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Yollarda rüşvete
kim dur diyecek!

Renate Brauner kutladı!

Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı Brauner, EM kar-
şılaşmaları sırasında görev 
yapan personeli ve Türk ta-
raftarları kutladı. S. 3 de

2010 Dünya Kupası‘nın favorisi şimdiden Türkiye.  Türkiye‘nin müthiş 
performansı, tüm dünyada yankı bulurken, Ay-Yıldızlı ekibin eski tek-
nik direktörleri, başarının kalıcı olması için istikrarın şart olduğu konu-
sunda hemfikir oldu. Milli Takım‘ın Avrupa Şampiyonası‘nda sergilediği 
mücadele, bütün dünyada ayakta alkışlandı. Yaşanan sıkıntılara rağmen 
Almanya‘ya son dakikada yenilerek finalin kapısından dönen cesur yü-
rekler, gelecek adına büyük ümit verdi.   Haberin devamı Sayfa 28-29 da.

Hep hatırlanacak unutulmaz gece

Devamı S. 3’de
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ÖVP Genel Başkanı 
Wilhelm Molterer yap-
tığı açıklamada ‘artık 

yeter‘ demişti. Bunun üzeri-
ne Avusturya genelinde se-
çim kararı alındı. Molterer, 
bir süredir SPÖ ile çeşitli ko-
nularda anlaşamadıklarını 
da söyledi. Vergi ve vatandaş-
ların sosyal hakları konula-
rında uzlaşamadıklarını ifa-

de eden Molterer, seçimin her 
iki parti içinde iyi olacağını 
söyledi. Molterer eylül ayın-
da erken seçimlere gidilmesi 
için meclise önerge verecekle-
rini açıkladı ve SPÖ’yü erken 
seçime onay vermeye çağırdı.

Molterer, erken seçimden 
SPÖ içindeki kişisel kavga-
ları gerekçe gösterdi ve ar-
tık bu hükümetin işlemedi-
ğini belirtti. SPÖ ise büyük 
koalisyonun işbaşına gel-
diğinden beri ÖVP’nin aşırı 
sağcı Özgürlükçüler Partisi 
(FPÖ) ile koalisyon yapmayı 
düşündüğünü ve bunun so-
nucu erken seçim istediğini 
öne sürdü. 

Avusturya’da erken seçim Eylül’de 
Avusturya‘da birbuçuk yıl önce işbaşına gelen büyük koalisyon hükümeti 
SPÖ-ÖVP dağıldı! Genel seçim tarihi ise belli oldu: 28 Eylül 2008.

Werner Faymann
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Gümrük görevlileri ve 
polisler „Çorba Parası 
veya Bahşiş“ adı al-

tında izincilerden rüşvet is-
tiyor. Türk sürücüler, bürok-
ratik eziyet görmemek için 
rüşvete razı oluyor. 2 Euro 
başlayan rüşvet miktarı 100 
Euro‘ya kadar çıkabiliyor. 
Avrupalı Türkler‘in karayo-
luyla Türkiye‘ye akın etme-
siyle birlikte rüşvet vurgunu 
da hız kazandı. Hırvatistan 
Sırbistan, Makedonya ve 
Bulgaristan sınar kapıların-
da çorba parası veya bahşiş 
adı altında rüşvet vermek 
zorunda kalan Türk sürü-
cüler çaresiz. Kimi Pasapor-

tumu geri vermez kimi de 
eşyaları arabadan indirir 
korkusuyla rüşvet vermeye 
razı geliyor. Rüşvetin mikta-
rı 2 Euro‘dan başlıyor. Bu ra-
kam 100 Euro‘ya kadar çıkı-
yor. Sürücülerden ortamala 
10 Euro alınıyor. Ancak siga-
ra ve çikolata vererek ucuza 
kurtulanlarda var.

„P“ demeden Para veriyoruz!
Tatilci Türkler, sınır kapısın-
da vakit kaybetmemek için 
istenilen parayı hemen gö-
revliye sunuyorlar. Direnen 
hemen hemen hiç yok. Bazı 
Türkler hepbirlikte karşı 
çıksak belki rüşvet vermeye-
biliriz. Ancak memur daha 
paranın ‚P‘sini demeden bi-
zimkiler parayı uzatıyor. Hal 
böyle olunca adamlar da gö-
nül rahatlığı ile rüşvet isti-
yorlar“ şeklinde konuştular. 
Geçtiğimiz yıllarda özellikle 
Bulgaristan‘da rüşvete karşı 
tedbirler artırıldı. Ancak bu 
yıl Makedonya‘dan gelen şi-

VIYANA-Türkiye-Almanya 
milli takımlarının karşılaş-
maları sırasında başlayan 
şiddetli yağmurda Bele-
diye çalışanlarının yoğun 
uğraşları sonucu kimsenin 
canı yanmadan binlerce in-
san tasviye edildi. Fanzone 
olarak tabir edilen Eğlence 
Bölgesi‘nde Türkiye maçı 
başladıktan sonra kasırga 
çıkmıştı. Şiddetli yağmurla 
birlikte başlayan rüzgar sıra-
sında korkulu anlar yaşandı.  
Ancak Viyana Belediyesi‘nin 
yetkilileri sayesinde alan 
çok kısa bir sürede boşaltıl-
dı. Ayrıca Wiener Linien‘de 
birlerce kişilik yolcu trafi-
ğini çok rahatlıkla sağladı. 
Gelen birlerce kişilik yolcu 
akınını normal zamandaki 
gibi taşımayı başardı. İşte 
bu durum Viyana Beledi-
ye Başkan Yardımcısı ve 
Eyalet Bakanı Magª Renate 

Brauner‘in gözünden kaç-
madı. Alanı birden bire bo-
şaltan ve kimsenin burnu-
nun bile kanamadığı panik 
anında görev yapan kişilere 
seselenen Brauner şöyle ko-
nuştu. “Alanda görev yapan 
arkadaşlarımızı kutluyo-
rum. Kimsenin burnu ka-
namadan ve sürakle herkes 
işini yaptı. Böylelikle alan-
da yaşanabilecek olumsuz 
olayları bir anda yok etmiş 
olduk. Emeği geçen arka-
daşlara çok teşekkür ediyo-
rum. Türkler‘e de seslenmek 
istiyorum. 
Maç günü Almanlarla olum-
suz bir olay olmadı. Bu çok 
sevindirici. Türkler her za-
man başarıyı yakalamışlar-
dır. Maç öncesinde bizde 
Türkler’in coşkusunu çok 
iyi anladık. Belediye hiz-
metleri en kötü şartlarda 
bile kusursuz olarak işle-
mesi gerekir. Çalışanlarımı-
zın da başarısını  da görmüş 
olduk. Emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum!

Wiener Linien’i kutluyorum

kayetler de çoğaldı.

Zircirleme rüşvet verdiler
Almanya‘nın Aachen şeh-
rinden Kahramanmaraş‘a 
giden Sarı, Karışık ve Çözük-
çe aileleri, Macaristan‘dan 
Sırbistan‘a girişte zircirleme 
rüşvet verdiklerini anlattılar. 
Birlikte seyahat eden aileler, 
Sırp polis memurlarına 10‘ar 
Euro verdiklerini söylediler. 
Sabaha karşı sınıra geldikle-

rini bildire aileler „Arka ar-
kaya gümrüğe girdik. Sıray-
la Komşu çorba parası diye 
bizden para istediler. Pasa-
portlarımızı geri vermez bizi 
bekletir korkusuyla 10‘ar 
Euro vermez zorunda kaldık. 
Vermezsek, çoluk çocuk bizi 
bekletecekler. Onlar da bi-
zim kortkumuzu bildikeleri 
için haraçsız bırakmıyorlar. 
Artık buna bir çözüm bulun-
masını istiyoruz“ dediler.

Yollarda rüşvete kim dur diyecek!
Karayolu ile Türkiye‘ye 
izine giden Avrupalı 
Türkler, Hırvatistan, 
Sırbistan, Makedonya, 
Bulgaristan gümrükle-
rinde rüşvet vermeye 
zorlanıyor. 
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Viyana-Gecenin açılış 
konuşmasını MÜSİAD 
Avusturya Başkanı 

Mustafa Çatalbaş yaptı. Ça-
talbaş, “Uzun bir süredir ça-
lışmalarımızda hız kesmiş-
tik.Bundan sonra hizmet ve 
çalışmalarımıza yeni Yöne-
tim Kurulu devam edeceğiz. 
Hakkın ve hukukun, barışın 
ve güvenin, adaletin ve fır-
sat eşitliğininin, refahın ve 
mutluluğun paylaşılması ta-
raftarıyız. Herkese kapımızı 

açık’’ dedi. Geceye potika-
cı Şirvan Ekici de katıldı. 
Tanıtım toplantısında bir 
konuşma yapan T.C. Viya-
na Başkonlosu Sedat Önal, 
“Burada yaşayan insanla-
rımızın Türkiye’nin iç siya-
seti ile kafalarını yormaları 
güzel ama Avusturya’da ki 
sorunlara çare değildir. 

Dolayısı tüm enerjilerini 
Avusturya’da sorunların çö-
zümü için harcamaları daha 

yararlıdır. Gelecekte Türk 
toplumun Avusturya’da 
başarılı olması bu yoldan 
geçer’’ dedi. MA17 çalışan-
larından SPÖ’lü Politikacı  
Aziz Gülüm gecede yaptığı 
konuşmada Avusturya’da 
2007’de doğan bebeklerin 
yüzde atmışımın göçmen 
insanların evlatları olarak 
dünyaya geldiğini, bun-
lardan yüzde 25’inin Müs-
lüman olduğunu belirtti. 
Gülüm, Türk toplumunun 

birlik, berberlik içinde ça-
lışmasını da istedi. 

Gecede, MÜSİAD Avusturya’ya 
başından beri  destek veren 
Orient Firması ortaklarından 
Ayhan Bakan, Makro firma-
sından Hüseyin Ünal ve Talat 
Avcı’ya birer plaket verildi.  

MÜSİAD Avusturya’da 
yeniden yapılanıyor

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil İşadamları Derneği Viyana’da kurulduğu 
1994 yılından sonra yavaşlayan çalışmalarına hız vermek amacı ile ye-
niden yapılanmaya gidiyor. Bu amaçla geçtiğimiz günlerde Etap  Resto-
rantta MÜSİAD Avusturya Yönetim  Kurulu yemekli bir tanıtım toplantısı 
gerçekleştirdi. Geceye yerel politikacılarda katıldı. 

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri: Mustafa 
ÇATALBAŞ Başkan, Ihsani KENT Başkan Yrd., 

Hasan VURAL Başkan Yrd., Hasan KOCA-
BIYIK, Enes BAKAN, Faruk CAN, Halit GEÇ, 

Mehmet AKKAYA, Vedat YAZGI, Yasar ÜNAL, 
Yıldıray DAĞDELEN. 
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Frauenberger bu bağlam-
da, Platter’in sürdürdü-
ğü “yasa ve düzen“ siya-

setine son verme zamanının 
geldiğini, bundan sonra akıl-
cı ve insancıl bir göç ve enteg-
rasyon politikası uygulanma-
sı gerektiğini açıkladı. 

Entegrasyondan sorumlu 
Viyana Belediye Meclisi üye-
si sözlerini şöyle sürdürdü: 
„Kota sisteminin dışında, 
açık, şeffaf ve herkesin anla-
yabileceği, aynı zamanda de-
mografik gelişmeleri ve iş pi-
yasasının gereklerini de göz 
önünde tutan ve entegras-
yon önlemlerine kayıtsız şart-

sız bağlı olan bir düzenle-
meye gerek duyuyoruz. Sivil 
Toplum Örgütleri ve uzman-
lar, entegrasyon platformu 
çerçevesinde çok sayıda öne-
ri getirdi.  

İçişleri yeni bakanının bu 
önlemleri desteklemek üze-
re ciddi ve yoğun bir diyalo-
ğa girmesini şiddetle umut 
ediyorum.“Frauenberger, 
projenin temel taşları ola-
rak uygun fiyatlı ve kolay-
lıkla erişilebilen dil kursları, 
göçmenlerin iş olanaklarını 
geliştirme önlemleri, çocuk 
ve gençlerin eğitim ve iş ola-
naklarının desteklenmesi ve 

kamu kuruluşlarında çoğul-
culuk yönetimi konularını 
sıraladı.  

Frauenberger, Viyana’nın 
bütün bu konularda uzman-
larca örnek olarak nitelenen 
bir dizi kusursuz projeye sa-
hip olduğunu, ancak bu pro-
jelerin görevinden ayrılan 
İçişleri bakanı tarafından 
bugüne kadar sürekli olarak 
göz ardı edildiğini vurgula-
dı. Frauenberger, Fekter’in 
yurt dışında Almanca kur-
su görmek zorunluluğunu 
da kaldıracağını umduğu-
nu belirtti. Viyana Belediye 
Meclisi üyesi, Almanya’daki 
deneyimlerden de anlaşıla-
cağı üzere bu modelin sade-
ce pratik olmamakla kalma-
yıp aynı zamanda Türkiye 
örneğinde de görüldüğü gibi 
brüt aylık geliri 280 Euro’yu 
geçmeyen kişiler için çok pa-
halı olduğunu ileri sürdü. 

Frauenberger, Yabancılar 
ve Vatandaşlık yasaların-
da düzeltme yapılması, en-
tegrasyonu engelleyen uy-
gulamaların kaldırılması 
ve Entegrasyon müsteşarlı-
ğı kurulması taleplerini tek-
rarladı. 

Frauenberger: İçişleri bakanını çok iş bekliyor 
Entegrasyondan sorumlu Viyana Belediye 
Meclisi üyesi Sandra Frauenberger, Dr. Maria 
Fekter’in İçişleri Bakanlığı görevine getirilme-
sinden sonra görüşlerini bildirerek, Fekter’i çok 
sayıda işin beklediğini söyledi. 



� HABER Yeni VATAN
Temmuz 2008 SAYI 92

Hayvanları Koruma Gi-
rişim günü, öğrenci-
lerin de katılımlarını 

sağlamak amacıyla ilk kez 
bu yıl iki gün sürdü. Hayvan-
ları Koruma Girişim günü, 
Viyana Hayvanat Bahçesi ve 
Viyana Veteriner Müdürlü-
ğünün ortak çalışmalarıyla 
düzenleniyor.

