders
ç›kararak bar›fls›n diyoruz. Tüm okuyucular›m›z
bayram› mübarek olsun, dostluk, bar›fl ve daya-
n›flma hep kalplerimizin için-
de rehberimiz olsun. Bar›fla
merhaba, birli¤i merhaba,
Bayrama selam olsun.

YEN‹ VATAN GAZETES‹

BAYRAMINIZ ‹ÇTENL‹KLE
KUTLU OLSUN

Türkiye’ye uçan havayollar› aras›n-
da Avusturya Havayollar› özellikle
hizmette kalite, servislerde, telefonlar-
da beklememe ve an›nda rezarvasyon-
lar› ile en ucuz havayollar› oldu¤u ya-
p›lan bir araflt›rma ile ö¤renildi. Özel-

likle bir ay önce yap›lan Avusturya-
Türkiye aras›ndaki uçufllar uçuzluyor. 

Rezarvasyon için 0 517 89

Avusturya Havayollar› en ucuz
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BÜYÜKELÇ‹ SEL‹M YENEL'‹N
RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Selim Yenel Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Avusturya'da yaflayan sevgili vatandafllar›m ve yurttafllar›m,

Türk ekonomisi dinamizmini koruyarak
önümüzdeki dönemde de büyümesini
sürdürecektir. 

Avusturya'da yaflayan Türk toplumu için
Türkiye'nin AB üyeli¤i özellikle önem tafl›-
maktad›r. Avusturya'da yaflayan Türklerin
her biri Türkiye'nin bu ülkedeki temsilcile-
ridir. Bu bak›mdan, AB üyelik sürecinde,
Avusturya'daki Türk toplumuna da görev-
ler düflmektedir. Bu ba¤lamda, Büyükelçi-
li¤imizin sürdürmekte oldu¤u Avusturya'da
da ülkemizi tan›t›c›, mevcut önyarg›lar› gi-
derici çal›flmalara Türk toplumunun da ifl-
çisi, ifladam›, sanatç›s›, bilim adam›, ö¤ren-
cisi ile katk›da bulunaca¤›na inan›yorum. 

E¤itim önemli
Bu vesileyle, Avusturya toplumu içinde

siyasetten ekonomiye, sanata, bilime,
spora kadar yaflam›n her alan›nda ön pla-
na ç›kan, baflar› kazanan Türkler bulun-
du¤unu görmekten memnuniyet duydu-
¤umu da belirtmek isterim. Bunlar›n say›-
lar›n›n artmas›n› arzu ediyoruz. Bu ba-
k›mdan, ailelere çocuklar›n›n e¤itimine
önem vermeleri ça¤r›s›nda bulunuyorum.

Gençler teminat›m›zd›r
Avusturya'n›n sundu¤u iyi e¤itim im-

kanlar›ndan azami ölçüde yararlanmaya
gayret etmelerini tavsiye ediyorum. ‹yi

yetiflmifl Türk gençleri Avusturya'daki
Türk toplumunun gelece¤inin de temina-
t› olacaklardr. ‹ki kültürlü, iki dilli gençle-
rimiz iki ülke aras›nda dostluk ve iflbirli¤i
köprüsü oluflturacaklard›r. 

Toplumumuzu daha güçlü k›lacak ikinci
husus, birlik ve beraberliktir. ‹flbirli¤i için-
de hareket edecek toplumumuz sorunlar›-
n› daha kolay çözebilecek, sesini daha
güçlü duyurabilecektir. Bu bak›mdan,
özellikle Avusturya vatandafl› olan Türkle-
rin siyasete ilgi göstermelerini tavsiye edi-
yorum. Bu, kendi geleceklerini ilgilendi-
ren konularda söz sahibi olabilmeleri ve
kendi ç›karlar›n› gözetebilmeleri için en
önemli araçt›r. 

Deste¤im tamd›r
Son olarak, Avusturya'da yaflayan va-

tandafllar›m›za, Türkiye'nin her zaman
yanlar›nda oldu¤unu belirtmek istiyorum. 

Bu vesileyle, Türk topluma daha iyi hiz-
met verebilmek amac›yla 1 Eylül 2007 ta-
rihi itibar›yla görev çevresi Viyana, Afla¤›
Avusturya, Burgenland ve Steiermark
olan Viyana Baflkonsoloslu¤umuzun hiz-
mete girdi¤ini de belirtmek isterim. 

Bu düflüncelerle, Ramazan Bayram›n›z›
tekrar kutluyor, bu anlaml› günleri yak›nla-
r›n›z ve tüm sevdiklerinizle birlikte, sa¤l›k
ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum.

Büyükelçi Selim Yenel,
yay›nlad›¤› Ramazan Bayram›

Kutlamas›’nda aileleleri ço-
cuklar›n›n e¤itimlerine çok

önem vermeleri gerekti¤inin
alt›n› flu sözlerle özellikle

çizdi: “Ailelerimizi Avustur-
ya'n›n sundu¤u iyi e¤itim im-

kanlar›ndan
azami ölçüde yararlanmaya

gayret etmelerini tavsiye edi
yorum. ‹yi yetiflmifl Türk

gençleri Avusturya'daki Türk
toplumunun gelece¤inin de
teminat› olacaklardr. ‹ki kül-
türlü, iki dilli gençlerimiz iki

ülke aras›nda dostluk ve
iflbirli¤i köprüsü

oluflturacaklard›r. “
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SPÖ Viyana Eyalet Milletvekil-
leri taraf›ndan imzalanan ve Hür-
riyet Gazetesi’nde yay›nlanan
ilanda ÖVP’li fiirvan Ekinci, Ya-
vuz H›rs›z olarak nitelendirildi.
Viyana Milletvekilleri Omar Al-
Rawi ve Nurten Y›lmaz’›n isimle-
rinin geçti¤i ilan› okuyanlar mil-
letvekilleri aras›nda sürtüflme ve
kavga oldu¤unu söylediler. ‹landa
20. Viyana’da AT‹B’e ait caminin
önünde ç›kan olaylar konu edil-
miflti. 

Ayr›ca ilanda ÖVP’nin baz› uy-
gulamalar› sert bir dille elefltiriili-
yor. Ekici ise bu iddialara, olaylar
bahane edilerek bana sald›r›l›yor.
Bu aç›k bir karalamad›r. Ben iddi-
alar›n hepsini redediyorum. Ben
halk›n yan›nday›m. Viyana’daki
gerçek sorunlar› gözmezden gel-
meyin” diye konufltu

SPÖ, “Yavuz H›rs›z
fiirvan Ekici”

Viyana Milletvekilleri
DI Omar Al-Rawi 
ve Nurten Y›lmaz’

fiirvan Ekici

'Yavuz Hırsız fiirvan Ekici ' bafll›¤› ile günlük gazetelere günlerce ilan
veren SPÖ'lü Ömar Al Rawi ve Nurten Yılmaz ÖVP'li Türk asıllı
fiirvan Ekici'ye Türk toplumunda görülmemifl bir yöntem ile
Ramanz ayının saldırması Avusturya basınına bile konu oldu.

Ciddi kavga
Ekici Atı alanın Üsküdar'ı geçti¤ini farkın-

da de¤il midir? Dammstr.'deki ATIB-Islam
Merkezi binasının geniflletilme istemleri yeni
de¤ildir. 

Ekici arabulucuk yapacak idiyse , olayların
bu kadar geliflmesini beklemesi mi gerekiyor-
du. Buna karflı kurulan, göçmen Müslümanla-
r› üzerinden kıflkırtıcı politika yapan,
'www.mosche-ade.at' adresli intenet sitesi
oluflturulan 'Vatandafl ‹nsiyatifi Dammstr'de
yeni de¤ildir. Sayın Ekici yapacak idiyse, olay-
ların bu kadar geliflmesini beklemesi mi gere-
kiyordu?

K›flk›rtma var
ÖVP milletvekili Wolfgang Aigner'in kıflkırtı-

cı söylemleri semt göçmenleri popülist FPÖ ve

Bafllıkta fiirvan Ekici icin 'Yavuz Hırsız' gibi
Türk dilinin en a¤ır suçlamasında buluna Ömar
Al Rawi ve Nurten Yılmaz ilanda 'ÖVP'nin di-
¤er dinlere ve kültürlere karflı gösterdi¤i anlayıfl-
tan dolayı ÖVP'de yer aldı¤ını söyleyen Viyana
Eyalet ÖVP-Milletvkili fiirvan Ekici tüm gelifl-
melere sadece seyretmektedir' sözlerini sarf etti.
fiirvan Ekici Die Presse Gazertesi’ne SPÖ ve
ÖVP arasında savafl bafllı¤ı verdi¤i haberde
Ömar Al Rawi ve Nurten Yılmaz'ı haks›zca it-
hamlarda bulundukları için mahkemeye verme-
yi düflündü¤ünü belirtti. 

‹flte bire bir ilan metni
Son günlerde 20.Viyana Brigittenau semti

kaygı verici geliflmelere sahne olmaktadır.
1996 yılından beri özenle çalıflmalarını sürdü-
ren Dammstr.'deki AT‹B-‹slam Merkezi yo-
¤un bir flekilde ayrımcı ve ırkçı saldırılara ma-
ruz kalmaktadır. Çok kültürlü ve çok dinli
ortak yaflama yöneltilen tehditler,
Dammstr'de bulunan camiyi hedef alan
13.09.2007 tarihinde ki bir gösteriyle doruk
noktasına kavuflmufltur. Brigittenau. Semti
sakinlerinin gösteriye pek itibar etmemifl ol-
masına ra¤men, bu geliflme Avusturya'da ki
azınlık düflmanı politikaların nasıl ÖVP'nin
seçim malzemesi oldu¤unu göstermesi açısın-
dan önemlidir. ÖVP son günlerdeki söylem-
leriyle, Avusturya genellinde ve özellikle Vi-
yana'da aflırı sa¤ ve ırkçı partilerin tabanına
sıkıflmıfl oylara göz dikti¤ini, açıkça sergilem-
ketdir. 

Arabulucu
Ekici yaptı¤ı Türkçe açıklamada ayrılıkçı

ve kıflkırtıcı gösteri sırasında Dammstr'deki
‹slam Merkezi’nde bulunma nedeninin, ara-
larında 150 aflırı sa¤cı Nazı yanlılarının oldu-
¤u gösterilerle cami yöneticleri arasında ara-
buculuk yapmak istedi¤i oldu¤unu
belirtmektedir. 

Ömer Al-Rawi ve Nurten Yılmaz, fiirvan Ekici'ye ilanlar ile niye Savafl açtı!

Çirkin Yavuz H›rs›z Kavgas›y
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onun aflırı sa¤cı yandafllarına yem olarak sunul-
du¤ununda sayın Ekici kendi partisiden yapılan
ayrımcı ve ‹slam düflmanı söylemlere karflı bile
elefltirel tek söz dahi etmemifltir.

Yavuz H›rs›z (‹lan metni)
SPÖ Ömer Al-Rawi’nin ilan› flöyle devam

ediyor: Brigittenau'da Ekici ev sahibi bastıran
Yavuz Hırsız durumuna düflmüfltür. Ekici
ÖVP Eyalet baflkanı Pröll minare yapımını
yasaklayalım dedi¤inde 'aykırı yabancı' nite-
lendi¤inde Ekici sunmufltur. Kärnten ÖVP'si
camiileri ve minare yapımına yasaklayalım
dedi¤inde de Ekici ortalıkta yoktur. SPÖ'den
ders alması gerekmektedir. 

5HABER

Vatandafl görüflü: “Siyasiler elini dinden çeksin”
Yeni Vatan Gazetesi, Avusturya’da yaflayan vatandafllara ko-

nuyla ilgili görüfllerini ald›. Afla¤›da vatandafllardan al›nan
yorum ve sorular› bire bir dokunmadan yay›nl›yoruz.

20. Viyana’daki AT‹B Kültür Merkezi’nde bulunan Cami etrafın-
daki üzücü geliflmelerin tek suçlusu ÖVP ve orada siyaset yapan ‘Ya-
vuz Hırsız’ diye gazetelere ilan vererek SPÖ’lü Ömar Al Rawi ve Nur-
ten Yılmaz tarafından diye itham edilen fiirvan Ekici midir? Burada
SPÖ Partisi’nin hiç mi suçu yoktur? Son yıllarda özellikle Türk, Arap,
Bosnalı, Arnavut asıll› Müslümanlar’ın ibadet ettikleri camilere bafl-
ta SPÖ’lü Ömar Al Rawi olmak üzere bazı siyasilerin uyum politika-
sı bafllı¤ı ‘dini siyasete’ alet ettikleri alanlara niye dönüfltürüyorlar?

Kiliselere siyaset sokmayan SPÖ ve karflısındaki ÖVP nedense
Müslümanlar’ın camilerine memnuniyet siyaseti sokuyorlar ve kav-
gaların oluflmasını kimse görmüyor mu?

Partiler iftarları bile kendi siyasi flovlarına uyum adı altında sok-
madılarmı? Bu camilere siyaser sokmanın sonunun kıskançlık, oy
için bizans oyunları, karalamalar ve cami temsilcilerini parti çıkarla-
rı do¤rultusunda kullanıldıkları görülmüyor mu? 

Kısa adı IGG olan Islamische Glaubengemeinschaft’ta (Avustutr-
ya Diyanet ‹flleri Cemiyeti) Ömar Al-Rawi hem ‘Uyum danıflmanı’
olarak görev yaparken SPÖ’ye Yefliller Partisi’nden geçerek Viyana
Eyaleti Milletvekili seçildikten sonra  ‘Din ile Siyaset’ birbirine ol-
maması gerekti¤i kadar neden karıflmıfltır?

Ömar Al Rawi SPÖ den Nurten Yılmaz ile birlikte verdikleri ilan-
la fiirvan Ekici’ye ‘Yavuz Hırsız’ derken Ömar Al Rawi’ye niye bir
yandan dini di¤er yandan siyaseti kullanarak insanlar›n önüne ç›k›-
yorsun. ‹ki flapkadan birini at, öyle ortaya ç›k diye bask› yapm›yor. 

SPÖ’nün olumlu politikalarını tabii ki alkıfllayaca¤ız. Ama illa bu-
rada ellerinde iki flapkası olan kiflilere ihtiyaçları var mı? Avustur-
ya’da sadece SPÖ’yü seçen vatandafllar m› vard›r?  IGG’nin Türk din
hocaların din ö¤retmeni diye atama yetkisi ve devlet tarafından ma-
afl verilmesi tüm cami eksenli Türk derneklerini IGG ye göbekten
çıkar iliflkisine ba¤lamaları hofl mudur? fiayet bu normal ise, o zaman

ÖVP de tüm Katolikler’in temsilci bir Papaz’ı Milletvekeli seçsin bir
yandan bu Papaz din bir yandan siyaset yapsa kabul edilir mi?

IGG gibi tüm Müslümanları Partiler üstü bir flekilde Avusturya
Anayasası’nda temsil etme yetkisi vermifl bir Avusturya Diyanet ‹flle-
ri Cemiyeti olarak  IGG den Uyum danıflmanı olarak görev Ömar
Al Rawi ne hakla IGG’yi bir Parti’nin bir flubesi gibi kullan›lmas›na
müsade ediliyor. Türkiye’de Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’ndaki fahri ve
fahri olmayan bir kifli bir Türkiye Partisi’nde Milletvekili olsun. Ka-
bul ediliebilir mi? Bu Diyanet ‹flleri’nin Partiler üstü konumu zede-
lemez ve büyük kavgaların çıkmasına neden olmaz mı? Peki niye
Avusturya’da buna çok do¤almıfl gibi bak›l›yor. Burada ÖVP’de si-
yaset yapan politikacılar, oy veren insanlar veya bürokratlar, polisler
Ömar Al Rawi’nin kah SPÖ adına kah Türkler dahil tüm Müslü-
manlar adına basında demeç vermesi kızdırmaz mı? Müslümanlar’ın
tümüne gönül koydurmaz m›?

Bizim tüm Avusturyalılar ile diyalo¤a ihtiyacımız yok mu?  Bu du-
rum saldırgan FPÖ’lü Strache’nin eline zaten azılı bir SPÖ düflmanı
olan bu insanın eline bir koz verip daha saldırgan yapmaz mı? Strac-
he’nin karfl›s›nda rakip bir Partinin yani SPÖ’nün temsilcisi olan
Ömar Al Rawi’nin devamlı SPÖ adına saldırması ve di¤er gün IGG
adına direk de¤il ama uyum danıflmanı olarak adı geçerek konuflma-
sı bu adamı Müslümanlar’a özellikle Türkler’e karflı azdırmaz mı?
AT‹B dahil bir çok cami merkezli Türk dernekleri IGG bu durumun-
dan artı Demoraktik olmayan tüzü¤ü nedeni ile mesafeli durmasına
hatta üye olması do¤ru mudur? Say›n Ömar Al Rawi burada sadece
SPÖ de görev alsa ve gerekli mesafeyi IGG’ye koysa ve IGG yi par-
tiler üstü bir duruma getirse daha iyi olmaz mı? Bir yandan yangını
çıkaran kifliler öbür tarafdan yangını söndüren itfayiyeci olarak olay
yerine gelirse adama sormazlar m›? ‘Yavuz Hırsız’ diye! Herkesin di-
ni inancı kendine, Allah ile insan arasına kimse giremez. Biz bu in-
sanları bizi Islam adına oralarda temsil etsin diye seçmedik. Hele,
hele Türk toplumun altını oysun, iftira atsın, fitne, fesat çıkarsın, kar-
alasın veya SPÖ ye oy vermeyen Avusturya’lıları kırdırsın diye hiç
ama hiç seçmedik. (Vatandafllardan al›nan sorular ve notlar)

Yavuz Hırsız’›n anlam› nedir?
fiirvan Ekici Yavuz Hırsız suçlama-

sını hak etmiflmidir? Yeni Vatan Gaze-
tesi'nin Yavuz Hırsız sözü hakkında
yaptı¤ı kısa bir arafltırma flöyle: "Ya-
vuz hırsız ev sahibini bastırır. “Biri,
suçunu zarar verdi¤i kimseye yükledi-
¤inde söylenen bir söz” diyor Türk Dil
Kurumu. Ve flu örne¤i veriyor açıklık
getirmek için : "Yavuz hırsız ev sahibi-
ni bastırır sözüne uygun olarak açtı
a¤zını, yumdu gözünü."- Yavuz Hırsı-
zın Türk toplumda di¤er anlamları ise
kısa bir ‹nternet dolaflması ile flöyle :
Piflkin, laf cambazı, arsız, utanmasız
insanların hiç bir fleyden sorumluluk
hissetmeyebilecekleri müdavilinde,
suçsuz insanı bile suçlu yapabilecek-
lerinin paralel anlamlar›na gelebile-
cek manas› bulunmaktad›r.

