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Bu numaraları
arayınlar yandı!

Parklarda çoçuklarınızı mutlaka koruyun

10. Viyana‘da bulunan Waldmüller Park‘ta 12 ya-
şındaki Murat ve 15 yaşındaki Cüneyt P. isimli  Türk 
kardeşlere Pit Bull-Rottweiler cinsi köpek saldır-
dı. Saldırıda küçük kardeş Murat P. ağır yaralan-
dı. Çocuğun bir çok yerine dikiş atıldı. Olay yerin-
de ağır yaralanan Murat P.‘nin şuanda durumu iyi. 
Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi olay yerinde-
ki kişilerin duyarlılığı sonucu kaçamadan yakalan-
dı. Yaklaşık yedi gün hastanede kalan Murat P.’nin 
önümüzdeki günlerde psikolojik tedavi de göreceği 
bilirtildi. Ailesi de şok içinde! Haberi Sayfa 6-7’de

+
35
989

Haberin Devamı S. 2’de

Sofra Restorant  Boğaz’ı aratmayacak
Sayfa 16

FLAMINGO
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VİYANA-Viyanalı Türkler‘e 
Bulgar kadınlarından binler-
ce SMS geldi. Geçtiğimiz gün-
lerde Avusturya‘nın bir çok ye-
rinde yaşayan Türkler‘e, „Slm 
ben mine beni 1 dakika arar-
misin“ şeklinde SMS‘ler gel-
di. Bazı Türkler bu numarala-
rı arayıp karşısındaki bayanla 
konuştular. Adının Mine ol-
duğunu söyleyen Bayan, 
„Kusura bakmayın! Yanlış ol-
du!“ yada „Sevgilimi arıyor-
dum! Yanlışlıkla size SMS at-
tım!“ şeklinde cevap veriyor. 
Yeni Vatan Gazetesi‘ni ara-
yaran bir vatandaş ise, „Bize 
bir oyun oynadılar. Bana bu 

ay 700 Euro fazladan telefon 
parası geldi. İzin parasını bu 
kişilere kaptırdım. Şimdi ben 
ne yapacağım. Hakımı nasıl 
ararım!“ diye dert yandı. 

Bu tür yüklü miktarda cep 
telefon parasıyla karşıla-
şan kişilerin haklarını mah-
kemeler yoluyla geri alabi-

lecekleri de bilirtildi. Ancak 
bunun için yüklü miktarda 
mahkeme masrafları gere-
kiyor. Soyadının yazılması-
nı istemeyen Hüseyin isimli 
35 yaşındaki Viyanalı gurbet-
çi, bu numaradan yaklaşık 10 
tane SMS geldiğini ve bu nu-
ramayı defalarca aradığını 
en sonunda kendisine oyna-

nan oyunu anladığını söyle-
di. Hüseyin isimli genç şöyle 
konuştu: Daha önce Bulgar 
kızları Türk erkeklerini kan-
dırıyordu. Yani Türkler‘den 
para falan istiyorlardı. Böyle 
bir durum ile ilkkez karşılaşı-
yorum. 

Hiç böyle yüklü bir fatura 
beklemiyordum. Ben iyi ni-
yetle bu numarayı defalarca 
aradım. Gelen cep telefon fa-
turasının miktarını söylemek 
istemiyorum. Kadın sürekli 
bana SMS attı. Bende bu ki-
şinin bir tanıdığım olduğunu 
düşünerek aradım“ dedi.

Bulgar 900 hattının Türkçe oyunu 
Bulgaristan‘da faliyet gösteren bir şirket 900‘lü hatlara yolladığı mesajlar (SMS) sayes-
inde zengin oldu. Viyana‘dan binlerce kişiden telefon alan şirketin Türkler‘i kandırmak 
için hoş olmayan bir oyun oynadı. +35989 ile başlayan bu numarayı arayan Türkler‘e bu 
günlerde yüklü miktarda fatura gelecek. Çünkü size gelen bu SMS aslında bir tuzak!

Bir süre önce internette 
tanıştıkları bekar Türk 
erkeklerinden evlen-

me vaadiyle para alarak or-
tadan kaybolan ve çökertil-
diği düşünülen `sahte gelin‘ 
şebekesi, şimdi de Londra‘da 
ortaya çıktı. Bulgaristan‘ın 
Avrupa Birliği‘ne üyeliği ile 
İngiltere‘ye kapak atmaya 
çalışan Türk kökenli Bulgar 
kızlarının, Londra‘da yaşa-
yan Türk erkeklerle değişik 
yollardan bağlantıya gire-
rek, seks vaatleri ile tuza 
düşürdükleri ve bu yolla 
ülkeye giriş yapmaya çalış-
tıkları belirtildi. İngiltere‘de 
bol para ve rahat yaşam bu-
lacaklarını uman fakat İngi-

lizce dahi bilmeyen Bulgar 
kızları, düzgün Türkçe‘yi ni 
kullanarak Londra‘da yaşa-
yan ve özellike zengin olan 
Türk erkeklerini hedef alıp, 
tuzaklarına düşürüyor. Kız-
ların İngiltere‘deki Türklere 
ulaşma yollarından en yay-
gını gazete ilanları olarak 
gösterildi. Yerel gazetelere 
işçi bulmak için ilan veren 
işadamları hedef olarak seçi-
lirken gazetelerden alınan te-
lefon numaraları ile bağlantı 
kuran kızlar daha sonra ken-
dilerini `mütaassıp ev kızı‘ 
olarak tanıtıyor ve Londra‘ya 
gelip tanışmak için para isti-
yor. Para ellerine ulaşır ulaş-
maz oratadan kayboluyor. 

İngiltere‘de yaşayan zengin 
Türk erkeklerini hedef alan 
şebekenin kurbanlarından 

biri de İngiltere‘nin Glosters-
hire Bölgesi‘nde yaşayan 38 
yaşındaki Türk işadamı Ke-
nan Yıldırım oldu. „Benim 
başıma gelen pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir“ diye dert 
yanan Yıldırım, Londra‘da 
Türkçe yayımlanan bir yerel 
gazeteye `işçi aranıyor‘ ilanı 
verirken birkaç hafta sonra 
Bulgaristan‘dan bir kadın 
kendisini arayarak tanışmak 
istedi. Yıldırım, `macera‘ 
amacıyla telefonda görüş-
tüğü kadın için büyük para 
harcarken, sadece sesini 
duyduğu kadına kavuşmak 
gönderdiği paraların başkası 
tarafından alındığını ve al-
datıldığını anladı.

Türkçe konuşan Bulgar kız-
larının internette tanıştıkları 
Türk erkekleri ile samimiyeti 
ilerleterek Londra‘ya gelmek 
için para istedikleri, havale-
nin kimlik kayıtları tutulma-
yan `Western Union‘ aracılı-
ğıyla yapıldığı için bunların 
izlerinin sürülemediği, kul-
landıkları telefon numarala-
rının sahte isimlerle değiştir-
dikleri belirtildi.

TÜRKİYE‘deki erkekleri tuzağa düşürerek paralarını alan Bulgar 
kızları, Avusturya’dan sonra şimdi de Londra‘da yaşayan Türk 
erkeklerini gözlerine kestirdi.

Bulgar kızlarının yeni hedefi 
Londralı Türk erkekler
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Yozgat’a niye gitmedi?

Cumhurbaşkanı Ab -
dullah Gül’ün res-
mi davetlisi olarak 

Türkiye’ye giden Avusturya 
Cu m h u r b a ş k a n ı  H e i n z 
Fischer bir dizi temasta bu-
lundu. Bir çok devlet ada-
mı ve vatandaşla bir araya 
gelen konuk cumhurbaş-
kanının Türkiye ziyareti 
Avusturya basınında da ge-
niş yer buldu. 

Güler yüzü ile Türk vatan-
daşları tarafından tam puan 
alan konuk cumhurbaşkanı-
nın seyahatinin olumlu geç-
tiği bildirildi. 

Avusturya Cumhurbaşkanı 
Fischer‘i Çankaya Köşkü‘ne 
gelişinde resmi törenle karşı-
ladı. 21 pare top atışı eşliğin-
de iki ülke ulusal marşları-
nın dinlenmesinin ardından 
Avusturya Cumhurbaşkanı 
Fischer, onur kıtasını Türkçe 
‘Merhaba asker‘ diyerek se-
lamladı. 

Törende TBMM Başkanı 
Köksal Toptan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi 
Güler, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Mustafa İsen, 
Ankara Valisi Kemal Önal ile 
diğer yetkililer hazır bulun-
du. Oldukça neşeli olduğu 
dikkat çeken Fischer, töre-
nin ardından basın mensup-
larına el salladı. Her iki cum-

hurbaşkanı ilk önce başbaşa 
daha sonra da eşlerin katılı-
mıyla basın mensuplarına 
poz verdi. Gül ve Fischer, 
başbaşa ve heyetlerarası 
görüşmelerin ardından or-
tak basın toplantısı düzen-
ledi. Konuk Cumhurbaşkanı 
Fischer’in son zamanlarda 
artan Türkiye ve Türk düş-
manlığı hakkında ne konuş-
tuğu merak ediliyor.  

Ayrıca konuk Cum-hurbaş-
kanı ile Abdullah Gül’ün bir-
likte aile olarak kol kola gez-
dikleri de görüldü.

Yozgat’a niye gitmedi

Viyana’da yaşayan binlerce 
Yozgatlı’da Cumhurbaşkanı 
Fischer’i Yozgat’ta görmek 
istediklerini söylediler. 

Fa t i h  M u t l u s o y  i s i m -
li Yozgatlı ise, “Türkiye’ye 
gidecek bütün yetki l i -
leri Yozgat’a davet etti.” 
Mutlusoy, “Binlerce kişi ola-
rak yaşıyoruz Avusturya’da. 
Türkiye’ye gidecek olan yet-
kililerin tamamını Yozgat’a 
d ave t  e d iyo r u z .Yo z g a t 
önemli bir yer bizim için. 

Cumhurbaşkanı’nı Yozgat’ta 
görseydik sevinirdik. Ancak 
olmadı”  diye  konuştu.
Cumhurbaşkanı Fischer’in 
Türkiye ziyareti sırasında 
Ankara ve İstanbul’da çeşit-
li yollar kesildi.  

Konuk Cumhurbaşkanı dev-
letin en üst düzey yetkili-
leri tarafından karşılandı. 
Abdullah Gül ve eşi tarafın-
dan Kayseri’yi kolkola gezdi-
ler. Vatandaşlar Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde misafir 
Cumhurbaşkanına sevgi 
gösterisinde bulundu.

Avusturya‘da binlerce Türk‘ün memleketi olan Kayseri‘yi Avusturya Cumhurbaşkanı 
Heinz Fischer, ziyaret etti. Avusturya Cumhurbaşkanı iki ülke arasında ticari ilişkileri 
geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. 
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MALATYA - Avusturya‘da ka-
yıp diye aranan bir Türk kızı-
nın, internette tanıştığı genç-
le evlenmek için Malatya‘nın 
Doğanşehir ilçesine geldiği 
belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, aslen 
Elazığlı olan ve Avusturya‘nın 
Salzburg kentinde çalışan 
H.G. (63) isimli şahıs, resmi 
makamlara başvurarak eği-
tim gördüğü Salzburg‘daki 
okuluna 5 gün süreyle gitme-
yen kızının kayıp olduğunu 
bildirdi. Yapılan araştırma 
sonucu E.G.(18) adlı genç 
kızın, bir süredir Doğanşe-
hir ilçesi Polat beldesinde 
oturan E.A.(18) adlı gençle 
internette görüştüğü, evlen-
mek amacıyla bu gence kaç-
tığı belirlendi.

Genç kızın Cumhuriyet 
Başsavcılığı‘nın talimatıy-
la babasına teslim edildiği, 
E.A. hakkında ise, „kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma“ 
suçlamasıyla işlem başlatıl-
dığı bildirildi.

Kayıp 
Avusturyalı 

Türk kız, 
Malatya‘da 

bulundu

Viyana’da Endüstri 
Mühendisliği eğitimi 
görürken, moda tasa-

rımcısı olmak için eğitimi-
ni yarım bırakıp İstanbul‘a 
dönen Sinem Yalçın, Faruk 
Kalkavan’ın (24) kullandı-
ğı çarpması sonucu öldü. 
Üsküdar’da kaza yaptıktan 
sonra aracındaki hasara 
bakmak için emniyet şe-
ridine çektiği otomobilin-
den inen moda tasarımcısı 
Sinem Yalçın (30), Faruk 
Kalkavan’ın (24) kullandığı 
Lincoln marka cipin çarp-
ması sonucu öldü.

Kalkavan, kazadan son-
ra kaçtı ve arkadaşlarına 
„Cipi Ahmet kullanıyordu“ 
dedi. Ama şoför Ahmet suçu 
üstlenmeyince Kalkavan, 
olaydan bir gün sonra tu-
tuklandı. Ailesine ait Şafak 
Modaevi’nin ihracat bölü-
münde çalışan Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Bölümü me-
zunu Sinem Yalçın, arkadaşı 
Elif Çelik’le Tepe Nautilus 
Alışveriş Merkezi’ne gitmek 
istedi. Yanlışlıkla Boğaziçi 
Köprüsü yoluna giren Sinem 
Yalçın’ın otomobilinin tam-

ponuna O-1 Karayolu Üna-
lan Mahallesi yakınında, 
arkadan gelen bir otomobil 
çarptı. Sinem Yalçın, acelesi 
olduğunu söylediği sürücü-
nün telefonunu alıp otomo-
biline bindi. Hasara bakmak 
için az ileride durup aracını 
emniyet şeridine çekti. Bu 
sırada, Faruk Kalkavan’ın 
kullandığı 34 MFK 52 plakalı 
cip, arkadan gelerek Sinem 
Yalçın’a hızla çarptı. Yalçın, 
ağır yaralanırken arkadaşı 
Elif Çelik bariyerin arkasına 
atlayıp canını kurtardı.

