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bezahlte Anzeige

Avusturya’daki Türkiye 
göçmenlerinin kendi-
lerine muhafazakâr di-

ye hitap eden radikal bir ke-
siminin, 300 binden fazla 
Türkiye göçmeninin başını be-
laya sokmasının yanında ima-
jını zedelemesinin sebepleri-
ni burada yazmak farz oldu.  
 
Bu muhafazakârlar kalitesiz-
liği, bayağılığı, bencilliği,  ce-
haleti bize Müslümanlık diye 
yutturmaya çalışıyorlar ve ken-
dilerinden farklı olanlar direk 
ve indirek baskı uyguluyorlar. 
Cahiliye döneminin Bedevi Arap 
geleneklerini bu muhafazakârlar 
Kuran’daki İslam sanıyorlar. 
Cahiliye döneminden bir şe-
hir medeniyeti getiren Kuran 
İslam’ını “kaba saba bedevi-
liğe“ indirgiyorlar. Ve böyle-
ce Ortaçağı yıkmış olan barı-
şın ve esenliğin temsili olan Kur 
´an İslam’ını, Ortaçağ karanlı-
ğına Avusturya´da  geri  dön-

dürüyorlar. Kabalığı, belinde 
tabanca veya elinde bıçak ve-
ya demir alıp tehdit etmeyi, 
kadına değer vermemeyi, ak-
la, bilime ve sanata karşı ol-
mayı bunlar  Müslümanlık ola-
r a k  k a b u l  e d i y o r l a r  v e 
alemi şaşkın milleti aptal ye-
rine koyduklarını sanıyorlar.   
 
Kuran’ı Kerim gibi okudukça 
kendisine daha çok hayran bı-
rakan, devrimci ve ilerici olup 
değerler üretmesi için insanlı-
ğı uyaran ve Kelamullah olan 
İslam dinini, üçkâğıtçı, fır-
satçı, takke, sakal ve namaz 
şovları ile insanları kandır-
ma aracı olarak kullanıyorlar.  
Kendilerine Müslüman ve 
Müslümanların savunucusu di-
yenler, kendi tutmadıkları parti-
yi ve o partinin siyasal çıkarları-
nı savunmayanları “Müslüman 
değil” diye niteleyerek, Allah’a 
(c.c) şirk koşarak imanımızı öl-
çecek kadar  İblisleşiyorlar.  

Suratlarında çok bilmiş, bıyık kı-
vırmalı riyakarca  gülümseme ve 
her an katilleşme potansiyeline 
,dünyanın kendilerine güldüğü-
nü ve tepkilerin çığ gibi büyüdü-
ğunu anlamayacak kadar ken-
dilerinden geçmiş bu İblisler. 
Çıkarcılar. para ve unvan deli-
siler...Bu İblisler, samimi ve sa-

de Müslümanları Avusturya’da  
meşreplere ve mezheplere bö-
lüyorlar.  Avusturya parti ve ku-
rumlarına kendilerini demokrat  
takiyesi ile her alanda aldatıyor-
lar.  Tüm Avusturya ve aklı başın-
da olan imanlı Müslümanların 
bunlara karşı beslediği tek duy-
gu var: Tiksinti...

Başyazı – lEıtartıkEl

tİksİntİ   
Orhan Sönmez

Avrupa Parlamentosu Baş-
kan Yardımcısı ve ÖVP lis-
te başı adayı Othmar Karas 

ve ekibi, Türkçe yayın yapan ba-
sın organı temsilcilerine verdi-
ği davette önemli açıklamalarda 
bulundu. Türkiye göçmenlerine 
parti olarak çok değer verdikleri-
ni söyleyen ÖVP listebaşı adayı, 
Türklerin karşılıklı saygı, ahlak ve 
aile değerlerine önem verdikleri-
nin altını çizdi ve ‘’Her bireyin kö-
kenine, dinine ve mezhebine say-
gı duyulmalı ve onuru korunmalı. 
Bu ayrıca Avrupa Birliği’nin genel 
kuruluş felsefesinin temelini oluş-
turur’’ diye konuştu. 

‘’Egoizm, milliyetçilik ve 
farklı düşünceleri karalamak 

bizim kitabımızda yoktur“

Karas sözlerine şöyle devam et-
ti: ‘’Politika devlet için değil, in-
sanlar için yapılmalıdır. Hem siz 
hem de biz AB’nin bir parçası-
yız. Egoizm, milliyetçilik ve fark-
lı ya da karşı düşünceleri kara-
lamak bizim kitabımızda yoktur. 
Bunların temsilcisi değiliz. Bu an-
lamda tüm Türkiye göçmeni seç-
menleri saygı ve sevgiyle selam-
lıyor ve kendilerinin ÖVP’ye oy 
vermelerini temenni ediyorum.’’ 

‘’Türkiye önemli bir 
partnerimizdir’’

AB’nin borçla değil, fikir ve ser-
best piyasa ekonomisinde re-
kabet kuralları çerçevesinde en 
kaliteli ürünlerin ve hizmetle-
rin oluşması için çalışmayla ile-
ri gideceğini belirten Karas, 
Türkiye’nin Avrupa için önemli 
bir partner olduğunu dile getirdi. 
Başta Twitter ve Youtube engel-
lemeleri olmak üzere Türkiye’de 
son dönemde yaşanan demok-
ratik engellemeleri yakından ta-
kip ettiklerini ifade eden Karas, 
‘’Ortağımız olan demokratik 
Türkiye’nin bölgesinde daha çok 

güçlenmesini istiyoruz’’ dedi. 
ÖVP Avrupa listesi 10. sıra adayı 
Barbara Feldmann ve 13. sıra ada-
yı Theresia Leitinger de toplantı-
da hazıbulunurken, kendilerini 

ve projelerini tanıttılar. Avrupa 
milletvekili adayları yaptığı açık-
lamalarda, ÖVP’nin Hristiyan de-
mokrat kökenli bir parti olmasına 
rağmen, Avrupa’nın bütünlüğü-

nü savunan tek parti olduğunu 
vurgulayarak, ÖVP’nin Avrupa 
için en doğru seçim olduğunu 
ifade ettiler. Adaylar, bu vesiley-
le seçmenlerden destek istediler.

ÖVP’li Othmar Karas 25 Mayıs AP seçimlerine hazır: 

‘Herkes her kökene,  her dine ve 
her mezhebe saygı duymalı’’

Avrupa Parlamentosu seçimlerine sayılı haftalar kala partiler arasındaki yarış daha 
çekişmeli bir hale geliyor. ÖVP’nin AP adayları Othmar Karas, Barbara Feldmann ve 
Theresia Leitinger, Viyana 1. bölgede bir balık lokantasında düzenlenen basın tanıtı-

mında, Yeni Vatan Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Avrupa Parlementosu 
Başkan Yardımcısı 

Othmar Karas

Birol  Kılıç
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Burası Mariahilfer Straße, 
Müller mağazasının önü. 
Günlerden 15 Nisan, Salı 

sabahı saat 10 suları. Mağazadan 

ürün çalan Doğu Avrupa köken-
li hırsız, mağazanın dedektifle-
ri tarafından suçüstü yakalandı. 
Hırsız, karşı güç kullanarak gö-

revlilere direnç gösterince, hırsı-
zın üzerine atlayan dedektif, hır-
sızı ellerinden sıkı sıkıya tuttu ve 
polis gelinceye kadar bırakma-

dı. Etraftaki çalışanlar ise hırsı-
zın bir taraftan ayaklarını bir ta-
raftan ellerini tutmaya başladı. 
Olay yerine gelen polis memuru-
nun hırsıza bakışı ise dillere des-
tan olacak şekildeydi. Etrafta şahit 
arayışı içinde olan polis, çok he-
vesli Avusturyalı hanımların ola-
yı kendisine aktarmasından son-
ra, ‘’Tamam, yeter’’ diyerek diğer 
şahitlere gerek olmadığına kanaat 
getirdi. Daha sonra olay yerine da-
ha fazla polis ekibinin sirenli ara-
balarla gelmesi de dikkat çekti.

Dernekler nerede?

Avusturya’da son zamanlar-
da Sırp ve Doğu Blok köken-
li hırsızlar, özellikle Türk esnafı-
na yönelik kabakuvvet, bıçak ve 
silah kullanarak saldırılarda bu-
lunuyorlar. Bu konuda Türkiye 
göçmeni derneklerin esna-
fı korumak bir yana, bu olayla-
rı gündeme bile getirmemeleri 
ve İçişleri Bakanlığı’nı bu konu-
da uyarmamaları, bu derneklerin 
ve siyasilerin görevlerini ne ka-
dar yaptıklarını da kamuoyuna 
sorgulatıyor.

Hırsıza kargatulumba suçüstü

Hırsızın yakalanmasını sağlayan esnaf ve çevredeki 
vatandaşlar, yorulunca aralarında nöbet değişimi yaptı.

Baklava tartışması Avrupa’da 
yeniden alevlendi. AB 
Komisyonu,“baklava” te-

riminin kullanımının Avrupa 
topraklarında serbest olduğu-
nu ancak “Antep Baklavası” ve 
“Gaziantep Baklavası” terimleri-
nin 21 Aralık 2013’te Türkiye üzeri-
ne tescillendiğini bildirdi. Avrupa 
Parlamentosu’nda bir Fransız vekil 
de Yunanistan’ın “baklava” kelime-
sini her kullandığında Türkiye’ye 
pay ödemek zorunda olduğunu id-
dia edip durumdan yakındı.

Yunanistan ‘’baklava’’yı her 
kullanışında Türkiye’ye pay 

ödemek zorunda

Avrupa Parlamentosu’nun Fransız 
Üyesi (Özgürlük ve Demokrasi 
Grubu) Philippe de Villiers’in bak-
lava adının hangi ülke adına tescil-
li olduğu konusunu bir yazılı soru 
önergesiyle AP’ye taşıdı. Baklava 
adını Türkiye’nin sahiplenmesinin 
haksızlık olduğunu savunan vekil 
önergesinde şöyle dedi: “Avrupa 
Komisyonu Türkiye’yi baklava-
nın keşfedildiği yer olarak görüyor 
ve tatlının korunmakta olan men-
şe adı ve korunmakta olan coğra-
fi işaretler listesine girişi bu bilgi-
yi içeriyor. AB Üye Devletleri için 
(aralarında Türkiye’nin olmadığını 
unutabiliriz korkusuyla) bu men-
şe ile rekabet etmek bu nedenle 
imkânsızdır. Listenin hedefi yük-
sek kaliteli tarımsal ürünlerin adla-
rını korumaktır. Ancak, tatlının ge-
leneksel üreticisi olan Yunanistan, 
şimdi baklava terimini her kul-
lanışında Türkiye’ye bir pay öde-
mek zorunda. Komisyon, özellik-
le Yunanistan’a zararlı bu şaşırtıcı 
topluluk dışı tercihli seçimini açık-
layabilir mi?”

Baklava 
Avrupa’yı 

ikiye ayırdı
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rerek, Rum toplumuna hayır de-
dirtmiştir. Kendi yönetimleri ta-
nınmışlıkla kalmıyor, AB üyesi de 
oluyordu. Türklerle niye anlaşma 
yapsın ki? Zaten KKTC tanınmıyor 
ve tecrit edilmiş durumda. Evet, 1 
Mayıs 2004’te Kıbrıs Rum Yönetimi 
resmen AB üyesi olmuştur. Kuzey 
Kıbrıs AB üyeliği dışında tutul-
muş ve AB yasaları da dolayısı 
ile Kuzeyde geçersiz sayılmıştır. 
Maalesef 2004’ten bu yana bir ar-
pa boyu yol alınamamıştır.

Yeni Vatan: Peki şimdi ne değiş-
ti? Bir anda bu kadar siyasi ak-
tör neden çözümü bu kadar faz-
la istiyor?

Seydali: Evvela 2013’te Kıbrıs 
Rum Devleti iflasın eşiğine gel-
miş, adeta batmıştır. Rus kara pa-
raları ile zengin olmuş Rum yö-
netimi, ansızın parasız pulsuz 
kalmıştır. Ancak Rus ve AB yar-
dımları ile ayakta durabilmiş-
tir. Tabiatı ile hezimete uğramış 
Rum kesimi, kendini büyük bas-
kılar altında hissetmeye başlamış, 
Anastasiadis’in tüm oyalamaları-
na rağmen çareyi çözüm aramak-
ta buldu. İkinci bir gelişme; Doğu 
Akdeniz’de bulunan petrol ve do-
ğal gaz rezervleri! 2010 senesin-
de, İsrail’in doğal gaz bulması ile, 
komşu ülkeler de aramaya baş-
ladılar. Amerikan şirketi Nobel 
Energy, Kıbrıs’ın etrafında da zen-
gin doğalgaz rezervleri tespit etti. 
Tabii ki bu gelişmeler siyasi, ticari 
ve ciddi jeostratejik yan etkiler ile 
de bağlantılı! Bölgesel savaş tehli-
kesi de buna dahil!

Yeni Vatan: Doğalgaz, sorunu 
daha da mı komplike etmiş olu-
yor? Ne düşünüyorsunuz?

