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Değerli Yeni Vatan Gazetesi okuyucula-
rımız: Türkiye göçmenlerinin elli yıl-
dan bu yana yaşadığı Avusturya’da çok 

zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun farkın-
da olduğunuzdan eminiz. Yollarda işyerlerin-
de devlet dairelerinde okullarda medyada far-
kında ki değişiklerden bunu fark etmemek elde 
değil. Buradaki yaşadığımız sorunların çoğu 
ne yazık ki Türkiye yakın doğu ve emperyalist 
devletlerin çıkarlarının Avusturya’ya bir ihracı 
teşhisi yerinde olsa gerek. Birçok farklı neden-
den dolayı Türkiye bir süredir toplumun farklı 
kesimleri arasında kutuplaşmalara sahne olu-
yor; kendisinden farklı olana, “öteki” ye yöne-
lik tahammülsüzlük giderek yaygınlaşıyor. Bu 
kötü özellikler Avusturya başta olmak diğer 
yurtdışında yaşayan Türkiye göçmenleri arası-
na bilerek ve bilmeyerek ihracat edilmektedir. 
Türkiye’de ne oluyor? Türkiye’de medya ve siya-
setin sık sık taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil 
kullandığına tanık oluyoruz. Haberlerde, özel-
likle de manşetler ve haber başlıklarında kulla-
nılan provokatör, ırkçı ve ayrımcı dil, toplumda 
düşmanlık, ayrımcı duyguları tetikleyen, ka-
lıp yargıları güçlendiren birer araca dönüşü-
yor. Böylesi bir dilin kullanılması ise toplumda 
huzursuzluk ve savunmasız gruplara yönelik 
yaygın bir önyargının yerleşmesine yol açıyor. 
Aynısını Avusturya’da tüm Türkiye göçmenleri 
olarak yaşıyoruz. Tek bir farkla: Türkiye’de bu 
pislikleri yapanlar birden Avusturya’da kurban 
oluyor. Hem saldırgan hem kurban nasıl olur? 

Bir yandan Türkiye’de ayrımcılığı, ırkçılığı, fır-
satçılığı Avusturya’ya ihraç ederken bir yandan 
da Avusturya’da  kendine kurban rolüne giriyor. 
Hedef alınan kişi ve gruplar ise tedirginleşiyor, 
sessizleşiyor ve demokrasinin olmazsa olmazı 
olan sosyal ve siyasal yaşama katılım şansların-
dan zorunlu feragat ediyorlar. 

 Hangi siyasi görüş, millet, din, mezhep veya 
meşrep tarafında olduğumuzu bir kenara bıra-
kırsak çizginin altında toptan hepimiz Türkiye 
göçmenlerine karşı önyargıların, ayrımcılığın ve 
hatta çok çirkin bir nefretin oluşmasının sebebi-
ni iyi düşünmemiz  gerekiyor. Tekrar ediyoruz: 
Sorumsuz, fırsatçı, bencil, kendini beğenmiş, 
gücü arkasına alan kişi, kurum ve kuruluş-
lar lobicilik adı altında kaş yapıyoruz diyerek, 
Avusturya’da Türklere karşı var olan kronik 
olan önyargıları adeta azdırmıştı.  Kısaca göz çı-
karmıştır. Ne oldum delisi, dengesiz belirli ki-
şi, kurum ve kurumları arkasına alan lümpen 
proletere insanlar Avusturya’da adeta Türkiye 
düşmanlığını ve özellikle Türk düşmanlığını 
artırmaktadır. Evet Avusturya’nın gerek ticari, 
gerek bürokrasi gerekse siyasi arenasında tüm 
göçmenler arasında, tüm yabancılar arasında 
en çok istenmeyenler niye Türkiye göçmenle-

ri olduğunu artık kendimize sorma zamanı gel-
miştir hatta geçmiştir. Arsızca bu düşmanlığı 
yaratanlara maddi ve manevi destek verenlere 
dikkat diyoruz. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. 
Kısaca Yeni Vatan Gazetesi olarak hep tekrarla-
dığımız şu ana ilkeyi tekrarlamak zorundayız: 
Türkiye göçmenleri bir taraftan ayrımcılığın, 
nefretin, ırkçılığın Avusturya’da  kurbanı olur-
ken diğer taraftan da kendi toplumu içindeki 
farklı kesimlere karşı saldırganlık, ırkçılık ve 
ayrımcılık yapmamalıdır. Ne oldum delisi ol-
manın sonu kötüdür. Aklımızı başımıza alalım.   
Esenlik dolu huzurlu bir  yaz dönemini geçirme-
nizi içtenlikle dileriz. Sağlıcakla kalın...

Aklımızı başımıza 
almanın zamanı geçiyor!

Cumhurbaşkanı Fischer Yeni Vatan Gazetesi’ne defalarca mektup gön-
dererek Türkiye göçmenlerine verdiği değeri göstermiştir. Kendisi on iki 
yıllık görevine veda ederken tüm okuyucularımıza sevgi ve saygılarını 
iletirken en önemli mesajı herhalde herkese ayrımcılıkyapmayın ve ırk-
çılık karşısında durun demesidir. Bu açıklama hepimizi ilgilendiriyor.

9 Temmuz 2004 tarihin-
de Fischer göreve başladı-
ğında ilk çalışma günün-

de kabul ettiği siyasi konuğu 
Häupl olmuştu. Son konuğu 
da yine Häupl oldu. Fischer, 
Cumhurbaşkanlığı sarayında ka-
bul ettiği son konuğuyla görev 
süresini tamamlamış oldu. Çok 
eski dostunu Maria- Theresien 
odasında kabul etti ve kısa fo-
toğraf çekiminden sonra yaptı-
ğı kısa konuşmada Viyana Eyalet 

Yönetimine, Belediye Meclisi 
üyelerine ve Belediye mensupla-
rına içten selamlarını iletti. Daha 
sonra Fischer göz kırparak, şim-
di de beraberce bir kahve içece-
ğiz, dedi.  Yeni Vatan Gazetesi 
ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve-
da töreninde yer aldı.   Fischer 
için Sarayın iç avlusunda askeri 
bir veda töreni yapıldı, törenden 
sonra Fischer, 12 yıl görev yaptı-
ğı Parlamentoda bir veda konuş-
ması yaptı.

Güle güle sayın
Cumhurbaşkanı

2004 tarihinde Avusturya Cumhurbaşkanı 
seçilen Fischer’in ilk politikacı konuğu Viyana 

Belediye Başkanı Häupl olmuştu. Görevini 
tamamlayan Fischer’e veda ziyaretinde 

bulunmak için sayısız tanınmış ünlü kişi-
ler ziyarette bulundular. 8 Temmuz Cuma 

günü Cumhurbaşkanı Fischer Avusturya 
Parlemontusu’unda tüm milletvekillerine ve 

Avusturya halkına teşekkür ederek veda etti.
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Yen Viyana Büyükelçisi öz-
geçmişi resmi makamlarda 
şöyle verilmiş: 1968 yılında 

İstanbul’da doğmuştur. 1987’de 
İstanbul Alman Lisesi’nden, 
1991 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra, Johns Hopkins Üniversitesi 
Paul H. Nitze School of Advanced 
International Studies’de Stratejik 
Çalışmalar ve Uluslararası 
Ekonomi alanlarında yüksek li-
sans tahsili yapmıştır. 1993 yılın-
da Dışişleri Bakanlığı’na girmiş ve 
aşağıdaki görevlerde bulunmuş-
tur: 1993-1996 Ortadoğu Genel 
Müdür Yardımcılığı İran, Irak, 

Afganistan, Pakistan Dairesinde 
Aday Meslek Memuru, Ataşe 1996-
1999 Birleşmiş Milletler Nezdinde 
Türkiye Daimi Temsilciliğinde 
(New York)  Üçüncü Kat ip 
1999-2001 Türkiye’nin Trablus 
Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve 
Misyon Şefi Yardımcısı

2001-2003 Dışişleri Bakanı 
Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve 
Bakan Özel Müşavir Yardımcısı, 
Başkatip 2003-2007   Türkiye’nin 
Berlin Büyükelçiliğinde Baş-
katip ve Müsteşar 2007-2010   
Cumhurbaşkanlığı  Dışişleri 

Danışmanı 2010-2013 Büyükelçi, 
Cumhurbaşkanlığı  Dışişleri 
Başdanışmanı 27 Ağustos 2013 gü-
nü dönemin Birleşmiş Milletler 
Cenevre Ofisi Genel Direktörü 
Kasımcömert Tokayev’e Güven 
Mektubunu sunan Büyükelçi 
Çarıkçı, sözkonusu tarihten bu 
yana Birleşmiş Milletler Cenevre 
Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi olarak görev yapmak-
tadır.Büyükelçi Çarıkçı, evli ve 
bir çocuk babasıdır. İngilizce, 
Almanca, İtalyanca ve Fransızca 
bilmektedir.

Viyana´ya yeni Büyükelçi: 
Mehmet Ferden Çarıkcı

Türkise Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Büyükelçiler Kararnamesi ile önemli değişilikler oldu. Viyana 
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temilcisi Mehmet Ferden Çarıkcı Viyana Büyükelçisı 

olarak atandı. Şu anda Viyana Büyükelçisi olan Hasan Göğüş Lizbon Büyükelçisi olarak atandı.

