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Kotalar
kalksın!

Haberin Devamı S. 2’de

Avusturya Devlet Nişanı alan Türk’ten önemli mesaj!

Großes Silberne Ehren-
zeichen für Verdienste 

um die Republik 
Österreich für
Herrn Arkas

Arkas Yönetim Kurulu Başkanı İzmirli Türk Vatandaşı Lucien Arkas, Avusturya Liyakat Nişanı’yla Dördüncü Devlet 
Nişanı’nın sahibi olurken ifade ettiği sözlerin içeriği Avusturya‘da yaşayan Türkler‘e sahip çıkılması gerektiği yönündeydi.
Türk toplumunun 40 yıldan daha fazla Avusturya‘da büyük emek verdiğini ifade eden Arkas, 
Türkler, kötü gün dostudurlar. Çalışkan ve düsttürler“ dedi. Avusturya devletinin Türklerin kıymeti-
ni bilmesini de istedi. Arkas‘ın dünyanın çeşitli yerlerinde kurulu 42 şirketi bulunuyor. Haberi Sayfa 4’de
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Viyana Belediye Meclisi 
ü y e s i  v e  u y u m -
dan sorumlu Bakan 

Frauenberger, iltica ve enteg-
rasyon politikasının yeniden 
tanımlanması açısından gö-
çün demografik gelişmeler 
ve iş piyasası gerekleri dik-
kate alınarak genelde kota-
lara bağlı olmaksızın düzen-
lenmesinin gerekli olduğunu 
söyledi. Frauenberger, her fır-
satta talep ettiği yürürlükteki 
yabancılar yasanının yeniden 
değerlendirilmesi konusuna 
da değindi ve aile birleşimi 
kapsamının kotadan çıkarıl-
masını istedi. Frauenberger, 
Almanca dil kursu ücretle-

ri konusuna da değinerek, 
Viyana belediyesinin sundu-
ğu kurslar gibi insanlara dil 
öğreniminde kolaylık sağla-
yan düşük ücretli dil öğren-
me olanaklarının gereğini 
vurguladı ve Marek’in bu giri-
şimini desteklediğini belirtti.  
Viyana Belediye Meclisi üye-
si, Marek’in seçim hakkının 
vatandaşlığa bağlı kalması-
nı talep etmesini eleştirerek: 
„Viyana, yabancıların yerel 
seçimlerde oy kullanma hak-
kını kayıtsız şartsız destek-
lemektedir. Halkın yüzde on 
dokuzunu her türlü politik 
katılımın dışında tutmak söz 
konusu olamaz“ dedi.

Frauenberger’den aile 
birleşimine destek:
“Kotalar kalksın”

Uyumdan Sorumlu Viyana Eyalet Bakanı Frau-
enberger, hükümet Müşteşarı Marek’e  aile bir-
leşiminde kotanın kaldırılmasını taleb etti. Aile 
birleşiminde kotalar yüzünden binlerce Türk   
eşini ve çocuklarını yıllarca beklemeden sonra 
ancak getirebiliyor. 
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Viyana – İçişleri Bakanı  
Günther Platter (ÖVP) 
ve Adalet Bakanı Ma-

ria Berger (SPÖ) Çarşamba 
günü yapılan bakanlar kuru-
lu toplantısından önce yeni 
pasaport yasasını akılcı bir 
çözüm olarak kamuya açık-
ladı. Platter, 28 Haziran 2009 
tarihinden itibaren verilecek 
pasaportlarda iki parmak izi-
nin (sol ve sağ işaret parmak-

ları) bulunacağını söyledi. 
Berger, parmak izi verilerinin 
en çok dört ay süreyle devlet 
basımevinde arşivleneceğini 
bildirdi. 

İçişleri bakanı, bu AB yöner-
gesinin uygulanmasıyla sahte 
pasaport belgesi düzenleme 
olanağının sıfıra yaklaştığını, 
bu nedenle „güvenlikte artış“  
beklediğini belirtti. 

Adalet bakanı, parmak izi 
verilerinin en çok dört ay sü-
reyle arşivlenmesi nedeniyle 
kötüye kullanılma olanağının 
ortadan kaldırıldığını söz-
lerine ekledi ve bu sistemle 
Avrupa çapında veri taban-

ları oluşturulması tehlikesi-
nin bulunmadığını belirtti.  
Bugünkü bakanlar kurulu 
toplantısında kabul edilmesi 
beklenen tasarının sonbahar-
da parlamentoda yasalaşması 
bekleniyor. 

2009 yılı ortasında başlamak üzere yeni pasaport 
başvurularında iki parmak izi vermek gerekecek. 
Böylelikle AB yönergelerinden birinin uygulan-
masına başlanacak. İçişleri Bakanı Platter bu 
uygulama sayesinde „güvenlikte artış“ umuyor.

Pasaport yasası: 
Parmak izi bulunacak

Heinz Christian Stra-
che,Türkiye-AB süre-
ciyle ilgili Die Presse 

gazetesinin sorularını yanıt-
larken Fransa Cumhurbaş-
kanı Nicolas Sarkozy gibi 
düşündüğünü göstererek 
Türkiye’nin Avrupa’nin bir 
parçası olmadığını öne sür-
dü. Die Presse’nin sorduğu 
soruları ve Strache verdiği 
yanıtlar şöyle: 

„SORU: Ümit Korkmaz, Ro-
nald Gercaliu, György Ga-
rics, Ramazan Özcan, İvica 
Vastic gibi yabancı isimler 

taşıyan bu futbolcular bu-
gün Avusturya milli takımı-
nın formasını giyiyor. Bu sizi 
şaşırtıyor mu? 

STRACHE: Hayır, özellikle de 
Ivica Vastic çok iyi entegre ol-
muş bir göçmen, bugün tam 
bir Avusturya vatandaşı, bü-
tün gençlere örnek olabilir. 

SORU: FPÖ’ye kalsaydı, 
Korkmaz ailesi ve diğerleri 
Avusturya’da olamayacak-
lardı... 

STRACHE: Aksine. Bu her 

zaman karşılaştığımız kötü 
bir iftira. Biz kitle halinde 
göçe karşıyız, kimin geldiği-
ne, hangi eğitimde olduğu-
na bakılmadan gerçekleşen 
göçe. Ama gayet iyi entegre 
olan, Almanca öğrenen, ça-
lışan, vergi ödeyen, dürüst 
göçmenlerin de olduğunu 
her zaman söylüyoruz, bun-
lar vatandaş olmaya hak ka-
zanıyorlar. 

SORU: Türkiye futbolda 
açıkça Avrupa’ya dahil. Euro 
2008’e bile katılıyor. Galata-
saray ve Fenerbahçe gibi 
takımlar şampiyonlar ligin-
de oynuyor. Türkiye neden 
AB’ye girmesin? 

STRACHE: Zaten saçma olan 
da bu ya. Avrupalı olmayan 
takımların Avrupa Şampi-
yonasında oynamaları. An-

laşılan bu saçmalık, halkın 
Avrupalı olmayan ülkelerin 
birdenbire Avrupa’ya dahil 
olmalarına alışmasına yara-
yacak. Tabii burada sporla 
politikanın birbirine karış-
tırılmaması gerektiğini de 
söylemek isterim. 

SORU: Yani Türkiye’nin Av-
rupa Şampiyonası’nda işi 
yok mu? 

STRACHE: Türkiye Avrupa’ya 
dahil değil, Avrupa’nın bir 
parçası değil. Bu yüzden Av-
rupalı olmayan bir takımın 
bugün Avrupa Şampiyona-
sında nasıl oynayabileceği 
bir soru işareti. O zaman Mı-
sırlı takımlar da gelip oyna-
yabilir. 

SORU: Oysa İstanbul 
Avrupa’nın bir parçası...“

Avusturyalı aşırı sağ parti FPÖ Başkanı Heinz 
Christian Strache, Türkiye’nin Avrupa’da futbol 
oynamasının “saçmaö olduğunu savunurken 
“Türkiye, Avrupa’nın bir parçası değil“ dedi. 

 Avrupa’da Türkiye’nin futbol oynaması saçmaymış
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Viyana-Arkas Yönetim 
Kurulu Başkanı Luci-
en Arkas, Türk-Avus-

turya ekonomik ilişkilerine 
yaptığı katkılar ve hizmetler 
nedeniyle Avusturya Dev-
leti tarafından, Avusturya 
Cumhuriyeti Büyük Gümüş 
Hizmet Nişanı’na (Großes 
Silberne Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik 
Österreich) layık görüldü.

Arkas Yönetim Kurulu Başka-
nı Lucien Arkas, Avrupa’nın 
önde gelen lojistik firması 
Schenker DB Logistics ile 
1983 yılında başlayan 1995 
yılından bu yana da Schen-
ker Arkas olarak sürdürdü-
ğü iş birliği, ayrıca şirketin 
Türkiye’deki ticari gelişim ve 
başarılarına katkıları nede-
niyle Avusturya Devleti ta-
rafından Avusturya Liyakat 
Nişanı’yla ödüllendirildi.

Hizmet Nişanı Lucien 
Arkas’a Avusturya Büyükel-
çisi Dr. Heidemaria Gürer 
ve Avusturya Federal Tica-
ret Odası Başkanı Christoph 
Leitl tarafından geleneksel 
bir törenle takıldı. Büyükel-
çi Gürer törende yaptığı ko-
nuşmada Arkas’ın Türkiye 
Avusturya arasında kurduğu 

dostluk köprüsü ve uluslara-
rası ticaretin gelişmesi adı-
na yaptığı çalışmaları için 
teşekkür etti. “Lucien Arkas, 
Türk Avusturya ticari ve eko-
nomik ilişkilerini geliştirme-
nin yanında genel anlamda 
kültür birliğimize de katkıda 
bulunmuştur. Ayrıca İzmir 
sadece Schenker Arkas iş-
birliği nedeniyle değil şeh-
rin çok yakınında olan Efes 
Harabeleriyle de Avusturya 
için büyük önem taşımakta-
dır. Zira Efes için yürütülen 
ortak çalışmalar dünyaya bir 
örnek teşkil ediyor” dedi.

Yüz Yılı Aşkın Ticari Deneyim
Yüz yılı aşkın ticari geçmi-
şi, 64 yıldır uluslararası 
deniz taşımacılığı konusun-
da oluşturduğu birikimi ve 
bünyesinde 42 şirket bulu-
nan Arkas Holding’in Yöne-
tim Kurulu Başkanı Lucien 
Arkas; “Yaşamda ticari ba-
şarılar ve ödüller bir rutin-
dir. Oysa şahsınıza verilen 
ödüller kalıcı ve iz bırakıcı-
dır. Bugün hayatımda iz bı-
rakacak, manevi olarak beni 
çok mutlu eden ve onurlan-
dıran bir olayı yaşıyorum. 
Bu nişanın bana verilmesini 
onaylayan ve takdim eden 
Büyükelçi Sayın Heidemaria 

Gürer şahsında Avusturya 
Devleti’ne saygı ve teşek-
kürlerimi sunarım. Bu ödül 
iki ülkenin ekonomik ilişki-
lerine yaptığım katkılardan 
dolayı da verildi bu nedenle 
sevgili dostum Schenker & 
Co AG ve Güneydoğu Avru-
pa Başkanı Elmar Wieland’a 
teşekkür etmek isterim. Çok 
uzun yıllardır beraber çalış-
manın ve işimizi büyütme-
nin mutluluğunu paylaştık. 
Bu nişana yaşamım boyunca 
layık olmaya ve ödüle layık 
görülen katkılarımı artıra-
rak devam ettireceğime söz 
veriyorum” dedi. 

Liyakat nişanı, Lucien 
Arkas’a Avusturya Ticari 
Ateşesi Marco Garcia, Avus-
turya Federal Ticaret Oda-
sı Başkanı Christoph Leitl, 
Schenker & Co AG ve Gü-
neydoğu Avrupa Başkanı 
Elmar Wieland, Schenker 

Arkas Ortak Girişim CEO’su 
Erik Leiss ve Avusturya Mil-
li Meclis Milletvekili Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı 
Dr. Günter Stummvoll, bera-
berindeki  50 kişilik delegas-
yonun ve Arkas Ailesinin ka-
tılımıyla Ortaköy Radisson 
SAS Oteli’nde gerçekleşen 
törenle takdim edildi. 

Lucien Arkas Daha Önce de Üç 
Nişanla Ödüllendirilmişti
Lucien Arkas, 1998 yılında 
kültür ve eğitim koruyucu-
luğu konusunda gösterdiği 
çalışmalarla Fransız Ordre 
National du Merite Nişanı, 
2005 yılında Fransa Légion 
d‘Honneur Ulusal Liyakat 
Nişanı ve son olarak geçti-
ğimiz sene de İtalya Devleti 
tarafından, sınırlı sayıda ve-
rilen en yüksek onur ödülü 
İtalya Cumhuriyeti Şöval-
yelik Nişanı’na layık görül-
müştü.