Seydali: Tabii ki; sanki tarihsel 
ve siyasi sorunlar yetmezmiş gi-
bi, doğalgaz yüzünden sair güçler 
de soruna taraf oluyorlar! Mesela, 
büyük yatırımlarla işbirliğine gi-
ren Amerikan şirketi söz konusu! 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin 
tanımadığı büyük bir MEB bölge-
si ilan etmiş ve hatta İsrail ile or-
taklık anlaşmaları bile imzalamış. 
Niyet, İsrail sayesinde Türkiye’ye 
aba altından sopa göstermek! 
Rumlar bir yandan da Rusya ile 
flört ediyorlar! Türkiye, herhan-
gi bir oldu-bittiyi asla kabul et-
meyeceğini kesin bir dille açık-
lamıştır. Açıklamakla kalmamış, 
kendi araştırma gemisini gönder-
miş, sondajlar planlamıştır! Türk 
savaş gemilerinin bölgede boy 
göstermesi, Rumları korkutmuş, 
Amerika’yı alarma geçirmiş, çün-
kü Orta Doğu’daki en değerli iki or-
tağının (İsrail ve Türkiye) doğalgaz 
yüzünden savaşmasını katiyen is-
temiyor!

Yeni Vatan: Bu ani görüşmele-
re hazırlık ve diyalog yanlılığını 
Amerika’nın baskısına mı bağ-
lamalı?

Seydali: Evet, çözüm olmadan, bu 
doğalgaz rezervlerinin değerlendi-
rilmesi mümkün değil! Ukrayna ve 
Rusya ile ilgili yaşanan tatsız geliş-
meler, Rus gazına büyük bir bağ-
lılığı olan Avrupayı da korkutmuş 
ve Kıbrıs-İsrail gazının önem ve 
değerini artırmıştır. Türkiye ile an-
laşma olmadan İsrail ve Kıbrıs ga-
zının Avrupaya taşınması da çok 
zor görünüyor. Türkiye ile yapıla-
cak ortak çalışma, hem maliyeti 
düşürecek hem de büyük yatırım-
ları (Rumların zaten parası yok) 
gereksiz kılacak. Rumların alter-

natifi, Kıbrıs’ta maliyeti 12 milyar 
dolar olan sıvılaştırma tesisi kur-
mak ve gazı vapurlarla Avrupaya 
taşımaktır, ki bu hem pratik değil, 
hem de çok pahalıya mal olacak.

Yeni Vatan: Sayın Seydali; 50 
yıldır bu sorunla yaşıyoruz! 
Hakikaten bir şans görüyor mu-
sunuz? Tarafların tutumlarında 
bir değişiklik var mı?

Seydali: Evet görüyorum, ve 
bir şans değil, son şans ola-
rak görüyorum! Her iki tarafın 
da, görüşmelerin aşırı uçlarca 
sabote edilmesine izin vermeye-
cekleri görülüyor.Her iki tarafin 
da kaybedecekleri çok şeyler var. 
Ekonomik ve siyasi çıkarlar mut-
laka bir çözüm gerektiriyor. Çok 
yeni gelişmelerden bir tanesi, 
Rum ve Türk müzakerecilerin ay-
rı ayrı Ankara ve Atina ile doğru-
dan görüşmelerinin başlaması! 
Şimdiye kadar Yunanistan Kıbrıs 
Türkleriyle, Türkiye de Kıbrıs 
Rumları ile görüşmüyordu (ta-
nınma meselesi). İkinci ve tari-
hi bir gelişme de, Rum Ortodoks 

Kilisesinin tutum değiştirmesi.  
Başta da söylediğim gibi, Kıbrıs 
Sorunu’nun yaratıcısı Ortodoks 
Kilisesi (Makarios) idi. Dolayısı 
ile, Ortodoks Kilisesinin çö-
züme destek olması ve Kıbrıs 
Türklerini de doğrudan muha-
tap alması, çok şeylerin değiş-
tiğini gösteriyor. Bahusus Rum 
kesiminde, çözüm karşıtı ses-
ler veren gruplar (ELAM: merke-
zi Yunanistan’da olan, fanatik ve 
aşırı sağcı bir örgüt) mevcut, ama 
bunlar tabiri caiz ise marjinal 
gruplardan ibaret! Siyasi kararlı-
lık olduktan sonra bunların pa-
sifize edilmesi kolaydır. Evet, ak-
lı başında olan herkes, barıştan 
yana olmalı çünkü başka çare 
yoktur! Yani ya çözüm, ya çözüm 
– artık kimse savaş istemiyor! 50 
sene Kıbrıs Sorunu yetti ve arttı 
bile. Kıbrıs Rum ve Türk halkla-
rına daha parlak ve barış dolu bir 
gelecek dilerim.

Yeni Vatan: Sayın Seydali, 
görüşlerinizi bizimle paylaş-
tığınız için çok teşekkür edi-
yoruz.

Yeni Vatan: Küfi Bey, siz 
Avusturya’da Kıbrıs sorunu-
nu iyi bilen kişilerden birisiniz 
ve bu yönde yıllardır yorulma-
dan çalışıyorsunuz! Birleşmiş 
Milletler’in 50 yıldır çözmeye 
çalıştığı Kıbrıs sorununu bize 
kısaca özetler misiniz?

Seydali: Evet, Kıbrıs sorunu, ay-
nı Filistin sorunu gibi yıllardır 
bütün çabalara rağmen çözü-
lemedi. Çok kısaca özetleyecek 
olursak; 308 yıllık (1570-1878) 
Osmanlı hakimiyetinden sonra, 
Ada 82 yıllık bir süre için (1878-
1960) İngiliz idaresinde kalmış-
tır. Ortodoks Hristiyan olan Kıbrıs 
Rum toplumu 1950’de bir referan-
dum düzenleyerek ENOSIS (ada-
yı Yunanistan’a bağlamak) iste-
di! İngiliz müstemleke idaresi ve 
Kıbrıs Türk toplumu buna karşı 
çıktılar. 1955’te, Kıbrıs Ortodoks 
Kilisesi Başpapazı Makarios ve 
Yunanlı General Grivas, EOKA te-
rör örgütünü kurup, ENOSIS adına 
harekete geçirmiş ve 4 yıl boyunca 
kan dökmüştür. İngiltere, Türkiye 
ve Yunanistan’ın katkıları ile 1959 
Londra-Zürih anlaşmaları imza-
landı ve ‘’Kıbrıs Cumhuriyeti’’, 
bir Rum-Türk ortaklık devleti ola-
rak kuruldu (temsiliyet oranı: 
% 70 Rum, % 30 Türk). Maalesef 
bu cumhuriyet çok kısa ömür-
lü olmuş ve 1963’te, Makarios’un 
Anayasanın 13 maddesini tek yanlı 
değiştirmesi suretiyle devlet yıkıl-
mış, sivil harp başlamıştır (Aralık 
1963). Evet, bu şekilde meşhur 
Kıbrıs sorunu da doğmuş oldu. 
Mart 1964’te BM adaya, mavi bereli 
diye anılan Barış Gücü askerlerini 

göndermiş, ama 11 acı yıl boyun-
ca akan kanı durduramamıştır. 15 
Temmuz 1974’te, Yunan Ordusu 
ve Faşist Rumlar Makarios’a kar-
şı darbe yaparak, ENOSIS’i ilan et-
mişlerdi. Tam 5 gün sonra Ecevit-
Erbakan koalisyon hükümeti 
adaya müdahale etmiştir ve ada 
bugünkü kesin bölünmüş halini 
almıştır.

Yeni Vatan: Peki, bu kadar za-
man içerisinde ne gibi çözüm 
arayışları olmuş ve BM nasıl bir 
tutum almıştır?

Seydali: BM iki toplum liderleri ile 
(Makarios ve Rauf Denktaş) sayı-
sız görüşmeler organize etmiş, fa-
kat başarılı olamamıştır. Seneler 
geçmiş, BM Genel Sekreterleri 
(Kurt Waldheim, Perez De Cuellar, 
Butrous Ghali, Kofi Anan ve en son 
Ban Ki Moon) gelip geçmiş, ama 
ne fayda!

Yeni Vatan: Acaba neden? Hiç 
mi bir çözüme yaklaşamamış-
lar? Ne gibi bir çözüm üzerinde 
tartışmışlar?

Seydali: Nedeni çok basit; 1964’te 
BM Barış Gücü göndermek için, 
silah zoru ile Kıbrıs Cumhuriyetini 
yıkan tarafa ‘’Kıbrıs Cumhuriyeti’’ 
sıfatını vermiş ve bu çözümsüz-
lüğün temelini oluşturmuştur. 
Rumlar Kıbrıs’ın tümünde hakimi-
yet sağlamışlar, Türkler de ‘’Kuzey 
bizim’’ demişler. Evet, 2004 se-
nesinde, BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan’ın gayretleri ve AB/ABD 
desteği ile bir çözüm formülü ge-
liştirilmişti. Devlet yapısı federal, 

iki kesimli ve iki toplumlu olacak-
tı. Güneyde Rum, kuzeyde ise Türk 
kurucu devleti öngörülmüştü.

Yeni Vatan: Peki bu plan niye 
uygulanmadı?

Seydali: Annan Planını her iki 
tarafın referandumuna sundu-

lar. Türk tarafının EVET deme-
sine karşılık, Rum tarafı % 76 ile 
HAYIR demiş ve plan suya düş-
müştü. Bunun sorumlusu da bir 
yandan AB’nin çözümden evvel 
Rum tarafına AB üyeliği vaat et-
miş olmasıdır. Rum milliyetçi cep-
he, Papadopoulos liderliğinde, 
AB üyeliğini çantada keklik gö-

SEYDALİ: “kIBrIs’ta Yenİ 
BarIŞ sÜreCİ sOn ŞanstIr”

Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği Başkanı Küfi 
Seydali, Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmeleri 

Yeni Vatan Gazetesi’ne değerlendirdi. Kıbrıs 
adasının siyasi tarihinden güncel gelişmelere 
birçok konudaki sorularımıza içtenlikle yanıt 

veren Küfi Seydali’yle yaptığımız röportajı siz-
lere sunuyoruz.

küFİ sEydalı
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Rot-Weiß-Rot – Karte nedir?

2011 yılında Yabancılar Kanu-
nunun değişmesiyle AB va-
tandaşı olmayan göçmenle-

re yönelik getirilen bir sistemdir. 
Vasıflı ve kalifiye göçmenlerin ya-

şadığı sıkıntıları azaltmak hedef-
lenmektedir. Herhangi bir kota 
uygulamasının aksine, net ve şef-
faf kriterlere göre verilen bir vize 
türüdür.

Kimler Rot-Weiß-Rot –

Karte’ye başvurabilir? 
Hangi alanlar için geçerlidir?

• Özel vasıflı elemanlar

•  Uzman iş gücü eksiği olan alan-
larda çalışanlar

H U k U k   Forum      

“rot-Weiß-rot – karte”
 nedir? kimler alabilir?

Avusturya’da vasıflı 
göçmenlere çalışma ve 

oturma imkânı sağlayan 
“Rot-Weiß-Rot – Karte” 
(Kırmızı-Beyaz-Kırmızı 

– Kart) uygulaması, 
2011 yılında Yabancılar 
Yasasının değiştirilme-

siyle yürürlüğe girdi. 
Uygulamanın hem yeni 

olması, hem de topluma 
doğru ve net biçimde 

aktarılmaması sebebiyle 
vatandaşlar başvuru nok-
tasında çeşitli sıkıntılarla 

karşı karşıyla kalıyorlar. 
Bürokratik zorlukları 

aşmak ve daha fazla bilgi 
sahibi olmak için Rot-
Weiß-Rot – Karte hak-
kında merak edilenleri 

özetlemeye çalıştık.

•  “Schlüsselkraft” adı verilen  
kilit iş gücü grubu

•  Öğrenimini tamamlamış kişiler
 
•  Kendi işinin sahibi olan kişiler 
(Selbständig)

• Başka bir AB ülkesinde süresiz 
oturma izni (“Daueraufenthalt 
EU”) sahibi olanlar

Nereye başvurulması gerekir?

Rot-Weiß-Rot – Karte için Magis-
tratlara başvurulabilir. Başvuranin 
işi ile ilgili konularda Magistratlar, 
dosyanızı kısa adı AMS olan İş 
Kurumuna yönlendirir.

Rot-Weiß-Rot – Karte adlı vize 
ne kadar süreli verilir?

Kartın süresi 1 yıllıktır. AB vatan-
daşı olmayan kalifiye iş gücü-
ne sahip kişilere, iş aramak için 
Avusturya’ya gelip ülkede kalabi-
lecekleri 6 aylık özel bir vize veri-
lir (Jobseeker - Visum). Bu vizeye 
başvuru yapılırken AMS’ten kişi-
nin kalifiye durumunu gösteren 
gerekli belgeyi almak şarttır.

Vizenin ön şartları nelerdir? 
Rot-Weiß-Rot – Karte hangi sta-

tülerde alınabilir?