Ekici’nin cevab›:
ÖVP'li Viyana Eyaleti Belediye Meclis

üyesi Ekici ilanlara bir basın bildirisi ile
cevap verdi: Son günlerde SPÖ içinde
bulundurdu¤u göçmen kökenli siyaset-
çileri aracılı¤ıyla hem flahsıma hemde
partimi hedef aldı. 20. Viyana Bölgesin-
deki ATIB camiisinin inflaası ile ilgili ge-
liflmlerei bahane ederek. Meyve veren
a¤aç tafllan›r diye bir atasözümüz var.
Benim AT‹B yöneticileriyle konuflmam,
onlarla cok iyi ba¤lar›m›n olmas› Say›n
SPÖ yöneticilerini ve Özellikle Nurten
Y›lmaz ve Ömer Al-Rawi’yi tedirgin et-
mifl görünüyor. ‹nsan› karalamak için
harcad›¤›n›z enerjiyi ve ilan paras›n› in-
sanlar›m›za hizmet için harcay›n. 

Günefl balç›kla s›vanmaz
Benim polemi¤e harc›yacak vaktim

yok. Ben ve partim FPÖ’ye destek ver-
medim. Buna ra¤men SPÖ göçmen ve
yerel politikac›lar aras›nda ay›r›m yap-
makta. Paral› ilanlar ile ÖFP ve flahs›ma
karalama kampanyas› yapmaktad›r. K›-
n›yorum. Günefl balç›kla s›vanmaz.
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V‹YANA-Yukarı Avusturya’da
Muharrem S. isimli Türk, uzun
yıllardır birlikte oldu¤u Avustur-
yalı kız arkadaflını hunharca öl-
dürdü. Sevgilisinin boynunu ek-
mek bıça¤ı ile kesen Türk genci
cinayet suçlama ise tutuklandı.
Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri,
olay yerine ambulansla birlikte
geldikleri anda Renete Wolloner
isimli 27 yaflındaki genç kızın ko-
maya girdi¤ini ve hastaneye götü-

rülürken hayatını kaybetti¤ini
söylediler.

Olay flöyle gerçekleflti:
Küçük bir evde yaflayan Türk

genciyle sevgilisinin arasında kıs-
kançlık yüzünden bir tartıflma
çıktı. Tartıflmaya Türk gencinin
bir arkadaflının neden oldu¤u id-
dia edildi. ‹ddiaya göre, Muhar-
rem S.’nin yakın bir arkadaflıyla
birlikte dıflarıya çıkmak isteyen

Avusturyalı kızı zanlı önce bıçak-
la tehdit etti. Ardından kızın
boynunu kesen Muharrem S.
olaydan kısa bir süre sonra tu-
tuklandı. 

Olay Avusturya’da büyük bir
yankı yarattı. Kızın ölüm haberini

alan açılı baba, “Kızımı günler
önce sevgilisi hakkında uyarmıfl-
tım. Ancak uyuralarıma kulak as-
madı. Böyle bir olay olaca¤ını hiç
tahmin etmedik. Ailece bu olay
bizi yıktı. Çok üzgünüm” diye
konufltu.

Türk genci eski sevgilisini k›skançl›k yüzünden hunharca
öldürdü.Gencin uyuflturucu kulland›¤› bile iddia edil-
di. 33 yaflındaki Türk genci Muharrem S., eski kız
arkadaflının, baflka bir arkadaflıyla dıfları çıkmak
istemesi üzerine cinayet iflledi. 

Kıskançlık 
cinayeti
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Nokia kullanıyorsanız can güvenli¤iniz için
telefonunuzun içini açıp bataryasının cinsine
ve üretim tarihini inceleyin. E¤er Aralık 2005
ve Kasım 2006 arasında üretilen BL-5C tipi
batarya kullanıyorsanız açıkça tehlikede ola-

bilirsiniz. Çünkü bu iddiayı ispatlayan yete-
rince üzücü olay yaflandı. Bu bataryalar-

dan bazıları geçti¤imiz ay Hindistan’da
fiarj edilirken patlayarak 3 kiflinin

yaralanmasına neden oldu. Top-
lamda ise flu ana kadar 100 kifli-
nin batarya nedeniyle yandı¤ı öne

sürülüyor. 

Sendromu h›zla yay›l›yor
Nokia meydana gelen olayların ardından bir

duyuru yayınlayarak tüm Nokia kullanıcıların-
dan bataryalarının bu riskli gruba girip girmedi-
¤ini kontrol etmelerini istedi. Kullanmakta oldu-
gunuz cep telefonu pili BL-5C serisinden ise
Nokia web sitesine girerek, pilin arka altyüzün-
de yazılı bulunan 26 haneli seri numarasını yaz-
manız halinde pilin iadesinin gerekip gerekme-
di¤ini görebilirsiniz. Bu biraz zaman alacak bir ifl
gibi görünse de maalesef dünyanın bir numaralı

cep telefonu üreticisinin kabul etti¤i bir gerçek.
Bu nedenle geçti¤imiz ay yaflanan üzücü olayla-
rın benzerleri görülmeden bu uyarıyı ciddiye al-
sanız iyi olur. 

46 Milyon batarya bozuk
Nokia tüketicileri cep telefonlarında kullan-

dı¤ı 46 milyon bataryanın aflırı ısınma nede-
niyle zarar görebilecekleri nedeniyle uyardı ve
de¤ifltirmek üzere geri ça¤ırdı. Geri ça¤ırma
ve de¤iflim maliyetini ise bataryanın üreticisi
olan Matsushita'nın karflılayaca¤ı gelen ha-
berler arasında yer alıyor. Japon elektronik
devi Matsushita'nın bizatihi üretti¤i di¤er
markalar arasında Panasonic, Quasar ve
Technics bulunuyor. Gelinen noktada gele-
cekte benzer bir durumun Panasonic cep tele-
fonlarında da yaflanıp yaflanmayaca¤ı merak
konusu. Bu numaranın bilgilendirme kap-
samıyla karflılafltırılması sonucunda, tüketi-
ciye ücretsiz olarak batarya de¤iflimi sa¤-
lanıyor. Bu model 14 farklı batarya modelin-
den biridir. Bir baflka önemli bir detay ise
Nokia'nın BL-5C bataryasını yalnızca Matsus-
hita üretmiyor.

Nokia cep telefonu kullanan-
lara kötü bir haberimiz

var. Nokia telefonunuzun
bataryas›n› iyi inceleme-

niz gerekiyor.

Nokia telefonu olanlar dikkat!
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IGG’ye Devlet Gazetesin'den sert elefltiriler:

Düflündüren Köfleyaz›s›

Avusturya Devlti'nin sahi-
bi oldu¤u Wiener Ze-
itung'un Genel Yayın

Yönetmeni Andreas Unterber-
ger’in 6 Ekim 2007 ’Tanrı ve gü-
nah hakkında' bafllıklı yazısında
'Islamische Glaubengemeinsc-
haft' olarak bilinen Avusturya
Diyanet ‹fllerine bakan kurulufla
sert elefltirilerde bulunması
Avusturya derin Devletinin gün-
demine bomba gibi düfltü. Yazı-
da Genel Yayın Yönetmeni Un-
terberger, 'Bu kurulu¤un iki
yüzlü oldu¤unu ve daha çok
Arap ve Vahabiler tarafından
tarafından yönetildi¤ini ve buna
Türkler’in yavafl, yavafl tepki
koyduklarını” ifade etti.

‹flte yay›nlanan yazı 
Tanrı ve günah hakkında 
Andreas Unterberger /Wiener

Zeitung 
"‹slam, erkeklerle kadınların

bir arada oturmalarını ve çalıfl-
malarını yasaklar. "

"Kız ö¤rencilerin erkek ö¤ren-
cilerle birlikte sınıf gezilerine ka-
tılmaları veya yüzme havuzlarına
gitmeleri ‹slam'a aykırıdır."

"Irak ve Filistin'deki intihar
komandoları kendilerini Tan-
rı'ya kurban ediyor. Din u¤runa
savaflılıyor."

"‹slam'ın egemen olmadı¤ı
ülkelerde askerlik yapmak gü-
nahtır."

Bu tür vecizelerin listesini is-
tedi¤iniz kadar uzatabilirsiniz.
Bu sözler, El-Kaide videoların-
dan, ya da gözaltına alınan terör
zanlılarının ifadelerinden kay-
naklanmıyor. Aksine, Avusturya
okullarındaki ders saatlerinde
söyleniyor. Bu vecizeler, aylıkla-
rı vergi mükellefleri tarafından

ödenen din dersi ö¤retmenleri-
nin sınıflarda anlattıklarından
alınmıfltır. 

Vaazlara dikkat
E¤itim Bakanlı¤ı da bu sözler

konusunda bilgi sahibidir, ancak
bakanlık, böyle din hocalarını
e¤itmek için Avusturya hükü-
metinden aylık alan adamın
köktenci vaazlarının ses kayıtla-
rına ne kadar az tepki gösterdiy-
se bu sözlere de o kadar tepki
göstermifltir. Üstelik bütün bun-
lar, en saf Yeflillerin bile göç-
menlerin Avusturya yasalarına,
de¤erlerine ve temel haklarına
saygı göstermeleri gerekti¤in-
den söz etti¤i bir dönemde ya-

flanmaktadır. Dahası, politikacı-
ların hemen hepsi, Avustur-
ya'nın Müslümanlar konusunu
ne kadar iyi halletti¤ini ileri sü-
rerek övünmektedir. Bu politi-
kacılar saftır, çünkü hepsi yasal,
resmi “Avusturya Diyanet ‹flle-
ri” (offiziellen Islamische Gla-
ubengemeinschaft) tarafından
aldatılmaktadır. Bu Avusturya
Diyanet ‹flleri, Avusturya'nın
geçmiflteki monarfli hanedanı
kadar demokratik sayılabilir;
burada, ülkedeki Müslümanlar
arasında ufak bir azınlık olduk-
ları halde Araplarla, Vahabile-
rin sözü geçmektedir. Bu inanç
cemaati kötü bir iki yüzlü bir
rol, oynamaktadır: 

Radikaller korunuyor
Dıflarıya karflı ılımlı ve sevimli

görünerek Müslüman olmayan-
ların duymak istediklerini söyle-
mekte, özellikle Viyana SPÖ ör-
gütüyle iyi iliflkiler kurmaktadır.
Buna karflılık içe dönük olarak
radikalleri (polis ifle karıflana
kadar) korumaktadır. Bütün
bunlar kötü, hatta tehlikelidir.
‹yi olan birfley varsa, o da Avus-
turyalı Müslümanların bir bölü-
münün, özellikle aralarındaki
en büyük grup olan Türklerin
artık direnmeye bafllamasıdır.
Onlar hiç de¤ilse ö¤retmenlerin
bu tür vecizelerini toplamaya
bafllamıfltır. Resmi makamlar
uyudu¤u için. 
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Der Standard Gazetesi ya-
zarlar›ndan Michael Völker
altaki yaz›y› kaleme ald›.

Sa¤c› popülist partiler, '‹s-
lamc›lar teröristtir' söylemi
do¤rultusunda camiler, mina-
reler, baflörtüsü, yani ''farkl›
olan'' herfleyle mücadeyi yo-
¤unlaflt›r›yorlar. Kültürleraras›
bir savafl bafllat›l›yor. El Kaide
sempatizan› olan üç flüpheli ‹s-
lamc›n›n tutuklanmas› bunlar

aç›s›ndan çok iyi bir zamana
rastgeldi. FPÖ ile BZÖ ‹slam
düflman› olma, camilere karfl›
ç›kma, Müslüman vatandafllara
çamur atma konular›nda adeta
birbirleriyle yar›fl ediyor.

Çok geçmeden ÖVP de onla-
ra kat›ld›. FPÖ ile birlikte Viya-
na'da bir ‹slam Merkezi aleyhine
yap›lan gösteriyi destekledi. Ka-
rintiya'da Jörg Haider'in camile-
rin yap›m›n›n yasaklanmas› yo-
lundaki önerileri bile ÖVP'ye
yetmedi. SPÖ ise nas›l davrana-
ca¤›n› bilemiyor: Bu tutuma kar-
fl› ç›kmak siyasi aç›dan riskli ve
pek popüler de¤il. Ama baz›lar›
di¤erlerine kat›lman›n çok ileri
gitmek olaca¤› görüflünde. Viya-
na'n›n SPÖ'lü Belediye Baflkan›
Haider'in seçim kampanyas›n›
destekledi¤inden dolay› ÖVP'yi
elefltiriyor, Baflbakan ise aman
bana dokunmay›n der gibi hiç
ortalarda gözükmüyor.

(FPÖ Baflkan›
Strache'n›n yaz›s›)
Haber bomba

gibi patlad›. ‹kinci
kuflaktan üç göç-
men, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›'n›n olay›
tehlikesiz gibi gös-
termeye çal›flarak
belirtti¤i gibi, El Kaide'nin bir
kanad› olduklar› gerekçesiyle
tutukland›. Böylece flimdiye ka-
dar ‹slamc› terörün ABD, ‹ngil-
tere ya da Almanya'n›n sorunu
oldu¤unu düflünenler Perflem-
be günü bu rüyadan uyanmak
zorunda kald›. FDP'li Baum
1974'de halk›n yak›nda camiler-
den namaza ça¤r›lmaktan kork-
tuklar›n› söyleyerek espri yap-
m›flt›. Bugün gerçekler en ka-
ranl›k endifleleri bile aflt›. 

Telfs'te zaten bir cami var, Bad
Vöslau'da yak›nda bir caminin

yap›m›na bafllana-
cak, Viyana'da da
yeni camiler için so-
mut planlar mevcut.
Bu olguyu Avru-
pa'n›n her yerinde
gözlemlemek müm-
kün. Köln'de yap›l-
mas› planlanan bü-

yük cami, k›tan›n tümünde tart›fl-
malara yol açt›. Yaln›z Avusturya
bu tart›flmalar›n d›fl›nda kald›. Bir
huzurlu bir ülkeyiz ya. Kim demifl?

Bu olay›n yol açt›¤› siyasi tepki
önceden belliydi. Baz›lar› soru-
nun ''o kadar da vahim'' olmad›-
¤› görüflündeyken, di¤erleri ör-
ne¤in ‹çiflleri Bakan› Platter ola-
y› önemsiz göstermeye çal›fl›yor.
Geriye ise lobisi olmayan ve te-
dirginleflen halk kal›yor. Yani
k›smen evden ç›kmaya, ya da ço-
cuklar›n›n parklarda oynamas›-
na izin vermeye korkan insanlar.

Viyana - Avusturyalıla-
rın ço¤unlu¤u "‹slam'ın
uzun vadede batı de¤erle-
rimizi tehlikeye düflürme-
sinden" korkuyor.

ÖSTERREICH gazete-
si adına yapılan Gallup an-
ketine katılanların yüzde 57'si bu ifadeyi onaylı-
yor, yüzde 36'sı tehlike görmüyor. Gallup, anket-
te halkın ‹slam terörünü Avusturya için tehlike
olarak de¤erlendirip de¤erlendirmedi¤ini de
arafltırdı. Cevaplayanların 44'ü ‹slam terörünü
tehlikeli buluyor, yüzde 49 bu kaygıya katılmıyor.

Almanca ö¤renmek
ÖVP Genel sekreteri Hannes Missethon, göç-

menler için yükümlülüklerin de belirlenmesini ta-
lep etti: "Almanca ö¤renmek, çalıflmak istemek ve
toplumumuza ayak uydurmak. Avusturya'da bu yü-
kümlülükleri yerine getiremeyenler kendine baflka
bir ülke aramalı." Missethon, yeni cami yapımı tar-
tıflmasından önce camilerde verilen vaazların içe-
riklerinin dikkate alınmasını önerdi: "Yeni cami ya-
pımını tasarlamadan önce, bir camide neler oldu-

¤unu ö¤renmek gerekir. Son za-
manlarda bazı imamlar› bizim de-
¤erlerimizle ba¤daflmayan açıkla-
malar yapmıfltı. Cumhuriyetimiz
bu tür bireylere karflı kendini sa-
vunmalıdır." 