Bu yılın özel ağırlıklı konu-
su „Yaban hayvanları bize 
bakıyor“ başlığını taşıyor ve 
yabani hayvan bakımıyla il-
gili özellikleri dile getirildi. 
Su aygırları ve çitaların bu-
lunduğu açık hava alanla-
rının önlerinde düzenlenen 
buluşma noktalarına gelen 
ziyaretçilere yaban hayvan-
larının bakımı konusunda 
bilgiler veriliyor. Girişim 
gününün özel ağırlıklı konu-
larından biri de, yeryüzün-
deki sayıları her geçen gün 
azalan ve Avrupa hayvanat 

bahçelerinin 2008 yılı için 
öncelik tanıdığı amfibiler ve 
kurbağalar olarak saptandı.

Kaiserpavillion yakınların-
da kurulan çocuk köşesinde 
hayvanların küçük dostları 
örneğin kurbağa parkuru 
yarışlarına katıldılar. Küçük-
leri ayrıca Palyaço Jako’nun 
katıldığı eğlence programı 
ve bilmece ralisi büyük ilgi 
gördü. Veteriner müdür-
lüğü yetkilileri hayvanları 
koruma konusunda bilgi 
verildi. Bilgi merkezlerinden 
biri olarak yağmur ormanı 
evinde kurulan özel çadırda 
örneğin „Köpeklerle tehli-
kesizce bir arada yaşamak“ 
konusunda öneriler getildi. 
Frauenberger: „Hayvanları 
korumak, türleri korumak, 
dolayısıyla çevreyi korumak 
demektir“ Hayvanların ko-
runmasıyla görevli belediye 
meclisi üyesi Sandra Frau-

enberger, girişim gününün 
açılışında yaptığı konuşma-
da bu yılın özel konusu olan 
„Yaban hayvanları bize ba-
kıyor“ başlığıyla, ilk planda 
hayvanların çeşitli gereksi-
nimlerine daha geniş anlayış 
gösterilmesi ve insanların 
hayvanlar konusunda so-
rumluluk bilincine varması-
nın sağlanmasının amaçlan-
dığını belirtti.  Frauenberger, 
„Hayvanları korumak, tür-
leri korumak, dolayısıyla 
çevreyi korumak demektir“ 
dedi. Viyana Belediye mec-
lisi üyesi, bu bağlamda hay-
vanların küçük dostlarının 

çalışmalarını özellikle vur-
guladı ve: „Viyana Hayvan-
ları Koruma Girişimlerinin 
özelliği, çocuklarda hayvan 
sevgisini geliştirmek ve hay-
vanlarla birlikte yaşamanın 
doğru yollarını öğretmektir. 
Çocuklar, yarının hayvan 
severleri ve hayvanları koru-
manın en değerli elçileri ol-
duğu için konu büyük önem 
taşımaktadır“ dedi ve bu 
alanda özellikle hayvanat 
bahçesiyle Viyana okulları-
nın işbirliği sonucu bir dizi 
başarılı proje çalışmasının 
yapılmakta olduğunu sözle-
rine ekledi. 

Viyana-Hayvanların korunmasıyla görevli 
belediye meclisi üyesi Sandra Frauenberg-
er, Schönbrunn hayvanat bahçesinde onun-
cu Hayvanları Koruma Girişim gününün 
açılışını yaptı.

Frauenberger, ‘Çocuklarda hayvan sevgi-
sini geliştirmemiz lazım!’
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Rozenburg/ Hollanda- 
Çalışmak amacıyla yıl-
lar önce yurt dışına 

giden Türk vatandaşları, za-
manında aldıkları sosyal yar-
dımlar yüzünden mercek al-
tına alındı. 

Hollanda’nın Rozenburg 
Belediyesi haksız sosyal yar-
dım parası alanların peşi-
ne düştü bile. Rozenburg 
B e l e d i y e s i ,  3 8  y ı l d ı r 
Hollanda’da yaşayan Taliy 
Çoker’in Türkiye’de 14 adet 
gayrimenkulü bulunduğu 
halde, 1997 yılından beri top-
lam 47 bin 507 Euro’luk sos-
yal yardım aldığını tespit etti. 
Belediye şimdi bu parayı faizi 
ile birlikte geri istiyor.  Emlak 
Vergi Müdürlüğü ile yapı-
lan yazışmalar sonrasında 

mal varlığı ortaya çıkarılan 
Çoker’in, şimdiye kadar ya-
pılan tüm mal varlığı beyan-
larında yalan beyan verdiği, 
Türkiye’deki gayrimenkulle-
ri hakkında hiçbir beyanat-
ta bulunmadığı tespit edil-
di. Belediyenin mahkemeye 
verdiği davalı Çoker’in iddia 
ettiği gibi bin 363 Euro’luk 
mal varlığı olmadı, aksine 
toplam mal varlığının 110 
bin Euro olduğu ileri sürül-
dü. Bu, haksız sosyal yardım 
parası alanlar için açılan ilk 
dava değil. 

Rozenberg Belediyesi 2002 
yılında da başka bir gurbet-
çi hakkında Antalya’da açtı-
ğı davayı kazanarak, haksız 
yolla elde edilen parayı fai-
ziyle birlikte geri aldı.

Devlet, haksız yardım 
alanların peşinde!

Türkiye’de yatırımı olduğu halde yurt 
dışında sosyal yardım alan vatandaşlar, bu 
haksız kazancı faiziyle ödemeye mahkûm 
ediliyor. Hollanda’dan sonra Avusturya’da 
da bu takip olursa ne olur! Eşi ile ilişkişi olduğunu 

düşündüğü için Ihsan 
U. adlı Türk vatanda-

şını av tüfeği ile yol ortasın-
da öldüren ve daha sonra 
cinsel organını bıçakla ke-
sip ağzına sokarak öldüren 
M e h m e t  A . 
adlı  vatandaş 
haftalık News 
Dergisi‘ne “Ya 
beni asın ya-
da serbest bı-
rakın“ dedi. 
Ye n i  Va t a n 
Gazetesi’nin 
Kasım 2007 
sayısında ge-
niş bir şekil-
de haber ettiği olayın mah-
kemesinin son duruşması 
Temmuz başında görülmüş-
tü. Hakim ömür boyu hapis 
cezası verdi. Haberde psilo-
logların katil zanlısı Mehmet 
A.’nın yaşlılık ve kinden do-

layı ruh halinin bozukluğu-
na dikkat çekti. Zanlının bir 
hastalığı var ise eğer ceza da 
indirim olabilir.

Geçen yılın 10 Ekim‘inden 
beri tutuklu bulunan Türk, 

N e u n k i r c h e n 
b ö l g e s i n d e k i 
Wimpassing ken-
tinde işlediği ci-
nayetten suçlu 
bulunan Türk‘ün, 
ayrıca hapis ce-
zasının yanı sıra, 
özel bir psikiyat-
riye kapatılması-
na karar verildi. 
Zanlı, 67 yaşın-

daki karısının sevgilisi oldu-
ğuna inandığı 58 yaşındaki 
Türk‘ü iş çıkışı otobüs durağı 
yakınlarında bekledi ve gece 
yarısı tüfekle öldürüp, daha 
sonra ise öldürdüğü kişinin 
cinsel organını kesti. 

Karısı ile ilişkisi olduğu şüphesi ile 58 
yaşındaki bir Türk‘ü tüfekle öldürüp peni-
sini kesen 76 yaşındaki Mehmet A., 20 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. 

20 yıl ceza aldı



� HABER Yeni VATAN
Temmuz 2008 SAYI 92

VİYANA -  Sonbahardan iti-
baren Avusturya’da yaklaşık 
400.000 konutun aylık kira-
sı yüzde 6 oranında artacak. 
İşletme giderlerinde de artış 
bekleniyor: Toplam bir mil-
yon ailenin aylık gideri yük-
selecek. Neden olarak kirala-
rın ve ev yönetimi giderlerinin 
düzenli aralıklarla enflasyo-
na göre ayarlanması gösterili-
yor. Enflasyon ise şu sıralarda 
her zamankinden daha ça-
buk yükselmekte: Geçtiğimiz 
yıl ortalama %2,2 olan enflas-
yon bu yılın Mayıs ayında ge-
çen yıla oranla bir yılda %3,7 
oranında artış gösterdi. 

Sonbaharda bazı artışlar üst 
üste gelecek: Kategoriye bağ-
lı olan kiralar (bunlar genel-
likle eski binalarda 1994 yı-

lından önce imzalanmış olan 
kira sözleşmeleridir) ve ev 
yönetimi giderleri kritik ba-
samağı aşmış bulunuyor: 
Tüketici endeksi yılın belli 
bir gününde yüzde beşi ge-
çen oranda artış gösterdiği 
takdirde bu giderler ayarla-
nıyor. Bu koşul gerçekleşmiş 
bulunmakta. Kategoriye bağlı 
olan kiralar Eylül ayında yüz-
de 5,7 oranında artacak. 

Ev yönetimi giderleri de ben-
zeri bir düzenlemeye tabi ol-
duğu için işletme giderlerinin 
de çoğunlukla artması bekle-
niyor. Sayıları 350.000’i bulan 
değer ayarlamasına bağlı ki-
ralar (genellikle eski binalar-
da son yıllarda yapılmış olan 
kira sözleşmeleri) geçtiğimiz 
Mayıs ayında kiraların yıllık 

enflasyona göre ayarlanma-
sından dolayı yüzde 2,2 ora-
nında artmıştı. İşçi Odası, 
değer ayarlamasına bağlı ki-
raların 2009 yılının ilkbaha-
rında yeniden ve yüzde 3,5 
oranında artacağından yakı-
nıyor. Bu artışa neden olarak 
bu yılki enflasyonun yüzde 
üçten ay olmamasının bek-
lenmesi gösterilmekte. Oysa 
devlet, acil bir kararla kira-
cılara destek olmaya çalış-
mış, „Kira Hukuku kapsa-
mında Enflasyonun etkisini 
Hafifletme Yasası“ ile, değer 
ayarlamasına bağlı kiraların 
artışında Aralık ayı enflasyo-
nu değil (en son %3,6), yıllık 
enflasyon (%2,2) temel alın-
mıştı.
 
„Kira-Fiyat sarmalı“ 

Kiraların enflasyona göre 
ayarlanması sistemi bir sü-
redir şiddetli tartışmalara 
neden oluyor. İşçi Odası ve 
Kiracılar Birliği, bu sistemle 
kiralarla fiyatların bir sarmal 
oluşturmasını, enflasyonla 
artan kiraların etkisiyle enf-
lasyonun yeniden artması-
nı eleştiriyor. Ev sahiplerinin 
temsilcileri ise, aslında kira-
ların tüketici fiyat endeksi 
yerine ev sahipleri için daha 

uygun olan yapı maliyeti en-
deksi göre ayarlanması ge-
rektiğini, bu durumda artışın 
daha da fazla olacağını ileri 
sürüyor.  

İşçi Odası, kiraların bundan 
sonra en sık beş yılda bir kez, 
veya endeks aşaması yüzde 
on oranını geçtiği durumlar-
da artmasını savunuyor.  Bu 
uygulamada kira artış oranı 
daha yüksek olduğu halde, 
kiranın sabit kaldığı süre uza-
yacağından ev sahipleri kira 
artışından daha geç yararla-
nacak ve toplamda gelir kay-
bına uğrayacak. 

İşçi Odası ayrıca ev yönetimi 
giderlerinin büyük bölümü-
nün işletme masrafları lis-
tesinden çıkarılıp ev sahip-
lerine yüklenmesini talep 
ediyor. Adalet Bakanı Maria 
Berger (SPÖ) de son günler-
de, işletme masrafları listesi-
nin „hafifletilmesi“ konusun-
da görüş belirtti: Bakan, arazi 
vergisinin ev sahipleri tarafın-
dan ödenmesinin uygun ola-
cağını, ancak bu değişiklik 
için ÖVP’nin onayı gerektiği-
ni açıklamıştı. Ticaret odasın-
daki ev yönetimi şirketleriyle 
ev sahipleri bu öneriye doğal 
olarak soğuk bakıyor.

SonBAHARDA KİRALARA ZAM gELİYoR
Yüksek enflasyon kiraların kısa sürede artma-
sına neden oluyor. Ev yönetimi giderleri de aynı 
ölçüde arttırılacağından işletme giderlerinin de 
artması bekleniyor.





10 HABER Yeni VATAN
Temmuz 2008 SAYI 92

Bu yıl sonuna kadar 
1.800 çocuk için yeni 
yuva kapasitesi sağ-

lanacak Viyana Belediyesi, 
çocuk bakımı hizmetlerini 
önemli ölçüde geliştirmek 
istiyor, bu kapsamda kreş, 
yuva ve anaokulu kapasi-
teleri arttırılacak: Önümüz-
deki üç yıl içinde yapılacak 
yatırımın toplamı 22 milyon 
Euro’yu geçecek. 

Bu bütçenin kalemleri ara-
sında özel ve resmi çocuk 
yuvaları kuruluşunun des-
teklenmesi, tadilat ve tevsi 
işlerinin finanse edilmesi de 
yer alıyor. Bu yılın sonuna 
kadar mevcut birimlere ek 
olarak 1.800 çocuğun yarar-
lanabileceği yeni yuva kapa-
sitesi sağlanması planlandı.  
Çocuk bakımı hizmetlerinin 
genişletilmesi için Federal 

hükümetle eyalet arasında 
15a maddesine uygun baş-
vuru, Belediye Meclis gru-
bunun son toplantısında 
yapılan oylamada bütün 
partiler tarafından kabul 
edildi.

Belediye Başkan yardımcısı 
Grete Laska: „Viyana Beledi-
yesi, çocuk bakımı servisleri 
alanındaki geniş kapsam-
lı tevsi projeleriyle sadece 
sürekli olarak artan nüfu-
sun gereksinmelerini kar-
şılamakla kalmıyor, bunun 
ötesinde bütün yaş grupla-
rındaki çocuklar için anne 
ve babaların çalışma ve aile 
hayatlarını bağdaştıran üs-
tün nitelikli çocuk bakım 
olanakları yaratmayı amaç-
lıyor. Özellikle Viyana’nın 
yeni yapılanan bölgelerinde 
ve gereksinimin artış gös-

terdiği yerlerde yeni yuva-
lar açılacak“ dedi. Belediye 
Başkan yardımcısı, yeni 
açılacak birimler arasında 
sadece kreş, yuva ve ana-
okulları değil, Monte Laa, 
Nordbahnhof ya da Aspern 
gibi kent gelişme bölgele-
rinde  kampus modelinin 
de uygulanacağını sözlerine 
ekledi. 