Faruk Kalkavan, 20 metre 
ileride yan yatan cipte iki ar-
kadaşını bırakarak kaçtı. Si-
nem Yalçın, kaldırıldığı Hay-
darpaşa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yaşamını yi-
tirdi. Kaçarken, iki arkada-
şına „Cipi Ahmet kullanıyor-
du“ diyen Faruk Kalkavan’ın 
şoförü Ahmet, gece yarısı 
gözaltına alındı. Şoför suçu 
üstlenmeyince, cipi Faruk 
Kalkavan’ın kullandığı or-
taya çıktı. Salı akşamı Kadı-
köy Adliyesi’ne üç avukatı 
ile gelen Faruk Kalkavan, 
„Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
sonucu bir kişinin ölümüne 

neden olmak“ suçundan tu-
tuklandı. Kazaya tanık olan 
Elif Çelik „Cip korkunç bir 
hızla Sinem’e çarptı. Ben 
cipin çarptığı otomobilin al-
tında kalmamak için kendi-
mi bariyerin arkasına attım. 
Sinem’in yardımına koştum. 
Can çekişiyordu. 

Geçen otomobillerden yar-
dım istedim ancak kimse 
yardım etmedi. Sinem’in son 
anları hiç gözümün önünden 
gitmiyor“ dedi. Viyana’da 
Endüstri Mühendisliği eğiti-
mi görürken, moda tasarım-
cısı olmak için eğitimini ya-
rım bırakıp İstanbula dönen 
Sinem Yalçın’ın, Üsküdar’da 
Şafak Gelinlik ve Moda 
Evi’ni işleten annesi Neşe 
Yalçın ile babası Marmara 
Üniversitesi’nden emekli 
öğretim üyesi Sinan Yalçın 
hukuk mücadelesi başlattı. 

Aile, „Kaza yapan çocuğun 
ailesi bir emniyet müdürü-
nü, hatta valiyi bile serbest 
kalsın diye araya koymuş. 
Duyarlı bir savcının saye-
sinde şu anda cezaevinde“ 
dedi. Sinem, Hekimbaşı Mez-
arlığı’nda toprağa verildi. 

Viyana‘daki eğitimini yarıda bırakıp İstanbul‘a dönen genç kız, bir 
kazada yaşamını yitirdi. Viyana Üniversitesi‘ndeki arkadaşları ise 
olayı öğrenince şok oldular. 

Viyana‘yı terk etmek 
felaket getirdi
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Kaza, Antalya-Serik ka-
rayolunda dün gece 
meydana geldi. Efes 

Antik Kent‘e gidecek turist-
leri taşıyan 07 BKE 03 pla-
kalı tur otobüsü yürüyerek 
yolun karşısına geçmek is-
teyen 33 yaşındaki Mustafa 
Altınay‘a çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yola savrulan Altı-
nay, kaza yerinde hayatını 
kaybetti. Bu sırada yolda 
seyir halinde olan ve plaka-
sı öğrenilemeyen içerisin-
de Avusturya ve Slovakyalı 
turistlerin bulunduğu bir 
başka turist minibüsü ise 
yerdeki cesedi ezmemek 

için ani fren yaptı. Direksi-
yon hakimiyetini kaybeden 
minibüs yol kenarında bu-
lunan su kanalına uçtu. Mi-

nibüste boğulma tehlikesi 
geçiren 7‘si Avusturya, 4‘ü 
Slovakya uyruklu turistler 
çevrede bulunanların yar-

dımıyla kurtarılarak çeşitli 
hastanelere kaldırıldı. Ka-
zanın ardından gelen itfa-
iye ekipleri minibüs içeri-
sinde başka bir turist olma 
ihtimaline karşı arama yap-
tı. Bu sırada yayaya çarpan 
diğer tur otobüsünde bu-
lunan turistler korku dolu 
bakışlarla olanları izledi. 
Kazada hayatını kaybeden 
ve cesedi otopsi yapılmak 
üzere Akdeniz Üniversite-
si Hastanesi morguna kal-
dırılan Mustafa Altınay‘ın 
eşiyle yaşadığı sorunlar 
nedeniyle geceyi dışarıda 
geçirdiği iddia edildi.

Bir ölü, turistler yaralı
ANTALYA  - Antalya Serik karayolunda turist taşıyan bir otobüsün çarptığı yaya hayatı-
nı kaybetti. Bu sırada yolda seyir halinde giden içerisinde Avusturyalı turistlerin bu-
lunduğu bir minibüs yerdeki cesedi ezmemek için ani fren yapınca yoldan çıkarak su 
kanalına uçtu.



� HABER Yeni VATAN
MAYIS 2008 SAYI 90

VİYANA-Köpek saldırı-
sından ötürü ağır ya-
ralanan çocuk ambu-

lansla hastaneye kaldırıldı. 
Yaklaşık bir hafta hastanede 
yoğun bakımda kalan çocuk 
hayatı tehlikeyi atlattı. An-
cak doktorlar çocuğun çok 
şanslı olduğunu belirtiyor-
lar. Köpeğin bir santimetre 
daha derin ısırması halinde 
çocuğun sakat kalacağını 
belirten doktorlar, babaya 
çocuğun psikolojik tedavi 
görmesi gerektiğini de ifade 
ettiler.

Olay yerine geldiğinde ço-
cuğunu yerde ağır yaralı bir 
şekilde gördüğünü söyleyen 

baba Sezai P., „Çocuğumu 
yerde kanlar içinde buldum. 
Gözlerime inanamadım. Bir 
kaç polis geldi. Bizim bilgi-
lerimizi aldılar. Köpeğin sa-
hibi yaşlı bir kadındı. Kadın 
duvarın arkasından sürekli 
olarak bizi aşağılar gözle 
bakıp gülüyordu. Kadına bi-
raz söyledim. Yoldan geçen 
insanlar da kadına küfür 
ettiler. Sanırım kadın uyuş-
turucu bağımlası olabilir. 
Çünkü bir insan bir kişi acı 
çekerken ona güler mi! Bu 
olay ailemizi derinden etki-
ledi. Çocuğum şimdi yolda 
köpek gördüğü zaman kork-
tuğunu söylüyor. Böyle bir 
olay bizim başımıza geldi. 

Hukuki mücadelemizi mah-
kemelerde sürdüreceğiz“ 
di-ye konuştu. Olaydan yara 
almadan kurtulan 15 yaşın-
daki Cüneyt P. ise, „Üzerimi-
ze saldırdı. Kardeşim ve ben 
kaçmaya çalıştık. Bizi kova-
ladı. Kardeşimi yakalayınca 
birşey yapamadım. Üzerine 
gittim, kardeşimi kurtarmak 
için. Ama elimden birşey 
gelmedi. Bana da saldırdı 
ama ben daha büyük oldu-
ğum için onu engelmedim.

Rottweiler ve Pit Bull cinsi 
köpeklerin dişleri ve çene 
yapıları diğer köpeklere göre 
çok farklı. Çeneleri çok güç-
lü olan bu hayvanların tas-

masız dolaştırılmaları suç. 
Ancak bazı kişiler kendileri-
ne ait köpeklerin çok zarar-
sız olduğunu iddia ederek 
ağızlığı kullanmıyorlar.

Emniyet Müdürlüğü yetkili-
leri de bu olayla ilgili önü-
müzdeki günlerde soruştur-
manın derinleştirileceğini ve 
olayla ilgili bir mahkemenin 
kurulma aşamasında oldu-
ğunu belirttiler. Polis, bu tür 
saldırgan hayvanların tas-
masız gezdirmenin suç ol-
duğunu ve vatandaşlardan 
bu konuya uymaları istendi.
Murat P.‘nin ağır bir şekilde 
yaralandığını öğrenen ya-
kınları çocuğun evine geç-

10. Viyana‘da bulunan Waldmüller Park‘ta 12 yaşındaki Murat ve 15 yaşındaki Cüneyt P. 
isimli  Türk kardeşlere Pit Bull-Rottweiler cinsi köpek saldırdı. Saldırıda küçük kardeş 
Murat P. ağır yaralandı. Çocuğun bir çok yerine dikiş atıldı. Olay yerinde ağır yaralanan 
Murat P.‘nin şuanda durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi olay yerindeki 
kişilerin duyarlılığı sonucu kaçamadan yakalandı.

Türk çocuğuna 
köpek dehşeti

Cüneyt P.  
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miş olsun ziyaretinde bulun-
dular. Olayı kınayan Türkler, 
olayın olduğu yer bir park. 
Belediye ve görevliler bu tür 
olayların olmaması için gere-
ken önmeli almaları gereki-
yordu. Burada bütün kusur-
lular cezalandırılmalı. Böyle 
bir olay bir Avusturyalı‘nın 
başına gelseydi kıyamet ko-
pardı. Türk olduğumuz için 
bizimle tam ilgilenen olma-
dı“ şeklinde dert yandılar.

Murat P. 
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A-1220 Wien Breitenleerstrasse  gegenüber 135    Tel: 0699/ 816 24 567   0664/ 543 53 55   www.pizzariaflamingo.com

Balık Çeşıtlerı
1)	300-	500	gram	arası	Levrek,	Alabalık,	Sazan,		 	
	 Çupra,	Palamut
2)	400-600	gram	arası	Uskumru

aÇık alanda ılk ve tek pıknık usulü
l	 Köy	usulü	balık	pişirme	alanı
l	 Güzel,	seçici	ve	sakin	bir	ortamda

Balık ızgara zıyafetı
l	 Otoparkımız	mevcuttur.
l	 2	bin	m2‘lik	açık	alanda,	aile	ortamında	piknik
l	 Cumartesi-Pazar	günleri	katmer	ve	gözleme!		 	
	 Piknik	alanımıza	her	tür	yiyeceği	getirebilirsiniz.

FL AMINGO
F i s c h s p e z i a l i t ä t e n

VİYANA’DA 

İLK DEFAEN SAĞLIKLI 

BESİN

ÖZEL OLARAK 

HAZIRLIYORUZ

EKONOmIK VE KONFORLU 
IZgARANIN VIYANA’DAKI 
YENI ADRESI

VİYANA-Viyana‘da ilk ve tek 
mangalda piknik usulü ile 
Balık Izgara ziyafeti veren Fla-
mingo işletmesinde özellikle 
haftasonları ailenizle güzel 
zaman geçirebilirsiniz. 

Otopark sorunu olmadığını 
söyleyen Flamingo Balık  Te-
sisleri yöneticisi Yaşar Özgan, 
“Türk geleneklerine  uygun 
yeni bir yer yaptık. Haftason-
ları aileleriyle birlikte balık ye-
mek isteyen kişileri işyerimize 
davet ediyoruz. Haftasonları 
çeşitli aileleri konuk ediyo-
ruz. Mangal üzerinde ızgara 
yemek isteyen kişilere de ses-
leniyoruz. Uygun fiyata güzel 

bir haftasonu geçirebilirsiniz. 
İşyerimiz bütün hafta açık-
tır. İşyerimizde alkol yoktur. 
Ayrıca  balık yemeğe gelenler 
yanlarında yiyeceği de getire-
bilirler“ dedi. 

Nasıl gidilir!
Flamingo tesislerine otomo-
bil yada otomobilsiz rahat-
ça gidebilirsiniz. 22. Viyana 
Breitenleerstrasse 135‘in 
karşısında bulunuyor. U1 
Kagraner Platz’dan indik-
ten sonra 24 A otobüsüyle 
Hofer‘i geçtikten sonra ki 
otobüs durağında indiğiniz 
zaman karşınızda Flamingo 
tesislerini bulabilirsiniz.

Balık Flamingo‘da yenir
Türk girişimci Yaşar Özgan tarafından kurulan 
Flamingo Balık Izgara Tesisleri‘nde Levrek, ala-
balık, sazan, çipura, palamut ve uskumrunun en 
güzel çeşitlerini bulabilirsiniz.
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Viyana – 8 Haziran 2008 
tarihinde Viyana’da 
UEFA Avrupa Futbol 

Kupası ilk maçının baþlangıç 
düdüðü çalın-madan Viya-
nalılar Ab 10 Mayıs 2008 gü-
nünden itibaren U2 Metro 
hattıyla eski son durak olan 
Schottenring’den sonra Pra-
terstern ve Messegelände üze-
rinden Ernst-Happel stadyu-
muna ulaþabilecek. 

U2’nin yapımı yeni tamam-
lanan bölümü Cuma günü 
Belediye Baþkanı Dr. Micha-
el Häupl ile Belediye Baþkan 
yardımcıları  Mag.a Renate 
Brauner ve Grete Laska, Leo-
poldstadt bölge baþkanı Ger-
hard Kubik ve sowie Wiener 

Linien Genel Müdürü  Dipl.- 
Ing. Günter Steinbauer tara-
fından basına tanıtıldı. 

U2 metro hattı bugüne kadar 
Karlsplatz ve Schottenring 
istasyonları arasında altı is-
tasyondan geçmekteydi. U2 
bundan sonra Ernst-Happel 
istasyonuna kadar servis ya-
pacak.  

2003 yılı yaz aylarında 
baþlayan geniþ kapsamlı ek 
yapı çalıþmaları yaklaþık beþ 
yıl sonra, 10 Mayıs 2008 günü 
tamamlanmıþ ve üç buçuk ki-
lometre uzunluðundaki hat, 
yaklaþık dört kilometrelik ek 
yapımla yedi buçuk kilomet-
reye ulaþmıþ olacak. Bu hat 

bundan sonra metro yolcu-
larına altı yerine on bir istas-
yonda servis verecek.  

U2 Metro hattının yeni bö-
lümünün hizmete açıl-ma-
sından sonra, strese girme-
den, trafik sıkıþırlıðı ve park 
yeri sorunu yaþamadan 
Karlsplatz’dan Ernst-Happel 
stadyumuna girmek isteyen-
ler metroyla sadece 14 daki-
kada stada ulaþacak. Beledi-
ye duraðından Messe Prater 
duraðına yolculuk ise 10 da-
kika sürecek. 