Özel kalifiye iş gücü (‘’Besonders 
Hochqualifizierte’’) statüsünde 
başvuranlar için; gerekli olan mi-
nimum puanı sağlamak (70 ve üs-
tü) ve vasfına uygun yönde tam 
zamanlı ve normal maaşlı bir iş 
bulmak. Uzman iş gücü eksiği olan 

alanlarda çalışan (‘’Fachkräfte in 
Mangelberufen’’) statüsünde baş-
vuranlar için; bir alanda meslek 
eğitimi görmüş olmak, bu kate-
goride belirlenmiş olan minimum 
puanı sağlamak (50 ve üstü) ve en 
az asgari ücretli maaş alınan tam 
zamanlı bir iş sahibi olmak. Kilit iş 
gücü (“Schlüsselkraft”) statüsün-
de başvuranlar için; gerekli olan 
minimum puanı sağlamak (50 ve 
üstü), üst vergiye tabi tam zaman-
lı bir iş sahibi olmak ve AMS kont-
rolü (herhangi bir Avusturya va-
tandaşı aynı şartlara göre bu iş 
pozisyonunu almaya uygun olup 
olmadığına dair). 

Öğrenci statüsünde başvuranlar 
için; Avusturya’da Diplom veya 
Master programını başarıyla bi-
tirmiş olmak ve belirlenen mikta-
rın üstünde maaşla tam zaman-
lı iş sahibi olmak. Mezun olmuş 
yabancı öğrenciler için bir puan 
sistemi uygulanmamaktadır. Rot-
Weiß-Rot – Karte başvurusun-
da bulunan üniversite mezunla-
rına, gerekçeli başvuru yaptıkları 
takdirde bir kerelik olmak üzere 6 
aylık bir vize verilir. Başvuran ki-
şi bu süre içinde Avusturya’da iş 
bulmak zorundadır. 

Serbest meslek (“Selbständige 
Schlüsselkräfte”) statüsünde baş-
vuranlar için; başvuranın icra et-
tiği işin ekonomi için yararlı olup 
olmadığının kontrol edilmesi, 
özellikle de yatırım yapılacak pa-
ra miktarı ve istihdam sağlanıp 
sağlanmaması konusunda. Bu 
başvuruların olumlu karşılanma-
sı için iş adamının başarısından 

çok, açılacak işin topluma ve eko-
nomiye getirecek yararı göz önün-
de bulundurulur. Yatırım miktarı-
nın büyüklüğü, işletmenin başka 
insanlara iş imkanı sağlaması, 
başvuranın Avusturya’ya teknolo-
jik bir yenilik veya tecrübe avan-
tajı getirmesi ve açılacak şirketin 
bölge için özel bir önem taşıması 
gibi şartlar dikkate alınır.

Başka bir AB ülkesinde süresiz 
oturma izni (“Daueraufenthalt 
EU”) sahibi olanlar için; konten-
jandan bir yerin boş olması ve 
AMS’nin Rot-Weiß-Rot – Karte 
için bildirisinin başvuruda veril-
mesi gerekir.

Başvurumu ne zaman yapmalı-
yım? Başvuru tarihleri hakkın-

da bilgi alabilir miyim?

Rot-Weiß-Rot – Karte’ye yapacağı-
nız başvurunun, işe başlama tari-
hinden en az 8 hafta önce yapıl-
ması gerekir. “Fachkraft in einem 
Mangelberuf” statüsündeki baş-
vuruların en geç 5 Kasım 2014’e 
kadar yapılması şarttır.

Hangi kuruma başvurmalıyım?

Başvurunuzu nerede yapacağı-
nız nerede yaşadığınıza bağlı ola-
rak değişir. Yurtdışında yaşayan-
lar Avusturya’nın yurtdışındaki 
temsilciliklerine (büyükelçilik-
ler ve konsolosluklar) başvura-
bilirler. Yurtiçinde ikamet eden-
ler ise bağlı oldukları Magistrat’a 
başvuru yapabilirler. İlgili kurum 
8 hafta içinde olumlu veya olum-
suz bir cevap vermek zorundadır. 

Cevabın zamanında verilmesi için 
belgelerin eksiksiz olması gerekir.

Başvuruda hangi belgeleri 
götürmeliyim?

• Geçerli pasaport

• “Geburtsurkunde” adlı doğum 
belgesi

•  1 yıldan eski olmayan resim (45 x 
35 mm boyutlarında)

•  Yaşanılan yere dair belgeler (ev 
tapuları, kira kontratı gibi)

•  Sağlık sigortası

•  Kişinin mali durumunu gösteren 
belgeler (maaş bordrosu, iş kont-
ratı, emekli maaş bordrosu, ban-
kada bulunan hesap çıktısı gibi)

Başvurusunun statüsüne göre ek 
belgeler istenmektedir (örneğin: 
öğrenciler için okul diploması). 
Her grup için istenilen belgelerin 
tam listesini Magistrat’tan öğrene-
bilirsiniz.

Başvuru sürecindeki 
masraflar nelerdir? Kaç para 

ödemem gerekiyor?

Ücret: 100 Euro
Ek başvuru masrafları: 20 Euro 
(Fotoğraf ve imza ücreti) Rot-Weiß-
Rot – Karte ile ilgili başvuru ve bü-
tün prosedüre ait ayrıntılı bilgiye 
https://www.help.gv.at/Portal.
Node/hlpd/public/content/12/
Seite.120308.html adresinden ula-
şılabilir.
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Vi y a n a’d a  y a ş a y a n 
Türkiye göçmeni Osman 
K., Haziran 2013’te an-

sızın ortalıktan kayboldu. 
Oğullarından uzun süre ha-
ber alamayan ve nerede ol-
duğunu bilmeyen aile,  oğul-
larının bulunması için çareyi 
resmi makamlara başvurmak-
ta buldu. Gerçek, Anayasayı 
K o r u m a  K u r u m u ’ n u n 
(Verfassungschutz) yaptığı 
araştırma sonucu ortaya çık-
tı. 20 yaşındaki Osman K.’nın, 
Skype ve Facebook aracılığıyla 
kardeşleriyle iletişimde olduğu 
ve Suriye’de bir El-Kaide kam-
pında ‘bomba atma ve ateş et-
me’ eğitiminde olduğu bilgisi-
ne ulaşıldı. 

“Kamp hikâyesi palavra. 
Aslında ben amcamların ya-

nındaydım”

Gözlerden uzak geçen yakla-
şık 6 aydan sonra Osman K. 
Viyana’ya döndükten hemen 
sonra tutuklandı ve hakkında 
“bir terör örgütüne katılmak-
tan” dava açıldı. Mahkemede 
iddiaları  reddeden sanık 
Osman, “Kamp hikâyesi palav-
ra. Olayın aslı, ben Türkiye’nin 
doğusunda amca ve teyzemle-
rin yanında tatildeydim” diye 
konuştu.

Hakim Norbert Gerstberger, 
mahkemedeki savunmayı 
inandırıcı bulmamış olacak 
ki, sabırlı bir şekilde bir daha 
sormayı uygun gördü: “Bir da-
ha düşünün, neredeydiniz?” 
“Tatil” yanıtında ısrar eden 
Osman’ın iddialarının doğru-
lanması için amca ve teyzesi 
Viyana’daki mahkemeye tanık 
olarak çağrıldı.

2013 yılında ansızın ortalıktan kaybolan 20 
yaşındaki Osman, 6 ay sonra Avusturya’ya 
döner dönmez yakalandı. İddialara göre bu 

süre içinde El-Kaide kamplarında olan ve mili-
tan olarak eğitim gören genç, mahkemede ise 
Türkiye’de tatil yaptığını söyledi ve iddiaları 

reddetti.

Viyanalı türk 
el-kaide’ye katıldı, 

kendini “tatildeydim” 
diye savundu

Teknolojinin ilerlemesi ve 
akıllı telefonların neredey-
se herkesin hayatının içine 

girmesi, birçok vatandaşta ‘’Ben 
takip ediliyor muyum’’ korkusu-
nu da beraberinde getiriyor. Bir 
yandan Google gibi şirketlerin her 
fırsatta telefonunuzu ve özel bil-
gilerinizi senkronize etmesi, bir 
yandan siyasette son dönemde ya-
şanan dinleme skandalları, insan-
ların internette dolaşırken çok da-
ha fazla dikkatli olmasına sebep 
oluyor. Bazı durumlarda parano-
yaya kadar varabilen bu korkuya 
karşı, Google gibi uygulamalara 
alternatif metodlar ortaya çıkıyor. 
‘’Sizi takip etmeyen arama moto-
ru’’ sloganıyla ortaya çıkan Duck 
Duck Go da bunlardan birisi.

Google’da aradıklarım NSA
 tarafından kullanılıyor

Bu tür yeni arama yollarının or-
taya çıkmasından sonra inter-
nette ‘’Google kullanmayın’’ 
çağrıları yapılırken, bir internet 
kullanıcısı şu yorumda bulun-
du: ‘’Takip edildiğimiz için artık 
Google arama motoru kullanmı-
yorum. Eğer Google’da birşeyler 
ararsam, bu arama sonuçlarının 
potansiyel olarak NSA tarafın-
dan kullanabileceğini biliyorum. 
Bu şekilde ne tür şeylere ilgim 
olduğu da deşifre olmuş oluyor. 
Duck Duck Go gibi siteler, anah-
tarlama sistemi sayesinde takip 
edilmeyi ve bilgilerin paylaşımı-
nı engelliyor.’’

google’a 
alternatif arama 

motoru

Avusturya Anayasa Mah-
kemesi’nin (Obere Geri-
chtshof, OGH) verdiği ka-

rara göre Santander Consumer 
Bank adlı bankanın birçok kez 
hukuksuz olarak müşterilerine 
olması gerektiğinden yüksek kre-
di faizleri uyguladığı ortaya çık-
tı. 10.06.2010’dan itibaren geçerli 
olan tüketici kredisi yönetmeliği-
ne ve belirlenmiş sınırlara uyma-
yan banka, birçok kez müşterile-
rin hesaplarından fazla paralar 
kesti.

Ödediğim fazla parayı nasıl 

geri alabilirim?

Tüketici Bilgilendirme Derneği 
(VKI), Santander Consumer 
Bank’a fazla meblağ ödemek zo-
runda kalan vatandaşlara yöne-
lik bir hizmet başlattı. Bu kap-
samda dernek, mağdur olanları 
fazla ödedikleri bu paraları ge-
ri almak için ücretsiz olarak des-
tekliyor. Kampanya kapsamın-
da dernek, bu konuda şikayetçi 
olan kişilerin durumunu inceli-
yor, bankayla müşteri adına ile-
tişime geçiyor ve fazla alınan pa-
rayı geri talep ediyor. Derneğe 

başvurmak için ise 2 şart aranı-
yor: 11.06.2010 tarihinden sonra 
Santander Consumer Bank’tan 
tüketici kredisi almış olmak ve 
bir kredi sigortasını tamamlamış 
olmak. 

Kredi faizi fazla hesaplandı, 76 
Euro’yu geri alma hakkı doğdu 

Bu bağlamda bir örnek gerekir-
se; 3 yıl süreli alınan 847 euro-
luk bir krediyi ele alalım. Bu pa-
ra 66,34 euroluk kredi sigortası ile 
birlikte 913,34 toplam euro olu-
yor. 36 ayda ödenmek şartıyla ay-

lık 30,48 euroluk bir ödeme orta-
ya çıktı. Ancak yapılan kontrolün 
ardından bankanın fazla oranla 
kredi verdiği anlaşılınca, nomi-
nal faiz oranı yeniden belirlendi 
ve % 4,11’e düşürüldü. Yeni hesa-
ba göre aylık ücret de 30,48’den 
28,36’ya indi. Bu durum da fazla 
alınan 76 euronun geri talep edil-
mesini gündeme getirdi Bu konu-
da daha fazla bilgi almak (Türkçe 
hizmet de veriliyor) ve tüketici 
derneğiyle iletişime geçmek için 
http://verbraucherrecht.at/cms/
index.php?id=2204 adresini kul-
lanabilirsiniz.

Ödediğiniz fazla kredi faizini geri alın

rezalet: santander Consumer  
Bank fazla kredi faizi almış

Avusturya Anayasa Mahkemesi, Santander Consumer Bank‘ın müşterilerinden fazla kredi 
faizi aldığına kanaat getirdi. Kısa adı VKI olan, Sosyal İşler Bakanlığa bağlı Tüketici Bilgi-

lendirme Derneği, fazla ödenen bu paraların nasıl geri alınabileceği konusunda Yeni Vatan 
Gazetesi ile irtibata geçti. 
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Son dönemde yaşanan kriz 
ve beraberinde getirdiği 
ekonomik darboğazın pi-

yasaları derinden etkilemesi, 
devletleri yeni kaynaklar arama-
ya ve borçlanmaya sevk ediyor. 
OECD’nin ortaya koyduğu ista-
tistiklere göre, 34 OECD ülkesi-
nin devlet borcu İkinci Dünya 
Savaşı düzeyine ulaştığı açıklan-
dı. Buna göre 34 OECD ülkesi, bu 
yıl içinde 10.600 milyar dolar kre-
di almayı taahhüt etti. İki yıl ön-

ce bu sayı 400 milyar dolar sevi-
yesindeydi. 