Iftar programında istan-
bul’daki terör saldırısın-
da hayatlarını kaybedenle-

rin anısına bir saygı duruşunda 
bulunuldu. Programda bir ko-
nuşma gerçekleştiren Belediye 
Başkanı Haupl, bütün dinlerin 
özünün iyilik olduğunun altını 
çizdi. Iftar yemeği başlamadan 
gerçekleşen konuşmalarda söz 
alan Avusturya İslam Cemaati 
Başkanı  İbrahim Olgun ise 
İslam’ın barış dini olduğunu ve 

terörün ne dininin ne de mille-
tinin olamayacağını ifade etti.

HAUPL: 
İSTANBUL’DAKİ TERÖR 

SALDIRISI BENİ ÇOK 
SARSTI

Viyana belediye binası Rat-
haus’ta gerçekleşen iftar prog-
ramının ardından gazetecile-
rin sorularını yanıtlayan Başkan 
Michael Häupl, İstanbul’daki te-

rör saldırısının kendisini çok 
sarstığını söyledi. “Tam anla-
mıyla insanlık dışı ve barbarlık 
olan bu eylem hiçbir şekilde ka-
bul edilemez’’ diyen Haupl, ‘’Biz 
üzüntüleri paylaşmakla kalmı-
yor, elimizden geldiğince terör-
le, terörün köküyle mücadele 
etmek istiyoruz. Bu mücadele 
Orta Doğu’da barışın sağlanma-
sı adına çok önemli. Biz kaybo-
lan barış için de üzülüyoruz ve 
o bölgelerde barışın gelmesi-

ni her şeyden çok istiyoruz’’ ifa-
delerine yer verdi. Haupl, yak-
laşan Ramazan bayramı için 
Avusturya’daki tüm müslüman-
ları tebrik ettiğini de söyleye-
rek ‘’Birlikteliğin ve dayanış-
manın sembolü olan Ramazan 
Bayramınızı şimdiden tebrik edi-
yorum. Bayram, barışın ve birlik-
te yaşayabilmenin bayramıdır. 
Bu benim için çok önemli ve bu-
nun bilincinde olunmalı’’ şeklin-
de konuştu.

Başkan Michael Häupl´den iftar
Başkent Viyana Belediyesi, geleneksel 

Ramazan iftarlarını bu yıl da gerçekleş-
tirdi. Belediye Başkanı Michael Häupl’ın 
ev sahipliğine gerçekleşen iftarda bütün 
dinlerin özünün iyilik olduğunun altını 

çizdi.
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Çünkü anneleri ana dille-
ri ile bebekler ile konuşa-
rak büyütürken baba ise 

çocuğun iyi Almanca dilinde ol-
ması için Almanca konuşuyor. 
Sonuç; babaları Türk olan kar-
ma evliliklerin çoğunda, çocuk-
lar doğru dürüst Türkce konuşa-
mıyorlar. Bunlardan bit tanesi 
resimde gördüğümüz bize kızı 
Aylın ile kırmayarak derdini anla-
tan 38 yaşında Avusturya doğum-
lu Su Tesisatçısı Murat Demirtaş. 
“İlk çocuğumuzda hep Almanca 
konuştum. Hedefim çocuğumun 
iyi Almanca konuşması idi” di-
yen Demirtaş şu anda ilk çocu-
ğum Türkçe hemen heme bilmi-
yor ve konuşamıyor diyerek ikinci 
kızı Aylin işte bu yüzden sadece 
Türkçe konuşuyorum dedi. 

Karma evlikl ik  yapanla-
ra özelikle çocukları ile ana dil-
leri Türkçe konuşmasını tavsi-
ye eden Demirtaj şunları ifade 
etti: “ Çocuklar zaten annesi-
nin Almanca veya Polanya veya 
Macar dilini öğreniyor. Burada 
babalar olarak çocuklar ile sade-
ce Türkçe konuşmanın uzmanlar 
tarafından birçok yararı olduğu-
nu öğrendim. Birinci kızımda ha-
ta yaptım. Çocukların çok dilli bü-
yümesi çok yararlı imiş.  Çocuk iki 
dille büyürse hem zekasına, hem 
başka dilleri öğrenmesine kapı 
aralanıyormuş. Zaten Almanca 
dilini ana okullarında üç yaşın-
dan son kanunlar ile öğrenecek-
ler.  Çocuklarımızın zaten çok dilli 
olması onları ilerde daha güçlü ve 
mutlu kılacak”

Yabancılar ile evlilere mesaj:
”Çocuklarınız ile mutlaka 

Türkçe konuşun”
Viyana´da Avustu-
rya, Polanya, Ma-
car, Slovak, Çek 
vatandaşlar ile evle-
nen Türkiye göçmen-
lerinin çocuklarının 
çoğu Türkçe diline 
hakim olamıyorlar.
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„Versicherung 
und Beiträge“ 

Selbständig Erwerbstätige 
s i n d  u n t e r  b e s t i m m -
t e n  Vo r a u s s e t z u n g e n 

n a c h  d e m  G e w e r b l i c h e n 
S o z i a lve r s i c h e r u n g sge s e t z 
(GSVG) oder dem Sozialver-
sicherungsgesetz für freiberuf-
lich selbständig Erwerbstätige 

(FSVG) versichert. Daraus er-
g e b e n  S i c h  a u c h  a n d e r e 
Bestimmungen und dies ist für 
Laien oft sehr verwirrend. Wir la-
den Sieh daher ein, offene Fragen 
über Ihre Sozialversicherung in 
einem persönlichen Gespräch 
mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der SVA zu klären. 
Sie stehen für individuelle 
Auskünfte gerne zur Verfügung.

Als Neugründer steht man einer Vielzahl 
an gesetzlichen Vorgaben, Fristen und 
Meldeverpflichtungen gegenüber. Umso wich-
tiger ist es daher, das vorhandene Service- und 
Beratungsangebot zu nützen. Wir unterstützen 
Sie bei allen Fragen und Problemstellungen 
rund um die Sozialversicherung - telefonisch 
oder persönlich in Ihrer SVA-Landesstelle. 
Darüber hinaus bieten wir für Neugründer 
regelmäßig gezielte Informationen an: 
von Neugründer-Workshops bis zum 
Jungunternehmertag. 

SVA gibt Tipps zur Unternehmensgründung

“Sigorta 
  ve Prim”

Serbest meslek olarak is-
t i h d a m d a  o l a n  k i ş i -
ler   Avusturya Sosyal 

Güvenlik Yasası altında belli 
koşullara tabidir. Bu kişiler ti-
cari sosyal güvenlik yasasına 
göre (GSVG); ya da serbest mes-
lek sahipleri için sosyal sigorta 
kanuna (FSVG) göre sigortalı-
dır. Bu durum farklı hükümle-
rin çıkmasına yol açıyor buda 
genellikle bilgisi tam olmayan-
lar için çok kafa karıştırıcıdır. 
Bu yüzden SVA’ya  sizi sağlık si-
gortası ile ilgili tüm sorularını-
zı sormanız için SVA çalışanları 
ile kişisel görüşmeye davet edi-
yor. SVA çalışanları bilgi vermek 
için bireysel hizmetinizdedir.

SVA şirket kurmak için 
ipuçları (tavsiyeler) veriyor

SVA  sosyal sigorta ile ilgili tüm sorularınıza ve sorunlarınıza telefonun ile  ya da şahsen 
SVA bölge ofislerinde destek veriyor. Bu danışmanlıklardan mutlaka yararlanın.  Bunun 
dışında SVA yeni şirket kuranlara, yeni girişimciler için seminer Workshoplarından genç 

girişimci günlerinde düzenli ve hedefli bilgiler sunuyor.   
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Cihan Haber Ajansı’nin ver-
diği haber göre saat 20.00 
sularında meydana gelen 

saldırıda şans eseri yaralanan 
olmazken, maddi hasar meyda-
na geldi. Linz şehrinin Keferfeld 
bölgesinde bulunan kültür derne-
ği yetkilileri, patlayıcı maddenin 
mescidin camından içeri atıldı-
ğını belirtirken, patlama anında 
şans eseri kimsenin mescidde bu-
lunmamasının büyük bir facianın 

önüne geçildiği kaydedildi.Öte 
yandan görgü tanıkları, patlama 
sonrası 18-20 yaşlarında birinin 
olay yerinde koşarak uzaklaştığı-
nı söylediği ve polisin olayla ilgi-
li soruşturma başlattığı belirtildi.

‘İKİ HAFTADA 
İKİNCİ SALDIRI’

Dün akşam meydana gelen sal-
dırının, iki hafta önce yine Linz 

şehrinde Boşnak Nur Derneği 
Camisinde düzenlenen saldırıla-
rıyla bir bağlantısının bulunup 
bulunulmadığı sorunu akıllara ge-
tirdi. Polis, her ne kadar iki saldırı-
nın birbiriyle bağlantılı olmadığı-

nı düşünse de, şüphelere karşı net 
bir açıklama yapmadı.  Haziran 
ayının son haftasında açılışının 
ikinci yılını kutlayan Linz Boşnak 
Nur Derneği Camisine domuz ka-
fası bırakılmıştı.