U2 Avrupa Kupası’na hazır  
Belediye Baþkanı Dr. Micha-
el Häupl, basın mensupla-
rıyla birlikte ya-ptıðı açılıþ 

seferinde, „Schottenring’den 
stadyuma kadar uzatılan U2 
çevresinde oturanların sayı-
sı 90.000’den fazladır. Metro 
hattının uzatılması Leopolds-
tadt bölgesine önemli ölçüde 
deðer katacaktır.  

Ayrıca, yeni U2 hattı, Wiener 
Messe ve yeni yapılacak Viya-
na Iktisat Üniversitesi gibi çok 
önemli altyapı kuruluþlarını 
da ulaþım alanına alacaktır. 
Ayrıca, UEFA 2008 Avrupa 
Futbol Kupası’na ev sahipliði 
yapan kentler arasında, 
futbolseverlerin ve tabii 
kent sakinlerinin metroyla 
doðrudan doðruya stadyuma 
ulaþabilecekleri tek kent Vi-
yana olacak“, dedi. 

Wiener Linien U2 
metro hattının 
Ernst-Happel St-
adyumuna kadar 
uzatılan yeni bölü-
münü tanıtıyor 

U2 stadyuma kadar uzatıldı
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Belediye Başkan yardımcısı 
ve sporla görevli Eyalet Mec-
lisi üyesi Grete Laska, U2’nin 
UEFA 2008 Avrupa Futbol Ku-
pası futbol ve spor şöleni açı-
sından taşıdığı önemi vurgu-
ladı: „Avrupa Futbol Kupası, 
uzatılan U2 hattının ilk büyük 
denemesi olacaktır. 

Yeni U2 hattının U1 ve U3 
bağlantılarıyla bir saat içinde 
50.000 sporseveri stadyuma 
ulaştırıp maçtan sonra geri 
getirmek mümkün olacaktır. 
Ayrıca, sporseverler maçların 
toplu olarak izlendiği merkez-
lerden U2 ile sadece on daki-
kalık bir yolculukla kent mer-
kezine ulaşabilecektir.“ 

mİLYONLARCA

İNSAN

KULLANACAK
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Tuna Adası (Donauinsel) bölgesi - ızgara yapma yerleri
Donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

l 21. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Jedleseer Brücke köprü-
sünden nehrin akış yönünde 50 metre

l 21. Viyana, Donauinsel, Floridsdorfer Brücke köprüsün-
den nehrin akış yönüne ters yönde 600 metre -750 metre 
(sağ kıyı, Neue Donau, kıyı yolu)

l 21. Viyana, Donauinsel, Floridsdorfer Brücke köprüsün-
den nehrin akış yönüne ters yönde 350 metre -450 metre

l 21. Viyana, Neue Donau, Brigittenauer Brücke köprüsün-
den nehrin akış yönünde 100 metre

l 22. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Brigittenauer koyunda

l 22. Viyana, Donauinsel, Reichsbrücke köprüsünden neh-
rin akış yönünde 100 metre (Neue Donau sağ kıyı

l 22. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Neue Donau-Mitte oto-
mobil parkından nehrin akış yönünde 400 metre uzaklıkta

l 22. Viyana, Donauinsel, Donaustadtbrücke köprüsünden 
nehrin akış yönüne ters yönde 500 metre -750 metre (Neue 

Donau, sağ kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - kıyı yolu)

l 22. Viyana, Donauinsel, Donaustadtbrücke köprüsünden 
nehrin akış yönüne ters yönde 650 metre uzaklıkta

l 22. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Steinspornbrücke köp-
rüsünden nehrin akış yönüne ters yönde 200 metre ve nehir 
aşağı 300 metre

l 22. Viyana, Donauinsel, Steinspornbrücke köprüsünün 
hizasında, Tuna kıyısına doğru 100 metre uzaklıkta

l 22. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Lobgrundtor civarında 
(Çıplaklar bölgesi: Dammbereich)

l	Tuna Adası (Donauinsel) bölgesi - ızgara bölgeleri

l	Rezervasyon yapmadan kullanılabilinir

l 21. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Brigittenauer Brücke 
köprüsü ile Brigittenauer yüzme koyu arasında

l 22. Viyana, Neue Donau, sol kıyı, Steinspornbrücke köp-
rüsünden itibaren nehrin akış yönüne ters yönde 900 metre 
boyunca

l	Halka açık diğer ızgara alanları

l	Rezervasyon yapmadan kullanılabilinir

l 11. Viyana, Am Donaukanal, Alberner Hafenzufahrtsstraße

l 14. Viyana, An der Wien, Alte Wientalstraße

l 16. Viyana, Steinbruchwiese, Johann-Staud-Gasse

l 17. Viyana, Mittereckwiese, Exelbergstraße

l 19. Viyana, Krapfenwaldgasse, Höhenstraße‘de Krap-
fenwaldbad yakınında

l 22. Viyana, Donau-Oder-Kanal, Becken III (Uferhaus ya-
kınında)

l 23. Viyana, Draschepark, Ecke Triester Straße/Sterngas-
se (7-22 arası)

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkler‘in vazgeçilmez klasiği olan ızgara için Viyana Belediyesi yer 
gösteriyor. Bu yerlerin bazıları rezarvasyonla kayıt yaptırmak gerekiyor. Bazıları ise sürekli açık
Rezevasyon mutlaka bu numarada (+43 1) 4000 96496 yapılmalıdır.

Viyana‘da Izgara Yapma yerleri ve parklar
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Maçın tamamlan-
masının ardından 
Viyana‘da yaşayan 

Galatasaraylı taraftarlar, 
„Şampiyon Galatasaray“, 
„En büyük Galatasaray“ 
tezahüratlarıyla Viyana‘yı 
inletti. Avusturyalılar da bu 
kutlamalara katıldılar.

Arabalarıyla cadde ve so-
kaklardan konvoy oluştu-
ran taraftarlar, Avustur-
ya Parlamentosu önünde 
araçlarından inerek, Gala-
tasaray ve Türk Bayrakları 
sallayarak, Avusturyalılara 
Galatasaray‘ın şampiyonlu-
ğunu duyurdu.

Viyana‘da GS coşkusu
VİYANA - Galatasaray, Türksell Süper Ligi‘nin 34. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği 
Ofsaşspor‘u 2-0 mağlup ederek, 2007-2008 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Kazanılan bu gali-
biyet Avusturya‘nın başkenti Viyana‘da da Galatasaray taraftarlarını sokaklara döktü.

Satılık iş yeri:
BLUMEN + INTERNET + TELEFON 

Satılık iş yeri Çiçekçi, 
İnternet Kafe, Call Shop

İnternet kafe, Çiçekçi ve Call Shop olarak hizmet 
veren büyük iş yerimizi yalnızlıktan ötürü acilen satı-
yoruz. İş yerimizde 5 adet bilgisayar-internet masa-
sı, 6 telefon kabini, yüzlerce çiçeğin bulunduğu çi-
çek satış alanımız da bulunmaktadır. İşyerimiz 81 
metre kare alanına kuruludur. Aylık kiramız ise  465 
Euro‘dur. Lütfen ciddi olanlar arasın.

Adres: Gablenzgasse 46 4-6 1160 Wien,
 Tel. 0 699 1990 39 26



sağlık ve mutluluk için!

fatma Bektaş	 0699	11	21	60	39

sağlıklı kalmanın en güzel ve kazançlı yolu. eğer 
kilolarınızla ilgili olarak bir sorununuz varsa lütfen 
bizi arayın. ürünlerimizle ilgili geniş ve kapsamlı 
bilgileri bizden alabilirsiniz.
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sağlık ve mutluluk için!

fatma Bektaş	 0699	11	21	60	39

sağlıklı kalmanın en güzel ve kazançlı yolu. eğer 
kilolarınızla ilgili olarak bir sorununuz varsa lütfen 
bizi arayın. ürünlerimizle ilgili geniş ve kapsamlı 
bilgileri bizden alabilirsiniz.

Aşıyı geliştiren ve merke-
zi Stockholm‘deki Ka-
rolinska Enstitüsü‘nde 

bulunan Independent Phar-
meceutica adlı özel şirket, 
nikotin aşısının 2. safhasını 
üç Kuzey ülkesinden 400 de-
nek üzerinde deneyecekler. 
Aşının sigarayı bırakanlar ve 
yeniden başlamak isteme-
yenler üzerindeki etkilerini 
ölçecekler. 

Şirket yetkilileri, aşının bu 
aşamada sigarayı bırakanlar 
ve başlamak istemeyenler 
üzerindeki etkisi gözlemlen-
se de gelecekte aktif sigara 
tiryakilerinin bu alışkanlığı 
bırakmalarına yardım için 
kullanılabileceğini belirti-
yorlar. Şirketin İcra Kurulu 
Başkanı Lena Degling Wi-
kingsson, aşının 2. safhası-
nın denenmesinin ardından 
bunu daha ileriye taşımak 
için büyük bir ilaç fabrikası 
ile işbirliğine gitmeyi amaç-
ladıklarını söyledi. 

Aşıyı geliştiren araştırmacı-
lara göre aşı, nikotin mole-
küllerini bağlayan antikor-
lar üreterek, bunların çok 

büyümesine neden oluyor 
ve böylece beyne girmesi-
ni engelliyor. Tiryaki de bu 
durumda nikotinden her 
zamanki gibi zevk almıyor 
ve aşırı sigara içme isteği de 
giderek yok olunca, bağım-
lığının ana nedeni ortadan 
kalkıyor.  

İsviçreli Cytos Biotechno-
logy firması geliştirdiği ni-
kotin aşısının 2. safhasının 
deneme sonuçlarını 2005‘te 
açıklamıştı Buna göre, aşı 
ile yüksek antikor seviyesi-
ne ulaşan deneklerin yüzde 
42‘sinin bir yıl sonra sigara 
içmedikleri, plasebo veri-
lenlerde bu oranın yüzde 
21 olduğunu belirtmişti. 
Amerikan Nabi ilaç şirke-
ti ile merkezi Bermuda‘da 
bulunan Celtic firması da 
benzer nikotin aşıları ge-
liştiriyor.  Dünya Sağlık 
Örgütü‘nün verilerine göre, 
önlenebilir ölümler için-
de bir numara olan tütün 
kullanımı, dünyada her yıl 
5,4 milyon insanın hayatını 
kaybetmesine yol açıyor ve 
bu oran düşük gelirli ülke-
lerde giderek artıyor. 

İsveçli bilim insanları, dünyanın en 
ölümcül alışkanlığı sigarayı bıraktırmaya 
yardım etmesi için tasarlanan yeni bir 
aşının denemesine başladılar.

Haydi nikotin-
manlar aşıya!

Toplantıda konuşma ya-
pan Tanıtma Başkanı 
Tamra Yavuz, belediye 

ve İslam Federasyonu‘na 
teşekkür etti.  JUWA Tanıt-
ma Başkanı Tamra Yavuz 
açılış konuşmasında, neden 
böyle bir programa ihtiyaç 
duyduklarını dile getirdi. 
Yavuz, „Sanıyoruz ki böyle 
bir program Avrupa‘da ilk 
kez gerçekleştiriliyor. Afiş-
lerde de gördüğünüz gibi 
Gençlik Buluşmalarımız de-
vam edecek. Biliyorsunuz ki 
gençlik çok önemsenmesi 
gereken bir kitledir. Özellikle 
Peygamberimiz‘in gençlere 
verdigi önemi dikkatlerini-
ze sunuyoruz. Günümüzde 
gençligin problemlerini ve 
çözüm önerilerini dert edi-
nenlerimiz görünürde çok 
olsa da gerçekte bunun tat-
bikata pek yansımadığı da 
ortadadır“ diye konuştu.

Avrupalı Müslüman gençlerin 
problemleri nelerdir?

Gençlerin yoğun ilgi göster-
diği buluşmada Müslüman 
gençlerin sorunları uzun 

uzun konuşuldu. İlginç tar-
tışmaların yaşandığı prog-
ramda ayrıca jüri üyeleri 
gençleri dinleyerek onlara 
çözüm önerileri sundular.

Tartışmada geçen sorunların 
satır aralarında şu konular 
öne çıktı: „Gençlerin büyük-
ler tarafından anlaşılmadığı, 
Türkçe konuşamama, evli-
lik, tesettür, Kuran okuma-
yı bilmeme, ibadetsizlik, 
idealsizlik, flört, gençlerin 
ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek merkezi bir lokalin 
olmayışı, gençlere örnek 
olabilecek şahsiyetlerin az-
lığı, kitap okumama, kılık 
kıyafet, kuşaklar arası ile-
tişimsizlik, moda, müzik, 
önyargılar...vs“

Oturumda Viyana İslam 
Federasyonu Kadın Kolları 
Gençlik teşkilatı üyeleri ve 
bayan üniversiteliler Başka-
nı Hilal EKİNCİ, VİF İrşad 
Başkanı Mustafa Türkmen, 
ISV Başkanı Avukat Ümit 
Vural, ve JUWA Başkanı Ya-
sin Tecer çeşitli konuşmalar 
yaptılar.

Kısa adı JUWA olan Avusturya Gençlik Fed-
erasyonu tarafından düzenlenen 1. Gençlik 
Buluşması, Viyana İslam Federasyonu‘nun 
katkılarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya bir 
çok genç Türk katıldı. Toplantı sırasında 
gençler arasındaki çeşitli sorunlar dile 
getirildi. 

Gençler buluştu
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VİYANA-6.Haziran’da  açı-
lacak olan restorantın 
önemli bir eksiği giderece-
ğini söyleyen işletme sahibi 
Haydar Güner, açılışa bü-
tün Türkler‘i davet etti.

Sofra restorantının Viya-
na ve çevresindeki Türk ve 
Avusturyalılar‘a yönelik 
olduğunu söyleyen Güner, 
„Viyana‘nın yoğun stresini 
atabilmek, günün yorgun-
luğunu bir nebze dindir-
mek için hep İstanbul‘un 
boğazını anımsarız. 