Federal hükümet, gelişme 
paketinin her yıl 3,1 milyon 
Euro’luk bölümünü ödeye-
cek, kalan miktar Viyana 
eyaleti tarafından karşıla-
nacak. 

2008 yılı için öngörülen ve 
toplamı yaklaşık 7 milyon 
Euro’yu bulan yatırımların 
ayrıntıları şöyle: 28 özel iş-
letmenin sunduğu 37 pro-
jeyle, 1.265 çocuk kapasiteli 

bakım birimlerinin yapımı 
için 5 milyon Euro öngö-
rüldü. İşletmeler arasında 
Kindercompany, Kinder in 
Wien, die Kinderfreunde, 
das Vereinshaus Montesso-
ri Kinderhaus ile Hirschs-
tetten, St. Anton ve Liesing 
kiliseleri yer alıyor. Belediye 
çocuk yuvalarında 540 ço-
cuk için yeni kreş ve yuva 
yeri hazırlanıyor.

Bunun dışında belediye, res-
mi bütçeden yardım almayı 
hak etmiş, kamu yararına 
çalışan kuruluş ve dernekle-
rin sayısını arttırmayı plan-
lıyor. Bugğne kadar 1.615 
olan bu sayıya 130 kuru-
luş eklenecek. Özel çocuk 
gruplarının da arttırılacağı 
bildirildi. Bu değişiklik için 
1,4 milyon Euro’luk yatırım 
yapılacak.

Viyana büyüyor
Viyana’da çocuklar için yeni gelişmeler var. Çocuklar için yatırımlar her gün artıyor!
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HUKUK-FORUM

Avrupa’ya çoğu maddi 
sebeplerden gelmiş 
olan gurbetçilerimi-

zin 40-50 yıllık “göçmen 
işçi” tarihinin en ağır olay-
larından biridir Holding 
aldatmacası ya da diğer 
tabiri ile “Holdingzedeler 
vakaası”. Avrupa’da zor 
şartlarda yaşayan, ağır iş-
lerde çalışan, kendi ve ço-
cuklarının ihtiyaçlarından 
kısarak elde ettiği birikimi 
çok kısa bir zamanda akıl 
almaz kâr vaad eden hol-
dinglere kaptıran yüzbin-
lerce gurbetçinin çok azı 
bir daha parasını geri ala-
bildi. 

Evet, çoğu zaman dini 
sömürerek insanlarımızı 
avlayan bu holdinglerin 
vaad ettikleri kâr oranları 
o kadar yüksek idi ki, ola-
yın dolandırıcılık koktu-
ğundan şüphelenmemek 

mümkün değildi. Fakat 
maalesef temiz duygula-
rıyla hareket eden insan-
larımızın çoğu bu tuzağın 
farkına varamadı ve onlar-
ca yıl büyük zorluklarla bi-
riktirdiği parasını bir imza 
ve ne olduğu belirsiz hisse 
senedi maahiyetindeki ka-
ğıtlar karşılığında holding-
lere verdi. 

Peki paralar nasıl yoke-
dildi? Bu şekilde bütün 
Avrupa’da toplanan 20 Mil-
yar Euro civarında olduğu 
tahmin edilen para Avrupa 
merkezli, Türkiye’deki hol-
dinglere bağlı olan şirket-
lere aktarıldı. Avusturya’da 
toplanan paranın ise  yüz-
lerce milyon Euroyu bu-
luyor. Para aktarılan şir-
ketlerin çoğu Türkiye’deki 
holdinglerle aynı ismi taşı-
yordu. Yatırdıkları parayla 
kâr zarar ortağı olan va-

tandaşlar bu şirketler ba-
tırılınca paralarını da geri 
alamadılar.  Burada çok 
önemli bir ayrıntı vardı. 

Halktan para toplayan 
şirketler ne alt şiketlerin 
bulunduğu Avrupa Ül-
kelerinde ne de Holding 
merkezlerinin bulundu-
ğu Türkiye’de halka arz 
konusunda sermaya pi-
yasası kurullarından izin 
almışlardı. Paralar torba-
larla Türkiye’ye taşındı. 
Avrupa’da batırdıkları şir-
ketlerinin sorumluluğunu 
almayan holdingler sonuç 
itibari ile yüzbinlerce gur-
betçimizi mağdur etti. 

Hukuki süreç 
Başlangıçta bu holdingle-
re karşı hukuki açıdan pek 
bir başarı elde edilemedi. 
Ancak son zamanlarda 
özellikle Almanya’da ilgili 

şirket ve holdinglere karşı 
elde edilen hukuki başarı-
lar yeniden onbinlerce kişi 
için umut oldu. Konu ile 
ilgili yaşanan hukuki ge-
lişmelerin bir kısmını şöyle 
özetleyebiliriz: 

• Almanya’da ilgili hol-
dinglere karşı, birçoğu 
yüksek mahkeme kararı 
olmak üzere somut hukuki 
sonçlar elde edildi. Dava 
yoluna başvuran birçok 
kişi parasının kısmen de 
olsa geri alabildi. Örneğin 
Kombassan‘a karşı Essen 
Bölgesel Mahkemesi’nde 
açılan bir dava kazanıldı. 
Dava sonucunda mahke-
me Kombassan’ı, bir his-
sedarından aldığı parayı 
yüzde 6,5 oranında faiziy-
le geri ödemeye mahkum 
etti.  Diğer bir kararda 
Limburg Eyalet Mahkeme-
si, Kombassan‘ı Almanya 

Değerli okurlar Holding mağdurları açısından yaşanan bazı önemli gelişmeler üzerine konu ile ilgili 
birçok soru ve talep geldi. Dolayısıyla bu ayki yazımızı tamamen bu konuya ayırmayı uygun gördük.

Holding Mağdurları için çözüm yolları 
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Para Piyasaları Denetleme 
Kurulu‘ndan izinsiz olarak 
halka arz yapıldığı için 
mahkum etti. 

Limburg Eyalet Mahke-
mesi’nin bu kararını Frank-
furt Yüksek Eyalet Mahke-
mesi de onadı.fakat şunu 
belirtmek gerekirki birçok 
davada münferit özellikler 
de dikkate alında. Alman 
mahkemeleri holdinglere 
karşı verdikleri kararları 
genelde nitelikli dolan-
dırıcılık ve yatırımcılara 
yanlış bilgi vermek suçuna 
dayandırdılar.

• Bu arada Türkiyede’de 
holdingzedeleri yakından 
ilgilendiren hukuki ge-
lişmeler yaşandı. Farklı 
holdinglere karşı toplu da-
valar açıldı. Yimpaş yöne-
ticileri olayla ilgili olarak 
hapis cezasına çarptırıldı. 
Kombassan gibi diğer bazı 
holdinglere karşı açılan 
toplu davalar ise devam 
ediyor.  Türkiye’den bir 
umut ışığı  Holdingzedeler 
için önemli bir umut ışı-
ğı ise yıllardır bekletilen 
ancak bir türlü yürürlüğe 

sokulmayan yeni Ticaret 
yasası tasarısı olabilir. Bu 
tasarı yasallaşması halin-
de, holdingzedeleri ilgi-
lendiren maddeleri itibari 
ile toplanan paraların hol-
dingler tarafından geri ve-
rilmesini, durum geçmişi 
ilgilendirse dahi mümkün 
kılabilir. Nitekim tasarının 
önemli maddelerinden ba-
zılarını ele alırsak ortaya 
çıkabilecek önemli çözüm 
yolları şöyle olabilir : 

• Mağdurlar, ̀ Sorumluluk 
halleri` başlıklı 549`uncu 
madde ve `Halktan para 

toplamak` başlıklı 552`nci 
maddeye göre dava açabi-
lir. Sermaye Piyasası Kuru-
lu (SPK ), izinsiz toplanan 
paranın koruma altına 
alınmasını veya kayyum 
atanmasını mahkemeden 
isteyebilir.

• 202`nci maddeye göre, 
hakim şirket, hakimiyetini 
bağlı şirketi kayba uğrata-
cak şekilde kullanamaz. 
Yargıç, istem üzerine veya 
re`sen, tazminat yerine da-
vacı pay sahiplerinin pay-
larının satın alınmasına 
karar verebilir. (Mevcut ya-

saya göre, anonim şirketler 
hisselerini geri alamıyor.)
• Eğer kendilerine hisse 
senedi satılmış olan kimse-
ler tüm sermayenin yüzde 
10`u olarak birleşirlerse, 
`Haklı sebeplerle fesih` 
başlıklı 531`inci maddeye 
göre şirketin feshini de is-
teyebilirler. Ama şirketin 
feshi her zaman onların 
lehine olmaz. Eğer batak 
bir şirketse zaten fesihten 
yarar elde edemezler.  Tabi 
bu z633ar 53g535 tasarının 
yasallaşmasına bağlı. 

Avusturya’da durum ve ya-
pılması gerkenler Yukarıda 
bahsettiğimiz gelişmeler 
ve zaman aşımı tehlike-
si Avusturya’da bulunan 
holdingzedeleri de hare-
kete geçirdi. Bana gelen 
birçok talepte de konu-
yu ele almam rica edildi. 
Almanya’dan bazı avukat 
grupları mağdurlar adına 
harakete geçmek için top-
lantılar yapmaya, ilanlar 
vermeye başladılar. 

Kanaatimce bu tür giri-
şimler yerine yerel bazda 
örgütlenmeler ve yerel hu-
kukçuların birleşerek konu 
ile ilgili birlikte hareket et-
meleri mağdurlar için daha 
iyi sonuçlar getirecektir. 
Gelecek yazılarımda hol-
dingzede konusunu daha 
somut bir şekilde çözüm 
önerilerini son gelişmelerle 
birlikte ele almaya çalışa-
cağım. 

Bu bağlamda somut çözüm 
adımları için Avusturya’daki 
diğer hukukçularla fikir 
alışverişinde bulunmak ve 
ortak hareket etmek fayda-
lı olacaktır. Konu ile ilgili 
soru ve sorunlarınızı email 
olarak beliyoruz. 

Sorularınız için:
e-mail: 
cafereminoglu@yahoo.de
Adres: Yeni Vatan Gazetesi 
Postfach 70 A-1014 WIEN
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İZİnE gİDEMEYEnLERE MÜjDE
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VİYANA-Bu yıl Türkiye’ye 
izine gidemeyen aileler 
üzülmeyin. Çünkü Sofra 
Restorant yöneticilerin-

den hoş bir davet var. Kısa 
bir süre önce açılan Sofra 
Restorant size Antalya sa-
hillerindeki hoş atmos-
fer i  yaşatacak.   S ofr a 
Restorant’ın sahibi Haydar 
Güner, “Türkiye‘ye izine gi-
demeyenler için güzel bir 
teklifimiz var. Henüz Sofra 
Restorant‘ı görmemiş olabi-
lirsiniz. Size Antalya sahille-

rindeki atmosferi yaşatmak 
istiyoruz. Türk damak tadı-
na uygun menülerimiz ko-
nuklarımız tarafından bü-
yük ilgi görüyor” dedi. 

Kaliteli hizmet, güler yüz
Kısa sürede Sofra Restorant, 
kalitesi ve güler yüzüyle 
Türkler‘in bir numaralı me-
kanı haline geldi. 

İzin zamanının başladığını 
ve tatile gidemeyen ailelerin 
günün her saatinde Sofra’ya 
gelebileceklerini söyleyen  
Güner, “Sofra Restorant’ta 
aynı anda” yüzlerce kişinin 
kaliteli hizmet alabileceğini 
de ifade etti.
Sofra Restorant
2., Kafkasteg 9
Tel. 0676 927 20 35

Bu yıl Türkiye‘ye izine gidemeyenlere Sofra Restorant‘tan davet var. Sofra Restorant, 
1200 kişilik oturma alanı, yemek ve dondurma salonlarıyla Antalya sahillerindeki 
esintiyi müşterilerine yaşatacak. 
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GmbH (Limited şirketi) 
nasıl kurulur, avantaj-
ları nedir? GmbH yada 

halk arasında “Ges.m.b.H” 
olarak bilinen ve Türkçesi 
“Limited şirketi” olan işlet-
me türü Avusturya’da en çok 
kullanılan hukuki formdur. 

Bu şirket türünün tercih 
edilmesinin başta huku-
ki mükellefiyet olmak üze-
re birçok sebebi vardır. 
Avusturya’daki türkiyeli 
işadamları özellikle hukuki 
olarak uğraşmak istemedik-
lerinden ya da yeterince bil-
gileri olmadığından GmbH 
yerine kişisel işletme türle-
rini tercih etmektedirler.

Fakat şunu da belirtmek ge-
rekir ki GmbH sıkı devlet 
kontrolü, kuruluş masrafla-
rı ve vergi yükümlülükleri se-
bebi ile küçük işletmeler yeri-
ne daha çok orta ya da büyük 
işletme türleri için uygun-
dur. Ana Sermaye (Kuruluş 
Sermayesi) en az 35.000 Euro 
Gmbh için en az 35.000 Euro 

kuruluş sermayesi beyan et-
mek mecburidir. 

Her hissedar en az 70 Euro 
ile bu sermayeye ortak ol-
malıdır. Yeni kanunlara gö-
re Gmbh yalnız bir kişi ta-
rafından da kurulabilir. 
Kanunen “Gewerbe”nin ta-
şıyıcısı yine Gmbh’nın ken-
disidir. Hukuki Mesuliyet 
Sadece Şirket Için Geçerli.

“GmbH” şirket türünün en 
önemli ve avantajlı tarafı 
maddi mükellefiyetin, şirke-
tin ana sermayesi ile sınırlı 
olması. Yani özel durumlar 
hariç borçlular borçlarını 
sadece şirket sermayesin-
den tazmin edebilirler. 

Hissedarlar sadece ana ser-
mayedeki payları nisbe-
tince mükellefiyet taşırlar. 
Dikkat! 

Hukuka aykırı bazı davra-
nışlar hissedarları iflastan 
önceki beş yıllık süreye ka-
dar mesul kılabilir. Örneğin: 

şirket malını kanundışı zim-
metine geçirme. Toplum 
içinde Gmbh’nın mesuli-
yetinin sadece 35.000 Euro 
olduğu yönünde yanlış bir 
yargı vardır. 

Mesuliyet miktarı ana ser-
maye ile doğru orantılıdır ve 
bununla artar veya azalır.

Vergi Meselesi Öncelikle 
Gmbh vergi yükümlüsü ola-
rak yıllık %25 kurumlar ver-
gisi öder. Daha sonra hisse-
darlara dağıtılan kazançtan 
kişi başı %25’e kadar vergi 
kesilir. Bununla hissedarlar 
bu kazançları ile ilgili gelir 
vergisinden muaf olurlar.