Arkas Yönetim Kurulu Başkanı İzmirli 
ve Türk Vatandaşı Lucien Arkas Avustu-
rya Liyakat Nişanı’yla Dördüncü Devlet 
Nişanı’nın sahibi olurken ifade ettiği sözler-
in içeriği Avusturya‘da yaşayan Türkler‘e 
sahip çıkılması gerektiği yönündeydi. 
Türk toplumunun 40 yıldan daha fazla 
Avusturya‘da büyük emek verdiğini ifade 
eden Arkas, Türkler, kötü gün dostudurlar. 
Çalışkan ve düsttürler“ dedi. Avusturya 
devletinin Türkler’in kıymetini bilmesini 
de istedi. Arkas‘ın dünyanın çeşitli yerler-
inde kurulu bulunan 42 şirketi bulunuyor.

Arkas’tan devlete
önemli mesaj 
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Beyaz eşya, ışıklan-
dırma birimleri, ufak 
elektrikli aletler ve 

eğlence elektroniği birim-
lerinde gizlenen ve günlük 
yaşamımızın birer parçasını 
oluşturan sevimsiz „Enerji 
canavarları“na genellikle 
dikkat etmeyiz. Alet kulla-
nımında yer etmiş yanlış 
alışkanlıklar gereksiz mas-
rafa neden olur ve değer-
li kaynakların israfına yol 
açar. Wien Energie, Online 
EnergieSpar Check ile ener-
ji tuzağından çıkış yolunu 
göstermektedir.

Uluslararası enerji piyasa-
larının durumu son aylarda 
büyük değişiklikler gös-
termiştir. Gelecek yıllarda 
enerji kullanımımızın yasal 
düzenlemelerle garanti altı-
na alınmasına çalışılmakta-
dır. Uluslararası Enerji Ajan-
sı, dünya enerji tüketiminin 
2030 yılına kadar yüzde 50 
oranında artacağını öngör-
mektedir, bu artış çevremiz 
ve gelecek nesiller açısın-
dan aşırı ölçüde yüksektir. 
Gerçi endüstri ve trafik de 
artan enerji tüketiminde rol 
oynamaktadır, ancak enerji 
canavarlarının evlerde de 
gizlendiğini unutmamak 
gerekir. Tüketilen enerjinin 
yüzde 25,6‘sı evlerde kulla-
nılmaktadır. Her birey, alış-
tığı konfordan vazgeçmeden 
bu artışa engel olabilir. 

Enerji canavarları 
kolaylıkla avlanabilir
www.energiesparcheck.at 
İnternet sayfasında ücretsiz 
olarak hizmete sunulan On-
line EnergieSpar Check, evi-

nizin her köşesinde gizlenen 
enerji canavarlarını hemen 
ortaya çıkarır. Bu test, enerji 
tüketimi açısından önemli 
olan aletleri kapsar. Çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi, 
bilgisayar, elektrik süpürge-
si ve dolum aletlerinin enerji 
tasarrufu potansiyelleri kon-
trol edilebilir. Işıklandırma 
araçlarıyla kullanılan aletle-
rin enerji etkinlik dereceleri 
de bu hesap açısından önem 
taşır. Bulaşık makinesi, buz-
dolabı ve çamaşır makine-
si gibi beyaz eşya her evin 
enerji tüketiminin ortalama 
beşte birini oluşturur. Bu ne-
denle, bu aletlerin alımında 
ve kullanımında mümkün 
olabildiği kadar az enerji 
tüketmelerine dikkat etmek 
gerekmektedir.  

Isıtma testi bölümünde ısıt-
ma alışkanlıkları, ısıtma için 
kullanılan enerji kaynakları 
ve yapının ve pencerelerin 
durumu konusundaki so-
rulara cevap verilir. Online 
EnergieSpar Check, üretim 
sistemi ve kullanım alışkan-
lıkları verilerinden yararla-
narak sıcak su tüketimini 
saptar. Verilerin programa 
girilmesi sırasında da değer-
li bilgiler ekrana yansıtılır.  
Solaryum, sauna ve akvar-
yum gibi gözden kaçabilen 
enerji canavarları bile bu 
test sonucunda açığa çıkar. 
Çok sayıda ayrıntılı sonuç 
grafiklerle açıklanır, istenir-
se yazıcıya uygun olarak se-
çilebilir.
 
Artık saklanamazlar
Evin her bölümü için ayrı 
test uygulanır ve ardın-

dan sonuçlar değerlendiri-
lir, böylece enerji canavarla-
rına engel olunur. 

Grafikler ışığında bir Viya-
na ikametgahının ortalama 
değerleri, bireysel tüketim 
ve aletlerin ve enerjinin en 
uygun kullanımı sonucunda 
beklenen tüketim karşılaştı-
rılır. Online servisin kayırlı 
müşterileri ayrıca özel bir 
servısten yararlanabilir ve 

gerçek tüketim değerlerini 
müşteri ortalamasıyla karşı-
laştırabilir. Online EnergieS-
par Check’in tüm fonksiyon 
ve avantajlarından yararla-
nabilmek için www.wiene-
nergie.at. İnternet adresine 
kayıt olarak müşteri numa-
rası ve sözleşme hesap nu-
marasını yazmak gereklidir. 
Her iki numara da faturanız-
da veya geçerli sözleşmeniz-
de yer almaktadır. 

„Enerji canavarları“nı engelleyin

Wien Energie, 
enerji tüketiminizi  

sınırlamanıza 
yardım ediyor 
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Bu yıl Viyana‘dan oto-
mobille Türkiye‘ye gi-
decek olan vatandaş-

larımızı bir süpriz bekliyor. 
Kapıkule‘ye kadar rahat gi-
den gurbetçiler, kilometre-
lerce kuyruğu görünce şok 
yaşadılar. Kapıkule yakınla-
rında otomobil içinde bek-
leyen gurbetçiler sıcaktan 
bunaldılar.

Uzmanlara göre inşaatı de-
vam eden Kapıkule Sınır 
Kapısı‘ndan uzun kuyruklar 
oluşacağı aylar öncesinden 
belliydi. Diğer açılan iki kapı 
ise istendiği kadar konforlu 
hizmet veremedi.

Açıklamada bulunan Devlet 
Bakanı Said Yazıcıoğlu, bir 
çok tedbirin alındığını ifa-
de etti. Şuanda 8 prefabrik 
yapıyla gurbetçilere hizmet 
verildiğini söyleyen Devlet 
Bakanı Yazıcıoğlu, bu sayı-
nın 12‘e çıkacağını söyledi.

İnşaat çalışmaları nedeniy-
le bir şantiye alanına dönen 
Kapıkule gümrük kapısında 
bu yıl çok büyük sorunlar 
yaşanıyor Çalışmalardan 
ötürü sık sık elektrikler ke-
siliyor. Elektrik kesintisi ba-
zen 4 saat sürüyor ve hiçbir 
işlem yapılamıyor.

Sıla yolunda Kapıkule sınır 
kapısında inşaat çalışmaları 
had safhada. Gümrük ala-
nı tam bir şantiye. Sınırdan 

içeri giren yolcular inşaatla 
karşılaşıyor. İnşaat çalışma-
ları nedeniyle sık sık elektrik 
kabloları kesiliyor ve tamiri 
uzun zaman alıyor. Bazen 
elektrik kesintisi saatlerce 
sürüyor. Elektrik olmadığı 
için hiçbir işlem yapılamıyor. 
Yolcular saatlerce elektrikle-
rin gelmesini bekliyor. Kapı-
da şu anda bir yoğunluluk 
olmamasına rağmen uzun 
kuyruklar oluşuyor. Ayrıca 
inşaat nedeniyle alanda tam 
bir kargaşa hakim. Bu yıl bu 
kapıda çok büyük sorunlar 
yaşanacağının kaçınılmaz 
olduğu görülüyor.

Hamzabeyli bile işe yaramadı
Kapıkule’deki yetkililer her 
türlü önlemi aldıklarını 
söylüyorlar ama, alandaki 
görevliler büyük sorunlar 
yaşanacağını gizlemiyor. 
Bu nedenle yetkililer bu yıl 
karayoluyla Türkiye’ye gi-
deceklere en başta İpsala 
sınır kapısını kullanmala-
rını tavsiye ediyor. Mutlaka 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
gitmek isteyen yolculara ise 
Hamzabeyli sınır kapısına 
gitmeleri öneriliyor. Ancak 
Hamzabeyli sınır kapısında 
da alt yapı çalışmaları ne-
deniyle inşaat var. Yetkili-
ler Duty Free Shop gibi alış 
veriş yerlerinin inşaatının 
sezona kadar tamamlana-
cağını tahmin ediyor. Ama 
bu kapının çok büyük bir 
yoğunluğu kaldırması müm-

kün görünmüyor. Edirne 
Gümrük ve Muhafaza Baş-
müdürü Mehmet Hatipoğlu 
inşaattan dolayı Kapıkule’de 
yığılmaların olacağını, bu 
nedenle Bulgaristan yetki-
lileriyle anlaşarak Kapıkule 
Hamzabeyli yol ayrımında 
Bulgar yetkililerin yolcuları 
Hamzabeyli’ye yönlendire-
ceklerini söyledi. 

İpsala‘dan giriş yapın
Yoğunluk olmamasına rağ-
men Kapıkule’de daha şim-
diden çok uzun kuyruklar 
oluşuyor. Yolcuların Make-
donya, Yunanistan üzerin-
den İpsala sınır kapısından 
giriş yapmaları en doğru ter-
cih olacak.

Yunanistan güvenli ama!
Bu yıl karayoluyla Türkiye’ye 

gideceklerin Kapıkule’de 
çile yaşamamaları için Ma-
kedonya, Yunanistan üze-
rinden giderek İpsala’dan 
giriş yapmaları en doğru yol 
olacak. 

Bulgaristan’ın AB’ye girme-
siyle geçen yıl yolcu ve oto-
mobil sayısı yarıdan daha 
fazla düşen İpsala sınır 
kapısı yetkilileri bu sezon 
yoğun bir trafik yaşayacak-
larını hesap ediyor. 

Ancak altyapısı ve gümrük 
alanıyla çok modern olan 
İpsala sınır kapısı yoğun 
trafiği kaldıracak kapasite-
de ve bu sezon yoğun trafik 
yaşayacaklarını düşünen 
İpsala sınır kapısı yetkilile-
ri tüm tedbirleri aldıklarını 
vurguladılar.

Kapıkule‘de pişmanlık var!
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İngiltere‘nin Londra şeh-
rinde yüksek lisansı-
nı yapan İzmir Bornovalı 

Sinem Eyice, Türk mille takı-
mının Avrupa‘daki maçları-
na İngiliz, Brezilyalı, Koreli, 
Nijeryalı, Japon ve Türk ar-
kadaşlarını toplayıp taraf-
tar desteği veriyor. Geçen yıl 
Bosna‘da yapılan maçta, uzat-
mada yediğimiz golle mağ-
lup oluşumuzu bir türlü unu-
tamadığını belirten İzmirli 
Sinem Eyice, „Üniversiteli 
yabancı arkadaşlarıma söy-
leyecek söz bulamadım. 
Çünkü onlar da, benim kadar 
Türkiye‘nin galip gelmesini 
diliyorlardı“ dedi. 

UEFA Euro 2008 A Grubunda 
07 Haziran 2008 günü 
Cenevre‘de de hayal kırıklığı-
na uğradığını belirten Sinem 
Eyice, „Beni üzen yenilme-
miz değil, Portekizli arka-
daşlarımın ve taraftarların 
‚Sizin takım sonuncu ola-
cak!‘ iddiasında bulunmala-
rı“ dedi. Maçtan sonra tek-
rar Londra‘ya dönen ve yarın 
tekrar İsviçre‘ye bu kez 20 
kişilik grupla gidip 21.45‘de 
Basel‘de yapılacak maçta 
„Türkiye‘ye taraftar desteği“ 
verecek olan Sinem Eyice, 
„Biz biletlerimizi çok önce-
den aldık.. Viyana‘da da bü-
yük bir başarı kazanacağımı-
zı düşünüyorum“ dedi. 

Viya n a - İ z m i r-  Lo n d r a - 
Zürin arasında „futbol üç-
geni“ kuran ve aynı zaman-
da Chlsea Üniversitesi‘nde 
de „Endüstriyel Tasarım 
Dersleri“ gören ve bu takımın 
da taraftarı olan Sinem Eyice, 
Türkiye‘de Beşiktaş taraftarı. 
Sinem Eyice, „Beşiktaşımızın 
İngiltere‘de yengilgisini de 
hiç unutmayacağım“ diyor.

Sinem bütün maçları izledi!

Viyana  - İzmir 
Ekonomi Üniversitesi 
mezunlarından tasa-
rımcı, aynı zamanda 
uluslararası işletme 
uzmanı İzmirli Sinem 
Eyice, Türk Milli 
Futbol takımının hiç-
bir maçını kaçırmıyor. 
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Bu buluşmada Türkiye 
C u m h u r i y e t i ’ n i n 
Viyana Büyükelçisi 

Selim Yenel, başkonsolos 
Sedat Önal ve Lale Orta’ya 
Viyana’da geçireceği süre 
içinde refakat eden Belediye 
meclisi üyesi Nurten Yılmaz 
(SP) da bulundu. 

Lale Orta Türkiye futbol lig-
lerinin ilk kadın hakemi olup 
amatör ligden profesyonel bi-
rinci lig karşılaşmalarına ka-
dar 1.500 futbol maçı yönetti. 
Orta, aynı zamanda FIFA ko-
kartı sahibi olan ve yaklaşık 
60 uluslar arası furbol karşı-
laşması yöneten ilk kadın fut-
bol hakemidir. Orta, UEFA- 
„Kadınlar Kupası“ (2005) 
final maçınının da hakemiy-
di. Orta, 2008 Avrupa Futbol 
Kupası nedeniyle Kadın İşleri 
Bakanı Doris Bures’ın de ko-
nuğu olarak Viyana’ya davet 
edildi.