Ama İstanbul çok uzakta 
ve başka bir boğaz yok bir 
yerde. Kısmen bir benzerlik 
aradık, hayal ettik yakla-
şık üç ay önce bulduk diye 
Donau‘da Boğaz keyfini ge-
tirecek  Sofrayı kurmaya ka-
rar verdik“ dedi.

2. Viyana‘da
Tuna kenarında olan Sofra 
Restorant için çok çalıştık-
larını ifade eden Güner şun-
ları ifade etti: „Yukarıda‘da 
belirttiğim gibi İstanbul 
Boğazı‘nın o güzelliğini ya-
şamak için gidiş geliş hem 
zaman açısından, hem de 
bütçe açısında çokta uygun 
olmayacaktı. 

O zaman biz boğazı buraya 
getirelim dedik! Şimdi o ha-
yalimizi gerçekleştiriyoruz. 
Düşünün ki boğaz keyfini 
yaşamak istiyorsunuz, ne 
şehir merkezinden çok uzak, 
ne de şehir içinden. 

180 kişilik üç ayrı Teraslar‘da 
Eiscafe, 800 kişilik Bah-
çe, 120 Kişilik kapalo me-
kan Tuna manzaralı, Doğa 
ile içiçe, çocuk parko, gezi 
alanları ile iddiali bir Lezzet, 
görkemli bir servis, müşteri 
memnuniyetini ilke edinmis 
bir hizmet ile, hijenik bir or-
tam sağlıyoruz. 

İkinci Viyana’da bulunan 
Sofra Restorant’ın açılışın-
dan sonra bütün Türk ve 
Avusturyalı müşterilerimizi 
buraya bekliyoruz. Uygun 
fiyat ve aile ortamı sağlaya-
cağız. Güzel bir mekan oluş-
turduk.“

Sofra Restorant  
Boğaz’ı aratmayacak

Viyanalı işadamı Haydar Güner tarafından kurulan Sofra Restrant 
aynı anda 1100 kişiye hizmet verecek. Sofra böylelikle Avustu-
rya‘da bir Türk tarafından açılan en büyük restorant olacak.
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AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

Yeni Vatan gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15
Mobile: 0699/10397808

Türkiye’de kimlik numarası artık mecburi

İki yıl önce yürürlüğe gi-
ren Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası uygu-

laması 29.Nisan.2008 tari-
hinden itibaren zorunlu ha-
le geliyor. 

28.Nisan tarihinden itibaren 
hiçbir kamu kurumu kim-
lik numarası olmadan işlem 
yapmayacak. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü‘nden il-
gili tüm kurum ve valilik-
lere gönderilen genelgede, 
Başbakanlığın 2006‘da ya-
yınladığı genelge hatırla-
tılarak „kişiler adına dü-
zenlenecek her türlü form, 
beyanname, kimlik kartı, 
vergi kimlik kartı, sürücü 

belgesi, pasaport gibi bütün 
tanıtıcı belgelerde Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numa-

rasına yer verilmesi gerek-
tiği belirtildi.  Genelgede 
„kimlik numarası kurumlar 

ile diğer gerçek ve tüzel kişi-
lerin her türlü işlemlerinde 
esas alınır” denilmişti.

Yarından itibaren onsuz hiçbir işlem yapamayacaksınız.
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VİYANA-Türkiye‘den aldık-
ları bir burs sayesinde müzik 
eğitimlerini tamamlayan iki 
kardeş, önümüzdeki günler-
de bir konser daha verecek-
ler. Ferhan ve Ferzan Önder, 
konserlerinde Türk aileleri 
çok az gördüklerini belirttiler. 
Önder kardeşler, „Senelerdir 
Viyana‘da yaşıyoruz. 

Ancak bir Türk ailelerinin 
klasik müzikle pek ilgilen-
mediklerinin farkına vardık. 
Ancak Türk ailelere çocukla-
rının bu müzikle ilgilenmele-

rini tavsiye ediyoruz. Müzik 
eğitimi küçük yaşlarda baş-
lar. Gelişmiş toplumlarda 
müzik hayatın vaz geçilmez 
bir parçasıdır. Viyana‘da kla-
sik müzik konusunda eği-
tim veren bir çok kuruluş 
var. Çocukların böyle yerler-
de eğitim görmelerinde fayda 
var. Biz çocuk yaşlarda kla-
sik müzikle tanıştık. Bu bi-
razda ailemizle ilgili bir du-
rum“ şeklinde konuştular. 
Çocuklarınızı piyano ile ta-
nıştırın! Türk çocukları için 
bir çalışma yapmak istedikle-

rini de dile getiren Ferhan ve 
Ferzan Önder, „Önümüzdeki 
günlerde Türk çocukları için 
bir çalışma yapacağız. Onlara 
klasik müzik ve piyano ile il-
gili bilmeleri gereken konu-
ları anlatacağız. Şuanda bu 
bir proje halinde. Çocuklar 
için birşey yapmamız lazım. 
Viyana‘daki gelişmiş eğitim 
olanaklarından ne kadar ya-
rarlanıyoruz! Bir çok insan 
dünyanın dört bir yanından 

gelerek burada eğitim alıyor-
lar. Binlerce Türk‘ün yaşadığı 
bu şehirde yapmamız gereke 
çok iş var“ diye konuştular.

Yetenekli ve şanslı
10 dakika büyük abla Ferzan 
ile Ferhan Önder, 1965 yılında 
Tokat‘ta doğdu. Eczacı anne 
babanın bir çocukları daha 
var. O da Türkiye‘de tanınan 
bir isim. Ömer Önder TRT‘de 
yıllarca ‚Kokteyl‘nı yaptı.

Yirmi parmak piyano

Viyana‘da yaşayan piyanist kardeşler 
Ferhan-Ferzan Önder, aynı anda piyano ça-
labiliyorlar. Bir çok CD‘leri olan kardeşler 
önümüzdeki günlerde bir konser verecek-
ler. Aynı anda piyano çalabilen kardeşler 
dünyanın bir çok yerinde konser verdiler. 
Viyana‘da yaşayan Türk ailelerden de kü-
çük bir istekleri var: „Lütfen Çocuğunuzu 
piyano ile tanıştırın!“

VİYANA’DA  

GÖYSÜMÜZÜ 

KABARTAN

KARDEŞLER

Hafta sonu planları ha-
zır. Dostlar yemeğe 
davet edilmiş, keyifli 

saatler geçirip tatil anıları-
nızdan söz etmek istiyorsu-
nuz. Ama birdenbire fırın 
çalışmıyor, DVD-çalıcıdan 
ses çıkmıyor - Elektrik arı-
zası. Evdeki elektrik arıza-
ları özellikle hafta sonu ve 
tatil günlerinde çok masraf-
lı ve sinir bozucudur. Wien 
Energie’nin sunduğu „Her 
şey yolunda“ hizmetiyle bu 
tür arızalar artık sorun ya-
ratmayacak. Servis paketi, 
evinizdeki (elektrik saatiyle 
priz arasındaki) elektrik arı-
zalarında yılın 365 günü 24 
saat süreyle hizmet sunuyor. 

Her zaman hazır

Uygulama son derece basit: 
AllesSicher „Her şey yolun-
da“ müşterisi olarak bir te-
lefonunuz yeterli, gerisini 
Wien Energie derhal halle-
decek. Onarımın kusursuz 
organizasyonunu uzman-
lara bırakın. Arıza bölümü, 
arızanın nereden kaynak-
landığını derhal araştıra-
cak. Kaynağın müşteri me-
kanında olduğu saptanırsa 
Wien Energie’nin servis or-
taklarından biri yola çıka-
cak ve en geç bir saat içinde 
arıza yerine varıp gereken 
yardımı sunacak.  Tamir 
etmek mümkün değilse he-
men geçici bir elektrik hattı 
çekilecek. Kendi evinizde 
keyifli saatler geçirmeniz 
sağlanacak. Artık uzun te-
lefon görüşmeleriyle, paha-
lı tamircilerle uğraşmaya-
caksınız. 

Bir bakışta AllesSicher „Her 
şey yolunda“

• Sürekli: 365 gün 24 saat 
ulaşılabilen hizmet 

• Yetkili: Wien Energie uz-
manları ve seçkin und ser-
vis ortakları derhal yardıma 
koşar. Gündüz, gece, hafta 
sonu, tatil günü. Kısacası: 
her zaman!

• Uygun fiyatlı: Sadece 26 
Euro karşılığında takvim 
yılı içinde 2 servisten garan-
tili olarak yararlanabilirsi-
niz. Katılma payınız servis 
başına sadece 8 Euro’dur. 
İki saati geçmeyen yol ve 
çalışma süresiyle 5 Euro’ya 
kadar tamir malzemesi fiya-
ta dahildir.

Geniş kapsamlı çalışmalar, 

Wien Energie’nin sözleşmeli 
elektrikçilerine çok daha uy-
gun fiyatlarla yaptırılabilir. 
Böylece AllesSicher „Her şey 
yolunda“ daha ilk serviste 
masrafını çıkarmış olur. 

Ayrıntılı bilgi için www.wi-
enenergie.at İnternet adre-
sine başvurun veya ücretsiz 
danışma hattımızı arayın. 
Tel.: 0800 510 800

Kendi dört duvarınız 
arasında her şey 
yolunda

Wien Energie güvenliğinizi sağlar 
ve elektrik arızalarında yardım 

garanti eder

Wien Energie/Manfred Weihs

Wien Energie-MitarbeiterInnen beraten Kunden am Telefon im Wien Energie Customer Care Center
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taklarından biri yola çıka-
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arıza yerine varıp gereken 
yardımı sunacak.  Tamir 
etmek mümkün değilse he-
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çekilecek. Kendi evinizde 
keyifli saatler geçirmeniz 
sağlanacak. Artık uzun te-
lefon görüşmeleriyle, paha-
lı tamircilerle uğraşmaya-
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ulaşılabilen hizmet 

• Yetkili: Wien Energie uz-
manları ve seçkin und ser-
vis ortakları derhal yardıma 
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• Uygun fiyatlı: Sadece 26 
Euro karşılığında takvim 
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tili olarak yararlanabilirsi-
niz. Katılma payınız servis 
başına sadece 8 Euro’dur. 
İki saati geçmeyen yol ve 
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ta dahildir.
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elektrikçilerine çok daha uy-
gun fiyatlarla yaptırılabilir. 
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Tel.: 0800 510 800
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HUKUK-FORUM

Yeni Sosyal Güvenlik Kanu-
nu ve gurbetçilerin dikkat 
etmesi gerekenler

Soru: Türkiye`de yeni çı-
kan sosyal güvenlik yasası 
biz yurtdışında yaşayan 
T.C. vatandaşlarını nasıl et-
kileyecek? 

Cevap: Bu sorunun yanı-
tına geçmeden önce Yurt-
dişindaki Türk vatandaş-
larının dövizle borçlanma 
hakkına değinmekte fayda 
var: Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının yurt dışın-
da geçen hizmet süreleri-
nin değerlendirilmesi, 3201 
Sayılı Yurt Dışında Bulunan 
Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakı-
mından Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun  ile belir-
lenmiştir. 

Bu kanunun 1. maddesıne 
göre 18 yaşını doldurmuş 
Türk vatandaşlarının yurt 
dışında geçen ve belgelen-
dirilen çalışma süreleri, bu 
çalışma süreleri arasında 
veya sonunda her birinde 
bir yıla kadar olan işsizlik 
süreleri ve yurt dışında ev 
kadını olarak geçen süre-
leri, sosyal güvenlik kuru-
luşlarına prim, kesenek ve 
karşılık ödenmemiş olma-
sı ve istekleri halinde bu 

Kanun hükümlerine göre 
sosyal güvenlikleri bakı-
mından değerlendirilir. Ka-
nun hizmetlerin borçlanıl-
masını sadece yurt dışında 
bulunan kişiyle sınırlan-
dırmamıştır. Kişinin ölümü 
halinde hak sahiplerine de 
borçlanma imkânı tanın-
mıştır. 

Bakanlar Kurulu borçlan-
ma için ödenecek dövizin 
cinsi ve tutarını şu şekilde 
belirlemiştir: Döviz ile de-
ğerlendirilecek sürelerin 
her bir günü için tahakkuk 
ettirilecek prim, kesenek 
ve karşılık borcu tutarı 3,5 
ABD Doları olarak belir-
lenmiştir. Yurt dışı hizmet 
borçlanmasının, 3,5 ABD 
Doları ile ( 1 $= 1,30-YTL ola-
rak hesaplanmıştır) günlük 
4,55-YTL ve aylık 136,50-YTL 
olarak ödenmesi anlamına 
gelmektedir.

Şimdi bir örnekle borçlan-
ma konusunu ele alalım: 
Avusturya’da 5 yıl çalışan 
bir gurbetçimiz Türkiye’de 
bu süresini borçlanmak is-
terse: Gurbetçimiz yeni sos-
yal güvenlik kanunu çıkma-
dan başvurusunu yaparsa, 
günlük 3,5 ABD Dolar’dan 
( 1 $= 1,30-YTL olarak he-
saplamaya konu edilmiştir) 
günlük 4,55-YTL ve 5 yıl için 
( 5 x 360 = 1.800 gün)  öde-

yeceği bedel 1.800 x 4,55 = 
8.190,00-YTL olacaktır.
Şimdi asıl cevabımıza ge-
lebiliriz; Yeni genel sağlık 
sigortası yasası yürürlüğe 
girdikten sonra, borçlanma 
miktarı başvuru tarihinde-
ki prime esas asgari günlük 
kazancın % 32’si olacaktır. 
Bunun yanında, yurt dışı 
hizmet borçlanma talebin-
de bulunanların kendileri-
ne çıkarılacak borç bedeli-
ni 3 ay içerisinde ödemeleri 
gerekecektir. 