Şirketten elde edilen kaza-
ncın sermayenin büyüme-
si amacı ile şirkette bırakıl-
ması vergi açısından birçok 
avantaj sağlamaktadır.  Bu 
tür durumlarda kanunen 
birçok vergi indirim imkanı 
öngörülmüştür.

Aynı zamanda şirket yöneti-
cisi olan hissedarlar esnaf-
lar için geçerli olan sigorta 
türünden
f a y d a l a n a b i l i r l e r . 
(Gewerbliche Sozial-versic-
herung).

Mag. iur. Cafer Eminoğlu

GmbH yada halk arasında “Ges.m.b.H” olarak 
bilinen ve Türkçesi “Limited şirket” olan şirket 
türünü kurmanın yararları nelerdir? Şirket 
kurmak isteyen işadamlarına uzman gözüyle 
dikkat edilmesi gereken konu başlıklarını veri-
yoruz.

gmbH nasıl kurulur,
avantajları nelerdir?

Bir süredir internet üze-
rinden yayınlanan ve 
ücretsiz ürün yada 

hizmet vermeyi vaadeden 
web sayfalarının çoğunun 
para tuzağı olduğu anlaşıldı. 
Özellikle gençlere yönelik bu 
sayfaların tuzaklarına düş-
memek için dikkat etmek ge-
rekiyor. Bu tür internet say-
falarının yapıları ve tarzları 
hep aynı modeli içeriyor. Ör-
neğin çıraklık eğitimi yapıla-
bilecek işletmeler veya zeka 
testleri gibi ilginç konuları 
işliyorlar ve özellikle gençle-
re hitap ediyorlar. 

Bu teklifler çoğunlukla „ka-
zanın“ veya „bedava“ gibi 
sloganlarla daha cazip hale 
getiriliyor. Bu servislerden 
yararlanabilmek için isim, 
adres ve doğum tarihi gibi 
kişisel bilgiler talep ediliyor. 
Bir süre sonra e-postayla ge-
len ödeme emriyle gençlerin 
para ödemeleri isteniyor. Bu 
e-postalar gençleri ürküte-
cek içeriğe sahip olabiliyor. 
Kişisel bilgilerinde yaşını 
olduğundan büyük gösteren 
ya da uydurma isim kulla-
nanlar suç duyurusu ve ha-
pis cezasıyla tehdit ediliyor. 
Yazıların amacı, göz korku-
tarak ve kullanıcıların bilgi-
sizliğinden yararlanar-ak bir 
an önce ödeme yapılmasını 
sağlamak.

gençlere 
yönelik 
internet 

tuzaklarına 
Dikkat!
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Bilgi, görgü, nezaket, 
saygı, tecrübe insa-
nın içine işlediğinde, 

onu yoğurur ve şekillendirir. 
Sözleri, davranışları ve du-
ruşu bu öğrendiklerinin bir 
yansıması olarak çevresini 
etkiler. 

Bu yazımızda, yemekli davet-
lerde ve elbette günlük haya-
tımızda, yemek yerken dik-
kat edilmesi gereken görgü 
kurallarına yer vereceğiz.

genel kurallar
• Tabağınıza yiyebileceğiniz 
miktarda yemek almaya özen 
gösterin.
• Yemeğin tuzsuz olduğu an-
laşılmadan, yemek tadılma-
dan önce, tuz kullanılma-
malıdır.
• Yemek ne çok yavaş ne de
hızlı hızlı yenmelidir.

• Yemekte tiksindirici şeyler-
den konuşulmaz.
• Ağzınızda yemek varken 
konuşulmaz, gülünmez.
• Oturma şekli olarak; dirsek 
ve kol masaya dayanmaz, sa-
dece bilekler masanın kena-
rına değebilir. Ancak kollar 
fazla açılarak yanınızda bu-
lunanların alanı daraltılmaz. 
Ayaklar karşıya uzatılmaz.
• Yemek esnasında olumsuz, 
tartışma çıkarıcı konuşma-
lardan kaçınılmalıdır. Kötü 
haber ve olaylardan söz açıl-
mamalıdır. Mutlu ve huzur 
verici konuşma ortamı oluş-
turmak en doğru olanıdır.
• Ağzınıza aldığınız lokmayı 
başkalarının görmemesi ge-
rekir. Bunun için ağzınız ka-
palı çiğnemelisiniz.
• Sofrada herhangi bir şey 
içerken höpürdetmek, bir şey 
yerken ağız şapırdatmak, her 

hâlükârda ses çıkarmak sofra 
kurallarına uymaz.
• Yemek masasında diş karıştı-
rılmaz. Ancak dişte rahatsızlık 
oluşturacak etli yemeklerde 
kısa süre için kürdan kulla-
nılabilir. Kürdan kullanırken 
ağız elle kapatılmalıdır.
• Yemek masasında ardı ardı-
na, nöbet şeklinde gelen ök-
sürme, hapşırma gibi istem 
dışı durumlarda masadan 
kalkılmalı ve geri dönüldü-
ğünde özür dilenmelidir.
• Sofradan kalktıktan sonra
ayakta bir şeyler yemeye, iç-
meye devam etmek hoş de-
ğildir. Çatal-bıçak-kaşık kul-
lanımı
• Sofrada konuşurken eliniz-
deki kaşık, çatal vs.’yi salla-
yarak konuşmayın
• Bıçağı ağzınıza götürerek 
bir şey yemeyin
• Et yerken çatal sol ele alı-
nır, sağ eldeki bıçak yardı-
mıyla et kesilir
• Yemeğin üzerine eğilmek 
olmaz. Çatal-kaşık ağza götü-

rülür, ağız çatal-kaşığa doğru 
gitmez (Kaynak Yeni Görgü 
Kuralları, Akın Alıcı, Epsilon 
Yayınevi, 2005.)

 
 

 

AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15
Mobile: 0699/10397808

görgü ve nezaket
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Yurt dışından karayo-
lu ile gelerek, ölüm-
lü ve yaralanmalı tra-

fik kazasına karışanlara 
ilişkin istatistikler incelen-
diğinde; birçok vatandaşı-
mızın hayatını kaybettiği, bir 
çok vatandaşımızın da yara-
landığı gözlenmektedir. Bu 
kazalar Temmuz, Ağustos ay-
larında ve özellikle Pazartesi, 
Perşembe ve Cumartesi gün-
leri saat 18:00 – 20:00 saatle-
ri arasında yoğunlaşmakta-
dır. Ülkemiz karayollarının 
önemli bir bölümü şehir iç-
lerinden geçtiğinden, yaya-
ya çarpma ve kavşaklarda 
yandan çarpma kazaları sık-
lıkla meydana gelmektedir. 
Bu nedenle şehir geçişleri ve 
kavşaklarda hızların azaltıl-
ması, takip mesafesinin artı-
rılması, Yerleşim yerlerinde 
ilerlerken hava, yol ve trafik 
durumuna göre en fazla 50 
km/s hızda araç kullanılma-
sı gerekmektedir. 

Ülkemizde 1851 km. Otoyol 
61.300 km. de Devlet ve İl 
Karayolu bulunmaktadır. 
Devlet yolları genel olarak 
iki yönlü taşıt trafiğinin kul-
lanımına açık ve şerit geniş-
likleri 7.20 m. platform geniş-

liğine sahiptir.  Yurtdışından 
Otoyolları kullanarak ülke-
mize gelen vatandaşlarımız, 
çift yönlü trafiğin kullanı-
mında olan karayollarımız-
da, karşı yönden gelebilecek 
trafiği asla unutmamalıdır. 
Özellikle işaretlerin izin ver-
diği durumlarda öndeki ara-
cı geçme sırasında bile, karşı 
yönden bir taşıt gelebilece-
ği ihtimali bulunduğundan, 

geçme zaman ve mesafesini 
en kısa süreye indirmek ge-
reklidir. 

Hız Kuralları:
Hızın artması ile birlik-
te durma mesafesi de artar. 
Bu nedenle, takip mesafesi 
kuralına mutlaka uymak ge-
rekmektedir. Çift yönlü trafik-
le karşılıklı çarpma tipindeki 
kazalar yoğunlaşmaktadır.  

Ülkemizde araç cinslerine 
göre hız limitleri: Otomobil: 
Şehir içi 50 km/s, Şehir dı-
şı 90 km/s,  Otoyolda ise 120 
km/s Otobüs/Minibüs: Şehir 
içi 50 km/s, Şehir dışı 80 km/
s, Otoyolda ise 100 km/s.
 
Ülkemizde hız kontrolleri 
Video Kameralı Radar cihaz-
larıyla donatılmış 450 resmi 
ve sivil ekip araçlarıyla yapıl-
maktadır. Bu denetimlerin 
amacı, sürücülerin aşırı hız 
yaparak kazalara karışmala-
rını ve meydana gelen kaza-
lardaki ölüm ve yaralanma 
şiddetini en aza indirmektir. 

Alkollü olarak Araç Kullanma:
Vatandaşlarımızın huzur 
içerisinde ve vatan hasretiy-
le çıkmış oldukları tatilden, 
dinlenmiş ve moral depola-
mış olarak dönmeleri ve ül-
kemizde bulunduğu süre 
içinde keyifli ve güvenli se-
yahat edebilmeleri için trafik 
kurallarını mutlaka uymala-
rı ve alkol etkisinde araç kul-
lanmamaları gerekmektedir. 
Alkollü olarak araç kulla-
nanların sürücü belgelerine 
birinci defada 6 ay, ikinci de-
fada ise 2 yıl süre ile el konul-
maktadır. 

AMAn YoLLARDA DİKKAt
Edirne Valiliği 
Viyana‘dan Türkiye‘ye 
gidecek olan vatan-
daşları uyardı. Yeni 
Vatan Gazetesi‘ne özel 
açıklamada bulunan 
Edirne Valiliği, kaza-
larla ilgili olarak is-
tatistik bilgileriyle 
vatandaşlarımızı uyar-
dı. Edirne ili sınırla-
rı içinde her yıl onlar-
ca gürbetçinin kaza 
yaptığını söyleyen yet-
kililer, hız kurallarına 
Avrupa‘daki gibi uyul-
masını istediler.ğını iyi 
yapmış ailelerin yol-
da hiçbir risk almadan 
sağ salim Türkiye’ye 
ulaşacaklarını ümit 
ediyoruz. Hayırlı yol-
culuklar.
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Uykusuz, Dalgın Yorgun Araç 
Kullanma:
Araç Kullanırken; Göz ka-
paklarınız istem dışı kapanı-
yor mu? Zaman zaman yolun 
derinlik ve genişliğinin de-
ğiştiğini mi algılıyorsunuz? 
Öndeki araçlarla aranızdaki 
mesafenin kapandığını fark 
etmekte gecikiyor musunuz? 
Aracınızı sürme şeridinde, 2 
çizgi arasında tutmakta zor-
lanıyor musunuz? Virajlarda 
aracınızı istem dışı sağa sola 
kaydırmaya başladınız mı? 
Önünüzdeki aracı geçmek 

için manevra yaptığınızda, 
geçmek istediğiniz aracın hı-
zını ve geçtiğiniz şeritte kar-
şı yönden gelmekte olan 
aracın uzaklığını tahminde 
hatalar yapıyor musunuz? 
Sıklıkla hatalı karar ve tah-
minler yapmaya başladınız 
mı? Reflekslerinizde gecik-
me hissediyor musunuz? El, 
ayak ve göz koordinasyonun-
da yavaşlama hissediyor mu-
sunuz? Belinizde, omurga-
nızda ağrı başladı mı? Geçme 
haraketlerinde başarısız-
lık ve hatalı kararların sayısı 

arttı mı? El, bilek ve dirsekle-
ri ile ayak, diz ve bileklerin-
de ağrı veya yorulma hisse-
diyor musunuz? Eğer yemek 
yedikten hemen sonra yola 
çıktıysanız, bir ağırlık hisse-
diyor musunuz? Gözleriniz 
güneş veya far ışığıyla karşı-
laştığında olağanüstü şekil-
de kamaşıyor mu? Gece veya 
kötü hava koşullarında şerit 
çizgileri veya kenar direkle-
rini görmekte zorluk yaşıyor 
musunuz? Eğer bu soruların 
bir veya bir kaçına “EVET” 
yanıtı veriliyorsa ilk uygun 
ve güvenli bir yerde durup 
ve dinlenilmesi gerekmekte-
dir. Küçücük bir dinlenme-
nin uzun bir ömür kazandır-
dığı unutulmamalıdır.  

Sınır kapılarından ülkemize 
giriş yapan vatandaşlarımı-
zın yolculuğun sona ermek 
üzere olduğunu düşünerek, 
uykusuz, dalgın veya yorgun 
olmalarına rağmen araç kul-
lanamaya devam etmekte ol-
dukları tespit edilmektedir.

VAtAnDAŞLARIMIZCA ALInMA-
SInDA FAYDA gÖRÜLEn gÜVEn-
LİK tEDBİRLERİ
Edirne İl sınırlarımızda gur-
betçi vatandaşlarımıza yö-

nelik olarak fazla bir olay ol-
mamakla beraber hırsızlık 
ve gasp olayları oldukça dü-
şük seviyededir. Olayları ön-
lemeye yönelik larak önleyi-
ci tedbirlere dönemsel olarak 
ağırlık verilmekte olup, suç 
oranının yükselmesi önlen-
mektedir. 