Elefltiri flart
Genel sekreteri, ‹s-

lam'ın elefltirilebilmesi-
ni kesin bir koflul ola-
rak gördü¤ünü belirtti:
"Müslümanların ço-
¤unlukta oldu¤u ülke-
lerin ço¤unun demok-
rasiyle yönetilmemesi
beni düflündürüyor. Bu
ülkelerde ya mollalar,
diktatörler veya krali-
yet ailesi ifl baflında.
Oysa ‹slam'ı elefltirmek
mümkün olmalı ve
dünyanın sonu anlamı-
na gelmemelidir."

Österreich Gazetesi'nin
anketinden flu sonuç

ç›kt›: ‹slam batı 
de¤erlerini tehlikeye

düflürüyor

Hannes Missethon

Teröristler aras›nda

Kim demifl huzurlu ülke diye

Yanl›fl anlafl›labilir

Strache

Haider
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Bakan, “Bu kitap her yerde yaflayan Türkler
için önemli bir bilgi kayna¤ıdır. EU for
YOU, ayrıca kısa adı ESEC Erasmus Euro
Media Awart Kurumu'nca Temmuz 2006'da
“Erasmus Euro Media Awart” ödülüne la-

yık görülmüfltür. Kıtabın Avusturya'dan çıkması bizim
mutlu ediyor ve Türkiye ile aramızda köprü kurulması-
na neden oluyor” dedi. EU for You! Kitap geçti¤imiz ay-
larda Viyana merkezli Neue Welt Verlag yayınevi tara-
fından Türkçe'ye çevrilmifl ve Türkiye'nin bir çok oku-
lunda ö¤rencilere ücretsiz olarak da¤ıtılmaya bafllanmıfl-
tı. Kitap AB lobisi yapmıyor, tüm kurumları basit ve an-
laflır bir flekilde özellikle gençlere ve ilgililere tanıyor. 

Avusturyalı iki önemli gazeteci olan Wolfgang Böhm
ile Otmar Lahodynsky tarafından Almanca yazılan ve ilk
olarak Viyana'da yayınlanan EU for You! isimli kitap bir
çok dile çevrilmiflti. Özellikle Avrupa Birli¤i'ne yeni ka-
tılan ülkeler bu kitabı kendi dillerine çevirmifl ve binler-
ce baskı yapmıfltı. Viyana'da kurulan Neue Welt Verlag
GesmbH tarafından Türkçe'ye çevrilen bu kitaba Avus-
turya Devlet Bakanı Hans Winkler'den övgüler ya¤dı.
Bakan Winkler, “Bu kitap Avrupa Birli¤i için önemli bir
çalıflmadır. Bu kitabın Türkçe'ye çevrildi¤ini ö¤rendi¤im
an çok sevindim.Kitapta Avrupa Birli¤i'nin bütün organ-
ları en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Türkler için
önemli bir kaynak ve önemli bir baflucu kitabı. Türkçe'ye
çevirenlere ve yayınevine teflekkür ediyorum. Harika ol-
mufl. Kıtabın Avusturya'dan çıkması bizim mutlu ediyor
ve Türkiye ile aramızda köprü kurulmasına neden olu-
yor. Türkiye'ye yakınlık artıyor” dedi.

Avusturya'lı Bakan'dan Türkçe kitaba tam
not. Türkçe'ye çevrilen ödüllü EU for
You! kitabına Avusturya Devlet Bakanı
Hans Winkler tarafından övgüler ya¤dı.

Devlet Bakanı 
Hans Winkler 

Bakan’dan tam noty
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Viyana-Ekonomi Üniversitesi ile Dokuz
Eylül Üniversitesi'ne ba¤lı çeflitli fakülte-
lerde e¤itim gören 20 ö¤renci Viyana BFI
Üniversitesi'nin davetlisi olarak Avustur-
ya'ya geldi. 10 günlük bir çalıflma ve e¤itim
alan ö¤renciler bu sürenin sonunda birer
sunum yaptılar.

Ö¤rencilerin sunumlarında ekono-
mik ve sosyal konular ifllendi. Ö¤ren-
ciler ‹kinci Viyana'da bulunan FH
University of Applied Sciences BFI Vi-
enna'da ekonomi, sigortacılık, global ser-
maye gibi konularda e¤itim aldılar. E¤iti-
min sonunda davetli oldukları üniversitenin
akademik kadrosuna ‹ngilizce olarak Tür-
kiye'yi anlattılar. Türkiye'deki dinamikler ve
ekonik veriler ele alınan seminer yaklaflık

iki saat sürdü.
Toplam 20 ö¤rencinin katıldı¤ı bu e¤itim

seminerine dünyanın çeflitli ülkelerinden el-
liye yakın ö¤renci katıldı. Viyana'ya 12 Eko-
nomi Üniversitesi'nden 8'de 9 Eylül Ünive-
sitesi'nden ö¤renci katıldı. Ö¤rencilerin bü-

yük bir bafları yakaladı¤ını söyleyen ‹zmir
Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret
ve Finans Bölümü ö¤retim görevlisi Yrd.
Doç. Dr. Hasan Baklacı, “Ö¤rencilerimiz
burada çeflitli konularda e¤itim aldılar. ‹yi
bir çal›flma dönemi geçirdik” dedi.
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‹zmirli ö¤renciler Viyana'da
‹zmir Ekonomi Üniversitesi ve
Dokuz Eylül Üniversiteleri’ne

ba¤l› çeflitli fakültelerde 
e¤itim gören 20 ö¤renci 10

günlük e¤itim seminerleri için
Viyana’ya geldiler
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A lanya ve Schwechat belediyelerinin
birlikte düzenledi¤i "Türkiye Hafta-
sı" etkinlikleri sona erdi. Schwechat

kentinde düzenlenen etkinlikler kapsamında,
Schwechat Belediyesi Kültür Merkezi'nde
düzenlenen törene Avusturya ve Türk vatan-
daflları katıldı. Alanya Belediye Baflkanı Ha-
san Sipahio¤lu, törende, ilçenin 3 bin yıllık
bir kültüre sahip oldu¤unu belirterek, "Böy-

lesine tarihi bir geçmifle sahip olan ilçemiz
yüzlerce kültüre ev sahipli¤i yaptı. Bugün de
ilçemiz, 35'i aflkın ülkeden 10 binden fazla ki-
fliye ev sahipli¤i yapmaktadır. Önemli bir tu-
rizm merkezi olma özelli¤imizde var" dedi. 

Kardefl flehir iliflkilerinin çok önemli oldu-
¤unu söyleyen Sipahio¤lu, "Schwechat Bele-
diyesi ile 5 yıldır kardefl flehirlik iliflkimiz var.
Bugün burada sizin kültürünüze bir katkı ve

zenginlik katmak is-
tedik" diye konufltu.
‹lk yurtdıflı ziyaretini
22 yıl önce Viyana'ya

yaptı¤ını, bu nedenle de yöreye ayrı bir
önem verdi¤ini belirten Sipahio¤lu, flunları
kaydetti: "Alanya'ya ve Türkiye'ye gösterilen
yo¤un ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz.
Dünya barıflı için en çok ihtiyaç duyulan fle-
yin iletiflimdir. Turizmin, dünya barıflı açısın-
dan önemli bir araçtır. Ülkelerin tanıtımının
sadece turizm ve ticaret için de¤il, uluslara-
rası barıfl ve huzur için de büyük önem taflı-
dı¤ı bilinciyle hareket ediyoruz." Konuk Be-
lediye Baflkan›n› iftara davet eden fiirvan
Ekici ise, “‹ki ülke aras›nda önemli bir kül-
tür ba¤›n›n bulundu¤unu ifade etti. 

Schwechat’ta Alanya haftas› kutland›

Baflkan Hasan Sipahi-
o¤lu’nu iftara davet
eden Milletvekili fiir-
van Ekici, gecenin so-
nunda konuk baflkana
küçük bir hediye ver-
di. Geceye çok say›da
bas›n mensubununun
yan›s›ra Kültür Bakan-
l›¤›’n› temsilen Özcan
Hergül de kat›ld›.

‹ftara da kat›ld›
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Eski Baflbakan Yard›mc›s› Hubert
Gorbach, Vorarlberg eyaletinin
Frastranz kentinden Londra'ya bir

mektup gönderdi. Mektubun al›c›s›, Gor-
bach'›n "my long-time friend" (eski dostum)
olarak söz etti¤i halde, sözde eski dostlu¤una
ra¤men ad›n› sürekli olarak Alistair yerine
Alistar fleklinde yanl›fl yazd›¤› ‹ngiltere Mali-
ye Bakan› Alistair Darling'di. Eski Baflbakan
Yard›mc›s› Hubert Gorbach anlafl›lan ulusla-
raras› düzeyde acil olarak ifl aramakta. Mek-
tubun yaz›ld›¤› ka¤›t dikkate de¤er.

Gorbach, eski makam›n›n cumhuriyet ar-
mal› resmi mektup ka¤›d›n› kullanm›fl. Ne var
ki, devlet armas›n›n olur olmaz nedenlerle
kullan›m› yasak. Asl›na bak›l›rsa, Gorbach'›n
bu ka¤›da mektup yazmas› söz konusu ola-

maz, çünkü antetli
ka¤›t kul-

lan›m› sadece resmi kimli¤i olan kiflile-
re ve devlet makamlar›na özgüdür. ‹s-
tisnalar için önceden izin almak gere-
kiyor. Aksine hareket edenler, devlet
armas›n› kullanmakla “kendilerine res-
miyet süsü vermifl” veya “Avusturya
Cumhuriyeti'nin sayg›nl›¤›na gölge dü-
flürmüfl” ise, kaymakaml›k taraf›ndan
3.600 Euro'ya varan para cezas›na
çarpt›r›l›r. 

Eskiyi unutmak laz›m
Eski Baflbakan Yard›mc›s› Hubert

Gorbach (B), geçmiflte kalan nüfuzu-
nun alametlerinden ayr›lmak istemiyor.
Kurier'in (Perflembe günü nüshas›) ha-
berine göre, bir zamanlar›n BZÖ Par-
tisi politikac›s›, eski makam›n›n mektup
ka¤›d›yla yurt d›fl›nda kendisi ve kendi
dan›flma bürosu için iç aram›fl. Gor-
bach, somut olarak, ‹ngiltere Maliye

bakan› Alistair Darling'e baflvurup
sorununu flöyle anlatm›fl: "The

world in Vorarlberg ist too
small." 

Vorlarlberg küçük ge-
lince. Mektup, bu y›l›n

18 Temmuz günü ya-
z›lm›fl. Mektubun al›c›s›,
Gorbach'›n "my long-time
friend" (eski dostum) ola-
rak niteledi¤i, ama ad›n›
akl›nda tutamay›p Alis-
tair yerine Alistar flek-
linde yanl›fl yazd›¤› ‹n-
giltere Maliye Bakan›
Alistair Darling.

Dünya küçük
Söz konusu Alista-

ir'e eski Baflbakan yar-
d›mc›s›n›n kaderi anla-

t›l›yor. Gorbach, bir-
çok teklif ald›¤›n›, an-
cak turistik flirket sa-
hibi Klaus'a verdi¤i
söz ("handshake") ne-
deniyle bu teklifleri

de¤erlendiremedi¤ini yaz›yor. Aradan bir sü-
re geçtikten sonra art›k kendisine "the world
in Vorarlberg is too small", ('Vorarlberg'de
dünya çok küçük') geldi¤inden bundan böyle
kendi dan›flma bürosunu kurmak istedi¤ini
anlat›yor. 

‹fl bilgimi sunabilirim
"Her zaman haz›r". Gorbach bundan sonra

‹ngiltere Maliye bakan›na, kendisine uygun
bir ifl konusunda bilgisi olup olmad›¤›n› soru-
yor: "If you know about any area of operation
for myself, where I am able to intend all my
experiences and my know-how, please let me
know, I am available anytime for further in-
formation." Baflka bir deyiflle, Gorbach, dene-
yim ve ifl bilgisini sunmaya her zaman haz›r
oldu¤unu aç›kl›yor. Bir telefon yeterlidir.
Gorbach'›n bugün itiraf etti¤i gibi, bu telefon
görüflmesi hala yap›lmam›fl. 

Siyasetçinin yüz karas›
Avusturya`nin eski Baflbakan Yard›mc›s› Gorbach ifl takip eder-

ken nas›l bir rezalete imza atmasina dünya güldü- Eski Bafl-
bakan Yard›mc›s› Hubert Gorbach Cumhuriyetin antetli mek-
tup ka¤›d›yla ‹ngiltere Maliye Bakan›ndan kendisi için ifl iste-

mesi Avusturya'da ve ‹ngiltere bas›n›nda bu kadar rezalet ola-
maz bafll›klar›n›n at›lmas›na neden oldu. 

‹fl takipçisi Avusturyal› eski baflbakan yard›mc›s› dalga konusu oldu
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Avusturya, Türkiye konusunda rotas›ndan ay-
r›lm›yor: AB üyeli¤ine otomatik olarak var›lmas›
söz konusu de¤il, ancak isteklere uygun bir Avru-
pa-Türkiye iflbirli¤i için köprü kurmak istiyoruz."
D›fliflleri Bakan› Ursula Plassnik, Federal fiansöl-
ye Alfred Gusenbauer ile birlikte Türkiye baflba-
kan› Recep Erdogan ve D›fliflleri bakan› Ali Ba-
bacan'la New York'ta yapt›¤› görüflmeden sonra
bu aç›klamada bulundu. 

Zikzak çizmiyoruz
"Türkiye-AB üyelik görüflmelerinde biz, zikzak

çizmeden belli rotas›nda ilerleyen, adil ve sözüne
sad›k bir muhatap olmaya devam ediyoruz", di-
yen D›fliflleri bakan›, müzakerelerin ilk bölümü
olan Bilim ve Araflt›rma fasl›n›n Avusturya'n›n
AB baflkanl›¤› döneminde sonuçland›r›ld›¤›n› ha-
t›rlatt›. "Kendimiz için de¤il, Türk vatandafllar›-
n›n ç›kar› için reform çal›flmalar›n›n aral›ks›z ola-
rak devam etmesini bekliyoruz.

Türkiye'nin Avrupa'ya karfl› yükümlülüklerini

yerine getirmesi talebimiz bakidir,", dedi Plass-
nik. D›fliflleri bakan› ayr›ca, Türk hükümetinin
yeni anayasa konusunda ve özellikle temel ve
az›nl›k haklar› alanlar›nda bugüne kadar att›¤›
ad›mlar›n umut verici oldu¤unu vurgulad›. 

Herkesi ilgilendirir
Molterer: "‹ç güvenlik, vatandafllar› yak›ndan

ilgilendiren Avrupa genelinde bir konudur" 
Kauder CDU-Unterstützung auf europäischer

Ebene für Mitarbeiterbeteiligung zu 
ÖVP genel baflkan› ve flansölye yard›mc›s› Wil-

helm Molterer, Alman parlamentosu CDU grup
baflkan› Volker Kauder'le Sal› günü yapt›¤› görüfl-
mesini izleyen aç›klamas›nda, "‹ç güvenlik vatan-
dafllar› yak›ndan ilgilendiren Avrupa genelinde
bir konudur", dedi.

Kauder, göç konusunda bir de¤er tart›flmas› ya-
p›lmas› gerekti¤ini söyleyerek Molterer'in ve
ÖVP'nin entegrasyon sorunlar›na iliflik talepleri-
ni destekledi. 

Plassnik’in amac› ne
Plassnik: "Avusturya, Türkiye konusunda rotas›ndan ayr›lm›yor" D›fliflleri baka-

n›, Türk baflbakan› ve D›fliflleri bakan›yla New York'ta görüfltü 
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Y aklafl›k 40 eserin yer ald›¤› sergiye ‹s-
tanbul'dan birçok sanatç› kat›ld›. Dr.
Tayfun Belgin ve Lukas Feichtner ta-

raf›ndan haz›rlanan serginin aç›l›fl›na Avus-
turya Kültür Bakan› Dr. Andreas Mailath
Pokorny de kat›ld›. Bakan Dr. Mailath, 'Böy-
le bir sergiyi Viyana'da böyle bir sergiyi gör-
mekten mutluluk duyuyorum. Bu tür sergile-

ri destekliyoruz. Türkiye'nin ve ‹stanbul'un
tan›t›m› aç›s›ndan önemli bir çal›flma' dedi.
Sergi yaklafl›k bir ay süresinde gezilebilinir. 

Çok emek var
Dr. Tayfun Belgin ise yapt›¤› konuflmada,
sergi için çok çal›flt›klar›n› ve önemli sanat-
ç›lar›n bu sergiye kat›ld›¤›n› söyledi. Serginin

ev sahipli¤ini yapan
Lukas Feichtner ise,
bugüne kadar bir
çok sergi açmalar›na
ra¤men bu serginin
kendisini çok heye-
canland›rd›¤›n› be-
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Lukas 

Feichtner

‹stanbul’u

Viyana’da

yaflatt›

‹stanbul Now
VViiyyaannaa’’ddaa  ‹‹ssttaannbbuull  kkoonnuulluu  bbiirr  sseerrggii  aaçç››lldd››..  SSeerrggiiyyii  bbiirr  ççookk  AAvvuussttuurryyaall››

ggeezzddii..  SSeerrggiiyyii  eenn  ççookk  BBüüyyüükkeellççii  SSeelliimm  YYeenneell  ddeesstteekklleeddii..