Belediye Meclisi 
üyesi Sandra 

Frauenberger, 
Türk restoranı 

Kent’te dünyaca 
ünlü Türk fut-

bol hakemi Lale 
Orta ile görüştü.

Türk bayan hakeme  büyük konukseverlik

VİYANA-Bir çok alanda faa-
liyet gösterdiklerini anlatan 
Thomas Lang, Türk internet 
cafeleri ve call shopların bir 
çok sorunu bulunduğunu ve 
bu sorunları bir program sa-
yesinde çözebildiklerini söy-
ledi. Bakın HaMaHandy Cep 
telefonuyla yönetim (Handy 
Management) hangi sorunları 
giderebiliyor.

Satılan pakette şu özellikler 
bulunuyor.

Kasa, ambar ve müşteri bilgi-
lerinin eksiksiz olarak izlen-
mesi, tamir işleri ve cep tele-
fonu sözleşmelerinin takibi, 

Elektronik irsaliyelerin alın-
ması ve kayıtlara işlenmesi, 
Ürünlerin ayrıntılı bilgilerinin 
çevrimiçi veri tabanımızdan 
alınması, Bütün hizmet sağ-
layıcıların tarife değişiklikle-
rinin çevrimiçi kaydı, hizmet 

sağlayıcıların provizyon he-
sabı, Mal iadesi sistemi, satın 
alma kaynaklarının kontrolü, 
Çok sayıda dükkanın bir mer-
kezden yönetimi, yeni çevri-
miçi dükkanların sisteme da-
hil edilmesi ve tümürünlerin 

otomatik olarak güncelleştı-
rılmesi, Sisteme dahil olan 
bütün dükkanlarla ilgili çeşitli 
istatistiklerin elekronik değer-
lendirilmesi. Tüm cep telefo-
nu dükkanları ve telefon kayıt 
merkezleri için profesyonel 
bir mal kontrol sistemi HaMa 
otomatik işlemleri sayesinde 
her gün işgücünüzden birkaç 
saat tasarruf edebilirsiniz. 

IT & Marketing Solution Ame-
isbachzeile 15, A-1140 Wien 

Tel: +43 1 581 05 33, 
Fax: +43 1 587 71 91, 
Mobil: +43 664 451 82 92

Callshoplara yeni soluk
İnternet ve cep telefonu işletmeciliği yapan firmaların sorunlarını HaMaHandy Cep 
telefonu yöntemiyle çözebilirsiniz. Bir program sayesinde bütün sorunlarınızı en kısa 
ve kolay şekilde çözebilirsiniz. IT Solution yöneticisi Thomas Lang, Türk işletmecileri-
nin çeşitli sorunları olduğunu ve bu sorunlara çözüm bulduklarını söyledi.



Genel Bilgiler

• Kasa, ambar ve müşteri bilgilerinin eksiksiz olarak izlenmesi, tamir işleri 
ve cep telefonu sözleşmelerinin takibi 

• Elektronik irsaliyelerin alınması ve kayıtlara işlenmesi 

  • Ürünlerin ayrıntılı bilgilerinin çevrimiçi veri tabanımız dan alınması 

• Bütün hizmet sağlayıcıların tarife değişikliklerinin çevrimiçi kaydı 

  • Bütün hizmet sağlayıcıların provizyon hesabı 

  • Mal iadesi sistemi

  • Bütün satın alma kaynaklarının kontrolü

  • Çok sayıda dükkanın bir merkezden yönetimi

  • Yeni çevrimiçi dükkanların sisteme dahil edilmesi ve 
 tüm ürünlerin otomatik olarak güncelleştırılmesi 

  • Sisteme dahil olan bütün dükkanlarla ilgili çeşitli istatistiklerin elekronik değerlendirilmesi 

• HaMa otomatik işlemleri sayesinde her gün işgücünüzden birkaç saat tasarruf edebilirsiniz.

Tüm cep telefonu dükkanları ve telefon 
kayıt merkezleri için profesyonel bir

 ürün kontrol sistemi

IT & Marketing Solution Ameisbachzeile 15, A-1140 Wien, 
Tel: +43 1 581 05 33, Fax: +43 1 587 71 91 Mobil: +43 664 451 82 92

HaMa otomatik işlemleri 

sayesinde her gün işgücü-

nüzden birkaç saat tasarruf 

edebilirsiniz



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.

Resmi törende, Avus-
turya Devlet Başkanı 
Heinz Fischer, İsviçre 

Konfederasyonu Başkanı 
Pascal Couchepin, Porte-
kizli olan AB Komisyonu 
Başkanı Manuel Barroso, 
Liechtenstein Veliaht Prensi 
Alois, Avusturya Başbakanı 
Alfred Gusenbauer ve Dışiş-
leri Bakanı Ursula Plassnik, 
FIFA Başkanı Sepp Blatter 
ve UEFA Başkanı Platini gibi 
isimler de katıldı. Başesgioğ-
lu, Avusturya Devlet Başkanı 
Heinz Fischer ve İsviçre Kon-
federasyonu Başkanı Pascal 
Couchepin, FIFA Başkanı 
Sepp Blatter ve UEFA Başka-
nı Platini ile görüştü.

Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Mu-
rat Başesgioğlu, 
İsviçre Federal Hükü-
meti tarafından, 
13. Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nın açılışı 
nedeniyle başkent 
Bern yakınlarındaki 
Kehrsatz’daki Lohn 
Şatosu’nda düzenlediği 
resmi törene katıldı.

 Başesgioğlu 
açılış törenine 

katıldı

Dünyanın 5.  büyük 
araştırma grubu olan 
GfK’nın Türkiye’nin de 

aralarında bulunduğu 20 ül-
kede Eylül-Ekim 2007 tarih-
lerinde 21 bin kişi ile yüzyüze 
görüşerek yaptığı “Endişeler 
Araştırması”nın sonuçları-
na göre, Türkiye’de kişisel 
korkular içinde “aile içinde 
ölüm ya da ciddi hastalık/ya-
ralanma” yüzde 47 ile birinci 
sırada yer alıyor.

Bu korkunun en yüksek ol-
duğu ülke Bulgaristan. En 
düşük olduğu ülkeler ise 
İngiltere (yüzde 16) ve ABD 
(yüzde 16).

Endişeliyiz
Türkiye’de “bir endişem yok” 
diyenlerin oranı yüzde 13 
olarak belirlenirken “bir en-
dişem yok” diyenlerin en az 
olduğu ülkeler İspanya ve 
Bulgaristan oldu. Endişesi ol-

madığını belirtenlerin en faz-
la olduğu ülkeler yüzde 43 ile 
İngiltere ve yüzde 37 ile ABD. 
İşsizlik, finansal kriz korku-
sunun en yüksek olduğu ül-
ke yüzde 24 ile Yunanistan. 
Yunanistan ayrıca, işle ilgi-
li endişeleri olanların da en 
yüksek olduğu ülke konu-
munda.

Karım beni terk ederse

Eşten/sevgiliden ayrılma en-
dişesinin en yüksek oldu-
ğu ülkeler Rusya ve Türkiye, 
en düşük olduğu ülke 
Yunanistan.

“Yaşamın gidişatı ile ilgili ge-
nel endişe” duyanların en 
fazla olduğu ülke Hindistan 
olurken, en düşük olduğu ül-
keler İsviçre ve ABD.

Korkularını belirtenler ara-
sında hemen hemen tüm ül-

kelerde kadınların oranı, er-
keklere göre daha yüksek 
görülüyor.

Amerikalılar dine sarılıyor

Araştırma sonuçlarına gö-
re, endişeleriyle başa çıkar-
ken “arkadaşlarıyla/ailesiy-
le/sevgilisiyle” konuştuğunu 
belirtenlerin en fazla oldu-
ğu ülke yüzde 70 ile İsveç. 
Türkiye’de ise bu oran yüzde 
51. “Arkadaşlarıyla/aileyle/
sevgilisiyle” konuşarak endi-
şeleriyle başa çıkanların en 
az olduğu ülkeler ABD (yüz-
de 31) ve Rusya (yüzde 30). 
Endişelerle başa çıkmada 
“din”i en fazla referans gös-
teren ülke yüzde 24 ile ABD 
olurken, ikinci sırada yüzde 
20 ile Romanya ve Hindistan 
yer alıyor. Üçüncü sırada yüz-
de 15 ile Türkiye geliyor.

İngilizlere Profesyonel yardım

Araştırmaya göre, “medikal 
ya da terapi olarak profes-
yonellerden yardım alma” 
eğiliminin en yüksek oldu-
ğu ülke yüzde 11 ile İngiltere. 
“Endişelerin üstesinden gel-
mek için kendini zorlayanla-
rın” en fazla olduğu ülke ise 
yüzde 40 ile İtalya. En düşük 
olduğu ülke ise yüzde 9 ile 
İsveç ve Hindistan.

Türkler, konuşuyor

GfK’nın “Endişe  Ar aş-
tırması”na göre, Türkiye’de 
endişelerle başa çıkma yolla-
rının en popüleri yüzde 51 ile 
“Arkadaşlarıyla/aileyle/sev-
gilisiyle” konuşmak.

Türkiye’de endişelerle başa 
çıkma yolları içinde ikinci sı-
rada yüzde 19 ile “üstesinden 
gelmek için kendini zorlama” 
ve üçüncü sırada ise yüzde 15 
ile “din” geliyor.

Bu yöntemleri, “iş arkadaş-
larıyla konuşma” (yüzde 3), 
“medikal ya da terapi olarak 
profesyonellerden yardım 
arama” (yüzde 3), “Korkuları 
inkar etme/yok sayma” (yüz-
de 2), “alkol/hafif uyuşturu-
cular kullanmak” (yüzde 1) 
takip ediyor.

Türkler en çok
neden korkar!

Araştırma şirketi GfK’nın, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 20 ülkede gerçekleştirdiği 
“Endişeler Araştırması”na göre, Türkiye’de 
kişisel korkular içinde “aile içinde ölüm ya da 
ciddi hastalık/yaralanma” yüzde 47 ile birinci 
sırada yer alıyor. “Eşten/sevgiliden ayrılma 
endişesini” en çok Ruslar ve Türkler duyuyor.
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İş başvurusu yapacak 
olanların ön görüşmeye 
çok iyi hazırlanmaları ge-

rektiğini belirten uzmanlar, 
bozuk diksiyon, bacak ba-
cak üstüne atma, eski pat-
ronu kötüleme gibi tavır ve 
davranışların işveren üze-
rinde olumsuz etki bıraktığı-
nı vurguluyorlar.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
Samsun İl Müdürlüğünde gö-
revli İş ve Meslek Danışmanı 
Ömür Demircioğlu, iş başvu-
rularında ön görüşmelerin 
son derece önemli olması-
na rağmen, pek çok kişinin 
ön görüşmede dikkat edi-
lecek noktaları bilmediğini 
söyledi.

İş verenlerin, iş almada sa-
dece diploma ve deneyim-
le yetinmediğini ifade eden 
Demircioğlu, ön görüşmede-
ki ilk izlenimin de işverenler 
üzerinde son derece etkili ol-
duğunu vurguladı.

İş görüşmesine giderken 
mutlaka temiz ve sade gi-
yilmesi, aşırı makyaj yapıl-
maması gerektiğini belir-
ten Demircioğlu, görüşmeye 
geç kalmanın, bakımsız ol-

manın, izin verilmeden otur-
mak ve konuşmanın, sigara 
içme ve sakız çiğnemenin, 
kolları kavuşturup büzerek 
oturmanın, konuşurken ye-
re ve tavana bakmanın işve-
ren üzerinde negatif etki bı-
raktığına dikkat çekti.

Diksiyonun işveren üzerin-
de önemli bir etki bıraktığı-
nın altını çizen Demircioğlu, 
bozuk diksiyonun işe alın-
mama sebebi olabileceğini 
belirterek,  ön görüşmede iş-
verenler tarafından beğenil-
meyen diğer bazı davranışla-
rı ise şöyle sıraladı:

‘’İlgisiz ve isteksiz bir tavırla 
konuşma, soruları anlama-
da güçlük çekme, önceki iş-
vereni kötüleme, gevşek ve 
kuşkucu bir tavırla tokalaş-
ma, mutsuz bir evliliği oldu-
ğunu belirtme, anne-baba-
sı ile çatışmalarını gündeme 
getirme, firma hakkında bil-
gisiz olma, boş zamanları-
nı TV seyrederek geçirdiğini 
ifade etme...’’

Görüşme sırasında iş hak-
kında hiç soru sormamanın 
da işveren üzerinde olumsuz 
etki bırakacağını söyleyen 

Demircioğlu, görüşme esna-
sında işverence yöneltilecek 
sorulara da hazırlıklı olun-
ması gerektiğini kaydetti.