Gurbetçi vatandaşlarımı-
zın endişe edeceği herhan-
gi bir durum mevcut değil-
dir. Alınan önleyici güvenlik 
tedbirlerinin yanı sıra olay-
ların tamamen önlenebilme-
si için aşağıdaki hususlara ri-
ayet edilmesi uygun mütalaa 
edilmektedir.Mola vermek 
için güvenlik tedbiri alınan 
(Güvenlik güçleri devriyesi 
veya özel güvenlik görevli-
si bulunan) dinlenme tesisi 
veya akaryakıt istasyonlarını 
tercih etmeleri, Konaklama 
ve dinlenmeleri esnasında 
araçların camlarının kapa-
lı ve kapılarının kilitli olma-
sı, Değerli eşyalarının bu-
lunduğu el çantalarını araç 
bagajına, eşyalarının arası-
na, koltuk altları veya aya-
kuçları gibi dışarıdan görül-
meyecek ve ulaşılamayacak 
yerlere koymalarının uygun 
olacaktır.
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Bundan birkaç hafta ön-
ce bu köşede yazdığım, 
başımdan geçen bir 

olayı kısaca yeniden hatır-
latarak, devamını anlatmak  
istiyorum: Vatansever oğlum 
Leon Avrupa Şampiyonası 
nedeniyle bizim ‘’Van’’a bay-
rak asmak istedi. Aptalca 
milliyetçilik gösterisinde bu-
lunmuş olmamak için, ona 
arabaya yalnız Avusturya 
bayrağı değil, başka bir ül-
kenin bayrağını daha asma-
sını önerdim. Viyana sokak-
larında Avusturya ve Türkiye 
bayraklarıyla donanmış ola-
rak gezinen taksilerden esin-
lenerek, biz de arabanın so-
luna Avusturya, sağına da 
Türk bayrağı asmaya karar 
verdik. Bu çok hoşumuza git-
ti. Şimdi gelelim hikayenin 
devamına: Avusturya bay-
rağı iyi monte edilmemiş ol-
duğundan düştü. Eşim ço-
cukların da içinde olduğu, 
artık yalnız Türk bayrağıy-
la süslü arabayı kullanma-
ya devam etti. İki saat içinde 
üç kez saldırgan bir tutuma 
maruz kaldı. Birincisinde 
Viyana’nın göbeğinde yaş-
lıca bir hanım tarafından 
küfür yağmuruna tutuldu. 
İkincisinde yüzü Avusturya 
bayrağı renklerinde boyalı 
olan bir genç eşime yumruk 
salladı. Üçüncüsünde ise bir 
kavşakta iki sürücü eşime el 
kol işareti yaptı. Ertesi gün 
baktığımızda arabadaki Türk 
bayrağının gece birileri tara-
fından kırıldığını keşfettik.

Bu olay zaten bildiğim bir-
şeyi  doğrulamış  oldu: 
Avusturyalılar Türkleri sev-
miyor. Yüzde 95’i Türklere 
Avrupa yolunu açmak is-
temiyor.  Bu Avrupa’da 
Türkiye’nin katılımına kar-
şı çıkanlar içinde rastlanılan 
en yüksek oran. FPÖ de buna 
paralel olarak, ‘’İslam yerine 

evim’’, ya da ‘’Müezzin yeri-
ne Stefan Katedrali’nin çan-
ları’’ gibi aptalca sloganlarla 
Avusturya halkının sempati-
sini kazanıyor. Bu provokas-
yonlarla kastedilen  kuşkusuz 
ki Türk kökenli vatandaşlar. 
Camilerin minareleri ile bir-

likte inşa edilmesini imkan-
sız kılan yönetmelikler de 
onları hedef alıyor. Kimse de 
buna tepki göstermiyor.

Arabamıza astığımız Türk 
bayrağıyla ilgili olayda iş-
te bütün bunlar aklıma gel-
di. O zaman daha Avrupa 
Şampiyonası’nın başınday-
dık. Sonra birden herşey de-
ğişti. Tüm Viyana’nın kırmı-
zı –beyaz-kırmızı renklerine 
bulanacağı yolundaki tah-
minlerim doğru çıkmadı. Bu 
renklere başka renkler de ka-
tıldı. Diğer ülkelerin bayrak-
ları da Avusturya bayrağına 
karıştı. Viyana çok renkli ol-
du. Öncelikle de Viyana’daki 
Türkler bir ‘’coming-out’’ ya-
şadılar. Birdenbire kendile-
rini gösterdiler. Ottakring’te, 
Brunnenmarkt çevresindeki 
‘’küçük İstanbul’da’’, şehrin 

merkezinde bayram yaptı-
lar. Klakson çalarak cadde-
lerden geçtiler. Herkes neşe 
içindeydi. Ayyıldız amble-
minin altında şiddete yer 
yoktu. Genç Türkler diğer 
ülkelerin taraftarlarının ak-
sine alkole de rağbet etme-

di. Coşkuları dostçaydı, ba-
rışçıydı. Almanya karşısında 
kaybettikleri zaman bile.

Ama herşeyden önemli-
si: Şimdiye kadar Türkler 
ve göçmen kökenli  di-
ğer Avusturyalılar kamuo-
yunda göze çarpmıyordu. 
Politikada, Parlamento’da, 
hükümette ve idarede yer al-
mıyorlar, medyada ise an-
cak suç işledikleri zaman, ya 
da sorun olarak dikkat çeki-
yorlardı. Bizim Türklerimize 
İslam korkusu ve gizli para-
lel toplum prizması ardından 
bakılıyordu. Şimdi karşılaşı-
lan genç Türk kızları ise, pe-
derşahi sistemde eve kapa-
tılan, başı örtülü Müslüman 
klişesine hiç uymuyordu. 
Başörtülü olsun olmasın, er-
keklerle birlikte sokakta ön-
celikle Türk takımı için te-

zahürat yapıyorlardı. Türk 
takımı gerçekten de fevkala-
de oynadı: Gelişmekte olan 
bir ülkenin enerjisini, gücünü 
ve yükselme isteğini, Avrupa 
futbolunun gelişmiş tekni-
ği ile birleştirdi. Avusturyalı 
seyirciler de kıskanmaksı-
zın bunu kabul etmek zorun-
da kaldı. Türkler Almanlara 
karşı  oynadığında, da-
ha da sempati kazandılar. 
Kuşkusuz Avusturyalıların 
çoğu onların tarafını tuttu. 
Hatta Viyana’da bulvar ga-
zetesi ‘’Heute’’ ilk sayfası-
na Türkçe ‘’Haydi Türkiye, 
ele bugün Almanya’yı’’ diye 
manşet attı. Zayıf Avusturya 
takımının en iyi oyuncusu 
olan Ümit Korkmaz da  zaten 
Avusturya’ya göç etmiş bir 
Türk ailenin çocuğu. EURO 
son haftalarda kuşkusuz ki 
Avusturyalılar ile Türkler 
arasındaki ilişkinin düzelme-
sine yol açtı. Şampiyonanın 
sona erdiği şu günlerde muh-
temelen aileleleri İstanbul, 
Ankara, ya da Anadolu’dan 
gelen Avusturyalılara karşı 
el kol işareti yapan pek olma-
yacaktır. Bu zihniyet değişik-
liğinin ne kadar devam ede-
ceğini zaman gösterecek.

Avusturyalıların kendi va-
tanlarına bakış açıları da 
son günlerde değişti. Viyana 
son haftalarda tanınmaya-
cak hale geldi. Avusturya’nın 
başkenti eskiden beri oldu-
ğu gibi, kutlamayı bilen çok 
kültürlü bir metropol olduğu-
nu gösterdi. Avusturya ken-
dini dünyaya, şimdiye kadar 
inatla  inkar etmesine karşın,  
klasik anlamda bir göçmen 
ülkesi olarak tanıttı. Böylece 
futbolun fevkalade uygarlaş-
tırıcı ve aydınlatıcı bir etki-
si olduğu anlaşıldı.  Bu açı-
dan bakıldığında Avrupa 
Şampiyonası Avusturya için 
büyük bir başarıydı. 

Profil Dergisi, “Viyana‘daki türkler!“
VİYANA-Tirajı 100 bin olan haftalık Profil dergisinde yayınlanan bir yazıyı okurlarımızla 
paylaşıyoruz. Georg Hoffmann Ostenhof imzalı yorum şöyle:
FUTBOL ŞAMPIYONASI’NIN AVUSTURYA’YA OLUMLU BIR KATKISI OLDU
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HAYALİNİZDEKİ EVE KAVUŞMAK İSTER MİSİNİZ
Beğenilen, özenli proje ve inşaat için bizi arayabilirsiniz. 

Şirketimizde danışmanlık dahil bir çok hizmetimizden
sizde yararlanabilirsiniz. 

• Arsa bulma  • Yeni yapı projeleri
• Onarım tasarımları  • Enerji danışmanlığı
• Koordinasyon  • Uygulama
• İbraz  • Maliyet hesabı

 
ETEM BAğLAYAN
Mobil: 0699/19671461
Tel.: 01/7740234,  Fax: 01/7740234-20
E-Mail: office@agendabau.at 
Homepage: www.agendabau.at

 

 „Anadilde  meslek ko -
nusundaki ilk bilgilerin“ 
Türkçe olarak verildiği gün 
vesaatleri buradan öğre-
nebilirsiniz  waff – Viyana 
Belediyesi’nin bir fonu 
Viyana 1995 yılında kuru-
lan waff ile Avusturya’nın 
ilk eyaleti olarak etkin bir iş 
piyasası politikası için başlı 
başına bir kurum yaratmış-
tır.   waff sosyal partnerlerin 
ve iş piyasası ile ekonomi po-
litikası alanında faaliyet gös-
teren tüm önemli müessese-
lerin işbirliği yapmasını, iş 
bulma olanaklarının artması 
ve şehrin cazip bir ekonomik 
merkez olması açısından çok 
önemli görmektedir. 

waff‘ın hedefleri:
Meslek geliştirme eğitimi 
yoluyla Viyanalı çalışanla-

rın mesleklerinde ilerleme 
şanslarının artırılması, iş pi-
yasasında mevcut olan hak-
sızlıkların giderilmesi ve is-
tihdam sisteminin dışında 
bırakılma tehlikesi ile mü-
cadele, kadınlar ile erkek-
lerin iş piyasasında aynı 
haklara sahip olmalarının 
teşviki, Viyana’nın ekono-
mik bir merkez olarak ca-
zibesini daha da artırmak. 
waff Viyana Belediyesi’nin 
Maliye ve Ekonomi Politikası 
Bölümüne bağlıdır.

waff (Viyana Çalış-anları Teşvik Fonu) hizmetleri 
ile ilgili olarak Türkçe bilgi vermektedir.

Çalışanlar için daha 
fazla olanaklar

VİYANA-Eğitim alanında ça-
lışlarını hızlı bir şekilde de-
vam ettiren ATİB, çok farklı 
bir projeye imza attı. İlkokul 
çağındaki öğrencilere üniver-
sitede eğitim şansı tanıyan 
kuruluşu şuanda 50 öğrencisi 
bulunuyor. Öğrenciler önü-

müzdeki günlerde diploma-
larını alacaklar. Viyana Çocuk 
Üniversitesi‘nde hemen he-
men herşey normal üniversite-
deki gibi. Tek fark öğrencilerin 
7 ile 12 yaş olmaları. Normal 
üniversitede olduğu gibi, Vi-
yana Çocuk Üniversitesi’nde 

de çeşitli bölümlerin dersleri 
verilmektedir. Bunların ara-
sında Tıb gibi uzmanlık iste-
yen branşlar da var. 

Projeyle ilgili bilgi veren Sul-
tan Köksal, çocukların üniver-
site ortamına alışmaları ve iyi 
bir eğitim almaları için çalış-
tıklarını söyledi. Köksal, „Nor-
mal üniversitede olduğu gibi, 
Viyana Çocuk Üniversitesi’ne 
de kayıt olmak zorundasın. 

Her dersin sonunda; öğrenci 
kimliğine, o derse katıldığını 
gösteren bir damga basılıyor. 
Üniversite sonunda her katı-
lana bir Magister üniversite 
mezuniyeti ya da doktor ün-
vanı verilmektedir. İsteyenler 
Viyana Çocuk Üniversitesi‘ne 
parasız katılabilir. Şuan 50 
öğrencimiz katılıyor, ATİB‘ 
den öğretmenlerle birlikte 
üniversitelere gidiyorlar“ diye 
konuştu.

7 yaşında üniversiteli oldular
ATİB, 7 yaşındaki Türk çocuklarını üniversite mezu-
nu yaptı. 50 öğrenci Viyana Çocuk Üniversitesi‘nden 
önümüzdeki günlerde mezun olacak.
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Bir yandan kota yü-
zünden yıllarca hanı-
mı veya çocuklarını 

Avusturya’ya getirmek isteyen 
Türk vatandaşları birde eşle-
rini ve çocuklarını Türkiye’de 
Almanca kursu ve sonunda 
sınavdan başarılı olmasını 
bekleyecek.  SPÖ’lü Viyana 
Uyum Bakanı Frauenberger, 
yeni görevden ayrılan ÖVP’li  
İç İşleri Bakanı Platter’in is-
tifa etmeden Parlementoya 
teklifte bulunduğu yen,  en-
tegrasyon stratejisini sert 
dille eleştirdi. Frauenberger 
yurt dışında zorunlu dil kur-
su yerine Avusturya’da dü-
şük ücretli Almanca kursları-
nın desteklenmesi gerektiğini 
ifade etti. 

Avusturya’ya göç etmek iste-
yenlerin bundan sonra bu-
lundukları yerde bir Almanca 
kursunu bitirmeleri zorun-
lu tutuluyor. Prensip basit: 
Gelecekte Avusturya’ya göç 
etmek isteyenler, ülkeye gel-
meden önce temel Almanca 
dil bilgisine sahip oldukları-
nı belgelemek zorunda kala-
cak. İçişleri bakanı Platter’in 
geçen yıldan beri Almanya’da 
uygulanan bu modeli tercih 

ettiği haftalardır biliniyor. Bu 
tercihin yasalaştırılacağı belli 
oldu. Toplam 15 maddeyi kap-
sayan ve İçişleri bakanının 
Bakanlar Kuruluna sunaca-
ğı Entegtrasyon Stratejisi’nin 
özeti Kurier’de yayımlandı. 
En önemli maddeler „Eğitim 
de Dil“ bölümünde yer alı-
yor ve bu alanda önemli de-
ğişiklikler ve yükümlülük-
ler getiriyor:  „Hazırlayıcı 
entegrasyon“ başlığı altın-
da, gelecekte, örneğin aile-
leri birleştirme olanağından 
yararlanarak Avusturya’ya 
göç etmek isteyenlerin 
Avusturya’ya gelmeden önce 
Alman dilinin temel kavram-
larını bildiklerini kanıtlama-
ları zorunlu tutuluyor. 

„A1-düzeyi“ olarak belirlenen 
alt düzey, kişinin (kendini ta-
nıtmak, isim ve adres sormak 
gibi) güncel ifadeleri, basit 
cümle ve deyimleri anladığını 
ve aktif olarak kullanabildiği-
ni belgeleyecek.  Uygulamada 
göçmenlerin Avusturya ens-
titülerinden birinde (AB ül-
keleri dışında Türkiye ve 
Sırbistan’da bulunuyor) ka-
tılacakları dil kursunu ba-
şarıyla bitirmeleri gerekiyor.  

