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Avusturya polisine suç du-
yurusu yapılmasını bıra-
kın, siyasetçiler hatta ba-

kanlar bile tehdit edilmekte ve 
Türkiye göçmenleri arasında pa-
ramparça oluş süreci büyük bir 
hızla devam etmektedir. Bu kişile-
re yapma, etme, delirdin mi, şaşır-
dın mı, sakin ol dendiğinde de aynı 
Ciguli’nin “Çalgıcı karısı Binnaz” 
şarkısında olduğu gibi, “Beni bü-
tün alem seviyor’ cevabını alıyor-
sunuz.  Bu alem senden tiksini-
yor bre cahil! Aslında toplumun 
başını belaya sokma diye uyarıl-
ması gerekenlerin sırtları hala de-
vam diye okşanmaktadır.  “Bunlar 
Avusturya’da tüm Türkiye göçmen-
lerinin en nefret edilen insanlar ol-
masını sağladılar” diyenler haksız 
mı? Yazdıklarımız yalan mı?  Gece 
gündüz bu kudurma hali hangi ce-
saretle yapılmaktadır ? Yeni Vatan 
Gazetesi’nin, kurulduğu 1999 yılın-
dan bu yana, “Türkiye’deki siyasi 
partilerin davalarını Avusturya’ya 
ithal etmeyelim” demesi boşuna 
değildir. Yıl 2015.. Avusturya’da 
yaşayan, bir kısmı Türkiye bir kıs-
mı Avusturya vatandaşı olan 300 
bini aşkın Türkiye göçmeni, 7 
Haziran’da gerçekleşen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimlerine 
resmen kilitlenmiştir. Viyana so-
kaklarında seçimden önce ve son-
ra da seçim konusu gündemdedir. 
HDP barajı aşacak mı yoksa aşama-
yacak mı? AK Parti seçimi farklı bir 
şekilde kazanıp ülkeyi başkanlık 
sistemine geçirip, parlamenter sis-
temi yok edecek mi etmeyecek mi?  

Bu partilerden hangisi, Viyana 
veya Voralberg eyaletinde yaşayan 
Türkiye göçmenlerinin işsizlik, ko-
nut, entegrasyon ya da ülkede 
var olan Türk ve Müslüman düş-
manlığını Ankara’dan çözebilir?  

Avusturya’da bu siyasi sarhoşlukla 
bu kadar kendinden geçen, kont-
rolü kaybeden, Ankara’da siyasi 
partiler ile ticari ve siyasi çıkarlar 
içinde olan kişiler, dernekler veya 
federasyonlar ne kadar sorumsuz-
ca davrandıklarının farkında mı? 

Hani Avusturya’daki dernekler, 
federasyonlar veya aklı başında ki-
şiler bir araya gelip, ortak payda-
larda buluşarak tüm Türkiye göç-
menlerini ilgilendiren, iş ve konut 
piyasasında vuku bulan ayrımcılık, 
ırkçılık ve bizi ilgilendiren konu-
lar başta olmak üzere sorunlarımız 
üzerine gideceklerdi. Son durum 
nedir biliyor musunuz? Paramparça 
olmuş bir Türkiye göçmenleri toplu-

luğu. Bu topluluk Avusturya toplu-
munda dibin dibi olmuş durumda. 
Bunun nedeni, toplumu Türk-Kürt, 
Sünni-Alevi, Müslüman-Hristiyan 
diyerek bölenlerdir, ayrımcılık ya-
panlardır. Bırakın toparlanmayı, 
kendi içimizde kavgalar o kadar üst 
seviyeye gelmiş ki, Milli Görüş her 
yıl verdiği iftarı özellikle İGGÖ’nün 
iftarı olan 20 Haziran tarihine al-
mıştır. Bırakın Alevi-Sünni kutup-
laşmasının Suriye-Türkiye siyaseti 
üzerinden Avusturya’ya gelmesini, 
Sünniler arasında da inanılmaz bir 
çekişme mevcuttur. “Bunda özel-
likle ÖVP’nin Entegrasyon’dan so-
rumlu Bakanı Sebastian Kurz’un 
hatalı İslam Kanununun rolü var-

dır” diyenlerin çoğunlukta olma-
sı dikkat çekicidir.  Peki o zaman 
adama, “ama siz aranızda neden 
bu kadar kavga ediyorsunuz” di-
ye sormazlar mı? Niye devamlı 
İslam dini, Sünnilik veya Alevilik 
üzerinden siyaset yapılıyor? Niye 
Türkiye’deki partiler Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmenleri arasın-
da bu kadar ayrıma, düşmanlığa ve 
kapatılamaz uçurumlara yol aça-
cak sorumsuz siyaset güdüyorlar? 
Bizim Avusturya’da sorunlarımızı 
Ankara’daki partiler nasıl çözecek-
ler? Daha Türkiye’nin sorunlarını 
çözemeyen partiler, Avusturya’da 
Türkiye göçmenleri arasına nifak 
tohumları ektiklerinin farkında de-
ğilse, Yeni Vatan Gazetesi bunu bu-
rada ilan etmektedir.  Bu nifak to-
humları o kadar ileri gitmiştir ki; 
Türkiye göçmenleri arasında gaza 
gelen, kendine hiçbir yerde yer edi-
nemeyen ama Türkiye’de bazı parti-
lerin desteği ile Viyana’da bir Türk 
partisini kurmak isteyenler olduğu-
nu biz buradan duyuralım. Bu Türk 
Partisi’nin kurulması tüm Türkiye 
göçmenlerine vurulacak büyük bir 
darbedir. Sağcı partiler zaten bunu 
bekliyor. Türkiye göçmenlerinin yer 
aldığı SPÖ, ÖVP ve Yeşiller Partisi, 
hala yanlış politikaları ile bu in-
sanların güvenini kaybetmiştir. Bu 
partiler, Türkiye’de sağcı olup bu-
rada solcu olan kişiler ve bunla-
rın kafaya aldıkları Avusturyalılar 
ile göz boyamaya devam etsinler. 
Türkiye göçmenleri paramparça ol-
muş durumdadır.  Hatırlarsanız, 
Bulgaristan göçmeni Ciguli adlı bir 
Türk yıllar önce Binnaz adlı şarkısı 
ile ortalığı kasıp kavurmuştu. Niye 
diye sormamız gerekiyor. Türkiye 
partilerinin Avusturya’da Türkiye 
göçmenlerine bakışı, Ciguli ad-
lı sanatçının Binnaz adlı şarkısın-
daki kadın misalidir... Yeni Vatan 
Gazetesi, tüm Türkiye göçmenle-
rini akıllarını başlarına toplama-
ya davet etmektedir. Herkesi bu 
mübarek Ramazan ayında, birbiri-
ni kırmadan niye bu kadar param-
parça olduğumuza dair düşünme-
ye çağırmaktadır.... 

Paramparça       
Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenleri kudur-
muşluk içinde paramparça olmuş durumda. Peki 
niye kudurmuşluk? Arkasını maddi ya da manevi 
olarak Türkiye siyasetine dayamış ve azmış bir 
kesim, kendisinden farklı düşünen insanlara her 
türlü pisliği reva görmeye başlamış durumda. 
50 yıldır Avusturya’da yaşayan Türk toplumu en 
azılı ırkçılardan yaşamadığı ayrımcılığa, hakarete, 
tehdide, bu azmış ve kudurmuş partizanlar tara-
fından maruz bırakılmaktadır. 

Kurz’un sunduğu tedbirler-
deb birincisi, Almancayı 
az veya hiç bilmeyenlere 

okullarda ayrı sınıfların açılması. 
Bu sınıflarda birkaç ay ila bir yıl 
kadar kalacak öğrencilerin, daha 
sonra normal dersleri rahat takip 
etmeleri bekleniyor. İkinci olarak 
çocuklarının eğitimlerine katkıda 
bulunmayan velilerin cezalandı-
rılması planlanıyor. Üçüncü tedbir 
ise, Almanca dilini iyi konuşama-
yan çocukların bir yıl daha kreşte 
kalmaları.

Yeşiller’den Alev Korun ise 
bu tedbirlerin olumlu sonuçlan-
mayacağını belirterek Sebastian 
Kurz’un  Viyana seçimleri öncesi  
ayrımcılık yaptığını Presse’de ifa-
de etti.  “İyi Almanca bilmeyen ço-
cukların ayrı sınıflara gönderilme-
si birçok uzmana göre uyum için 
tedbir değil, uyuma engel”. diyen 
Alev Korun ise Sebastian Kurz’a 
FPÖ propagandasını benimse-
mek yerine, her çocuğun iki yıl zo-
runlu kreşe gitmesi uygulamasını 
önerdi. Dışişleri Bakanı Sebastian 
Kurz 11 Haziran Perşembe gü-
nü Kurier Gazetesi’ne verdiği rö-
portajda, Avusturya’nın sosyal 
sistemini korumayı amaçladığı-
nı açıkladı. Göçmenlerin sosyal 
sistemden ancak belli bir süre 
Avusturya’da çalıştıktan sonra 
faydalanabilmelerini talep eden 
Kurz, birçok siyasetçi tarafından 
eleştirildi. İngiltere’nin Dışişleri 
Bakanı Philipp Hammond ile gö-
rüşen Kurz, bu konudaki fikir-
lerini Hammond ile paylaştığını 
açıkladı: “Gelecekte sosyal sis-
temden faydalanabilmek için ilk 
önce çalışıp, vergi ödemek gere-
kecek.”  SPÖ’den yanıt gecikme-

di SPÖ Sosyal Politikalar Bakanı 
Hundstorfer ise Kurz’un ifadeleri-
ni ağır bir şekilde eleştirdi. İlk ola-
rak Avusturya’nın sosyal güvence 
konusunda tüm AB’ye örnek ol-
duğunu ifade eden Hundstorfer, 
“Birkaç gün önce konuk Dışişleri 
Bakanı Hammond Bakanlığımıza 
geldi. Kendisine, göçmenlerin 
sosyal sisteme giriş hakkı ile ilgi-
li düzenlemeleri açıklamamızı is-
tedi. İngiltere için örnek alacaklar-
mış.” Hundstorfer ayrıca başka AB 
devletlerinden gelen göçmenlerin 
sosyal hizmetlerden faydalanabil-
meleri için ilk önce 52 hafta bo-
yunca burada çalışmaları gerek-
tiğini vurguladı. Bu konudaki tek 

istisna, Avusturya’ya çalışmaya 
gelen göçmenin işini eğer birkaç 
gün içinde kaybederse, diğer ülke-
lerde çalıştığı saatleri saydırabil-
mesi. Hundstorfer bu konuda: “Bu 
saatlerle beraber yeterince çalışan 
ve sosyal hizmetlerden faydalan-
ma hakkına sahip olan insanla-
rın sayısı 2014 yılında toplam 117. 
Bunların yarısı zaten Avusturyalı. 
Bu istisnadan faydalananlar, tüm 
işsizlerin %0,04’ünü oluşturuyor” 
ifadesinde bulundu.  Hundstorfer 
eleştirisine şu sözlerle devam et-
ti: “Kurz’un taleplerini anlayamı-
yorum. Bunları seçim kampanya-
ları dolayısıyla mı söylüyor, yoksa 
provoke etmek için mi belli değil. 

Bence kendisi İngiltere Dışişleri 
Bakanı ile basit mültecileri tekrar 
memleketlerine gönderme konu-
sunda düzenleme tasarlamayı tar-
tışsın. Bu şu an bizim için, 117 kişi-
nin sosyal hizmet almasından çok 
daha mühim bir konu.”

Kurz’un açıklamalarını sadece 
SPÖ değil, muhalefet partileri de 
ağır bir dille eleştirdi. Yeşiller’in 
Sosyal Politikalar Sözcüsü Judith 
Schwentner, Kurz’un açıklama-
larının yanlış olduğunu ve yan-
lış anlaşıldığını ifade etti. Diğer 
AB devletleri vatandaşlarının 
gelir gelmez sosyal yardım ta-
lep edemediklerini vurgulayan 
Schwentner, bu kişilerin önce sü-
re ayarlaması ve çalışma gibi diğer 
şartlara da uymaları gerektiğini 
açıkladı.  FPÖ’nün Genel Sekreteri 
Herbert Kickl ise Sebastian Kurz 
ile aynı fikirleri paylaşmasına 
rağmen, SPÖ-ÖVP hükümetinin 
bu konuda gerçekten bir şey ya-
pacağına inanmadığını ifade et-
ti.  FPÖ’nün resmen Sebastian 
Kurz’a ‘bizim politikamız ile göz 
boyama’ diyerek Kurz’u eleştir-
mesi dikkat çekti. Neos Partisinin 
Sosyal Politikalar Sözcüsü Gerald 
Loacker ise, Kurz’un düzenlemele-
ri tanımadan konuştuğu için utan-
dırıcı hatalar yaptığını söyledi. 

SPÖ’den Entegrasyon Bakanı Kurz’a sert eleştiri:

“Provokasyon yapma Sebastian”
Viyana – FPÖ’nün son zamanlarda bu kadar oy kazanmasını bazıları entegrasyon tedbirlerinin 
başarısızlıkla sonuçlanmasıyla açıklıyor. Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz enteg-
rasyon konusunda Presse ve Krone gazetesine verdiği röportajda, “Biz çok şey yaptık. Ama onca 
yıldır yapılan hataları bir iki günde düzeltemeyiz. Yurtdışında yaşayan çocuklara 260 Milyon 
Euro çocuk parası ödemeyecğiz” ifadesinde bulundu. SPÖ’yü entegrasyon tedbirlerini benimse-
meye davet eden Kurz’a SPÖ’den sert tepki geldi.  Yeşiller’den Alev Korun Kurz’a “FPÖ politikası 
yapma” derken NEOS Partisinden Gerald Locker Kurz’un bu teklifine utanç verici dedi. FPÖ 
Partisi’nden Kickl ise “Sebastian Kurz bizim siyasetimizi yapıyor” dedi.

B A Ş YA Z I

Ciguli - Binnaz (şarkı sözleri)  
Binnaz Bari binnaz sen bu gece kudurdun-
mu  Delirdinmi Şaşırdınmı Binnaz Çalgıcı ka-
rısı binnaz Esnaf karısı binnaz Kumarcı karısı 
binnaz Binnaz seni cesur kadın gördüler Bütün 
alem seni sevdiler Çalgıcı karısı binnaz Esnaf 
karısı binnaz Kumarcı karısı binnaz
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Krone Gazetesi’ne verdiği 
röportajda muhtemel ko-
alisyon ortaklığına yöne-

lik, “En iyisi SPÖ’nün Viyana’yı 
tekrar tek başına yönetmesi 
olur. Seçimlerden sonra FPÖ dı-
şında her parti ile görüşeceğiz. 
Şimdilik hiçbir karar verilmedi” 
ifadesinde bulundu. Buna rağ-
men şimdiki koalisyon partner-
leri olan Yeşiller’i eleştirmekten 
çekinmeyen Niedermühlbicher, 
“Yeşiller’in temel yetkinlikleri 
bisiklet yolu inşa etmek. Önemli 
konularda Yeşiller kayıtsız ka-
lıyor. Bunun bir örneği: Tirol ve 
Salzburg’da Yeşil eyalet vekille-
ri mülteci kotasının uygulanma-
sını bile sağlayamadılar. Ahlak 
hocalığı yapmak yetmiyor” eleş-
tirisinde bulundu. FPÖ’nün 
Steiermark ve Burgenland’daki 
zaferlerinin, Viyana seçimle-
rine etkisi olmayacağını düşü-

nen Niedermühlbicher bu konu-
da son olarak şunları vurguladı: 
“Viyana’nın Avrupa’daki en sos-
yal büyük şehir olduğu gerçeği-
ni vurgulamak isteriz. Kim iyi ve 
sosyal bir şehirde yaşamak isti-

yorsa, SPÖ’yü seçmek zorunda. 
Bizim gelecek için planladığımız 
bir tasarı var, FPÖ’nün ise bu ko-
nuda çalışması yok.” Yeşiller 
Partisi Viyana Teşkilatı Başkanı 
olan David Ellensohn Yeşiller’in 

çevre politikasına yönelik çalış-
ma yapmadıkları iddiasını ise 
şöyle yanıtladı: “Kamu araçla-
rı biletlerinin yıllık sadece 365 
Avro tutması bile doğa ve çevre-
miz için çok önemli.”