İş verenin, ön görüşmede, 
‘’nasıl bir iş istiyorsunuz, 
neden burada çalışmak is-
tiyorsunuz, sizi neden işe 
almalıyım, burada ne ka-
dar süre çalışmayı düşünü-
yorsunuz, son işinizden na-
sıl ayrıldınız?’’ gibi sorular 
yönelttiklerine işaret eden 
Demircioğlu, iş talep edenin 
de işverene ‘’işletmenizde 
başarılı olabilmek için gere-
ken özellikler nelerdir, sizce 
işletmenizde çalışmanın en 
zorlayıcı tarafı nedir, işlet-
menizde ilerleme ve yüksel-
me olanakları nasıldır?’’ gibi 
sorular sorulabileceğini kay-
detti.

İş arayanların iş görüşme-
leri hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmalarının işe alın-
ma şanslarını artıracağını 
vurgulayan Demircioğlu, bu 
konuda İŞKUR İş ve Meslek 
Danışma Merkezlerine baş-
vurabileceklerini ya da in-
ternetten bununla ilgili bil-
gi alabileceklerini sözlerine 
ekledi. 

Başarılı bir iş görüşmesi yapmak içi işte altın değerinde kurallar.

İşe alınmak istiyorsanız 
bunları yapmayın

ROMA-İtalyan medyası 
Portekiz maçındaki perfor-
manslarıyla futbolcuları-
mızı yerden yere vururken, 
İsviçre’den Gökhan İnler 
ve Avusturya’dan da Ümit 
Korkmaz’ı „Gerçek Türk fut-
bolcuları“ diye değendirdi. 
İkiliye övgüler yağdırdı.  Ni-
hat ve Tuncay’ı, Portekiz 
maçında sahanın en kötü 
oyuncuları olarak göste-
ren La Gazzeta dello Sport, 
Tuttosport, Corriere dello 
Sport, İl Giornale ve Libe-
ro gazeteleri, İsviçre’de top 
koşturan Gökhan İnler ve 
Avusturya formasını giyen 
Ümit Korkmaz’ı takımlarının 
en iyisi seçti. Sky TV’deki 
programda, „Gerçek Türk-
ler başka takımlarda“ diye 
yapılan yorumlarda Gök-
han İnler ve Ümit Korkmaz, 
Fatih Terim’in ay yıldızlı ta-
kımda oynatmayı düşlediği 
iki gerçek Türk futbolcusu 
olarak göklere çıkarıldı. 

İtalyan medyası 
Avusturyalı Türk 
oyuncuya övgüler 
yağdıdı!

Gerçek 
Türkler başka 

takımlarda
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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

 Cem Atan manşetlerden inmiyor

VİYANA-Transfer görüşme-
lerini İMKB’ye bildiren ve 
bu oyuncular üzerinde yo-
ğunlaşan Beşiktaş’ın liste-
sinde bulunan Cem Atan’ın, 
Avusturya’da, futbolundan 
çok, skandallarıyla kendini 
gösterdiği ortaya çıktı.

Mattersburg’da forma giyen 
oyuncunun bonservisi ko-
nusunda Avusturya’ya gitti-
ği ve pazarlığa girdiği belir-
tilen Menajer Sinan Engin’in 
henüz anlaşma sağlayama-
ması da bir şans olarak nite-
lendirildi. 

Bu futbolcunun negatif ha-
berlerinin çok fazla olduğu-
nu belirten Beşiktaşlı gurbet-

çiler, Cem’in kulübünde de 
istenmeyen adam ilan edil-

diğini belirttiler. Geçtiğimiz 
şubat ayında Viyana’daki bir 

restoranda olay çıkaran ve 
buraya işeyip Avusturya ba-
sınına konu olan oyuncu-
nun, aşırı alkole bağlı olarak 
birkaç kez kavga ve taşkınlı-
ğı da bulunduğu ifade edildi. 
Daha önceki kavgalarında iki 
kişiyi yaralayan Cem Atan’ın, 
bundan dolayı 800 ve 500 eu-
ro para cezasına çarptırıldığı 
da yine Avusturya medyasın-
da yer aldı.

Diskolarda çıkardığı kavga-
larla da sürekli Avusturya 
polisi ile başı derde giren fut-
bolcunun, siyah-beyazlı ku-
lübe transfer olması duru-
munda bu tavırlarına devam 
edip etmeyeceği ise merak 
konusu oldu.

Beşiktaş’ın, Mattersburg’dan transfer etmek istediği Cem Atan, Avusturya’da skandallarıyla gün-
deme geliyor. Genç golcü yaptıklarıyla, manşetlerde yer aldı
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Doğan konuşmasının-
da önemli noktala-
ra değindi. Doğan, 

„Aleviliği İslam dışıdır diye 
tanıtmaya çalışan kişi, ku-
rum ve kuruluşların yanlış 
ve tehlikeli bir yolda olduk-
larını söylemeliyiz. Alevilik  
kesinlikle İslam özünden 
geliyor.  Alevilikle ilgili ola-
rak ister „Alevi“ ister Sunni 
olsun kimsenin İslam dışın-
dadır deme hakkı yoktur! 
Alevilik‘te Allah, Muham-
med, Ali ve Ehli Beyt sev-
gisi sonsuzdur. Hiç kimse 
bu anlamda Aleviliğin İs-
lam dışıdır demesini kabul 
edemez. Bu tip açıklamalar 
Türkiye’de Sunni ve Alevi-
ler ile gerginliklerin çıkması 
müsait ortamı yaratacaktır. 
Bu gerginlik suistimallere 
çok açıktır“ dedi.

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
İzzettin Doğan, Viyana Ale-

vi Birliği‘nin düzenlediği 
„Aleviliğin dünü, bugünü ve 
yarını“ konulu konferansa 
katıldı. Doğan konferansta, 
„Alevilik İslam dışıdır diyen 
kimse benim yanımda yer 
alamaz“ dedi.

İyi, kötü Müslüman 
Kimin Müslüman yada iyi, 
kötü Müslüman olduğunu 
kimsenin yargılama hakkı 
olmadığı ifade eden Doğan, 
„Allah ile kul arasına gire-
mez. Peygamberimiz bile  
Kur’anda defalarca ifade 
edildiği gibi sadece Allah’ın 
sözlerini teblikçisidir. Allah 
ile kul arasına Peygamber 
bile giremez iken nasıl olu-
yordu günümüzde bazı in-
sanlar veya kurumlar girebi-
lir“ dedi.

Aleviğin gönül kırmamaya 
dayanan, şekilciliği önem 
vermeyen bir İslam anlayısı 

olduğunu belirten Doğan, 
„Alevilik İslam’ın özüdür. 
Barış, esenlik, Tevkül, sabır 
ve nefsle mücadele ederek 
Kamil İnsan olma gayreti-
dir“ dedi.

Aleviliğin İslam dışı olduğu-
nu savunanlara karşı Alevi-
liğin kaynağının Kur‘ân‘dan 
geldiğini vurgulayan Cem 
Vakfı Başkanı, „Üç tane ak-
lıevvel çıkıp `Alevilik İslam 
dışıdır´ diyor. Haddine mi? 
Hangi bilgi birikimiyle, han-
gi bilgi dağarcığına güvene-
rek diyor. Hz. Ali‘yi nereye 
koyacaksınız? On iki imam-
ları nereye koyacaksınız?“ 
diyerek sert tepki gösterdi. 
Doğan, Alevilik ve İslam ile 
ilgili sözlerinin devamında, 
„Yani herkes bin 400 yıldır 
yalan söylüyor. İki tane siv-
ri zekalı insan çıkıyor. Hacı 
Bektaş Veliyi de kalkan ya-
pıyor ve efendim Alevilik 

İslam dışıdır diyor. Alevileri 
bu kadar mı çocuk zannedi-
yorlar, bu kadar mı sahipsiz 
zannediyorlar. Böyle şey ol-
maz“ diyerek konuştu. 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan‘ın “Madem Müslü-
mansanız buyurun o zaman 
camiye“ sözünün `talihsiz´ 
olarak niteleyen Prof. Do-
ğan, laik bir cumhuriyetin 
başbakanının Alevilerin 
ibadethanesini tayine kalk-
tığını söyledi. Başbakanlığa 
ve Milli Eğitim Bakanlığı‘na 
açılan iki bin davanın oldu-
ğunu anlatan Başkan, Diya-
net İşleri Başkanlığı‘na ak-
tarılan iki milyar doların 650 
milyonunun Alevilere ait ol-
duğunu ve bunu da alacakla-
rının altını çizdi. Milli Eğitim 
Bakanlığı‘na açılan iki bin 
davadan sonra, kaybedece-
ğini gören bakanlığın ders 
kitaplarına Aleviliği koy-
mayı kabul ettiğini, bugün 
istenilen şekilde Aleviliğin 
kitaplarda yer almasa bile 
yarın devamının geleceğini 
dillendirdi.  Aleviliğin tarih-
çesini anlatırken, Osmanlı 
padişahlarının Yavuz Sultan 
Selim‘e kadar Alevi olduk-
larını söyleyen Cem Vakfı 
Başkanı Doğan, „Yavuz yet-
miş bin Alevi‘yi öldürtmüş-
tür. 1517‘ye kadar Aleviliğin 
hakim olduğu Anadolu‘da 
Yavuz‘un Mısır seferi dönüşü 
Sünnilik hakim olmaya baş-
lamıştır“ derken, yine Yavuz 
döneminde bir elde kılıç, bir 
elde Sünni İslam `ya kabul 
edersin ya da kelleni alırız´ 
dendiğini ileri sürdü.

VİYANA-Viyana Türk Alevi Birliği Derneği tarafından düzenlenen Aleviliğin dünü, 
bugünü ve Yarın‘ı başlıklı konferansa İstanbul Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin 
Doğan konuşmacı olarak katıldı. Doğan konferansta, “Alevilik İslam dışıdır diyen 
kimse benim yanımda yer alamaz“ dedi. Bir çok kuruluşu bir araya getiren konferansı 
yaklaşık beş yüz kişi izledi. 

İzzettin Doğan, ‘Alevilik 
İslam’ın Özüdür’



Yeni VATAN
HAZIRAN 2008 SAYI 91 19HABER

Yemekleri ve doğal 
manzarasıyla hizmet 
verecek olan Sofra 

Restorant‘ın açılışı geçitiği-
miz günlerde yapıldı. Açılı-
şa Büyükelçi Selim Yenel‘in 
de içinde bulunduğu saygın 
bir topluluk katıldı. Viyanalı 
işadamı Haydar Güner tara-
fından açılışı yapılan Sofra 
Restorant, Tuna Irmağı‘nın 
kenarında bulunuyor.

Açık ve kapalı alanları bulu-
nan Sofra Restorant‘ta hafta-
sonları ve hafta içi ailenizle 

hoşça vakit geçirebilirsiniz. 
Sofra Restorant‘ın sahibi 
Haydar Güner açılışta yaptı-
ğı konuşmada bütün herkesi 
Sofra Restorant‘a davet etti. 
Güner, „Biz bu mekanı en iyi 
şartlarda hazırladık. Buraya 
istediğiniz zaman ailenizle 
gelebilirsiniz. Viyana‘nın 
içinde ve rahat, temiz, gü-
venli ve boğaz keyfinde bir 
mekan hazırladık“ diye ko-
nuştu.

Yaz aylarının gelmesiy-
le birlikte kapalı alanlar-
dan sıkılan kişiler için bir 
çok alternatif sunan Sofra 
Restorant‘ta aynı anda yüz-
lerce kişi hizmet alabilicek. 
Projesini Bmstr. Ing. Bahat-
tin Çeki‘nin yaptığı Sofra 
Restorant, Viyana‘daki en 
büyük mekanların başında 
bulunuyor. 

Projeyi yapan Bahattin Çeki, 
proje için özel olarak çalış-
ma yaptıklarını ve konfor ve 
kaliteden ödün vermedikle-
rini söyledi.

Sofra Restorant açıldı

Viyanalı işadamı Haydar Güner tarafından kurulan Sofra Restorant‘ın 
açılışı yapıldı. Sofra Restorant‘ta aynı anda 1100 kişiye hitap ediyor. 
Açılışının ardından Avusturya‘daki en büyük Türk Restorant‘ı olma 
ünvanını kazandı!
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HUKUK-FORUM

Cevap:  Kiracı olarak otur-
duğunuz eve yaptığınız 
masrafları, eğer bu masraf-
lar evin değirini arttırıcı ise  
ev sahibinden ya da sizden 
sonra eve giren kiracıdan  
evden çıkınca alabilirsiniz. 
Ancak bunun için dikkat 
edilmesi gereken bazı hu-
suslar vardır. Pencere deği-
şimi, duş, mutfak bahsetti-
ğimiz bu önemli masraflara 
girer. Bu masrafları ev sa-
hibinden ne şekilde tahsil 
edebileceğiniz meselesi de 
şöyledir: Banyo, mutfak, 
ısıtma sistemi gibi ev için 
vazgeçilmez masraflar, 
masrafın yapıldığı andan 
itibaren evde kalınan her 
yıl için  %10 düşülür. Di-
ğer masraflar için, örneğin 
pencere değişimi için bu 
miktar %5 olarak hesapla-
nır. Sonuçta kalınan her yıl 
için  bu yüzdeler düşülür, 
geriye kalan miktar tahsil 
edilir. Bir örnek ile açıkla-
yacak olursak: Diyelim ki 
duş ve mutfak için 10.000 
; pencere değişimi için 
2.000 Avro masrafınız var. 
Bu masrafları yaptıktan 5 
yıl sonra evden çıktınız. 
Bu durumda ev sahibin-
den alabileceğiniz masraf 
tahsili şu şekilde olur: İlk 
masraf için kaldığınız her 
yıl için %10 düşersiniz. Bu 
5 yıl için 5000 Avro yapar. 
Ev sahibinden tahsil ede-
bileceğiniz geriye kalan 
5000 Avrodur. Bu miktar 
pencere değişimi ve diğer 
masraflar için %5 olarak 

hesaplanır. Bu durumda 
pencere masrafı için her yıl 
%5 düştüğünüzde, beş yıl 
sonra 2000 Avro üzerinden 
bu miktar 500 Avro yapar. 
Geriye kalan 1500 Avroyu 
ev sahibinden tahsil ede-
bilirsiniz. Böylelikle evden 
çıkınca toplam 6500 Avro 
taleb edebilirsiniz. 