‹stanbul Now

Lukas 

Feichtner

‹stanbul’u

Viyana’da

yaflatt›
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Avusturya'n›n baflkenti Viyana'n›n en önemli galerilerinden olan Lukas Feichtner Galerie'de "fiimdi ‹stanbul"
(‹stanbul Now) konulu bir sergi aç›ld›. Sergi Türkiye tan›t›m› aç›s›ndan büyük bir
önem tafl›yor. Serginin aç›l›fl›na bir çok önemli isimli kat›ld›. 

lirtti. Feichtner, "‹stanbul’la ilgili bir ser-
gi teklifi geldi¤inde çok sevindim. Güzel
ve baflar›l› bir çal›flma yapt›k. Birçok sa-
natç› arkadafl›m›z› burada misafir etmek-
ten mutluluk duyuyorum. Kültürler ara-
s›ndaki kaynaflma ve farkl› kültürleri
görme aç›s›ndan önemli bir sergi. Dr.
Tayfun Belgin’le güzel bir iflbirli¤i yapt›k.
Eme¤i geçen arkadafllara çok teflekkür
ediyorum’ diye konufltu. 

Avusturya Büyükelçisi Selim Yenel’in
serginin haz›rlanmas›nda büyük eme¤i
bulunuyor. Yenel, serginin haz›rl›k afla-
mas›ndan itibaren bir çok konuda sanat-
ç›lara yard›mc› oldu. 

Önemli eserler
Sergide Bubi, Burcu Perçin, Canan To-

lon, Erinç Seymen, Güçlü Öztekin, Hale
Tenger, ‹nci Eviner, ‹rfan Önurmen,
Kezban Batibeki, Murat Morova, Nazif
Topçuo¤lu, Selda Asal ve Taner Ceylan'›n
eserleri yer al›yor. Sergi 10 Ekim tarihi-
ne kadar aç›k kald›. Ayr›ca sergide bir
çok eserin sat›fl› da oldu. Eserler yaklafl›k
iki bin eurodan bafllayan fiyatlarla gö-
rücüye ç›kt›.

Sergi süresince bir çok Türk ve
Avusturya vatandafl› sergiyi gezdi. Sergi-
nin çok iyi haz›rland›¤›n› söyleyen vatan-
dafllar, Viyana’da bu tür sanatsal faaliyet-
lerin sürekli yap›lmas›n› istediler.

Dr. Tayfun Belgin, bu serginin aç›la-
bilmesi için aylarca çal›flt›¤›n›, bu
tür sergilerin kültürler aras›nda iyi
bir buluflma oldu¤unu söyledi. Ko-
nuflmas›nda çeflitli sanatç›lar›n eser-
lerini de de¤erlendiren Dr. Belgin,
“‹stanbul farkl› bir flehir. Dünyan›n
en güzel flehirleri aras›nda geliyor”
dedi. Serginin aç›l›fl› s›ras›nda Dr.
Tayfun Belgin’e bir çok Türk teflek-
kür etti. Bu çal›flmalar›n d›fl›nda Dr.
Belgin’in bir çok sanat faaliyeti de
bulunuyor.

Baflar›l› bir sergi

FE‹CHTNER

DR. BELG‹N

Viyana Eyaleti Kültür Bakan› Dr. Andreas Ma-
ilath Pokorny, Türkiye’de kültür aktivitelerinin
Avusturya’daki kültür aktivitelerinden daha fazla
oldu¤unu ifade etti. Özellikle ‹stanbul’da hareketli
kültür yaflam›n›n kendilerini k›skand›rd›¤›n› ve ile-
tiflim halinde olunmas› gerekti¤ini söyleyen
Bakan, Türk sanatç›lar›n›n desteklendi¤ini ifade
etti. Bakan, ‹stanbul Now isimli sergisiyle Türk Sa-
natç›lar›’n›n bir nebze olsa kendilerini gösterme
imkan› bulduklar›n› söyledi.
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A vrupa Adalet Divan›: "Karar, yanl›fl
anlafl›ld›.". Mahkeme yetkilileri,
Vatan Gazetesi'ne yapt›klar› aç›kla-

mada, “Bu hüküm, AB ülkeleri birli¤e üye ol-
duklar› tarihten sonra Türklere karfl› göç yasa-
lar›n› zorlaflt›ramazlar anlam›na geliyor. Vize-
siz girifle iliflkin bir yarg› içermiyor” dedi. Yet-
kililer, davan›n sonucunu flu flekilde yorumla-
d›: “Bu karar, gazeteci v.s. gibi meslek sahibi
Türk vatandafllar›n›n AB'ye vizesiz girebilece-
¤inin yolu aç›ld› fleklinde yorumlanamaz.
Türklerin AB'de yerleflme hakk› ve hizmetle-
rin dolafl›m›na iliflkin, iki taraf aras›nda
1963'de yap›lan Ortakl›k Anlaflmas› esas al›n-
mal›d›r. Bu anlaflma Türkiye'ye karfl› göç yasa-
lar›n› zorlaflt›ramayaca¤›na hükmeder. Dola-
y›s›yla her AB ülkesi, birli¤e girifl tarihinde yü-
rürlükte bulunan göç kurallar›n› Türkiye'ye
karfl› uygulamak durumundad›r. Üye ülkeler,
sonraki y›llarda göçmen yasalar›n› de¤ifltiri-
yorsa, bu kurallar Türklere uygulanamaz. ‹n-

giltere'nin, 1973'te birli¤e üye oldu¤u zamanki
göç yasalar›n› Türkiye'ye karfl› uygulamas› ge-
rekiyor. Ancak ‹ngiltere bu yasalar› 1994'te
de¤ifltirerek, Türk vatandafllar›na da zorlaflt›r-
d›¤› yasalar› uygulad›. Bu Ankara antlaflmas›-
na ayk›r›. ‹ngiltere, Türk vatandafllar› için eski
yasalar›n› uygulamak durumunda. ”

Vizesiz giremezsiniz
Avrupa Adalet Divan›, iki
Türk vatandafl›n›n ‹ngilte-
re aleyhine açt›¤› ve geç-
ti¤imiz hafta sonuçlanan

bir dava için Türkiye'de
“baz› serbest meslek
gruplar› için AB vizesi

kalkt›” fleklinde yorum
yap›lmas›n›n yanl›fl oldu-

¤unu aç›klad›.
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SER‹ BORSA
Yay›nlanmas›n› istedi¤iniz ilanlar›n›z için lütfen: 069911640322

SATILIK DÖNER-STAND
9. Viyana Spitelau, U4, U6, Schnellbahn ç›k›fl› üniversite, verkehrsamt,
fernwärme yolu üzerinde. Çal›fl›r durumda haz›r müflterisi olan büfemizi

DEVREN sat›yoruz. • 8 kiflilik Schanigarten • 11.90 m2 
• Sat›fl fiyat› 139.000 Euro • Elektrik, su ve kanal mevcuttur. 

Tel: 0676 941 46 46 - 0676 709 70 59

SATILIK HANDY SHOP
3. Viyana’da Erdbergstr. Üzerinde ulafl›m› çok kolay, çal›fl›r durumda 

Haz›r müsterisi olan dükkan›mizi tüm malzemeleriyle devren sat›yoruz. 
• 30m2 • 2 Kabin • Tam donan›ml›

• 199 Euro kira • 9.900 Pazarl›ks›z sat›fl fiyat›

Tel: 0699 116 23 296

KUAFÖR 
ARANIYOR

Friseur Magdalena’ya ‹s tecrübesi olan, bay ve bayan bölümünde 
çal›smak üzere Eleman al›nacakt›r. (Voll oder teilzeit) 

Tel: 0699 1907 00 14

DÖNER P‹ZZA HAUS
9. Viyana’da Gürtel üzerinde haz›r müflterisi olan ve çok iyi iflleyen

dükkan›m›z› tüm malzemeleriyle birlikte sa¤l›k sorunlar› sebebiyle devren
sat›yoruz. • 25 Sandalyeli • Tam donan›ml› • 74 metrekare • Üniver-

site, Verkehrsamt ve U Bahn duraklar›na yak›n • Bay & Bayan WC

Tel. 0 699 11 81 61 11

SATILIK KUAFÖR SALONU
10. Viyana’da ifllek yol üzerinde önünde tranvay geçen ve yak›n›nda
okullar›n bulundu¤u tam donan›ml› dükkan›m›z› yaln›zl›k dolay›s›yla

devren sat›yoruz. • Bay-Bayan Salonu var • 3 bay koltuk • iki bayan
koltu¤u • 40 metre kare • 322 Euro net kira 

Tel: 0650 621 32 04

SATILIK RESTORANT
4. Viyana'da anayol üzerinde yakınında bir çok resmi daire 

bulunan ve çalıflır durumdaki, hazır müflterisi olan restorantımızı 
devren satıyoruz. 

• 670 euro kira • 200 metrekare • 30 kiflilik oturma alanı

Tel: 01 943 666 99 / 0 699 11 68 38 94

SATILIK SCHITZELHAUS
16. Viyanada Thaliastr.de hazir müsterisi olan Schnitzelhausumuzun

türkiye kesin dönüs sebebiyle devren satiyoruz. • 82 m2 • Kira 780 Euro
• Schanigarten 7 - 23 saatleri arasi calisma müsadeli.

0 699 12 54 93 93 / +90 536 400 50 88

SATILIK TERZ‹HANE
21. Viyana’da ana cadde üzerinde haz›r müflterisi olan çal›fl›r 

durumdaki dükkan›m›z› uygun fiyata devren sat›yoruz.
• Tam donan›ml› 

• 56m2 dükkan • 7 makinal›

Tel: 0699 19 57 02 49

SATILIK HANDY-CALLSHOP
3. Viyana’da Löwengasse’de çal›fl›r durumdaki haz›r müsterisi olan

Handy Callshop üzerine çal›flan dükkan›m›z› devren sat›yoruz. 
• Kiras› 310 Euro • 4 kabin • 3 Bilgisayar • WC içinde • Tam donan›ml›

• Sat›fl Bedeli 7.990 Euro’dur.

Tel: 0699 10 98 47 76

SATILIK STAND
12. Viyana’da Meidlinger Hauptstr. üzerinde büyük ve bahçeli 

büfemizi meslek de¤iflikli¤i dolay›s›yla sat›yoruz.
• 12 Metrekare büfe • Pizza Döner üzerine çal›fl›yor

• Schanigarten 8 kiflilik 

ELEMAN 
ALINACAKTIR

20. Viyana’da hizmet veren Kuaför Salonumuza bay eleman al›nacakt›r. 

Tel: 0699 11 64 25 36 

SATILIK DÖNER PiZZA SCHNiTZELHAUS
12. Viyana'da Meidlingerhaupstr. yürüme yolu üzerinde hazır mü?terisi

olan dükkanımızı tüm malzemeleriyle birlikte "ASKERLiK" sebebiyle
devren satıyoruz. • 10 Sandalye • 50 metrekare dükkan

Schanigarten 10 Sandalyeli • Tam Donanımlı • 40 metrekare keller

0 699 111 78 613

Yay›nlanmas›n› istedi¤iniz ilanlar›n›z için lütfen: 069911640322

Tel: 0699 10 93 57 39 Lütfen ciddi olan aras›n

y
e
n
i
 
v
a
t
a
n
 
8
3
_
s
o
n
x
x
 
 
9
/
1
0
/
0
7
 
 
1
9
:
0
8
 
 
P
a
g
e
 
2
3



24 HABER Yeni VATAN
EK‹M 2007 SAYI 83

V iyana ilk Yardım ekipleri Viyana'nın
sa¤lıklı yaflam sisteminin önemli bir
parçasıdır. Onlar ilk müdahalede

bulunuyor, kaza anında olay yerine hızlı bir
flekilde ulaflıyor ve a¤ır yaralıları hemen has-
taneye yetifltiriyorlar. Viyana ‹lk Yardım
Ekipleri'nin Baflhekimi Dr. Alfred Kaff, “Bir
çok insan ilk yardım araçlarının, hasta
taflımakla da sorumlu oldu¤unu sanıyor. Bu
tabii ki de yanlıfl. 

E¤er bir insan sa¤lık kontrolleri için hasta-

neye gitmesi gerekiyorsa o zaman hasta
taflıma aracını ça¤ırabilir. Bunun yanı sıra ilk
yardım araçları sadece Acil durumlarda kul-
lanılmaktadır“ dedi.

144 hayat kurtarır
E¤er insan kendini hasta hissediyorsa an-

cak akut bir durumda bulunmuyorsa, muha-
kak ev doktorunu aramalıdır. Hastanelerin
acil servisini ise geceleri veya haftasonları ge-
linmelidir. Acil durumlarda ise Viyana ilk
yardım biriminin ücretsiz Telefon Hattı olan
144 aranmalıdır. Viyana ‹lk Yardım ekibinde

yaklasık 554 hasta bakıcı ve 73 Doktor Acil
Servis Bölümü'nde 24 saat boyunca hastalara
ilk yardım uyguluyorlar. Bu ekip bu yıl daha
da geniflletildi. Bunun yanı sıra hastaların
hizmetinde bulunan 19 acil yardım doktoru
da bulunuyor.

Müdahaller ücretli
Her ilk yardım müdahalesi yaklaflık 451

Euro tutmakta. Tabii ki acil bir durumda
taflınan hasta ücretsizdir. Ancak Acil servisi
gereksiz yere arayan ve mesgul edenlerin ce-
zasını tüm vergi mükkellifleri ödüyor. 

Viyana-‹lk Yardım ekipleri günde
ortalama 485 kez acil göreve
ça¤rılıyor. Ça¤rıldıkları bir çok
görevin aslında acil olmadı¤ı
sonrada tespit ediliyor. Bu ilk

yardım müdahalelerinin her
ne kadar bir ço¤u o kadar acil

olmasada, günlük çalıflmayı
artırıyorlar. ‹lk Yardım Organi-
zasiyon Kurumu temsilcileri,
ilk yardım ekipleri hakkında

ayrıntılı bilgi verdi.

Ambulans Taksi de¤ildir!

Wiener Rettung 0-24
Acil Durumlar için Tel 144
Ärztefunkdienst 141141
Pazartesi’den Cuma’ya 
saat 19-7 arasında 
Samstag, Sonntag, Feiertag 
saat 0-24 arasında
AC‹L OLMAYAN
Krankentransport 0-24
Örne¤in:
Arbeiter-Samariter-Bund 8914489144
Die Johanniter 476 00
Rotes Kreuz 521 44
Malteser Hospitaldienste 536350
Geceleri ve haftasonlar› bir çok dok-
tor acil servislerde hizmet veriyor.

B‹LG‹ KUTUSU

Acil sa¤l›k durumda kimden
yard›m alabiliriz?
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Efes Antik Kenti Kazı Baflka-
nı ve Avusturya Arkeoloji Ensti-
tüsü Baflkanı Ordinaryus Prof.
Dr. Fritz Krinzinger, bu yılki ka-
zı çalıflmalarının sona erdi¤ini,
toplam 14 projenin tamamlan-
dı¤ını bildirdi. Ord. Prof. Dr.
Krinzinger, Selçuk Belediye
Baflkanı H. Vefa Ülgür'ü maka-
mında ziyaret ederek, 10 yıldır
yürüttü¤ü Efes kazı baflkanlı¤ı
görev süresinin doldu¤unu, kazı
baflkanlı¤ını Doç. Dr. Sabine
Ladstaetter'e bıraktı¤ını söyledi. 

Kazı baflkanlı¤ı resmi devir
teslim töreninin bu yılın kasım
ayında yapılaca¤ını kaydeden
Ord. Prof.Dr. Krinzinger, görev
süresinin dolması ve emekliye
ayrılması nedeniyle, 10 yıldır
Efes'te bilimsel olarak kendini
kanıtladı¤ını düflündü¤ü Doç.
Dr.Sabine Ladstaetter'in görevi
devam ettirece¤ini söyledi. 

Efes Antik Kenti'nin bilimsel
olarak "iyi ellerde olaca¤ını" ifa-
de eden Ord. Prof. Dr. Krinzin-
ger, bu yılki kazı çalıflmalarının
sona erdi¤ini, 14 projenin ta-
mamlandı¤ını bildirdi. 

Bu yıl kazı çalıflmalarında ta-
mamlanması planlanan "Yedi
Uyurlar", "Oktegon" ve "Emekli
Kadınlarla Yürüme" projeleri-
nin önümüzdeki sürece kaldı¤ı-
nı anlatan Ord. Prof. Dr. Fritz
Krinzinger, emekli olduktan
sonra da Efes kazı çalıflmalarını
takip edece¤ini belirtti. 

Selçuk Belediye Baflkanı H. Ve-
fa Ülgür, Krinzinger'in "Selçuk ve
Efes Antik Kenti" hayranı oldu¤u-
nu, emekli olmasına ra¤men bu-
radan ayrılamayaca¤ına inandı¤ı-
nı söyledi. Ülgür, çalıflmalarından
dolayı Krinzinger'e teflekkür ede-
rek, yeni kazı baflkanı Sabine
Ladstaetter'e de baflarılar diledi. 

Krinzinger, Efes'ten 
emekli oldu

AB Komisyonu, ye-
ni madeni euro'la-
rın dizaynında
Türkiye'yi de
Avrupa harita-
sına dahil eden
kendi önerileri-
nin üye devlet-
lerce de¤ifltirildi-
¤ini do¤ruladı. 