“Yeşiller sırf ahlak hocası”
SPÖ Eyalet Parti Sekreteri Georg Niedermühlbichler 11 Eylül’de gerçekleşecek Viyana seçimleri yaklaşırken 
Yeşiller’i Krone Gazetesi’nde ağır sözlerle eleştirdi. Niedermühlbichler, “FPÖ’nün güçlenmesini engellemek 
isteyen, Yeşiller’e değil SPÖ’ye oy vermek zorunda. Yeşiller’e verilen oy boşunadır” ifadesine şöyle devam 

etti: “Önemli konularda Yeşiller kayıtsız kalıyor, durmadan sırf ahlak hocalığı yapıyorlar.”

Viyana- Türk Hava Yolları 
(THY), Avusturya’nın Graz 
ve Almanya’nın Karlsruhe-

Baden Baden şehirlerine sefer baş-
latacak. THY Basın Müşavirliği’nden 
yapılan açıklamaya göre THY, 
Avusturya’da Viyana ve Salzburg’dan 
sonra 3. nokta olan Graz’ı uçuş ağı-
na bağlıyor. Seferler, 22 Haziran’da 
başlayacak ve haftada 4 sefer karşı-

lıklı icra edilecek. THY, Almanya’da 
Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg, 
Stuttgart, Dusseldorf, Hannover, 
Köln, Bremen, Leipzig, Nürnberg, 
Friedrichshafen ve Münster-
Osnabrück’ten sonra 14. nokta olan 
Karlsruhe Baden-Baden’i ise 30 
Haziran’dan itibaren uçuş ağına ekle-
yecek. Uçuşlar, haftada 4 sefer karşı-
lıklı yapılacak.

THY Graz seferleri başlıyor     
THY, Avusturya’nın Graz ve Almanya’nın Karlsruhe-Baden Baden 
şehirlerine sefer başlatacak.

Steiermark’ın başkenti 
Graz’ta zengin bir müş-
terilerini öldüren, parça-

layan ve Mur nehrine atan iki 
Türk bankacının mahkeme da-
vaları sonuçlandı. Dava bitene 
kadar birbirlerine karşılıklı suç 
atan ve diğerinin sorumlu oldu-
ğunu öne süren bankacıların 
ikisi de yargılandı. Mahkeme 
kararınca suçu sanıkların be-
raber işledikleri açıklandı. 30 
yaşındaki sanık Halil K. müeb-

bet hapis cezasına çarptırıldı. 
24 yaşındaki Ferhat K. ise 19 yıl 
hapiste yatacak. Müebbet hapis 
cezasına çarptırılan Halil K.’nın 
avukatı ise temyiz talep etti. 

Heinz Peter E. adlı müşte-
rilerinin banka hesabından 
220.000 Avro para çaldıktan 
sonra Heinz’i işbirliğiyle öldür-
mekle suçlanan bankacıların 
davasına temyiz hakkının ta-
nınıp tanınmayacağı ise henüz 
belli değil. 

Bankacıya müebbet 
hapis cezası

Yurtdışında yaşayan seçmen-
ler, Türkiye’de yapılan genel 
seçimler için ilk kez sandık 

başına gitti. Yaşadıkları ülkelerde 
ve gümrük kapılarında kurulan san-
dıklara 1 milyondan fazla oy atıldı. 
Kullanılan oylardan 1 milyon 20 bin 
790 geçerli sayıldı.  AKP yüzde 49.95, 
HDP yüzde 20.41, CHP yüzde 17.04 
ve MHP 9.25... Diğer partiler ise oy-
ların yüzde 3.35’ini aldı. Seçimlerde 
aday olan yurtdışındaki politika-
cılardan 5’i, TBMM’ye milletveki-
li olarak girdi. Bu milletvekillerin-
den 4’ü HDP’den, 1’i ise AKP’den 
seçildi. İstanbul İkinci Bölge birin-
ci sıra adayı Turgut Öker, Diyarbakır 
dördüncü sıra adayı Feleknas Uca, 
Diyarbakır yedinci sıra adayı Ziya 
Pir ve Batman birinci sıra adayı 
Ali Atalan, HDP milletvekili seçil-
di.  AKP’den İstanbul Üçüncü Bölge 
10’uncu sıradan aday olan Mustafa 
Yeneroğlu da Meclis’e girdi. CHP ve 
MHP’den ise yurtdışı adaylarından 
hiçbiri seçilemedi. 

OZAN CEYHUN VE 
GÜRSEL DÖNMEZ 

GİREMEDİ

AKP’den İzmir birinci bölge beşin-
ci sıra adayı Ozan Ceyhun ve Bursa 
onuncu sıra adayı Gürsel Dönmez 

ise seçilemedi. Ceyhun, İzmir’den 
seçilememesinin sorumlusu ola-
rak AKP’nin İzmir teşkilatının 
profesyonel olarak çalışmaması-
nı gösterdi.  Gürsel Dönmez yir-
mi yıldan fazla Avusturya’da yaşa-
dıktan sonra son yıllarda Yurtdışı 
Türkleri Başkan Yardımcısı olarak 
çalışmış ve daha sonra bu görev-
den ayrılarak Bursa’da AKP teş-
kilat çalışmalarına hız vermişti. 
“İstanbul ve Ankara’daki tarzda 
profesyonel bir Ak Parti teşkilatı-
nın olması, sonucu farklı etkilerdi. 
Belki 5’inci sıraya zorlardık, ciddi 
bir yenilgi aldık” dedi. 

KOCAELİ’NDE SEÇİM 
SONUCUNU ETKİLEDİ

Yurt dışı seçmenin verdiği oylar 
sonucu MHP bir milletvekili kay-
bederken, HDP bir milletvekili ka-
zandı. Yurt dışında kullanılan ve 
geçerli kabul edilen 1 milyon 20 bin 
790 oy, seçmen yoğunluğuna göre 
illere dağıtıldı. Yurt dışındaki oyla-
rın ilave edilmesiyle MHP’nin mil-
letvekili sayısı Kocaeli’nde 1’e düş-
tü ve HDP burada bir milletvekili 
çıkardı. HDP’nin birinci sıra ada-
yı Ali Haydar Konca milletvekili se-
çilmiş oldu. MHP ikinci sıra adayı 
Lütfü Türkkan Meclis’e giremedi.

Avrupa’dan 5 aday Meclis’te

Yurtdışında kullanılan oyların sonucuna 
göre AKP birinci, HDP ikinci, CHP üçün-
cü parti oldu. Türkiye’deki partilerden 
aday olan yurt dışındaki adaylardan 5’i 
Meclis’e milletvekili olarak girdi.

Patır çantayı korumaya alıp 
işini yapmaya devam eder-
ken, yanına altı polis geldi. 

Polisler çanta bulup bulmadığı-
nı sorunca Ali Patır, “Evet, çanta 
bende buyurun” diyerek polisle-
re teslim etti. Bir süre sonra kara-
kola davet edilen Patır’a göster-

diği dürüstlükten dolayı 50 Euro 
ödül verildi. Ali Patır’a ödül ve-
rilmesi, bazı Alman gazetelerinde 
haber oldu. Ali Patır ödülü aldık-
tan sonra sabah işe giderken, Bild 
Gazetesi’nde kendisiyle ilgili ha-
beri gördü. Heyecandan para öde-
meyi unutan Patır, kendisiyle ilgi-

li haberi okurken, yanına iki kişi 
geldi. Gazetenin parasını ödeme-
diği için 30 Euro para cezası kesti-
ler. “Heyecandan unuttum. Bakım 
bu gazetedeki haber benimle ilgi-

li dememe rağmen dinlemediler. 
‘Gazete çalıyordun’ diyerek para 
cezası kestiler. Gazete çalacak biri 
olsam, bulduğum parayı niye tes-
lim edeyim ki!” 

Münih’te Alman Demiryolları’nda 
temizlik işi yapan Ali Patır (51), 
tuvalet bölümünde bir çanta buldu.

Bulduğu 1200 
Euro’yu sahibine 

verdi ama...
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Sahte ödeme faturalarının ya-
nında, doldurulması zorunlu 
gibi görünen çeşitli belge ve 

formlar da şirket ve kurumlara gön-
deriliyor. Bu belge ve formlar, daha 
önceden gerçekten imzalanmış bir 
sözleşmenin ilavesi gibi hazırlanı-
yor. Oysa ki bu belge ve formlar, dol-
durulup geri gönderildiğinde, yeni 
bir sözleşme imzalanmış oluyor. Bu 
tür sözleşmeler genellikle birkaç yıl 
için geçerli olup, büyük bir zararı 
engellemek için kısa bir süre son-
ra bildirilip feshedilmek zorunda. 
Hukuki açıdan reklama ya da zo-
runlu doldurulması gereken belge-

ye benzeyen formlar, üzerinde teklif 
veya sözleşme oldukları yazmadığı 
sürece, geçerli değiller. Fakat sıkça 
bu sahte belgelerin arka sayfaların-
da çok küçük bir yazı ile, geri gönde-
rildikleri veya ödendikleri halde bu-
nun yeni bir sözleşmeye imza atma 
anlamına geldiği belirtiliyor.

Medeni hukuka göre bu tür do-
landırıcıklar “kötü niyetle kandır-
ma” kategorisine giriyor. Bu söz-
leşmeler ve sahte faturalar gözardı 
edildiğinde, dolandırıcılar mahke-
me ve tahsilat ile tehdit girişimin-
de bulunuyorlar. Ancak bu fatura-
ları ödeyenlerden yeteri kadar para 

kazandıkları için ve hukuki açıdan 
haksız oldukları için bu tip dolandı-
rıcıların tehditleri göz dağı vermek-
le kalıyor. Yani böyle bir sözleşme 
veya ödeme bir defa yapıldığı veya 
imzalandığı halde bile, hukuki açı-
dan haklı olunduğundan, dolandı-
rıcıların tehditlerini görmemezden 
gelip daha fazla ödeme yapmamak 
en doğrusu. Bu tür sahte belgeler 
imzalanıp ilk ödeme yapıldıysa, do-
landırıcılara dava açmanın anlam-
sız olduğu söyleniyor. Çünkü bu do-

landırıcı şirketler genel olarak yurt 
dışında olup, mahkeme masrafla-
rının pahallı olacağı ihtimali yük-
sek. Buna rağmen bu sahtekarlıkla-
rın ihbar edilmesi öneriliyor. Böyle 
sahtekarlıklara kanmamak için 
alınabilecek en iyi tedbir, firma-
ya gelen tüm belge ve formları im-
zalamadan evvel titiz bir şekilde in-
celemek. Belgede kuşku uyandıran 
noktalar bulunduğu halde, ticaret 
odasını (Wirtschaftskammer) ara-
yıp sormakta da fayda var.

Sakın ödemeyin
Şirket sahipleri ödeme faturası dolandırıcı-
lığına dikkat! Özellikle yaz aylarında birçok 
şirkete sahte ödeme faturaları gönderiliyor. 

Bu sahte faturaları gerçek sanan ve bu 
sebepten dolayı ödeyen birçok şirket ve 

şirket olduğundan, dolandırıcılar yıllardır bu 
yöntemleri sürdürüyorlar.

Linz – Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Viyana ziyaretleri 
öncesi ve sonrası  ve Gazze 

olayları nedeni ile   gaza gelip 
Facebook’da cahillik ile  ne ol-
dum delisi ruhu ile Avusturya’da  
Türkiye göçmenleri gençler tara-
fından yazılan tehditlerin bilan-
çosu baş ağrıtmaya devam edi-
yor. Hem kendilerini Avusturya 
kanunlarını çiğneyerek zor du-
ruma düşüren bu tehditçi, uka-
la ve cahil gençler diğer taraftan 
hem tüm Türklerin ismi ve resmi-
ni devamlı Avusturya gündemin-
de Antisemitizm ile Naziler ile 
birlikte anılmasına neden olarak 
adeta Türklerin ve Türkiye’nin is-
mini adeta karalama makinesi 
gösterilmesinde kullanıldıkları-
nın hala farkında olmamaları tra-
jedenin diğer tarafı.

Hitler’den alıntı yapıp Face-
book’ta yayınlayan 29 yaşındaki 
Türkiye göçmeni  Avusturya va-
tandaşına bir yıl gecikmeyle da-
va açıldı. 2014 yılında „Tüm ya-
hudileri öldürebilirdim. Ama bir 

kaçını, onları neden öldürdü-
ğümü anlamanız için öldürme-
dim“ sözlerini Facebook hesa-
bında paylaşan Türkiye göçmeni, 
bunları İsrail’in Gazze politikası-
na yönelik duyduğu öfkeden do-
layı yazdığını belirtmişti. Bunu 
üzerine soruşturma 2014 senesi-
nin Aralık ayında durdurulmuştu. 
Fakat soruşturmanın durdurulma-
sının ardından SPÖ’den Adalet ve 
Hukuk işlerinden sorumlu Hannes 
Jarolim ve  Yeşiller Partisinden 
Albert Steinhauser özellikle bu 
kapatılmak istenilen davanın  

üzerine gittiler.  Böylelikle savcı-
lık Mayıs 2015’te “Verbotsgesetz“ e 
aykırılıktan dolayı soruşturmanın 
tekrar yürütülmesine karar ver-
di. “Verbotsgesetz“, Avusturya’da 
ırkçı Hitler zamanından kalma 
Nasyonalsosyalist ideolojiyi sa-
vunan her türlü faaliyeti yasak-
layan ve  Avusturya’da 1947 yılın-
dan beri yürürlükte olan kanuna 
verilen isim. Sanığın suçlu bulun-
ması halinde bir ila on yıl arası 
hapis cezası alacağı duruşmanın 
Temmuz 2015’te gerçekleşeceği 
bildirildi. 

Hitler’in sözleri yaktı
Geçtigimiz yıl Facebook’da Hitler’den alıntı yaparak Yahudi düşmanlığı 
yapan Türkiye göçmeni gencin başı hale beladan kurtulmadı.  Avusturya 
„Verbotsgesetz“ adı altında toplanan kanunları çiğneyen Türkiye göçmeni 
gencin peşini sadece savcılık değil bizzat savcılğın takipsizlik kararı ver-
mesine rağmen SPÖ Milletvekili Jarolim’in bırakmaması ve davanın tekrar 
açılmasını sağlatması dikkat çekti. Sanık Türkiye göçmeninın suçlu bulun-
ması halinde 1 ila 10 yıl arası hapis cezası alacağı duruşmanın Temmuz 
2015’te gerçekleşeceği öğrenildi.
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Viyana‘da 13. yüzyıldan 
beri Ortaçağ‘da yaygın 
banyo kabinelerinin kul-

lanıldığı kanıtlanmıştır. Şehir 
idaresi 1875 yılında Tuna kıyı-
sında iki belediye plajı açmıştır. 
Halka açık belediye plajına 1877 
yılına kadar yalnız erkekler gi-
debilmekteydi. Ardından burada 
bir de kadınlar plajı kurulmuş-
tur. Yirminci yüzyılın başların-
da Tuna kanalının kıyısında 
halkın sağlığı için nehir plajları 
inşa edilmiştir. Bu plajlar ticari 
amaçlı kurulmamış. Alte Donau 
kıyısındaki „Gänsehäufel“ plajı 
da bu zamandan kalmıştır. Tuna 
kıyısındaki tesislerin yerini bu-
gün Neue Donau dinlenme alanı 

almıştır. Başlangıçta bu alan sel 
baskınlarından korunmak ama-
cıyla inşa edilmiştir. Su kalitesi-
nin yıl boyunca yüksek olması 
sonucunda Viyanalılar bu bölge-
yi bir açık havuz cenneti olarak 
keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - 
Kapalı yüzme havuzları

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

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

• Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

• Ottakringer Bad, 
16., Johann-Staud-Gasse 11

• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

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

Aile havuzları çocuklu aileler ve 15 
yaşına kadar olan çocuklar için ön-
görülmüştür. Su derinliğinin az ol-
ması sayesinde çocuklara uygun 

bir suya girme ortamı sağlanmıştır.  
Yedi yaşına kadar çocuklar ancak 
bakmakla yükümlü bir yetişkinin 
eşliğinde aile havuzuna girebilir-
ler. Yanında çocuk olmayan yetiş-
kinlerin girmesi ise yasaktır.

Aile yüzme 
havuzlarının açılış 

saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına kadar 
gençler: ücretsizdir.  

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Beledi-
yesi tarafından işletilen havuzların dışında birçok özel işletmenin çalıştırdığı merkez-
lerden de yararlanabilirsiniz.  Viyana‘da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, 
özel işletilen havuzlar ve devlet havuzundan yaz boyunca yararlanabilirsiniz. Bu ha-
vuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.

21. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

21. VIYANA, DONAUINSEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 600 
metre -750 metre (sağ kıyı, Neue 
Donau, kıyı yolu)

21. VIYANA, DONAUINSEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 350 
metre -450 metre

21. VIYANA, NEUE DONAU, Brigitte-
nauer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönünde 100 metre

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Brigittenauer koyunda

22. VIYANA, DONAUINSEL, Reichs-
brücke köprüsünden nehrin akış 
yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Neue Donau-Mitte otomobil par-
kından nehrin akış yönünde 400 
metre uzaklıkta

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 500 met-
re -750 metre (Neue Donau, sağ 
kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - kıyı 
yolu)

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 650 metre 
uzaklıkta

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
nehrin akış yönüne ters yönde 200 
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. VIYANA, DONAUINSEL, Steins-

pornbrücke köprüsünün hizasın-
da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar 
bölgesi: Dammbereich)

• TUNA ADASI (DONAUINSEL) BÖL-
GESI - ızgara bölgeleri de mevcut 
bulunmaktadır.

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

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

22. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
itibaren nehrin akış yönüne ters 
yönde 900 metre boyunca

• Halka açık diğer ızgara alanları

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

11. VIYANA, Am Donaukanal, Al-
berner Hafenzufahrtsstraße

14. VIYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

16. VIYANA, Steinbruchwiese, Jo-
hann-Staud-Gasse

17. VIYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VIYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

22. VIYANA, DONAU-ODER-KANAL, 
Becken III (Uferhaus yakınında)

23. VIYANA, DRASCHEPARK, Ecke Tri-
ester Straße/Sterngasse (7-22 arası)

Havaların ısınma-
sıyla birlikte Türkiye 
göçmenlerinin vaz-
geçilmez klasiği olan 
ızgara için Viyana 
Belediyesi yer göste-
riyor. Bazı yerler için 
ise önceden rezer-
vasyon yaptırmak 
gerekiyor. Telefon: 
(+43 1) 4000 96496

   TUNA ADASI (DONAUINSEL) Bölgesi - ızgara yapma yerleri Donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

Viyana‘da ızgara 
yapma yerleri ve 
parklar neresi?
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A Haber ekranlarında ya-
yınlanan “Diplomasi” 
programına konuk olan 

AKP İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk, “4 Bakanı doğrudan Yüce 
Divan’a gönderirim” manşeti ile 
kimlere mesaj verildiğini anlıyo-
ruz” dedi.

İşte Külünk’ün 
açıklamalarından 

satırbaşları:

“Biz Sayın Abdullah Gül’ü 1970’li 
yıllardan beri mağdur ve mazlum-
ların yanında duran biri olarak bi-
liyoruz. Ama ne hikmetse kritik 
dönemlerde Türkiye’nin en çok 
birlik ve beraberliğinin bu mü-
cadelenin vahdaniyetinin büyük 
önem taşıdığı dönemlerde hep 
merkez medyanın amiral gemisi 
üzerinden konuşuyor. Bizim du-
ruşumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
durduğu yerdir. Bu hareketin taba-
nı bu hareketin lideri Erdoğan’dır. 
Onun duruşunu hiçbir şekilde tar-
tıştırmayız.

KİME ŞİRİN 
GÖRÜNMEK 
İSTENİYOR

Çevreden dolaşan mesajları da bi-
zim anlamadığımızı kimse zannet-
mesin yani durduk yerde 4 baka-
nı derhal yüce divana gönderirim 

mesajında kime yaranılmak is-
teniyor? Kimin hoşuna gitsin di-
ye bunlar söyleniyor. Çıksın onu 
söylesinler. Bu konu Meclis’te ko-

nuşulmuş adı konmuş ve bu işin 
darbenin bir başka boyutu olduğu 
stratejik hedefinin ne olduğu bel-
li olan modeli aradan bir zaman 

sonra hem de 7 Haziran sonrası 
kime şirin görünülmek isteniyor. 
Daha üç hafta evvel bu ülkenin li-
deri ile ilgili Mursi’nin idam kara-
rı üzerinden manşet atacaksın. O 
gazetede gidip siz Türkiye’ye me-
saj vereceksiniz. Kime şirin gözük-
mek istiyorsunuz?

Ve de bütün işler bitti... 29 
Mayıs’ta olmayacaksınız, Fetih 
Şöleni’nde olmayacaksınız ama 
bu amiral gemisinde çıkıp Türkiye 
ile ilgili mesaj... Kusura bakmasın-
lar... Hiç kimse boşuna hesap yap-
masın. Bu ülkede bu ülkenin lideri 
verdiği mücadelede başarılı ola-
caktır. Kimse buna engel olamaya-
caktır. Ne yaparlarsa, hangi oyunu 
kurarlarsa kursunlar. İçeride kim-
leri devşirirlerse devşirsinler. Bu 
hareketin lideri Mekke, Medine, 
Kudüs, İstanbul aklının ve ruhu-
nun karşılığı olan bu ülkenin lide-
ri bu ülkeyi 2023, 2071 hedeflerine 
taşıyacak, o güçlü duruşu sergile-
yecektir. Kimse kısa vadeli, kısa 
metrajlı filmlerle hoş olmasınlar. 
Sonra çok mahcup olacaklar onu 
da söyleyeyim.”

Erdoğan’ın sağ kolu Külünk’ten Gül’e ve Sever’e sert tepki:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca basın danış-
manlığını yapan Ahmet Sever’in anılarını bir araya getirdiği 
“Abdullah Gül ile 12 yıl” kitabının yayınlanmasının ardından AK 
Parti’den tepki geldi. AK Parti temsilcilerinin hem Abdullah Gül’e 
hem de kitabın yazarı Ahmet Sever’e sert tepki göstermesinin 
yanında, “aslında bu kitabın hainlikten başka birşey olmadığı 
konusunda AK Parti üyeleri hemfikir gibi” diyen AK Parti üst 
düzey yöneticisi, Erdoğan gibi Rize Güneysu köyünden olan AK 
Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, gerekeni TV’de söyledi. 
Metin Külünk Viyana’da Erdoğan mitinglerinin organizasyonunu 
yapmış ve Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz’a “haddini bil” sözle-
ri ile dikkat çekmişti.

“İÇİMİZDEKİ 
BEYİNSİZLERİN 

İŞLEDİKLERİ 
YÜZÜNDEN…”

Abdurrahman Dilipak, bu-
günkü “İza cae” başlıklı 
yazısında AKP’nin yolsuz-

luklarına ilişkin ipuçları vererek 
AKP’den aday olan ya da üye olan-
ların “çıkar uğruna” tercih yaptığı-
nı itiraf etti. “O gün güç sizin elini-
ze geçince, her taraftan size koşup 
geldiler. Güç sizden gittiğinde on-
lar çevrenizden dağılıp gidecek-

lerdir” diyerek AKP’yi uyaran 
Dilipak, şöyle devam etti: Şimdi 
‘içimizdeki beyinsizlerin işledikle-
ri yüzünden bizi helak eder misin 
Allahım diye’ düşünmenin zama-
nıdır. Bu sonucu kimse beğenme-
di. Paralelciler, SP, BBP’liler mut-
lular mı şimdi bu sonuçtan..”

“KENDİ PARTİSİNE OY 
VERMEYEN ADAYINIZ 

VAR YAHU!”

AKP’ye oy vermeyen milletvekili 
adayı olduğunu açıklayan Dilipak 

“Kendi partisine oy vermeyen 
adayınız, il başkanınız var yahu! 
Nereden buldunuz bunları. Çok mu 
aradınız da buldunuz bu tipleri ya 
da bunları size kim getirdi? Biz size 
ulaşamaz iken birileri nasıl da ko-
lay ulaşıyormuş demek.. Yahu, si-
ze değil, nerede ise müşavirlerinize 
ulaşılmaz olmuştu. Mesaj bıraksa-
nız geri dönme lütfunda bile bulun-
muyorlardı” diye yazdı.  

“YEMEKTEN 
DOYMAYAN LANET 
OLASI ADAMLAR”

“Kendi partisine oy vermeyen bele-
diye başkanlarınız var.. Oy verme-
mesini bırakın, aleyhte çalışanlar 
var.. Aynı şekilde kadın kollarınız 
var” diyerek AKP’deki kırılmalara 
işaret eden Dilipak şöyle devam et-
ti: “Belediyelerinize çekidüzen ver-
mezseniz, bugün parlamento se-
çimlerinde yaşadığınızdan daha 
vahim bir sonuçla karşılaşabilirsi-
niz. Bu, yemekten doymayan lanet 
olası adamları başınızdan savın ar-
tık. Herkesin gördüklerini, duyduk-
larını siz görmüyor, duymuyorsa-
nız, o zaman bırakın bu işi.. Birkaç 
kişinin yaptıklarının ceremesini 
bütün millete çektirme hakkı yok 
kimsenin. Zaten siz eğer kendini-
zi değiştirmeme konusunda ısrarcı 
olursanız, bu yanlışları bırakmaz-
sanız, millet sizi bırakır. Eski hal 
muhal, ya yeni hal ya izmihlal. Siz 
kendinizi değiştirmedikçe Allah si-
zin hakkınızdaki hükmünü değiş-
tirmeyecektir.”

Dilipak, AKP’ye ilişkin 
“Kendi partisine oy 

vermeyen adayınız, il 
başkanınız var yahu! 
Yemekten doymayan 
lanet olası adamları 

başınızdan savın artık. 
Herkesin gördüklerini, 

duyduklarını siz gör-
müyor, duymuyorsa-
nız, o zaman bırakın 

bu işi” şeklinde sözler 
sarf etti.

Dilipak: “Bu 
hırsızları AKP’den 
derhal defedin!”

“Bu, yemekten doymayan 
lanet olası adamları defedin”

AKP’nin sözcüsü Yeni Akit 
gazetesi yazarı Abdurrahman 
Dilipak, AKP’yi çok sert söz-

lerle eleştirdi.

KÜLÜNK: “KİME 
ŞİRİN GÖRÜNMEK 
İSTIYORSUNUZ?
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BAHATTİN KOÇ (AKP)  
52 yaşında Sivaslı 
ticaret işadamı
 “ERKEN SEÇİM OLSUN “

“Ülkemizin son yıllardaki gelişmesini devam ettirebil-
mesi için AK Parti’nin tek başına iktidarda kalmasını 
arzu ediyordum. Ancak bu olmadı. Ben inanıyorum ki 
bir seçim daha olursa partimiz tek başına yine iktidar 
olur. Çünkü kararsız seçmenler koalisyonun ülkeye 
fayda yerine gerileme getireceğini kısa zamanda 
anlayacaklardır. Mevcut partiler kendi aralarında 
anlaşıp koalısyon kuramazlar. Erken seçim olsun.”

AVUSTURYA’DAKİ TÜRKLER KOALİSYON HAKKINDA KONUŞTU: 

“Bu iş bu yaz olmaz!”
Seçim sonrası vatandaşın nabzını tuttuk. Avusturya’da yaşayan Türkler nasıl bir hükümet 
arzu ediyor? 25.Dönem milletvekili seçimlerinde sandıktan ülkemizi yönetecek tek parti 
çıkmadı. Vatandaş “koalisyon” dedi. Barajı aşarak meclise  giren 4 partiye gönül verenler-
le konuştuk.  Konuştuğumuz vatandaşlar bu yaz hükümetin kurulamayacağı görüşündeler. 
Meclise giren 4 partinin de birbirleriyle anlaşmalarının zor olduğuna inanan vatandaşlar hükü-
meti kurabilecek bir koalisyonun zor olduğu görüşünde birleşiyorlar. İşte vatandaşın ülkenin 
nasıl yönetilmesini arzu ettikleri görüş ve temennileri:

HÜSEYİN AYTAR (CHP)  
63 yaşında Tekirdağlı emekli 
ağır vasıta şoförü
“CHP ÜLKEYİ YÖENETCEK TEK PARTİDİR”

“Cumhuriyetin kurucusu ve Türkiye’nin en köklü partisi 
olan CHP kadroları ülkeyi namuslu ve dürüst bir yöne-
timle şaha kaldıracak tek partidir. Koalsiyonda hangi 
partiyle ortaklık yaparsa yapsınlar , şimdiye kadar yaşa-
nan tüm rezillikleri ve antidemokratik uygulamaları kısa 
sürede ortadan kaldırarak yaşanacak bir Türkiye haline 
getireceklerine inanıyorum. Ancak şu ortamda koalis-
yon kurulabileceğine karşı inancım zayıf.”

CEMİL YAVRU 
(MHP) 
53 yaşında 
Tokatlı serbest 
meslek sahibi 

”HIRSIZLARLA 
VATAN HAİNLERİYLE 

BİRLİK OLMAYIZ”

“Türkiye şimdiye kadar gör-
mediği bir hırsızlık, yolsuzluk, 
adaletsiz ve hukuksuzluk gör-
müştür. Vatanı bölme amacını 
güdenler meclise kadar gir-
diler. Yıllardır gönül verdiğim 
MHP’nin hiç bir partiyle koa-
lisyona girip bunlara ortaklık 
etmeyeceğini düşünüyor ve 
savunuyorum.”

KURTULUŞ EYBEY 
(HDP) 
37 yaşında 
Tuncelili Fayans 
ustası 

” HALKLARIN 
KARDEŞLİĞİ KOALİSYON 

OLSUN”

“Yapılan seçimlerde halk 
HDP’ye yetki verdi. Ülkeyi 
yönetecek koalisyonda HDP’nin 
mutlaka yer almasını arzu edi-
yorum. Bu seçim sonuçları iyi 
okunup değerlendirilmeli kin 
ve nefrete dayalı politikalara 
son verilmelidir. HDP – CHP ve 
MHP kolasiyonu kurulmalı ve 
AKP’den hesap sorulmalıdır. 
Zor görünüyor ama Üçlü bir 
koalisyonu arzu ederdim.”

HABER FOTO: İHSAN EKİCİ 

HABER FOTO: İHSAN EKİCİ 

HABER FOTO: İHSAN EKİCİ HABER FOTO: İHSAN EKİCİ 
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Aziz Gülüm, SPÖ 12. 
Viy a n a  t e ş k i l a t ı n -
d a n  te k r a r  Eya l e t 

Milletvekilliği ve 12. Viyana 
Belediye Meclisi’ne aday. Spor 
yaparak kilo verdiği gözden 
kaçmayan Aziz Gülüm, “Bütün 
seçmenleri 11 Ekim tarihinde 
oy kullanmaya davet ediyo-
rum. SPÖ partisi adına ben şu 
anda zaten 12. Viyana Belediye 
Meclisi’nde toplumun hiz-
metindeyim. Bu vesileyle 
Ramazan ayının hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. Her 
konuda insanlarımızı esenlik 
ve barış içinde birlikte din, dil, 
ırk ayrımı yapmadan yaşama-
ya davet ediyorum” dedi. 

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

01 943 69 15

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

Yeni Vatan  
Haber analiz

SPÖ’nün Ticaret Odası’ndaki 
grubu SWV’nin son se-
çimlerde oy kaybetmesi-

ne rağmen, yine bu kesimlerle 
çalışmaya devam etmesi dikkat 
çekerken, özellikle Milli Görüş 
adaylarının  Viyana Eyaleti 
Milletvekili listesine seçilemeye-
cek yerlerden konulmasının ta-
banda isyana neden olduğu öğ-
renildi. 

SPÖ içindeki eyalet bakanları 
ve yöneticiler ise şaşkınlık için-
de bu sorunu görüyor, yani taba-
nın Milli Görüş örgütü gibi sağcı, 
muhafazakar bir organizasyo-
nun ortak bellenmesi, camilerin 
de adeta SPÖ teşkilatı gibi örgüt-
lenmek suretiyle dinin siyase-
te alet edilmesi konusunda ne 
yapacaklarını bilmiyorlar. Milli 
Görüş’ün dürüst, şerefli, temiz 
üyelerinden bazıları Yeni Vatan 
Gazetesi’ne kapalı kapılar ar-
dından, kendilerinin aldatıldığı-
nı ifade ederek, “Eskiden ÖVP’yi 

göstererek SPÖ’yü korkutuyor-
duk. Şu anda ÖVP’yi AKP’liler 
ele geçirmiş durumda. Bundan 
sonra Avusturya’da hangi parti-
ye destek vereceğimizi önümüz-
deki dönemdeki gelişmeler gös-
terecektir. 