Soru: Merhaba. Ben Av-
usturya`da yaşıyorum an-
cak Türk vatandaşıyım.
ancak kalıcı oturum iznine 
(Niederlassungsbewilli-
gung) sahibim. Türkiye’de 
bulunan birisiyle evlenme-
yi düşünüyorum. Evlendi-
ğim kişinin buraya gelme-
sinin zor olacağını tahmin 
ediyorum, nasıl bir yol izle-
mem gerekir? 

Cevap: Evlenmeyi düşün-
düğünüz kişinin, evlendik-
ten sonra Avusturya’ya ge-
lebilmesi için Türkiye’den 
yabancıların aile bireyleri 
için verilen oturum iznine  
başvurması gerekir. Bu izni 
türü kotaya tabidir, yani 
her yıl sınırlı sayıda veri-
lir, dolayısıyla genellikle 
beklemek gerekiyor.Bekle-
me süresi üç yılı geçmez, 
çünkü üç yıllık beklemenin 
ardından aile birleşimi otu-
rum izinleri kotasız verilir. 
Dolayısıyla evlendikten 
sonra başvurunun, zaman 
kaybedilmeden yapılması-
nı tavsiye ederim. Eşinizin 
alacağı “aile birleşiminden 
oturum izni” sizinkinin 

özelliklerine bağlı olarak 
çalışma izinli ya da çalışma 
izinsiz olacaktır. Alacağı ilk 
vize 12 aylık olacaktır. On-
dan sonra yine uzatılabilir.       

Soru: Nisanlım Türkiye’de 
polis ve bir haftalığına  
Viyana’ya gelmek istiyor. 
Ne yapmamız gerekiyor? 
yardımcı olursanız sevi-
nirim. Ayrıca evlendikten 
sonrada Avusturya’da po-
lislik yapabilir mi?

Cevap: Nişanlınız geçici 
olarak (3 aya kadar) yap-
mak istediği Viyana ziyareti 
için Türkiye’deki Avustur-
ya konsolosluklarından 
birine vize başvurusu yap-
ması gerekir.  Alacağı vize 
Şengen vizesi olacağı için 
Avrupa’nın birçok ülkesin-
de geçerli olacaktır.  Ni-
şanlınız Viyana’ya ziyaret 
maksadı ile geleceği için  
turist vizesi yerine “ziya-
retçi vizesi” başvurusunda 
bulunmanız daha mantıklı 
olur. Vize için konsolosluğa 
şahsen başvuru gereklidir. 
Nişanlınız vize başvurusu-
nu en geç gelmeyi düşün-
düğü tarihten en az 1 ay 
önce yapmalıdır.
Geçici vize (3 ay) için gerek-
li belgeler şunlardır:
• Doldurulmuş dilekçe for-
mu (konsolosluktan temin 
edilebilir ya da internetten 
indirilebilir.)
• 1 adet vesikalık resim
• Vizenin bitiş tarihinden 
sonra da en az 3 ay geçerli 

olacak olan pasaport
• Vize için seyahat sigor-
tası (En az 30.000 Euroluk 
tazminat hakkını kapsama-
lı)
• Mahkemeden yada no-
terlerden onaylı, sizin tara-
fınızdan yada Avusturya’da 
yaşayan başka biri tarafın-
dan doldurulan “Verpflich-
tungserklärung”. 
• Davet edecek olan kişi-
nin yeterli gelir sahibi ol-
duğuna dair belge; mesela 
Gehaltsbestätigung)
• Davet edecek olan ki-
şinin vatandaşlık belgesi 
yada vatandaş değilse, pa-
saportunun ve oturum izni-
nin fotokopisi
• Davet edecek olan kişi-
nin ikametgah belgesinin 
(Meldezettel) fotokopisi. 

Nişanlınızın işlemlere baş-
lamadan Avusturya konso-
losluğu ile temasa geçmesi 
tavsiye olunur. Eşiniz ev-
lendikten sonra ise aile bir-
leşiminden kalıcı oturum 
iznine başvurmalıdır. Eşi-
nizin Avusturya’ya geldik-
ten sonra polis olup olama-
yacağı meselesine gelince: 
Polis bir devlet memurlu-
ğudur. Dolayısıyla bunun 
için vatandaşlık şarttır. Eşi-
niz evlilik durumundan, en 
erken 6 yıl sonra vatandaş-
lığa başvurabilir. Vatandaş 
olduktan sonra polislik için 
başvurabilir.

Mag. iur. Cafer Eminoğlu
cafereminoglu@yahoo.de

Soru: Ben kirada oturuyorum. Oturduğum evin girmeden önce birçok eksiği vardı, bu sebeple 
eve çok fazla masraf yapmak zorunda kaldım. Pencereleri değiştirdim, duş kabini yoktu, onu 
taktırdım, mutfağını yaptırdım. Yaptığım bu masrafları ev sahibinden alabilir miyim? 
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MONATSANGEBOT!
KOMPLETT SERVICE
waschen, schneiden, pflege,
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�5,- 
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Kesimi 

9.99,-
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HAYALİNİZDEKİ EVE KAVUŞMAK 
İSTER MİSİNİZ
Beğenilen, özenli proje ve inşaat için bizi arayabilirsiniz. 
Şirketimizde danışmanlık dahil bir çok hizmet 
verilmektedir.

• Hizmetlerimiz  • Yeni yapı projeleri
• Onarım tasarımları  • Enerji danışmanlığı
• Koordinasyon  • Uygulama
• İbraz   • Maliyet hesabı
 
Etem Bağlayan
Tel.: 0699/19671461
Fax: 01/7740234
E-posta: office@agendabau.at
office@agendabau.at
İnternet: www.agendabau.at
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Viyana – Entegrasyon 
ve Kadın Haklarından 
sorumlu Belediye Mec-

lisi üyesi Sandra Frauenber-
ger, 2007 yılı sonbaharında 
başlatılan “Annem Almanca 
öğreniyor” kurslarını bitiren 
1700 kişiyi ve bu program 
hakkında bilgi almak iste-
yenleri önceki gün Viyana 
Belediye Sarayı’nın Arka-
denhof bölümünde yapılan 
devre sonu şölenine davet 
etti. Davete 800’ü aşkın ka-
dın ve çocuk katıldı. Frauen-
berger konuk hanımlara sa-
dece şölene katıldıkları için 
değil, aynı zamanda göster-
dikleri angajman ve çaba 
için teşekkür etti ve “bunlar 
olmasa “Annem Almanca 
öğreniyor” böylesine başa-
rılı olamazdı” dedi. Belediye 
Meclisi üyesi, hanımların 
gayretlerini sürdürmelerini 
ve bundan sonra da uygun 
bir iş bulmak için gerekeni 
yapmalarını istedi. “Annem 
Almanca öğreniyor” piyan-

gosu davetin doruk nokta-
larından birini oluşturdu. 
Ayrıca yetişkin ve çocuk ko-
nuklar değişik alanları kap-
sayan şölen programını izle-
di ve Belediye Sarayı turuna 
katıldı. Belediye Başkan Yar-
dımcısı ve eğitimle görevli 
meclis üyesi Grete Laska ile 
projenin başarısından mut-
luluk duyduğunu belirten 
Viyana Orta Öğretim Müdü-
rü Susanne Brandsteidl da 
şölene katıldı. 

2006 yılı sonbaharından bu 
yana yaklaşık 2900 kadın 
“Annem Almanca öğreni-
yor” kursunu başarıyla ta-
mamladı.  Entegrasyon ve 
Kadın Haklarından sorum-
lu Belediye Meclisi üyesi 
Sandra Frauenberger proje 
hakkında şunları söyledi: 
„Entegrasyon politikasında 
başlangıç noktası dil öğre-
nimidir ve dil öğrenimi ola-
caktır. Dil, entegrasyonun 
anahtarıdır. Birlikte yaşa-

mak, insanlar birbirlerinin 
dilinden anladığı sürece 
mümkün olur. Ancak sade-
ce dil öğrenmek de yeterli 
olamaz. Bunun en güzel ör-
neğini Viyana okullarında 
ve yuvalarında sunulan ve 
dil dışındaki önemli konu-
lara da yer veren “Annem 
Almanca öğreniyor” kursları 
oluşturmaktadır.“

Frauenberger, “Annem Al-
manca öğreniyor” kursla-
rının belediyenin çalışma 
düzeni sağlık sistemi, özel 
durumlarda yardım ve des-
tek alabilmek için başvuru-
lacak merciler gibi önemli 
konuları da kapsadığını 
belirtti, ayrıca kurs kapsa-
mında kitaplık, resmi daire 
ve Zoom çocuk müzesi gibi 
yerlere geziler düzenlendi-
ğini, birlikte yürüyüş yapı-
lıp bir Viyana kahvesine de 
gidildiğini söyledi. Sonuç 
olarak “Annem Almanca öğ-
reniyor” kurslarının amaçla-

rından birinin göçmenlerin 
özerklik ve bağımsızlıklarını 
geliştirmek olduğunu vur-
guladı. 

Yeni: “Annem Almanca öğre-
niyor” kursları çerçevesinde 
entegrasyon sözleşmesi de 
uygulanabiliyor. 2007/2008 
ders yılında 150 “Annem Al-
manca öğreniyor” kursu hiz-
met vermekte, bunların 88’i 
ilkokul, 62’si yuva kursu. 

Kurslar 2007 yılı sonba-
harında başladı ve Mayıs 
2008 tarihine kadar süre-
cek. 2008/2009 ders yılı için 
konsolidasyon sağlanması 
planlanmakta, entegrasyon 
sözleşmesi kursları da bu 
sayıya dahil edilecek. Başka 
bir deyişle, “Annem Alman-
ca öğreniyor” kursları çerçe-
vesinde aynı uygun fiyatlar-
la entegrasyon sözleşmesini 
yerine getirmek mümkün 
olacak. Kurslar genelde 12 
öğrenci ile 

Frauenberger: “Annem Almanca öğreniyor-Mama lernt Deutsch” başarıyla ilerliyor 800’ü aşkın 
anne ve çocuk  “Annem Almanca öğreniyor” kurslarında dil öğreniyor

“Mama lernt Deutsch” 
başarıyla devam ediyor 
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8 y ı l  a r a d a n  s o n r a 
Avrupa Şampiyonası 
heyecanını Türkiye’ye 

getiren Milli  Takımımız 
ATV’nin şifresine takıldı. 
Avrupa Şampiyonası’ndaki 
yayın haklarını elinde tutan 
ATV, Digitürk, Kablolu TV ve 
normal antenden izlenebi-
lirken, uydu yayınları şifre-
ye takıldı. 

Anlaşmaya göre ATV maçla-
rın sadece yurt içindeki ya-
yın haklarına sahip. Uydu 
yayınlarının şifrelenmeme-
si halinde yayının yurtdışın-
dan da izlenmesi mümkün 
olacağından, anlaşmaya ay-
kırı bir durum ortaya çıkıyor 
ve şifreleme zorunlu bir hal 
alıyor. Yayın anlaşması gere-
ği ATV, yayınını şifreliyor ve 
uydu sahipleri maç saatlerin-
de kararmış ekranlarla karşı 
karşıya kalıyor. 

ÇÖZMEK İŞKENCE

Uydu anteni  olanların 
maçları izleyebilmek için 
’decoder’ine bir dizi işlem 
yapması gerekiyor. Öncelikle 
decoder’inde ’şifre yazılımı’ 
olması şart. Eğer bu yazılım 
varsa uydu menüsünden gi-
rerek şifreleri doğru yerle-
re yazmak gerekiyor. Ancak 
’şifre yazılımı’ decoder’e yük-
lenmemişse o zaman bir uy-
du tamircisinin yolunu tut-
mak gerekiyor. 

10 yıldır televizyon ve uy-
du tamiri yapan 48 yaşın-
daki Ahmet Büyük böyle 
karışıklık görmediğini belir-
tirken “Portekiz maçının ol-
duğu saatlerde kriz zirveye 
çıktı. Dünya Kupası da şif-
reliydi ancak uydu firmaları 
uyarıldığı için sorun çıkma-
mıştı. Şimdi ise sonda bilgi-
si verildiği için özellikle yeni 
uydularda sorun çıktı. Bazı 
firmalarının şifreden haberi 
olmadığı için yazılımı yükle-

memiş. Şifre yazılımı yükle-
me işini biz 20 YTL’ye yapıyo-
ruz. Günde en az 15 müşteri 
geliyor. İlk günler daha yo-
ğundu ama şimdi azaldı.”