Bakanlıktan alınan bilgi-
ye göre, Avusturya enstitüsü 
bulunmayan bütün ülkelerde 
Goethe enstitülerindeki kurs-
lar kabul edilecek. Bütün ül-
kelerde toplamı 147’yi bulan 
Goethe enstitüleri için bu gö-
rev yenilik sayılmıyor, ensti-
tüler Alman İçişleri bakanlığı 
için Almanca kursları düzen-
liyor.  Entegrasyonla görev-
li Viyana Belediye Meclisi 
üyesi Sandra Frauenberger, 
İçişleri bakanı Platter’in 
Bakanlar Kurulu’nun ona-
yına sunacağı ve günlük ga-
zetelerden birinde yayımla-
nan 15 maddelik entegrasyon 
stratejisini sert bir dille eleş-
tirdi. Frauenberger, “Yeni en-
tegrasyon engelleriyle dolu 
olan bu öneri entegrasyonu 
destekleyeceği yerde köstek-
liyor. 

Amaç, aile birleştirmelerinde 
bireyleri Avusturya’ya gelme-
den yurt dışında dil kursları-
na gitmeye zorlamak değil, 
Avusturya’da kişilerin bütçe-
lerine uygun ve kolay erişile-
bilen Almanca kursları sağla-
maktır. Platter’in önerisinde 
bu konu ele alınmamaktadır. 
Ayrıca, yabancıların kendi ül-

kelerinde profesyonel danış-
ma yardımı görmeden ken-
dileri için en uygun Almanca 
kursunu seçebilmeleri için 
gerekli teknik ortam her yer-
de bulunmamaktadır,“ dedi.

Viyana, entegrasyon politika-
sını insanların gereksinimle-
rine göre yönlendiriyor. 
Bütçeye uygun, kolay eri-
şilebilen Almanca kursları 
Viyana Belediye Meclisi üye-
si Frauenberger, bu önerinin 
aksine Viyana’da entegrasyon 
politikasının masa başında 
değil, kişilerin gerçek gerek-
sinimlerine göre saptandığı-
nı vurguladı. Frauenberger, 
Viyana’da göçmenlere so-
mut entegrasyon politika-
sı uygulandığını belirtti. 
Frauenberger bu bağlamda, 
Viyana eyaletinin „Annem 
Almanca Öğreniyor“ adlı ge-
niş tabanlı Almanca kursu 
programını, gençlerin mes-
leki eğitimlerini ve iş hayatı-
na atılmalarını desteklemek 
amacıyla yapılan özel kurs-
ları ve göçmenlerin iş bulma 
şansını arttıran önlemleri sı-
raladı. Frauenberger, geçen 
yıl 4.000’i aşkın yeni göçme-
ne 300 Euro tutarında Viyana 

AİLE BİRLEŞİMİnDE KÖtÜ HABER

ÖVP’li yabancıların aile birleşimi veya değişik nedenlerle Avusturya’ya gelecek kişile-
rin kendi ülkelerinde Almanca kurslarına giderek sınava tabii tutulmalarını teklif etti. 
Bu kanundan en çok Türk vatandaşları kötü yönde etkileneceği ifade edildi.
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Saygı duruşu sonrası Pir 
Sultan Abdal Kültür 
Derneği’nin hazırlamış 

olduğu belgesel sinevizyon 
şeklinde gösterildi. Kalabalık 
bir dinleyici kitlenin katıldı-
ğı anma toplantısında gör-
sel sunum sonrası Madımak 
Katliamı üzerinde çeşitli ko-
nuşmalar yapıldı.

Üyelerin karşılıklı fikirlerini 
açıkladığı anma etkinliğinde 
Sivas katliamı lanetlendi ve 
bu katliamın hiç bir zaman 
unutulmaması, unutturul-
maması, ve yeni katliamla-
rın yaşanmaması konusun-
da görüşler ortaya kondu. 4 
saat süren anma etkinliğin-
de şehitlerin tümünün isim 
ve resimlerinin yer aldığı pa-
no önünde mumlar yakıldı, 
acılar tazelendi. Konu ile il-
gili yapılan konuşmalarda 
Sivas katliamında yaşamını 
yitirenlerin toplam 36 kişi ol-
duğu, bunların içinde 32 ki-
şinin Sivas / Banaz etkinlik-
lerine katılan kişiler olduğu, 
2 kişinin otel görevlileri, 2 ki-
şinin protestocu guruptan 
olduğu ve etkinlikler sırasın-
da sağ kurtulan bir kişinin 
de konu ile ilgili yapılan bir 
anma toplantısında (5 Ocak 
1994 / Yazar Battal Pehlivan) 
heyecanlanarak kalp krizi ge-

çirip yaşamını yitiren bir kişi 
olduğu yeniden hatırlatıldı. 
Kalp krizi geçirerek yaşamı-
nı kaybeden kişi ile birlikte 
yaşamını yitirenlerin böyle-
ce 37 kişiye ulaştığı, çok sa-
yıda yaralının bulunduğu, 
bunların içinde bazı kamu 
görevlilerinin de yer aldığı 
dile getirildi. Bilindiği gibi 
3 Temmuz 1993’de Madımak 
oteli önüne toplanan yakla-
şık 15 bin kişi önce Atatürk 
Kültür Merkezine saldıra-
rak camlarını kırmış, ardın-
dan Kültür Bakanlığı tara-
fından yapılan ve Alevilerin 
7 Ulu Ozan’ından biri olan 
Pir Sultan Abdal ’ın yeni di-
kilen heykelini kırmış, ardın-
dan da aşağıda görülen slo-
ganları atarak daha sonra 
oteli yakıp bu katliamı ger-
çekleştirmiş lerdi. Devletin 
Kolluk Görevlileri olan Polis 
ve Asker ise olaya seyirci kal-
makla yetinmişti.
   
Dinleyiciler arasında söz 
alan üyeler, Madımak ote-
linin devlet tarafından sa-
tın alınıp Müze yapılarak 
Türkiye’de yaşayan tüm va-
tandaşların eşit haklara sa-
hip bireyler olarak bir ara-
da yaşaması için  bu insanlık 
ayıbının tarihe mal edilmesi 
görüşünde bulundular.

Viyana Alevi Kültür Birliği tarafından Sivas 
Şehitlerini anma toplantısı yapıldı. Derneğin 
Söyleşi salonunda yapılan anma toplantısı 
2 Temmuz 1993’de Sivas, Madımak otelinde 
yaşamını kaybeden şehitler anısına 1 dakikalık 
saygı duruşu ile başladı. 29 Haziran 2008’de 
yapılan anma toplantısının sunumunu 
öğretmen Kemal Soylu yaptı.

2 temmuz 1993, SİVASDil Yardımı çeki verildiğini, 
ülke genelindeki uygulama-
nın aksine çeklerin göçmen-
lere kurs başlangıcından ön-
ce teslim edildiğini hatırlattı. 
2007 yılında Viyana eyale-
ti tarafından desteklenen dil 
kurslarına yaklaşık 7.000 ki-
şi katıldı. Kurslardaki kadın 
öğrenci oranının %70’i bul-
ması memnunlukla karşılan-
dı. „Viyana Başlangıcı“ adlı 
program ise gerek Almanca 
gerekse mesleki yön belirle-
me alanlarında gen göçmen-
lere şans eşitliği sağlamak 
amacını güdüyor. 2007 yılın-
da 3.185 kurs yeri hizmete su-
nuldu.  

Meslek eğitimi ve iş hayatına 
atılma konusunda geniş kap-
samlı destek

Viyana Belediyesi ve Viyana 
Ticaret Odası tarafından dü-
zenlenen ve özellikle genç 
göçmenlerin iş bulmalarını 
kolaylaştırmayı amaçlayan 
bilgilendirme kampanyası et-
kisiyle gençlerin çıraklık eği-
timine girişleri ve göçmen iş-
letmelerin çırak yetiştirmeleri 
desteklendi. Kampanya bü-
yük başarıyla devam ediyor. 
Bu önlem, göçmenlerin iş bul-
ma şanslarını arttıracak sekiz 
maddelik programın madde-
lerinden birini oluşturuyor. 
Bu çerçeve içinde kurulan ve 
ana dilinde mesleki danışma 
olanağı sağlayan merkez bü-
rosunda göçmenlere Viyana 
iş piyasasına giriş, iş yasaları 
ve iş bulma olanaklarıyla ilgi-
li önemli bilgiler veriliyor. 

Ayrıca, Viyana Çalışanlarını 
Destekleme fonu çerçeve-
sinde özel bir tasdik ve teş-
vik bölümü kuruldu. Bu bö-
lüm, gerek göçmenlerin 
yetersizlik kısır döngüsün-
den kurtulmalarına yardım-
cı olduğu gibi Viyana ekono-
misine de katkıda bulunuyor. 
Viyana Belediye Meclisi üye-
si Frauenberger, göçmenle-
rin birlikte getirdikleri eği-
timle birden fazla dil bilgisi 
ve kültürler arası yeterliğin 
ekonomik ve sosyal yönden 
başarılı bir gelecek için kaçı-
nılmaz olduğunu vurguladı.  
Frauenberger İçişleri bakanlı-

ğında üst düzeydeki değişim-
den sonra Entegrasyon müs-
teşarlığı kurulmasını talep 
etti Viyana Belediye Meclisi 
üyesi, bütün bu önlemlerin 
basında yayımlanan Platter 
önerilerinde yer almayışını 
eleştirdi. Frauenberger, sade-
ce yasal devlet düzeninin ana 
hatlarına, Avusturya’nın tarih 
ve kültürüne yönelik oryan-
tasyon kurslarının, ne kadar 
yararlı olursa olsun,  gerçek-
leri görmezlikten geldiğini 
ve göçmenlere Avusturya’ya 
entegre olmalarında yar-
dım etmediğini ileri sürdü. 
Entegrasyon sorumlusu, ta-
rihleri ezberlemenin, göç-
menlerin en kısa zamanda iş 
piyasasına girip geleceklerini 
kendi çabalarıyla garanti altı-
na almalarına faydası olma-
dığını belirtti. 

Frauenberger, ÖVP İçişleri 
bakanının bu strateji öneri-
siyle sadece sivil toplum ör-
gütlerine değil, henüz ve bir 
gün önce dil, eğitim, iş piya-
sası ve sosyal akıcılık alanla-
rında alınması gereken önem-
li kararlar paketi sunan toplu 
iş ortaklarına da cephe aldığı-
nı vurguladı.  

Platter’in yabancıların hak-
ları ve vatandaşlık yasaların-
da acilen gerekli gerçekleş-
tirebilmek ve Avusturya’ya 
kotalara bağlı olmayan yeni 
bir yabancılar politikası ka-
zandırabilmek için entegras-
yon platformundan yarar-
lanmak yerine, entegrasyon 
platformunu göstermelik gi-
rişim olarak kötüye kullandı-
ğını belirtti.

Frauenberger, Platter’in 
Tirol’e gitmesinden sonra ye-
rine gelecek yeni İçişleri baka-
nının sivil toplum örgütleriyle 
ve uzmanlarla Avusturya’nın 
göç ve entegrasyon politikası 
konusunda gerçek bir diyalog 
kuracağını umduğunu söyle-
di.  Viyana Belediye Meclisi 
üyesi: 
“İçişleri bakanlığının üst dü-
zeyindeki değişiklik, en-
tegrasyonu güvenlik konu-
sundan ayırmak ve ayrı bir 
Entegrasyon müsteşarlığı 
kurmak için fırsattır,“ dedi.
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Beden eğitimi genç yaş-
larda erkeklerin çoğu 
için doğaldır, peki ileri 

yaşlarda bu durum nasıl gö-
züküyor?  Hoşumuza giden 
her yemeği yiyebilirmiyiz? 
Göbeğimizin büyümesini 
nasıl kontrol altına alabili-
riz? Sigaradan nasıl kurtu-
labiliriz? Sporun ne kadarı 
sağlıklıdır? Her gün içilen 
bir kadehin getirdikleri ve 
zararları nelerdir?
Psikolojik stres neden bü-
yük bir risk teşkil eder ve 
buna karşı neler yapılabili-
nir? İleri yaşlarda kendi sa-
ğlığımızı nasıl koruyup artı-

rabiliriz? Bütün bu ve başka 
sorularınız için biz 50+ er-
keklerin kalbini güçlendir-
me ve aktifleşme programı 
hazırladık. Bu kursa katılın 
ve gücünüze daha fazla güç 
katın

10 terminde güçlenme ve aktif-
leşme

50-70 yaş grubu erkeklerin 
kalb ve kan dolaşım sistemi-
nin sağlığı için özel geliştiri-
len güçlenme ve aktifleşme 
programına katılın. Bu kurs-
ta sıhatinizi ve sağlığınızı ol-
dukça fazla artırabilmeyi ve 
ömrünüzü uzatmayı ögrene-
bilir, yeniden daha fazla güç 
kazanabilirsiniz. Uzman-
larımız 10 termin boyunca 
birçok bilgi, tavsiyeler ve 
sorularınıza verecekleri ce-
vaplarla sizinle birlikte ola-
caklar. Konular kilo verme, 
beslenme, sigarayı bırakma, 
stresle başa çıkma, kalp için 
daha sağlıklı cinselliği kap-
samaktadır. 

„güçlenme ve aktifleşme“ ha-
reket programı

Yürekli Favoritin`liler kursu-
na paralel olarak kalp ve kan 
dolaşım sistemi için beden 
eğitimi programı yapılacak-
tır. Eşinizde programa üc-
retsiz katılabilir. 10 Euro`luk 
ödeme karşılığında sadece 
bu beden eğitimi programı-
na katılmak da mümkün. 
Beden eğitimi kurs bitimin-
de başlamaktadır. Bunun 
dışında haftada bir kez Nor-
dic Walking terminine kati-
labilirsiniz. Kursprogramı: 
10 Kurs-termini ve hareket 
programı buna dahildir!

Kursücreti: 15 Euro

Kursyeri: MEN`den telefon-
la ( Tel: 01601915454) öğre-
nilebilinir.

Kurs başlangıc tarihlari:
Mart 2008; Ekim 2008

Bilgi ve Kayıt için: MEN 
Männergesundheitszentrum 
01/60 191 – 54 54 
info@men-center.at
www.men-center.at

50-70 yaş grubu erkeklerin kalb ve kan dolaşım sisteminin 
sağlığı için özel geliştirilen güçlenme ve aktifleşme progra-
mına katılın. Bu kursta sıhatinizi ve sağlığınızı oldukça fazla 
artırabilmeyi ve ömrünüzü uzatmayı ögrenebilir, yeniden 
daha fazla güç kazanabilirsiniz.