Muhammed Turan 
görevden ayrıldı iddiası 

Bu arada Milli Görüş Avusturya 
teşkilatı Başkanı Muhammed 
Turan’ın görevden alındığı id-
dia edilirken, yerine geçen isim 
olan Mehmet Arslan’ın (38) da 
Viyana eyalet seçimleri için SPÖ 
15. bölge listesinden milletveki-
li adayı olduğu yine gelen iddia-
lar arasında. Mehmet Arslan şu 
anda 15. Viyana SPÖ teşkilatında 
Belediye Meclisi’ndeki görevine 
devam ediyor. Saadet Partisi’nin 
Avusturya gönüllü temsilcisi 
olan, 60’dan fazla camiye sahip 
olan Milli Görüş’ün şu andaki 
başkanının direkt siyasetin içinde 
olmasının önümüzdeki dönemde 
çeşitli tartışmaları beraberinde 

getirmesi muhtemel. Eski başkan 
Muhammed Turan’in, merhum 
Necmettin Erbakan’ın cenaze na-
mazını kıldıran ve hatim duasını 
bizzat yapan ve tarihe geçmiş bir 
kişi olarak neden görevden ayrıl-

dığı kamuoyu tarafından me-
rak ediliyor. Yeni Vatan Gazetesi 
olarak kendisine hayırlı, sağlık-
lı bir ömür dilerken, yeni Başkan 
Mehmet Arslan’a yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Milli Görüş’te 
seçimler öncesi 

hayal kırıklığı

Ekrem Gönültaş’ın Viyana seçimlerinde en 
son sıradan aday gösterilmesi (99), Yeni Vatan 
Gazetesi’nin istihbarat masasına gelen bilgi-
lere göre Milli Görüş camiasında büyük hayal 
kırıklığına yol açtı. Geçen Parlamento seçim-
lerinde tüm Milli Görüş örgütlerinin, camile-
rinin ve gönüllülerinin ortak çalışarak Ekrem 
Gönültaş için mektuplu oylar dahil (tercihli oy) 
toplamda 12 binin üstünde oy alan Gönültaş, 
partisi tarafından hazırlanan Viyana listesin-
de kendisine ancak 99. sırada yer bulabildi. 
Seçilip seçilmemek bir yana, en azından ayıp 
olmasın diye yine seçilemeyecek bir yerden, 
ama ilk 60 veya 70’in içinde neden aday gös-
terilmediği merak edilen Gönültaş’ın ve çevre-
sinin bu konuda büyük üzüntü içinde olduğu,  
keşke ismi hiç yazılmasaydı dediği iddia edildi.
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Kararla bazı çocukların 
Almanca öğrenmeleri-
nin daha erken yaşta teş-

vik edilmesi planlanıyor.  Aile 

Bakanı Sophie Karmasin, bu ka-
rar ile evde Almanca öğrenme-
yen çocuklara ulaşmak istedik-
lerini açıkladı. Dil konusunda 

zorluk çeken çocukların yaklaşık 
yarısı göçmen asıllı. Bu düzenle-
mede tıbbi sebeplerden veya kre-
şin eve uzak olmasından dolayı 

kreşe gidemeyecek çocuklara is-
tisnalar yapılacak. Dilbilgisi ko-
nusunda zorluk çekmeyen ço-
cuklar ise evde kalabilecek.   

Mecburi Kreş 4 yaşa indi 
2016 yılının sonbaharından itibaren 4 yaşına giren çocuklar 

kreşe gitmeye mecbur kalacak. Kreş her zamanki gibi herkes 
için bedava olacak. 



Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2014/15 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin arttırılması 
amacıyla okullardan 4.Baskısı si-
pariş edildi.  Yeni Vatan Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resim-
li büyük sözlük hakkında şunla-
rı söyledi: “Bu resimli kitap ile ço-
cuklarımız ikinci okul yılından 
itibaren günlük hayatlarına ege-

men olan bu iki dili sadece okul-
larda değil, evde de aileleriyle 
birlikte oyun atmosferi içinde öğ-
renme, geliştirme fırsatı bulacak-
lar. Sözlüğümüzün  ilk 3 bin bas-
kısının ardından geliştirimiş ve 
iyileştirilmiş haliyle ikinci baskı-
sını sizlere sunmaktan ve Eğitim 
Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir 
sözlük ile uyum sürecine katkıda 
bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 

itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 
dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap 
projesi olarak bu sözlük, Türkiye 
göçmeni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
4. Baskı

Yeni Vatan Gazetesi 
Neue Welt Verlag yayınevi  Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırla-
dığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş 
ikinci baskısını 30 bin baskı ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya Eğitim 

Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük için siparişler 
gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan hem de kitapçılardan sipariş edilebilir. 
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Nur, wer sich nachts erholen kann, fühlt sich tags-
über wach und leistungsstark. Besonders wichtig 
für gesunden Schlaf ist die richtige Bettausstat-
tung. Reiter, Ihr Spezialist bei Heimtextilien, begeis- 
tert mit einer Riesen-Auswahl an Decken und  
Pölstern, Matratzen, Bettwäsche, Leintü-
chern u.v.m. Zusätzlich zu Produkten namhafter 
Hersteller bietet Reiter auch Zudecken und Pölster 
aus konzerneigener Erzeugung an. Die Mitarbeiter- 
Innen beraten Sie freundlich und kompetent. Viele 
verfügen über eine Zertifizierung vom Verein  
Aktion gesunder Rücken e. V. sowie die Ausbil-
dung zu medizinisch geprüften Schlafberater- 
Innen. So finden Sie garantiert die optimale  
Lösung für Ihre individuellen Schlafbedürfnisse!

FAIRTRADE Decken und Pölster: 
Schlafen mit gutem Gewissen! 
Auch ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekis-
sen. Deshalb ist man bei Reiter besonders stolz auf 
die erste FAIRTRADE-zertifizierte Decken- und  
Pölstererzeugung Österreichs. Dank der zusätzli-
chen Einführung der FAIRTRADE-Codierung  
wissen Sie ganz genau, woher die Rohstoffe für 

Ihren Polster oder Ihre Decke kommen. Neu ist  
die Initiative „Tu (dir) Gutes“, die alle Engage-
ments aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Regiona-
lität und Tierschutz unter einem Dach bündelt. 
Gesunder Schlaf zum fairen Preis: Reiter bie-
tet Ihnen eine „Bestpreis-Garantie“ auf viele Arti-
kel quer durch das gesamte Sortiment. So wissen 
Sie mit Sicherheit, dass Sie den besten Preis 
Österreichs erhalten. 

Träumen Sie also nicht länger vom gesunden, erhol-
samen Schlaf, besuchen Sie Ihren Heimtextilspezia-
listen und entdecken Sie die Reiter Vorteilswelt! 

Übrigens: Besitzer der kostenlosen Vorteils-
karte haben es bei Reiter besonders gut! Mit ihr 
genießen Sie einzigartige Vorteile und noch mehr 
Serviceleistungen.

Ihre Vorteile mit 
der kostenlosen 
Vorteilskarte!

 Bis zu 10 % Rückvergütung

 Rückvergütung wird 2 x 
 pro Jahr ausbezahlt

 GRATIS Vorhänge nähen

 GRATIS Matratzen-Zustellung

 GRATIS Daunen- und Federnreinigung

 Top-Angebote, jeden Monat neu

 Geburtstagsüberraschung

 Ihre Bankomatkarte als Vorteilskarte

 7 Wochen Umtauschrecht

 7 Wochen Rückgaberecht 
 mit Geld-zurück-Garantie

Bedingungen und AGBs zur Reiter 
Vorteilskarte unter www.reiter.eu

www.reiter.eu, Service-Hotline: 05 0810 777

Ihr Spezialist für 
gesunden Schlaf!

Riesen-Auswahl und Top-Beratung bei Reiter: 

BR_Gesunder_Schlaf_Advertorial_YeniVatan_KW46_195x275mm_1013-RZ.indd   1 04.11.13   14:52

Ücretsiz avantaj 
kartıyla gelen 

avantajlar!
%10’a kadar para iadesi 

Yılda iki kez para iadesi  
alabilme hakkı 

ÜCRETSİZ Perde dikimi 

ÜCRETSİZ Yatak teslimatı 

 ÜCRETSİZ Kuştüyü temizliği

Her ay yeni ürün ve uygun  
fiyat seçenekleri
Doğum günü sürprizleri

Bankamatik kartını Reiter-
Avatanj Kartı olarak da geçerli    
Ürün değiştirme (7 hafta içinde) 

Para iade garantili ürün iade 
hakkı (7 hafta içinde)

Kullanım şartları ve avantaj kart 
hakkında daha fazla bilgi için 
www.reiter.eu

www.reiter.eu, Servis: 05 0810 777

Sadece uykusunu iyi alanlar gün içinde 
kendini dinç hisseder. İyi bir uykunun 
en önemli şartlarından biri de elbette 
kaliteli bir yatak. Reiter’in sunduğu ürün 
çeşitliliği içinde kendinize en uygun yas-
tık, yatak, yorgan, nevresim takımını 
Reiter’in konusunda uzman danışmanla-
rı eşliğinde seçebilir, özlemini çektiğiniz 
konforlu ve sağlıklı uykuya kavuşabilirsi-
niz. Üstelik yataklar da dahil olmak üzere 
yorgan ve yastıkta Avrupa’nın en iyi mar-
kalarını da yine Reiter’de bulacaksınız. 
Sağlıklı sırt ve omurga konusunda tıbbi 
eğitim almış takım arkadaşlarımız size 
en iyi yardımı verebilmek adına her daim 
hazırlar. Reiter’de kendi bireysel uyku ih-
tiyacınıza en uygun çözümü bulacağınızı 
garanti ediyoruz.

FAIRTRADE yorgan ve yastıklar:  
İçiniz rahat uyuyun

Rahat bir vicdandan daha rahat bir yastık 
yoktur! Üretimin her aşamasında üreten 
kişilerin haklarının korunduğu FAIRT-
RADE sertifikalı yastık ve yorganları 
Reiter’de bulabilirsiniz. FAIRTRADE kodu 
sayesinde yastık veya yorganınızın ham-

maddesinin nereden geldiği bilgisine 
de ulaşabiliyorsunuz. Sürdürülebilirlik, 
bölgesellik ve hayvan hakları konusun-
da aktif olan “Tu (dir) Gutes” / “Kendine 
Bir İyilik Yap” inisiyatifi etiketini taşıyan 
ürünleri de Reiter’de bulabilirsiniz. İyi 
bir uykuyu doğru fiyata satın alın: Reiter 
tüm bu ürün kalitesi ve çeşitliliğinin ya-
nında sizlere “En iyi fiyat garantisini” de 
sunuyor. Reiter’den yaptığınız alışverişte 
Avusturya’daki cebiniz için en karlı mik-
tarı ödediğinizden emin olabilirsiniz. 

Sağlıklı ve dinlendirici bir uyku sizin için 
bir rüya mı? O halde Reiter’i ziyaret edin 
ve uzmanlar eşliğinde rüyalarınızın uy-
kusunu keşfedin. 

Ayrıca: Ücretsiz avantaj kartına sahip 
olanlar Reiter’de avantajlar kazanmaya 
devam ediyor. Siz de kendinize bir avan-
taj kartı edinin ve Reiter fırsatlarından ve 
servis olanaklarından faydalanın. 

Sağlıklı bir uyku için 
Reiter’e başvurun!

Geniş ürün yelpazesi ve en iyi danışmanlık Reiter’de

Pasaport ve oturma izni gi-
bi evraklarınızın geçerli-
lik sürelerini önceden kont-

rol ediniz. Geçeceğiniz ülkelerden 
vize almanız gerekiyorsa, bu ül-
kelerin ikamet ettiğiniz ülkedeki 
temsilciliklerine en az bir ay önce 
müracaat ederek mutlaka transit 
vizesi alınız. Yola çıkmadan, ulus-
lararası sürücü belgenizi, aracın 
ruhsatını ve uluslararası yeşil si-
gorta kartını yanınıza aldığınız-
dan emin olunuz. Aracınız kasko 
sigortalı değilse, seyahat öncesi 
kısa süreli kasko ve yolcu kaza si-
gortası yaptırılmasında fayda var-
dır.  Taşıtlarıyla Türkiye’ye gide-
cek vatandaşlarımızın, gümrük 
kapılarında sorun yaşamamaları 
için, araç girişleri bilgisayar kayıt-
larına T.C Kimlik numarasıyla ya-
pıldığından, T.C Kimlik numara-
ları hakkında bilgi sahibi olmaları 
önem taşımaktadır.  Yanınıza, sade-
ce yolculuk sırasında ihtiyaç duya-
cağınız miktarda nakit para alınız. 
Taşıyacağınız fazla paranın yollar-
da ve gümrük kapılarında sorun 
olacağını unutmayınız. (AB ülkesi-
ne giriş ve çıkışlarda yanında nakit 
olarak 10.000 € veya daha fazlasını 
taşıyan tüm yolcuların bu meblağı 
AB gümrüğünde beyan etmeleri ge-
rekmektedir) ruhsatı size ait değilse 

sahibinden vekalet alınması gerek-
tiğini unutmayınız. Yolculuk sıra-
sında pasaport, para, ruhsat, ehli-
yet gibi değerli eşyalarınızı araçta 
görünür şekilde bırakmayınız. 
Otoyollarda seyahat etmek isteyen-
ler vinyet (bandrol) almak zorunda-
dır. AB Schengen vizesi hamili veya 
AB/Schengen ülkeleri ile İsviçre’de 
ikamet izni bulunan umuma mah-
sus pasaport hamili vatandaş-
larımız ; Slovenya’ya 15 güne, 
Macaristan’a 90 güne, Romanya’ya 
5 güne, Sırbistan Karadağ 5 gü-
ne, Bulgaristan’a 5 güne kadar ko-
naklama veya vizesiz transit geçiş 
hakkına sahiptir.  Avusturya’dan, 
Hegyeshalom veya diğer kapılar-
dan Maca-ristan’a giriş yapacak 
vatandaşlarımızın M1 otoyolunu 
izleyerek M5 otoyolu üzerinden 
Sırbistan sınırına gitmeleri öne-
rilmektedir.  Gündüzleri seyahat 
ederken farları açık tutmak gerek-
mektedir. Otoyollarda 130 km. şehir 
dışında 90 km, şehir içinde ise 50 
km hız sınırı vardır. Yollar genellik-
le güvenli olmakla birlikte zaman 
zaman gasp ve hırsızlık olaylarına 
rastlanmaktadır. Kaza halinde ter-
cüman olmadan ifade vermeyin ve 
herhangi bir belgeye imza atmayın. 

Önemli Telefonlar: 

Polis: 112 veya 107  - İlk Yardım: 
112 veya 104  - TC Büyükelçiliği: 
+3613445025 - 3445002 - Macaristan 
– Subotica – Novi Sad – Belgrad – 
Niş – Preşevo (Makedonya sınır kapı-
sı) E-75 ve Niş – Gradina(Bulgaristan 
sınır kapısı) hattı ise E-80 karayolu 
üzerinden bulunmaktadır. Her iki 
güzergah da vatandaşlarımız tara-
fından kullanılabilir. Otoyollarda 
120 km olan hız sınırı birinci sı-
nıf yollarda 100 km, diğer yollarda 
ise 80 km’dir. Sırbistan’da otoyol-
lar ve diğer şehirlerarası yollar ge-
nel olarak güvenlidir. Güvenlik güç-
leri düzenli denetimler yapmakta 
ve soygun/gasp gibi olaylara çok az 
rastlanılmaktadır. 