Ekonomik ve pa-
rasal ifllerden sorumlu
AB Komisyonu Üyesi Joaquin
Almunia'nın sözcüsü Amelia
Torres, Euro Bölgesi'ne dahil
olacak yeni ülkelerde piyasaya
sürülecek madeni euro'larda,
AB'ye dahil olan yeni ülkelerin
da temsil edilmesine karar ve-
rildi¤ini hatırlatarak, bu kap-
samda 2007 yılı baflında euro
kullanmaya bafllayan Sloven-
ya'yla önümüzdeki yıl baflında
Euro Bölgesi'ne dahil olacak

Kıbrıs Rum Kesimi
ve Slovenya için

yeni tasarıma
gerek duyuldu-
¤unu bildirdi.

“Buradaki
temel fikir kü-
çük bir madeni

para üzerinde
tüm Avrupa'nın

temsil edilmesi de-
¤il” diyen Torres, yeni

madeni paralar için AB Ko-
misyonu'nun üye devletlere
sundu¤u dizayn önerisinin de-
¤ifltirildi¤ini kabul etti.

Haritadan Türkiye'nin çıka-
rılması için Kıbrıs adasının ye-
rinin de¤ifltirilmesi konusun-
da “yorum yapamayaca¤ını”
belirten Torres, “Geçmiflte
nasıl olduysa (AB'ye) yeni
üyeler katıldı¤ında (dizayn)
de¤iflir” dedi.

AB’den çirkin karar
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Avusturya’da ırkçı uygulama
GEÇENLERDE Avusturya’nın bafl-

kenti Viyana’ya THY ile uçan bir arka-
daflım anlattı. Avusturya polisinin "ifl-
kencesi" daha uça¤ın kapısındaki vize
kontrolüyle bafllamıfl. Pasaport kontro-
lünden geçip sıra bavulları almaya ge-
lince de devam etmifl. Arkadaflımın an-
lattı¤ına göre, sadece Türk yolculara
karflı yapılan bir uygulamayla bütün ba-
gajlar tek tek kontrol edilmifl, bagajlar-
da bulunan yiyecek türü maddelere atıl-
mak üzere el konulmufl. El konulmakla
da bitmiyor, atılacak maddeler tartılıyor
ve kilo baflına belli bir "atma ücreti" de
talep ediliyormufl. Açıkça ırkçı ve ay-
rımcı bir tutum! Ve bu tür ayrımcılıklar-
la mücadele konusunda toplum olarak
son derece örgütsüzüz.

Ne bir araya gelerek bu tür ayrımcı
uygulamalara karflı sesimizi yükseltebili-
yoruz ne de görevleri gere¤i bu tür ay-
rımcılıklarla mücadele etmesi gereken-
lerin umurunda oluyoruz.

Uzun yıllar boyunca bu ülkede de-
mokratik hakların kullanılması çin ör-
gütlenmek en büyük suçlardan biri ol-
du¤undan bu durum çok normal

aslında.Demokratik haklarımızı kullan-
mayı ö¤renmedi¤imiz sürece, dünyanın
öteki ucuna da gitsek bu tür haksızlık-
larla karflılaflmamız da çok normal. 

Almanya’dan Türkiye'ye seyahat
eden baz› yolcular›n uçakta namaz k›l-
mak istedikleri, bunun için de hostes-
ten pilotun uça¤›n yönünü k›bleye çe-
virmesini istedikleri iddia edildi. Hos-
teslerin en çok karfl›laflt›¤› sorulardan
birinin de k›blenin yönü ile ilgili oldu-
¤u belirtildi. Uçufl harekat uzmanlar›-
n›n kurdu¤u Dispeçerler Derne¤i (AC-
DA) Yönetim Kurulu üyesi Ça¤atay
Uysal, uçufl s›ras›nda kabin ekibinin
yolcular›n farkl› talepleriyle karfl›laflt›-
¤›n› söyledi. Bunlardan en ilgincinin
yolcular›n, uça¤›n yönünün k›bleye
çevrilmesi oldu¤unu kaydeden Uysal,
flöyle devam etti: “Baz› yolcular, namaz
k›lmak için hostesten, pilota uça¤›n yö-
nünü k›bleye çevirmesini söylemesini

istiyor. Baz› yolcular ise k›blenin ne ta-
rafta oldu¤unu soruyor. Bu tabii ki
mümkün de¤il. Hostesler ise genellikle
'k›ble kalbimizde' diye yan›t veriyor.
Bu sorular daha çok, Almanya'n›n
Köln, Düsseldorf, Hollanda'n›n bafl-
kenti Amsterdam ve Avusturya'dan
Türkiye'ye seyahat eden yolculardan
geliyor.'' Uysal, genellikle namaz saat-
leri yaklafl›nca bu sorular›n geldi¤ini
belirterek, “Uçakta namaz k›lmak iste-
yen yolcular k›bleye dönüp namaz k›l-
mak istiyor, ama bunu saptamak müm-
kün de¤il. 'K›ble ne tarafta' diye soran
yolcuya, 'K›ble içimizde' diyoruz. K›b-
leyi soran ya da uça¤›n yönünü k›bleye
çevirmek isteyen yolculara yard›mc›
olam›yoruz'' diye konufltu.

26 HABER Yeni VATAN
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Uçakta k›ble sorusu

Dispeçerler Derne¤i Yönetim Kurulu üyeleri

Hürriyet Gazetesi yazar›
Mehmet Y›lmaz Avustur-
ya Havaalan›’nda Türk-
ler’e yönelik çirkin man-
zaray› flöyle dile getirdi.

Avusturya Havaalan› ve Türkler
Yo¤un bak›m tepki topmalamaya devam ediyor
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Enerji konusunda danıflmanlık günü-
müzde çok aranıyor ve ilgi topluyor: Wien
Energie Haus’un Eylül 1997‘de açılı¤ından
bugüne kadar geçen on yıl içinde yaklaflık
700.000 ziyaretçi bu merkezin sundu¤u çe-
flitli bilgilerden yararlandı. Enerji danıfl-
manlı¤ı, 2.047 rehberli tur, 50 sergi ve de¤i-
flik konularda 2.360 etkinlikle Wien
Energie’nin Viyana 6. bölgedeki hizmet bö-
lümü sevilen bir danıflma ve iletiflim merke-
zi haline geldi. 

Wien Energie Avrupa’nın en modern da-
nıflma merkezlerinden biri olan bu bölüm-
de müflterilerini bilinçli enerji kullanımı ko-
nusunda destekleyip bilgilendiriyor. Isınma
masraflarını azaltacak uygun ısı yalıtımı ve-
ya yeni enerji biçimleriyle evlerde elektrik
enerjisinden tasarruf etme yolları. Özel e¤i-
tim görmüfl enerji danıflmanları enerji ta-
sarrufu yapmak için de¤erli fikirler vermek-
te ve böylece çevre ve iklim korunmasına
katkıda bulunmaktadır. 01-58 200 numara-
lı telefondan hemen bir randevu alın. Wien
Energie Haus uzmanları yılda yaklaflık
35.000 danıflma görüflmesi yapıyor. 

‹lginç enerji
Wien Energie Haus’un 18 bilgi merkezi

ziyaretçileri deney ve karflılafltırma yapma-
ya davet ediyor. Bilgi merkezlerinin konu
yelpazeleri ev aletlerinden U de¤eri terazi-
sine, yalıtım uygulamasından Viyana’da
enerji tüketimine kadar farkli konuları kap-
samaktadır. 

U de¤eri terazisi, konukları, evlerde yalı-
tımı yenilemeden önce farklı duvar ve tavan
elemanlarının sonuçlarını karflılafltırmaya da-
vet ediyor. En önemli yapı elemanlarının par-
çalarıyla gerçekçi yapı önlemleri örnek olarak
uygulanabiliyor. Bir bilgisayar programı örne-
¤i yalıtım özellikleri açısından de¤erlendiri-
yor. Wien Energie Haus uzmanları planlama-
dan enerji uygulamasına kadar her aflamada
bilgi vererek yardımcı oluyor. 

Çok yönlü görünüm: Bir model kıfl ayların-
daki dıfl sıcaklı¤ı oluflturuyor ve farklı pence-
relerin yalıtım de¤erlerini gösteriyor. Pence-
reler evin en zayıf noktası olmak zorunda
de¤il. Yalıtım de¤erleri yüksek modern pen-
cereler ve uygun planlamayla enerji tasarrufu
sa¤lamak bile mümkün oluyor. 

Merkezlerden biri gizli enerji tüketicileri
konusunda bilgi veriyor. ‹ster TV, video veya

çanak anten olsun, isterse bilgisayar veya sa-
dece basit bir cep telefonu flarj aleti, - bu araç-
lar kullanılmayıp „Stand-by“’da hazır bulun-
duruldukları sürece bofl yere enerji sarf
ediyor. Tek tek ele alındıklarında tüketimleri
az olsa bile toplamda oldukça önemli enerji
miktarına ulaflıyor. Aletleri prizden çekmekle
bir hanede yılda 80 Euro’ya varan enerji ta-
sarrufu yapmak mümkün. ‹sterseniz flalterli
seri priz de kullanabilirsiniz. 

Afganistan, Küba ve sihirli dünyalar 
Wien Energie Haus, genifl kapsamlı servis

paletine olabildi¤ince çok sayıda müflterisinin
dikkatini çekebilmek için düzenli aralıklarla
farklı konularda sergiler de tertipliyor. Konu-
lar „Afganistan – Karflıtlıklar Ülkesi“, „Küba
‹zlenimleri“, “Sihirli Dünyalar ve Harika Ses-

ler“bafllıklarında da görüldü¤ü gibi çok farklı
ilgi alanlarını kapsamakta. Ziyaretçi sayıları
bu tasarımın baflarısını onaylıyor. On yıldır su-
nulan sergileri flimdiye kadar 450.000’, aflkın
ziyaretçi gezdi. Bu ba¤lamda, ellinci sergi ola-
rak 3 Ekim 2007 tarihinde açılan „Duyuları-
mız: Dünyaya açılan pencere“ bafllıklı sergi,
dokunma, görme, duyma, koku ve tat alma
duyularını iflliyor. Wien Energie Haus’un ana
temasına uyarlayıp, „Enerjiyi yaflamak, do-
kunmak ve kavramak“ da diyebiliriz. 

WIEN ENERGIE-Haus, 6, 
Adres: Mariahilfer Str. 63
Pazartesi-Çarflamba
9–18, Perflembe. 9–20, Cuma. 9–15
Wien Energie Hau’un on uzmanı enerji ko-

nusundaki bütün sorulara karflılık veriyor.
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Wien Energie müflterilerinin ser-
vis merkezi onuncu kurulufl y›l›-
n› kutluyor. Bu merkezden sa-
natsal aktivitelerin yan›s›ra bilgi
de alabilirsiniz.

Kuruluflunun 10. Y›l›
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1- Düflünüyordum da...
E¤er kad›n "Düflünüyordum da" diye bafllayan bir

cümle kurarsa, ortada gerçekten ciddi bir durum var
demektir. Size bir evlilik konusu açabilir ya da ayr›l-
maktan bahsedecek olabilir. Bunun baflka versiyonla-
r› da vard›r; "Beni niçin seviyorsun?" gibi... Bir kad›n
bu sözle konuya girerse, erke¤in kurtulabilece¤i ya da
kendini hakl› ç›karabilece¤i pek bir fley kalmaz.
Önemli olan üste ç›kmakt›r ve kad›n bunu her daim
baflar›r.

2- Adam ol!
Bir erkek için erkekli¤inin sorgulanmas› son derece k›r›-

c›d›r. Bir kad›n erke¤e bu cümleyi sarf etti¤inde, karfl›lafla-
ca¤› her türlü sözlü sald›r›ya haz›rl›kl› olmal›d›r.

3- Ailem seninle tan›flmak istiyor.
Bunun anlam›, "Art›k iliflkimizde ciddi bir ad›m atmam›-

z›n zaman› geldi"dir. Bunu birlikte ç›kt›¤›n›z bir yemekten
dönerken onu eve ça¤›rarak spontane hale getirebilecek-
ken, gelecek planlar› konusunda onu endiflelendirirsiniz.
Kendi duygular› ve sizin sadakatiniz konusunda güvensiz-
likleri sürerken "Ailemle tan›flacaks›n" demeniz gerçekten
korkutucu olur. 

4- Bafl›m a¤r›yor
Bunun anlam› akflam hiçbir aksiyon olmayaca¤›d›r. Bu

sözü duymaktan gerçekten nefret ederler, ama karfl›lar›n-
daki gerçekten yorgunsa ›srar etmekten vazgeçerler.

5- Ne düflünüyorsun?
En kilit sorudur. Gerçi bütün kad›nlar, karfl›lar›nda bofl

bofl bakan ve derin düflüncelere dald›¤› her halinden belli
olan erkeklere ister istemez "Ne düflünüyorsun" diye soru-
verirler. Ancak bu hareket çok yanl›flt›r ve size karfl› tüm
sempatisini yitirmesine neden olabilecek kadar a¤›r sonuç-
lara yol açabilir. 

6- Beni çekici buluyor musun?
Kendimiz ve d›fl görünüflümüzden rahats›z oldu¤umuz

zaman bu soruyu hemen partnerimize sorar›z. Amac›m›z
"Evet" cevab›n› almakt›r. Ancak bu karfl› taraf için hiç de
kolay olmayan bir soru... "Evet" dese "Neden belli etmiyor-
sun" diye karfl›l›k verir, "Hay›r" dese "Kesin aldat›yor" pa-
ranoyas›na kap›l›r›z çünkü... E¤er karfl›m›zdakinin düflün-
celerine sayg› duyuyorsak, bu soruyu daha yumuflak flekil-
de sorabiliriz. Mesela "Üstümdeki jean güzel mi?" 

7- Bende bir farkl›l›k görüyor musun?
Dünyan›n neresine giderseniz gidin kad›nlar bu soruyu

erkeklere sorarlar. Neden? Bizdeki hiçbir de¤iflikli¤in far-
k›na varmazlar da ondan. Bu tarz fleyler onlar›n ilgi alan›n-
da de¤ildir. Özellikle saç›n›z› kestirdi¤inizde fark etmeme-
si, ilerde de fark etmeyece¤i anlam›na gelmez. Biraz sab›r... 

8- Arkadafl›m hamile (ya da niflanland›)
Bir erkek için yeterince manidar... Çünkü e¤er en yak›n

arkadafl›n›z hamileyse ya da niflanland›ysa s›ra otomatik
olarak size gelmifl demektir. Bu erke¤in huzurunu kaç›ran
bir durumdur. Haliyle partnerinizin bu cümleden hofllan-
mas›n› gerektiren tek bir nokta bile yok.

9- Konuflmam›z gerek...
Herkes bilir ki bu, ciddi dönüm noktalar›ndan önce sarf

edilen bir cümledir. Sizden ayr›lacak m› yoksa baflka bir
sorunu mu dile getirecek, erkek, karfl›s›ndaki kad›n konu-
flana kadar bunu anlayamaz. Gün içinde "Seninle konufl-
mam gerek" cümlesini duyan bir erkek, akflama kadar bon-
cuk boncuk ter döker. Sizin böyle bir cümle kurman›za f›r-
sat vermemesini umut ediyoruz.

10- Eski sevgilim...
Kad›nlar eski erkek arkadafllar›n› konunun bir parças›
yapmaktan özellikle kaç›n›rlar. Ancak bazen spontane ola-
rak a¤›zdan bu sözcükler dökülebilir. Aman ha! Kimseyle
yeni sevgilinizi k›yaslamay›n. (Vatan)Er
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r ‹flte bir erke¤in bir kad›ndan as-
la duymak istemeyece¤i söz-

ler... Bir erke¤i hangi söz nas›l
etkiler. Bir erkek hangi sözcü-
¤ü duydu¤u zaman sinirlenir.
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H indistan Times gaze-
tesinin haberine göre,
Palaniappan adl› yar›

felçli yafll› kad›n› çöplükte bir
Hintli çift buldu. Yafll› kad›n,
kendisini kurtaran çifte, en küçük
k›z›yla di¤er aile bireyleri aras›n-
da kendisine kimin bakaca¤› hak-
k›nda tart›flma ç›kt›¤›n›, ard›ndan
k›z›n›n yan›na o¤ullar›n› da ala-
rak kendisini çöplü¤e att›¤›n› an-
latt›. Palaniappan'›n bu flekilde
ailesi taraf›ndan d›flar› at›lmas›na
öfkelenen siyasetçiler, yetkili ma-

kamlardan söz konusu aileye kar-
fl› önlem almas›n› isteyeceklerini
bildirdi.

Sosyal Refah Bakan› Poongot-
hi de, yetkililerden yafll› kad›n›n
bak›m›n›n sa¤lanmas›n› istedi¤i-
ni, kad›n›n çocuklar›na karfl› dava
aç›laca¤›n› söyledi.

Kad›n› bulan çiftçi ise verdi¤i
ifadede, kad›n› buldu¤u ilk anda
yafll› annenin durumunun çok
kötü oldu¤unu ve böyle bir olay
beklemediklerini söyledi. Olay
Hindistan’da genifl yank› yaratt›.

Anne çöpe at›l›r m›?
Hindistan'›n güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde, k›z› ve torunlar› taraf›ndan istenmeyen 75 yafl›ndaki

anneanne çöplü¤e at›ld›. Bakanl›k anneyi çöpe atan aile bireylerini mahkemeye verdi.