Dolayısıyla Yurt dışı hizmet 
borçlanması yapmak iste-
yen sigortalıların ve hak sa-
hiplerinin Yeni genel sağlık 
sigortası yasası yürürlüğe 
girene kadar yurt dışı borç-
lanma taleplerini gerçek-
leştirmeleri hem ödeme 
süreleri ve hem de maddi 
bakımdan menfaatlerine 
olacaktır. Şimdi bu yeni du-
rumu gözönünde bulundu-
rarak, yukarıda verdiğimiz 
örneği yeniden ele alalım:  

Gurbetçimiz, yeni yasa 
yürürlüğe girdikten son-
ra, borçlanma talebinde 
bulunursa, asgari ücretin 
(01.07.2008 den yılsonuna 
kadar aylık 638,70-YTL) 
günlük tutarı olan 19,50-
YTL ’nin %32 si oranında 
ödeme yapmak zorunda 
kalacaktır. Bu da günlük 

borçlanma bedelinin 6,82-
YTL olması anlamına gelir.  
Gurbetçimizin, 5 yıllık hiz-
met borçlanmasının top-
lam bedeli ise; 1.800 x 6,82 
= 12.276,00-YTL olacaktır.

 Bu durumda gurbetçimiz, 
yeni genel sağlık sigortası 
yasası yürürlüğe girdik-
ten sonra 5 yıllık yurt dışı 
hizmet borçlanması için 
4.086,00-YTL fazla ödeme 
yapmak zorunda kalacak-
tır. Yeni genel sağlık sigor-
tası yasası yürürlüğe gi-
rene kadar yapılacak yurt 
dışı borçlanmalarında öd-
eme için süre kısıtlaması 
konulmamıştır. Bu da yurt 
dışı hizmet sürelerini yeni 
genel sağlık sigortası yasa-
sı yürürlüğe girene kadar 
borçlanan sigortalıların 
çıkarılan borcu diledik-
leri zaman ödeyebilmele-
ri anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla yeni yasa yü-
rürlüğe girmeden yurtdışı 
borçlanma başvurularının 
yapılmasını tavsiye ediyo-
rum. Kanunun tam olarak 
yürürlüğe geçeceği tarih 
ise ekim 2008. 

Mag. iur. Cafer Eminoğlu
Sorularınız ve hukuki 
işlemleriniz için:
e-mail: 
cafereminoglu@yahoo.de

Türkiye’de, geçtiğimiz haftalarda sosyal güvenlik konularında önemli yenilikler ve değişiklikler 
yapıldı. Bu gelişmeler doğal olarak yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarını da etkileyecek. Yeni 
Sosyal Güvenlik Kanununun gurbetçileri nasıl etkileyeceğini ve dikkat edilmesi gerekenleri ilg-
inize sunuyoruz. 



Geçtiğimiz günlerde yeni 
açılışı yapılan bir kuaför dük-
kanı ilginç bir kampanyaya 
imza attı.

Kuaför dükkanında inanıl-
maz fiyatlar uygulanıyor. 
Friseur Fatih‘in yeni açıldığı-
nı söyleyen Kuaför Hüseyin 
Koç, “Biz bu sektöre yeni bir 
soluk getiriyoruz. Özellikle 
çocuk ve yaşlıların saçları-
nı çok uygun fiyata kesiyo-
ruz. Bunun yanısıra yetişkin 
erkekler içinde iyi bir fiyatı-
mız var. Erkek saçını 5 Euro 
99 Cent‘e kesiyoruz. Biz hiz-
met için geldik. Önümüzdeki 
ay yeni ve farklı bir kampan-
ya daha yapacağız. Traf için 
artık fazla bir ücret ödeme-
yin.  Kadınlar içinde çok uy-
gun fiyatlarımız mevcut. Bu 
fiyatları bizden başkası yapa-
maz” diye konuştu. 

11. Viyana Grillgasse üzerinde açılan ve 6 tranvayı-
na da çok yakın olan kuaförde ilginç kampanyalar 
başladı. Traş fiyatları 3.99‘den başlıyor.

3 Euro‘ya traş

a-1110 Wien, grillgasse 35 
tel: 01/ 913 87 92   Mobil: 0660 34017 80

MONATSANGEBOT!
kOMplett servıCe
waschen, schneiden, pflege,
färben, strenen, mix farben, 
komplett tupfen, föhnen, 
glätten

��,- 

Bayan 

saç 

kesimi 

9.99,-

erkek saç 

kesimi

5.99,-
Çocuk ve 

emekli saç 

kesimi 

3.99,-
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In Interviews jenseits von 
Klischees und Exotismus 
und fern von jeglichen 

Bildern von armen Mädchen 
oder armen Ausländerinnen 
kommen sie zu Wort: 

• Yaya, die junge Frau 
aus der senegalesischen 
Peripherie, die zur Zeit als 
Unternehmerin zwei Läden 
in Österreich betreibt; 

• Ewa, das lesbische 
polnische „Gastarbeiter-
kind“, journalistisch tätig 
und als Wissenschafterin 
reüssierend; 

• Feride, die Kopftuch 
tragende Taxilenkerin 
aus der Türkei, die abends 
zu ihrem Ehemann heim-
kommt, der für sie putzt und 
kocht; 

• Kristin, Architektin und 

Künstlerin, eine Wienerin 
mit jüdischer Herkunft, 
die als Kind mit ihren Eltern 
nach Wien re-immigrierte 
und jetzt im ehemals arisi-
erten Haus ihrer Großeltern 
lebt; 

• Nela, die aus Vorarl-
berg kam und nun dabei 
ist, mit ihren Kindern und 
ihrem Ehemann nach Cos-
ta Rica auszuwandern, um 
in einem Frauenprojekt zu 
arbeiten; 

• Nahid, die iranische 
Schriftstellerin und Lyri-
kerin, die ihre Heimat kurz 
vor dem Iran-Irak-Krieg 
nach der Revolution verlas-
sen hat; 

• Matilda, Tochter einer 
Romni und eines Serben, 
die als einzige der sieben 
Frauen in Wien geboren 

Frauen zwischen 
Migration, Konvention 
und Revolte
Dokumentarfilm, 70 min

GRENZGÄNGERINNEN

Grenzgängerinnen bietet Einblicke in 
die unterschiedlichen Lebensgeschich-
ten von sieben Frauen, die in Wien le-
ben. Wienerinnen. 



Yeni VATAN
MAYIS 2008 SAYI 90 ��HABER

wurde, und schon als Kind 
mehrmals ihren Lebensort 
von Wien nach Novisad und 
zurück wechseln musste, 
als Straßenkind zur Musik 
kam, den Weg ins Konserva-
torium schaffte und heute in 

Wien als Jazzsängerin lebt. 
Allen Frauen ist gemeinsam, 
dass sie den Mut haben, 
sich von sozioökonomisc-
hen, milieu-bedingten und 
sexuellen Zuschreibungen 
zu lösen. 

Im Mittelpunkt steht ihr 
selbst bestimmtes Leben 
abseits von bekannten 
Vorstellungen und vorgeze-
ichneten Identitäten. 

Sieben Frauen reden über 
ihre Begegnungen mit 

Wien, ihre Kindheit, ihr 
Berufsleben, ihre kul-
turellen Bezugspunkte, 
Religion, Sexualität, den 
Umgang mit ihrem Kör-
per, über den Tod, die 
Liebe, Diskriminierung, 

Rassismus und Antise-
mitismus sowie über ihre 
Zukunftsvorstellungen. 

Sie lassen uns an ihren Ges-
chichten und Eindrücken 
teilhaben, erzählen von wi-
chtigen Lebensereignissen 
und -einschnitten, von ih-
ren Einstellungen zu Wien 
und ihren Erfahrungen in 
der Stadt. Das filmische 
Bild setzt sich anhand di-
eser Fragestellungen nach 
und nach - mosaiksteinar-
tig - zusammen. 

Bewusst werden Lücken ge-
lassen, um eine Vervollstän-
digung des Bildes durch die 
Erfahrungen und Vorstel-
lungen der ZuschauerInnen 
zu ermöglichen. 

In den Fahrtsequenzen dur-
ch ihren Lebensort verfli-
eßen die Grenzen, die das 
Leben in Bewegung der Pro-
tagonistinnen prägen. 

Der Schnitt spiegelt die ge-
lassene Unruhe der Frau-
en angesichts unablässiger 
Veränderung und fungiert 
auch als Verfremdungseffekt 
und somit unterbindet  den 
Voyeurismus gegenüber Ge-
fühlsausbrüchen der Frauen. 

Mittels Großaufnahmen sind 
die ZuschauerInnen nah bei 
den Protagonistinnen und 
ihren Aussagen. Die Intervi-
ews sind so geführt, dass die 
direkte, intime Kommunika-
tion im Film spürbar bleibt. 

Der authentische Moment 
hat Vorrang gegenüber tech-
nischer Perfektion. 

Grenzgängerinnen verzich-
tet auf Kommentare in Form 
von Off-Texten, sondern be-
zieht seine Kraft lediglich 
aus den Stimmen der Frau-
en und ihren Aussagen, die 
die Inhalte verknüpfen, Pa-
rallelitäten und Gegensätze 
zeigen. 

Die Filmmusik stammt ha-
uptsächlich aus migrantisc-
hen communities in Wien. 

Anhand dieser biographisc-
hen Einblicke bietet der Film 
Frauen einen medialen Ort, 
um ihren besonderen Le-
bensbedingungen und Ges-
chichten rund um Migration 
Ausdruck zu verleihen. Fra-
uen, die über vorgegebene 
Räume und Vorstellungen 
hinausgehen und dadurch 
neue eröffnen. 

“mich WEitErbEWEGEn, nicht stEc-
kEn bLEibEn auFGrund von GrEn-
zEn, übEr diE ich nicht drübEr 
kommE, WEiL diE ExistiErEn nicht.”
(INTERVIEWAUSSCHNITT EWA, 2005)

Biografie ÜLKÜ AKBABA
l	 Geboren in Istanbul
 Sankt Georg Kolleg, Istanbul
l	 Aufgewachsen im der Istanbuler Theater- 
 und Filmszene
l	 Erste Arbeiten im Theater und die ersten Kurzfilme
l	 Studium am Konservatorium für darstellende  
 Kunst Schauspiel u. Regie / Wien
l	 Studium an der Uni Wien Theaterwissenschaften,  
 Philosophie, Psychologie und Publizistik
l	 Arbeitet als freie Dramaturgin, Regisseurin, Film-  
 und Theaterautorin in Wien

Mitwirkung als Regisseurin, Co Regisseurin 
und Dramaturgin in  diversen Projekten 
in Wiener Off-Szene (Auswahl):

l	 Das Meer und die Frauen/J.Ritsos (Regie), 1990
l	 Trommel oder die Hochzeit,H.Zeybek,( Regie), 1992 
l	 Othello am Mexikoplatz,(Co-Regie), 2005 
l	 Stecken,Stab & Stangl (Dramaturg. Beratung), 2006
l	 Künstlerische Leitung von interdisziplinären Medi 
 en- und Kulturprojekten von IODO(1995-2007): Fra 
 uen, Migration & Kunst, Zukunftsbilder, Studie Kul 
 tur Wien 2010, globaltown u.a.
 

 Filme/Videos (Auswahl):

l	 Kaffee – der Weg vom Orient in den Okzident (2003)
l	 Different Voices (1998)
l	 Und der Himmel war grau (1987)
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10. Viyana‘da beş yıl önce 
faaliyete geçen Tayfun Gla-
serei, bugünlerde beşinci ya-
şına girmenin mutluluğunu 
yaşıyor. Kısa zamanda temiz 
ve kalite çam işleri yapan 
şirket yetkilileri, günün her 
saatinde hizmet verdiklerini 
belirttiler. 

Evlerde her tür cam ihtiyacı-
nı karşıladıklarını söyleyen 
Tayfun Glaserei yetkilile-
ri, „Ev ve işyeri için gerekli 
bütün cam ve cam ürünle-
rini şirketimizde bulmanız 
mümkün. Özellikle Tayfun 
Glaserei olarak müşterileri-
mizin memnuniyeti önemli. 
Günün her saatinde kırılan 
camınızı anında değiştirebi-
liyoruz. Özellikle bunun için 
bir telefon numaramız var. 0 
699 110 490 21 bu numara-
dan bize günün her saatinde 
ulaşabilirsiniz“ şeklinde ko-
nuştular.

Şu günlerde Tayfun Glaserei beşinci yaşına girmenin mutluluğunu 
yaşıyor. Viyana‘da günün her saatinde hizmet veren Tayfun Gla-
serei‘de ev ve iş yerleri için gerekli bütün çam ürünler bulunuyor.

Tayfun Glaserei 5. yaşını kutluyor Konuşmacı olarak Türk-
iye’den CEM Vakfı Baş-
kanı Prof. Dr. Sayın İz-

zettin Doğan ile Almanya’dan 
Almanya Alevi Birlikleri Fe-
derasyonu Dedeler Kurumu 
Başkanı Cafer Kaplan katı-
lacak.  Alevilik konusunda 
kamuoyuna yaptığı önemli 
açıklamalarla tanınan Ulus-
lararası Hukuk Profesörü Sa-
yın İzzettin Doğan, Viyana’ya 
ilk defa gelecek. Almanya 
Alevi Federasyonu Dedeler 
Kurumu Başkanı Kaplan da, 
Prof. Doğan gibi Viyana‘ya il-
kkez geliyor. Açık oturumda 
„Aleviliğin Dünü, bugünü ve 
Yarını“ tartışılacak.