Önemli Telefonlar:

Polis: 92 - İlk Yardım : 94 - TC 
Büyükelçilik : +381-11-333 24 00 
Sıbistan yoluyla Bulgaristan’a gi-
riş yapacak olan vatandaşlarımızın 
Kalotina – Dimitrovgrad sınır kapı-
sından geçiş yapmaları gerekmekte-
dir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giren 
vatandaşlarımız, E-80 karayolunu 
kullanarak Kalotina-Sofya-Filibe-
Hasköy-Harmanlı-Svilengrad yo-
luyla Kapıkule sınır kapısından 
Türkiye’ye giriş yapacaklardır. 
Bulgaristan’daki karayollarının fi-

ziki durumu Batı Avrupa’daki yolla-
ra kıyasla daha kötüdür. Karayolları 
üzerindeki trafik işaret ve levha-
ları eksiktir. Bulgaristan’dan geçe-
cek olan vatandaşlarımızın aşırı hız 
yapmaktan kaçınmaları gerekmek-
tedir. Bulgaristan’da gasp ve soygun 
olayları yaşanmaktadır. Geçen yıl-
larda yaşanan olaylarda soyguncu-
lar polis kılığına girip araçları dur-
durarak araç içindeki eşyaları gasp 
ettikten sonra vatandaşlarımızı et-
kisiz hale getirmişlerdir. Hız sınırları 
otoyollarda 130 km, şehir dışında 90 
ve şehir içinde 50 km‘dir.  Gündüz 
ve ana yolları tercih etmek suretiy-
le yolculuk yapmak, mümkün ol-
duğunda grup oluşturarak ve birbi-
rinden kopmadan seyahat etmek, 
ihtiyaçlarının ötesinde nakit para ve 
ziynet eşyası taşımamak, mümkün 
olduğunca duraklama ve konakla-
ma yapmamak, trafik kurallarının 
el verdiği ölçüde Bulgaristan’dan 
süratle geçmek, Bulgaristan’a gir-
meden önce mutlaka otomobillerini 
sigorta ettirmek Bulgaristan üzerin-
den seyahat ederken dikkat edilme-
si gereken başlıca hususlardan bir 
diğeridir. 

Önemli Telefonlar :
Polis : 166 veya 146 - İlk Yardım: 
+35929154411 – 9521161 – 9549468
TC Büyükelçiliği: +35929355500

Avusturya Vinyet Ücretleri
10 Günlük Vinyet 7,90 Euro
Tauern Tünel 9,50 Euro
Karawanken Tüneli 6,50 Euro 

Macaristan Vinyet Ücretleri:
4 Günlük 1,530 Ft. (7 Euro)
Haftalik 2,550 Ft. (12 Euro)
1 Aylik 4,200 Ft. (20 Euro) 

Sirbistan Otoyol Ücretleri 
Hırvatistan-Belgrad
Otomobi 40 Dinar (4 Euro)
Minibüs 1030 Dinar (18 Euro)

Macaristan-Belgrad
Otomobil 570 Dinar (6 Euro)
Minibüs 1700 Dinar (18 Euro)

Belgrad-Niş
Otomobil 730 Dinar (8 Euro)
minibüs 2190 Dinar (23 Euro)

Niş-Leskovac
Otomobil 190 Dinar (2 Euro)
minibüs 570 Dinar (6 Euro)

Bulgaristan  Vinyet Ücreti
Vinyet 6 Euro

Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen birçok vatandaşımız ulaşım olarak 
karayolunu tercih ediyor. Saatler süren bu uzun yolculukları rahat ve güvenli 
bir şekilde geçirebilmeleri, ve sorunlarla karşılaşmamaları için vatandaşları-
mızın bazı hususları önemle dikkate alması gerekiyor. Bunları madde madde 
sıralayacak olursak, belli başlı dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir: 

Tatil Yolu 1
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T.C Viyana Büyükelçiliği 
Maliye Müşaviri Mahmut 
Sayın tarafından hazırlanan 

ve basına dağıtılan bildiriye gö-
re Türkiye’ye gümrük vergisinden 
muaf yolcu beraberi olarak götü-
rülecek eşyalar ticari miktar ve 
mahiyette olmaması gerektiği be-
lirtildi. Yolcular Türkiye’ye listede 
belirtilen eşyaları ve liste dışında-
ki 430 Euro’yu aşmayan hediyelik 
eşyaları muaf olarak götürebile-
cekleri açıklandı. Bunun dışında 
götürecekleri her ürün için güm-

rük vergisi ile muhatap olacakla-
rı belirtildi.  Türkiye’ye seyahatler-
de vergiden muaf eşya listesinin 
en başında tütün ve tütün ürünle-
ri geldi. Listeye göre, 400 adet si-
gara, 50 adet puro, 250 gr. kıyılmış 
tütün, 250 gr. Pipo tütünü vergi-
den muaf bir şekilde Türkiye’ye 
götürülebilecek. Vergiden muaf 
olarak Türkiye’ye götürülebilecek  
alkol oranları ise alkol derecesi 
yüzde 22’yi geçen alkollü içecek-
ler için 1 lt., alkol derecesi yüzde 
22’yi geçmeyen alkollü içecekler 

içinse 2 lt. ola-
rak belirlen-
di. Kozmetik 
ürünlerde ise 
120 ml.lik şişeler içinde en faz-
la 5 adet kolonya, lavanta, par-
füm, esans veya losyon vergi-
den muaf tutulacağı açıklandı. 
Vatandaşlarımızın en çok hediye-
lik eşya sınıfında götürdükleri çi-
kolata, çay ve kahve için de 1 kg. 
sınır kondu. Bu ürünlerden 1 kg 
aşmayacak şekilde her ürün ver-
giden muaf tutulacağı belirtildi. 

CEP TELEFONU 
HEDİYELİK EŞYA 

KAPSAMINDA DEĞİL

Yolcuların yanında taşıyacakla-
rı para konusuna da dikkat çe-
ken yetkililer 5 bin ABD Doları’nı 
veya eşitine kadar efektifini 
Türkiye’ye götürebilecekleri söy-
lendi.  Hediyelik eşya olarak en 
fazla götürülen ürünlerden cep 
telefonları ise hediyelik eşya kap-
samında olmayacağı açıklandı. 
Büyükelçilikten yapılan açıkla-
maya göre, cep telefonunun (Tv, 
müzik çalar, video oynatabil-
me özelliğine sahip olanlar da-
hil)  vergiden muafen serbest do-

laşıma sokulabilmesi için, 
ancak yolcu beraberi ki-
şisel eşya statüsünde ol-
ması gerekmektedir. Her 
bir yolcunun iki takvim 
yılında bir adet ile sı-
nırlı olmak üzere, te-
lefonun kıymetine 
bakılmaksızın cep te-
lefonunu gümrük ver-
gilerinden muaf ola-
rak yurda getirmeleri 
mümkün bulunduğu 

söylendi. Ayrıca, hediyelik eşya 
statüsünde muafen veya vergileri 
ödenerek cep telefonu getirilmesi 
mümkün değildir. 

REÇETELİ 
İLAÇLARA İZİN VAR

Türkiye Cumhuriyeti Viyana 
Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye 
göre şahsi tedavide kullanılmak 
üzere getirilen ilaçların, yolcula-
rın seyahatleri süresince kullan-
maları gerektiğine ilişkin sağlık 
kuruluşundan alınan rapor, dok-
tor raporu veya reçete ile gümrük-
te ibraz edilmesi koşuluna bağlı 
olarak, Türkiye‘de kalınacak süre 
göz önünde bulundurularak, ma-
kul miktardaki ilacın girişine izin 
verilir. Karayoluyla Türkiye’ye gi-
decek olan tatilcilerin geçecekle-
ri her ülkenin gümrük mevzuatını 
bilmeleri, ülkelerin gümrük kapı-
larında sorun yaşamamaları için 
kurallara uyulması gerektiği söy-
lendi. 

SIRBİSTAN’DA 
RADARA DİKKAT

Almanya ve Fransa’dan otomo-
billeriyle Türkiye’ye yola çıkan iki 
Türk sürücü Belgrad girişinde ra-

dara yakalandı. Yolda tanıştıkla-
rını belirten Enver Bezek ve Ünal 
Akyürek, Türkiye’ye doğru peşpe-
şe gitmeye karar verdiler. Yolların 
henüz tatil sezonu gelmemesin-
den dolayı boş ve rahat olduğu-
nu söyleyen Ünal Akyürek, ‘Bezek 
Ailesiyle Macaristan’da benzin 
alırken tanıştık. İki araba arka ar-
kaya yol alıyorduk. Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’a 5 km. kala, 
Novi Sad yol ayrımında sürat sını-
rı 60 km. olan yerde hızlı gitmişiz. 
Polisler ilerde bizi durdurdu. Ben 
102 km. Enver arkadaşım ise 105 
km. hızla gidiyormuş. Enver’e 260 
bana ise 250 Euro ceza kesecekle-
rini ve cezayı bankaya yatırmamız 
gerektiğini söylediler. Biraz sırpça 
bildiğim için 50’şer Euro ile kurtul-
duk‘ dedi.

Almanya’nın Darmstadt ken-
tinden ablası Hatice Yakut ile bir-
likte Malatya’ya doğru yola çıkan 
Osman Konakçı, Belgrad girişin-
de fazla sürat yaptığı gerekçesiyle 
radara yakalandı. Belgrad girişin-
de 60 km. hız sınırı olan yerden 95 
km. hızla geçtiğini belirten Yakut, 
‘Sırp polisi bana 300 Euro ceza ke-
seceğini söyledi. Bu cezayıda ban-
kaya yatırmam gerektiğini belirtti. 
Dilimin döndüğü kadar yanımda 
o kadar para olmadığını anlattım. 
Daha sonra 50 Euro’da anlaşıp yo-
lumuza devam etmeyi başardık‘ 
diye konuştu.

DAĞ YOLUNA 
SAPTILAR

Sırbistan’a giriş yapan Türkler, 
Belgrad’a girdikten sonra kent 
içindeki Niş’e ayrılan tabela-
yı kaçırdıkları için zaman 
zaman yanlış yola saptık-
ları belirtildi. İsviçre’nin 
Monthey kentinden yo-
la çıkan Özbay ailesi 
Niş çıkışını kaçırıp da-
ğa yoluna saptıklarını 
söyledi. Uzun bir sü-
re yanlış yolda git-
tiklerinin farkına 
varmayan aile da-
ha sonra bir Sırp’ın 
yardımıyla kaçak 
yoldan otobana gi-
riş yaptılar. Bu seferde 
otoban giriş bileti almadan yolcu-
luk yaptıkları için gişede kendile-
rinden 60 Euro istendi. 

ÇEK YOLUNDA 
İNŞAAT VAR

Yetkililer, Çek Cumhuriyeti üzerin-
den Türkiye’ye gideceklere uyarı-
larda bulundu. Prag üzerinde-
ki otoyolda inşaat çalışmalarının 
olduğunu söyleyen yetkililer, 30 
km.‘lik yolu 5 saatte gidenlerin ol-
duğunu belirttiler. Prag üzerinden 
geçerken bu inşaat çalışmaları yü-
zünden sıkıntı yaşadığını belirten 
Mehmet Kıbrıs, ‘Prag’da yol inşaa-
tı nedeniyle 3 şeritli yol tamamen 
kilitleniyor. İnşaat çalışmaları bi-
tene kadar kimseye bu yolu tavsi-
ye etmem‘ dedi. 

VİNYETLERİ DÜZGÜN 
YAPIŞTIRIN

Karayoluyla Türkiye’ye seyahat-
lerde kullanılması mecburi olan 
vinyetler tam yapıştırılmadığın-

da sorun olduğu belirtildi. 
Slovenya’dan geçerken 
kurallara uyup vin-
yet alan Adıgüzel çifti, 
vinyeti cama tam ya-

pıştırmadıkları için 150 
Euro ceza ödemek zo-

runda kaldı. Vinyeti doğ-
ru yapştırmadığı için 150 
Euro ceza ödeyen Kamil 
Adıgüzel yaptığı açıkla-
mada, ‘Slovenya’ya gi-
rer girmez hemen vinyet 
aldık. Ancak camdan 

kolay çıkmadığı 
için vinyet pu-
lunun bir kö-
şesini  kolay 

çıkartmak amacıy-
la yapıştırmadık. Slovenya poli-
si hemen bizi durdurdu ve vinyet 
pulunun cama iyi yapışmadığını 
gerekçe göstererek 150 Euro ceza 
kestiler‘ dedi. 

VİNYET OYUNU 
YİNE BAŞLADI

Senelik izinlerini geçirmek için 
karayolunu tercih eden izin-
cilerin kabusu haline gelen 
Bulgaristan'da yine Vinyet vurgu-
nu başladı. Bulgaristan'da otoyol-
lar için alınması gereken fiyatı 5 
Euro olan vinyet için Türkler’den 
10 Leva yerine 10 Euro alındığı 
ortaya çıktı. Türkiye'ye giderken 
Bulgaristan yolunu tercih eden-
lerin vinyet alırken dikkat etme-
lerini ve varsa 10 Leva, yoksa ger-
çek vinyet ücretine denk düşen 5 
Euro ile ödeme yapmalarını tavsi-
ye edildi.

MACARİSTAN BENZİN 
FİYATLARINA DİKKAT

Geçtiğimiz sene Macaristanda 
benzin fiyatlarına uygulanan fa-
hiş fiyatlar bu senede uygulanma-
ya başladı. İzinciler araçlarına ya-
kıt adıktan sonra ücreti Euro ile 
ödemek için kasaya geldiklerinde, 
kasiyerlerin kur üzerinden yaptık-
ları hesap karşısında şok oldular. 
Litresi 366,90 Forint olan mazot ka-
siyerlerin yaptığı kur hesabına gö-
re litresi 1,75 Euro’ya denk geliyor. 

YUNANİSTAN'IN YOLLA-
RI ÇOK İYİ

Türk TIR şoförleri, Bulgaristan gü-
zergahı yerine yaklaşık 260 kilo-
metre daha uzun olmasına rağ-
men Yunanistan-Makedonya 
yolunu güzergahını kullan-
maları tavsiyesinde bulundu-
lar. Yıllarca TIR şöförlüğü yapan 
Hüseyin Çınar (52) Bulgaristan yo-

lunu tavsiye etmediğini söyledi. 
Hüseyin Çınar, ‘Başta Almanya, 
Hollanda, İngiltere olmak üzere 
Avrupa'nın bir çok yerine yıllar-
dır mal taşırım. TIR şoförleri ola-
rak Bulgarlardan resmen bıktık 
usandık. Yunanistan üzerinden 
Avrupa'ya giriş-çıkış yapıyorum. 
Yunanlılar gerçekten çok dost bir 
ülke” dedi. 

OTOYOL VE KÖPRÜ-
LERDE PARALI 

GEÇİŞ DÖNEMİ BİTTİ

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, trafikteki yoğun-
luğu ve salınan oto egsoz gazları-
nı en aza indirmek için 1 Temmuz 
2010 tarihinden itibaren otoyol ve 
köprülerdeki nakit gişeleri kaldı-
rıldı. Türkiye’ye karayoluyla gi-
decek olan vatandaşlarımızın 
otoyol ve köprülerde sıkıntı ya-
şamamaları için otoyol veya köp-
rülere gelmeden önce kesinlikle 
KGS veya OGS almaları tavsiyesin-
de bulunuldu. KGS ve OGS kart-
larını kart dolum merkezleri oto-
yol ve köprü girişlerinde ve Ziraat 
Banka’larında bulunuyor. 

Tatil Yolu 2

Türkiye’ye gümrük vergisinden muaf olarak yolcu beraberi 
olarak götürülebilecek eşyalar, hediyelik eşyalar, para, döviz, 
altın ve bunlara ilişkin gümrük vergileri konusunda T.C Viyana 
Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğince bir açıklama yapıldı.  
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İngiliz Sunday Express gazetesinin habe-
rine göre, İngiliz Yabancılar ve Milletler 
Topluluğu Ofisi İngiliz vatandaşlarını 

IŞİD tehlikesine karşı uyaran bir mesaj ya-
yımladı. Mesajda, “Suriye ve Irak’ta konuş-
lanmış olan IŞİD’in komşu ülkelerine saldırı 
düzenleme kapasitesi var. Bu ülkeler arasın-
da Türkiye de yer alıyor” denildi. Ofisin me-
sajında her yıl ortalama 7,5 milyon turist 
çeken İstanbul’un en büyük terör tehditle-
rinden biri olduğu belirtildi.

HERŞEY OLABİLİR

İngiliz düşünce kuruluşu Royal United Services 
Institute’nün uzmanlarından Raffaello Pantucci 
ise “Türkiye çok büyük bir turizm merkezi ve her 
türden insanın bir arada olduğu dev bir havuz 

gibi. Her şeyin yaşanma ihtimali olabilir” dedi. 
Her yıl Türkiye’yi 2,5 milyon İngiliz turist ziya-
ret ederken, İngilizlerin Türkiye’yi tercih etme-
sindeki en büyük etkenlerden biri olarak Türk 
Lirası’nın Sterlin karşısında yüzde 16’nın üzerin-
de değer kaybetmesi gösteriliyor.

İngiltere’den uyarı: 
Türkiye’ye gitmeyin! Bakın neden...
İngiltere’den tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen İngilizlere IŞİD uyarısı yapıldı. Türkiye 
sınırındaki IŞİD tehlikesine dikkat çeken İngiliz Yabancılar ve Milletler Topluluğu, Türkiye 
ve özellikle İstanbul’u terör tehlikesi yüksek kentler içerisinde tuttu.