MAÇ ŞİFRESİNİ AÇMAK İÇİN 
BUNLARI YAPIN

EURO 2008 lisans anlaşmala-
rı nedeni ile ATV, Türksat 2A 
uydusu üzerindeki yayınını 
maç saatlerinde şifreli olarak 
verecek. Ancak küçük bir iş-
lemle sorun halledilebiliyor

EURO 2008 Uluslararası li-
sans anlaşmaları nedeni ile 
ATV Türksat 2A uydusu üze-
rindeki yayınını maç saatle-
rinde şifreli olarak verecek. 
EURO 2008 maçlarını izle-
mek isteyen uydu anten kul-
lanıcıları yapılması gereken-
ler şunlardır; 

1. Uydu alıcınızın BISS şifre 
çözebilme özelliğine sahip 
olması gerekmektedir. Uydu 
alıcınızın menüsünde ̀ CAS`, 
`Key Girişi`, `CAS System`, 
`CAS Keys` veya benzer bir 
isimle yer alan KEY girişi me-
nüsüne gelin. Açılacak me-
nüde yer alan şifreleme tip-
lerinden (Şifre Tipi, Cas Type 
vb.) Biss olanını seçin. 

2. Açılacak menüde yer alan 
talimatları uygulayarak aşa-
ğıdaki değerleri girin. 

ATV için: Biss ID: 0×1FFF 
(eğer 6 haneli ise 0×001FFF), 

Key Değeri: 
1000000000000000 
(eğer 12 hane varsa 
10000000000000) 

3. Şifreyi kaydedip menüden 
çıkın, uydu alıcınızı kapatıp 
açın. 

Not: Maç yayınları, Türkiye 
içinde çatı anteni (karasal ve-
riciler ), Kablo TV ve Digiturk 
üzerinden herhangi bir işle-
me gerek kalmaksızın izlen-
mektedir.

EURO2008 ATV Teknik 
Destek Hattı: 0 216 316 10 02

Digitürk, Kablolu TV ve normal antend-
en şampiyona sorunsuz izlenirken, 
uyduya şifre koyan ATV futbolseverleri 
isyan ettirdi.

ATV şifresi 
maç keyfini 

bitirdin

Tayvan‘da babasının siga-
ralarını çalıp zamanla tirya-
ki olan 4 yaşındaki çocuk, 
bir rehabilitasyon merke-
zinde tedavi altına alındı. 

China Times gazetesinin 
haberine göre, Gaoxiong 
kentinde yaşıyan yaşayan 
9 ve 4 yaşlarındaki iki er-
kek kardeş, babalarının 
ceplerinden her gün sigara 
çalmaya ve gizlice içmeye 
başladı. 

İki kardeş, babalarının si-
gara içerken çok karizmatik 
göründüğünü, bu yüzden 
kendilerinin de içmeye baş-
ladığını ve zamanla alıştık-
larını söyledi. Haberde, 4 
yaşındaki çocuğun babası-
nın cebinden sigara çala-
madığı zamanlarda, ağabe-
yine okulda sigara bulması 
için yalvardığı belirtildi.

Çocukları nikotin bağımlı-
lıklarından kurtulabilme-
si için tedaviye alan dok-
tor Xue Guangjie, anne ve 
babaların çocuklara kötü 
örnek olmaması için yan-
larında sigara içmemesi ge-
rektiğini belirtti.

4 yaşında 
sigara

tiryakisi
Babasının sigaralarını 
çalıp zamanla tiryaki 
olan çocuk, rehabili-
tasyon merkezinde 
tedavi altına alındı
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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 cam 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 cam ürünler bulunuyor.

5. Yaş onuruna hizmette sınır yok!
Bursa merkez Osman-

gazi Belediyesi Gö-
nüllü Çevre Ekibi‘nin 

düzenlediği çevre konferan-
sından, ‚doğayı bu hızla kir-
letmeye devam edersek, 20 
yıl sonra pet şişelerde temiz 
hava satın almak zorunda 
kalabiliriz‘ sonucu çıktı. As 
Kültür Merkezi‘nde (AKM) 
düzenlenen ‚Çevremizi Ni-
çin Korumalıyız?‘ başlıklı 
konferans, Necatibey Kız 
Meslek Lisesi‘nde okuyan 
400 öğrencinin katılımıy-
la gerçekleşti. Osmangazi 
Belediyesi Gönüllü Çevre 
Ekibi‘nin organizasyonu ve 
As Merkez‘in katkılarıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte 
konuşan EN Kulüp Başkanı 
Rıza Pekdemir, öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.

„Kirletmek kolay, temizle-
mek ise çok zor ve pahalı“ 
diyen Pekdemir, yeryüzünde 
her 5 dakikada bir hayvan 
türünün yok olduğunu söy-
ledi. Çevre kirliliğinin çok 
büyük boyutlara ulaştığına 
dikkat çeken Pekdemir, „Ya-
şam kalitemizi bozmadan 
alacağımız basit önlemlerle 
çevremizi koruyabilir, ço-
cuklarımıza yaşanabilir bir 
dünya bırakabiliriz. Doğayı 
bu hızla kirletmeye devam 
edersek, 20 yıl sonra pet şişe-
lerde temiz hava satın almak 
zorunda kalabiliriz.“ dedi.

„Temiz hava 
20 yıl son-
ra şişede 

satılacak“
İşte çevre konfera-
sından çıkan sonuç...
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A-1220 Wien Breitenleerstrasse  gegenüber 135    Tel: 0699/ 816 24 567   0664/ 543 53 55   www.pizzariaflamingo.com

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

AÇIK ALAndA ILK VE TEK PIKnIK uSuLÜ
l	 Köy	usulü	balık	pişirme	alanı
l	 Güzel,	seçici	ve	sakin	bir	ortamda

BALIK IzGARA zIyAFETI
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

İnşaat yapma konusunda 
uzman olan AGENDA BAU 
firması inşaat alanında bir 

çok konuda hizmet veriyor. 
Yeni yapı projeleri, Onarım ta-
sarımları, Enerji danışmanlığı, 
Koordinasyon, Uygulama, İb-
raz, Maliyet hesabı gibi konu-
larda hizmet veren firmanın 
Genel Müdürü Etem Bağla-
yan, „Güvenilir kuruluşumu-
zun ilk görüşmeden başlayıp 
evinizin anahtar teslimine 
kadar uzanan geniş kapsamlı 
ve düşük maliyetli hizmet ve 
servis yelpazesinden diledik-
lerinizi istediğiniz boyutlarda 
seçin. Size hizmet getirmekten 

mutluluk duyacağız“ şeklinde 
konuştu. Etem, Viyana‘da ka-
liteli eve sahip olmak isteyen 
kişiler için hizmet verdiğini 
günümüzde ev sahibi olma-
nın hayal olmadığını vurgu-
ladı. Ethem sözlerine şöyle 
devam etti:

Bugün hayalinizdeki ev ya-
rınların geleceğe dönük 
yatırımıdır!Yaşamayı özledi-
ğiniz bir ortamda kendi evi-
nize sahip olmakla kazançlı 
bir yatırım yapmış olursunuz. 
Huzurunuz ve yaşam kaliteniz 
artar, beklediğiniz ev nitelikle-
rine hemen kavuşursunuz.

Oturmayı düşlediğiniz çev-
rede geleceğe dönük yatırım 
yapmak ve hayalinizdeki evin 
sahibi olmak fırsatını ayağını-
za getiriyoruz. Bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz konut pro-

jeleri, tasarım ve uygulamada 
en yüksek düzeyde kalite ve 
güvenin garantisidir. Diler-
seniz, güvenilir maddi ortak 
bulmanız konusunda da yar-
dımcı olabiliriz.

Hayalinizdeki eve 
kavuşun

Viyana‘da faalilet gösteren AGENDA BAU firması 
ev sahibi olmak isteyen aileler için danışmanlık 
ve yeni yapı projeleri sunuyor. 

AGENDA BAU
Tel.: 0699/196 71 461



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

SaTılık HanDY SHop
3. Viyana‘da düzenli görünümü ve cephesi olan 30 metre 
kare üzerine kurulu işyerimiz devren satılıktır. Mobilyası 

ve iki telefon kabini olan iş yerimizin kirası 260 eurodur. İş 
yerimizin hiç bir masrafı yoktur. 6 aylık deposu da istenmek-

tedir. Erdbergstr. üzerindedir. Ablöse 5000,-Euro

Tel.: 0699 11623 296

SATILIK MARKET
12. Viyana’da olan süpermarketimizi devren satıyoruz. Aylık 
kirası uygun olan iş yerimizin cirosu ve müşterisi 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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Büyükelçilikten ya-
pılan açıklamada, 
Türkiye‘den yurt dı-

şına çıkış harcı ödememek 
için bundan böyle oturma 
izni belgesinin sınır kapıla-
rında görevlilere gösterilme-
sinin yeterli olacağı, başka-
ca bir belge veya kaşe talep 
edilmeyeceği ve çıkış harcı 
alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ‚‘23 Mart 2007 
tarihli ve 26471 sayılı, Res-
mi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren ‚5597 Sayılı 
Yurt Dışına Çıkış Harcı Hak-
kında Kanun‘ uyarınca, yurt 
dışına çıkan Türk vatandaş-
larından alınmaya başlanan 

15 YTL çıkış harcının öden-
memesi için, bundan böy-
le yurt dışında oturma izin 
belgelerinin çıkış noktasın-

daki görevlilere gösterilmesi 
yeterli olacaktır‘‘ denildi.

Büyükelçiliğin açıklamasın-

da ayrıca, pasaportlarında 
‚‘İşçidir‘‘, ‚‘İşçi ailesidir‘‘, 
‚‘İşçi çocuğudur‘‘ veya ‚‘Sü-
resiz/... tarihleri arasında 
yurt dışında oturma ve/veya 
çalışma izni bulunmamak-
tadır‘‘ damgası bulunan 
kişilerden de oturma izni 
belgelerinin gösterilmesi is-
tenmeksizin çıkış harcı tah-
sil edilmeyeceği belirtildi.

Bilindiği üzere her yıl mil-
yonlarca gürbetçi Türkiye’ye 
çeşitli yollarla giriyor. Hükü-
met bu uygulamayla birlik-
te milyonlarca dolarlık bir 
zarara uğradı. Çıkış harçını 
şuanda bütün T C vatandaş-
ları ödüyor.

Gurbetçilere müjde
Türkiye‘nin Viyana Büyükelçiliği, Türkiye‘ye izine gidecek Türk vatandaşlarının dönüşte çıkış harcı 
ödemelerine gerek kalmadığını bildirdi.

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 �99 1990 �9 ��

Avusturya Havayolla-
rı, Ortadoğu ve Orta 
Asya’ya yaptığı dört 

saatin üzerindeki uçuşlar 
için business class’ta yeni 
bir konsept başlattı. Viyana 
çıkışlı Erbil, Şam, Dubai, 
Cidde, Kahire, Riyad, Tah-
ran ve Astana uçuşlarında 
filodaki altı adet Airbus 
A320 tipi uçağın business 
class’ına 180 derece yatan 
koltuklar yerleştirdi. „Busi-
ness Sleeper Seats“ olarak 
adlandırılan konseptte kol-
tuk aralıkları 116 santimet-
re. Bu uçaklarda 24’ü bu-
siness, 102’si de ekonomi 
toplam 126 koltuk bulunu-
yor. Serviste yapılan özel 
ikram Ortadoğulu yolcu-
lara göre hazırlandı. Attila 
Doğudan’ın sahibi olduğu, 
Viyana merkezli Do&Co şir-
keti tarafından tasarlanan 

ve hazırlanan ikramla yol-
culara kendi kültürlerinden 
etkiler verilmesi planlanı-
yor. Yolcular uçağa bindik-
ten sonra sıcak havlular, 
özel ibrik içindeki gül su ile 
ıslatılarak gümüş tepside 
sunuluyor.

Türk, Lübnan ve Arap mut-
faklarından özel mezelerin 
verildiği ikram öncesinde 
çeşitli meyve kokteylleriyle 
birlikte çini desenli kaplar 
içinde sıcak kuruyemiş ser-
vis ediliyor. Yolcular ana ye-
mekleri üç veya dört farklı 
seçenek arasından seçiyor.  
Yemek sonrasında ince bel-
li cam bardakta demlenmiş 
Rize çayı veya Arap kahvesi 
yanında lokumla „askı“ tep-
side ikram ediliyor. Tatlılar 
arasında dondurma, revani, 
baklava ve lokma var.

Avusturya, Türk çayı ikram ediyor

VİYANA-Klagenfurt po-
lisinden yapılan açıkla-
maya göre, 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası‘nda 
Almanya‘nın Polonya‘yı 2-0 
yendiği karşılaşmadan son-
ra, şehir merkezinde Nazi slo-
ganları atan 157 fanatik gözal-
tına alındı.

Gözaltına alınan 157 fanati-
ğin 144‘ünün Alman, 10‘unun 
Polonyalı, 2‘sinin Avusturyalı, 
1‘inin de Sloven olduğu belir-
tilirken, bu kişilerin özellik-
le bir Nazi selamı olan “Zaferi 
selamla (Sieg Heil)” sloganı 
attıkları kaydedildi.