Geylani Hizmet Vakfı’na ait 
camiye çirkin saldırı
Yukarı Avusturya Eyaleti’nin baş-
kenti Linz şehrinde bulunan Geylani 
Hizmet Vakfı’na ait camiye kimliği 
belirsiz kişi yada kişilerce patlayacı 
madde atıldığı bildirildi.

Ayancık Belediyesi AK 
Partili Belediye Başkanı 
Ayhan Ergün tarafın-

dan yönetiliyor.  Hohenem 
Belediyesin’de bir  yetkili, 
“Avusturya’da AK Partisi hü-
kümeti ve Avusturya’da AK 
Parti sempatizanlarına kar-
şı duyulan rahatsızlık ve tep-
ki Avusturya’da Türkiye ve Türk 
düşmanlığına dönüşmüş du-
rumda. Türkiye ve tüm Türkleri 
, Türkiye göçmenlerini AK Parti 
Hükümeti ve sempatizanları ile 
aynı kefeye koymak yanlış. Bu 
karar yanlıştır’ demesi dikkat 
çekti. 

Tartışmalar daha yapılan 
Meclis toplantısından önce baş-
lamıştı. FPÖ’lü Belediye Başkanı 
Dieter Egger Türkiye’de bulu-
nan Ayancık şehri ile yapılacak 
kardeş şehir projesine karşıy-
dı. Hohenems’in iki kardeş şe-

hir projesi olduğunu, bunlar ta-
mamlanmadan başka bir projeye 
gerek olmadığı belirtildi. Başkan 

Yardımcısı Bernhard Amann 
(Emsige und Grüne) yaptığı açık-
lamada bu kardeş şehir projesi-

nin yıllardır planlanmış olduğu 
belirtti.Hohenemser ‘de yaşayan 
315 vatandaşın köken olarak 
Ayancık’tan geldikleri vurgulan-
dı.2013 tarihinde bir delegasyon 
Ayancık’a gitmişti. Geçtiğimiz 
Mayıs ayında Amann’ın yaptığı 
açıklamalara göre entegrasyon 
çalışmalarına büyük önem veren 
Ayancık Belediye Başkanı heye-
tiyle Hohenemser’e gelmişti.

SPÖ Hohenems’de 
kaygıları var 

Gerhard Unterkoffer SPÖ adı-
na geçen pazartesi yaptığı basın 
açıklamasında Hohenems konu-
sundaki kaygılarını şu şekilde 
ifade etti:” Kürtler üzerinde uy-
gulanan askeri baskı ve düşünce 
özgürlüğünde yapılan kısıtlama-
lar kardeş şehir uygulamalarıyla 
temize çıkarılamaz.” 

FPÖ Hohenem-AKP Ayancık:
Kardeş Belediye olmayı 

Hohenem resmen red etti
FPÖ yönetimde ki Hohenem Belediyesi Türkiye´den AK Parti yönetiminde ki Ayancık 

Belediyesi kardeş olmak istemediğini oy çoğunluğu ilan etti. Hohenem Belediye Meclisinde 
geçen Salı akşamı Türkiye de bulunan Ayancık şehri ile yapılacak kardeş şehir projesi az oy 
farkıyla ret edildi. FPÖ’lü Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı (Emsige und Grüne) ara-
sında bu konuda uyuşmazlık vardı. Proje FPÖ’nün 14, ÖVP’nin iki ve bir de SPÖ’nün bir ret 

oylarıyla kabul edilmedi.
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Avusturya’da tüm müslü-
manları bu seçimde baş-
kan seçilerek temsil et-

tiğini ifade eden  27 yaşındaki 
İbrahim Olgun, “ İGG’yi kayyu-
ma götürmeye çalışanlar seçim 
günü seçimleri engellemeye ça-
lıştılar. Akabinde huzursuzluk 
çıkararak salonu terk ettiler” 

dedi.  Kayyum, genellikle usul-
süzlük yapılan özel kurumlara, 
şirketlere, devletin el koyduk-
tan sonra atadığı yöneticidir. 
Kayyum, usulsüzlük yapıldığı 
belirlenen özel kurumlara ve şir-
ketlere devlet el koyduktan son-
ra atanan yöneticidir. Kayyumun 
görev yetkileri geçicidir.

İbrahim Olgun Yeni Hareket 
Gazetesi’nin,” Seçim süreç ile il-
gili itiraz edenler var” sorusuna 
şöyle cevab verdi:” Seçimler tü-
züğe uygun yapıldı. Demokratik 
seçim oldu. Şurada (Oberste 
Rat  ) bütün etnik kökenler tem-
sil edildi. Türkler, Araplar, 
Avusturyalılar, Arnavutlar, 

Boşnaklar, Asyalılar hepsi yer 
aldı. Bu arada baştan beri şe-
çimlerin vaktinde yapılmasını 
istemeyenler, İGG’yi kayyuma 
götürmeye çalışanlar seçim günü 
seçinleri engellemeye çalıştılar. 
Akabinde huzursuzluk çıkararak 
salonu terk ettiler.  Seçim süreci-
nin müslüman çatı kuruluşlarıyla 
iştişareli olarak yapılmasına gay-
ret edildi. Seçime katılan 112 de-
legenin 80’nin oyunu alarak baş-
kan seçildim. Ancak bu sonucu 
kabullenmek istemeyenler İGG 
Hakem Kuruluna dava açtılar.
Seçim sonuçları başbakanlığa bil-
dirildi. Şimdi Başbakanlık seçim-
lerin kabul edildiğine dair onay 
yazısını bekliyoruz. Seçimlere 
karşı ne yazık ki iki dava açıldı. 
Dava açanlar kazanırsa yeniden 
seçim olmayacak. IGG Avusturya 
tarafından atanan bir kayyuma 
teslim edilecek. Diğer dini ce-
maatlerdde kayyumun 15-20 yıl 
görevde kaldığı vaki” İbrahim 
Olgun aynı Kayyum ile  ifadeleri 
mealen yine Kurier Gazetesi’nde 
ifade etti. Kurier Gazetesi muha-
birinin seçimlerde bile yeni İslam 
kanunundan  sonra bu kadar sı-
kıntı ve problem var iken nasıl bu 
kadar farklı millet ve çıkarları yö-
neteceksiniz sorusunun gelmesi 
dikkat çekti. 

iptal edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
bununla yetinmeyip seçimlerin bir 
gün öncesi olan 18.06.2016 tarihi-
ne de bir takım konuları görüşmek 

ve karara bağlamak üzere görevi 
hukuki olarak tamamlanmış eski 
Schurarat üyeleri davet edilmiştir.

Bütün bu anılan hususların 

belirtilen son sürenin aşılması-
na ve bir kayyum atanmasına ne-
den olacağı aşikardır. Hukukçular 
ve ilgili mercilerle yapılan mü-
zakereler neticesinde Dr. Fuat 
Sanaç ve beraberindekilerin konu 
olan bu seçimleri engellemek için 
18.06.2016 tarihinde yapmayı ön 
gördükleri toplantının kanunsuz 
ve hukuki açıdan hükümsüz ol-
ması sebebiyle iptali, ayrıca IGGÖ 
seçimlerinin daha önce kararlaştı-
rıldığı gibi 19.06.2016 tarihinde ya-
pılması kesinleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur 

İmzalayanlar 

ATİB
Milli Görüş

Türk Federasyonu
İZBA (Bosnalı 
Müslümanlar)

Albanische 
Kultüsgemeinde

Asiatische 
Kultüsgemeinde
Islamische Sufi 

Kultusgemeinde

Bu bidiriden sonra  Fuat Sanaç 
ertesi gün 19.Haziran tarihin-
de  vuku bulacak IGGÖ Genel 
Kurulu’nda başkanlığa aday ol-
mayacağını açıkladı. 

Y Divan Başkanlığının Ümit 
Vural tarafından basına ka-
palı olarak yapılan seçim-

lerde  Ibrahim Olgun için toplam 
112 delege içinde 80 delege evet, 2 
delege hayır, 20 delege çekimser 
oy kullanırken 1 delegenin geçer-
siz oy kullandığı ögrenildi. Yakın 
kaynaklardan alınan bilgilere gö-
re takribi 30 kişi  seçimlerde dış-
landık diyerek salonu terk ettik-
leri öğrenildi.  Bunlar bazı Mısır 
asıllı Arab dernekleri ve kısa adı 
UIKZ olarak bilinen Avusturya 
Süleymancılar Cemiyeti temsil-
cileri  oldukları ögrenildi. Salonu 
herkes içerde iken bu 30 kişiye 
yakın delegelerin kendi grupları-
nın görev dağılımında ve seçim-
lerde dışlandıkları için özellikle 
sinirlenerek salonu terk ettikle-
ri öğrenildi. Avusturya´da doğan 
ve lise eğitimine kadar burada 
kalan İbrahim Olgun daha son-
ra Ankara İlahiyat Fakültesini 
bitirmek üzere Ankara’da ya-
şadı ve yine Viyana’ya dönerek 
ATİB’e yakın bir isim olarak ile 
bu güne kadar IGGÖ’de görev al-
dı.  19.Haziran Pazar günü seçim-
lerden önce 17. Haziran Cuma gü-
nü IGGÖ’nün çatısı altında bulan 
7 Camii odaklı İslami Dernek ve 
Federasyon eski  Başkan Fuat 
Sanaç’nın ekteki seçimleri ertele-
me tavisiyesi üzerine sert bir uya-
rı açıklaması yaptılar. yapması 
dikkat çekmişti. 