Borçlar İkinci Dünya Savaşı 
sonundan daha kötü seviyede

Uzmanlar bu tür büyük borçla-
rın kapatılmasının zor olduğu ko-
nusunda uyarıyor. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra da benzer bir 
kriz yaşayan büyük devletler, sa-
vaş sonrası askeri harcamaların 
kesilmesi ve kalkınma planlarının 

hazırlamasıyla büyüme yaşamış 
ve bu borçları düşük faiz ve yük-
sek enflasyon politikasıyla azalt-
mıştı. Ancak ekonomistler, günü-
müzde yaşanan krizin o dönemle 
karşılaştırılamayacağı ve şartların 
çok farklı olduğu konusunda birle-
şiyor. Günümüzde de faizlerin dü-
şük olmasına rağmen, Avusturya 
ve Almanya gibi ülkelerde enflas-
yonun artırılmasının ekonomiye 
ölümcül zararlar vereceği de yine 
öne çıkan fikirler arasında.

Avusturya’nın kredi
 notu AA+

Son dönemde yoğun olarak 
tartışılan Hypo krizine ve ya-
pılan reformlara rağmen, 
Avusturya’nın kredi notunun 
Standard&Poors’a göre AA+ ola-
rak kalması bekleniyor. Buna 
karşılık ülkenin borç seviyesinin 
gayrısafî yurtiçi hâsılaya (BIP) 
oranının bu yıl yüzde 70,5’ten 
yüzde 80’e çıkması bekleniyor.

Devletlerin borcu rekor seviyede
OECD’nin yaptığı araştırmaya göre, endüstri ülkelerinin borçları İkinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Devletler borç batağının içinde yüzüyor.

Viyana Girişimciler Derneği 
(‘’Wiener Unternehmer 
Vereinigung’’) tarafından 

düzenlenen toplantıya Polonya’nın 
Viyana Büyükelçiliği Sekreteri Jan 
Walkiewicz ve Polonya Ticaret 
Ataşesi Jerzy Jedrzejewski’nin ya-
nı sıra, Polonya’da başarılı olan 
Türk iş adamları da hazır bulundu. 
Toplantının ana gündem maddesini 
Polonya’ya yatırım imkanları oluş-
turdu. Polonya’nın ekonomik perfor-
mansı, yatırım çeşitliliği ve Polonya-
Türkiye yatırım ilişkileri konuları da 
detaylı bir şekilde konuşuldu.

Avusturya’daki iş adamlarına 
davet

Polonya’nın coğrafi, ekonomik, 
sosyal kısa bir tanıtımı yapıldık-
tan sonra Polonya’nın büyüklüğü 
ve AB ekonomisi için önemine vur-

gu yapıldı. Viyana Büyükelçiliği 
Ataşesi, Avrupa’da 1 numara-
lı elektronik eşya üretici ülkenin 
Polonya olduğunu, ancak bunu 
çok az kişinin bildiğini ifade etti. 
Jedrzejewski, ticari ilişkileri geliş-

tirmek ve yatırım imkanlarını artır-
mak amacıyla Avusturyalı iş adam-
larını Polonya’ya davet etti.

Toplantının dikkat çeken bir baş-
ka özelliği de, bugüne kadar 

Polonya’da iş yapmış ve başarı-
lı olmuş iş adamlarının başarı hi-
kayelerini anlatmalarıydı. Verimli 
geçen toplantıda, gelecekte yapı-
lacak yatırımlar ve işbirlikleri için 
olumlu mesajlar verildi.

Polonya’da ekonomik yatırımlar
	 GLASEREI

Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

	 CAM	BİZİM	İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
	 0699	110	49	021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI	TAYFUN	

Vİyana Ve nİederösterreİch çeVresİ Ve köylerİ

telefon:	01/	943	69	15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16

Yapılması sürülen Gotthard 
Base Tüneli Alpleri delecek 
olan en uzun tünel olacak. 

Erstfeld ve Bodio arasında yer ala-
cak 57 km uzunluğundaki tünelin 
yapımının önümüzdeki yıllarda 
tamamlanması ve 2016’da hizme-
te açılması planlanıyor. 

Tünel bir Türk firması 
imzası taşıyor

Ankara merkezli  Rönesans 
İnşaat’ın İsviçre’deki “Alpine 

Bau” şirketini satın alması sonu-
cu, Avrupa’nın ve dünyanın en 
büyük tüneli projesinde de yer 
almış oldu. Projede aynı zaman-
da Alpiq In Tec, Alcatel-Lucent 
Schweiz/Thales Rss, Balfour 
Beatty Rail firmaları da görev alı-
yor. Tünel kullanıma açıldığın-
da, Rotterdam-Genova arasın-
daki hızlı tren hattı da hizmete 
sokulmuş olacak. İsmini altın-
dan geçtiği Gotthard dağ kütle-
sinden alan tünelin toplam ma-
liyeti ise 9,5 milyar euro olarak 

hesaplandı. İki tüp geçitten olu-
şacak tünel, Alp Dağları doğası-
nın korunması ve ulaşımı kolay-
laştırmak amacı taşıyor. 

Dünyanın en uzun 
tüneli olacak

Dünyanın en uzun tüneli Japon 
adalarındaki Seikan Tüneli ola-
rak göze çarparken, bu tünelin 
uzunluğu 53,8 km. Gotthard Base 
Tüneli’nin bitmesiyle “en uzun 
tünel” unvanı İsviçre’ye geçecek 
(57 km).

Hızlı trenle Zürich-Milano arasını 2 saat 40 daki-
kaya düşürecek olan Gotthard Base Tüneli’nin 

2016’da bitmesi bekleniyor. Alp Dağlarının altından 
İsviçre-İtalya arasındaki raylı ulaşımı çok kısa 

süreye indirecek olan tünel bir Türk firması 
tarafından yapılıyor olup, dünyanın en uzun tüneli 

sıfatını kazanacak.

57 kilometre-
lik İsviçre-İtalya 
tüneli türk eseri
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Resmi verilere göre 
Avusturya’da Mart 

ayında 400 bin-
den fazla insan 

işsiz durumdaydı. 
Uzmanlar işsizliğin 

artabileceği konusun-
da uyarırken, Sosyal 

İşler Bakanı Rudolf 
Hundstorfer kabahati 

Paskalya Pazarında 
buldu. Bütün bu 
verilere rağmen 

Avusturya, iş piyasası 
olarak AB içinde en 

iyi ülke konumunda.

Mart sonu itibariyle kısa 
adı AMS olan Avusturya 
İş Kurumu’na 319.175 ki-

şinin işsiz olarak kayıtlı olduğu 
bildirildi. Bu sayıya sene içinde 
kurslara katılan yüzde 9’luk ke-

simi de eklediğimizde toplam iş-
siz sayısı 402.223’e ulaşıyor. Bir 
önceki seneyle kıyaslandığında 
yüzde 9,8’lik bir artış göze çar-
pıyor. Bu hesaplara göre Mart 
2014’teki işsizlik oranı yüzde 8,4 
olarak belirlendi.

İşsizlik rekoru 1953’te 
yaşandı: % 8,7

Tahminlere göre 2014’te yılın ge-
neline yayılan işsizlik oranı-
nın yüzde 8,1 olması bekleniyor. 
Avusturya’daki rekor işsizlik dü-
zeyi 1953’te yaşanırken (% 8,7), bu 
yıl beklenen işsizlik oranı da teh-
like çanlarının çaldığı yorumla-
rı yapılmasına sebep oldu. Sosyal 
İşler Bakanı Rudolf Hundstorfer 
verileri yorumlarken, Avusturya 

iş piyasasının uzun süreli istik-
rardan biraz uzak olduğunu ifade 
etti ve ekledi: “Ancak işsizlik ala-
nında eskiden yaşanan iki basa-
maklı ani artışlar da geride kaldı.” 
Mart ayı işsizlik verilerindeki artı-
şı da değerlendiren Hundstorfer, 
“İşsizlik verilerinin Mart için yük-
sek çıkması anlaşılabilir bir du-
rum. Çünkü geçtiğimiz sene 31 
Mart Paskalya pazarı olduğu için, 
birçok insan geçen sene farklı 
branşlarda çalışıyordu. Bu sebep-
le bu seneki işsizliğin yüksek çık-
ması normal” diye konuştu.

Avusturya AB içinde bir numara

Avrupa Birliği ülkeleri açısından 
işsizlik verileri kıyaslandığında 
Avusturya’nın durumu hiç de kötü 
değil. İş gücü piyasası endeksinde 
Avusturya yüzde 4,8’le en az işsiz-
lik yaşanan ülke olarak göze çar-
parken, onu yüzde 5’le Almanya iz-
ledi (2.). AB ortalaması yüzde 10,8 
oranında seyrederken, işgücü pi-
yasasının en kötü olduğu ülkeler 
Hırvatistan (% 18,8), İspanya (% 
25,8) ve Yunanistan (% 27,5) oldu. 

avusturya’da işsizlik % 10 arttı

İçişleri Bakanı Johanna Mikl-
Leitner, hırsızlara verilen mi-
nimum cezanın 6 aydan 1 yıla 

çıkarılmasını önerdi. Yayınlanan 
güncel kriminal suçlar raporuna 
göre dairelere ve evlere yapılan 
soygunlarda yaşanan yüzde 7,2’lik 
artış, İçişleri Bakanı’nı harekete ge-
çirdi. Buna göre cezalarda gözle gö-
rülür bir artış yaşanabilir.

Adalet Bakanı’ndan 
teklife yeşil ışık

Yürürlükte olan yasaya göre eve 
giren hırsızlar 6 aydan 5 yıla ka-
dar hapis cezalarıyla yargılanır-
ken, İçişleri Bakanı Mikl-Leitner, 
bu minimum sürenin 1 yıla çıka-
rılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde Adalet Bakanı Wolfgang 
Brandstetter’le bu konuda bir 
görüşme yaptığı en yakın kay-
naklardan teyit edilen İçişleri 

Bakanı’nın, Adalet Bakanı’ndan 
bu konuda büyük destek aldı-
ğı belirtildi. Projenin önümüz-
deki süreçte tasarı haline gelip, 
Bakanlıklardaki uzmanlar, sav-
cılıklar, hâkimler ve mahkemeler 
tarafından değerlendirileceği ve 
gerekli görüldüğü takdirde Ceza 
Yasası’nda değişiklikler yapılaca-
ğı gelen bilgiler arasında.

“Hırsızlar bu cezalara 
gülüp geçiyordur”

Hırsızlıkla ilgili yasaların değişti-
rilmesini ve yeni uygulamanın 2015 
ile birlikte yürürlüğe girmesini di-
leyen Mikl-Leitner, “Şehirlerde ya-
şanan hırsızlık olaylarının kesin-
likle önüne geçilmesi lazım” diye 
konuştu. “Hırsızlık ve evlere soy-
gun insanın en özel alanına gir-
mektir ve büyük bir travma ya-
ratabilir. Bu yüzden bu alandaki 
cezaların artırılması gerekir” diyen 
İçişleri Bakanı, yürürlükte olan ya-
saların soyguncuları yeterince kor-

Son dönemde başkent Viyana başta olmak üzere ev soygunlarının 
büyük bir artış göstermesi, yetkilileri harekete geçirdi. İçişleri Bakanı 

Johanna Mikl-Leitner, hırsızlara uygulanan minimum cezaların artırıl-
masını, bu vesileyle caydırıcı bir hale gelmesini talep ediyor.

ev soyan hırsıza ceza 
artacak mı?

kutmadığını belirtti. Leitner, 
“Birçok hırsız, 6 aylık minimum 
cezaya gülüp geçiyordur. Bu se-
beple minimum cezanın iki ka-
tına çıkarılmasında yarar var” 
dedi. 

Başkonsolos Evren, Mart 
ayında yaptığı iş zi-
yaretleri  kapsamın-

da Tirol Eyalet Parlamentosu 
Başkanı Herwig van Staa, 
Innsbruck Belediye Başkanı 
Christine Oppitz-Plörer, Tirol 
Ticaret Odası Başkanı Jürgen 
Bodenseer ve Telfs Belediye 
Başkanı Christian Härting ile 
bir araya geldi. Başkonsolos 
Evren, Eyalet Parlamento 
Başkanı Herwig van Staa’yla 
yaptığı görüşmede, Türk top-
lumunun Avusturya’ya ekono-
mik, sosyal ve kültürel başta 
olmak üzere birçok alanda kat-
kı sağladığını belirtti. 2014 yı-
lının Türkiye’den Avusturya’ya 
olan iş gücü göçünün 50. yıl-
dönümü olduğuna dikkat çe-
ken Başkonsolos, Türk köken-
li vatandaşların son yıllarda 
siyasette de aktif olmalarını 
olumlu karşıladığını ifade etti. 
Parlamento Başkanı van Staa, 
Başkonsolos Evren’in ziyare-
tinden duyduğu mutluluğu ifa-
de ederken, Ankara’da TBMM 
binası ve bir dizi eserin mi-
marı olan Avusturyalı mimar 
Clemens Holzmeister’in Tirol 
doğumlu olduğuna dikkat çek-
ti ve iki ülke arasındaki bağ-
lara vurgu yaptı. Innsbruck 
Belediye Başkanı Christine 
Oppitz-Plörer’i makamında zi-
yaret eden Başkonsolos Evren, 
görüşmede Avusturya Türk 
toplumunun iki ülke arasında 

bir bağ oluşturduğuna dikkat 
çekti. Belediye Başkanı Plörer 
de Türkiye’nin köklü bir kül-
türel ve tarihi zenginliğe sa-
hip olduğunu ve bu zenginli-
ğin Avrupa’da daha etkin bir 
şekilde tanıtılması gerektiği-
ni belirtti.