50 yaş üzeri erkekler,
kalbinize dikkat!
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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

İnşaat yapma konusunda 
uzman olan AGENDA BAU 
firması inşaat alanında bir 

çok konuda hizmet veriyor. 
Yeni yapı projeleri, Onarım 
tasarımları, Enerji danışman-
lığı, Koordinasyon, Uygu-
lama, İbraz, Maliyet hesabı 
gibi konularda hizmet veren 
firmanın Genel Müdürü Etem 
Bağlayan, „Güvenilir kuru-
luşumuzun ilk görüşmeden 
başlayıp evinizin anahtar tes-
limine kadar uzanan geniş 
kapsamlı ve düşük maliyetli 
hizmet ve servis yelpazesin-
den dilediklerinizi istediğiniz 
boyutlarda seçin. Size hizmet 

getirmekten mutluluk duyaca-
ğız“ şeklinde konuştu. Etem, 
Viyana‘da kaliteli eve sahip 
olmak isteyen kişiler için hiz-
met verdiğini günümüzde ev 
sahibi olmanın hayal olmadı-
ğını vurguladı. Etem sözlerine 
şöyle devam etti:

Bugün hayalinizdeki ev yarın-
ların geleceğe dönük yatırımı-
dır! Yaşamayı özlediğiniz bir 
ortamda kendi evinize sahip 
olmakla kazançlı bir yatırım 
yapmış olursunuz. Huzuru-
nuz ve yaşam kaliteniz artar, 
beklediğiniz ev niteliklerine 
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!
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.: 0 699 1990 39 26

Eleman ARANIYOR !

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

Tel.: 0699 12 41 90 98

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

VİYANA-Viyana‘da ilk ve tek 
mangalda piknik usulü ile 
Balık Izgara ziyafeti veren 
Flamingo işletmesinde özel-
likle haftasonları ailenizle 
güzel zaman geçirebilirsiniz.  
Otopark sorunu olmadığı-
nı söyleyen Flamingo Balık  
Tesisleri yöneticisi Yaşar 
Özgan, “Türk gelenekleri-

ne  uygun yeni bir yer yap-
tık. Haftasonları aileleriyle 
birlikte balık yemek isteyen 
kişileri işyerimize davet edi-
yoruz. Izgara yemek isteyen 
kişilere de sesleniyoruz. Uy-
gun fiyata güzel bir haftaso-
nu geçirebilirsiniz. İşyerimiz 
bütün hafta açıktır. Ayrıca  
balık yemeğe gelenler yan-
larında yiyeceği de getirebi-
lirler“ dedi. 

nasıl gidilir!
22. Viyana Breitenleerstrasse 
135‘in karşısında bulunuyor. 
U1 Kagraner Platz’tan  son-
ra 24 A otobüsüyle Hofer‘i 
geçtikten sonra ki otobüs 
durağında indikten sonra 
Flamingo’yu bulacaksınız.

Balık Flamingo‘da yenir
Türk girişimci Yaşar Öz-
gan tarafından kurulan 
Flamingo Balık Izgara 
Tesisleri‘nde Levrek, 
alabalık, sazan, çipura, 
palamut ve uskumru-
nun en güzel çeşitlerini 
bulabilirsiniz.
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Unutulmaz gece 
20.Haziran.2008

Hırvatistan maçı akşamı başta Viyana olmak üzere Avusturya’da yaşayan Türklerin 
elli yıllık geçmişlerinde toplu olarak en mutlu olduğu akşam idi dersek az bile söy-
lemiş oluruz. Yeni Vatan Gazetesi çalışanları Hırvatistan Türkiye maçını stadyumda 
izledikten sonra Türk taraftarlarının mutluluğunu ve daha sonra Viyana sokaklarına 
dökülen çoşkularını kare, kare tarihe not düşmek üzere çekti. 20 Haziran 2008 tarihi 
coşkulu olarak yolları tıkayarak çok ama çok gürültülü kutlayan onbinlerce Türk ay-
rıca kutlama sırasında Avusturyalılar‘ın anlayışlı davranmasını memnuniyetle unut-
mamak üzere gönüllerine yazdılar. Bu güne tarihi bir gün dersek yanlış yazmamış 
oluruz. Böyle günlerin daha fazla olması dileği ile Yeni Vatan Gazetesi size o gecenin 
fotografları ile başbaşa bırakıyoruz. 
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Haber Merkezi
VİYANA-İlk olay Türkiye-
Hırvatistan maçının oynan-
dığı gece gerçekleşti. Ardın-
dan 10., 5. ve 12. Viyana‘da 
yaklaşık 20 Türk bayraklı 
otomobilin lastikleri kesici 
bir maddeyle kesildi. Kim 
ve kimler tarafından yapıl-
dığı bilinmeyen olayların 
özellikle Türk bayraklı  oto-
mobilleri yapılması dikkat 
çekti. 10. Viyana‘da iletişim 
konusunda faaliyet göste-
ren AKAL Handy‘nin Sahibi 
Cemal Basal‘ın da başına 
geldi. 

Otomobilinin kaskolo ol-
duğunu ancak böyle bir 
olayın kendisini üzdüğünü 
söyleyen Basal, “Sabah oto-
mobilin başına geldiğimde 
bir lastiğin kesildiğini fark 
ettem. Olayla ilgili bir şika-
yette bulunmadım. Ancak 
otomobilimin her yeri Türk 
bayrağı ile kaplıydı. Ben bu 
olayın kimin yaptığını bilmi-
yorum. Olay, beni ve ailemi 
derinden etkiledi“ dedi.

Lastikçilik yapan ve adının 
açıklanmasını istemeyen bir 
Avusturyalı ise, Hırvat ma-
çından sonra bir çok Türk‘ün 
lastik değiştirmek üzere iş 
yerine geldiğini belirtti. An-
cak saldırıları kimin yaptığı 
konusunda bir fikri olmadı-
ğını ancak karşı takım ta-
raftarlarıyla ilgili bir saldırı 
olabileceğini ifade etti. Em-
niyet Müdürlüğü yetkilileri 
ise bu tür saldırıların kesin-
likle polise bildirilmesi ge-
rektiğini, bir başkasına ait 
bir mala zarar vermenin suç 
olduğu ifade edildi.

Lastikten hınç aldılar!
Türkiye‘nin yarı 
finale yükselme-
si ve Hırvatistan‘ı 
elemesinden son-
ra Viyana‘da Türk 
bayraklı otomobille-
rin lastikleri akşam 
saatlerinde kimliği 
belirsiz kişilerce 
patlatıldı.
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VİYANA-Havaların ısınma-
sıyla birlikte Viyana ve 
çevresindeki havuz ve tatil 
yerleri hınca hınç doldu. U1 
olarak adlandırılan kırmızı 
hatta ilginç görüntüler olu-
şuyor. Dünyanın en güzel 
manzaralı metrosu olarak 
bilinen U1 hattında yolcu-

luk yapanlar Tuna gölünün 
en güzel yerlerini görme 
imkanı buluyorlar. Viya-
na Belediyesi tarafından 
her geçen gün büyütülen 
metro, Avrupa Futbol kar-
şılaşmaları sırasında mil-
yonlarca kişiyi sorunsuz bir 
şekilde taşımıştı. Viyana‘da 

yıllardır oturan Musta-
fa Akgün isimli vatandaş, 
U1‘in insan hayatını olumlu 
yönde etkilediğini söyledi. 
Sabahları işe giderken bu 
hattı kullandığını söyleyen 
Akgün, „Sabahları güneşin 
doğuşunu izliyoruz. Yaz ay-
larında da Tuna ırmağının 

renkli görüntüsüyle karşıla-
şıyoruz. Bu bize hayat veri-
yor. Ailemle birlikte hoş ve 
güzel bir görüntü izliyoruz“ 
diye konuştu. U1 metrosu-
nun bazı durakları açıktan 
gittiği için şehrin yeşil ve 
güzel yerleriyle sürekli ola-
rak karşılaşıyor.

Sinema tadında metro yolculuğu

Sinema tadında bir yolculuk yapmak isteyen kişiler U1 olarak tabir 
edilen kırmızı hatla yolculuk yapabilirler.
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Almanya-Türkiye Mil-
li Maçı sırasında 
Fanzone‘da ani bastı-

ran fırtına nedeniyle Eğlen-
ce Alanı çok kısa bir sürede 
boşaldıldı. 

Viyana Belediye Başkan Yar-
dımcı Grete Laska‘nın yoğun 
çalışmalarından ötürü kuru-
lan bu bölgede binlerce Türk 
her hangi bir olaya karışma-
dan rahatlıkla maç izlediler.

Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı Grete Laska‘nın 
büyük desteği ile kurulan 
Rathaus Fanzone (Eğlence 
Alanı)‘da Türkiye Milli Ta-
kım karşılaşmaları sırasında 
binlerce Türk bu bölgede ko-
nuk edildi. Türkler gönülle-
rince eğlendiler. Ancak son 
maçın olduğu gün ani bas-
tıran yağmur nedeniyle bir 
çok Türk ıslandı. Panik ya-
şanmasına rağmen Viyana 

Belediyesi‘nin profesyonel 
ekipleri kimsenin zarar gör-
memesini sağladı.

Ayrıca Türkiye Maç‘nın erte-
si günü bütün Fanzone Wien 
bölgesi didik didik kontrol 
edildi. Bu kontroller sırasın-
da çeşitli aksaklıklar da gid-
rerildi. Belediye çalışanları 
diğer maçlarında güvenli bir 
şekilde izlenmesi için var 
güçleriyle çalıştılar.

Viyana Belediyesi‘nin üstün gayretleri sonucu Fanzone Bölgesi‘nde her-
hangi bir olumsuz olay meydana gelmedi.

Fanzone’yi özleyeceğiz

Hindistan‘ın Gahataga-
on köyünde yaşayan 
Ram Singh Munda 

kasabaya indiğinde ya da 
uzak yerlere gittiğinde Rani 
adlı ayısını da bisikletiyle 
götürüyor. Bu fotoğraf çe-
kildikten sonra küçüklü-
ğünden beri sahibi Munda 
ile yaşayan Ayı Rani‘yi kötü 
bir sürpriz bekliyordu.  İkisi 
arasındaki bu samimi dost-
luğu hiçe sayan yetkililer, 
vahşi yaşamı koruma yasa-
sına muhalefetten köylüyü 
tutukladı. Daha iyi koşul-
larda yaşamasını sağlamak 
için sevimli ayı da hayvanat 
bahçesine gönderildi. 

Böylece ikisi de demir par-
maklıkların arkasına gönde-
rilmiş oldu. Oysa ayı aslında 
sahibi ile birlikte yaşarken 
daha özgürdü. Şimdi hayva-
nat bahçesinde demir par-
maklıkların arasında ölümü 
bekleyecek. Yasalara göre 
doğal hayatta yaşan bir hay-
vanı evcilleştirmek suç sayı-
lıyor. Bu fotoğrafın çekilme-
sinden sonra yıllardır devam 
eden dostluk bitmiş oldu.

Ayı da sahibi 
de tutuklandı
Sahibini bir an olsun 
yalnız bırakmayan 
bu sevimli ayı 
bisiklete bindikten 
yarım saat sonra 
tutuklandı.
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Girişimcilik denilince 
hep başarı öyküle-
rinden bahsedilir. 

Ancak araştırmalara göre 
girişimcilerin sadece yüzde 
28‘i hedefine ulaşabiliyor. 
Bu nedenle yeni iş fırsatla-
rı kovalayanların oldukça 
dikkatli olmaları gereki-
yor.  Çünkü girişimcilerin 
en büyük hatası genellikle 
başarısızlığı düşünmemek 
oluyor. Yine araştırmala-
ra göre, girişimde en risk-
li dönem ilk 6 ay olarak 
gösteriliyor. Bu süre içinde 
şirketinizin geleceğini şe-
killendirmek tamamen si-
zin elinizde. 

Çoğu zaman gözden kaçan 
ufak hatalar ya da iş yoğun-
luğu nedeniyle hesaba ka-
tılmayan noktalar bir anda 
karşınıza büyük sorunlar 
olarak çıkabiliyor. Yeni ku-
rulan bir işin ayakta kalma-
sı, girişimcinin diğer işle-
rinde olduğundan çok daha 
fazla efor harcaması ve ba-
şarıya ulaşma konusunda 
agresif olması gerekiyor. 
Ancak bu süreçte hatalar 
peş peşe gelebilir. İşte Turk-
ticaret.net‘in yaptığı araş-
tırmaya göre girişimcileri 
daha yolun başında batıran 
15 hata....

1-YEtERLİ SERMAYE oLMAMASI
Yeni kurduğunuz işinizin en 
az 6 aylık giderlerini karşı-
layacak nakdiniz olması ge-
rekiyor. Ayıracağınız nakdi 
hesaplarken, kişisel yaşam 
giderlerinizi de göz önüne 
alın. Yaşam standardınızın 
düşmemesi motivasyon açı-
sından oldukça önemli. Ni-
tekim yapılan araştırmalar, 
yeni kurulan şirketlerin ka-
panma nedenleri arasında 
nakit yetersizliği ve buna 
bağlı paniklemeyi ilk sırada 
gösteriyor. 

2-YAnLIŞ İŞE gİRMEK

Türkiye‘de küçük girişim-
cinin yaptığı en büyük ha-
talardan biri çevresinden 
etkilenerek yatırım yapması 
oluyor. Örneğin simit cafe-
ler, internet cafeler günü-
müzün moda yatırımları 
gibi gözükse de herekesin 
bu alanlara yatırım yapma-
yı düşünmesi ve hatta yap-
ması gelecekte sıkıntı ola-
cak. Sermayeniz az ise ve 
risk alacak gücünüz yoksa 
orjinal yatırım fikirleri bul-
manızda fayda var. 

3-KAMUoYUnU YAnLIŞ oKU-
MAK
Dünyayı, olmasını istedi-
ğiniz gibi, ya da medya-
nın, kitapların gösterdiği 
gibi görmek yine en büyük 
hatalar arasında yer alı-
yor. Başkaları, iş fikrinizin 
harika olduğunu, „çünkü 
herkesin buna ihtiyacı“ ol-
duğunu söylediği zaman, 
onların bu yargısının yeter-

li olduğunu düşünmeyin.

4-ÖZEL HAYAtA DİKKAt EtME-
MEK
Hedeflerinizi gerçekleştir-
me konusunda agresif ve 
konsantre olmamak sıkın-
tıya neden olabilir. Yeni 
kurulan bir işin ayakta 
kalması, girişimcinin diğer 
işlerinde olduğundan çok 
daha fazla efor harcaması-
na ve başarıya ulaşma ko-
nusunda agresif olmasına 
bağlıdır. Çok çalışmak ve 
şirketin ayakta kalması için 
gerekli bütün silahları kul-
lanmak, size başarı olarak 
geri dönecektir.