Başkan Fuat Sanaç’a 
karşı 7 İslami Kuruluşun 

Kayyum açıklaması

Avusturya’da faaliyet gösteren 
7 İslami Kuruluş, kısa adı IGGÖ 
olan “Avusturya İslam Cemaati” 
seçimlerin yapılacağı 19. Haziran 
Pazar günü ile  alakalı kayyum 
atanmasın içerikli  hala başkan-
ları olan Fuat Sanaç’a karşı ola-
ğan olmayan sert bir uyarı ya-
yınladı. Bu basın bildirisinden 
sonra IGGÖ Başkanı Fuat Sanaç  
aynı gün Basın Ajansları üzerin-

den 19.06.2016 Pazar IGGÖ seçim-
lerinin mutlaka gerçekleşmesini 
ve bir kayyum atanmasını isteme-
diğini ve yeniden başkanlığa aday 
değilim ifadeleri ile bir karşı bir 
basın açıklaması yaptı.

Kayyum nedir ?

Kayyum’ kelimesi hukuki anlamda 
“Belli bir malın yönetilmesi ya da 

belli bir işin yapılması için görev-
lendirilen kimse” demektir.  Atanan 
kayyumun görevleri mahkeme ta-
rafından belirlenir. Kayyumun gö-
rev yetkileri geçicidir. Kayyum, ge-
nellikle usulsüzlük yapılan özel 
kurumlara, şirketlere, devletin el 
koyduktan sonra atadığı yönetici-
dir. Kayyum, usulsüzlük yapıldığı 
belirlenen özel kurumlara ve şirket-
lere devlet el koyduktan sonra ata-
nan yöneticidir. Kayyum, mahkeme 
tarafından atanır. Kayyum olarak 
atanan kişiler, makamlarının ken-
dilerine verdiği yetki ve görevler da-
hilinde çalışmalarını yapar.

Basın bildirisi şöyle 
IGGÖ Seçimleri ile 

ilgili olarak Kamuoyuna 
Duyurulur!

Daha önce 05.06.2016 tarihinde ya-
pılması kararlaştırılan IGGÖ seçim-
lerinin, 19.06.2016 tarihinde yapı-
lacağını her bir Schurarat üyesine 
davetiye gönderilmek suretiyle Dr. 
Fuat Sanaç tarafından tebliğ edildi-
ği malumlarıdır. 

Seçim takvimi uyarınca yapıla-
cak IGGÖ seçimlerinin nihai ola-
rak sonuçlanması için 26.06.2016 
tarihi son süre olarak kati bir şekil-
de ifade edilmiş olmasına ve eğer 
bu tarihe kadar gereken seçimler 
tamamlanmadığı taktirde, IGGÖ 
yönetimine Avusturya Devleti ta-
rafından bir kayyum atanacağı bi-
linmesine rağmen, Dr. Fuat Sanaç 
ve beraberindeki birkaç kişi tara-
fından 19.06.2016 tarihinde yapıl-
masına karar verilen bu seçimler 

Hayırlı olsun: IGGÖ yeni başkanı 
28 yaşındaki İbrahim Olgun

23. Viyana IRPA merkezinde  yapılan Genel Kurul ‘da kısa adı IGGÖ 
olan Avusturya İslam İnanç Cemiyeti Başkanlığına ATİB’e yakın 29 

yaşındaki İbrahim Olgun seçildi. IGGÖ Başkan yardımcılığina ise 
Abdi Taşdöğen ve Esad Memic seçildi. Seçimden önce İGGÖ tabanını 

oluşturan başta ATİB, Milli Görüş ve Türk Federasyonu, İZBA (Bosnalı 
Müslümanlar) , Albanische (Arnavut) Kultüsgemeinde, Asiatische 

Kultüsgemeinde, Islamische Sufi Kultusgemeinde IGGÖ Başkanına 
karşı seçimleri erteletip kayyum atanmasına neden olma mealinde bir 

basın açıklaması yapmaları dikkat çekti. IGG d́e kayyum sorunu tartışılıyor
Kısa adı IGGÖ olan Avusturya İslam Cemiyeti yeni Başkanı İbrahim Olgun Kurier ve Türk yerel gazetelerine 
verdiği mülakatlarında IGGÖ yönetimine Avusturya Devleti tarafından kayyum atanması ve seçimleri protes-
to eden taban kuruluşlar konusunda bilgi vererek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
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Ma r c a ’ n ı n  h a b e r i -
ne göre, Katalan ku-
lübü Barcelona’nın 

yöneticilerinin çoğunun mil-
li futbolcu Arda Turan’ın sa-
tılması konusunda görüş bir-
liğine vardığı belirtildi. Arda 
Turan’ın satış listesine konul-
masının ise 2 gerekçesinin bu-
lunduğu belirtilen haberde, ilk 

olarak tecrübeli oyuncunun 
EURO2016 Fransa’da iyice zir-
veye çıkan formsuzluğu. İkinci 
sebep olarak Barcelona’nın, 
Villarreal’den Denis Suarez’i 
transfer etmiş olması. Bu trans-
ferin ardından birçok yönetici-
nin, Suarez’in gelmesiyle Arda 
Turan’a takımda ihtiyaç kal-
madığı görüşünü savunduğu-

na da yer veriliyor. Bu arada 
Marca’nın haberinde Türk med-
yası kaynak gösterilerek, Arda 
Turan’a İngiliz ekibi Arsenal, 
Alman ekibi Borussia Dortmund 
ve eskiden beri Başkan Aziz 
Yıldırım’ın takımında görmek 
istediği içen Fenerbahçe’nin 
talip olduğu bilgisi de yer aldı. 
Bilindiği gibi 31 Aralık 2015 sa-

at 00.00’a kadar Barcelona’nın 
UEFA tarafından verilen trans-
fer yasağı nedeniyle Arda 
Turan, yeni takımında forma 
giyememişti. Milli futbolcu 
İspanya Ligi’nin ikinci yarısıyla 
birlikte Barcelona forması giy-
meye başlamış, 25 resmi maça 
çıkarken, 2 gol atıp, 4 de asist 
yapmıştı.

ARDA VEDA: “Sakkalına harcadığı 
konsantrasyonunu futboluna harcamıyor”

İspanya medyasında Arda Turan ile ilgili 
olumsuz haberlere bir yenisi daha eklenir-
ken Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen Marca 
gazetesi, çok kısa bir süre içinde Barcelona 
ile Arda Turan’ın yollarının ayrılacağını yazdı. 
Yeni Vatan Gazetesine konu‚an Futbol eleştir-
menlerinin ortak kanısı şu: “ Arda sakkalına 
harcadığı konsantrasyonunu futboluna har-
camıyor. Paraya doyan Arda Türk Milli takı-
mını Fatih Hoca ile birlikte son Avrupa Futbol 
Turnuvasında para ve hava cıva nefs oyunları 
ile rezil ettiler. Futbolcu asıl işinin yüzde yüz 
iyi ve kaliteli futbol oynamak ve ayağının yere 
basmak olduğunu unutmamalı.”

Yapılan yorumlarda her 
ne kadar mahkeme karar 
verse de aşırı sağcı söy-

lemlerle oyların yarısını alan 
Norbert Hofer’in oylarından bir 
kısmının dağılma ihtimali çok 
fazla. Çünkü Avusturya kamu-
oyunun da yakinen takip ettiği 
üzere, mahkeme mektuplu oylar 
çalındığı için değil, erken sayıma 
başlandığı için seçimin tekrar-

lanması kararını verdi. Pazartesi 
sayılması gerekirken Pazar ak-
şamından başlayan erken sa-
yım işlemlerine Hofer’in göz-
lemcileri de dahil oldu. Sosyal 
medyada da gözlemlendiği üze-
re Hofer’e kendi tabanından da 
eleştiriler geliyor. Zira Hofer ve 
FPÖ sırf mahkemeyi kazanma 
adına kendi sandık görevilile-
rini de şikayet etmiş durumda. 

Siyasi gözlemcilere göre gerek 
mahkeme sürecinde yaşanan-
lar, gerek SPÖ’nün başına geçen 
Başbakan Kern’in partiye getirdi-
ği canlılık, gerekse mülteci gün-
deminin zayıflamış olması Van 
Der Bellen’in elini güçlendiriyor.

Avusturya kamuoyu Ekim’de 
gerçekleşecek seçimleri tartışırı-
ken öte yandan Cumhurbaşkanı 
Heinz Fischer de düzenlenen tö-
renle 12 yıldır sürdürdüğü cum-
hurbaşkanlık görevini devretti.