Başkonsolos Evren’in Tirol 
Ticaret Odası Başkanı Jürgen 
Bodenseer ile gerçekleştirdi-
ği görüşmenin gündem mad-
desini Tirol eyaleti ve Türkiye 
arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkiler oluşturdu. Toplantıda 
Ticaret Odası ve Tirol’de faa-
liyet gösteren iş adamları ara-
sındaki işbirliğinin artırılması 
konusu ele alındı.

Te m a s l a r ı n  s o n  ayağ ı n-
da Telfs Belediye Başkanı 
Christian Härting ile görüşen 
Başkonsolos Evren, Türk aile-
lerin çocuklarının anaokulun-
dan itibaren hem Türkçe hem 
Almanca öğrenmelerinin öne-
mine değinirken, Telfs’teki 
anaokullarında üç yaşından 
itibaren Türkçe eğitimi veril-
mesini örnek bir uygulama 
olarak niteledi. Belediyenin 
uyum alanındaki çalışmaları-
nı yakından takip ettiğini be-
lirten Evren, önümüzdeki sü-
reçte Belediyeyle farklı birçok 
alanda olan ilişkilerini geliş-
tirmek istediklerini sözlerine 
ekledi.

salzburg Başkonsolosundan önemli ziyaretler

FPÖ lideri Heinz Christian 
Strache’nin Facebook sayfa-
sına provokatif yorum yazan 

kişi, 600 euro para cezasına çarp-
tırıldı. 35 yaşındaki adam, mahke-
mede ‘’Yabancılara karşı değilim’’ 
diyerek kendini affettirmeye çalış-
sa da, Müslümanlar aleyhine kış-
kırtma yaptığı gerekçesiyle mahke-
me tarafından 600 euro para cezası 
ve 5 ay şartlı hapisle cezalandırıldı. 
Hakim Thomas Kindermann inter-
netteki yorumu, ‘’Burada yazılanı 
hiç olumlu karşılamıyorum’’ diye 
değerlendirirken, herkesin yazdık-
larının hukuksal sonuçlarına kat-
lanmak zorunda olduğunu belirtti.

strache’nin 
Facebook 

sayfasındaki 
yoruma 600 € 

ceza

Eylül 2013‘te göreve geldikten sonra Salzburg bölgesi ve çevresinde Avusturyalı makamları ziyaretle-
rine devam eden Salzburg Başkonsolosu, geçtiğimiz dönemde de bir dizi temaslarda bulundu. 
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saygılarımı sunarım.”Süryani ce-
maati mensuplarının hazırladığı 
ve misafirlere sunduğu büfede oruç 
yemeği (etsiz) servis edilirken, ye-
meklerin Türk mutfağıyla büyük 
paralellik gösterdiği gözlemlendi. 
Aynı şekilde dua eden Süryanilerin 
ellerini açarak dua etmeleri ve 
‘Allah’ ve ‘rahmet’ kavramlarını 
kullanmaları da, gelenekler nokta-
sında birbirine bir hayli yakın olan 
Süryanilerle Müslümanların birçok 
ortak noktası bulunduğu yönünde 
yorumlar yapılmasına neden oldu. 
Dünyanın en eski kiliselerinden 
biri olan Süryani Ortodoks kilise-
sinin dünyada 150.000-300.000 ci-
varında mensubu bulunduğu tah-
min ediliyor. Kilise, Avusturya’da 
1974’te faaliyet göstermeye başla-
dı. Süryaniliğin resmi din toplumu 
statüsü kazanması ise 1988 yılın-
da gerçekleşti. Büyük bir çoğunlu-
ğu Viyana ve çevresinde yaşayan 
Süryanilerin Avusturya’daki top-
lam nüfusu ise 3000 civarında. 

Şükrü Aktaş: “Ruhani liderimiz-
le vedalaşmaya geldik. Allah 

rahmet eylesin. Herkese esen-
lik, sağlık ve barış diliyorum.”

Salman Piru: “Mardin 
Midyat’lıyım. Patriği çok sevi-
yorum, çünkü o bir barış insa-

nıydı.”

Bahdi Leyla: “Patrik sadece 
Süryaniler için değil, Hint ve 

Kıpti kiliseleri gibi diğer grup-
lar için de çok önemli bir kişilik-

ti. Doğuda barışın sağlanması 
ve savaşların sona ermesi için, 
Müslüman Hristiyan demeden 
tüm insanlığın huzura ermesi 

için çok çalıştı.”

Orhan Sönmez

Geçtiğimiz ay içinde vefat 
eden Süryanilerin dini li-
deri Ortodoks Patriği Mor 

Ignatius Zakka I. Iwaz, Viyana’da 
gerçekleşen törende son yol-
culuğuna uğurlandı. 13. bölge 
Lainzerstraße 154 adresinde bulu-
nan Süryani kilisesinde gerçekle-
şen törene katılımın bir hayli yo-
ğun olduğu gözlenirken, törene 
barış ve kardeşlik vurgusu dam-
gasını vurdu. 

Musul doğumlu Patrik bir 
barış elçisiydi

Bir festival havasında geçen 
Anma töreninde bir konuşma ya-
pan Avusturya Süryani Kilisesi 
Başpiskoposu Emmanuel Aydın, 
Musul doğumlu Patrik Zakka 
Iwaz’ın bir barış elçisi olduğuna 
vurgu yaptı. Aydın, Süryani dünya-
sının Ruhani liderine son görevini 
yerine getirdiğini ve onu anmak için 
burada toplandığını belirtti. Taziye 
dileklerini ileten siyasetçilere, dev-
let adamlarına ve din adamlarına 
teşekkür eden Aydın, konuşmasın-
da kilisenin artan rolüne ve kiliseler 
arasındaki diyalogun önemine vur-
gu yaptı. Aydın, anma etkinliğinde 
emeği geçen kadınlar başta olmak 
üzere herkese teşekkür etti.

Müslüman imamlar 
Patriğe saygılarını göstermek 

için elini öptüler

Anma töreninin ardından kısa 
bir sohbet fırsatı bulduğumuz 
Başpiskopos Aydın, Yeni Vatan 
Gazetesine de açıklamalarda 
bulundu: “Patrik Mor Ignatios 
Zakka I. Iwaz, Yakın Doğu’da bir 
barış elçisiydi. Müslüman, Şii ve 
Sünni demeden bütün mezhep 
gruplarının saygısını kazandı ve 
herkesin barış içinde yaşaması 
için her şeyi yaptı. Bunun en bü-
yük göstergesi Suriye’deki cena-
ze töreninde yaşandı. Müslüman 
imamlar Patriğin cenazesine ge-

lip elini öperek ona saygılarını 
gösterdiler.” 

Başpiskopos Aydın’dan mesaj: 
“Hangi din ve mezhepten olur-
sa olsun herkesi barış için ça-

lışmaya davet ediyorum”

Başpiskopos Aydın sözlerine şöyle 
devam etti: “Barış hepimizin ortak 
değeridir. Herkesin dini güzeldir ve 
farklılıklar da zenginliktir. Hangi 
din ve mezhepten olursa olsun her-
kesi barış, esenlik ve selamet için 
çalışmaya davet ediyorum. Bu vesi-
leyle bütün Müslümanları barış ve 
esenlik içinde kucaklıyorum. Yeni 
Vatan Gazetesi okurlarına sevgi ve 

Süryanilerin Ruhani lideri Ortodoks Patrik Mor Ignatius Zakka I. Iwaz, Viyana’da gerçekleşen 
görkemli törende anıldı. Süryani toplumu mensupları ve sevenlerinin son yolculuğunda yalnız 

bırakmadığı Patrik Iwaz’ın vedasında yüzlerce kişi hazır bulundu. Törende Patriğin hayatı 
boyunca benimsediği barış ve hoşgörü mesajı ön plana çıktı. 

Barış elçisi süryani Patrik 
Viyana’da dualarla uğurlandı

 Emmanuel 
Aydın

Birol 
Kılıç
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Annesini ziyarete giden Esra 
A. (29) ve 2 yaşındaki kızı 
Ceylin’in başına duyanla-

rı şaşkına uğratacak bir olay gel-
di. Öğretmen olan Esra A., kızı-
nı alıp yola koyuldu ve annesinin 
Meidling’deki evine geldi. 

Şikayet üzerine polisler 

kapıda bitti

Annesinin apartmanında oturan 
ve daha önce de aynı konuda tar-
tışma yaşanan komşu, küçük kı-
zın çok ses çıkardığını ve kendile-
rini rahatsız ettiğini iddia etmişti. 
Bu sebeple daha dikkatli olan ve 
annesine yaptığı ziyareti kısa tut-

mak isteyen Esra A., annesine ve-
da edip kapıyı açtığı sırada karşı-
sında polisleri buldu. Komşunun 
şikayeti üzerine oraya geldikleri-
ni söyleyen polisler, ceza vermeye 
çok hevesli olacaklar ki, Esra ve 
Serdal A.’nın evine ceza yolladılar.

Çevreyi rahatsız etmekten 

70 euro ceza

Çevreyi rahatsız ettikleri gerekçe-
siyle yazılan cezada, küçük Ceylin 
70 euro ödemek zorunda bırakıl-
dı. Aile cezaya itiraz etti ve bu mik-
tar 50 euroya düşürüldü. Anne Esra 
A., olay hakkında şöyle konuştu: 
‘’Anlayamıyorum, komşu direk po-
lisi aramak yerine bize gelip konu-
şabilirdi. Kızımın gürültülü yürüdü-
ğünü biliyorum. Ama sadece kısa bir 
süre için annemdeydim. O da öğle-
den sonra. Özellikle de dikkat etmiş-
tim çok gürültü yapmayalım diye.“  
Bundan sonra annesini ziyaret etme-
den önce komşuya haber vermek zo-
runda olan Esra A., kararı bu uygula-
mayı ‘’gülünç’’ olarak niteledi.

2 yaşındaki türk çocuğa ses 
çıkardığı için ceza gelince 

çocuk bile isyan etti

2 yaşındaki Ceylin, anneannesinin evinde gürültülü yürüdüğü gerek-
çesiyle, komşunun şikayet etmesi sonucu 70 Euro para cezasına 
çarptırıldı. Bundan sonra aile, anneanneyi ziyaret etmeden önce 
komşuya haber vermek zorunda. Avusturya basını olaya ilgi gösterir-
ken, Wiener Bezirkszeitung, Österreich ve Kronen Zeitung gazeteleri 
habere detaylı bir şekilde yer verdi.

Foto: Andreas Edler

Foto: Andreas Edler
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1989 yılından bugüne “Hz. 
Peygamber`i Anlamaktan 
Anlamaya” şiarıyla kutlanan 

Kutlu Doğum Haftasının bu yılki 
ana temasının “Hz. Peygamber, 
Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik 
Ahlâkı” olarak belirlendiğine işa-
ret eden Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez, mesajında şunları söy-
ledi: “Biz kardeşliği ondan öğren-
dik. O, bize kardeşliğin sadece bir 
retorik, bir söylem ve bir edebiyat 
olmadığını öğretti. Doğulu-Batılı, 
Arap-Acem, Türk-Kürt,  kadın-
erkek, zengin-fakir, şehirli-köylü, 
işçi-memur, eğitimli-eğitimsiz, 
kariyerli-kariyersiz gibi yapay tüm 
ayrımları, iman kardeşliğinin po-
tasında eritmeyi bize o öğretti. O, 
bize, kardeşi kardeşe bağlayan en 
yüce değerin sadece sevgi, ilgi ve 
muhabbet değil; aynı zamanda 
bir hak olduğunu bildirdi. Ona gö-
re müminler birbirine hak bağı ile 
bağlıdır. Hak bağının kurucusu 

ise bizzat Cenab-ı Hakk`ın kendi-
sidir. Nitekim ayette, `Hep birlik-
te Allah`ın ipine (Kur`an`a) sımsı-
kı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. 
Allah`ın size olan nimetini hatır-
layın. Hani sizler birbirinize düş-
manlar idiniz de o, kalplerinizi 
birleştirmişti. İşte onun bu nimeti 
sayesinde kardeşler olmuştunuz` 
buyurulmuştur.”

“Amacımız kardeşliği bir 
ahlâk ve hukuk konusu haline 

getirmektir”

Mesajında “Kardeşlik Hukuku ve 
Kardeşlik Ahlakı” ana temasının 

seçilme nedenlerini de aktaran 
Başkan Görmez, şöyle konuştu: “
Bir mezhebe, bir meşrebe, bir ide-
olojiye olan aidiyet ve mensubi-
yeti bizi asıl kardeş kılan İslâm`a 
olan mensubiyetin önüne geçirme 
hareketlerinin, İslâm coğrafyasın-
da yaygınlaşması bugün kardeşli-
ği yeniden inşa etmek için sefer-
ber olmamızı gerektirmektedir. 
Öyle ki Allah yolunda hizmet için 
meydana gelmiş birlikteliklerde 
dahi kardeşlik ahlâkı ve hukuku 
zaman zaman göz ardı ediliyor. 
Rahmet-i ilâhiyi bile kıskanarak 
birbirinin cennetinin yolunu kes-
meye çalışan kardeşlerin sayısı 

çoğalıyor. Kibir, buğz, öne geçme, 
riyaset, gıybet gibi yürekleri kemi-
ren ve ihlası eriten duygular, in-
sanların içinde kol gezip bulduğu 
bütün güzellikleri talan ediyor.”