Ev sahibi Avusturya‘nın en 
küçük turnuva kenti olan 
Klagenfurt‘a, şampiyona 
için gelen 80 bin futbolse-
verin 30 binini Polonyalılar, 
25 binini Almanlar, 5 bini-
ni ise Hırvatlar oluşturdu. 
HÜRRİYET

Euro 2008‘e Nazi gölgesi
Avusturya polisi, 
Nazi sloganları atan 
157 fanatiği gözaltı-
na aldı.
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ca bir belge veya kaşe talep 
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dışına çıkan Türk vatandaş-
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le yurt dışında oturma izin 
belgelerinin çıkış noktasın-

daki görevlilere gösterilmesi 
yeterli olacaktır‘‘ denildi.

Büyükelçiliğin açıklamasın-

da ayrıca, pasaportlarında 
‚‘İşçidir‘‘, ‚‘İşçi ailesidir‘‘, 
‚‘İşçi çocuğudur‘‘ veya ‚‘Sü-
resiz/... tarihleri arasında 
yurt dışında oturma ve/veya 
çalışma izni bulunmamak-
tadır‘‘ damgası bulunan 
kişilerden de oturma izni 
belgelerinin gösterilmesi is-
tenmeksizin çıkış harcı tah-
sil edilmeyeceği belirtildi.

Bilindiği üzere her yıl mil-
yonlarca gürbetçi Türkiye’ye 
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İnternet kafe, Call Shop

İnternet kafe, Çiçekçi ve Call Shop olarak hizmet 
veren büyük iş yerimizi yalnızlıktan ötürü acilen satı-
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ran ve Astana uçuşlarında 
filodaki altı adet Airbus 
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koltuklar yerleştirdi. „Busi-
ness Sleeper Seats“ olarak 
adlandırılan konseptte kol-
tuk aralıkları 116 santimet-
re. Bu uçaklarda 24’ü bu-
siness, 102’si de ekonomi 
toplam 126 koltuk bulunu-
yor. Serviste yapılan özel 
ikram Ortadoğulu yolcu-
lara göre hazırlandı. Attila 
Doğudan’ın sahibi olduğu, 
Viyana merkezli Do&Co şir-
keti tarafından tasarlanan 

ve hazırlanan ikramla yol-
culara kendi kültürlerinden 
etkiler verilmesi planlanı-
yor. Yolcular uçağa bindik-
ten sonra sıcak havlular, 
özel ibrik içindeki gül su ile 
ıslatılarak gümüş tepside 
sunuluyor.

Türk, Lübnan ve Arap mut-
faklarından özel mezelerin 
verildiği ikram öncesinde 
çeşitli meyve kokteylleriyle 
birlikte çini desenli kaplar 
içinde sıcak kuruyemiş ser-
vis ediliyor. Yolcular ana ye-
mekleri üç veya dört farklı 
seçenek arasından seçiyor.  
Yemek sonrasında ince bel-
li cam bardakta demlenmiş 
Rize çayı veya Arap kahvesi 
yanında lokumla „askı“ tep-
side ikram ediliyor. Tatlılar 
arasında dondurma, revani, 
baklava ve lokma var.

Avusturya, Türk çayı ikram ediyor

VİYANA-Klagenfurt po-
lisinden yapılan açıkla-
maya göre, 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası‘nda 
Almanya‘nın Polonya‘yı 2-0 
yendiği karşılaşmadan son-
ra, şehir merkezinde Nazi slo-
ganları atan 157 fanatik gözal-
tına alındı.

Gözaltına alınan 157 fanati-
ğin 144‘ünün Alman, 10‘unun 
Polonyalı, 2‘sinin Avusturyalı, 
1‘inin de Sloven olduğu belir-
tilirken, bu kişilerin özellik-
le bir Nazi selamı olan “Zaferi 
selamla (Sieg Heil)” sloganı 
attıkları kaydedildi.

Ev sahibi Avusturya‘nın en 
küçük turnuva kenti olan 
Klagenfurt‘a, şampiyona 
için gelen 80 bin futbolse-
verin 30 binini Polonyalılar, 
25 binini Almanlar, 5 bini-
ni ise Hırvatlar oluşturdu. 
HÜRRİYET

Euro 2008‘e Nazi gölgesi
Avusturya polisi, 
Nazi sloganları atan 
157 fanatiği gözaltı-
na aldı.
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VİYANA-Türkler için bir 
çok teknolojik hizmeti sun-
duklarını söyleyen Semra 
Türel, The Lifestyle Health 
and Beauty Center‘in bir 
çok Türk bayanındaki özel 
sorunları çözebileceğini 
anlattı. 

Çeşitli doktorlarında çalış-
tığı bu merkezde Univ. Prof. 
Dr. Edvin R. Turkof ve DDr. 
Andreas Schindl hizmet ve-
riyor.

Büyük emekler karşılığında 
bu yeri açtıklarını söyleyen  
IPM Şirketler Grubu’nun sa-
hibi Akhim Niyazi Türesin, 
„Biz farklı bir merkez aç-
mak istedik. 

Bu sebepten ötürü güzellik 
ve estetikle ilgili bir çok tek-
nolojik ürünü kendi bünye-
mizde bulunduruyoruz. Her 

insanın bir çok sorunu ola-
bilir. Önemli olan bu sorun-
ları zaman içinde çözmesi. 
Güzellik Merkezimizde bir 
çok elektronik cihazla dünya 
da bu alandaki gelişmeleri 
anında takip ediyoruz“ dedi.

Halkla ilişkiler sorumlusu 
Semra Türel ise, „Sorunu 
olan bayanları merkezimize 
bekliyoruz. 

Merkezimizde uzman dok-
torlarında görev yaptığı bir 
çok akademik personel bu-
lunuyor. 

Sorunlardan kurtulmak is-
teyen bayanlar için bir çok 
alternatifimiz var“ şeklin-
de konuştu. The Lifestyle 
Health and Beauty Center 
Hietzinger Hauptstraße 22 
- 1130 Viyana adresinde bu-
lunuyor.

Sinema ve ses sanatçısı Semra Türel geçtiğimiz 
günlerde  The Lifestyle Health and Beauty 
Center‘nin Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak 
göreve başlaması onuruna bir kokteyl düzen-
ledi. Kokteyle firma sahibi ve Avusturya merke-
zli IPM Şirketler Grubu’nun sahibi Akhim Niyazi 
Türesin de katıldı. Aynı zamanda Türesin, Euro 
2008’in lisanslı ürünlerinin tek tedarikçisi.

Lifestyle sağlıklı yaşamın anahtarı 
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Viyana-1975’te İstan-
bul’da doğan Atilla 
Aldemir, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nda 
Çiğdem Yonat İyicil’in ke-
man sınıfından 1994’te me-
zun oldu. Hemen ardından 
da  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Vakfı bursu ile Almanya’ya 
gitti. Detmold Yüksek Müzik 
Okulu’nda Prof. Lukas David 
ile çalışmalarını ilerleten 
Aldemir,  daha sonra Essen’de 
Mintcho Mintchev’in sını-
fından mezun oldu. Bugüne 
kadar Ayla Erduran, Tibor 
Varga, Schlomo Mintz ve Ida 
Haendel’in masterclass’larına 
katıldı. 2003’ten bu yana 
Viyana’da Barbara Gorzynska 
ile çalışıyor. 

Hırslı yapısı ve girişkenliği sa-
yesinde hem Türkiye’de hem 
de Avrupa’da başarıyı yaka-
lamanın her yolunu deneyen 
Atilla sonunda amacına ulaş-
tı ve 14. Uluslararası Johannes 
Brahms Yarışması’nda ke-
man dalında ikincilik ödülü-
nü kazandı.  Yarışmanın bi-
rincisi ve üçüncüsü Güney 
Koreliydi. Aldemir ayrı-
ca İtalya’daki Festival di 
Lapedona Özel Ödülü’nün 
yanı sıra Finlandiya Mikkelin 
Şehir Orkestrası ile konser 
verme ödülünü de kazandı.
Yar ışma Avusturya’da, 
Brahms’ın başeserlerinden 

biri olan keman konçertosu-
nu bestelediği tatil beldesi 
Pörtschach kasabasında ya-
pılıyor. Piyano, keman, vi-
yola, viyolonsel, şan ve oda 
müziği olmak üzere 6 ay-
rı branşta düzenlenen yarış-
maya 42 ülkeden 410 sanat-
çı; keman yarışmasına ise 
Avrupa, ABD ve Asya’nın en 
ünlü konservatuvar ve üni-
versitelerinden 110 yarışmacı                                                                  
katılmış. Atilla Aldemir da-
ha ilk elemede çaldığı Bach, 
Paganini ve Mozart’ın eserle-
riyle hem jüriyi hem de dinle-
yicileri etkilemeyi başarmış. 
Finalde Brahms’ın keman 
konçertosunu yorumlayarak 
ikincilik ödülünü kazanmış. 
Kemanın önemi..

Aldemir, bu ödülün kendisi-
ne dünyanın önemli festival-
lerinde ve salonlarında kon-
ser verme imkanı yarattığına 
değiniyor ve 4 Kasım 2007’de 
Berlin Filarmoni Konser 
Salonu’nda Berlin Senfoni 
Orkestrası eşliğinde müzik 
dağarının Beethoven, Max 

Bruch ve Mendelssohn gibi 
üç büyüğünün, üç büyük ke-
man konçertosunu seslendi-
receğini müjdeliyor. 

Aldemir “Ödülümü de -
ğerl i  müzik annelerim 
Ayla Erduran ve Barbara 
Gorzynska’ya, ilk keman öğ-
retmenim Prof. İyicil’e ve ay-
rıca başta Canan Pak ve Cem 
Kozlu olmak üzere beni des-
tekleyen  sponsorlarıma it-
haf etmek istiyorum. Hepsine 
sonsuz minnettarım” diyor. 

Sanatçı, “Kozlu’nun giri-
şimleri ve iş dünyasından 
10 değerli kişinin bir araya 
gelmesiyle sürekli hayali-
ni kurduğum iyi bir kemana 
sahip oldum ve son iki yılda 
uluslararası keman yarışma-
larında 3 ödüle layık görül-
düm” diyerek kendisine alı-
nan 1840 yapımı Vuillaume 
kemanının bir kemancının 
solistik yaşamında ne denli 
önemli olduğunu da bütün 
sanatsever sponsorlara ha-
tırlatıyor.

ATİLLA ALDEMİR İLE GURUR DUYDUK

Kemancı Aldemir, 
Avusturya’da düzen-
lenen 14. Uluslararası 
Johannes Brahms 
Yarışması’nda keman 
dalında 2. oldu.
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Avusturya 2002 yılı-
ndan beri sadece kilit 
iş gücüne ve aile bi-

reylerine kalıcı oturum izni 
(Niederlassungserlaubnis) 
vermektedir. Bu izinleri ve-
rirken de sıkı bir kota sistemi 
uygulamaktadır. Yani verile-
cek oturum izni sayısı her yıl 
için belirlenmekte ve kısıt-
lanmaktadır. 1994 yılından 
beri uygulanan kota uygula-
ması 2006 yılında uygulama-
ya giren Avusturya Oturum 
Yasası (Niederlassungs-und 
Aufenthaltsgesetz 2005) ile 
yeniden düzenlendi.

Kota sisteminin en çok eleş-
tirilen tarafı ise aile birleşi-
minde de uy-gulanması. Aile 
Birleşimi Başvuruları Sıraya 
Sokuluyor 2006 yılından iti-
baren uygulamaya giren yeni 
yasaya göre aile birleşimi ile 
ilgili oturum başvuruları, 
belirli bir yıl içerisinde be-
lirlenen kotanın tüketilmesi 
halinde, sonraki yıllarda da 
geçerli olacak şekilde sıra-
lamakta ve kayıt altına al-
maktadır. Yani bir kere baş-
vurmak yeterli oluyor. Bütün 
başvurular sıraya sokuluyor 
ve kotanın tükenmesi duru-
munda ba-şvuru sonraki bir 
yılda kota dahilinde yer bu-
lana kadar erteleniyor. Baş-
vurunun buşekilde ertelene-
bilmesi için Avusturyada’ki 
aile bireyinin aşaðıdaki otu-
rum izin
türlerinden birine sahip ol-
ması gerekiyor:

• „Devamlı oturum- Avrupa
Birliði (Daueraufenthalt 
– EG)

• Kısıtlı olmayan oturum 
izni” (Niederlassungsbewil-
ligung -unbeschränkt)

• “Kazanma faaliyeti ha-
riç oturum izni (Niederlas-

sungsbewilligung – ausge-
nommen Erwerbstätigkeit)” 
dışında herhangi bir oturum 
iznine sahip olmak ve Enteg-
rasyon Anlaşmasını yerine 

getirmiş olmak.

• Ya da ilticacı olmak Üç yıl-
dan Sonra Kotasız Oturum 
Izni Yeni Kanunun en önem-

li uygulamalarından biri üç 
yıllık bir beklemeden sonra 
aile bireylerine kotasız otu-
rum izninin verilmesini ön-
görmesi. 