Fischer, Avusturya Anayasa 
Mahkemesi’nin 22 Mayıs’ta ger-
çekleştirilen ve Alexander Van 
der Bellen’in kazandığı seçim-
lerini iptal ederek, 2 Ekim’de 
tekrarlanmasına karar verilen 
cumhurbaşkanlık makamını, 
aralarında aşırı sağcıların adayı 
Norbert Hofer’in de bulunduğu 
ulusal konseye devretti. Törende 
konuşan Heinz Fischer, Anayasa 

Mahkemesi’nin seçimleri ip-
tal etme kararını demokrasi adı-
na doğru bulduğunu ifade etti. 
İngiltere’nin yaptığı referandu-
mu eleştiren Fischer, ‘’Huzurlu 
bir Avrupa yapısı için, Avrupa 
Birliği vazgeçilmezdir“ ifadele-
rini kullandı. Fischer, 8 Temmuz 
2004 yılından beri cumhurbaş-
kanlığı görevini yürütüyordu. 

‘KONSEY TARAFINDAN 
YÖNETİLECEK‘

Fischer’in görev süresinin bitme-
siyle, cumhurbaşkanlığı maka-
mı, seçimlerin yapılacağı 2 Ekim 
tarihine kadar aralarında aşı-
rı sağcıların cumhurbaşkanı ada-
yı Norbert Hofer’in de bulundu-
ğu, Meclis Başkanı Doris Bures ve 
Başkanvekili Karl Heinz Kopf’tan 
oluşan ulusal konsey tarafından 
yönetilecek. (Cihan) 

Avusturya Cumhurbaşkansız kaldı
Avusturya’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartış-
malı mahkeme kararıyla yenileniyor. Seçimler 
iptal edilince Avusturya Cumhurbaşkansız 
kaldıCumhurbaşkanı Heinz Fischer’in görevi 
resmen sona erdi. Fischer görevi ulusal konseye 
devretti. 2 Ekim’e kadar Avusturya’yı ulusal kon-
sey temsil edecek. Gözler yeniden yarışacak iki 
adayda. Analizlere göre Van Der Bellen yüksek 
ihtimalle seçimi yeniden kazanacak.
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Auf Initiative von Landeshauptmann 
Dr. Erwin Pröll wurden in der heutigen 
Sitzung der NÖ Landesregierung mehr 

als 98 Millionen Euro an Unterstützungen 
für Gemeinden in ganz Niederösterreich 
beschlossen. „Mit ihren Investitionen 
sind die Gemeinden wichtige Impulsgeber 
für die wirtschaftliche Entwicklung im 
Land. Denn wenn die Gemeinden investie-
ren, investieren sie direkt in Infrastruktur, 

Nahversorgung und Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger”, sagt dazu der 
Landeshauptmann. Die Gelder stam-
men aus Mitteln der Bedarfszuweisungen, 
der überörtlichen Raumordnung, dem 
Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramm, 
der Förderung von Turnsälen und 
Mitteln für den Hochwasserschutz. Die 
Bandbreite der geförderten Projekte re-
icht von Straßenbauvorhaben über 

Feuerwehrhäuser bis hin zu Sportanlagen. 
Neben diesen Fördermitteln wurden auch 
Landes-Finanzsonderaktionen mit einer 
Gesamtdarlehenssumme von 17,33 Millionen 
Euro genehmigt. „Durch die in der Sitzung 
beschlossenen Zuschüsse und den Zinsendienst 
für die Darlehen wird ein Investitionsvolumen 
von 230 Millionen Euro ausgelöst. Damit schaf-
fen und sichern wir rund 3.450 Arbeitsplätze”, 
so der Landeshauptmann.

Das Land Niederösterreich, 
die Wirtschaftskammer 
Niederösterreich sowie 

die Industriellenvereinigung 
Niederösterreich haben ge -
meinsam eine Studie zu den 
„Einfluss- und Erfolgsfaktoren 
von Industr ie  4 .0  für  den 
Standort NÖ“ in Auftrag ge-
geben.  B asierend auf  die -
sen Studienergebnissen sol-
len die Unternehmen bei den 
Ve r ä n d e r u nge n  du rc h  d i e 
Digitalisierung der Produktions- 

Wertschöpfungsprozesse best-
möglich unterstützt werden.   
Im Kern der Studie wurden vi-
er Themenfelder identifizi-
ert: Information & Vernetzung, 
B i l d u n g ,  F o r s c h u n g  u n d 
Standortrahmenbedingungen. 
Für jedes dieser Felder wur-
den konkrete Handlungslinien 
und Maßnahmenvorschläge zur 
Unterstützung der Betriebe for-
muliert, die in die Plane der NÖ 
Landesregierung eingebracht 
werden.

 Lefenda: „Aus- und 
Weiterbildung gewinnt 

an Bedeutung“
 

„Knapp drei Viertel der befrag-
ten Unternehmen setzen sich 
mit Industrie 4.0 auseinander – 
ebenso viele sind der Ansicht, 
dass Industrie 4.0 eine hohe 
oder sehr hohe Bedeutung für 

die Zukunft der produzieren-
den Wirtschaft haben wird“, sagt 
Studienautor Dr. Johann Lefenda 
von der Pöchhacker Innovation 
Consulting GmbH. Und die 
Studie bestätige einmal mehr, 
so Lefenda, dass die Aus- und 
Weiterbildung mit dem zuneh-
menden Einsatz von Wirtschaft 
4.0 an Bedeutung gewinnen wird. 
Dies erfordert die Verfügbarkeit 
von entsprechend qualifizierten 
Fachkräften in Niederösterreich.

 
Mehr Informationen unter:
http://www.noeindustrie.at/news/
industrie-4-0

In der heutigen Sitzung 
des NÖ Schul- und Kin-
d e r g a r t e n f o n d s  w u r -

den unter dem Vorsitz von 
Bildungs-Landesrätin Mag. 
B a r b a r a  S c hw a r z  Un te r-
stützungen für mehr als 440 
Invest i t ionsvorhaben der 
Gemeinden im Kindergarten- 
und Pflichtschulbereich ge-
nehmigt. Das Gesamtinves-
titionsvolumen dieser Projekte 
beträgt mehr als 71 Millionen 
Euro. Das Land Niederösterreich 
unterstützt über den Schul- 
u n d  K i n d e r g a r t e n f o n d s 
d i e  G e m e i n d e n  i n  i h re r 
Funktion als Kindergarten- 
und Schulerhalter bei Bau-
maßnahmen an Kindergarten- 

und Pflichtschulgebäuden. Für 
Bauvorhaben über 100.000 Euro 
gibt es seit Beginn des Jahres 
2014 einen Annuitätenzuschuss 
auf 15 Jahre, Bauvorhaben unter 
100.000 Euro werden mit einem 
Sockelbeitrag von 25 Prozent ge-
fördert, ebenso die Anschaffung 
von Einrichtungsgegenständen 
oder EDV-Anlagen. „Mehr als 
90 Projekte betreffen umfas-
sende Baumaßnahmen mit 
Investitionen von mehr als 
100.000 Euro pro Bauvorhaben, 
darunter beispielsweise der 
Neubau der  Volksschule 
Götzendorf  und der  Um- 
und Zubau der Volksschule 
Hainburg im Bezirk Bruck an der 
Leitha, die Generalsanierung 

samt Turnsaalneubau der 
NMS Ravelsbach im Bezirk 
Hollabrunn, der Um- und 
Zubau des Volksschul- und 
Kindergartengebäudes  in 
Krumau am Kamp (Bezirk 
Krems), der Neubau eines 
drei-gruppigen Kindergartens 
i n  A l t l e n g b a c h  ( B e z i r k 
St .  Pölten),  der  siebeng-
r u p p i g e  K i n d e r g a r t e n -
N e u b au  i n  K r i t z e n d o r f-
Klosterneuburg oder  der 
Neubau des Kindergartens 
samt Kleinkindbetreuung in 
Hochneukirchen-Gschaidt 
(Bezirk Wiener Neustadt)”, 
erklärt Schwarz in ihrer Funktion 
als Geschäftsführerin des Schul- 
und Kindergartenfonds. 

71 Millionen Euro Investitionen 
für moderne NÖ Bildungs- und 

Betreuungseinrichtun

LR Schwarz: Land NÖ und Gemeinden 
setzen gemeinsam Impulse für moder-
ne Kindergärten und Schulen und für 
den Arbeitsmarkt

Wirtschaft 4.0: Chancen 
der Vernetzung nutzen

Drei Viertel der befragten Unternehmen 
aus Niederösterreich sagen laut einer 
aktuellen Studie, dass Industrie 4.0 
eine hohe oder sehr hohe Bedeutung 
für die produzierende Wirtschaft habe. 
Konkrete Maßnahmen zur Unterstützung 
der Betriebe wurden aus den 
Studienergebnissen abgeleitet.