Heute gazetesine röpor-
taj  veren Türk asıl l ı 
Viyanalının, kaplıca ha-

vuzlarında cinsel ilişkiye girmek-
le övünmesi haberi şaşkınlıkla 
karşılandı. Almanya’daki bir ter-
mal kaplıcada cinsel ilişkiye giren 
iki gencin yargılanmasını yanlış 
bulan 33 yaşındaki Ümit C., Heute 
Gazetesi’ne utanç verici bir röpor-
taj verdi. “Suyun içinde cinsel iliş-
ki bana adrenalin veriyor, şimdi-
ye kadar tüm kız arkadaşlarımla 
kaplıcalarda eğlendim. Niye ol-
masın? Bir defa yaşıyoruz.” diyen 
Ümit, görgü tanıklarının bundan 
rahatsız olmadıklarını düşünü-
yor: “Kısaca bakıp sonra yüzme-
ye devam ediyorlar. Seks bir suç 
değildir. Yaşamın bir parçasıdır. 
Benim için mühim olan, etrafta 
çocukların bulunmaması. Bu böy-
le olmalı.” Havuz ya da kaplıca gö-
revlilerinden de korkmadığını ifa-
de eden, erkekliğiyle açıkça gurur 
duyan Ümit, “Tabii ki yarıda kes-
mem. Ama çoğu kaplıcada görev-
liler rahat, arkalarını dönüp gidi-
yorlar.” dedi. 

Havuz seksi yapmakla övünen Türk
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Müşterilerin % 80’i 
Avusturyalı

Brunnenmarkt’taki Voral-berg 
Eyaleti Peynirleri Almanca lo-
gosu dikkat çeken peynirci-
de Avusturya’dan İsviçre’ye, 
Hollanda’dan İtalyan peyniri-
ne birçok bölgesel ve uluslarara-
sı peynir çeşidini bulmak müm-
kün. Sinoplu işletme sahibi Şefik 
Özcan, Yeni Vatan Gazetesi’ne 
şöyle konuştu: “Bizim müşteri-
lerimizin neredeyse yüzde 80’i 
Avusturyalılardan oluşuyor. Her 
gün bu 200 civarında peynir çe-
şidini tezgâhımızda sergiliyoruz. 
Bunları hazırlamak, kesmek ve 
müşteriye sunmak göründüğü ka-
dar kolay bir iş değil. Bu işi hak-
kıyla yapıyoruz ve Viyana’nın en 
güzel peynirlerini satıyoruz”.
 

“Peynir bilgi ve 
kültür işi”

“Gelen müşterilerimize Türk ça-
yı ikram ediyoruz. Onlar çaylarını 
içerken, biz de siparişleri hazırlı-

yoruz” diyen Özcan, büyük bir uz-
manlık ve sanat gerektiren peynir-
cilik için “bilgi ve kültür işi, herkes 
yapamaz. Biz 15 yıldır baba mesle-
ğini sürdürüyoruz ve peynircilikte 
iddialıyız” diye konuştu. 

“Yabancı düşmanlığı 
bizde yok”

Avusturya’daki yabancı düş-
manlığı konusuna da değinen 
Özcan, şunları söyledi: “Açıkçası 
dükkânımızda biz bunu hisset-
miyoruz. Biz Türkiye göçme-
ni olarak Avusturya peynirle-
ri satıyoruz. Brunnenmarkt’taki 
müşterilerimizin yüzde 80’i 
Avusturyalı. Yabancı düşman-
lığını da büyük ölçüde biz ken-
dimiz üretiyoruz.” Türk ve 
Avusturyalı herkesi Vorarlberg 
peynircisine davet eden Özcan, 
gençlere de şu çağrıda bulundu: 
“Yeni yetişenlerin mutlaka mes-
lek öğrenmesi ve üniversite bitir-
mesi lazım. Bir şey öğrenmeden 
hiçbir şey olmuyor.”

Sözde değil özde 
entegrasyon

“Entegrasyon” sözünün ucuz-
laştığı ve her bir köşede yapma-
cık entegrasyon ödülü dağıtılan 
Avusturya’da, lafta değil icraatta 
entegrasyon diyebilen kişi ve ku-
rum sayısı çok az. Üzülerek görü-
lüyor ki, Avusturya’da göçmenlik 
ve entegrasyon konusu, gösterme-
lik olarak bir rant ve ticaret düzeni-
ni içine girmiş. Bu sebeple uzman-
lık ve sanat olan bu işi özünde iyi 
yapan ve müşterilerine iyi hizmet 
sunan Vorarlberg peynircisi de, gö-
renlerden takdir topluyor. Başta 
Vorarlberg peyniri olmak üzere bir-
çok peynir çeşidinin özenle kesilip 
hazırlandığı ve müşterilere sunul-
duğu dükkân, haftanın 6 günü açık. 

Siparişini veren müşteri, Türk 
çayından yudumlarken, 
satın aldığı  Avusturya’da 

üretilen veya Hollanda menşe-
si olan peynir de hazırlanıyor. 
Müşterilerinin çoğunluğunun 
Avusturya’lı  olduğu peynirci  ayrı-
ca Türklerin elçisi gibi kendi kültür, 
temizlik, nezaket ve esnaflık anla-
yışını göstermesi nedeni  ile Yeni 
Vatan Gazetesi’nin dikkatini çek-
ti. Kaba esnaflardan yaka silken 
müşteriler karşılarında güler yüz-
lü, her tarafı temiz ve sattığı ürün-
leri tanıyan ve kazık atmayan esnaf 
istemekle haksız da değil. 15 yıldır 
bu alanda faaliyet gösteren işlet-
me sahibi Şefik Beyti Özcan, “Baba 
mesleğini devraldık ve 15 yıldır sür-
dürüyoruz.  Brunnenmark paza-
rında bir Avusturya’lının yanında 
bu peynir işini öğrendim. Kendisi 
emekli olunca bu dükkanı devir al-
dım. Bu iş çok bilgi, sabır, düzen, 
temizlik  ve çalışkanlık gerektiriyor. 
Peynir büyük bir kültür ve bilgi işi. 
Herkes işini yaparken severek, sa-
bırla ve özellikle temizliğe dikkat 
ederek yapsın” diye konuştu.

Alem buysa entegrasyon budur 

Brunnenmarkt’da sözde 
değil, özde entegrasyon

Viyana - 16. bölge Brunnenmarkt’ta hizmet veren Vorarlberg peynircisi-
ne uğrayanlar, Viyana’da entegrasyonunun tepe noktasını yerinde göre-
bilirler. Müşterilerinin büyük bir bölümünü Avusturyalıların oluşturduğu 
pazarda içinde yürüyen bir araba içinde pırıl pırıl iştah açıcı peynirleri 
dikkat çeken Türk işletmede 200’e yakın kaşar peyniri ve diğer peynir  
çeşitleri satılıyor. Orhan Sönmez
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Konsolosluk Çağrı 
Merkezi hizmetinizde

Dünyanın neresinde olur- 
 sanız olun, tatilde, izin-
de, bayramda, yolculuk 

sırasında, havaalanlarında, 
gümrüklerde, yurt dışında ve-
ya Türkiye’deki resmi makam-
larda karşılaştığınız her tür-
lü sorunlarınızda gece veya 
gündüz 24 saat size hizmet ve-
ren, yol gösteren ve yardımcı 
olan bir devlet kuruluşumuz var.  
T.C . D ı ş i ş l e r i  B a k a n l ığ ı’n a 
b ağl ı  ‘ ’ Ko n s o l o s lu k  Ç ağ r ı 
Merkezi’ndeki genç kardeşleri-
miz sizlere her gün 24 saat (7x24) 
hizmet vermektedir. Konsolosluk 
Çağrı Merkezi  0090-312 292 29 
29 numaralı telefonla arayarak 
gece gündüz (7x24) pasaport ran-
devunuz hakkında bilgi ,seyahat 
edeceğiniz ülkelerin durumu, vi-
ze, gümrük, askerlik, emeklilik, 
evlilik, vatandaşlık, mavi kart, 
okul ve eğitim veya her konuda 
bilgi alabilirsiniz. 

Her Türlü Konsolosluk İşlemi-
niz Hakkında Her Türlü Bilgiyi 
Almak için Konsolosluk Çağrı 
Merkezi’ni 7 Gün 24 Saat Araya-
bilirsiniz.

Telefon Numaralarımız
Tüm dünyadan +90 312 292 29 29
Almanya’dan +4930 80 70 90 
Kuzey Amerika’dan  
+1 888 566 7656

Güvenliğiniz 
için  

Dairelerde güvenlik kapı-
ları hırsızlara genellikle 
engel oluyor ya da vakit 

kaybettiriyor.  Peki, dört duva-
rınız için güvenlik sağlayan bu 
kapıların fiyatları nasıl, satın 
almada neye dikkat etmeliyiz? 
Elbette yüksek güvenliğin bir fi-
yatı var. Bol kilitli, çelik güven-
likli kapıların fiyatları ortalama 
2500 Euro olarak belirlenmiş. 
Güvenlik için masraf yapmak 
sorun olmasa da, piyasada tüke-
ticiyi yanıltan çok sayıda ürün 
bulunuyor. Bunun için devreye 
giren tüketiciyi koruma dernek-
leri bu kapıları birtakım testler-
den geçirdi ve tüketiciye satın 
almalarda ÖNORM B 5338 ya da 
EN 1627 kriterlerinin aranması-
nı tavsiye etti. Daha fazla bilgi 
için www.konsument.at internet 
sayfası ziyaret edilebilir.

Bulgarların ve Rumenlerin 
çalışma hakları  

Bulgaristan ve Romanya 
 vatandaşları Avusturya’ 
da yasal olarak çalışa-

bilmek için halen iş izni almak 
durumundalar. Bu duruma 
1.1.2007 tarihinde veya sonra-
sında bir gün dahi yasal olarak 
Avusturya’da çalışmış olanlar 
veya öncesinde en az bir yıl bo-
yunca Avusturya’da yasal olarak 
çalışmışlar istisna teşkil ediyor.  
 
Eğer beş yıldan daha fazla sü-
redir Avusturya’da ikamet edi-
liyorsa ve düzenli bir gelir var-
sa; sürekli oturum izni için 
gerekli şartlar yerine getirilmiş-
se; eşi veya 21 yaşından küçük 
çocuğu Avrupa Birliği vatan-
daşı olması durumlarında da 
Bulgaristan ve Romanya vatan-

daşlarının Avusturya’da çalış-
mak için izne (Bewilligung) ih-
tiyaçları yoktu. Ancak bu durum 
31.12.2013 tarihinde süresi dola-
cak “geçiş döneminden” son-
ra, yani 1.1.2014 tarihi itibariy-
le bu ülkelerin vatandaşlarının 
Avusturya iş pazarına serbest 
olarak girme hakları doğacak. 
Bulgaristan ve Romanya vatan-
daşlarının iş pazarına girme- 
leri için gerekli onay belge-
si AMS tarafından verilecek. 
 
İş bulunduğu takdirde onay bel-
gesi, işçi işten çıkana kadar iş 
verende kalacak. İşe son veril-
diğinde ise onay belgesini geri 
alması icap edecek. Ülkeyi uzun 
süre terk edenlerin çalışma hak- 
ları silinecek.



İlker Çolak, Wiener 
Linien’de kontrolcü

Viyana
06.2015
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İster başbakan, ister bakan, is-
ter milletvekili, ister bürokrat, 
ister medya mensubu olsun, 

kamu malı çalanların veya hakkı-
na tecavüz edenlerin; akrabaları-
nın veya işadamlarının cenaze na-
mazları kılınır mı? Avusturya’da 
kamu malını yani vergisini çalan-
ların veya vatandaşların parala-
rını Allah rızası için toplayıp söz 

verilmeyen alanlarda kullananla-
rın, yani kamunun parasını Allah, 
Peygamber ve Kur’an’ı Ker’im gi-
bi kutsal değerlerinin adını vere-
rek bir kuruş bile çalanların cena-
ze namazı kılınır mı?

Kamu malını talan 
edenlerin  

cenaze namazı kılınır mı?

İslam dininin Peygamberi Hazreti 
Muhammed’in (s.a.v.), kamu hak-
larına ve mallarını bırakın çal-
mayı, el uzatanların da cenaze 
namazını kılmadığının, Sahih 
Hadisler tarafından belgelendiği 
iddia edilmiştir. Buna göre, “Hz. 
Peygamber, kamunun hakları-
na, mallarına musallat olanla-
rın Kuransal deyimle, Gulûl (ka-

mu malı talanı) suçu işleyenlerin 
cenaze namazlarını kılmaz. Bu 
Muhammedî tavır, Türkiye’yi yö-
netenlere, siyasetçilerimize, ka-
mu mevkilerinin başlarında bu-
lunanlara, ibadetleri  şov aracı 
yapanlara ithaf olunur” diyen bir 
ulema haksız olabilir mi?

“Onun şehitliği sayılmaz, 

çünkü ganimetlerden 
gizlice almıştı”

Ün lü Mu hadd i s Fa k i h İ bn 
Hemmam, el-Musannef adlı ese-
rinde bildiriyor ki; Hz. Peygamber, 
kamu malından iki dirhemlik bir 
miktarı çalan Eşça’lı sahabe-
sinin cenaze namazını kılma-
mış. Başka bir rivayete göre bir 
adam Hayber’de ok atarken öl-
müş. O zaman ashap, “Ne mutlu, 
şehit oldu!” diye sevinirken Hz. 
Peygamber şöyle demiş: “Hayır. 
Muhammed’in canı elinde olan 
(Allah’a) yemin ederim ki, onun 
taksim edilmeden önce ganimet-
lerden (gizlice) almış olduğu o ka-
dife, üzerinde bir ateş gibi yana-
caktır.” Yine eserdeki şu bölüm 
dikkat çekici: “Hayber seferi sıra-
sında ölen birinden söz ettiklerin-
de Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 
Arkadaşınızın cenaze namazı-
nı siz kılın. Bu sözü duyan saha-
belerin yüzü renkten renge girdi. 
Bunu gören Hz. Peygamber dedi 
ki: “O arkadaşınız kamu malların-
dan bir miktar aşırmıştı.” Sebep 
işte budur. Bunun üzerine saha-
biler ölen adamın eşyasını karış-
tırıp baktılar; bir de ne görsünler, 
Yahudilerden ganimet olarak ele 
geçmiş, bir deri pabucu aşırmış.”

Milli Gazete yazarından 
Hükümet’e beddua

Milli görüşçü yazar Mehmet 
Şevket Eygi Milli Gazete’de “Allah 
Cezanızı Versin!..” başlığı altında 
yazdığı yazıda bu konuda şunla-
rı dile getirdi: “İSLAMCILIĞIN cı-
cığını çıkarttınız, Allah belânızı 
versin!..  Ben çoğunuzun o eski 
mücahitlik günlerini bilirim, ne 
nutuklar atıyor, mangallarda kül 
bırakmıyordunuz. Sonra müca-
hitlik postunu çıkardınız müteah-
hit oldunuz. Müslümansan, hangi 
meşrep ve mezhepten olursan ol, 
mutlaka doğru ve dürüst olmak zo-
rundasın. Siz yıllar var ki, doğru-
luk şişesini taşa vurup parampar-
ça ettiniz. Allah bin kere belânızı 
versin! Namaz kılıyor, günde on-
larca defa Allah’tan sirat-ı müs-
taqime (doğru yola) kılavuzlama-
sını lisan ile niyaz ediyorsunuz 
ve hayatta tam tersini yapıyorsu-
nuz.  Bre uğursuzlar!..  İslam’da 
devlet ve belediye bütçelerini hor-
tumlamak var mıdır. Rüşvet al-
mak var mıdır? Haram yemek var 
mıdır? Her türlü emanete hıyanet 

‘Gulûl’ kelimesinin anlamı kamu malı talanı, suiistimali, çalınması ve kamu 
hakkının tecavüz edilmesi demektir. Peygamber (s.a.v.), ‘Beyt-ül mal’dan, yani 

devlet malından yiyenlerin, kamu hakkında tasallutta bulunmuş olanların, 
aşıranların cenaze namazını kılmamıştır. İslam’da da bu suça “Gulûl suçu“ 

adı verilmektedir.

etmek var mıdır? Yalan söylemek, 
halkı aldatmak var mıdır? Arsa ve 
arazileri yapılaşmaya açarak, bi-
nalara fazla kat çıkma izni sağla-
yarak haram komisyonlar almak 
var mıdır? İhalelere fesat karış-
tırmak var mıdır? Haram yollar-
la süper zengin olmak var mıdır? 
Size beddua ediyorum. Allah be-
lanızı versin!.. İki yakanız bir ara-
ya gelmesin!.. Haram servetlerini-
zi huzur içinde yiyemeyin emi!.. 