5-EĞİtİMİnİZE tAKILI KALMAK
Yeni işinizi kuracağınız 
alanı belirlerken, eğitimi-
nize uygun olanı değil, sizi 
motive eden alanı bulun. 
Hedefiniz para kazanmak 
mı? Kendi işinizin patronu 
olmak mı? Hobinizi işe dö-

nüştürmek mi? Eğitimini 
aldığınız alan, bu sorulara 
verdiğiniz yanıtla çakışıyor-
sa mesele yok...

6-MUHASEBEYE HAKİM oLMA-
MAK
Finansmandan pazarla-
maya kadar, işinizle ilgili 
bütün ayrıntıları bilmeniz 
gerekir. İşin patronu olarak, 
rakamların nabzını tutması 
gereken sizsiniz. Öte yan-
dan, bir başkasının, sizin 
işinize ilişkin ayrıntıları siz-
den daha fazla biliyor olma-
sı da doğru değildir. 

7-HUKUKSAL DAnIŞMAn tUt-
MAMAK
İşinizle ilgili konularda uz-
man olsanız bile, finans-
man, hukuk gibi konularda 
ayrıntıları bilmeniz müm-
kün değildir. Ana faaliyet 
alanınızın dışındaki konu-
lurda uzmanların desteğin-
den yararlanın.

girişimcileri yolun başında batıran 7 hata
Yeni bir işe soyunuyorsanız, siz siz olun bu hataları yapmayın
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Sö z l e r i n i  S e z e n 
A k s u‘ n u n  ya z d ığ ı , 
Kenan Doğulu‘nun yo-

rumuyla Türkiye‘yi saran 
‚Çakkıdı‘ şarkısının nereden 
çıktığını biliyor musunuz? 
İşte Aksu‘ya ilham veren 
olay: Can Dündar‘ın sun-
duğu programa konuk olan 
Sezen Aksu, geçen yıla dam-
gasını vuran ‚Çakkıdı‘ şarkı-
sının sözlerini yazarken ilha-
mı sabah programlarından 
aldığını söyledi. Aksu, şun-
ları söyledi: „Sabah prog-
ramlarını seyrediyordum 
oradan oraya, oradan ora-
ya... O kadar acayipti ki... 
Mesela kocasını öldürmüş 

kadın, yatmış hapishanede, 
çıkmış... Ağlaya ağlaya anla-
tıyor. Programı sunan da di-
yor ki, ‚Amannn, biraz keyif-
li şeylerden bahsedelim“... 

Aradan 30 saniye geçiyor 
hoppaaa çakkıdı çakkıdı oy-
nuyor. Yani ordan oraya ge-
çerken çıktı...“ Bu tür parça-
ları insanları güldürmek için 
bilinçli yazdığını ifade eden 
Sezen Aksu, „Ben güldürme-
yi en önemli iş olarak adledi-
yorum kendime. Her şeyden 
daha önemli. Komedyen ol-
mayı şarkıcılığa tercih ede-
bilirim. O kadar çok seviyo-
rum“ dedi.

gözyaşlarından 
hemen sonra göbek 

atma çelişkisi!

Çakkıdı şarkısı nereden çıktı?. Sezen Aksu‘nun 
büyük ilgi gören şarkısının hikayesi duyunca  
Türk televizyonlarında bir yandan ağlayan otuz 
saniye sonra ise göbek atan insanların aslında 
ne büyük çelişki sergilediklerini bir daha dü-
şünmemek elde değil. 

Tunus‘ta 20 yaşında bir 
genç kız ile 30 yaşın-
daki bir adam telefon-

da konuşmaya başladı. bir 
kaç hafta sonra telefon ko-
nuşmaları „telefonda sek-
se“ dönüştü...

Geçen ay çift, telefonda seks 
yaparken, genç kız „bekare-
tini kaybetti..“ kızın ailesi 
de adamı telefonda kızları-
nın bekaretini bozduğu için 
dava etti.. Kuveytli El Quds 
gazetesine konuşan ailenin 
avukatı Maha al Metebaa, „ 
Biliyorum ilginç bir dava an-
cak şunu belirtmek isterim.  
Ortada tek bir gerçek var o 

da bir genç kızın bekareti-
ni kaybetmesi. Eğer adam, 
telefonda açık seçik sözler 
etmiş olmasa, genç kız şu 
anda bakire olacaktı. Genç 
kızı bekaretini kaybetmeye 
bu adam zorladı. Bunun 
tecavüzden ne farkı vardır“ 
dedi. İlk duruşmada söz 
alan adam, genç kıza hiç fi-
ziksel bir şekilde dokunma-
dığını ancak telefon seksi 
sırasında bir çığlık duyduk-
tan sonra genç kızın kendi-
sine bekaretini kaybettiğini 
söylediğini belirtti. Yapılan 
doktor muayenesinde genç 
kızın bekaretinin bozuldu-
ğu belirlendi. 

telefonda bekaret 
bozulur mu? 

İŞTE DÜNYA HUKUK LİTERATÜRÜNE 
GİRECEK BİR DAVA..
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Türkiye böylece Lükse-
mburg‘da Dışişleri Ba-
kanı ve Başmüzakereci 

Ali Babacan‘ın da katılımıy-
la düzenlenecek hükümet-
ler arası konferansla mü-
zakerelere konu 33 fasıldan 
8‘inde üyelik görüşmelerini 

başlatmış olacak. 3 Ekim 
2005 tarihinde tarama sü-
reciyle başlayan AB üyelik 
müzakerelerinde 2006‘nın 
ilk yarısındaki Avusturya 
dönem başkanlığında bilim 
ve araştırma faslını açarak 
geçici olarak kapatan Türki-
ye, geçen yılın ilk yarısında-
ki Almanya dönem başkan-
lığı sırasında işletmeler ve 
sanayi politikası, istatistik 
ve mali kontrol olmak üzere 
3 fasılda müzakereleri baş-
latmıştı. 2007‘nin ikinci ya-
rısında Almanya‘dan görevi 

devralan Portekiz, Türkiye 
ile tüketicinin ve sağlığın 
korunması ve trans-Avrupa 
şebekeleri olmak üzere 2 
fasılda daha müzakerelerin 
açılmasını sağlamıştı.

AB, Ek Protokol yükümlü-
lüklerinin yerine getiril-
mediği gerekçesiyle 2006 
yılında Türkiye ile toplam 
35 fasıldan 8‘inde müzake-
releri dondururken, Fran-
sa, tam üyeliği öngördüğü 
gerekçesiyle 5 faslın açıl-
masını engellemeyi sürdü-

rüyor. Fransa‘nın müzake-
re çerçeve belgesini ihlal 
ederek açılışını veto ettiği 
5 fasıldan sadece tarım ve 
kırsal kalkınma, AB‘nin Ek 
Protokol gerekçesiyle don-
durduğu 8 fasıl arasında 
bulunuyor.

AB kaynakları, Türkiye‘nin 
yılın ikinci yarısındaki 
Fransa dönem başkanlı-
ğında sermayenin serbest 
dolaşımı ve vergilendirme 
fasıllarında müzakereleri 
başlatmasını bekliyor. 

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15
Mobile: 0699/10397808

AB ile iki fasıl daha açıldı

Avrupa Birliği (AB) daimi temsilciler komitesi (COREPER) Türkiye ile şirketler hukuku ve fikri 
mülkiyet hukuku fasıllarının müzakerelere açılmasını onayladı.  
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‘Boş laf çok, içerik yok’

İçişleri Bakanı Platter an-
laşılan, Tirol eyalet baş-
kanlığına geçmeden ön-

ce, görev süresinde yalnızca 
yabancıları sınırdışı etmekle 
uğraşmadığını kanıtlamak 
için alelacele bir taslak ha-
zırlamak istedi. Ortaya bir-
kaç mantıklı fikir dışında 
içeriksiz bir sürü boş laftan 
oluşan bir belge çıktı.  Bu 
hükümette artık hiç birşey 
yürümüyor. Bunun en güzel 
örneklerinden biri de İçişleri 
Bakanı Günther Platter’in 
Bakanlar Kurulu’na sunmak 
istediği entegrasyon strate-
jisi Platter’in entegrasyon 
stratejisi göçmenlerin daha 
iyi Almanca öğrenmesi  ge-
rektiği önerisi dışında, ol-
dukça zayıf.

İçişleri Bakanı başarısızlı-
ğını, ‘’entegrasyon strate-
jisiyle’’ örtmeye çalışıyor. 
Hükümet yine çıkmaza gir-
di. ÖVP’li İçişleri Bakanı ta-
rafından önerilen entegras-
yon stratejisi önce SPÖ’nün 
itirazları yüzünden başarı-
sızlığa uğradı. 

Ancak Platter’in entegras-
yon planı söz konusu oldu-
ğunda, koalisyonun felce 
uğradığı şeklindeki alışıla-
gelmiş sızlanmalara gerek 
yok. Bu ÖVP’nin, özellikle 
de görevinden ayrılmak üze-
re olan İçişleri Bakanı’nın ba-

şarılı olması istenmediği için 
bloke ediliyor. İçişleri Bakanı 
en çok eleştirildiği noktada 
aslında haklı: Almanca bil-
mek tabii ki entegrasyonun 
ve sosyal alanda yükselme-
nin anahtarı. Dil kurslarının 
genişletilmesine nasıl karşı 
olunabilir? Tabii ki göçmen-
lerden daha Avusturya’ya gel-
meden Almanca öğrenmeleri 
istenebilir. Kuşkusuz ki ayrın-
tılar üzerinde görüşülecektir.

Burada göçmenler için şart-
ların ‘’katılaştırıldığından’’ 
bahsetmek son derece saç-
ma olur. Platter’in istedik-
leri, çaba gerektirmekle bir-
likte göçmenlerin yararına 
olacak şeyler. Asıl kritik olan 
Platter stratejisinin geri ka-
lan kısmı, yani eğitim, iş pi-
yasası, ya da konut gibi ko-
nulara ilişkin yaklaşımları. 
Bu konularda sadece bağla-
yıcı olmayan önerilere yer 
verilmiş. Örneğin yabancı 
öğrenci sayısı yüksek olan 
okullarda, sınıflara düşe-
cek öğrenci sayısının sınırlı 
olması, ya da yeterli sayıda 
yardımcı öğretmenin görev-
lendirilmesi gibi. Böyle bir 
uygulamaya ne zaman baş-
lanacak? Bunu kim finanse 
edecek? Buna benzer enteg-
rasyon önerilerinin sonun-
da bir çekmecede tozlana-
cağı şimdiden belli. Yalnız 
göçmenlerin çaba göster-

ANALIZ   

mesini isteyen bir enteg-
rasyon stratejisi biraz zayıf 
kalıyor. Entegrasyon konu-
sunda devletin de müdaha-
lesini gerektiren iki sektör 
var: Okul politikası ve konut 
piyasası. Göçmenlerin bir-
kaç semtte toplanmaları get-
toların oluşmasına ve izolas-
yona yol açıyor.  

Okullar ise eşit olanak-
lar söz konusu olduğun-
da başarısız kalıyor. Viyana 
Ü n iv e r s i t e s i  E k o n o m i 
Bilimleri Enstitüsü’nün yap-
tığı bir araştırmaya göre, 
ikinci kuşak Türk göçmenler-
den yalnızca yüzde dördü, li-
se bitirme sınavını başarıyor. 
Üniversite mezunlarının ora-
nı ise sıfır.   Bu konuda yalnız 
göçmenler için değil, ülke 
için de birşeyler yapmak ge-
rekiyor. Aksi takdirde iyi eği-
tim görmeyen göçmen çocuk-
ları işsizlik oranı yüksek yeni 
bir proletarya oluşturacak.  
Günther Platter entegras-

yon stratejisini desteklemek 
üzere bir dizi uzman görev-
lendirdi. Acaba onlar mı ya-
pıcı önerilerde bulunamadı, 
yoksa Bakan mı bunları uy-
gulamak istemedi? Platter’in 
göçmenlerden çaba göster-
meleri istenilen alanlarda 
oldukça somut öneriler ge-
tirmekle birlikte, devletin 
entegrasyona katkısı olacağı 
konularda belirsiz önerilerle 
yetinmesi, onun bir taktik iz-
lediği kuşkusunu uyandırı-
yor. Ne de olsa ÖVP içindeki 
görevi, partinin sağ kanadı-
nı memnun ederek, yaban-
cı düşmanı seçmen topla-
ma konusunda FPÖ ve BZÖ 
ile yarışmak.  Stratejide göç-
menlerin entegrasyonu için 
büyük meblağların gereke-
ceğine pek değinilmiyor. Bu 
belki taktik açısından doğ-
ru olabilir, ama ülkenin çı-
karları açısından yanlış. Bir 
İçişleri Bakanı’nın bunu da 
biraz gözönünde bulundur-
ması gerekir. (Martin Fritzl)

Günther Platter

HAYALİNİZDEKİ EVE KAVUŞMAK İSTER MİSİNİZ
Beğenilen, özenli proje ve inşaat için bizi arayabilirsiniz. 

Şirketimizde danışmanlık dahil bir çok hizmetimizden
sizde yararlanabilirsiniz. 

• Arsa bulma  • Yeni yapı projeleri
• Onarım tasarımları  • Enerji danışmanlığı
• Koordinasyon  • Uygulama
• İbraz  • Maliyet hesabı

 
ETEM BAğLAYAN
Mobil: 0699/19671461
Tel.: 01/7740234,  Fax: 01/7740234-20
E-Mail: office@agendabau.at 
Homepage: www.agendabau.at

 



Sofra Restorant izine 
gitmeyenleri bekliyor! 

Antalya sahillerini Viyana’ya taşıdık!

Sizi türk mutfağının enfes lezzetlerine bekliyoruz
İzine gitmeyenlere bir önerimiz var. Antalya sahil-
lerindeki hoş ortamı size Tuna Gölü kıyısında ya-
şatmayı planlıyoruz. Türk mutfağının en leziz me-
nüleri sizi bekliyor.

Açılış saatleri: Pazartesi-Pazar Saat 10.30-23.00

Adres: 2., Kaftasteg 9 Wien
Ulaşım: U2, 11A, 80B

WLAN, Kahvaltı: www.sofra08.at
Cep: 0676/927 2035 / Tel. & Fax: 01/ 729 80 09
e-Mail: demir@sofra08.at
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