Etkinlik Tarihi: 1 Haziran 2008 
Saat: 14 : 00
Yer: Mozaik Kültür ve Etkinlik Salonu 
Adres: Schererstr 4, 1210 Wien
Organizasyon : 0043 699 10 04 19 28

İzzettin 
Doğan 

Viyana`da
Prof. Dr. İzzettin 
Doğan ve Cafer Kaplan 
Dede önümüzdeki 
günlerde Viyana’ya 
geliyorlar. Viyana 
Alevi Kültür Birliği 1 
Haziran‘da Viyana’da 
düzenleyeceği Açık 
Oturuma, Alevilerin 
önemli inanç önderl-
eri katılacak.
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“Avusturya’da Türk 
Anıları” konulu fotagraf 

yarışmasına davet 

Tarihte yüzyıllar boyunca 
Türkler ve Avusturyalılar 
birbirlerine komşu iki bü-
yük güç olarak bazen bir-
birleriyle savaşmışlar, 
bazen ittifak içinde olmuş-
lardır. Gerek barış gerek sa-
vaş zamanında Türkler ve 
Avusturyalılar kaçınılmaz 
olarak birbirleriyle temas 
içinde olmuşlar, birbirle-
rinin günlük hayatların-
da, kültürlerinde, sanat-
larına izler bırakmışlardır. 
Bu izler, Viyana’da ve tüm 
Avusturya’da kimi zaman 
mimari yapıtlarda, hey-
kellerde, anıtlarda, park-
larda karşımıza çıkmakta-
dır. Kerstin Tomenendal’ın 
“ Das Türkische Gesicht 

Wiens, Auf den Spuren der 
Türken in Wien” isimli ki-
tabı, bu yarışmaya karıla-
caklara yol gösterebilecek 
bir kaynaktır. Bu eserlerin 
amatör ve profesyonel fo-
toğraf tutkunlarının eserle-
riyle gün ışığına çıkarılma-
sı aynı zamanda tarihe ve 
Türk-Avusturya ilişkileri-
ne de ışık tutacaktır. Farklı 
bakış açıları ve renkler 
geçmişi ve bugünü birbiri-
ne bağlayacaktır.

Katılma şartları ilişikte su-
nulmuştur.  

www.tcviyana.at  adre-
sinden de bilgi edinmek 
mümkündür

T.C. Viyana Büyükelçiliği,  “Avusturya 
Amatör Fotoğrafçılar Dernekleri Birliği 
(VÖAV)” ile işbirliği halinde bu fotoğraf 
yarışmasını tüm amatör ve profesyonel 
fotoğrafçılar için açmıştır. Tüm fotoğraf 
severler “ Avusturya’da Türk Anıları” 
konulu fotoğraf yarışmasına katılmaya 
davetlidir.

YENI VATAN GAZETESI SUDOKU

Auflösung Seite 28

 Su altında basın 
toplantısı rekoru

Başkent Viyana‘daki bir ha-
vuzda düzenlenen basın 
toplantısında, 3 Avusturyalı 
yazarın birlikte yazdığı dal-
gıçlara tavsiyelerin yer al-
dığı kitap, oksijen tüpüy-
le havuzda hazır bulunan 25 
gazeteciye tanıtıldı. Kitabın 
yazarlarından Nullzeit dal-
gıç dergisinin editörü Leo 

Ochsenbauer, havuzdaki ga-
zetecileri, bir pankarta yazdı-
ğı „Hoşgeldiniz“ yazısıyla se-
lamladı. 

Su altında basın toplantısına 
katılım rekoru, 21 gazetecinin 
katılımı ile yine Avusturya‘da 
bu 3 yazarın önceki kitabının 
tanıtımında kırılmıştı. 

Avusturya‘da, 25 gazetecinin katıldığı su 
altında düzenlenen basın toplantısı, re-
korlar kitabına girdi.



SERİ BORSA
Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 0699 103 97 808

N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

BÜYÜK FIRSAT!
Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Birinci Viyana’da bir bulunan 

imbis lokal satılıktır. Lütfen ciddi olanlar arasın.
İçeride 8 kişilik oturma, dışarıda 6 kişilik oturma yeri bulunuyor.

Hazır müşterisi olan lokalimiz satıyoruz.

Tel.: 0 676 455 18 64

SATILIK HANDY-CALLSHOP
İNTERNET CAFE

Hazır müşterisi bulunan Call Shop’umuz satılıktır.

Tel.: 0 650 611 68 14

Eleman ARANIYOR !

Gümüş dükkanımızda çalışmak üzere  BAY ve BAYAN  Tezgahtar 
Aranıyor ögrenci olabilir. Ücret dolgundur.

Tel.: 0699 12 41 90 98

Yeni Girişimcilerin Dikkatine

Satılık Kumpir Makinası 30-40 Patetes kapasiteli, 2 pişirme rafı 
ve 1 dinlendirme bölümü bulunan elektrikli kumpir makinamız 

satılıktır. Makinamız yenidir!

Tel.: 0699 122 70 444

SATILIK RESTORANT
50 kişilik oturma alanı olan 95 metre üzerine kurulu 

restorantımız sağlık sebepleri nedeniyle satılıktır. Restorant 
işletmesinde gerekli her türlü malzememiz mevcuttur. 
Hazır müşterisi olan iş yerimiz satılıktır. Lüften ciddi 

olanlar arasın.

Tel.: 0699 115 81 966

SATILIK MARKET
12. Viyana’da ETSAN benzeri olan süpermarketimizi devren 

satıyoruz. Aylık kirası uygun olan iş yerimizin cirosu ve müşte-
risi hazırdır. Ayrıca işyerimizde Pizza, Kebab, Sebze ve Meyve 
reonları bulunmaktadır. Marketimiz yaklaşık 150 metrekare 

üzerine kuruludur.

Tel.: 0 699 103 93 049

İNTERNET CAFE-CALL SHOP
İnternet kafe satın almak isteyen kişiler için büyük fırsat. 

İnternet kafemizin yakınında benzer bir iş yeri bulunmamaktadır. 
Günlük ciromuz yüksek olmasına rağmen ailevi nedenlerden ötürü 

iş yerimi devren satıyorum. 

İş yerimizde 5 tane bilgisayar, 5 tane arama kabinimiz bulunuyor. 49 
metre kare üzerine kurulu olan iş yerimizde her tür teknoloji bulunmaktadır. 
İş yerimizin kesinlikle müşteri sorunu yoktur. İnternet kafemizin yeteri kadar 

müşterisi bulunmaktadır. 

Tel.: 0650 542 29 32
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İsminden de anlaşılacağı gibi (Psiko= psikolojik, 
Terapi=Tedavi) Psikoterapi, kökeni psikolojik olan hasta-
lıkları, sorunları, çatışmaları, psikolojik metotlara gider-
mek, çözmek üzere uygulanan, konuşma ağırlıklı bir te-
davi yöntemidir.

Ve bu yöntem de gerekli görülmediği sürece ilaç kulla-
nımı yapılmaz. Yani Psikoterapistler ilaç yazmaya yetki-
li değillerdir, ilaçla tedaviyi psikiatrlar uygular. Ancak 
günümüzde birçok psikolojik rahatsızlıklarda, ilaçla te-
davi ve psikolojik-psikoterapi tedavi bir arada yürütü-
lür, yürütülmesinin önemli ve gerekli olduğu rahatsız-
lıklar mevcuttur.

İnsanoğlunun ruhsal ve bedensel sağlığı birbirleriyle iç 
içe geçmistir.Ruhumuzu bedenimizden, bedenimizi ru-
humuzdan ayıramayız.Bedensel rahatsızlıklar-hastalık-
lar ruhumuzu, ruhsal sıkıntılar ise bedenimiz etkiler.

PSİKOTERAPİ  NEDİR?

Bir çok bedensel ( başağrısı-mide-bel ağrıları, kalp çar-
pintısı, nefes darlığı- ateş basması- terleme- titreme vb.)ve 
ruhsal ( yaşamdan zevk almama,isteksizlik, umutsuzluk, 
uyku bozulukları vb.) sıkıntıların kaynağı, ruhsal karar-
sizlik ve çatısmalarımız, ailevi sorunlar, sevdiklermizden 
ayrılık, sevdiklerimizi kaybetme, yaşam koşulları, endişe 
ve korkularımız olabilir.

Bedenimiz sinyal vererek, birseylerin yolunda gitmediğini 
söyler, bizi uyarır. Iste Psikoterapi, kişinin kendi sorunla-
rına, en doğru, kendine özel ve en uygun çözümü bulma-
da kişiye yardım eden, yol gösteren, eşlik eden bir tedavi 
biçimidir. Bu nedegnle psikoterapist ve hasta arasında ku-
rulacak ilişki, güven, sempati, karşılıklı saygı çok önemli-
dir. Saygı, güven ortamında ancak psikoterapi ilişkisi ge-
lisebilir, çalisabilinir.

Özellikle danismaya gelen kisinin, bu calisma icin olan 
motivasyonu, istegi, calismaya kararli ve azimli olusu 
cok önemli rol oynar. Sadece cevresindekileri degil, ken-
dini de anlamaya calisma, degistirmeye hazir olma en 
önemli adimlardan biridir. Psikoterapistler’in de doktor-
lar gibi susma zorunlugu vardir. Konusanlar hic kimse-
ye iletilmez. Psikolojik-psikoterapik görüsme, bir oturum, 
bir kisiyle calisiliyorsa 50 dk, cift (kari-koca),aile terapisi 
ise 1 saat 40 dk yani 2 oturum olarak yapilir. Terapinin uy-
gulama sikligi, uygulanan psikolojik metotlara ve psiko-
terapist ile hasta arasinda yapilacak anlasmalara göre de-
gisebilir.

Sistem Aile Terapisindeki uygulama, hafta da 1 kez ile bas-
lar, onbes günde yada 3 haftada bir devam eder. Sistem 
Terapisi, kisiyi icinde bulundugu iliskiler cercevesi icinde 
ele alir, bu iliskilerin birbirleriyle iletisimini, etkilesimini 
inceler. Kisa süreli ve cözüme yönelik bir terapi bicimidir.

Aslıhan KARABIBER
Psikolog

Sigara içme yasağını AB için yapmadık

İngiltere‘de  yayımlanan 
The Guardian gazetesi, 

Türkiye‘de kamuya açık 
yerlerde başlayan si-

gara içme yasağıy-
la ilgili haberinde, 
‚‘Gönülsüz Türkler, 
sigara yasağına ha-
zırlanıyor‘‘ başlığı-
nı kullandı.

Gazete, Türkiye‘de 
müthiş mimarile-

riyle dikkat çeken 
camiler, tarihi binalar 

gibi sigara dumanıy-
la dolu barlar, restoran-

lar ve işyerlerinin de onlar-
ca yıldır kültürel görünümün 

Dünya ülkeleri Türkiye’de başlayan Sigara içme yasağını konuşuyor. Biz bu yasaları AB için yapmıyoruz.

bir parçası haline geldiğini 
yazdı. Guardian, „tiryakile-
rin ülkesi“ görünümü sona 
ermekte olan Türkiye‘nin, si-
gara yasağı konusunda ulus-
lararası eğilime uyduğuna 
dikkat çekti.

Gazetenin haberinde, bu-
günden başlayarak aşama-
lı olarak uygulanacak siga-
ra yasağının, „bulundukları 
mekan a aldırmaksızın, do-
kunulmaz bir şekilde siga-
ra yakabilen milyonlarca 
Türk için büyük bir kültür 
şoku yaratacağı“ öne sürül-
dü.Haberde, yasağın en bü-
yük destekçisinin, sigara kul-

SUDOKU 
AUFLÖSUNG

lanmayan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan olduğu da 
belirtildi.
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Avusturya‘dan okuma yazma seferberliği

Ye n i ş e h i r  B e l d e 
Belediyesi EPİ-DEM 
ile Avusturya WADI 

Derneği‘nin ortaklığında uy-
gulamaya konulan proje çer-
çevesinde yoğun göç alan 
İplik Mahallesi‘nde sosyal 
yaşama aktif olarak katıla-
mayan kadınlara yönelik ça-
lışmalar sürüyor. Çalışmalar 
kapsamında kadınlara oku-
ma-yazma kursları, iletişim, 
sağlık ve hukuk konularında 
eğitim seminerleri, toplum-
sal yaşama entegrasyonları 
için çeşitli sosyal faaliyetle-
re katılımlarının sağlanması 

ve göçün yarattığı travmanın 
giderilmesi için psikolojik 
destek hizmetleri sunulu-
yor. ‚Kadınlar İçin Bir Umut‘ 
projesi adı verilen çalışmalar 
kapsamında yaklaşık 3 ay-
dan bu yana süren okuma-
yazma kursunda sertifika al-
maya hak kazanan 65 kadına 
sertifikaları İplik Mahallesi 
Eğitim Destek Evi‘nde düzen-
lenen törenle verildi.

Elimizden ne gelirse yaparız

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Proje Koordinatörü 

Gülcan Yalçın Tantekin, 
Av u s t u r y a  K a l k ı n m a 
Ajansı (ADA), Avusturya 
WADİ Derneği ve Viyana 
Belediyesi‘ne projeye sun-
dukları destekten dolayı te-
şekkür etti. Tantekin‘in ar-
dından konuşan Yenişehir 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Şefik Türk ise Avusturya 
Kalkınma Ajansı ve Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 
ile emeği geçen tüm öğret-
menlere ve mahalle sakin-
lerine teşekkür etti. Türk, 
belediye olarak gençlerle, 
kadınlarla ve çocuklarla il-

gili projelerde ellerinden 
ne gelirse yapacaklarını be-
lirterek, „Oluşturduğumuz 
sosyal projelerle kadınla-
rımızın ve genç kızlarımı-
zın evlerinin dışında da bazı 
paylaşımları yapabilecekleri 
ortamları oluşturmak istiyo-
ruz“ dedi.

Kadınlar artık nereye gide-
ceklerini biliyorlar Okuma-
yazma öğrenen kadınlar yaz-
dıkları şiirleri okurken, proje 
kapsamında eğitilen 0-6 yaş 
arasındaki çocuklar öğren-
dikleri oyunları sergiledi. 
Etkinliğin sonunda okuma-
yazma sertifikası almaya 
hak kazanan 65 kadına ser-
tifikaları verildi. Kursta oku-
ma-yazma öğrenen Aysel 
Bayrak adlı kadın, kursu dü-
zenleyenlere teşekkür ede-
rek, „Daha önce okuma-yaz-
mamız olmadığı için hiçbir 
şey bilmiyorduk. Örneğin 
bir hastaneye gidemiyor-
duk, dolmuş durağına gitti-
ğimizde nereye gideceğimizi 
bilmiyorduk. Artık okuyabi-
liyoruz. En azından nereye 
gideceğimizi bileceğiz. Çok 
memnunuz“ dedi.