Müslümanların yüzünü kara çı-
karttınız... Başınız belâdan kur-
tulmasın.”

Peki ya talana ses 
çıkarmayanlar ve göz  

yumanlar?

Peki, sadece yiyenler mi sorum-
lu? Ya onlara destek verenler? 
İslam’ın muazzez Peygamberi, 
diğer bazı Peygamberler gibi ka-

vimlerine genel bir bedduada 
bulunmamış, ama muayyen gü-
nahları işleyenleri lanetlemiştir. 
Mesela; “Paraya tapana lanet ol-
sun!” demiştir. Mesela; “Bid’at 
çıkarana (dine sonradan ekle-
nen şeyler) lanet olsun!” demiş-
tir. Mesela; “Doğruyu bildiği hal-
de susana lanet olsun!” demiştir. 
Kaynak: Başta Kur’an-ı Ker’im ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan.  Birol Kılıç

“Çalıyor ama çalışıyor” 
diyenlere cevap

Kamu malı çalanların (Gulûl) 
cenaze namazını Peygamber 

kılmamış
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Dinin kaynaği nedir? Rama-
zan ayının insanlığa ve tüm 
Müslümanlara hayırlara 

vesile olması dileğiyle bu ay aslın-
da çok basit bir soru somak isteriz.. 
Dinin kaynağı nedir? Bu soruyu 
Kur’an’da geçen ‘din ve uydurul-
muş din’ (şiddet teolojisi) nedir so-
rusu halinde sorabiliriz. Din adına 
uydurulanları ve dinin kendisini 
nasıl ayırt edeceğiz? Din tarihi akıl-
la taklidin mücadelesi değil midir? 
Peygamberler geldikleri devirlerde 
hep gelenekleri sorgulamışlardır. 
Allah’ın dinine aykırı olan gele-
nekleri ve yerleşik inançlara karşı 
savaşmışlardır. Ku’an’ı Kerim oku-
dukça peygamberlerin, insanları 
düşündürerek, akıllarını çalıştırta-
rak Allah’ın dinine aykırı olan ge-
lenekleri, yerleşik inançlara karşı 
organize ettiğini anlıyoruz. Kur’an’ı 
Kerim insanları Allah’ın yerdeki, 
gökteki ve bunların aralarındaki 
delillerini incelemeye, bunlar üze-
rinde akıl yürütmeye davet eder, 
uyarır, müjdeler ve öğütler. Oysa 
Ku’an’a karşı çıkanlar, atalarını 
üzerinde buldukları sisteme, yani 
geleneğe bağlı olduklarını ve bu 
devam ettireceklerini söylerler. Ta-
rih boyunca Kur’an’ın ve peygam-
berlerin akıl çalıştırma çağrısının 
en büyük düşmanı karşı aklı deli-
ler değil, gelenek olmuştur. Yaygın 
olan sistemi, babaların, ataların 
uyguladığı sistemi taklit etmek, 
birçok insana aklını işletmekten 
daha cazip gelmiştir. Yunus Süre-
sinin 100. ayetini devamlı tekrarlı-
yoruz: ‘Allah pisliği, uğursuzluğu 
akıllarını kullanmayanlar üzerine 
yağdırır.’ Aklımızı çalıştırmak zo-
rundayız. Din tarih boyunca aklı 
işletmeyi, din karşıtı görüş ise gele-
nekçiliği yani muhafazakarlığı sa-
vunmuştur. Ne garip bir çelişkidir 
ki, günümüzde muhafazarkarlık 
ve gelenekçilik dindar olma mana-
sında kullanılmaktadır. Dikkatinizi 
hiç çekmedi? Kur’an’ın anlattığı 
dinde, akıl insanların hareketle-
rine yön vermektedir. Gelenekler, 
toplumsal dahi olsa peşin kabul-
ler, çoğunluk kabul etse bile aklın, 
açık delilin (Kur’an’ı Kerim) doğru-
lamadığı görüşler insan hayatına 
rehberlik etmemelidir. Delil yerine 
atalarının uyduğu siteme göre ha-
yatlarını yönledirenlere Kur’an’ı 

Kerim’in şu ayetlerini okumalarını 
tavsiye ederiz. Sure 31, Lokman 21; 
Sure 14, Ibrahim 10;Sure 11, Hud 62 
ve 109; Sure 5 , Maide 104; Sure 7 
Araf 28. Kur’an’ın ayetlerinde gö-
rüyoruz ki çoğunluğu ve toplumda 
hakim uymak insanları doğruya 
götürmeye yetmemektedir. Oysa 
bugün insanların, dini adeta bir 
geleneğe dönüştürdüklerilerini, 
din adına birçok kabulleri kökeni 
araştırmadan, bu kabullerin dinin 
bir parçası olup olmadığını sor-
gulamadan, yaygın görüştür diye 
şeyhleri ve dedeleri dedi diye ka-
bul ettiklerini görüyoruz. Zuhruf 
Suresi’nin alıntıladığımız 21.ayeti 
kitaba dayatılmadan din adına or-
taya konulanların geçersiz olduğu-
nu söylemektedir. Fakat ayetlerin 
devamı, atalardan gelen mirasın 
nasıl Allah’ın kitabının önüne ko-
nulabildiğini gösteremektedir. 

Hakkında bilgin olmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz 
ve gönül, hepsi bundan sorumlu 
tutulacaktır. 17-Isra Suresi 36 

Onlar sözü dinlerler ve en güze-
line uyarlar. İşte onlar Allah’ın 
doğruya ilettiği temiz akıl sa-
hipleridir.  39-Zümer Suresi 18 

Din diye ortaya atılan görüşler 
karşımıza çıktığında bunları, bu 
ayetlerin aydınlatıcı ışıklarıyla 
değerlendirmeliyiz. Din adına 
söylenen bu sözler neye daya-
nıyor, nasıl ortaya atılıyor ince-
lemeliyiz. İslam dinin kaynağı 
Kur’an’dır. Bu çıkarımla insanla-
ra, önce kafalarında bir din oluş-
turup, sonra bu dini Kur’an’da 
zorlamalarla arayacaklarına, din-
lerini sadece Kur’an’dan eksiksiz 
ve fazlasız şekliyle bulmalarını 

okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
Bu anlamda hadislerin doğrulu-
ğunu ve Kur’an’ı Kerim’den onay 
alıp almadığını akıllarımızı çalış-
tırarak araştırmalıyız.

Şüphesiz, yeryüzünde ki hare-
ket eden canlıların Allah katın-
da en kötüsü akını işletmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. 8-Enfal 
Suresi 22 

Allah’ın yolu akıl yoludur, vicdan 
yoludur. Allah’ın en kötü gördüğü 
canlı Enfal Suresi’nin 22. Ayetin-
de ifade edildiği gibi gerçeğe kar-
şı sağır olan ve aklını işletmeyen 
insanlardır. Bu insanlar Allah’ın, 
diğer canlılardan ayırt edici özel-
lik olarak verdiği aklı kullanma-
makta, akıllarını işletmemekte 
ve Allah’ın delillerini  görmemek-
tedirler. Bu insanların akılları 

Maun Süresi özellikle 
namazlarında ne yap-
tıklarını ne dediklerini 

bilmeden gaflet içinde namaz 
kılanları adeta tokatlıyor ve itiraz 
ediyor. Allah Maun Suresi’nde 
adeta yakınımızda ve uzağımız-
daki tüm Müslümanları ’içi’ ve 
‘dışı’ bir olmayan münafık Müs-
lümanlar konusunda uyarıyor. 
Ayetler apaçık ortadadır. İşte 
uyaran adeta tokatlayan Maun 
Suresi’nin ayetleri şöyle: Esirge-
yen, Bağışlayan Allah’ın Adıyla... 

1. Ey Muhammed! Dini/hesap 
gününü yalanlayan ortak koşu-
cu dikkat ettin  mi? 2. İşte öksüzü 
kötü davranan odur. 3.Yoksulları 
doyurmaya da yanaşmaz.4.Vay 
haline o namaz kılanların, 5.On-
lar namazlarında ne yaptıkla-
rını, ne dediklerini bilmeden, 
gaflet ,içinde namaz kılarlar. 
6.Onlar gösteriş için namaz kı-
larlar. (Maun Süresi, 107.Süre)

Maun Suresi’nde “Dini yalan-
layan kimdir?” in cevabı vardır. 
Kur’an’la ilgili sorulabilecek en 
ürpertici bu soru değil midir? 
Çünkü bu sorunun cevabın-
da karşımıza dini açıkça inkar 
edenler değil, dini tüm pratikleri 
ile yaşadığı halde bizaat Cenab-ı 
Hak tarafından dini yalanya-
layıcı olarak kişiler çıkmakta 
değil midir Maun Suresi’nde? 
Bu insanı titreten bir manzara 
değil midir? Maun Suresi’nde 
“Dini yalanyan kimdir?” soru-
sunu Kur’an, bahsimiz olan su-
renin ilk ayetinde soruyor ve şu 
cevabı veriyor: “O dur ki, yetimi 
iter kakar, yoksulu doyurmaya 
özendirmez, vay haline o namaz 
kılanların ki, namazlarında gaf-
let içindedirler. Onlar, işte onlar, 
gösterişe taparlar ve onlar iyilik 
ve yardıma engel olurlar.”  

Demek oluyor ki, dini yalan 
saymanın bir sosyo ekonomik, 
bir de bireysel-psikolojik olmak 
üzere iki göstergesi vardır. Bun-
lar 1-Riyarkarlık, özellikle namaz 

aktörlüğü. 2-Nimetleri başkaları 
ile paylaşmamak, özellikle zayıf 
insanları nimetten mahrum bı-
rakmak.  Maun Suresi’ni iyi oku-
yalım ve düşünelim...

İşte böyle diyor Maun Suresi. Bu 
sureyi tekrar okuyup düşüne-
lim.  Namaz ve diğer ibadetler 
İbrahim Peygamber’den itibaren 
uygulanmakta olup ortak koşu-
cu yani şirk yapan Araplar tara-
fından da biliniyordu. Kur’an’ın 
indirildiği dönemde tüm dini gö-
revlerin, Hz. İbrahim’den geldiği 
biliniyordu ve bozulmuş şekliyle 
de olsa uygulanıyordu. Mekkeli 
ortak koşucular, şirkciler,oruç, 
namaz, zekat ve hacdan insan-
lar değildi. Bak.2:128; 16:123;-
22:78;21:73)

Kur’an’ı Kerim, “Anla beni aklı-
nı ve gönlünü çalıştır, Allah’ın 
tekliğine yani aracısız yüzde yüz 
İslam dininin sahibine sözle de-
ğil özde iman et hayır ve barış 
için çalış, sabırlı ol ve çevrene 
sabır telkin et” diyor. Ama ken-
dine Müslüman diyen insan-
lardan oluşan veya nüfusunun 
çoğu Müslüman olan ülkerler 
ne Kur’an’ı Kerim’i anlamıştır ne 
demokrasiyi ne de cumhuriyeti.
Dünyada ne kadar despotluk, 
zulüm, geri kalmışlık var ise 
hepsine bu ülkeler sahne du-
rumdadır. 

Çoğu gösteriş uğruna kendini 
Müslüman göstermiyor mu? 
Çünkü ortada hadisler, gelenek-
leri ecdatperestlerin ortaya çı-
kardıkları bir ‘’Uydurma Din’’ ve 
bir de halis dinin kaynağı olan 
‘’Kur’an’ı Kerim’deki Din’’ var-
dır. Ortada bir de geleneklerden 
uzak, ecdatperest olmayan ve 
sadece Kur’an’ı Kerim’in ayetle-
ri ile anlaşılabilecek gerçek din 
vardır. Bir de Maun Suresi’nin 
tokatladığı ve tüm insanları 
“bu Müslümanlara dikkat” diye 
uyardığı görünüşte Müslüman 
ve çevresinde öyle puan topla-
yan hatta Kabe’yi, Kur’an’ı Kerim 

her tarafına gösteriş için takan 
hatta şirketlerinde, derneklerin-
de, partilerinde logo olarak kul-
lanan sünnet diye Paygamber 
sakalı bırakan ama Aziz Kur’an’ı 
Kerim’in gerçek manasını ana 
dili Türkçe veya Arapça ile an-
lamayan gaflet içindeki Müslü-
manlar vardır. 

Yunus Süresinin 100. ayetini de-
vamlı tekrarlıyoruz: “Allah pis-
liği, uğursuzluğu akıllarını kul-
lanmayanlar üzerine yağdırır’’  

Bunu Kur’an’ı Kerim Allah de-
vamlı öğütlüyor. İşte bir ayet 
daha. Enfail Süresi Ayet 22:  
“Şüphesiz, yeryüzündeki, ha-
reket eden canlıların Allah 
katında en kötüsü aklını işlet-
meyen sağırlar ve dilsizlerdir’’ 
Gördüğünüz gibi ayetlerle Al-
lah “Sürü olmayın, Kur’an’ı 
Kerim’i gerçekten anlayın ve 
ona buna bağlı olmayan onur-
lu, akıllı ve şerefli Müslüman-
lar olun”  diyor. Geri kalmışlığı, 
despotlukları Kuran’ı Kerim’in 
yarattığını iddia etmek çok 
yanlıştır. Burada ‘’Müslüman-
ların çağın gerisinde Kur’an’ı 
Kerim’in ise çağın çok ilerisin-
de’’ olduğunu ifade etmiştik. 
Peygamber Kur’an’ı Kerim’de 
şu ayette ‘’Peygamber diyecek 
ki: “Ey Rabbim! Benim kavmim 
bu Kur’an’ı devre dışı tuttular.’’ 
Bu bir hadis, Peygamber’in 
sözü değildir. Bu ayet biz-
zat Kur’an’ı Kerim’de vardır. 
Kur’an’ı Kerim’in ayetleri dışın-
da kaynaklar ile işimiz olmaz. 
Niye çünkü: İbrahim Suresi 1. 
Ayet bakın ne diyor: “Bu kitap-
tır ki, Rabb’inin izniyle insan-
ları karanlıklardan nura (ay-
dınlığa), O övgüye layık, Aziz 
olanın yoluna çıkarmak için 
sana indirdik.’’ 

Kaynak: Başta Kur’anı Ker’im ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan

Birol Kılıç

Maun suresini 
düşünmeye davet

efendileri, çoğunluğu, geleneğe, 
ataların yoluna ipotekli olduğu 
için bunlar akla ihtiyaç duymaz-
lar. Kur’an’ı Kerim’in anlattığı 
dini anlamayanlar dini; doğma, 
hurafeler, içinden çıkılması ve 
uygulanması mümkün olmayan 
zorluklar sistemi olarak göster-
mişlerdir. Bu tavırlarıyla da yüz 
milyonlarca kişiyi dinden yani 
İslam’dan soğutmuşlardır, hatta 
birçok insanı dinsizliğe itmişler-
dir. Kur’an’ı Kerim’in anlattığı 
İslam’ı, bu geleneksel, zorlaştırıl-
mış, mantıksızlaştırılmış dinden 
ayırt etmek bizim boynumuzun 
borcudur ve bunu kendine gös-
terişden uzak samimi Müslüman 
diyen herkese tavsiye ediyo-
ruz. Bu çok önemldir, böylece 
Kur’an’ın anlattığı İslam, üzerin-
de yüklerden, eklemelerden, ek-
siltmelerden kurtulacaktır. Hem 
de Kur’an’dan, İslam’dan soğu-
tulmuş kitleler geri kazanacaktır. 