Viyana-‹ki önemli insan haklar› kuruluflu
“Günlük yaflamda eflit haklar” isimli yeri bir
broflür yay›mlad›. Broflürde günlük yaflamda
insanlar›n karfl›laflt›klar› haks›zl›klarla nas›l mü-
cadele edebilecekleri anlat›l›yor. Özellikle ›rk-
ç›l›kla mücadele çal›flmalar›ndan edinilen de-
neyimler, ayr›mc›l›¤›n öncelikle günlük
yaflamda geliflti¤ini göstermektedir. Bireyler s›k
s›k ayr›mc›l›kla karfl›lafl›r: genel tafl›t araçlar›n-
da, okul veya ifl yolunda, al›flveriflte, bofl zaman-
lar›nda gittikleri bir lokalde ve hatta doktorda.
ZARA 'n›n (Zivilcourage und Anti-Rassis-
mus-Arbeit) 2000 y›l›ndan bu yana yay›mlad›-
¤› ›rkç›l›k raporlar›nda da görüldü¤ü gibi bu ay-
r›mc›l›k biçimleri son y›llarda hemen hiç
de¤iflmemifltir. Eflit muamele yasas›n›n yürür-
lü¤e girmesinden bu yana ayr›mc›l›k etkisi al-
t›nda kalanlar›n yasal statüsü geliflmifltir.

Hukuk yolunu destekliyor
Ludwig Boltzmann ‹nsan Haklar› Enstitüsü
taraf›ndan derlenen „Günlük Yaflamda Eflit
Haklar“ adl› broflür, günlük yaflamda ayr›m-
c›l›ktan korunma konusunu ilk kez ayr›nt›l›
biçimde ele almaktad›r. Bu broflürde çeflitli

olanaklar s›ralanarak ayr›mc›l›¤a hedef olan
kiflilerin haklar›n› aramalar›na destek veril-
mektedir. Güncel yaflamda ayr›mc›l›¤›n ne
oldu¤u örneklerle aç›klan›p ayr›mc›l›¤›n bu
türüne karfl› koymak için yap›lmas› gereken-
ler aç›klanmaktad›r. Broflür, destek ve dan›fl-
ma olana¤› sa¤layan kurulufllar› tan›tmakta-
d›r. Broflürün yazar› Katharina Köhler'e
göre: „Önemli olan ilk ad›m, kiflinin günlük
yaflam›nda ayr›mc›l›¤a hedef oldu¤unu fark
etmesidir. Bu tür kötü olaylardan sonra hak-
k›n› aramas› için çeflitli olanaklar bulunmak-
tad›r, ancak bu olanaklar yeterince bilinme-
mektedir. 

Çok sesli
Alt› ayr› dilde yay›mlanan broflür bu olanakla-
r› aç›klamakta ve söz konusu kiflilerin haklar›-
n› savunmak için yapmalar› gerekenleri s›rala-
maktad›r.“ Hizmet verenlerin duyarl›l›¤›n›n
artt›r›lmas›. Broflür, sadece günlük yaflamda
ayr›mc›l›¤a hedef olanlara yönelik olmay›p, ay-
n› zamanda hizmet veren ifllerde çal›flanlar›n
bu konudaki duyarl›l›¤›n› artt›rmay› amaçla-
maktad›r.

Ludwig Boltzmann ‹nsan Haklar› Enstitüsü ve
ZARA - (Medeni Cesaret ve Irkç›l›kla Mücade-
le) günlük yaflamda ayr›mc›l›¤a karfl› temel
bilgiler broflürünü tan›tt›

Ayr›mc›l›kla savafl›ny
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Viyana'nın en önemli kilise-
si olan Votiv'de Avrupalılar
Mevlana ile tanıflacak. Kültür
ve Turizm Bakanlı¤ı, müzi¤in,
tarihin ve do¤al güzelliklerin
kalbi Viyana'yı, hoflgörünün,
sevginin ve ''Kim olursan gel''
diyen yüceli¤in özü Mevlana
ile buluflturacak. Kilisde se-
mazen gösterilerinin yanısıra
Mevlana tanıtılacak. Viya-
na'nın en önemli ve en büyük
ikinci kilisesi olan Votiv Kili-
sesi'nde, Mevlana'nın do¤u-
munun 800. yıl dönümü dola-
yısıyla 28 Kasım’da sema gös-
terisi düzenlenecek. Votiv Ki-
lisesi meflhur Ring Caddesi'n
de Viyana Üniversitesi'nin ya-
n›nda bulunuyor. Kilisede ya-
pılacak olan bu etkinlik için
Türkiye Cumhuriyeti Büyü-
kelçili¤i çalıflmalara baflladı.
Organizasyon Kültür ve Tu-
rizm Bakanlı¤ı tarafından
gerçeklefltirilecek. 

Mevlana Viyana’da
kilisede tan›t›lacak
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SUDOKU ÇÖZÜMÜ SAYFA 41’DE

Adana Ekrem Tok Ruh Sa¤lı¤ı ve
Hastalıkları Hastanesi Baflhekimi
Psikiyatrist Dr. Bülent Demirbek bu
konuda uyarıyor: 

“Türkçe karflılı¤ı ‘serseri’ olan an-
tisosyal kiflilik bozuklukları okul
okul gezilerek tespit edilip, bu du-
rumdakilerin 18 yaflını doldurmadan
tedavileri tamamlanmalı. Ancak, bu
teflhisi koydu¤umuzda hakaret gibi
algılanıyor. Oysa, tedavi edilmeyen
bu hastalık ilerleyen yafllarda kiflinin
karakteri haline geliyor ve tedavisi
mümkün olmuyor. Antisosyal kiflili-
¤e sahip çocuklar baflkalarının hak-
larına sürekli olarak saygısızlık eder-
ler; saldırgan, bencil ve baflkalarını

umursamayan davranıfllarda bulu-
nurlar. Genelde erkek çocuklarda
görülen bu rahatsızlık ilerleyen yafl-
larda bireyi suça yönlendirir. 

2 M‹LYON VAR 
Evinde eflya çalıp satan, ispiyoncu-

luk,hırsızlık yapan, kıskanç, fitne ve
fesatı meslek edinmifl, ailesine fliddet
uygulayan bu çocuklar uyuflturucu
ba¤ımlısı olmaya da yatkındır. Yapı-
lan arafltırmalara göre, Türkiye’de
toplumun yüzde 2-3’ünde bu rahat-
sızlık söz konusu. Bir baflka ifadeyle
2 milyon 100 bin civarında antisosyal
kiflili¤e sahip birey var. Bu, küçüm-
senmeyecek bir rakam.’’ 

Serserilik bir hastalıkmıfl
Biz onlara serseri diyoruz ama aslında onlar birer hasta. Çocuk yafllarda belirti veren ve ruhsal bir

sorun olan antisosyal kiflilik bozuklukları okul ça¤ında belirlenerek önlem alınması gerekiyor.

ATV-Sabah'›n sat›fl›yla beraber Ege
Bölgesi'ne yay›n yapan Yeni As›r da el
de¤ifltiriyor. Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu'nun (TMSF) 7 Kas›m 2007'de
gerçeklefltirilece¤ini ilan etti¤i Merkez
Medya Grubu flirketlerinden ''ATV-Sa-
bah Ticari ve ‹ktisadi Bütünlü¤ü'' ihale-
siyle, Türkiye'nin yay›n hayat›na devam
eden en eski gazetesi niteli¤indeki Ege
Bölgesinde yay›n yapan ‹zmir merkezli
Yeni As›r Gazetesi de el defltirecek. 

Osmanl› topra¤› olan Selanik'te 19
A¤ustos 1895 y›l›nda Abdullah Arif
(Bilgin) Bey (Dinç Bilgin'in dedesi) ve
kardeflleri taraf›ndan ''As›r'' ad›yla ç›ka-
r›lmaya bafllayan Türkiye'nin en eski ga-
zetesi, gerek Osmanl› döneminde ge-
rekse 1924 y›l›nda ‹zmir'e tafl›nmas›n›n
ard›ndan cumhuriyet döneminde, ülke
çap›nda tan›nan en güçlü bölge gazete-
si olma özelli¤iyle öne ç›k›yor.

Türkiye'nin en eski
gazetesi sat›l›yor
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Ramazan ay›nda Mehmet ve
Mustafa ‹scel kardeslerden örnek
davran›fl. Viyana’da tan›nan iflada-
m› Mehmet ‹flcel (Autohaus Het-
zendorf) ve politikaci Mustafa ‹scel
(ÖVP - 10 Viyana Meclis üyesi) ik-
iz kardesler Gaziantep’de yard›ma
muhtaç ve engelli vatandaslara eli-
ni uzatt›. 1 elektrikli ve 5 mekanik
tekerlekli sandalye Gaziantep En-
gelliler Dernegi Baflkan› ‹smail
Tunc’a gönderdi. Dernek Baskan›
‹smail Tunç Gaziantep’de o kadar
çok engelli insan var ki imkans›zl›k-
tan dolay› dört duvar aras›nda zor
flartlarla hayatlar›n› ailelerine ba-
¤›ml› sürdürüyorlar. Bize gönderi-
len tekerlekli sandaliyeleri acil ihti-
yaç sahibi insanlara da¤›taca¤›z.
Bizlere yard›m eden örnek insan
Mehmet ve Mustafa ‹flcel Beyler’e
tesekkür ederiz. Özelliktle bu du-

rumda olan insanlara destek bekli-
yoruz” diye konufltu. Mustafa ‹scel:
"Rahmetli babam›z bize her zaman
paylaflmay› ve yard›mlasmay› ö¤-
retti. Ramazan ay›nda ihtiyaç du-
yulan sakat arabalar›n›n yerine
ulaflmasi bizleri çok mutlu etti. Biz
hizmetleri halka hizmet hakka hiz-
mettir anlay›fl› ile gerçeklefltirdik”
diye konufltu.

Mehmet ‹flcel ise, “Maddi yön-
den imkanlar›m›z art›kça yard›ma
muhtaç insanlara yard›mc› olmaya
devam edece¤iz. Biz ma¤dur insan-
lar›n her zaman yan›nda olaca¤›z”
diye konuflmas›n› sürdürdü.

Ayr›ca tekerlekli sakat arabalar›-
n› ücretsiz olarak Türkiye’ye

tafl›yan Orient Firmas›’n›n sahibi
Ayhan Bakan’a da teflekkür eden
‹çel kardefller güzel bir yard›mlafl-
ma örne¤i sundular.

Kardefllerden örnek davran›fl

Avusturya’nın en güçlü
Voleybol takımlarından biri
olan AOH Hot Volleys Er-
kek Voleybol Takımı, fiampi-
yonlar Ligi’nde 2006/2007
Türkiye Erkekler Voleybol 1
Ligi fiampiyonu ‹zmir Tem-
silcisi ARKAS’ı Viyana’da
konuk ediyor.

17 Ekim’de Viyana Budo
Center’de (10. Gutheil Scho-
dergasse 9) oynanacak maç
Avusturya saati ile 20:15’de

bafllıyacak.
D Grubunda mücadele

eden iki takim 30 Ocak 2008
‘de ‹zmir Atatürk Spor Salo-
nu’nda, gruplarının son maçı
için karflı karflı’ya gelecekler.

Bu maç kaçmaz!

Çevremizde yazdı¤ı bazı cilt, cilt kitaplar
(Zübürler) ile adeta ilk önce bizim kitabımız
sonra Kur’an’ı Kerim diye Müslümanları sö-
mürenler görmüflsünüzdür veya duymuflsunuz-
dur. Bunların baflında insan kılıklı güya Müslü-
manları Allah’a yaklafltırmak isteyen ama aslın-
da Allah’ın yanında kendiniz adeta ve çevresin-
deki pohpohçuları ile ‚Yedeh ilah’ ilan eden in-
sanlar çevremizde bolca. Bu falan Hoca veya
falan Mürflid veya falan fieh yada fiıh hiç ama
hiç sorgulanamaz. Sorgulanırsa ‚Cin çarpar’ gi-
bi çarpar diye insanlar korkutulması sizi rahat-
sız etmiyormu? Bizi ediyor. Bu ‚Yedek ilah’lar
ellerinde adeta Kur’an’ı Kerim’e ortak çıkar-
dıkları uydurma kitaplar ile (Zübür) güya Müs-
lümanları Allah’a yaklafltırıyorlar. Hayır. Bu in-
sanlar ve çevresidekiler tam tersine çevrelerin-
deki Müslümanları ‚Allah’ ismi altında sömü-
rüyorlar. Ceplarini dolduyorlar. Müslümanları
‚Sürü’ hemde koyunlar sürüsü haline getiriyor-
lar. Hemde Aklını kullanmayan koyunlar sürü-

sü. Halbu ki Kur’an’ı Kerim’in Yunus Süre-
si’nin 100. Ayeti’nin Meali bakın ne diyor: ‚Al-
lah aklını çalıfltırmayanların üzerine pislik ve
u¤ursuzluk bırakacak’…

Yunus Suresi’nin 100. Ayetinde
‹flte Müslüman dünyasının neden bir u¤ur-

suzluk ve baflalarından pisli¤inin ayrılmadı¤ı-
nın mucize ö¤üdü ve açıklaması bu Yunus Su-
resi’nin 100.Ayetinde saklıdır…Bir yandan
Kur’an’ı Kerim kursaları deyip di¤er yandan
Kur’an’ı Kerim’in Ayetlerinin anlaflılmaması
ve bunun anlaflılması için ‚Yedek ilahlar’ Or-
dusu kuranlar neden hep aynı taraftalardır. ‹s-
lam dinini bir tü flekil, flemale sokmak isteyen
bu Müslümanlar konusunda Allah bizzat
Kur’an’da uyarı Ayetleri insanlı¤a sunmakta-
dır. Dindar gözüküp din bezirganlı¤ı yapan
‚dincilere’ dikkat. Bu Yedek ilah olma sevdalı-
sı insanlar sorgulanamazlar demifltik. Sadece
Allah yaptı¤ından sorulmaz, herhangi bir insa-

nı sorgulanmaz konuma getirmek, ‘ne yapsa
bir hikmeti vardır’ deyip sorgulamamayı esas
almak, bu kiflilerin kutsallafltırılması olmuyor
mu? Allah gönderdi¤i elçilere bile soraca¤ını
belirtirken, insanlar neye göre böyle bir iddi-
ada bulunuyorlar? Üstelik bunu yapanlar
onursuz bir yaflam tarzına sürüklenmezler mi?

Yanlıfllarını göre göre bir insanı örnek al-
mak, her ne pahasına olursa olsun peflinden
gitmek kime ne kazandırır? Allah bizi onur-
lu bir yaflama ça¤ırırken , karflımızdaki kifli-
nin yanlıfllarını görmezden gelerek, sorgula-
mayarak ne kadar do¤ru bir yaflam süreriz? 

21-Enbiya-23: ‘’O (Allah) yaptıklarından
sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler.’’

Özet: Herkes yaptı¤ından sorulacak, öyleyse
Rab’bimiz bizi sorgulamadan önce biz inançla-
rımızı sorgulayalım: Allah’a- Rab’bimize- Yü-
ce Efendi’ mize ait özellikleri insanlara yakıfl-
tırmak, onları rab edinmek çok çirkindir. 

■ Birol Kılıç

‹flte D Grubu 
ARKAS SPOR (Türkiye)

Aon Hot Volleys (Avusturya)
Portol Drac Palma (‹spanya)
Copra Piacenza (‹talya)

ARKAS Spor Klubü Lucianno Arkas’›n baflkanl›¤›nda
geçti¤imiz dönem ‹zmir’de büyük baflar›lara imza att›lar.

Yedek ilah’olmak veya satılmak isteyen insanlardan, objelerden kendinizi koruyunuz!

Yedek ilahlardan kurtulun!y
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Bu ödülle bfi Viyana Meslek
Yüksek Okulu'nun global-
leflmedeki yüksek düzeyi ta-

n›nd›. bfi Viyana Meslek Yüksek
Okulu'nda yurt d›fl›nda okunan sö-
mertr ve yap›lan staj süreleri sorun-
suz olarak kabul edilip e¤itim süre-
sine dahil edilmektedir. 

bfi Viyana Meslek Yüksek Okulu
mezunlar› uluslararas› alanda üs-
tün nitelikli olarak kabul edilir. Bu
kifliler endüstri, yönetim ve ekono-
minin çeflitli dallar›nda üst düzeyde
görevler için istenen ve aranan ele-
manlard›r. 

Uluslararas› flebeke
bfi Viyana Meslek Yüksek Okulu

25 ülkede 63 kardefl yüksek okulla
iflbirli¤i yapmakta olup, bu okullar
aras›nda 10 Türk yüksek okulu bu-
lunmaktad›r. ‹flbirli¤i yap›lan ülke-
ler içinde Avustralya, Fransa, Bü-
yük Britanya, Japonya ve ‹spanya
say›labilir. Bu yüksek okullardan
birinde yurt d›fl› sömestri okumak
mümkündür. bfi Viyana Meslek
Yüksek Okulu yurt d›fl› e¤itim gi-
derlerinin en çok üçte ikisini karfl›-
lamaktad›r. 

Meslek Yüksek Okulu ö¤re-
nim dallar›:

‹fl tasar›m› ve ‹nsan Kaynaklar›
yönetimi, Banka ve Maliye ekono-
misi, Lojistik ve tafl›ma yönetimi,
Teknik pazarlama yönetimi alanla-
r›nda e¤itim verilecektir.

‹lgilenenlerin ö¤renime kabul
için baflvurmalar› gerekir (baflvu-
ru formu ‹nternet'ten temin edi-
lebilir: www.fh-vie.ac.at). Bun-
dan sonra adaylar, girifl gö-
rüflmesi ve çok seçenekli testten
oluflan kabul s›nav›na davet edi-
lecektir. 