LH Pröll: 
Über 98 Millionen Euro an 
Unterstützungen für NÖ 
Gemeinden beschlossen
„Gemeinden sind wichtige 
Impulsgeber für wirtschaft-
liche Entwicklung”
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Yurt dışında yaşayan va-
tandaşlar her yıl araçla-
rıyla Türkiye’ye izine git-

tiklerinde, eskiden en fazla 180 
gün, emekliler ise 360 gün kala-
biliyordu. Türk hükümeti geçen 
yıl ekim ayında yeni bir yasayla 
bu süreyi 24 aya çıkardı. Yeni ya-
sa 13 Ekim 2015 tarihinde yürür-
lüğe girdi.  Hürriyet Gazetesi´nin 
verdiği habere göre yeni yasa-
ya göre Türk vatandaşları, Mavi 
Kartlılar ve emekliler araçlarıyla 
Türkiye’de iki yıl (730 gün) kala-
bilir. Ancak yasa, yabancı plaka-
lı aracıyla Türkiye’ye giriş yap-
mak isteyen bir kişinin son bir 
yıl içinde toplam 185 gün yurt-
dışında kalmış olmasını şart ko-
şuyor. Aksi takdirde yurtdışında 
yaşıyor sayılmıyor ve aracı içe-
ri bırakılmıyor. Son bir yıl için-
de yurtdışında toplam 185 gü-
nün hesaplanması ve aracın 
Türkiye’de 24 ay kalması konu-

sunda bir kargaşa yaşanıyor. 
Çok sayıda vatandaş gümrük ka-
pılarında mağdur oluyor, araçla 
Türkiye’ye giremiyor. 

MÜDÜR AÇIKLADI

Bu sorunu açıklığa kavuştur-
ması için Trakya Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürü Müslüm 
Yalçın’a götürdük. “Yurt dışın-
da son bir yılda toplam 185 gün 
kalmış olma şartı ne demek?” di-
ye sorduk. İşte Yalçın’ın örnek-
leriyle verdiği yanıt: “Kişinin 
Türkiye’den son çıktığı tarihten 
itibaren geriye doğru bir yıl için-
de toplam ne kadar yurtdışında 
kaldığını hesap ediyoruz. Son 
365 gün, yani bir yıl içinde top-
lam 185 gün yurtdışında kaldıy-
sa, aracıyla Türkiye’ye sorunsuz 
girebilir. Yani kişi son bir yılda 
365 günün çoğunu yurtdışında 
geçirdiyse, bir mesele yok. Ama 

toplamda 185 gün yurtdışında 
kalmadıysa, o zaman aracıyla 
Türkiye’ye giremez.”

ÖRNEKLE ANLATTI

“Örneğin Türkiye’den son çı-
kış tarihiniz 20 Mart 2016... 20 
Mart 2015 tarihine kadar yurt-
dışında kaldığınız günler tek 
tek hesap edilir. İsterse kişi, bir 
yıl içinde Türkiye’ye 100 kez gi-
rip çıksın, önemli değil. Önemli 
olan, Türkiye’den son çıktığı ta-
rihten geriye doğru sayıldığın-
da, bir yıl içinde yurtdışında 
toplam ne kadar kaldığı süre. 
Toplamında 185 gün yurtdışında 
kaldıysa, sorun yok.”

AMAN DİKKAT!

“Özel aracıyla Türkiye’ye gelen 
bir kişi, 24 ay hakkını tam kul-
lanmadan aracıyla Türkiye’den 

çıkış yaptı. 185 gün yurtdışın-
da kalmadan, tekrar araçla 
Türkiye’ye giriş yapabilir mi?”

“Hayır, diyelim ki emeklisi-
niz. Aracınızla Türkiye’ye geldi-
niz ve 24 ay aracınızla Türkiye’de 
kalma hakkınız var. Ama sekiz ay 
veya bir yıl kalıp aracınızla tekrar 
yurtdışına çıktınız. Bu tarihten 
itibaren yurtdışında 185 gün kal-
madan araçla tekrar Türkiye’ye 
giremezsiniz. Çünkü aracınızla 
çıkınca, geri kalan süre hakkını-
zı kaybediyorsunuz. 24 ay hak-
kı yanlış yorumlanıyor. Bu ne-
denle sorun yaşıyor vatandaşlar. 
Diyelim ki 24 ay hakkının beş ayı-
nı kullanıp Almanya’ya geri dön-
müş vatandaş. Almanya’da üç ay 
kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye 
aracıyla giriş yapmak istiyor. 
Yurtdışında 185 gün kalma şartı-
nı sağlayamıyor. Biz bu durumda 
giriş izni vermiyoruz. Vatandaş 
diyor ki, ben 24 ay hakkımın ge-
ri kalanını kullanmak istiyorum. 
24 ay hakkı öyle hesaplanmıyor. 
Aracıyla çıkış yaptığı zaman geri 
kalan hakkını kaybetmiş oluyor. 
24 ay arabayla Türkiye’de kalabi-
lir bu bir hak. Ama arabayla çık-
tıktan sonra geri kalan hakkını 
kaybediyor.”

UÇAKLA ÇIKARSA

“Vatandaş aracıyla Türkiye’ye 
geldi. Bir süre sonra aracını 
Türkiye’de bırakıp uçakla çıkış 
yaptı. Bu durumda geri kalan 
hakkını yine kaybediyor mu?” 
“Uçakla çıkarsanız, gümrüğe 
haber vermeniz gerekiyor. Aracı 
ya gümrüğe bırakacaksınız, ya 
da gümrüğe taahhütname vere-
ceksiniz, başkalarının aracını-
zı kullanmayacağı konusunda. 
Gümrüğe haber vermeden çıkar-
sanız, daha sonra araçla çıkış 
yaparken bu gümrükte görünü-
yor. Bu durumda ceza kesiyoruz. 
Ceza miktarı Türkiye’de kaldığı 
süre ve arabanın değerine göre 
değişiyor.” ( Hürriyet-Avrupa)

Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi 24 aya çıka-
rıldı. Ama ‘185 gün yurtdışında kalma şartı’ aranıyor. Bunun 
hesaplanması ve yorumunda kargaşa yaşanıyor. Bu yazıyı 

okumadan aracınızla yola çıkmayın.

Yabancı plakalı araçlar: 185 gün 
yurtdışında kalma şartı nedir?
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Fitness Eğitim Direktörü 
Samantha Clayton, egzersiz 
sonrası uzak durulması ge-

reken 6 önemli hatayı ve hayal edi-
len vücuda ulaşılmasını sağlaya-
cak önerilerini açıkladı.  “Egzersiz 
sonrası ne yaptığınız, arzu ettiği-
niz fitness sonuçlarına ulaşmanı-
zı etkileyebilir” diyen Clayton, eg-
zersizlerden en iyi sonucu almanın 
püf noktalarını  anlattı. Egzersiz sı-
rasında ve sonrasında en sık ya-
pılan 6 hatayı sıralayan Clayton, 
“Egzersiz sonrası esneme hare-
ketlerini ihmal etmeyin, kasları-
nız için buz kullanımını rutinin 
bir parçası yapın, egzersiz yoğun-
luğunu aşamalı olarak azaltın, cilt 
temizliğinizi riske atmayın, spor 

sonrası elektrolit bazlı bir içecek 
tüketin, protein açısından zengin 
bir atıştırmalık yemeye çalışın ve 
hayal ettiğiniz vücuda kavuşun” 
dedi. Egzersiz sonrası yapılan es-
neme hareketlerinin, egzersiz son-
rası kas ağrılarını azalttığının belir-
lendiğini vurgulayan Clayton, “Bu 
önemli adımı atlarsanız, kasları-
nız sertleşebilir ve ertesi günü ağ-
rılarla geçirebilirsiniz” diye konuş-
tu. Yoğun bir egzersizden sonra 
saunaya ya da buhar odasına gir-
menin kesinlikle iyi hissettirdiği-
ni ancak vücuda uygulanan termik 
stresin kişi için iyi olmadığını be-
lirten Clayton, “Egzersiz sırasında, 
vücudunuz sizi serin tutmak için 
fazla mesai yapar ve egzersiz son-

rasına ekstra sıcaklık eklemek vü-
cudunuz ve özellikle de bağışıklık 
sisteminiz açısından strese neden 
olabilir. Buz kullanımını egzersiz 
sonrası rutinin bir parçası haline 
getirmek, egzersiz sırasında çalış-
tırdığınız kasların ve tendonların 
canlanmasına yardımcı olur” ifa-
delerini kullandı.

Egzersiz yaparken bir anda hare-
ket etmenin bırakılması durumun-
da, vücudun artan kan akışının 
ani biçimde durduğunu hatırlatan 
Clayton, egzersizi bir andan dur-
durmanın sersemlik ya da hasta 
hissine kapılmaya neden olabile-
ceğini belirtti. Clayton şunları söy-
ledi: “Aynı sebepten ötürü egzersiz-
den hemen sonra arabaya binmek 

iyi bir fikir olmayabilir. Bu durum-
da yapılması gereken, egzersiz yo-
ğunluğunu aşamalı olarak azalta-
rak durdurmaktır. Bu sayede kalp 
atışlarınız yavaşça normale döner 
ve kan damarlarınız daralarak eski 
halini alır. Dolayısıyla, kan basın-
cınız da daha doğal bir şekilde nor-
male döner.” Clayton, pek çok kişi-
nin ellerini ve yüzlerini yıkamadan 
spor salonundan çıktığını ve bu du-
rumun çok sakıncalı olduğunu ha-
tırlatarak, “Doğruca eve gidip duşa 
girecek olsanız bile, spor salonları 
bakteri yuvasıdır ve kirli elleriniz-
le yüzünüze dokunarak cilt sağlı-
ğınızı riske atmış olursunuz” dedi. 
Özellikle sıcak havalarda egzersiz 
yapıldığında, vücudun terleyerek 
vücut ısısını düşürdüğünü dile ge-
tiren Clayton, egzersiz sonrasında 
sıvı almayı unutmanın susuzluğa 
ve yorgunluğa sebep olabileceğinin 
altını çizdi. Egzersiz sonrası yemek 
yememenin de sakıncalı olduğunu 
söyleyen Clayton, “Egzersiz sonra-
sında protein ve karbonhidrat alı-
mı, vücudunuzun enerji depola-
rını onarmasına ve yenilemesine 
yardımcı olur. Egzersiz sonrasın-
da vücuda gerekli besinleri alma-
mak, kas oluşumunu yavaşlatabilir. 
Egzersizden sonraki ilk 30-40 daki-
ka içerisinde protein açısından zen-
gin bir atıştırmalık tüketmeye çalı-
şın” ifadelerine yer verdi.