“Evet, biz Müslümanlar için da-
ima bir geçici ve küçük; bir de 
kalıcı ve büyük aidiyet ve men-
subiyetlerimiz olmuştur. Bir ai-
leye, bir ırka, bir gruba, bir mez-
hebe, bir meşrebe, bir cemaate, 
bir ideolojiye olan intisabımız 
ve mensubiyetimiz geçici, kü-
çük mensubiyetlerimizdir. Asıl 
büyük aidiyet ve mensubiyeti-
miz, İslâm ailesine olan mensu-
biyetimizdir. Önemli olan şairin 
`İntisâbım tâ ezeldendir Cenâb-ı 
Ahmed`e` dediği gibi doğumu-
nun 1441. yıl dönümünü kutla-
dığımız Sevgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed Mustafa`ya (sas) 
olan intisabımızdır. Tarih boyun-
ca Müslümanlar için en büyük 
tehlike, küçük mensubiyetleri 
kimliğe dönüştürerek bu büyük 
mensubiyetin önüne geçirme-
ye kalkışmak olmuştur. Irkçılık, 
mezhepçilik, meşrepçilik ve ce-
maatçilik üzerinden kardeşlik 
hukukunu çiğnemek ve bizi kar-
deş kılan değerleri yok saymak, 
aslında Peygamber Efendimize 
olan intisabımızı hep gölgeleye 
gelmiştir.” “Bu duygu ve düşün-
celerle Kutlu Doğum Haftasının, 
bütün Müslümanların gönlünde 
kardeşlik duygusunun ve kardeş-
lik coşkusunun yeniden filizlenip 
yeşermesine, bütün davranışları-
mızda kardeşlik ahlâkı ve kardeş-
lik hukukunun yaşanmasına ve-
sile olmasını Yüce Rabbimden 
niyaz ediyor; başta ülkemiz ve 
gönül coğrafyamız olmak üze-
re bütün İslâm dünyasının Kutlu 
Doğum Haftasını kutluyorum. 
Cenab-ı Hak`tan en büyük niya-
zımız, Sevgili Peygamberimizin 
sık sık özlemini dile getirdiği kar-
deşler topluluğu olmaktan hiçbir 
zaman uzaklaşmamaktır.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 
görüntülü bir mesaj yayımladı.

Kutlu Doğum mesajı: 
“ kardeşiz. Mezheb ve meşreb 

ayrımı yapmayın”
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27 yaşında göreve gelen 
ve Avrupa’nın en genç 
Dışişleri Bakanı sıfatı-

nı elinde bulunduran Sebastian 
Kurz, Alman Die Welt gazetesi-
ne verdiği röportajda Türkiye 

hakkında çarpıcı açıklamalar-
da bulundu. Göreve geldiği gün-
den bu yana Türkiye’nin AB üye-
liği ile ilgili olumsuz açıklamalar 
yapan ve Türkiye’yi sık sık eleşti-
ren Kurz, Türkiye’nin önümüzde-
ki yıllarda AB üyesi olmayacağını 
söyleyerek ağzındaki baklayı tam 
olarak çıkarmış oldu. 

“Müzakereler çok yavaş 
ilerliyor”

9 Nisan tarihinde Die Welt gaze-
tesinde yayımlanan röportajda 
Ukrayna ve Kırım krizi başta ol-
mak üzere birçok konuya deği-
nen Kurz, Türkiye’nin AB üyeliği 
ile ilgili soruya ise şu yanıtı ver-
di: “Müzakereler zaten çok yavaş 
ilerliyor. Gelecek yıllarda Türkiye 
Avrupa Birliği üyesi olmayacak.” 
Kurz, Ankara hükümetinin uygu-
ladığı Twitter yasağı ve protesto-

culara yönelik şiddet gibi demok-
rasi karşıtı politikaların ülkenin 
imajına ve ekonomisine zarar 
verdiğini belirtti ve “Türkiye’nin 
hala ciddi bir şekilde AB’ye üye 
olmak istediğine kuşkuluyum” 
dedi.

“AB üyeliği için 
referandum şart”

Türkiye’nin bazı noktalarda hu-
kuk devletinden ve demokra-
siden giderek uzaklaştığını ifa-
de eden Dışişleri Bakanı, olaya 
AB çerçevesinden de bakılma-
sı gerektiğini vurgulayarak söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Diğer 
yandan Avrupa Birliği içinde 
Türkiye’yle ilgili şüpheler de ar-
tıyor. Avusturya gibi bazı AB ül-
kelerinde, bir ülkenin AB üyeliği 
için son sözü referandumda hal-
kın söylemesi öngörülüyor.”

KURZ: “türkiye önümüzdeki 
yıllarda aB üyesi olmayacak”

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Die Welt gazetesinde yayımlanan röportajında 
Türkiye’nin AB üyeliğine değindi. Kurz, ülkenin demokrasiden ve hukuk devletinden gittikçe 

uzaklaştığını belirtirken, Türkiye’nin üyeliğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Balkanlar ve Batı Trakya’da 
Osmanlı Devleti’nin ge-
ri çekilmesinden sonra o 

topraklardaki Türk ve Müslüman 
mirasına değer verilmemesi, ca-
milerin yıkılması, bakımsız bı-
rakılması gibi haberleri sık sık 
medyadan okumak mümkün. 
Ancak kültür ve mirasa yapılan 
bu haksızlıkları kınarken, kendi 
ülkemizdeki azınlıkların ve din 
toplumlarının değerlerine ve mi-
raslarına ne kadar değer verdiği-
mizi kendimize sormamız gere-
kiyor. 

Elazığ merkezde bulunan ve 
19. yüzyılın sonlarında yapı-
lan Ermeni Protestan Kilisesi’, 
1 9 7 3’ t e  “ T a r i h i  S ü r y a n i 
Kilisesi” olarak tescillenmiş. 
Anadolu’daki Hristiyan nü-

fusunun azalmasıyla işlevini 
kaybeden ve birçok kilise gibi 
sahipsiz bırakılan mekân, za-
man içinde un fabrikası, Salı 
pazarı, ahır olarak da kulla-
nılmış. 2007 yılında mima-
risi bozulmadan hastaneye 
dönüştürüleceği açıklaması 
yapılmasına rağmen hastane 
konusunda hiçbir gelişme ya-
şanmadı. Kilisenin bu günkü 
işlevi ise, otopark olarak kul-
lanılması.

Sadece bahçesinde değil, ay-
nı zamanda binanın içine de 
arabalar park ettiriliyor ve ara-
baların giriş çıkışı tarihi esere 
zarar veriyor. Kimse bu konu-
ya dikkat çekmezken, bir za-
manlar içinde ibadet edilen 
mekânın durumu içler acısı.

kilise otopark olarak kullanılır mı?

Müslüman nüfusun 
takımı

Müslüman nüfusun yoğun 
olarak yaşadığı Sancak 
bölgesi başkenti Novi 

Pazar’ın takımı olan FK Novi Pazar, 
Napredak Krusevac’a konuk oldu. 
Novi Pazar taraftarları, kardeş ta-

kım olan Fenerbahçe’nin formala-
rını giyip maça gidince, ırkçı teza-
hüratlara maruz kaldı. “Türklere 
ölüm” ve “Türkiye’ye gidin” gibi 
sloganlar atılan gruba, Türkiye’ye 
ve Bosna’ya küfürler edildi.

Polis müdahale etti, taraftar-
lar sahaya düştü

Irkçı saldırılar üzerine koltukları 
yerinden söküp sahaya atan ko-
nuk takım taraftarlarından bazı-
ları, polisin müdahalesi sonucu 
sahaya düştü. Maçın sonlarına 
doğru gerilim iyice artarken, ba-

zı taraftarlar dayak yedi. Yaşanan 
olaylar sonrası maç 84. dakikada 
durakladı ve Novi Pazarlı taraftar-
lar stadyum dışına çıkartıldı.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde ka-
payan Novi Pazar, ikinci yarıda 
yediği iki golle müsabakayı kay-
betti.

sırplar takımından ırkçı saldırı

Mahkeme reddetti, Yüksek 
Mahkeme bozdu

2010 yılında Fransa’dan 
vize aldığı gerekçesiyle 
Duisburg Havalimanından 

geri çevrilen iş adamı Osman 

Nuri Korca, olayı mahkmeye ta-
şıdı. Berlin İdari Mahkemesi ta-
rafından haksız bulunan Korca, 
karara avukatı aracılığıyla itiraz 
etti. Yüksek mahkeme, iş adamı-
nın itirazını haklı buldu ve ka-
rarı bozdu. 26 Mart 2014 tarihin-

de verilen kararda, 
Duisburg’a Siemens 
şirketine bir sunum 
yapmak amacıyla gi-
den ve havaalanın-
dan geri çevrilen iş adamının 
Almanya’ya 3 ayı aşmamak kay-
dı ile vizesiz giriş yapabileceği-
ne hükmetti.

İş adamlarına vize istenemez

Ancak bu ka-
rara da itiraz yolu açık 

bulunuyor. Türk iş adamının avu-
katı Temel Nal, ‘’Bu karara göre 
Almanya devleti, seyahat süresi 3 
ayı geçmemek kaydı ile şirketler-
le görüşmeye veya fuara katılma-
ya gelen Türk iş adamlarından vi-
ze isteyemez“ diye konuştu.

Türk iş adamı Osman Nuri Korca, 
Schengen vizesini Fransa 
Konsolosluğundan aldığı gerekçesi-
yle Duisburg Havalimanından geri 
çevrilmişti. Almanya‘ya dava açan ve 
bunu kazanan Korca, bundan sonra 
iş vizesi alacaklar için de örnek teşkil 

almanya türk iş 
adamlarından 

vize istemeyecek

İçişleri Bakanlığı ve Adalet 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 
ve ‘’çifte vatandaşlık’’ konusun-

da değişiklik öngören yasa tasarısı-
nın Bakanlar Kurulu tarafından ka-
bul edilmesi, Almanya’daki Türkiye 
göçmenleri tarafından memnuniyet-
le karşılandı. Buna göre artık yasada 
belirtilen şartları yerine getiren genç-

ler, 21 yaşından önce çifte vatandaş-
lık için başvurabilecek.  Hükümeti 
oluşturan Hristiyan demokrat CDU 
ve sosyal demokrat SDP partile-
ri, uzun süren tartışmalar ve pazar-
lıklar sonucu Almanya’da doğan ve 
yetişen gençlere yönelik çifte vatan-
daşlık hakkı tanınması konusunda 
uzlaşmaya varmıştı. Avrupa’nın en 

büyük göçmen ülkelerinden olan ve 
yaklaşık 3,5 milyon Türkiye göçme-
ninin yaşadığı Almanya’da çifte va-
tandaşlık yasası yeniden yapılırken, 
gözler 300 bini aşkın Türkiye göçme-
ninin yaşadığı komşu Avusturya’ya 
çevrildi. Avusturya hükümetinin 
önümüzdeki süreçte benzer bir adım 
atmayacağı ise merak konusu.

almanya’da çifte vatandaşlık geri geliyor
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7 Aralık yolsuzluk operasyo-
nu sonrası Fethullah Gülen 
Cemaati ile arası açılan AKP 

hükümetinin uyguladığı siyaset ve 
takındığı tavır, Türkiye’nin yanı sıra 
Avrupa ve tüm dünyada tepkilere se-
bep oldu. Tüm bu süreçte sessiz kal-
mayı tercih eden ve hiçbir tartışma-
ya dâhil olmayan Cumhurbaşkanı 
Gül, Avrupa’dan örnekler verdi ve 
isim vermeden AKP hükümetine 
eleştirilerde bulundu.

Bireysel hak ve özgürlükler-
de Batıyla aramızda seviye far-

kı var

Konuşmasında Batı toplumla-
rının tarihte yaşadıklarına dik-
kat çeken Gül şunları söyle-
di: “Batının yaşadığı iki büyük 

dünya savaşına ve çöken impa-
ratorlukların yarattığı travmaya 
rağmen o günlerde Batı ile İslam 
dünyası arasındaki sosyal, eko-
nomik ve siyasal uçurum ka-
panmış değil. Batı toplumları-
nın yaşadığı onca travmalardan 
nihayet ders alarak kurumsal 
yapılanmada, bireysel hak ve 
özgürlüklerde, refah artışın-
da, gelir dağılımında, teknolo-
jik gelişmelerde ve birey-devlet 
ilişkilerinde gerçekleştirdikleri 
ilerlemeler iki dünya arasında-
ki zenginliği sadece zenginliğe 
ve ekonomik gelişmeye ilişkin 
nicelik farklılıklarından ibaret 
bırakmayıp, maalesef insanı ve 
toplumsal gelişme alanında bir 
kalite ve seviye farkını da dö-
nüştürmüştür. 