Bachelor Baflvuru süreleri: 31
May›s - meslek eflli¤inde, 15 Ha-
ziran - tam gün
Master Baflvuru süresi:

bfi Viyana Meslek Yüksek
Okulu'nun tan›t›m toplant›s› 29
Kas›m 2007 günü saat 18.00'de
yap›lacakt›r Wohlmutstraße 22,
1020 Viyana. www.fh-vie.ac.at
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AB’den bfi’ye ödülAB’den bfi’ye ödül

Kurum içinde bir çok alanda kaynak bulmak mümkün. Özellikle
e¤itim alan ö¤renciler arad›klar› kitap ve broflürleri bulabilirler.

EECCTTSS
--””EEuurrooppeeaann  CCrree--

ddiitt  TTrraannssffeerr  SSyysstteemm  ==
AAvvrruuppaa  KKrreeddii  TTrraannssffeerr  SSiisstteemmii““  --

yyüükksseekk  öö¤¤rreenniimmii  AAvvrruuppaa  ççaapp››nnddaa  ssaayyddaamm--
llaaflfltt››rrmmaakkttaa  vvee  kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaa  oollaannaa¤¤››  ssaa¤¤llaammaakkttaa--

dd››rr..  AABB  KKoommiissyyoonnuu  bbuuggüünnee  kkaaddaarr  AAvvuussttuurr--
yyaa''ddaa  ssaaddeeccee  üüçç  yyüükksseekk  ookkuullaa  üüssttüünn  ddee--

¤¤eerrllii  EECCTTSS  sseerrttiiffiikkaass››  vveerrmmiiflflttii..  22000066  yy››--
ll››nnddaa  bbffii  VViiyyaannaa  MMeesslleekk  YYüükksseekk

OOkkuulluu  bbuu  ööddüüllee  llaayy››kk  ggöörrüüllddüü..
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X-Mobile 12. Viyana’da

U zun sürelerdir 16. Vi-
yana’da hizmet ve-
ren ve ikinci ve

üçünçü flubesini de 10. Viya-
na’da açan X-Mobile yeni flube-
sini 12. Viyana’da açt›. Meidlin-
ger Hauptstr. 72’de hizmete
giren X-Mobile’de di¤er flube-
lerde bulunan hizmetlerin ayn›-
s› almak mümkün. Türkler’in
her türlü hizmeti alabilece¤i ye-
ni flubenin aç›l›fl›nda konuflan
Murat Koç, “fiube zincirimizi
genifllece¤iz. Bu y›l yeni bir flube
daha açmay› düflünüyoruz. Hiz-
metlerimiz ve kalitemiz her flu-
bemizde ayn›d›r. Profesyonel bir
bak›fl aç›s› ile müflterilerimize
hizmet veriyoruz. Genç dinamik
ve tecrübeli elemanlar›m›zla se-
viyeli bir hizmeti vermeyi ilke
ediyoruz. Yeni y›l döneminde de
süper kampanyalarla müflterile-
rimize ulaflaca¤›z” diye konufltu.

T ürkiye'n›n AB üyeli¤ine karfl› ç›kan bir
Frans›z grup, dolafl›mdaki tüm para-
larda Türkiye'yi çizerek büyük çapl›

bir propaganda bafllatma peflinde. Bafl›n› Fran-
s›zlar›n çekti¤i bir internet sitesi, Türkiye'nin
AB üyeli¤ine karfl› tuhaf bir kampanya bafllatt›.
Türkiye'nin “co¤rafi, sosyolojik, tarihi, kültürel
ve dini” özellikleriyle Avrupa'dan çok farkl› ol-
du¤unu iddia eden Frans›zlar, tüm Avrupal›la-
r›n, Euro banknotlar› üstünde yer alan harita-
da Türkiye'nin üstünü çizmeleri ça¤r›s› yap›yor. 

http://www.rayezlaturquie.com/ (Türkiye'nin
üstünü çizin) adresinde sekiz dilde yay›n yapan
grup, basit, aç›k ve “kin gütmeyen” bu eylemle,
zahmetsiz ve masrafs›z bir Türkiye karfl›t› pro-
paganda yapman›n peflinde. Banknotlar›n elden
ele dolaflt›¤›n› göz önünde bulunduran Türkiye
karfl›tlar›, web siteleri üzerinden ilgili afifl ve ç›-
kartmalar› da sat›fla sunuyor. Gruba göre AB
üyesi ülke halklar›n›n büyük ço¤unlu¤u Türki-
ye'nin üyeli¤ine karfl›. Türkiye'nin üyeli¤ini en-
gellemesi gerekti¤i sitede iddia ediliyor.

Türkiye’yi istemiyoruz
Frans›zlardan çirkin kampanya.
Bugünlerde elinize bir euro'luk

banknot geçer de üzerindeki
Avrupa haritas›nda Türkiye'nin

k›rm›z› kalemle çizildi¤ini gö-
rürseniz flafl›rmay›n.
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Telekominikasyon konusunda Viyana’da büyük bir baflar› yakalayan Murat
Koç’un sahibi oldu¤u oldu¤u X-Mobile, 12 Viyana’da yeni flubesini hizmete
sundu. Koç, bu y›l içinde yeni bir flube daha açaca¤›n› ifade etti.
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Amerika-Geçti¤imiz günlerde Ame-
rika’nin New York flehrinde dünyaca
ünlü yazar Salman Rushdie ile birlikte
bir tartıflma Programına katılan Avus-
turya Baflbakanı Alfred Gusenbauer,
‹slam ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
üyeli¤i hakkında ilginç yorumlarda bu-
lundu. 

Mükemmel ülke 
Bosna Hersek

Gusenbauer, “‹slam-ı modern Dün-
ya’ya yönlendirmeli, geçmiflte kulanılan
ve eskiyen ideloji leriyle olan ba¤lantırı-
nı kesmeleri gerekiyor. Mükemel iflle-
yen Avrupalı Müslüman Ülke olarak
Bosna Hersek’i gösterebiliriz” ifadesin-
de bulundu. 

Konuflmasına devam eden Gusenba-
uern’in her ne kadar Türkiye’nin Avru-

pa Birli¤ine Üyeli¤i hakkında fazla bir
yorum yapmak istemessede, Türki-
ye’nin içerisinde bulundu¤u durum ve
AB üyeli¤i hakkında kendi düflüncele-
rini söylemeden edemedi. Gusenbauer
Türkiye- AB iliflkisi hakkında bilinenle-
rin dıflında flu yorumu yaptı: 

“E¤er her sene Türkiye’den, Türkiye
Cumhuriyeti Vatandaflı (Kürt) insanlar
‹lticacı olarak Avusturya hükümetine
sı¤ınıyor ve bu hükümet flartları göz
önünde bulundurularak onları ilticacı
olarak kabul ediyorsa, bu Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i Üyelgi için gereken kri-
terleri daha henüz yerine getirmedi¤i
anlama gelir”. Böylelikle Türkiye’nin
tartıflılmadı¤ı ve konu olmadı¤ı bir gün
kalmadı.

Türkiye’yi duyunca yine cofltu
Gusenbauer yine cofltu. Yazar Salman Rushdie’nin de bulundu¤u Tartıflma Programında konuflan Avustur-

ya Baflbakanı Alfred Gusenbauer’in ana konusu nadiren de olsa ‹slam ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üye-
li¤i idi. Türkiye ile ilgili bir çok konuyu dile getiren Avusturya Baflbakan›’n›n aç›klamalar› çok ilginç.

‹nternet adam öldürdü
Üç gün internet kullanan Çinli öldü. Adam›n bil-

gisayar karfl›s›nda ald›¤› radyasyon yüzün-
den öldü¤ü iddia edildi.

Çin'in güneyindeki Guang-
dong eyaletinde internet ba-
¤›ml›s› bir Çinlinin internet
kafede 3 gün boyunca inter-
net kulland›¤› ve sonunda
kalp sorunlar›ndan dolay› öl-
dü¤ü bildirildi.

Pekin Haberleri gazetesinin
haberinde, 30 yafllar›nda ad›
aç›klanmayan bir kiflinin 3 gün
aral›ks›z internette vakit geçir-
di¤i için öldü¤ü belirtildi.
Zhongshan hastanesi yetkilile-

ri, ölen internet ba¤›ml›s› Çin-
linin uzun süre bilgisayar ba-
fl›nda kalmas›n›n baz› kalp so-
runlar›na neden olabilece¤ini
ve bu yüzden öldü¤ünün san›l-
d›¤›n› söyledi. Haberde konu-
ya iliflkin detay verilmedi. Yak-
lafl›k 137 milyon internet kul-
lan›c›s›n›n oldu¤u Çin'de 113
bin adet internet kafe bulunu-
yor ve kanun gere¤i bu kafele-
re reflit yaflta olmayan gençler
ve çocuklar giremiyor.
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Yetkililer "bekâret ha-
p›" ile gelinin bakire ç›k-
mamas› halinde boflan-
malar›n önüne geçilebi-
lece¤ini aç›klad›.

Sabah'›n haberine göre,
cinsel iliflkiye girmeden
yar›m saat önce al›nacak
"bekâret hap›" ile kana-
man›n sa¤land›¤› ifade
edildi.Dr. Ineke van Se-
umeren, çok say›da Müs-
lüman k›z›n "k›zl›k zar›
dikimi" için baflvurdu¤u-
nu belirterek, "Müstakbel
eflleriyle konuflmalar›n›
tavsiye ediyorum. Ancak
bu konunun tabu oldu¤u-
nun fark›nday›z. Baflka
çaresi yoksa "bekâret ha-
p›"n› veriyoruz" dedi. 

Bu da bekaret hap›
Hollanda'n›n Utrecht 
Hastanesi, "bekâret 

hap›" üreterek piyasaya
sürmeye haz›rlan›yor.
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HUKUK-FORUMHUKUK-FORUM

Avusturya’da Aile Yard›m› ve Çocuk
Bak›m Paras› nedir? "Aile yard›m›"
(Familienbeihilfe) her çocuk için

ödenen bir yard›m paras›d›r; ödeme mikta-
r› ve ödeme süresi çocu¤un yafl›na ve yaflam
durumuna da ba¤l›d›r. 

Çocu¤un ilk yaflam y›llar›nda "Çocuk Ba-
k›m Paras›" (Kinderbetreuungsgeld) ödenir.
Vergi mükellefi olan az gelirli kifliler için ay-
r›ca "Çocuklar için vergi indirim tutar›"
(Kinderabsetzbetrag) da bulunmaktad›r.

Yabanc› ülke vatandafllar› için ücretli ça-
l›flmalar› ya da Avusturya'da en az 60 ay ika-
met etmeleri gerekmektedir. Çocu¤unuz
için yabanc› bir ülke taraf›ndan ödenen ben-
zeri bir yard›mdan yararlan›yorsan›z ya da
çocu¤unuz sürekli olarak Avusturya d›fl›nda
ikamet ediyorsa, aile yard›m›/çocuk bak›m
paras› alma hakk›n›z yoktur.

Aile yard›m› alma hakk›na sahip olup ol-
mad›¤›n›z› ve baflvurunun nas›l yap›laca¤›n›
yetkili ilçe vergi dairesinden ö¤renebilirsiniz.
Yafll› göçmenler için dan›flma merkezi (Be-
ratungszentrum für ältere Migrantinnen
und Migranten) var m›d›r? Yafll› Göçmenler
için Dan›flma Merkezi emeklilik, oturum,
yard›mlar ve indirimler, sa¤l›k, geri dönüfl,
aile, ve konut ile ilgili hizmet vermektedir.
Ayr›ca kad›nlara özel, ö¤renim ve bilgi düze-
yini yükseltme, iliflkilerden kaynaklanan so-
runlarda çözüm, bofl zamanlar›n de¤erlendi-
rilmesi konular›nda bilgiler sunulmaktad›r.

‹letiflim: Terra, Sozial Global - Yafll›
Göçmenler için Dan›flma Merkezi (Bera-
tungszentrum für ältere Migranten und
Migrantinnen) 

Telefon: (+43 1) 581 07 17 
Faks: (+43 1) 581 07 17-17 • E-posta:

terra@sozial-global.at
AMBER - T›bbi Yard›m ve Sosyal Da-

n›flma Merkezi nedir?
Hizmetler: Ayakta t›bbi yard›m ve sos-

yal dan›flma 
Evangelisches Hilfswerk'in sigortas›z ki-

fliler için yürüttü¤ü proje (ücretsiz ve e-
Card's›z) 

‹stek üzeri farkl› uzmanl›k alanlar›ndan
doktorlar 

Birçok anadilde hizmetAnonim, Mu-
ayene saatleri, Pratisyen doktor hizmeti
de bulunmaktad›r. 

Telefon: (+43 1) 589 00 847 
Borçlu Dan›flmanl›¤› (Schuldnerbera-

tung) nedir?
Sözde indirimler, kolayca verilen kredi-

ler, özel uygun koflullar ve yetmiyormu?
gibi düzensiz gelir durumlar›. Borçlar›n-
dan dolay› geçimi tehdit alt›na girenlerin
say›s› giderek artmaktad›r. Borçlu Dan›fl-
manl›¤› bu konularda profesyonel destek
sa¤lamaktad›r.

Viyana Sosyal Fonu -(Fonds Soziales
Wien - Schuldnerberatung) Telefon: (+43
1) 330 87 35. 

Hizmetler genifl kapsaml› hukuki dan›fl-
ma borç tuza¤›ndan kurtulmak için ortak-
la¤a stratejilerin gelifltirilmesi borç tuza-
¤›ndan kurtulabilmenin yollar›n› göster-
me ve mali durumun tekrar düzeltebilme-
si için bankalar ve resmi dairelerle görüfl-
meler konusunda yard›m ve tavsiyeler.

Avusturya Görme Engelliler Birli¤i (Ös-
terreichischer Blindenverband) varm›d›r?

Hedef Kitle tamamen ya da ileri derece-
de görme engelli kifliler.

Hizmetleri: Tamamen ya da ileri dere-
cede görme engelli insanlar için ifl konu-
sunda yard›m ve ifl ve meslek hayat›nda
efllik etme yoluyla bak›m ve destek

‹fl bulma ya da iflini kaybetmeme konu-
sunda dan›flma ve yard›m 

Meslek seçme karar› verirken dan›flma 
‹fl ya da ç›rakl›k yerinde destek 
‹flten ç›kar›lma tehlikesi durumunda

yard›m 
Kurulufl ve iflletmeler için dan›flma ve

destek 
Teflvik olanaklar› ile ilgili bilgiler 
‹fl yerinin güvenceye al›nmas› konusun-

da etkin yard›mda bulunabilecek tüm ku-
rulufl, resmi makam ve kurumlarla iflbirli¤i 

‹fl yerinin d›fl›nda kalan di¤er sosyal ko-
nularda dan›flma (örne¤in konut konu-
sunda, aile içinde ya da bofl zamanlarla il-
gili olarak) 

‹letiflim: Telefon: (+43 1) 981 89 42
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B
u ihtiyaçlar›m›z ev, daire, ara-
ba, mobilya, gayri-
menkul ve çeflitli
flahsi ve elektro-
nik eflyalar ola-
bilir ve bilinçli
bir borçlanma
ile uzun seneler
bekleyip para
biriktirmeden he-

men flimdi, size belki lüks ve uzak gelen,
konforumuzu ve hayat standart›m›z› yükselte-
cek, her türlü para ile al›nabilecek tüm eflyalara bi-
ran önce sahip olabiliriz.

KKrreeddii  HHaayyaatt  SSttaannddaarrtt››nn››zz››  YYüükksseellttiirr
Viyana’da kredi ifli yapan Ersan Vural ve

Bülent Uçar, kredi alman›n baz› ince-
likleri oldu¤unu söylediler. 

Vural, kredi iflinin önem-
li ve yasal bir ifl oldu¤unu
vurgulad›. Vural, “Kredi ala-
cak olan insan›n kesinlikle bir
iflinin ve sabit gelirinin olmas› ge-
rekiyor. 18 yafl›ndan büyük olan
herkes kredi alabilir. Kredi alacak ki-
flinin ayl›k ne ödeyebilece¤ini ç›kar-
mas› gerekiyor. Yani ayl›k 1200 Eu-
ro maafl alan bir arkadafl›m›z
ayl›k 700 Euro kredi taksidi
ödeyemez. Bankalar ev kirala-
r›, zorunlu ödemeler ve di¤er
masraflar› her zaman hesaplar.

Bankadan al›nacak olan kredinin uygun olmas› ge-
rekiyor. Baz› kiflilerin ald›¤› maafl d›fl›nda ba-

z› gelirler var. Yani yard›mlar, kiralar ve
benzeri olanaklar. Bunlar› bankaya ib-
raz etti¤iniz zaman alaca¤›n›z miktar
ço¤al›r” dedi.

Vural sözlerine flöyle devam etti: Bi-
zim kredi finansmanl›¤›nda en yüksek

ve en k›demli tecrübeye sahip olmam›z-
dan ötürü vatandafllar›n ak›ll›ca borçlan-

malar›n› istiyoruz. Ödeyemeyecekleri ve
a¤›r yüklerin alt›na girecekleri krediler hakk›nda

onlar› ikaz ediyoruz. Biz insanlar›n her türlü kredi
isteklerini zaman›nda ve yerinde karfl›l›yoruz.