Yapmayın: 
Spor sonrasında 
yapılan 6 hata

Fitness Eğitim Direktörü en sık 
yapılan 6 hatayı sıraladı.

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
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Mauthausen-In nur einem 
Jahr ist die Zahl rech-
tsextremer und rassis-

tischer Straftaten um mehr als 
die Hälfte gestiegen, nämlich 
von 750 (2014) auf 1156 (2015). 
Die stetige Zunahme der Hass-
Delikte hat schon 2005 begon-
nen: Damals waren es noch 209 
einschlägige Tathandlungen. Das 
heißt, dass sich die rechtsextre-
me Kriminalität in den vergange-
nen zehn Jahren mehr als verfünf-
facht hat!

 „Fälle wie der Brandanschlag 
auf eine Flüchtlingsunterkunft in 
Altenfelden, aber auch die enor-
me Zunahme von Hass, Hetze und 
Drohungen im Internet zeigen den 
Ernst der Lage. Gerade jetzt ist es 

wichtig, Menschen eine einfache 
und effektive Möglichkeit zu bie-
ten derartige Vorfälle zu melden,“ 
so Willi Mernyi, Vorsitzender 
Mauthausen Komitee Österreich.

Deswegen startet das Maut-
hausen Komitee Österreich ei-
ne systematische Dokumentation 
von Meldungen rechtsextre-
mer Vorfälle unter www.mkoe.
at/rechtsextremismus-melden. 
Diese werden gegebenenfalls und 
wenn gewünscht auch angezeigt. 
Die Daten der MelderInnen blei-
ben anonym und werden nicht an 
Dritte weitergeschickt.

 
Rechtsextremismus melden
http://www.mkoe.at/rechtsext-
remismus-melden

Mauthausen Komitee startet syste-
matische Dokumentation.Zahl der 
rechtsextremen Straftaten um mehr 
als die Hälfte gestiegen. Mauthausen 
Komitee: „einfache und effektive 
Möglichkeit“ Vorfälle zu melden.

Neue Online-
Meldestelle für 
rechtsextreme 

Straftaten

Dışişleri Bakanı Lubomir 
Zaoralek Nisan ayında 
hükümetin, ülkenin res-

mi adının değiştirilmesi için ka-
rar aldığını ve bu konudaki yasa 
taslağının parlamentoya sunula-
cağını açıklamıştı. 

Bakan Zaoralek, Çek parla-
mentosunun kararının ardın-
dan da Birleşmiş Milletler’e (BM) 
resmen başvurarak ülkenin yeni 
adının kayıtlara “Çekya” şeklin-
de eklenmesini talep edeceğini 
de duyurmuştu. Prag yönetimin-
den bugün yapılan açıklamada, 
yürürlüğe giren resmi değişiklik-
le ülkenin yeni adının “Çekya” 

olduğu belirtildi. Yönetimin, 
ülkenin yeni adını İngilizce, 
Almanca, Fransızca, Rusça, 
Arapça ve Çince olarak BM ve 
uluslararası kuruluşlara ilettiği 
aktarıldı.

Devlet Başkanı Milos Zeman 
bir süredir İngilizce konuşma-
larında ülkesini “Czechia” ola-
rak adlandırıyordu. Ülkenin 
yeni adının Arapça, Çince, 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca 
ve Rusça’da aynı şekilde söylen-
mesinin daha rahat olacağı be-
lirtiliyor. Ayrıca “Çekya” adının 
ulusal kimlik açısından da fay-
dalı olacağı ifade ediliyor.

Komşumuzun 
yeni adı: Çekya

Viyana Prag arası araba ile 2 saat. 
Avusturya’nın komşusu Çek Cumhuriyeti 
Prag hükümetinin 2016 Nisan ayında yasa 
taslağı olarak parlamentoya sunduğu ülke-
nin isminin değiştirilmesi konusunda sona 
gelindi. Prag yönetimi yürürlüğü giren resmi 
değişiklikle ülkenin adının “Çekya” olarak 
değiştirildiğini duyurdu.

Hayatınızda hiç  zarif-
çe, bir “dans yıldızı” gi-
bi  parke zemin üze -

rinde süzüldünüz mü? Viyana 
Sağlıklı Yaşamı Teşvik organizas-
yonunun, Temmuz ve Ağustos 
ayları boyunca Margareten, 
Favoriten, Ottakring, Floridsdorf 
ve Donaustadt olmak üzere 
Viyana’nın beş bölgesinde “Dans 
Buluşmaları (Treffpunkt Tanz)” 
adı altında gerçekleştireceği dans 
atölyelerine katılarak bunu müm-
kün kılabilirsiniz.

Büyük ya da küçük, genç ya 
da yaşlı, tek başına ya da grupça, 
tecrübeli ya da tecrübesiz, istekli 
olan herkes “Dans Buluşmaları” 
etkinliğine katılabilir, ücretsiz 
olarak çeşitli dans stillerini öğ-
renebilir ve/veya deneyebilir. 
Ağırlıklı olarak caz ve latin dans-
larından oluşan programda, özel-
likle Donaustadt bölgesinde ileri 
yaştaki kişilere hitap eden halk 
dansları atölyesi de yer alıyor.

Dans etmek, fiziksel ve zihin-
sel sıhhat üzerinde olumlu bir et-
kiye sahiptir. Zira dans etmek, 
kasları çalıştırır ve dolaşım siste-
mini hızlandırır. Her şeyden önce 
müziğin ritmiyle hareket etmek 
keyif verir.

Tatil boyunca - Donaustadt 
hariç- deneyimli dansçıların kı-
lavuzluğu ile gerçekleştirilecek 
olan ücretsiz dans atölyelerinin 
her biri bir saat sürecek ve her 
bölgede sabit bir mekanda, sabit 
bir gün ve saatte düzenlenecektir. 
Yağmurlu havalarda, Margareten, 
Ottakring ve Floridsdorf bölgele-
rindeki etkinlikler yapılmayacak-
tır. Favoriten bölgesinde ise kötü 
hava şartlarına uygun tesis bu-
lunmaktadır. 

Etkinlik takvimine ve daha 
fazla bilgiye aşağıdaki adresten 
ulaşabilirsiniz:

www.wig.or.at

Dans Buluşmaları (Treffpunkt Tanz!) 
ile yaz aylarının “dans yıldızı” olun

Viyana Sağlıklı Yaşamı Teşvik (Wiener Gesundheitsförderung - WiG) 
organizasyonunun ücretsiz dans atölyelerine katılarak yaz aylarının dans 

yıldızı olabilirsiniz.

(C) WiG/Ian Ehm

(C) WiG/Ian Ehm
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hırsızlık olayında üzerine yıkılan 
bir duvarın altında kalarak öldü 
(Razi, İbn Kesir, Kurtubi)… Dikkat 
ettiniz mi Kur’an hırsızlık ve yol-
suzluk yapan sahabeye “hain” di-
yor. İslam’dan döndüğü için de-
ğil; yolsuzluk yaptığı için hain 
oluyor. Çünkü “davadan” dönü-
yor. Dava ne? Doğruluk, dürüst-
lük, hak, adalet, yoksulun, öksü-
zün davası…

Peygambere, ‘sakın hainle-
ri savunma, onlara arka çıkma’ 
diye tembihliyor. Hatta zahire 
bakıp lehlerine hüküm verme-
ye eğilim göstermesini bile çok 
görerek “Allah’tan af dile, hain-
leri savunmaya kalkma” diyor. 
Ardından “Allah’ın sana cömert-
liği, sevgisi ve merhameti olma-
saydı onlardan bir grup seni bile 
şaşırtmaya çalışmışlardı.” diye-

rek bu tür olaylara asla göz yu-
mulamayacağı, işte böyle anın-
da deşifre edilip ifşa edileceği 
ve “davanın” yara almasına as-
la müsaade edilemeyeceği gös-
terilmiş oluyor. Zırhı çalıp suçu 
Yahudi’nin üzerine atan Tu’me 
ibn Ubeyrik “din, iman” perdesi 
altında yolsuzluğunu örtbas et-
tireceğini sanıyordu. Ve “Nasıl 
olsa bir Müslümanı Yahudi kar-
şısında zor duruma düşürmez, 
‘bizden’ diye göz yumar” diye 
Peygambere gelip cilalı boya-
lı laflarla kendini suçsuz göster-
meye kalktı. Peygamberimiz de 
“zahire bakarak”, lehine hük-
medecekken Kur’an otomatik-
man harekete geçti ve virus 
proğramı gibi olayı “delete” etti. 
Yukarıdaki ayetler işte bunu an-
latıyor.