Yani yukarıda belirttiðimiz 
gibi başvurusunu yaptıðı 
halde kota uygulaması se-
bebiyle oturum alamayan 
aile bireylerine üçüncü yıl-
dan itibaren kotada yer bu-
lamazlarsa bile oturum izni 
verilmek zorunda. Böyle-
lik önceki yıllarda beş yıla 
kadar varabilen bekleme 
süresi için bir üst sınır geti-
rilmiş oldu. Bu madde yeni 
Oturum Yasası’na Anayasa 
Mahkemesi’nin (VfGH) 2003 
yılında aldıðı bir kararın ve 
Avrupa Insan Hakları Söz-
leşmesinin aile hayatını ko-
ruyan 8. maddesinin bir so-
nucu olarak girdi.

Aile Birleşiminden Kota-
sız Oturum izni Almak da 
Mümkün ama... Anayasa 
Mahkemesi’nin (VfGH) 2003 
yılında aldıðı „aile birle-
şimimde kota uygulaması 
ile ilgili” kara-rın başka bir 
sonucu olarak yine aynı yıl 
içerisinde aile bireylerine 
kotasız oturum izni getirildi. 
Ancak bu sadece, kanundaki 
ifadesiyle, „insani sebepler-
den” dolayı mümkün. Yani 
bunun için acil ve önemli, 
aile birlikteliðini insani se-
beplerden dolayı gerekli kı-
lan durumların var olması 
gerir. 

Bu imkandan yararlanmak 
için ayrı bir başvuru yapıla-
maz. Normal aile birleşimi 
başvurusunun bu şartlara 
uyup uymadıðı yetkililerce 
kontrol edilir ve şartlar ye-
rinde ise kotasız oturum izni 
hemen verilir.

Mag. iur. Cafer Eminoðlu

Aile Birleşimi’nin hukuki yolları 
Avusturya 2002 yılından beri sadece kilit iş gücüne ve aile bireylerine kalıcı oturum izni
(Niederlassungserlaubnis) vermektedir. Bu izinleri verirken de sıkı bir kota sistemi 
uygulamaktadır.
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Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı yıllardır toplumda 
tartışma konusu olan 

„çok eşlilik“ ve „çocuk yaşta 
evlilik“ ile ilgili yeni yorum-
lar yaptı. Van‘da yapılan İl 
Müftüleri Seminerleri‘nde 
mevcut hukuk sistemiyle çok 
eşlilikte kadınların ve çocuk-
ların haklarının korunama-
dığına dikkat çekilerek gü-
nümüzde çok eşliliğin İslami 
anlayışa uygun olmadığı 
açıklandı. Kız çocuklarının 
küçük yaşta evlendirilmesi-
nin de, evlenen kişilerin hür 
iradesiyle karar vermeleri 
gerektiği için İslami görüşe 
aykırı olduğu sonucuna va-
rıldı. Diyanet‘in resmi inter-
net sitesine konulan İl Müf-
tüleri sonuç bildirgesinin bu 
iki konuyla ilgili maddeleri 
şöyle:

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK: (Bildir-
genin 6‘ncı maddesi.) Ku-
ran-ı Kerim evlenme akdini 
sorumlulukları ağır bir söz-
leşme olarak kabul etmiş, 
evliliği eşlerin karşılıklı so-
rumluluklarını yerine getir-
dikleri ve kendilerine düşen 
ödevleri yapmayı taahhüt 
ettikleri bir güven sözleşme-
si olarak değerlendirmiştir. 
Tarafların hür iradesi olmak-
sızın böyle bir sözleşmeden 
söz edilemez. Ne var ki, çok 
az da olsa bazı yörelerimizde 
genç kızlarımızın çocuk sayı-
labilecek kadar erken yaşlar-
da zorla evlendirildiği ve bu 
uygulamanın dine dayandı-
rılmaya çalışıldığı esefle mü-
şahede edilmektedir. Bu yak-
laşımın ilmi ve dini bir temeli 
yoktur. Öte yandan, evliliğin 
hiçbir zorlama olmaksızın 
tarafların özgür iradeleriyle 

gerçekleşmesi ve denklik de 
dahil kadınların her türlü 
hakkının gözetilmesi, ailede 
kalıcı huzuru ve mutluluğu 
sağlamanın önemli bir yolu 
olduğu kadar, İslam dini-
nin genel ilkelerinin ve Hz. 
Peygamber‘in sünnetinin 
gösterdiği bir duyarlılığın da 
gereğidir.

ÇOK EŞLİLİK: Başkanlığımız, 
Kuran‘ın ilgili ayetinin (en-
Nisâ 4/3) çok evliliği değil 
tek eşliliği teşvik ettiğini, 
hukuken ve toplumsal genel 
kabul yönüyle tek evliliğin 
esas olduğu ülkemizde, ka-
dının hakkı korunamadığı, 
çocukların nesebi ve mirası 
gibi konularda haksızlıklar 
söz konusu olduğu ve netice-
de kadın mağdur edildiği için 
ikinci evliliğin dinen de pek 
çok sakıncalar taşıdığını her 
vesileyle ifade etmektedir.

Diyanet‘ten çok eşe 
yeni yorum

Kadın hakları ile ilgili atak başlatan 
Diyanet, Van‘da yapılan İl Müftüleri 
Seminerleri‘nde „Çok eşlilik“ ve „Küçük 
yaşta evlilik“ konusunda „Caiz değil“ 
kararı aldı..

Avrupa Şampiyonası 
basın merkezinde, 
UEFA temsilcilerinin 

de hazır bulunduğu basın 
toplantısında, Viyana kent 
merkezinde oluşturulan 
Fans Zone’larda (taraftar 
bölgesi) Türk, Avusturya-
lı, Alman, Hırvat ve Çek on 
binlerce kişinin gece yarısı-
na kadar coşku içinde maç 
izlediklerini anlatan Kogler, 
Belediye Sarayı önündeki 
bölgede dört bin kadar Türk 
taraftarın takımlarının zafe-
rini coşkuyla kutladıklarını, 
ancak kaydadeğer bir taş-
kınlık yapmadıklarını söyle-

di. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Kogler, Türk taraftarların 
evlerine dönüş yolunda da 
kutlamayı sürdürdüklerini, 
ancak polis ekiplerine trafiği 
düzenlemenin dışında bir iş 
düşmediğini bildirdi.

Türk taraftarların maçın 
ardından saat 01.00-02.00 
sularına kadar kentin çeşitli 
bölgelerinde coşkuyla eğlen-
diklerini ifade eden sözcü 
Kogler, „Aşırı gürültüye rağ-
men polise hiçbir şikayette 
bulunmayan Viyanalıları da 
gösterdikleri anlayıştan do-
layı kutluyorum“ dedi.

Avusturya İçişleri 
Bakanlığı‘ndan 
Türkler‘e övgü 

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Konrad 
Kogler, Viyana’daki Türk sporseverlerden övgü 
ile söz ederek, ülkedeki Türk sporseverlerin 
takımlarının zaferini coşkuyla kutladıklarını 
ve kaydadeğer bir taşkınlık yapmadıklarını 
bildirdi.
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Merkezi Viyana‘da bu-
lunan „Hayvan Fab-
rikaları ile Mücadele 

Derneği“, Pan‘a bakan hav-
yan barınağının iflas ettiğini 
ve kapanması durumunda 
bir mahkeme tarafından 
Pan‘a bakacak bir vasi ata-
nabilmesi için 26 yaşındaki 
şempanzenin yasal olarak 
„kişi“ ilan edilmesi gerekti-
ğini bildirdi.

Dernek Başkanı Martin 
Balluch, „Herkesin, hatta 
şempanzelerin bile adil yar-
gılanma hakkı olduğu için 
AİHM‘ye başvurduk“ dedi.

Avusturya Yüksek Mahke-
mesi, ocakta verdiği kararla, 
yerel mahkemenin Avustur-
ya yasalarına göre sadece 
insanların yasal vasileri ola-

bileceği gerekçesiyle Pan‘a 
bir yasal vasi atanması iste-
ğini reddeden kararını onay-
lamıştı.

Yerel mahkeme, şempanze-
nin ne akıl sağlığının bozuk 
olduğunu, ne de tehlike için-
de bulunduğunu belirterek, 
vasi tayin edilmesi için bu 
şartların gerekli olduğunu 
kaydetti, ama şempanzenin 
kişi olup olmadığı mesele-
sini doğrudan ele almadı. 
Mahkemeye başvuranlar, 
şempanzenin „insan“ de-
ğil, sadece hukuki anlamda 
„kişi“ ilan edilmesini iste-
diklerini belirtiyorlar.

Pan‘ın „kişi“ ilan edilmesi 
kampanyaları çerçevesin-
de, ona geçen yıl insan ismi 
veren hayvan hakları savu-

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15
Mobile: 0699/10397808

nucuları, şempanze „kişi“ 
değilse „şey“ olması gerek-
tiğini savunuyor ve şem-
panze ile insanların birçok 
DNA‘larının ortak olması ne-
deniyle Pan‘ın „şey“ (nesne) 
olamayacağını belirtiyor.

Dernek Başkanı Balluch, 
„Bu mesele çok büyük öne-
me sahip“ dedi. Hayvan hak-

ları derneğinin baş hukuk 
danışmanı Eberhart Theuer 
ise „eğer Pan kişi ilan edil-
mezse yurtdışına satılabilir 
veya ekonomik gerekçeler-
le öldürülebilir. Hayatı bu 
karara bağlı. Bu dava temel 
bir soruyla ilgili: İnsan hak-
larına kim sahiptir? Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesine 
göre kim kişidir“ dedi.

Şempanze için AİHM‘ye başvuruldu

Avusturyalı hayvan hakları savunucuları, 
„Matthew Hiasl Pan adlı bir şempanzenin kişi 
ilan edilmesi“ isteğiyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine (AİHM) başvurdu. 
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Daha iyi çalışmak için 
tatile çıkın 

Petrol fiyatlarının fır-
layıp ekonominin 
yokuş aşağı gittiği bu 

ortamda, insanlar hala iş 
sahibi olduklarına şükre-
der haldeler. Ama tatil yap-
mak büyük bir gereklilik. 

TATİL YAPMAK KALP HASTALIĞI 
RİSKİNİ AZALTIYOR

Kalp araştırmaları kuru-
luşu Framingham Heart 
Study, 20 yıldan uzun sü-
ren araştırmada kadın has-
talar üzerinde ‚tatil yapma 
ve ‚kalp hastalığı’ arasın-
daki ilişkiyi inceledi. 

Çalışma sonuçlarını yo-
rumlayan Dr. Elaine Eaker, 
yılda en az bir kere tatile 
çıkan kadınların koroner 
kalp hastalıklarına yaka-
lanma riskinin, altı yılda 
bir veya daha az tatile çı-
kan kadınlara oranla sekiz 

misli daha düşük olduğu-
nu söyledi. 

1992 yılında yayınlanan 
araştırmada obezite, dia-
bet, sigara içme alışkanlı-
ğı ve gelir düzeyi gibi diğer 
unsurlar da incelenmiş-
ti. „Stresli yaşam tarzımı-
za vücudumuz bir şekilde 
tepki gösteriyor. Bu tep-
ki ise sağlık sorunları şek-
linde karşımıza çıkıyor“ 
diyen Eaker’a göre, tatil 
yapmak vücudun ve zih-
nin mola alıp dinlenmesi 
için şart.

Sonuçları 2000 yılında 
açıklanan bir diğer araş-
tırmadaysa koroner kalp 
riski yüksek seviyedeki 12 
bin erkek 9 yıl boyunca iz-
lendi. Yılda en az bir kere 
tatil yapmayan hastalarda 
ölüm riski yüzde 21 daha 
yüksek olarak saptandı.

Tatil yapmanın lüks bir alışkanlık değil, 
sağlık açısından gerekli olduğunu gösteren 
bulgular giderek artıyor.

Garanti Bankası’ndan
gurbetçi mortgage

Garanti Bankası, “yurtdı-
şında yaşıyorum ama mem-
lekette de evim olsun isti-
yorum” diyenlere, Gurbetçi 
Mortgage ürününü sunmaya 
başladı. Garanti, yeni mort-
gage ürünü ile yurtdışında 
yerleşik vatandaşlarımızın 
Türkiye’den satın alacakları 
konutlar için, YTL’ye veya dö-
vize endeksli mortgage kredi-
si veriyor. 

Maksimum 240 ay vade ile su-
nulan üründe, 500.000 YTL 
veya denk gelen döviz tuta-
rında kredi kullandırılabili-
yor. Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan Garanti Mortgage 
Genel Müdürü Cemal Onaran, 
“Yurtdışında yaşayan vatan-
daşlarımızın Türkiye’de ev 
sahibi olma özleminin far-

kındayız. Bu vatandaşla-
rımızın büyük çoğunluğu 
maaşlarını yurtdışında, ya-
şadıkları ülkede kazandıkla-
rı için Türkiye’de mortgage ile 
ev sahibi olamıyorlar. 

Onların bu ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmek için Gurbetçi 
Mortgage’ı hizmete sunduk. 
Bu yeni ürünümüz sayesin-
de gurbetçi vatandaşları-
mız, Garanti Bankası aracılı-
ğıyla anavatanlarında bir ev 
sahibi olabilme fırsatını el-
de ediyor. Müşterilerimizin 
farklı ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundurup, onlar için en 
doğru kredi yapılandırması-
nı yaratan uzman ekibimiz-
le, herkese uygun mortgage 
ürünleri sunmaya devam edi-
yoruz.” dedi.

20 yıl vadeli yeni konut kredisinde limit ya-
rım milyon dolara kadar çıkabiliyor
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