İslam dünyasındaki otoriter re-
jimleri görmezden gelemeyiz

Bu farklılığın somut sonuçları 
olan İslam dünyasındaki otoriter 
rejimleri, bireysel hak ve özgür-
lüklerden yoksunluğu, kurumsal 
geriliği, eğitim yetersizliğini, gelir 
dağılımındaki eşitsizliği, yoksul-
luğu, kamu yönetiminde şeffaflık 
ve hesap verebilirlik kavramların-
dan uzaklığı görmezden gelmemiz 
mümkün değildir. İşte içinde bu-
lunduğumuz bu çağda sürdürül-
mesi mümkün olmayan bu yan-
lışlıkların birikimi sonucu İslam 
dünyasında kaçınılmaz başkaldır-
malar olmuş, insanlar haklı talep-
lerde meydanlara çıkmışlardır.”

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

bizim öz değerimizdir

Abdullah Gül’ün konuşmasında 
vurguladığı otoriterlik, bireysel 
hak ve özgürlüklerin yoksunlu-
ğu, hesap verebilirlik ve şeffaflık 
konuları, hükümete kapalı eleşti-
ri olarak değerlendirildi. Gül, bu 
kavramların öneminin ısrarla al-
tını çizerek konuşmasını şöyle 
noktaladı: “Unutmayalım ki bu-
gün gelişmiş Batı toplumlarından 
farklı terminolojilerle mal edilen 
iyi yönetimin vasıfları olan; hak, 
hukuk, şeffaflık, hesap verebilir-
lik, eşitlik gibi değerler bizim öz 
değerlerimizdir. Bu değerleri bi-
reysel ve toplumsal hayatımız-
da gerçekleştirdiğimiz takdirde 
maddi ve manevi zenginliğe ula-
şabiliriz.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Kutlu Doğum Haftası” kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinlikte isim 
vermeden Hükümeti eleştirdi. Bu açıklamalar siyasi kulislerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “köşk 

kavgası” yorumlarına sebep oldu.

CUMHURBAŞKANI GÜL: 
“İnsanlar, YanlIŞlIklarIn BİrİkİMİ 

sOnUCU MeYDana ÇIktI”

bezahlte Anzeige



26 HABER saYI 155  -  NİSAN 2014 27NİSAN 2014  -  saYI 155 HABER

Türkiye’de son dönemde 
yaşanan internet engel-
lemeleri tartışılmaya de-

vam ederken, Facebook’ta ilginç 
bir rapor yayınlandı. Dünyanın 
en büyük sosyal paylaşım sitesi 
olan Facebook, silinen içeriklere 
dair bir rapor yayınladı. Raporda 
Facebook’un geçtiğimiz yılın 
ikinci yarısında kaldırdığı içerik-
ler ele alınırken, listenin zirve-
sinde Hindistan yer aldı. Bu ül-
keyi takip eden Türkiye ise, en 
fazla içeriği kaldıran 2. ülke ol-
du. Rapora göre 2013’ün ikinci 
yarısında Türkiye’nin talebi üze-
rine Facebook’tan 2.014 adet içe-
rik kaldırıldı.

Avrupa’da silinen payla-
şımların önemli bir bölümü 

Holocaust’la alakalı

Rapordaki diğer ülkelere ba-
kıldığında; Almanya’dan 84, 
Avusturya’dan 78, Fransa’dan 
80 ve İsrail’den 133 içerik, baş-
vuru üzerine Facebook’tan si-
lindi. 

Bu başvuruların büyük çoğun-
luğunun Yahudi Soykırımına 
ait paylaşımlardan kaynak-
landığı bildirildi. Listedeki di-
ğer bazı ülkeler şöyle: Birleşik 
Arap Emirlikleri 12, İtalya 5, 
Rusya 4, Bangladeş 3.

Ünlü Türk Sanat Müziği 
şarkıcısı Semra Türel, 6 
Nisan Pazar günü TRT Int 

Erguvan programında gerçekleş-
tirdiği bir saatlik canlı performan-
sıyla, dünyada ve Türkiye’deki 
tüm sevenleri ile buluştu. Zeki 
Müren’in Hicran adlı ünlü şarkı-

sı ile programa başlayan Semra 
Türel, dinleyenlere unutulmaya-
cak bir canlı müzik ziyafeti tat-
tırdı. Hicran adlı eserden sonra 
Türel Viyana’dan Türkiye’ye da-
ha yeni kesin dönüş yaptığını be-
lirtirken Avusturya’daki tüm se-
venlerine sevgi ve saygılarını 

iletti. Türel özellikle Viyana’daki 
Atatürkçü Düşünce Derneğinin 
çocuk korosunun sanat yönet-
menliğini yaptığı son yıllarda çok 
mutlu olduğunu ifade ederek, 
“Viyana’daki yavrularımıza ken-
di müziğimizi tanıttığım için çok 
mutlu oldum. Herkese sevgileri-

mi iletirim” dedi. Ailenin ne ka-
dar önemli olduğunu Türkiye’ye 
geldikten sonra daha iyi anladı-
ğını ifade eden Semra Türel’in, 
“Allah’tan sonra en önemli şeyin 
aile olduğunu Türkiye’de bir da-
ha gördüm” diye konuşması dik-
kat çekti.

türkiye 
Facebook’ta 

sondan birinci

semra türel canlı yayında  
Viyana’yı unutmadı

Canlı yayında Türel’den Viyana’ya sevgi mesajları

Mariahilfer Straße’de ha-
yata geçirilen uygula-
mada, bisiklet sürücüle-

rinin hız yapmalarını engellemek 
amacıyla yerlere “Langsam” (ya-
vaş) uyarıları yazıldı. Caddeye 
araç girişinin sınırlanmasından 
sonra bisikletlerin yoğun olarak 
kullandığı Mariahilfer’de, kural-
lara göre bisikletler için hız sınırı 
yürüme hızı kadar olsa da, birçok 
bisiklet sürücüsü buna uymuyor. 

Öngörülen uygulamaya göre bi-
sikletler yaya yolunda misafir du-
rumunda ve bu yüzden caddede 
ortalama yaya hızında seyretmek 
zorunda. Yayaların ise her zaman 
geçiş önceliği bulunuyor.

Caddenin ortasında dikkat çeken 
pembe uyarılar, ilk başta ilginç 
gözükse de, bisiklet sürücülerini 
ikaz etmede bir hayli başarılı ol-
muş görünüyor.

Bisikletlere 
pembe uyarı: 

“Yavaş!”
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Gaziantep Avukat Cengiz 
Gökçek Devlet Hastanesi 
N ö r o l o j i  Uz m a n ı  ve 

Uyku Merkezi Sorumlusu Dr. 
Abdurrahman Neyal, 'Uykuda ne-
fes durması yaşayan insanlarda, 
felç, şeker, kalp krizi ve yüksek 
tansiyon gibi hastalıkların görül-
me riski çok yüksektir' dedi. Dr. 
Abdurrahman Neyal, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, 2 yıl 
önce hizmete giren uyku merke-
zinin Avrupa Uyku Birliği'nden 
'Akreditasyon Belgesi' aldığı-
nı belirterek, bu belgeye sahip 
Türkiye'de 28 kuruluş bulunduğu-
nu söyledi.  Bu süre içinde hasta sa-
yısının artmasıyla yatak kapasite-
sinin de arttığını anlatan Neyal, bu 
yıl uyku ve horlama problemi ya-
şadığını belirten bin 200 hastanın 
merkezlerine başvurduğunu, mua-
yene ettikleri bu hastalardan yüzde 
40'ına uyku bozukluğu veya horla-
ma teşhisi koyduklarını bildirdi.  
İnsanların yaşamlarının üçte birini 
uykuda geçirdiğini ifade eden Neyal, 
'Aç ve susuz yaşamak nasıl müm-
kün değilse, uyumadan da yaşamak 
mümkün değil. Uykusuzlukta; ger-
ginlik, sinirlilik, zamanı bilememe, 
hayal görme, kekeleme, konuşulan-
ları anlayamama gibi belirtiler orta-
ya çıkmaktadır. Daha sonra ellerde 
titreme, vücutta yanma ve ağrılar, 
görme bozuklukları olmaktadır' di-
ye konuştu.

HORLAMAK BİR KUSUR 
DEĞİL CİDDİ BİR HASTALIKTIR'

Halk arasında horlamanın de-
rin uyku belirtisi gibi düşünül-
düğünü ancak bunun tamamen 
yanlış olduğunu ifade eden Dr. 
Abdurrahman Neyal, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 'Şiddetli ve sürek-
li horlama, uyku-apne sendromu 
olarak isimlendirilen ve hayati teh-
like oluşturan hastalığın en önemli 
belirtisidir. Horlama uykuda solu-

numun bozuk ol-
duğunun önem-
li bir habercisidir. 
Uyku-apne send-
romu olan hasta-
lar gece düzenli 
nefes alamazlar, 
bunun sonucu 
olarak dokulara 
yeterli oksijen ta-
şınamaz, erte -
si gün yorgun ve 
uykulu olurlar. 
Horlayan insan 
aslında uyuya-

maz, horlama yüzünden beyin sü-
rekli çalışır ve bu sebepten dolayı 
da insanlar düzensiz uyku proble-
mi yaşar. 

En sağlıklı uyuma şekli 'derin uya-
ma' tarzıdır. Rüyalar bile derin uy-
kuda görülür. Apnelerin varlığı hi-
pertansiyon, kalp yetmezliği, kalp 
krizi, şeker, yüksek tansiyon ve 
felç gibi hastalıklara neden ola-
bilmektedir. Uyku-apneleri olan 
hastalar bazen uygunsuz yerler-
de uyuya kalabilmekte, iş ve özel 
hayatlarında uykululuk nedeniy-
le ciddi problemler yaşayabilmek-
tedirler. Zaman zaman direksiyon 
başında da uyuyan bu hastaların, 
normal insanlara göre 2-3 misli da-
ha fazla trafik kazası yaptığı yapı-
lan araştırmalarla ortaya konmuş-
tur.' Neyal, uyurken horlamanın 

bir kusur olmadığını aksine önem-
senmesi ve tedavi edilmesi gereken 
ciddi bir hastalık olduğuna dikkati 
çekti. Uykuda nefes durması ve uy-
ku bozukluğu gibi rahatsızlıkların 
çok sık görüldüğünü ifade eden Dr. 
Neyal, bu hastalıkların önemli se-
beplerinden birinin beslenme bo-
zukluğu, ikincisinin de aşırı kilo-
dan kaynaklandığına dikkati çekti.

Dr. Abdurrahman Neyal, tıp lite-
ratüründe 80 çeşitten fazla uy-
ku bozukluğu türü bulunduğunu 
ifade ederek, düzenli uyku ko-
nusunda şu uyarılarda bulundu: 
'Yeterli süre uyumanıza rağmen 
gün içince yorgun ve uykusuz 
oluyorsanız, akşam saatlerinde 
veya yatağa girdiğinizde bacak-
larınızda isimlendiremediğiniz 
huzursuzluk hissediyorsanız, ge-
ce bacaklarınıza kramp giriyorsa, 
yatakta sürekli bacaklarınızı ha-
reket ettirmek zorunda kalıyorsa-
nız, gece uykudan nefes alamama 
hissi ile uyanıyorsanız, uykuda 
nefesinizin durduğu söyleniyor-
sa, horlamanızın yan odalardan 
duyulacak kadar şiddetli oldu-
ğu söyleniyorsa, sabahleyin yor-
gun ve baş ağrısı ile uyanıyorsa-
nız, gece uykunuzdan bağırarak 
ve korku ile uyanıyorsanız, uyku-
luluk nedeniyle uzun süre araba 
kullanamıyorsanız, çok sık rüya 
görüyorsanız, gece uykudan uya-
nıp yemek yemeniz varsa uyku ile 
ilgili hastalığınız olabilir. Bu du-
rumda mutlaka doktorunuza baş-
vurun.' 

'Horlama'daki büyük tehlike!

Uzmanlar, felç, şeker, 
kalp krizi ve yüksek 
tansiyon gibi hastalık-
ların görülme riskinin 
çok yüksek olduğunu 
söylüyor... 

Ankara Etlik Zübeyde Hanım 
Kadın Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 

‘Obezitenin gebelik ve bebek üze-
rindeki etkileri’ ile ilgili bir panel 
düzenlendi. Anne adaylarının yo-
ğun katılım gösterdiği panelde, uz-
man doktorlar obezitenin hamileli-
ğe olan olumsuz etkilerini paylaştı. 
Op. Dr. Tuğba Altun Ensari, gebe-
likte en önemli riskin obezite ol-
duğunu söyledi. Son on yılda an-
nelerde obezitenin 10 kat arttığına 
dikkat çeken Ensari, “Bu süre için-
de doğan her üç çocuktan biri şeker 
hastalığıyla karşı karşıya. Bundaki 
en büyük sebep de annelerinin aşı-
rı kilolu olması geliyor.” dedi.