KKrreeddii  aall››rrkkeenn  nneelleerree  ddiikkkkaatt  eettmmeekk  ggeerreekkiirr??
Kredi al›rken vatandafllar›m›za, baz›lar› gi-

bi mevsimlik piyasaya ç›kan ve uçuk
yüksek mebla¤lar vaat
eden, ruhsats›z çal›flan ve

iflinin ehli olmayan fla-
h›slar de¤ilde, bu ifli

yapan ve iflini ciddiye
alan itimat edebilece¤i-

niz gerçek ve mutlaka
ruhsatla çal›flan Kredi Fi-

nansmanlar›na baflvurmala-
r› tavsiye edilir. Vatandafllar›n

tan›nm›fl güvenilir bankalardan
almas›n tavsiye ediyoruz. Vatan-

dafllar her tür ihtiyaçlar›nda bize
baflvurabilirler. Telefonlar›m›z gü-

nün her saati aç›kt›r.

Kredi nas›l al›n›r
Avusturya’da bir çok

banka ve finans
kuruluflu kredi ver-
mek istiyor. Ban-
kalar kendi arala-
r›nda yar›fl›yorlar.
Yeni Vatan Ekono-
mi Masas› Kredi
alman›n yollar›n›
araflt›rd›.

Yeni Vatan

Kredi, her zaman
ve her türlü maddi

ihtiyaçlar›m›z› kar-
fl›l›yabilmemiz için
bankalar›ndan al›-

nan ve belirli bir fa-
iz ile geri ödenmesi
gereken ödünç pa-

rad›r. Sözlükte ‘say-
g›nl›k ve güven-
dir’ olarak geçer.
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Vergi mükellefleri "Borcu
yoktur" ve mükellefiyet yazıları-
nı, artık vergi dairesine gitme-
den elektronik ortamda da edi-
nebilecek. Gelir ‹daresi Baflkan-
lı¤ından verilen bilgiye göre,
mükellef odaklı hizmet anlayıflı
çerçevesinde, mükelleflere daha
kaliteli hizmet sunulması ve ver-
gi dairelerinin ifl yükü ile kırtasi-
yecili¤in azaltılması amacıyla,
yeni bir uygulama ba¤latıldı.

Buna göre flifre almıfl olan in-
ternet vergi dairesi kullanıcıları,
Gelir ‹daresi Baflkanlı¤ının inter-
net sitesinde "‹nternet Vergi Da-

iresi/Kurumlar-Gelir Vergi Da-
iresi" bafllıklı bölümden "Borcu
yoktur" ve mükellefiyet yazısı
alabilecek. Söz konusu yazılar il-
gili makamlara ibraz edildi¤inde,
bu yazılara göre ifllem yapılacak.

T elekomünikasyon Kuru-
mu'nun camilerdeki sin-
yal bozucular› kald›rtma-

s›na Diyanet'ten cevap geldi. Din
‹flleri Yüksek Kurulu "‹badete
haz›rlanan kifli telefonunu ka-
patmal›" diye yorum yapt›.

GSM operatörlerinin, camile-
re yerlefltirilen cep telefonu sin-
yalini engelleyen cihazlar için
mahkemeye gitmesi müftülü-
¤ün cihazlar› sökme karar› al-
mas›n›n ard›ndan bafllayan tar-
t›flmaya Diyanet de kat›ld›. Bu
cihazlar›n haberleflme hürriyeti-
ni k›s›tlad›klar› gerekçesiyle sö-
külmesine tepki gösteren Diya-
net, ayl›k dergisinde bu konuda-
ki elefltirilere yan›t verdi. Din
‹flleri Yüksek Kurulu Uzman›
Bahattin Akbafl taraf›ndan ka-
leme al›nan yaz›da, camilerde
çalan cep telefonlar›n› engelle-
mek için çeflitli yollara baflvurul-

du¤u, ancak baflar› elde edile-
medi¤i belirtilerek flöyle dendi:

‹badet yeri
"Camiye ibadete gelen insan-

lar›n kendilerini ibadet huzu-
rundan al›koyacak fleyleri terk
etmeleri gerekir. Bu itibarla ruh
ve beden olarak ibadete kendini
haz›rlamas› gereken kifli cep te-
lefonunu da kapal› bulundurma-
l› ve öylece ibadete yönelmeli-
dir. Kifli ibadete geldi¤ini bilme-
li, kendisini ve etraf›ndaki insan-
lar› bu manevi iklimden, ibadet
huzurundan al›koyacak davra-
n›fllardan kaç›nmal›d›r. Din; ma-
bede temiz olarak gelmeyi, çev-
resindekileri rahats›z edici bir
hal üzere bulunmamay› öngör-
müfltür. Cep telefonunun çal-
mas› da ibadet huzurunu engel-
leyici bir durumdur. Gerek fert
gerekse toplum olarak bir bilinç-

lenme süreci gerekir. Bu bilincin
yerleflmesiyle birlikte cami kap›-
lar›na koca koca yaz›lar yaz›lma-
s›na, trafik iflareti gibi levhalar
as›lmas›na veya bizzat görevlile-
rin sesli uyar›larda bulunmalar›-
na da mahal verilmemifl olur."

Anayasaya ayr›k›
Camilerde ibadet s›ras›nda ça-

lan cep telefonlar›na karfl› bugü-
ne kadar çeflitli yollar denendi.
Baz› camilere cep telefonu sin-
yallerini bozan frekans kar›flt›r›-
c› cihazlar konuldu. GSM ope-
ratörleri ve baz› vatandafllar, ca-
milerdeki sinyal kar›flt›ran cihaz-
lar›yla telefon görüflmelerini en-
gelledi¤i gerekçesiyle ‹stanbul
Müftülü¤ü'nü mahkemeye ver-
di. Bunun üzerine müftülük, fli-
kâyet konusu olan camilerden
cihazlar›n söküldü¤ünü belirtti.
Telekomünikasyon Kurumu da

anayasan›n 22'nci maddesinde
yer alan haberleflme hürriyetini
k›s›tlad›¤› için cihazlar›n bir an
önce sökülmesini istedi. 

Para cezas› veriliyor
* Sakarya fierefiye Camisi

‹mam› Mustafa K›rl›, namaz s›-
ras›nda cep telefonu çalan cema-
ate 5 YTL para cezas› uygulad›.

* Aksaray'da bulunan 800 y›l-
l›k Ulu Cami'ye cep telefonlar›-
n› engelleyen cihaz tak›ld› an-
cak daha sonra mahkeme kara-
r›yla ç›kar›ld›.

* Mufl Müftüsü Ali Melek,
namaz s›ras›nda cep telefonu
çalanlara imamlar›n 10 YTL
para cezas› kesece¤ini söyledi.

* Erzurum'da Gürcükap› ve
Solakzade Camisi cemaati ara-
lar›nda toplad›klar› paralarla
sinyal bozucu cihaz alarak ca-
miye yerlefltirdi.

Diyanet 'Namazda oyun havas›
melodili cep çal›yor, engel-

lensin' diyor. Ancak bunu
flimdilik yapmak mümkün
de¤il. Çünkü iletiflimin en-

gellenmesi Anayasaya ayk›r›.

Cumhurbaflkan› seçilen Ab-
dullah Gül’ün ilk uygulamas›
Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü’nü
kamuoyuna tan›tmak oldu.
Gül’den önce hiç bir Cumhur-
baflkan› buna cesaret edeme-
miflti. Köflk, 1930’lu y›llarda
Avusturyal›lar taraf›ndan yap›l-
m›flt›. Mustafa Kemal Ata-
türk'ün iste¤i ile 1930 yılında
yeni köflk binasının yapımına
karar verilmiflti. Pembe Köflk
için Avusturyalı Mimar Cle-
mens Holzmeister'e bir proje
hazırlatılarak yapımına bafllan-
dı¤ını belirtildi. Köflkün yapımı-

nın Atatürk tarafından Avus-
turyalı Mimar Holzmeister'e bı-
rakılm›flt›. Malzemelerinin bü-
yük ço¤unlu¤unun da Avustur-
ya'dan geldi¤ini aç›kland›.

Pembe Köflk’ün, iç tasarımı
ise Viyana Güzel Sanatlar
Akademisi tarafından tasar-
lanmıfl. 1931 yılında temeli atı-
lan Köflk, kısa sürede tamam-
lanarak 1932 yılında teslim
edilmifltir. 

Çankaya köflkü, 1932 yılın-
dan Atatürk'ün ölümüne kadar
Atatürk'ün ikametgahı ve ça-
lıflma yeri özelliflini de taflıyor.

Köflkü de Avusturyal›lar yapm›flt›Vergide ‹nternet kolayl›¤›
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Camiye 
cep girmesin
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Viyana'daki barına¤ın ka-
panmasıyla fiempanzelerin
evsiz kalacaklarından kor-
kan hayvan hakları savunu-
cuları topladıkları ba¤›fllarla
Pan ve Rosi'ye güvenli bir
yaflam sunmayı planladılar.

Engeller vard›
Ancak önlerinde bir en-

gel vardı: Avusturya yasala-
rına göre ancak hukukun
tanıdı¤ı bir "kifli" hediye ala-
bilirdi. Bu engeli aflabilmek
için Hayvan Fabrikalarına
Karflı Birlik (HFKB) adlı
dernek mahkemeye baflvu-
rarak Pan'ın "çıkarları olan
bir kifli" sayılmasını istedi.
Fakat yerel mahkeme

HFKB'nin fiempanze adına
avukatlık yapamayaca¤ı ge-
rekçesiyle talebi reddetti. 

Yüksek mahkeme 
bakacak

fiimdi dernek davayı
Avusturya Yüksek Mahke-
mesi'ne taflımıfl durumda.
Yüksek mahkemenin da-
vayı ne zaman ele alaca¤ı
henüz belli de¤il. Ancak bu
süreçte fiempanze en azın-
dan bir isim kazanmıfl ol-
du. Daha önce sadece Hi-
asl olarak anılan fiempan-
zenin artık tam bir adı var:
‘Matthew Hiasl’ Böylelikle
bir flempanzeler yeni bir ka-
zan›m elde etmifl oldular.

Art›k flempanzelerde dava açabilir!

45HABERYeni VATAN
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Viyana - FPÖ genel baflkan› HC Strache,
partisinin verdi¤i acil öneri hakk›ndaki savun-
ma konuflmas›nda, kontrolsüz göç politikas›-
n›n yaratt›¤› sorunlar konusunda FPÖ'nün
yirmi y›ld›r kamuoyunu uyard›¤›n› söyledi.
Çokkültür deneyinin baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›n›,
bunu reddetmenin afl›r› ihmal ve sorumsuzluk
say›laca¤›n› belirten Strache "Dillerden düfl-
meyen çokkültürlü toplum yerine bugün yal-
n›z Avusturya'da de¤il, Avrupa Birli¤i'nin tü-
münde paralel ve karfl›t toplumlar bulunu-
yor," dedi.

Özellikle Müslüman göçmenlerin entegras-
yonunun büyük ölçüde baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›-
n› belirten Strache, tutuklanan ‹slamc›lar›n
ikinci nesil göçmenler oldu¤unu hat›rlatt›.
Strache, bu insanlar›n geldikleri ülkelerin yap›
ve geleneklerinde yetifltiklerini, özellikle bu
ikinci nesilde nefret vazlar› ve cihat kavram›-
n›n verimli bir zemine düfltü¤ünü söyledi. ‹sla-
m›n dünya dini olarak sayg› görmesi gerekti¤i-
ne de¤inen Strache, buna karfl›l›k köktendinci
tarikat odakl› ‹slamc›l›¤›n günümüzün en bü-
yük tehlikelerinden biri oldu¤unu sözlerine
ekledi. ‹slamc›l›¤›n ard›nda 21. yüzy›l›n fafliz-
minin gizlenmifl olabilece¤ini ifade eden
Strache '‹slamc›l›¤›n totaliter bir hukuk ve
toplum sistemi yaratmaya çal›flt›¤›n› ve dünya-
y› bir savafl alan› olarak görüyorum' dedi.

Çokkültürlülük baflar›s›zl›¤a u¤rad›

Her fley flubat ayında Pan ve Di¤er Bir
flempanze Rosi'nin Viyana'da 25 Yıldır Ya-
fladıkları Hayvan Barına¤ının ‹flasını açıkla-
masıyla baflladı. fiempanzeler hukuk
savafl› veriyor!
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DEVREN SATILIK KUAFÖR
5. Viyanada Bay ve bayan 

üzerine çal›flan kuaför
dükkan›m›z devren sat›l›kt›r.

3 bay koltuk
7 bayan koltuk

Tam donanimli
480 Euro Kira

60 m2 Dükkan
Merkezi bölgede

Tel: 0650 643 68 52
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E skiden yeni evlenenlere "bir yast›kta kocay›n" de-
nirken flimdiler de "5 y›l› geçirdiler mi tamamd›r"
deniliyor. Çünkü günümüzde boflanmak da evlen-

mek kadar h›zl› gerçeklefliyor ve çiftler en kolay yolu seç-
meyi tercih ediyor.

Modern ça¤›n gerekliliklerinden biri olan flört etmek bir
süre sonra nikâh masas›nda sonlansa da her nedense eski-
den görücü usulü evlenen çiftlerin evlilikleri bir ömür boyu
sürerken, severek evlenenlerin mutlulu¤u bazen bir y›l hat-
ta bazen birkaç ay sürüyor. Yap›lan araflt›rmalarda ortaya
ç›kan ilginç sonuç ise boflanmalar›n en çok evliliklerin ilk 5
y›l›nda olmas›. Yani evlili¤inizde 5 y›l› atlatt›ktan sonra bo-
flanma riskiniz yar›ya inmifl oluyor.

‹lk 5 y›l› atlatmak için neler yapabilirsiniz?
Yap›lan araflt›rmalar ilk 5 y›l› atlatan çiftlerin evliliklerinin daha

sonraki y›llar›nda mutlu olduklar›n› ortaya ç›kar›yor. Bunun için
yapman›z gereken baz› fleyler var:

De¤iflikli¤i kabul edin
Evlendi¤iniz adam›n ve kendinizin zaman içinde de¤iflece¤ini ka-

bul ederek ifle bafllayabilirsiniz. Sadece siz de¤il herkes zaman için-
de de¤iflir. Önemli olan bu de¤iflimi sindirebilmek ve kabul edebil-
mektir. E¤er güçlü bir aile olmak istiyorsan›z de¤iflimlerden kork-
mamal› ve karfl›n›zdakine ayak uydurmaya çal›flmal›s›n›z.

Zor günler olacak
Çiftlerin evlenirken düfltükleri en büyük hata evlendikleri halde

neden zorluklarla bafl etmek zorunda kalmalar› gerekti¤ini anlama-
malar›d›r. Fakat evlilik iniflleri, ç›k›fllar› olan bir kurumdur ve evlen-
diniz diye her fleyin mükemmel olmas›n› beklemek yanl›flt›r.

Kavga etmeyi ö¤renin
Her evlilikte kavgalar olabilir fakat önemli olan kavga nedeni de-

¤il nas›l kavga edildi¤idir. E¤er karfl›n›zdakine o anki sinirinizle k›-
r›c› sözler söyler ya da kötü davran›fllarda bulursan›z kal›c› yaralar
açabilirsiniz. Bunun yerine öfkenize hâkim olmay› ö¤renmeli ve uz-
laflmac› olmal›s›n›z. Evlilik bir güç gösterisi de¤il, ortak bir paylafl›m
alan›d›r. 

Affetmeyi bilin
Her fleye sinirlenmek ya da kestirip atmak yerine karfl›n›zdakini

dinlemeyi ö¤renin. Yapt›¤› kötü bir davran›fl için aç›klay›c› bir sebe-
bi olabilir ve siz onu affetmeyi bilirseniz ayn› fleyi ondan da bekleye-
bilirsiniz.

Hat›rlay›n
Kendinize sürekli olarak neden eflinizle evlendi¤inizi hat›rlat›n.

Nas›l karfl›laflt›¤›n›z›, ilk buluflman›z› haf›zan›zda canl› tutun. Eski
günlerin heyecan›n› unutmazsan›z bugüne daha kolay adapte olabi-
lirsiniz.

Bir ömür boyu sürsün isteniyor
46 ülkede 25 bin kiflinin kat›l›m›yla yap›lan bir araflt›rma, Asya'da

Müslüman ve Katoliklerin, ömür boyu evlili¤i tercih etme konusun-
da bafl› çekti¤ini gösterdi. Yüzde 97 ile ömür boyu evlilik fikrine ina-
nan Endonezyal›lar›, yüzde 92 ile Türkler izlerken, Filipinliler ve
Malezyal›lar›n yüzde 89'unun evlili¤in ömür boyu sürmesi gerekti¤i-
ni düflündü¤ü görüldü. Bat›'da ömür boyu evlili¤e inanlar›n en faz-
la oldu¤u ülkenin ABD oldu¤u, Amerikal› kad›nlara oranla daha
fazla Amerikal› erke¤in bu fikri savundu¤u belirtiliyor.

Araflt›rmada ayr›ca, Asya'daki Müslüman ülkeler aras›nda Endo-
nezya ve Malezya'n›n, evlili¤i "yaflam gayesi" olarak görme konusun-
da bafl› çekti¤i, Avrupal›lar›n yar›s›ndan daha az›n›n evlili¤i "yaflam
gayesi" olarak gördü¤ü, Yunanl›lar›n yüzde 74'ünün evlili¤i "yaflam
gayesi" olarak görmeyenler aras›nda ilk s›rada yer ald›¤› belirtiliyor.

‹flte evlili¤i koruman›n s›rlar›... Yuvan›z› nas›l
y›k›lmaktan koruyabilirsiniz? Dikkat etm-
eniz gereken hususlar nelerdir? Ailenizi

koruman›n kolay ve huzurlu yollar›...

Evlili¤inizi koruyuny
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