And olsun size hatırlatıcı bir 
kitap indirdi. Yine de aklınızı 
kullanmıyacak mısınız? 21.En-
fal Suresi 10 

1450’li yıllarda icat edilen matba-
anın kullanımını 278 sene gecik-
tiren, şehzadeleri öldürmek için 
dini fetva verip Kur’an’ı Kerim’de-
ki en büyük günahlardan adam 
öldürmeyi gerçekleştiren hep bu 
gelenekçi, Kur’an’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen zihniyettir. 
Afganistan’daki ilkel, vahşi Tali-
ban (Sunni), İran’daki zorlamacı 
ve sınırlayacı Şiilerin oluşumu 
yine gelenekçi, Kur’an’ı dinin kay-
nağı olarak yeterli görmeyen işte 
bu zihniyettir. Bu zihniyetteki in-
sanlar Avusturya’daki çevremizde 
de çoktur. Bu zihniyet, uydurma 
izahları, kendi imamlarını, mol-
larını, şeyhlerini, dedelerini dinin 
kaynağı yapmış, Allah’ın İslam’ı 
adına ucube düzenler ortaya çık-
mıştır. Üstelik kendilerini ‘’dinin 
tek temsilcisi’’ olarak ilan eden bu 
zihniyete sahip kişiler kendileri 
dışında herkesi dinsiz sayıp, afo-
raz etmişlerdir. Çevremize lütfen 
bir bakın. Kurtuluş İslam’ın, Dinin 
tek kaynağı olarak Kur’an’ı Kerim’i 
alıp diğer tüm iftiralardan uzaklaş-
maktır. Enfal Suresinin 10. Ayetini 
unutmayın: ‘’And olsun size hatır-
latıcı bir kitap indirdi. Yine de aklı-
nızı kullanmıyacak mısınız?’’         

Toparlayan:   Birol Kılıç

İslam dininin kaynağı nedir?
Kur’an’a evet, şiddet 

teolojisine hayır
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Araştırmalara göre Tip 1 di-
yabet hastası bir anneden 
çocuğa diyabet aktarılması 

olasılığı yüzde 3 ila 5 arasında, ba-
badan aktarılma olasılığı ise yüz-
de 5 ila 7 arasında değişiyor. Yine 
araştırmalara göre diyabetin ge-
netik olarak aktarılma olasılığı di-
yabetin tipine göre değişiyor. Tip 2 
diyabetli çocuklar ve torunlar, ra-
hatsızlıklarının Tip 1 diyabete dö-
nüşme riskini taşıyor. Birinci de-
rece yakınlarında Tip 2 diyabet 

rahatsızlığı bulunanların hayat-
larının üçte birini Tip 2 diyabetiy-
le geçirme riskleri de yine oldukça 
yüksek. Çocuklarda ve gençlerde 
günümüzde çok daha sık görülen 
obezite sebebiyle Tip 2 diyabet bu 
yaş grubunda çok daha sık olarak 
görülmeye başladı. Bu sebepten 
birinci derece yakınlarda veya ço-
cuklarda diyabet rahatsızlığı bu-
lunmasa bile en az yılda bir kere 
ailecek kan şekeri ölçümü yaptırıl-
ması tavsiye ediliyor. 

Diyabet r i sk i  a lt ı nda 
olanlara verilen bes-
lenme programları ge-

nellikle yağ ve karbonhidrat 
alımını dengelemek üzerine 
kurulu. Peki proteinler diya-
beti nasıl etkiliyor? Hollanda 
Utrecht’te 38 bin denekle ya-
pılan bir çalışma ile diyabet 

riski altında olanların prote-
in alımında nelere dikkat et-
mesi gerektiğini ortaya koy-
du.  Sürekli arttırılan miktarda 
protein ve hayvansal yağ alı-
mı diyabet riskini artırıyor. 
Bitkisel proteinlerin ise diya-
bet riski üzerinde herhangi bir 
etkisi bulunmuyor. 

ADVANCE adlı yeni bir 
araştırma, hipoglisemi 
yani düşük şeker rahat-

sızlığı bulunan Tip 2 diyabetliler 
bu rahatsızlıklarının farkında 
değillerse veya iyi bakılmıyorlar-
sa çok daha büyük rahatsızlıkla-
rın pençesinde olabileceklerini 
ortaya koydu. 5 yıl boyunca göz-
lem altında tutulan 5.571 Tip 2 
diyabet hastası üzerinde yapılan 
araştırmada hastalara iki farklı 
tipte tedavi uygulandı. Kan şeke-
ri 50 mg/dl’den düşük olan has-
talara ağır hipoglisemi teşhisi 
konurken, bu hastaların mutlak 
suretle yardım almaları gerekti-
ği vurgulandı. Dikkat edilmedi-
ği takdirde hipoglisemi kalp kri-
zi, inme, felç veya son raddede 
ölümle sonuçlanabiliyor. 

• Seyahat amacınız ne olursa ol-
sun aşılarınızın güncel olup ol-
madığını kontrol edin. 

• Özel bir aşı yaptırmanız gereki-
yorsa bunu mutlaka doktorunuz-
la konuşun ve seyahatinizden en 
az bir ay önce aşınızı yaptırmaya 
özen gösterin. 

• Seyahat edeceğiniz yerdeki ikli-
me ayak uydurmanız zaman ala-
bilir, bu yüzden tatilinize ortama 
alışma süresini de ekleyin. 

• Seyahatiniz boyunca ihtiyacı-

nız olabilecek tüm ilaçları seya-
hate çıkmadan önce temin edin. 

• Güneş koruyucu krem, yara 

bandı, sindirim ve boşaltım sis-
teminde meydana gelebilecek ra-
hatsızlıklar için gerekli ilaçları 
yanınıza almayı unutmayın. 

Aşırı protein 
tüketmeyin Yaz aylarında bol su için 

Belli bir yaştan itibaren 
susuzluk hissinde azal-
ma nedeniyle uzmanlar 

su içmek için susamış olmayı 
beklememek gerektiğini vur-
guluyor.  Orta yaşın üstünde-
ki birçok insanın gereksinim 
duymadıkları için su içmeyi 
bıraktığını belirten uzmanlar, 
çoğu yaşlının gece altlarına 
kaçırmaktan korktukları için 
su içmeyi bıraktığına da dik-
kat çekiyor. Prostat nedeniyle 
su içmeyi bırakanların sayısı 

da oldukça fazla. Ancak bu 
durum aynı zamanda diyabet 
rahatsızlığı bulunanları iki 
kat olumsuz etkiliyor. Yaz ay-
larının beraberinde getireceği 
sıcak hava dalgasının vücutta 
aşırı sıvı kaybına sebebiyet 
vermemesi için günde en az 
bir buçuk litre su içilmesi ge-
rekiyor. Vücudun sıvı denge-
sini tehlikeli sınırın üzerinde 
tutmak için çorba içilmesi, 
tatlı olarak meyve yenilmesi 
öneriliyor. 

Diyabette düşük şeker 
ne kadar tehlikeli? 

Diyabeti nasıl 
tanırım? 

Diyabet insan vücu-
dunda çok çeşitli şe-
killerde kendini belli 

edebiliyor ancak hastalığın 
başlangıcında bu belirtile-
ri fark etmeyebilirsiniz. Peki 
diyabeti nasıl tanıyacağız? 
Yorgunluk, bitkinlik, kon-
santrasyon problemleri, güç-
ten düşme hücrelerde şeke-
rin düştüğünün en önemli 
göstergeleri. Bu şikayetler, 
organizmanızın kanınızda-
ki şeker dalgalanmasından 
dolayı oldukça zor durumda 
olduğunu gösteriyor olabi-
lir. Bununla birlikte cilt has-
talıkları ve cilt mantarları da 
diyabetin sıklıkla beraberin-
de getirdiği rahatsızlıklardır. 
Yüksek şeker seviyesinde 
böbreklerden çok daha faz-
la süzülme olur ve bu yüz-
den artan bir susuzluk his-
si meydana gelir. Kaşıntı, 
kramplar, bacaklarda duyu 
şikayetleri diyabetin başlan-
gıç evresinde görülen basit 
şikayetlerdendir. Diyabet ya-
vaş gelişen bir rahatsızlık ol-
duğu için ilk başta büyük ra-
hatsızlıklara yol açmaz. Bu 
yüzden rutin doktor kontrol-
lerini aksatmamanız ileride 
gelişmiş bir diyabet hastalı-
ğı ile karşılaşmanızı engelle-
yecektir. 

Diyabeti en çok tetikleyen unsurlardan biri 
dengesiz beslenme. Uzmanlar sağlığa fayda-
lı olduğu düşüncesiyle protein tüketiminde 

aşırıya kaçılmasının diyabete yol açabileceği 
konusunda uyarıyor. 

Bol bol su içmek her yaştaki insan için büyük önem taşıyor. Belli bir yaştan 
itibaren susuzluk hissinde azalma nedeniyle uzmanlar su içmek için susamış 

olmayı beklememek gerektiğini vurguluyor.  

Düşük şeker tedavi edilmez ise inme, felç, kalp 
krizi ve son raddede ölümle sonuçlanabiliyor.  

Diyabette genetiğin etkisi

Uzmanlar ailesinde diyabet rahatsızlığı 
bulunanları uyarıyor. Tip 1 diyabetli bir 
anneden çocuğa diyabet aktarımı tehli-
kesi yüzde 3 ila 5 arasında değişiyor. 

Diyabetlilere seyahat önerileri
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Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK), ön başvurular her-
hangi bir aracı kişi ya da şir-

kete ihtiyaç olmaksızın anneler 
tarafından kolayca yapılabilece-
ği, ön başvuru aşamasında anne-
lerden kimlik bilgileri dışında bil-

gi ve belge istenmeyeceği, başvuru 
sahiplerinden hiçbir aşamada üc-
ret talep edilmeyeceğini açıkladı.

SGK’dan yapılan açıklamada, 
bazı internet sitelerinde, Evde 
Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla 
Kayıtl ı  Kadın İst ihdamının 
Desteklenmesi Projesi kapsamın-
da verilecek olan 300 Euroluk 

destekten yararlanmak iste-
yen annelerden “ön başvuru” 
adı altında, TC kimlik numara-
sı, telefon numarası ve e-posta 
adresi gibi kişisel bilgilerinin is-
tendiği anlaşıldığı belirtilerek, 
“Ayrıca,danışmanlık firması tara-

fından verilen bu hizmetin Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
Avrupa Birliği tarafından finan-
se edildiği, danışmanlık firması 
aracılığıyla yapılacak başvurula-
rın öncelikli olarak değerlendi-
rileceği gibi gerçek dışı, vatan-
daşlarımızı yanıltmaya ve haksız 

kazanç sağlamaya yönelik bilgi-
ler yer aldığı görülmüştür” de-
nildi. Türkiye Cumhuriyeti ve 
Avrupa Birliği tarafından finan-
se edilen ve Kurumumuz tara-
fından yürütülen “Evde Çocuk 
Bakım Hizmetleriyle Kayıtlı Kadın 
İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu” kapsamında ön 
başvurular 25 Haziran tarihinden 
itibaren sadece www.sgk.gov.tr 
adresi üzerinden alınacağı kay-
dedilerek şöyle denildi: “Ön baş-
vurular herhangi bir aracı kişi ya 
da şirkete ihtiyaç olmaksızın an-
neler tarafından kolayca yapılabi-
lecektir. Ön başvuru aşamasında 
annelerden kimlik bilgileri dışın-
da bilgi ve belge istenmeyecek-
tir. Başvuru sahiplerinden hiçbir 
aşamada ücret talep edilmeye-
cektir. Başvuruların danışmanlık 
firması aracılığıyla yapılması ki-
şilere hiçbir öncelik kazandırma-
yacaktır. Bu tarz firmalara itibar 
edilmemesi ve kişisel bilgilerin 
bu kişilerle kesinlikle paylaşılma-
ması önem arz etmektedir.”

SGK’dan annelere 
önemli uyarı!

SGK, evde çocuk bakım hizmetle-
ri desteğine ilişkin kamuoyunda 
vatandaşları dolandırmaya yönelik 
bazı şikayetler üzerine bir açıklama 
yaparak uyarıda bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde çocuklar 
üzerinde yapılan bir araş-

tırmaya göre şekerli çayın obezi-
te üzerindeki etkisi ortaya çıktı. 
Bunun yanı sıra diğer gazlı içe-
ceklerin ve yemek alışkanlıkları-
nın da incelendiği araştırmada en 
çok obezite riski taşıyan yiyecek 
ve içecekler belirlendi. Şaşırtıcı 
sonuç ise şekerli çay içen çocuk 
yüzdesinin gazlı içecek içen ço-
cuk yüzdesine oranla çok da-
ha fazla olduğu ve şekerli çayın 
obeziteyi (Şişmanlığı)  daha faz-
la tetiklediği ortaya çıktı. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafın-
dan yaptırılan ve 11-14 yaş aralı-
ğındaki 3 bin 28 çocuk üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmada, şe-
kerli çay ile obezite riski ele alındı. 
Çayı şekerli içen çocuklarda obe-
zite riskinin arttığı, gazlı içecek 
tüketen çocuklarda ise şişmanlık 
oranının çok daha düşük seviye-
de olduğu belirlendi. Çocukların 
evde, okulda ve ev dışındaki bes-
lenme alışkanlıklarının incelendi-
ği araştırmada, çaydaki şekerden, 
gazlı içecek tüketimine, kahvaltı 
alışkanlıklarından fiziksel aktivi-
te düzeylerine kadar çeşitli içecek 
alışkanlıklarının obeziteyle ilişkisi 
araştırıldı. Araştırmaya göre, 11-14 
yaş aralığındaki çocukların yüzde 
82’sinin çaya şeker kattığı, yüzde 
26,9’unun kola ve gazoz gibi gazlı 
içecek tükettiği ifade edildi.

Çocukların beden kitle indeks-
lerine bakıldığında ise yaygın ka-
nının aksine, gazlı içecek tüke-
tenlerde şişmanlık oranı çok daha 
düşükken, çayda şeker kullanan-
larda bu oranın daha fazla olduğu 
belirlendi.

11-14 YAŞ ARALIĞINDA 
OBEZİTE ORANI DÜŞÜK

Çalışmaya katılan çocukların be-
den kitle indekslerine bakıldı-
ğında yüzde 89,7’si normal, yüz-
de 5,22’si hafif kilolu, yüzde 
5,09’unun şişman olduğu tespit 
edildi. Bu da ergenlik çağına adım 
atan 11-14 yaş aralığındaki çocuk-
larda obezite oranının düşük oldu-
ğunu ortaya koydu. Ayrıca ev dışı 
yemek tüketim oranının çocuklar-
da düşük olduğu görülürken, sa-
nılanın aksine haftalık ve aylık 
periyotlarda tost, hamburger, gaz-
lı içecek tüketen çocukların yüzde 
89’unun, normal beden kitle en-
deksine sahip olduğu tespit edil-

di. Ankara’da 3 bin 28 öğrencinin 
katıldığı araştırmada, çocukların 
fiziksel aktivite yapma alışkanlık-
ları da incelendi. Çalışmaya katı-
lan 11-14 yaş grubundaki çocuk-
ların yüzde 54,14’ünün herhangi 
bir spor ile uğraştıkları belirlendi. 
Spor tercihleri içerisinde ise yüzde 
28,32 ile yürüyüş ve yüzde 26,38 ile 
yüzme ilk sıralarda yer aldı.

DENGELİ BESLENME 
VE FİZİKSEL AKTİVİTE 
BİLİNCİ ÇOCUKLUKTA 

YARATILIR

Araştırmanın sonuçlarını değer-
lendiren Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi ve Bilinçli 
Sağlık Platformu Sözcüsü Prof. Dr. 
Mustafa Necmi İlhan, her geçen 
gün obezitenin riskleri hakkında 
toplumunu bilinç düzeyinin arttı-
ğını söyledi. Obezitenin, çağın en 
sık görülen hastalıkları arasında 
yer aldığını ve farklı hastalıkların 
oluşmasında da ciddi bir risk fak-
törü olduğunu vurgulayan İlhan, 
bilimsel araştırma sonuçlarının 
mutlaka topluma ulaştırılması 

ve gerekli davranış değişikliğine 
özendirilmesinin önemli olduğu-
nu ifade etti.

İlhan, söz konusu araştırmanın 
sonuçlarının da çarpıcı olduğuna 
dikkati çekerek, “Çayda şekerin 
azaltılması gerekliliği, araştırma 
ile ortaya konulmuştur. Bu, önem-
li bir tespittir. Şekerli çay içmek, 
bizim toplumumuzda oldukça 
yaygındır. Sağlık Bakanlığı da ka-
muda tek şeker dönemini başlata-
rak buna öncülük etti. Davranış 
değişikliğinin yapılması gerek-
mektedir” diye konuştu.

Şekerli çay, gazlı 
içeceklerden daha 

zararlı

Bilinenin aksine 
çayı şekerli içmek, 
gazlı içeceklerden 

daha zararlı ve 
obeziteye yüksek 
oranda davetiye 

çıkarıyor.