DİYARBAKIR - Diyarbakır‘ın İplik Mahallesi‘nde kadınların sosyal gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla Yenişehir Belediyesi ile Avusturya WADI Derneği tarafından ‚Kadınlar 

İçin Bir Umut Projesi‘ çerçevesinde düzenlenen okuma-yazma kursunda sertifika 
almaya hak kazanan 65 kadına sertifikaları törenle verildi.
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Gümrük Birliği‘nin üze-
rinden 12 sene geçtik-
ten sonra, sağlıklı bir 

değerlenme yapma imkanı-
na sahibiz. Rakamsal olarak 
baktığımız zaman, Gümrük 
Birliği Türkiye‘nin ihracatını 
üç kat, ithalatını iki kat art-
tırdı. Dolayısyla, Türkiye‘nin 
ihracatının arttırılması açı-
sından doğru oldu. 

Fakat yan etkileri konusun-
da, pazarımızın tamamiyle 
üçüncü ülkelere çok hızlı bir 
şekilde açılması açısından 
da sıkıntılar yarattı. Tica-
rette trafik sapmalarına ne-
den oldu. Mesela, şu anda 
bakıyorsunuz uzakdoğudan 
gelen mallara gümrük vergi-
si uyguluyoruz. Bir de Türk 
Liramız aşırı değerlenince, 
onların ara mallarında ve 
ithalatta çok ciddi patlama-
lara neden oldu. Bugünkü 
aklımız olsa, herhalde bu-
günkü bilgi birikimiyle, 1996 
yılındaki verileri değerlen-
dirdiğiniz zaman, Gümrük 
Birliği değil de serbest ticaret 
anlaşması imzalanmasının 
daha doğru olacağını dü-
şünüyoruz. Çünkü Gümrük 
Birliği anlaşması, tam üyelik 
için yapılan bir anlaşmadır. 
Fakat halen daha tam üyelik 
konusunda bir takvim veril-
medi. 

“AB BİZE GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE 
“ALTIN MADALYA” TAKTI”

Bizim dışımızda da böyle 
AB‘nin Gümrük Birliği an-
laşması yaptığı, altın ma-
dalyalı bir ülke daha vardı. 
Tabii, altın madalyayı nasıl 
yorumlarsanız. Avrupalılar 
bu madalyalı bir Türkiye‘nin 

boynuna takmışlardı. Bir de 
küçücük bir ada ülkesi olan 
Malta‘nın boynuna takmış-
lardı. Malta, son dönemde 
AB‘ye girerek bu madalya-
dan kurtuldu. Biz hala bu 
altın madalyamızı, dünya-
nın tek örnek ülkesi olarak 
takmaya devam ediyoruz. 
Ve AB ile olan ilişkilerimizi 
şirin bir şekilde yürütüyo-
ruz. Sevimli bir şekilde gü-
lümseyerek yolumuza de-
vam etmeye çalışıyoruz. 

“AB ŞAKIR ŞAKIR PAZARLARA 
GİRİYOR, BİZ DIŞARDA KALIYO-
RUZ…”

Çünkü, mesela AB‘nin 
Cezayir‘le serbest ticaret an-
laşması var, bizim 8 senedir 
hala yok. AB‘nin Ürdün‘le 
serbest ticaret anlaşması 
var, bizim hala yok. Yani 
bunlar o zaman ne oluyor? 
Biz o pazarlara giremiyoruz, 
AB şakır şakır bu pazarlara 
mal satıyor. AB gidiyor Şili 
ile serbest ticaret anlaşması 
yapıyor. 

Meksika ile serbest ticaret an-
laşması yapıyor. Meksika‘nın 
ayakkabıları gümrük vergi-
siz olarak Türkiye‘ye gidi-
yor, ama Türk ayakkabıları 
Meksika‘ya yüzde 40 vergi 

ile giriyor. Böyle bir saçmalık 
var mı? Tek taraflı bir ticaret 
olmuş oluyor. AB‘ye bunu 
söyleyince de bize hep, „biz 
istiyoruz ama yapmıyorlar“ 
falan gibi komik komik açık-
lamalarla karşılaşıyoruz. 

Dolayısıyla bir ciddi bir 
şekilde AB‘nin yapmış ol-
duğumuz Gümrük Birliği 
anlaşmasının gereklerini 
yerine getirerek, kendi nasıl 
yapıyorsa serbest ticaret an-
laşması bize danışmadan, 
biz de aynı şekilde serbest 
ticaret anlaşmaları diğer ül-
kelerle anında bu ülkelerle 
yapalım diyoruz

Dış Ekonomiden Sorumlu Bakanı olarak AKP Hükümetinde görev yapan Kürşat Tüzmen ‚Şimdiki 
aklımız olsaydı, Gümrük Birliğine  İmzalamazdık’’ diyerek Yeni Vatan Gazetesin’nin geçmiş 
sayılarında savunduğu  aynı görüşün ne kadar doğru olduğunu bir kere gösterdi. Hürriyet 
Gazetein’de yayınlanana Reportajda Kürşat Tüzmen şunları ifade etti. 

“ŞİMDİKİ AKLIMIZ OLSAYDI, 
GÜMRÜK BİRLİĞİ İMZALAMAZDIK…”
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Referans Gazetesi’nin 
haberine göre şapka-
dan atkıya, çakmak-

tan oyuncak otobüse, bat-
taniyeden plaj havlusuna 
kadar Euro 2008 logolu bü-
tün ürünler Türesin’in imza-
sını taşıyor. TÜRK işadamı 
Akhim Niyazi Türesin’in sa-
hibi olduğu Avusturya mer-
kezli IPM Şirketler Grubu, 
35 ülkeden firmanın katıldı-
ğı ihalede ipi göğüsleyerek 
Euro 2008’in lisanslı ürün-
lerinin tek tedarikçisi oldu. 
Referans Gazetesi’nin habe-
rine göre şapkadan, atkıya, 
çakmaktan oyuncak otobüse, 
battaniyeden, plaj havlusuna 
kadar Euro 2008 logolu bü-
tün ürünler Türesin’in imza-
sını taşıyor. Niyazi Türesin’in 
kazandığı ihale Türk firmaları 
için de yeni bir gelir kapısı aç-
tı. Pakistan’a hediyelik futbol 
topu, Tayvan’a oyuncak oto-
büs, Çin’de çakmak ürettiren 
Türesin, tekstil ürünlerinin 
üretimini ise Türk firmalarına 
yönlendirdi. İzmirli Menderes 
Tekstil, Konyalı Mink Tekstil, 
Denizlili Oğuzlar Tekstil ve 
Gürsan Tekstil harıl harıl 
Euro 2008 için ürün üretiyor. 
„Türk firmalarına ilk sipariş-

lerle 10 milyon Euro’luk ge-
lir kapısı açtık. Euro 2008 si-
parişleri daha devam edecek. 
Bu bir başlangıç. Sadece Euro 
2008’in ürünlerinin üretim 
hakkını değil, Dünya Kupası 
2010, Dünya Basketbol 
Şampiyonası, golf turnuvası 
hepsinin üretim haklarını al-
dık“ diyen Türesin’in hedefi 
Euro 2008 ile adım attığı spor 
endüstrisinde bir dev olmak.

Türesin,  „Sadece Euro 
2008’den 40 milyon Euro ciro 
bekliyoruz. Dünya kupasında 
ise bunun en az 5 katını kaza-
nacağız. Biz kazandıkça Türk 
firmaları da bizimle kazana-
cak. İtalyanları eledik ihaleyi 
aldık“ diyen Türesin, Viyana 
Üniversitesi İşletme Ekonomi 
mezunu. Yüksek lisansını 
ABD’de yaptıktan sonra uzun 
yıllar Metro Grup, Arthur 
Anderson gibi firmalarda 
üst düzey yöneticilik yapan 
Türesin, 1997’de Avusturya’da 
tekstil ağırlıklı IPM şirketi-
ni kurdu. Avrupa’da 3 binin 
üzerinde otel ve hastanenin 
çamaşırların tedarikçisi olan 
firma, AB’nin en büyük pera-
kende zincirlerinin de teks-
til ürünlerini sağlıyor. Ayrıca 

büyük şirketlerin promosyon 
hediyelerini de üreten IPM, 
kulüplere taraftar ürünleri 
sağlıyor. Avrupa Kupası iha-
lesine girmek için çok uzun 
yıllar beklediklerini anlatan 
Türesin, „Tecrübelerimizi ka-
zandıktan sonra girdik çün-
kü çok dikkatli olunması ge-
reken bir konu. Yaptığımız en 
ufak bir yanlışlık bütün şirke-
te zarar verirdi. İhale süreci 
kıran kırana geçti. 35’in üze-
rinde firma katıldı, son iki fir-
ma olarak İtalyanlar ve biz 
kaldık. İş planımızı, ürünleri-
mizi çok iyi hazırlamıştık. 

Bu sayede ihale bizim ol-
du“ dedi. 16 takımın sahalar-
da koşturacağı top haricin-
de her ürünü üretme lisansı 
aldıklarını anlatan Türesin, 
„Adidas’ın ürünleri hariç di-
ğer bütün ürünleri biz yapa-
cağız. Adidas’ın da sadece 
futbol topu var“ açıklaması-
nı yaptı.

Tekstil ürünleri için özellikle 
Türkiye’yi seçtim

TEKSTİLDE Mısır, Pakistan, 
Portekiz’de üretim yapabile-
ceğini ancak Türkiye’yi seç-

tiğini anlatan IPM Şirketler 
Grubu’nun sahibi Akhim 
Niyazi Türesin, „Farklı ülke-
lerde üretebilirim ama do-
ğal olarak Türkiye’yi seçtim. 
Firmalardan da çok memnun 
kaldık, aynı firmalarla sözleş-
melerimiz devam edecek“ di-
ye konuştu. Türesin, Dünya 
Kupası’nda Euro 2008’deki 
40 milyon Euro cironun en az 
5 katını yakalamayı bekledik-
lerini ifade etti. Lisanslı ürün 
satışlarına ilk olarak kupayı 
organize eden ülkeler İsviçre 
ve Avusturya’da başlandığını 
belirten Türesin, satışların en 
son Türkiye’de devreye gire-
ceğini söyledi.

Menderes 50 bin nevresim Mink 
600 bin battaniye üretecek

Pakistan’da hediyelik fut-
bol topu, Tayvan’da oyuncak 
otobüs, Çin’de çakmak üret-
tiren IPM Şirketler Grubu, 
Türkiye’de şimdilik 4 firmay-
la çalışıyor. Çalıştığı en büyük 
üretici Menderes Grubu’na 
bağlı Akça Tekstil. Firma 
nevresim, havlu grubu, plaj 
havlularını üretiyor. Avrupa 
Kupası için ilk etapta 50 bin 
nevresim üretecek.

200 milyon Euro’luk 
ihaleyi aldı Euro 2008’ 
in ’ürün lideri’ oldu
Avusturya merkezli IPM 
Şirketler Grubu’nun sahi-
bi Akhim Niyazi Türesin, 
Euro 2008’in lisanslı 
ürünlerinin tek tedarikçi-
si oldu.
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Viyana‘da 13. yüzyıldan 
beri Ortaçağ‘da yay-
gın banyo kabineleri-

nin kullanıldığı kanıtlanmış-
tır. Şehir idaresi 1875 yılında 
Tuna kıyısında iki beledi-
ye plajı açmıştır. Halka açık 
belediye plajına 1877 yılına 
kadar yalnız erkekler gide-
bilmekteydi. Ardından bu-
rada bir de kadınlar plajı ku-
rulmuştur. Yirminci yüzyılın 
başlarında Tuna kanalının 
kıyısında halkın sağlığı için 
nehir plajları inşa edilmiştir. 
Bu plajlar ticari amaçlı ku-
rulmamış. Alte Donau kıyı-
sındaki „Gänsehäufel“ plajı 
da bu zamandan kaynaklan-
maktadır. Tuna kıyısındaki 
tesislerin yerini bugün Neue 

Donau dinlenme alanı al-
mıştır. Başlangıçta bu alan 
sel baskınlarından korun-
mak amacıyla inşa edilmiş-
tir. Su kalitesinin yıl boyun-
ca yüksek olması sonucunda 
Viyanalılar bu bölgeyi bir 
açık havuz cenneti olarak 
keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - Kapalı yüz-
me havuzları

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

• Simmering, 
11., Florian-Hedorfer-Straße 5

• Hietzing, 13., 
Atzgersdorferstraße 14

• Ottakringer Bad, 16., 
Johann-Staud-Gasse 11
• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

• Großfeldsiedlung, 
21., Oswald-Redlich-Straße 44

Belediye havuzları - aile yüzme 
havuzları

Aile havuzları çocuklu aile-
ler ve 15 yaşına kadar olan 
çocuklar için öngörülmüş-
tür. Su derinliğinin az olma-

sı sayesinde çocuklara uy-
gun bir suya girme ortamı 
sağlanmıştır. Yedi yaşına 
kadar çocuklar ancak bak-
makla yükümlü bir yetişki-
nin eşliğinde aile havuzuna 
girebilirler. Yanında çocuk 
olmayan yetişkinlerin gir-
mesi ise yasaktır.

Aile yüzme havuzlarının açılış 
saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül 
arasındadır.  Aile yüzme 
havuzlarının giriş ücretle-
ri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına 
kadar gençler: ücretsizdir.  
Yetişkin refakatçı: 2,5 (iki 
buçuk) Euro’dur.

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesyle birlikte bir çok Havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafından 
işletilen havuzların dışında bir çok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilirsiniz.  
Viyana‘da Kapalı yüzme havuzları, Aile yüzme havuzları, Özel işletilen havuzlar ve devlet havuzun-
dan yaz boyunca yararlanabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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İngiltere ve Almanya‘da 
bir süredir satılmakta 
olan iPhone, Avusturya ve 
İrlanda‘da da satışa sunul-
du. Avusturya‘da T-Mobi-
le, İrlanda‘da O2 firmaları 
ile işbirliği yapan Apple, 
iPhone‘nun 8GB‘lık mode-
lini 399 Euro, 16GB‘lık mo-
delini ise 499 Euro‘dan satı-
şa sundu. 