Obezlerde hamilelik sürecinin de 
zorlu geçtiğine işaret eden Ensari, 
düşük yapma riskinin sağlıklı bir 
anne adayına göre üç kat daha faz-
la olduğunu vurguladı. Gebelik 
sürecinde aşırı kilodan dolayı, 

geceleri uyku sırasında anne aday-
larında solunum durması yaşandı-
ğını, bunun da doğacak bebeğin 
oksijensiz kalmasına neden oldu-
ğunun altını çizen Ensari, ölü do-
ğum riskinin de iki kat arttığını söz-
lerine ekledi. Uzman Fizyoterapist 
Filiz Taşpınar da anne adayları-
na egzersiz ile obeziteyi yenme-
nin mümkün olduğunu söyleyerek 
“Harcadığınızdan çok kalori alma-

yın” uyarısında bulundu. Şehir ya-
şamı ve masa başında çalışan an-
ne adaylarının obezite sorunuyla 
karşı karşıya kaldığını hatırlatan 
Taşpınar, bilinçsiz egzersizden 
uzak kalınmasını ve uzmanlardan 
destek alınmasını istedi.

Diyetisyen Aynur Güler ise obez 
anne adaylarının gebelikte beslen-
meleri üzerine önerilerde bulun-
du. Hamilelik sürecinde zayıflama 
diyetleri uygulanmaması gerekti-
ğinin altını çizen Güler, diyetisyen 
kontrolünde zayıflama amaçlı de-
ğil hamilelik sürecine uygun diyet-
ler yapılması gerektiğine işaret etti. 
Gebelikte en fazla 9-13 kiloya ka-
dar alınması uyarısında bulunan 
Güler, doğumdan sonra düzenli 
olarak emzirmenin kiloları verme-
ye de yardımcı olduğunu söyledi. 

Kilo sorunu olan anne 
adayları kendileri-
nin yanı sıra doğacak 
bebeklerini de riske 
sokuyor. 

Bebekleri bekleyen büyük tehlike

O dönemlerde Bursa’da yay-
gın olan kuzu çevirme ve 
tandırcılık işi yapmak-

ta olan Mehmet oğlu İskender 
Efendi’nin icat ettiği Döner Kebap 
günümüze kadar lezzetini koruya-
rak geldi. 

İskender Efendi (1848-1934) yap-
tığı işi daha iyi ve farklı nasıl ya-
pılabilirim düşüncesiyle, kuzu 
etinin farklı bölümlerinin kendi-
ne has lezzetlerinin müşterileri-
ne eşit oranda dağılmasını sağla-
mak için çözüm aramaya başlar. 

Yüzyıllardır 
yerdeki ateşe paralel 
olarak pişirilen kuzuyu, 
dik mangalda ayağa kal-
dırma fikrini hayata geçirir. 
Yerdeki ateşte pişmekte olan 
eti kemik ve sinirlerinden arındı-
rarak bir şişe takar ve tasarladığı 
dik bir ocağın önünde döndürerek 

odun kömürü ile pişirdikten son-
ra ince ince keserek sunumunu 
yapar. Bu farklı sunum Bursa’da 
çok dikkat çeker ve ‘İskender 
Efendi’nin Dönen Kebabı’ olarak 
anılmaya başlar. Uludağ yayla-
larındaki otlar ve kekik ile besle-
nen koyun ve kuzu etlerinin farklı 

bölüm-
lerinin lez-
zetlerinin birbiriyle 
karışmasıyla ortaya çıkan, pide, 
özel tereyağı, sos, yoğurt, doma-
tes, yeşilbiber ilavesiyle geliştiri-
len, yanında şıra (kuru üzümden 
elde edilen bir içecek ) ile servis 
edilen bu kebap türünün ünü dil-
den dile yayılmaya başlar. 

Dünya mutfakları içinde önem-
li bir yere sahip Türk mutfağının 
önemli lezzetlerinden İskender 
Kebap o zamanlarda "İskender 
Efendinin Dönen Kebabı" ola-
rak anılıyordu. Bugünkü adı ile 
Döner Kebap  günümüzde ekmek 
içine sosu ve salatası ile özellikle 
Avrupa’da herkes tarafından sevi-
len bir yemek haline geldi. 

Türkiye’den başlaya-
rak önce Avrupa sonra 

bütün Dünya’ya yayılan 
İskender Kebap’ın (Döner 
Kebap) tarihini hiç merak 

ettiniz mi? İskender 
Kebap herkesin bildiği 

ismiyle Döner Kebap 1867 
yılında Bursa şehrinde 

ortaya çıktı. 

Döner 
keBaP’In tarİHİ
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Güneşten kaynaklanan ult-
raviyole (UV) ışınlar, gö-
zün mercek ve retinasına 

zarar verir. Hal böyleyken havala-
rın ısınmasıyla güneş gözlüğüne 
duyulan ihtiyaç da bir hayli art-
tı. Peki, ultraviyole ışınlardan ko-
runmak için güneş gözlüğü alır-
ken nelere dikkat etmeliyiz?

• Güneş  gözlüğü seçimi, 
yüz şekline göre yapılmalıdır. 
Gözlüğün tam olarak yüze otur-

maması durumunda gözler, yan 
kısımlardan sızan güneşin zarar-
lı ışınlarına maruz kalabilir.

• Her güneş gözlüğü, ultra-
viyole ışınları  tutmayabilir. 
Gözlüklerin belirli  bir stan-
dardı ve kalite belgesi olma-
sı gerekir. Satın alınan gözlü-
ğün ultraviyole ya da morötesi 
ışınları kestiğine dair bir ser-
tifikasının mutlaka bulunma-
sı gerekir.

• Satın alacağınız güneş göz-
lüğünü ışığa tutup gözlüğü aşağı 
yukarı oynatın. Bunu yaptığınız-
da camında dalgalanmalar mey-
dana geliyorsa bu, gözlük camı-
nın kalitesiz olduğunu gösterir. 

• Numaralı gözlük veya lens 
kullananlar, güneş gözlüğü alır-
ken, numaralı almalıdır.

• Güneş gözlüklerinin cam 
renginin duman ve kahveren-
gi renklerinde olması gerekir. 
Turuncu renkteki güneş gözlüğü 
camları, trafik ışıklarının renkle-
rinin algılanmasında zorluğa se-
bep olabilir. Trafikte araba kulla-
nırken kesinlikle bu renkte güneş 
gözlüğü takılmamalıdır. Aynı şe-
kilde mavi renkli camlar, güneş 
ışınlarının göze daha çok yansı-
masına neden olduğu için tercih 
edilmemelidir.

güneş gözlüğü alırken 
nelere dikkat etmeli?

İlkbaharın gelmesiyle dışarı çıkarken yanımızda taşımamız gereken en önemli 
aksesuar olan güneş gözlüğü, yanlış seçildiğinde gözlere büyük zarar verebilir. Bu 

yüzden gözlük seçiminde çok dikkatli olmakta yarar var. 

Birçok kadının temel bir 
ihtiyaç saydığı ve bronz-
laşmak için belirli aralık-

larla gitmekten keyif aldığı solar-
yumun birçok sağlık riskine yol 
açtığı ortaya çıktı. Yapılan araş-
tırmalara göre 18 yaş altı solar-
yum kullanımının ilerleyen yıl-
larda melanom (en tehlikeli deri 
geliştirme riskini yüzde 80’e ya-
kın oranda artırdığının kanıtlan-
dığı açıklandı.

Birçok ülkede solaryum 
yasaklanıyor

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Kanser Daire Başkanı Doç. Dr. 
Murat Gültekin, bu kapsamda 
Belçika, Avusturya, Almanya, 
İspanya, Kanada gibi birçok ül-
kede 18 yaş altındakilerin solar-
yum kullanımının yasaklandığı-
nı ifade etti ve ekledi: “Solaryum 
kullanımında Avustralya’nın ba-

zı eyaletlerinde 2014’te tüm top-
luma yasak getirilmesi planla-
nıyor. Brezilya’da bu toplumsal 
yasak 2009 yılında uygulanmaya 

başladı. Türkiye’de de 2009’dan 
bu yana solaryum konusunda 
farkındalık etkinlikleri düzen-
leniyor.” Gültekin, “Tabii ki de 

birkaç kez solaryum kullana-
rak kanser olmazsınız ama va-
tandaşların solaryumun sağlığa 
olan etkilerini, risklerini bilerek 
solaryumu kullanmasını istiyo-
ruz. Her türlü sağlık etkilerinden 
vatandaşların mutlaka bilgilen-
dirilmiş olmaları gerekiyor” di-
yerek vatandaşları uyardı.

Cildi hassas olanlar ve 18 
yaşından küçükler solaryuma 

gitmesin

Uluslararası sağlık kuruluşları-
nın raporlarına göre, solaryum 
kullanmanın riskli olduğu ki-
şi grupları içinde cildi hassas 
olanlar, 18 yaşından küçükler, 
premalign veya maligncilt lez-
yonları bulunanlar, güneşe bağlı 
ciltlerinde leke ve iz oluşmuş ki-
şiler, kozmetik ürün kullananlar 
ve ilaç kullananlar bulunuyor.

solaryum kansere yol açabilir
Son yıllarda özellikle kadınlar başta olmak üzere tüm dünyada popüler hale gelen ve bronzlaşmak 
isteyenlerin vazgeçilmezi olan solaryumun kanser yapıcı etkileri olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar bu 

konuda uyarıyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Uslu,  vücudun susuz 

kaldığında beyin hücrelerini 
susuz bırakmamak ve beyne 
az kan gitmesini önlemek için 
başta kol ve bacak olmak üze-
re, böbrek ve akciğer damarla-
rından kanın çekilerek beynin 
su ihtiyacını karşıladığını söy-
ledi.

Vücudun susuz kalması birçok 
hastalığı beraberinde getiriyor

Vücutta susuzluk halinde damar-
ların büzüşmesi sonucunda yük-
sek tansiyon, romatizma, uyu-
şukluk, halsizlik ve bel ağrısı gibi 
temel rahatsızlıkların ortaya çıktı-
ğını belirten Uslu, bunun yanı sıra 
susuzluğun mide asit salgısını ar-
tırdığı ve bunun da gastrit, ülser, 
reflü, mide ağrısı ve son aşamada 
kansere neden olabileceğini ifade 
etti. Uslu, aynı zamanda akciğer 
damarlarının büzüşmesinin nefes 
darlığı ve astım gibi hastalıkların 
temel nedeni olduğunu iletti.

Günde 2 litre su içmek gerekli

Bu sebeplerle herkesin gün içinde 
vücut ihtiyacını karşılayacak mik-
tarda su içmesini tavsiye eden Uslu, 
şöyle konuştu: ‘’Yalnızca hayatı sür-
dürebilecek düzeyde su içmek ye-
terli değil. Birçok insan su ihtiyacını 
asitli ve şekerli içeceklerden karşıla-
dığını düşünüyor ama bu çok yanlış 
bir düşünce. Özellikle asitli içecek-
ler, siz fark etmeden susuzluğunu-
zu daha da artırıyor. Herkese günde 
2 litre su içmeyi tavsiye ediyorum.“

Uzmanlar uyarıyor:  suyu oturarak için!
Türk kültüründe suyu oturarak içmek çok önemlidir. Anadolu’da insanların 
gelenek-göreneklerine işlemiş suyu oturarak içme alışkanlığının, sağlık için 

de çok yararlı olduğu ortaya çıktı. Acele içindeyken veya dikkat etmeden suyu 
ayakta içtiğimiz birçok kez, aslında farkında olmadan çeşitli sağlık sorunları-

nı da tetiklemiş oluyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte 
birçok kişi, forma girmek 
ve kilo verme derdine dü-

şüyor. Ancak dengesiz bir şekilde 
uygulanan diyet programları in-
san sağlığını çok ciddi bir şekil-
de tehdit ediyor. Bu konuda ye-
terli bilgi sahibi olunmadan satın 
alınan ürünler, kişiyi forma sok-
maktan çok sağlığınıza zarar ve-
rebilir ve telafisi olmayan hasta-
lıklara yol açabilir. Uzmanlar bu 
konuda ‘’Doktor, diyetisyen ve 
eczacınızın tavsiyesi olmadan 
bilmediğiniz ilaçları kullanma-
yın’’ diyerek uyardı. EDAK Ecza 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Eczacı Jake Kıhtır, yaz ayları-

na yaklaşılan bu dönemde hem 
kadın hem erkeklerin kilo verme 
yarışına girdiğini söylerken, ar-
tık bu konuda kadın-erkek ayrı-
mı kalmadığını ifade etti.

Kullanılan ilaçlar Sağlık 
Bakanlığı onaylı olmalı

Birçok insanın bu dönemde kilo 
verme konusunda hızlı sonuç al-
mak için kulaktan dolma bilgile-
re başvurduğunu belirten Kıhtır, 
‘’Maalesef piyasada ve internette 
kişileri yanlış yönlendirebilecek 
pek çok ürün ve uygulama var. 
Bu ürünler ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Forma girme-

ye çalışırken hastaneye girebilir-
siniz. O nedenle doktorunuzun ve 
eczacınızın tavsiye etmediği hiç-
bir ürünü kullanmayın. Bunun 
yanı sıra ürünlerde mutlaka 
Sağlık Bakanlığı’nın onayı olma-
lı’’ diye konuştu.

Fazla kilolardan kurtulmak isterken 
aman hastaneye girmeyin