18 aylık kontrat yapılarak 
alınan iPhone, istenirse 
anlaşma tek taraflı bozulup 
telefon özelliği kapatılarak 
da kullanılabiliniyor. UMTS 

destekli iPhone da yol-
da Öte yandan, Apple‘ın, 
UMTS yongasına sahip 
iPhone‘ların üretimine baş-

ladığı iddia ediliyor. Gart-
ner analisti Ken Dulaney, 
durumu Asya kökenli üre-
tici çevrelerinden öğrendi-

ğini söylüyor. Kaynaklara 
göre yaklaşık 10 milyon 
UMTS‘li cep telefonunun 
üretime yollanması için ge-
reken hazırlıklar yapıldı. Bu 
modeller UMTS yongasının 
yanında enerjiden tasarruf 
yapan bir OLED ekran ile 
donatılmış olacak. 

Analiste göre EDGE destekli 
iPhone Avrupa‘da Apple‘ın 
beklediğinin çok altında 
bir satış miktarına ulaştı. 
UMTS desteği de bu yüz-
den Apple için son derece 
önemli. 

iPhone cephesinde hareket var
Apple‘ın iPod‘dan sonra en çok satan ürünü iPhone, Avusturya ve İrlanda‘da da satı-
şa sunuluyor. UMTS‘li modeller de yolda. Amerika‘da piyasaya çıktıktan sonra büyük 
satış rakamlarına ulaşan iPhone, bu kez gözünü Avrupa ülkelerine dikti.

VİYANA-Çocukluğundan 
beri müziğin içinde olan 
Olcay Yarayıcı, geçtiğimiz 
günlerde bir konser verdi. 
Aspendos‘ta verdiği konseri 
bir çok kişinin izlediğini söy-
leyen Yarayıcı‘ya Barış Ba-
bacan, Efe Turumtay, Güner 
Destan, Hakkı Kılıç, Ayhan 
Ağırbaş eşlik etti.

Konserden önce Antakya 
bölgesine ait çeşitli yiyecek-
lerinde sunulduğu konser 

yaklaşık iki saat sürdü. Kon-
serin çok başarılı geçtiğini 
söyleyen Yarayıcı, „Konse-
rimiz izleyenler tarafından 
çok beyenildi. 

Bu gecenin çok özel olması 
için aylar önceden hazırlık 
yaptık. Konserden önce An-
takya bölgesine ait yemek-
leri de konuklarımıza ikram 
ettik. Konserde emeği geçen 
arkadaşlara teşekkür ede-
rim“ diye konuştu.

Olcay, herkesi 
sesiyle büyüledi

Sanatçı Olcay Yarayıcı, Aspendos‘ta verdiği kon-
serle herkesi büyüledi. Konseri iki yüz kişi izledi.
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VİYANA -Schengen ser-
best dolaşım alanı, 21 Aralık 
2007‘de 9 yeni ülkenin katı-
lımıyla genişletilmiş, ancak 
anlaşma sadece kara ve de-
niz sınırlarında uygulanmaya 
başlamıştı. AB‘ye son olarak 
üye olan Estonya, Macaristan, 
Letonya, Litvanya, Malta, 
Polonya, Slovenya, Slovakya 
ve Çek Cumhuriyeti‘nin hava-
alanlarında da dün gece yarı-
sından itibaren bu uygulama-
ya başlandı.

İç sınır kontrolleri kaldırılan 
Schengen ülkelerinden birin-
den vize alan yabancılar, bu 
vizeyle tüm serbest dolaşım 

alanına girebiliyor. AB‘ye yeni 
üye olan 9 ülkede Schengen 
uygulamasına havaalanların-
da da başlanması, Estonya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti 
ve Slovakya‘da törenler-
le kutlandı. Lüksemburg‘un 
Schengen kasabasında 1985 
yılında imzalanan anlaşma 
çerçevesinde belirlenen ser-
best dolaşım alanında, bu 9 
ülkenin AB‘ye katılımından 
önce Almanya, Avusturya, 
B e l ç i k a ,  D a n i m a r k a , 
İ s p a n y a ,  F i n l a n d i y a , 
Fransa, Yunanistan, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda, 
İsveç, Norveç, Portekiz ve 
İzlanda bulunuyordu.

 Son AB üyeleri 
de Schengen 

uygulamasına geçti
AB‘ye son olarak üye olan 9 ülkenin havaalan-
larında da Schengen serbest dolaşım alanı uy-
gulaması resmen başladı.

ABD’de Penthouse Dergisi’ni 
çıkaran Penthouse Media 
Group, internet üzerinden 
seks partneri bulma imkanı 
sağlayan AduldFriendFin-
der.com isimli internet site-
sini 500 milyon dolara satın 
aldı.

Cinsel içerikli ve porno ağır-
lıklı olan ve sadece 18 yaş 
üzerindeki kişilerin ayda 50 
dolar ödeyip kayıt olabil-
dikleri AduldFriendFinder 
sitesinin Türkiye’den de çok 
sayıda üyesi bulunuyor. 

163 BİN TÜRK VAR
Siteye kayıtlı Türk sayısının 
163 bin olduğu belirtiliyor. 
Üyelerin aradıkları eşe göre 
kategorilere ayrıldıkları 
AduldFriendFinder’da 98 bin 
Türk erkeğinin, cinsel ilişki 
için bayan aradıkları belir-
tilirken sayıları 12 bini bu-
lan kadın abonelerin 320’si 
travesti ya da tanseksüel ile 
cinsel ilişki kurmak istedik-
lerini beyan ediyorlar. 

18 MİLYON ÜYE
Dünyanın pek çok ülke-

sinden 18 Milyon kayıtlı 
abonesi olduğu belirtilen 
AduldFriendFinder’ın websi-
tesinde ABD 10 milyon abo-
ne ile en çok abonesi olan 
ülke olutrken, Afganistan 
5 bin abone, Mısır 150 bin, 
Irak 20 bin, Suudi Arabistan 
22 bin abone ile lisetde yer 
alıyorlar. 

11 YILLIK SİTE
1996 yılında kurulan 
AdultFriendFinder adlı site, 
kurulduğunda üyelerine 
seks partneri bulma hizmeti 
vermiyordu. Sitede yeralan 
tarihçeye göre, site kuru-
cuları üyelerinden gelen 
yoğun talep üzerine sitede 
seks partneri arayanlara da 
hizmet verecek bir bölüm 
yarattılar. Ancak bu bölü-
mün gördüğü yoğun ilgi 
üzerine sitenin içeriği kısa 
sürede ağırlıklı olarak seks 
partneri bulmaya dönüş-
tü. Site, kendini tanıtırken 
benzer sitelerden en büyük 
farklılığının, üyelerinin cin-
sel tercihleri ve taleplerini 
en rahat şekilde açıklama-
ları olduğunu belirtiyor.

Türkler internette seks 
niye partneri arıyor?
Porno ağırlıklı olan ve ayda 50 dolar ödeyip 
kayıt olabilinen sitenin 163 bin Türk üyesi var.
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Peki telefonun sahte olup 
olmadığını nasıl anla-
yacağız. Gayet basit as-

lında. Bilmeyenler için ha-
tırlatalım: Cep telefonunda 
ekranda çıkan seri numara-
sı ile cihazın arkasındaki nu-
maranın birbirini tutup tut-
madığı kontrol edilmeli. Eğer 
tutmuyorsa bu sahte olduğu-
nu gösterir. Cep telefonunuza 
*#06# yazarak IMEI (seri) nu-
marasını öğrenebilirsiniz...

Mobil İletişim Sistemleri ve 
Araçları İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Caner 

Özgül’e göre Türkiye’de sah-
te cep telefonu satışı birkaç 
yüz bini geçti. Kendilerinin 
bile bu telefonları asılların-
dan ayırt etmekte güçlük çek-
tiğini, tüketicinin bunu ayırt 
etmesinin zor olduğunu ifa-
de eden Özgül, „Maalesef 
sahte cep telefonu cihazla-
rı Türkiye’ye yağmur gibi ya-
ğıyor. Tahminim şu anda 
Türkiye’de sahte cep telefonu 
satışı bir kaç yüz bini geçmiş-
tir“ diye konuştu.

Özgül, bu sahte cep telefon-
larının Türkiye’ye ya kaçak 

olarak sokul-
duğunu ya 
1994 yıl ın-
dan bu yana 
resmi yollarla 
ithal edilen ve 
çoğu kullanıl-
maz hale gelen 
cep telefonlarının 
elektronik kim-
lik numarasının 
(IMEI) bu cihazlara 
yükleyerek sanki it-
hal edilmiş cihazmış 
gibi sisteme gösteril-
diğini ya da adı sanı 
duyulmayan bir marka 
adı ile ülkeye sokuldu-
ğunu, Telekomünikasyon 
Kurumunun mobil cihaz ka-
yıt sisteminin elektronik or-
tamda takip yapması nede-
niyle bunu denetlemesinin 
mümkün olmadığını kay-
detti. 

Özgül, şu anda Türkiye’de her 
ilde bu cihazların satıldığını, 
tüketicinin bir şekilde kandı-
rıldığını, halk arasında „çak-
ma“ olarak da tabir edilen ci-
hazların 200 YTL civarında 
satıldığını kaydetti. Sahte cep 

telefonlarında çok ciddi so-
runlar yaşanacağını, pilleri 
orijinal olmadığı için fark-
lı bir şarj aleti ile kullanıl-
ması durumunda yangına 
sebebiyet verebileceği-
ni, cihazın arızalanma-
sı halinde servislerden 
faydalanılamayacağını 
ifade eden Özgül, tü-
keticileri uyarılardı. 
Bu cihazların saha-

da alenen satıldığı-
nı söyleyen Özgül, 
ilgili kurumları ve 
kolluk güçlerini, 
gerekli müdahale-

leri yapmaları için 
göreve davet etti.

Özgül, „İhbarsa ihbar, hay-
kırıyoruz. Bu iş çığırından 
çıkmış durumda. Müdahale 
etmek için bunun biri-
nin elinde patlaması, biri-
nin yaralanması mı lazım? 
Aynı zamanda devletin bu-
rada çok ciddi vergi kaybı 
var. Sektörde kayıt dışı ça-
lışanlar kollanmış, kayıt-
lı çalışanlar cezalandırılmış 
oluyor. Bu ciddi bir haksız 
rekabet“ dedi.

Cep telefonunuz 
sahte olabilir

Orjinalinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız. 
Çakma telefonlar mantar gibi türedi. Peki 
nasıl anlayacağız.. Sahte cep telfonu satışları 
yaygınlaştı. Özellikle Çin ve uzakdoğudan gelen 
taklit telefonlar mantar gibi türedi.

Yeni Vatan gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15
Mobile: 0699/10397808

Avusturya, öz kızını 24 
yıl boyunca evin bod-
rumuna kapatıp teca-

vüz eden, kızından 7 çocuğu 
olan sapık baba olayının şo-
kunu henüz atlatamadan bu 

kez de baltalı baba olayıyla 
sarsıldı. Avusturya‘da 39 ya-
şındaki bir adam ailesinden 
5 kişiyi öldürdü. Polis sözcü-
sü Karin Strycek, bu sabah 
karakola gelen bir kişinin 

karısını ve 7 yaşındaki kızı-
nı öldürdüğünü söylediğini 
belirterek, adamın başkent 
Viyana‘daki evine giden po-
lisin baltayla öldürülmüş 
cesetleri bulduğunu ifade 
etti. Polis, şüphelinin, Aşağı 
Avusturya vilayetinin Ans-
felden bölgesinde yaşayan 
annesi, babası ve kayınpe-
derini öldürdüğünü de itiraf 
ettiğini kaydetti. Soruştur-
mayı sürdüren polis şüphe-
linin ismini açıklamadı.

Sapık baba olayından sonra Avusturya, bu kez 
de baltalı babanın cinayetleriyle şokta.

 Ailesini baltayla doğradı
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Avrupa Futbol karşılaşma-
ları önümüzdeki günlerde 
başlıyor. 10. Viyana’da yıl-
lardan beri faaliyet göste-
ren FLASH-SAT firması fut-
bol karşılaşmalarını evinde 
ve iş yerinde izlemek iste-
yen vatandaşlar için yeni 
bir kampanya başlattı. 

Özellikle Türk ve Avustur-
ya kanallarını kaliteli iz-
lemek isteyen kişilere ses-
lenen firma yöneticileri, 
“Avusturya’da önümüzdeki 
ay başlayacak olan karşı-
laşmaları rahatlıkla iş ve 

evlerinizde izleyebilirsiniz. 
Bunun için yapmanız gere-
ken sadece bizi aramak. Biz 
kuruluş olarak elimizden 

geleni sizin için yapacağız. 
Bunun için yeni bir kampan-
ya da başlattık. Özel fiyat-
larımız ve teknolojinin en 

son ürünlerini bulacağınız 
iş yerimizi ziyaret etmeniz 
yeterlidir. Flashsat’a gelin 
dizinizi, maçınızı, filminizi 
kesintisiz izleyin diyoruz” 
şeklinde konuştular.

Gudrunstr. 144 numarada 
bulunan Flash-Sat’a 01 607 
10 27 nolu telefonlardan ula-
şabilirsiniz. Ayrıca www.flas-
hsat.at adresinden de ürün-
lerimiz, hizmetlerimizle ilgili 
geniş bilgi alabilirsiniz. Yeni 
üretilen elek anten sayesinde 
çanağınızı rüzgar -yağmur-
dan koruyabilirsiniz.

Evinizi stadyuma çevirin
Viyana’nın önemli dijital satalit firmaları arasında bulunan FLASH-SAT, önümüzdeki 
ay yapılacak olan dünya kupası için hazırlıklarını tamamladı.  FLASH-SAT, dijital tek-
noloji sayesinde ev ve işyerlerindeki ekranınıza futbolun keyfini taşıyacak.