“Sadece iman ettik 
demekle Cennet’e 

girilmez”

“Ders ve ibret olsun” diye de Nisa 
105-115 ayetleri olarak evren-
selleştirip kalıcı hale getiriyor. 
Gördüğünüz gibi bayağı da uzun-
ca bir bölüm. Tam da günümüzü 
anlatıyor. Demek ki bu tiplerin 
hiç biteceği yok.

Peki “hortumcu” Tu’me 
ibn Ubeyrik ne mi yaptı.

“Beni bırakıp Yahudi’yi savunan 
böyle bir din olmaz olsun” diye-
rek peygamberle bağını kopardı, 
“mü’minlerin yolundan” ayrıldı 
ve Mekke’ye gidip müşriklere ka-
tıldı. Dikkat ediniz, bu kişi “pey-
gambere bağlanmış” ve “mümin-
lerin yolunda” olan birisiydi.

Demek ki “mü’minlerin yolu” 
(sebilu’l-mü’minin) sadece “İman 
ettik” demekle yürünen bir yol 
değildir. İman ettik demekle cen-
nete girilebilecek bir yol değildir. 
Yolsuzluk ve haksızlık (adalet-
zulüm) meselesinde nerede duru-
yor, ne yapıyorsunuz, asıl mese-
le budur.

Kur’an’a dikkat edin bir takım 
ifşa ve deşifreler görürsünüz. Son 
günlerin moda tabiriyle “one mi-
nute” çektiği yerler görürsünüz. 
Bunların hepsinin doğrudan ve-
ya dolaylı olarak mal, mülk, hır-
sızlık, yolsuzluk, yoksulluk, ök-
süzlük, gariplik ve kimsesizlik 
ile ilgili meseleler olduğunu gö-
rüyoruz.

Ö r neğ i n Pe yg a mb e r i m i z 
“yoksul ve kör olan sahabeye su-
rat asan zenginlere” gereğinden 
fazla ilgi göstererek yoksulu ve 
körü ihmal edince derhal uyarı-
lır… Sahabenin birisi yolsuzlu-
ğa bulaşınca derhal ifşa edilir… 
Hatta hanımları arasındaki ifşa-
lar bile bununla ilgilidir. Mısırlı 
bir çingene olan Maria diğer ha-
nımları arasında kıskanılıp aşa-
ğılanmaya maruz kalınca onu 
koruyan ayetler gelir… Eski bir 
köle olan Zeyd, Zeyneb’e karşı 
korunur ve onu boşama hakkı 
savunulur. Yani bir eski kölenin 
Arap aristokrat kızını boşayabi-
leceği söylenir…

Bunların hepsi Kur’an’ın da-
vasının esas itibariyle yoksulun, 
öksüzün, mağdurun, mazlumun, 
kimsesizin davası olması sebe-
biyledir…

Çünkü Kur’an’ın “davası” öy-
le sanıldığı gibi sırf inanıp inan-
mama davası değildir. Gerçek ha-
yatta karşılığı olmayan teolojik, 
felsefi, kelami, ruhani bir tartış-
ma değildir. Gerçek hayatın so-
runları ile ilgilenen; yoksulluğu, 
yolsuzluğu, kimsesizlerin duru-
munu, aç sabahlayanların halini 
kendine misyon belleyen bir da-
vadır.

“Rabb” de, “tevhid”
 de, “şirk” de bununla 

ilgilidir…

Kanımca Ebuzer’in açlıktan ölüp 
çöle gömüldüğünden beridir 
Müslümanlar bu konularda de-
rin bir aymazlık ve duyarsızlık 
içine girmişlerdir. Hocaların ve 
şeyhlerin çoğu hala Ebuzer’in gö-
rüşlerini “aşırılık” olarak görür-
ler. Halbuki aşırı giden Ebuzer 
değil; Kur’an’ın ruhunu Ebuzer 
ile birlikte o çöle gömenler-
dir. Yoldan çıkanlar, sapanlar, 
Muhammed’in getirdiği dini ters 
yüz edenler hala ‘ne şiş yansın 
ne kebap’ türünden fetvalar verip 
duranlardır.

Bunlar kapitalizme boy abdes-
ti aldırırlar. Faizsiz bankacılık do-
lambaçlarına fetva verirler. “Allah 
nimetlerini kulları üzerinde gör-
mek ister” derler ancak nimetin 
doğruluk, dürüstlük, infak, güzel 
ahlak, paylaşım gibi değerler ol-
duğunu bilmezler. Nimetin zen-
ginlik ve cipe binmek olduğunu 
sanırlar. 

“Kırkta bir” diye bir şey tuttu-
rurlar. Halbuki “kırkta bir” aslın-
da münafıklar için konulmuş bir 
orandır. Kaçmasınlar diye onla-
ra öyle söylenmiş. Gel gör ki bu 
oran ‘ortodoks fıkhın’ temeli ol-
muş. Oysa gerçek (sıdk/sadık) 
mü’minler senin-benim dava-
sı gütmezler. İhtiyaçtan fazlasını 
yanlarında tutmazlar. Darlıkta ve 
bollukta infak ederler, paylaşırlar, 
bölüşürler. Hem de zor zamanda, 
darlıkta, hazarda seferde, barış-
ta savaşta, iyi günde kötü günde… 
Keza nefis tezkiyesinin zikirle, tes-
pih çekmekle olacağını sanarlar 
oysa adı üzerinde nefis tezkiyesi 
(kişilik arınması) maldan vererek 
olur. “Tezkiye” zekat ile aynı kök-
tendir ve zekat “mal ile arınma” 
demektir. Sürekli ve ihtiyaçtan 
fazlasını tutmayarak, oran yok… 
Kerpetenle koparır gibi verecek-
sin, acıtacak, yoksa arınamazsın! 

Dindarlar yani Allah’a ve 
ahiret gününe inandıkla-
rını, Kur’an okuduklarını, 

Peygamberin yolundan gittiklerini 
söyleyenler ülkelerinin “derin vic-
danı” olmak durumundadırlar…
Çünkü Kur’an içinde yoksulun ve 
açın davası yoksa, böylesi dindar-
lık iddialarının gösteriş ve sahte-
karlık olduğunu söyler (Maun su-
resi). Yolsuzluk yapan “sahabe” 
bile olsa deşifre eder. “Cemaat” 
duygusunun “adalet” duygusu-
nun önüne geçmesine asla izin 
vermez.

İşte size bunun en çarpı-
cı örneklerinden birisi…

Rivayete göre sahabe Tu’me 
ibn Ubeyrik “zırh yolsuzluğu-
na” bulaşmıştı. Bir zırhı zim-
metine geçirmiş ve olayı bir 
Yahudi’nin üzerine atmışt ı. 
Çalıntı zırh kendinden istenince 
inkar etti. Hakkında “soruştur-
ma” açılınca Tu’me’nin yakınla-
rı Hz. Peygambere gelerek olayı 
Yahudi’nin yaptığını doğrulama-
sını, bu yönde hüküm vermesini 
istediler. Hz. Peygamber de “zahi-
re” bakıp lehlerinde karar verme-
ye eğilim gösterince Nisa suresi-
nin aşağıdaki on ayeti (105–115) 
nazil oldu… Ayetlerle yaptığı hır-
sızlık ve yolsuzluk ifşa olunca 
Tu’me ibn Ubeyrik bunu kendine 
yediremeyerek Hz. Peygamber’in 
aleyhine döndü ve “mü’minlerin 
yolundan” ayrılarak müşriklerin 
safına geçti. Mekke’de yine bir 

Nisa Süresi; 4/105-115

“Sana gerçeğin ta ken-
disi olan Kur’an’ı in-
dirdik ki insanlar 

arasında Allah’ın sana göster-
diği şekilde hükmedesin. Sakın 
hainlerin savunucusu olma. 
Allah’tan af dile. Allah çok affe-
dici, sevgi ve merhamet kaynağı-
dır; bundan hiç şüphen olmasın. 
Hainler adına mücadeleye kal-
kışma. Çünkü Allah, fıtratını bo-
zarak günah işleyenleri sevmez. 
Onlar yaptıklarını insanlardan 
gizleyebilirler ama Allah’tan giz-
leyemezler. Halbuki O’nun ka-

bul etmeyeceği sözleri sayıp dö-
kerken Allah yanı başlarında! 
Allah onların yaptıklarını çok 
iyi bilyor. Diyelim siz bu dün-
ya hayatında onlara arka çıktı-
nız, fakat kıyamet günü onların 
arkasında kim duracak ve onla-
ra kim vekil olacak? Oysa kim 
bir kötülük yapar veya fıtratını 
bozar da sonra Allah’tan af di-
lerse Allah’ı çok affedici ve mer-
hametli bulur. Çünkü günah işle-
yen yalnızca kendine zarar verir. 
Allah her şeyi bilir, çok bilgedir. 
Kim bir hata yapar ve suç işler de 

sonra onu masum birinin üzeri-
ne atarsa, iftira etmiş ve açık bir 
günah işlemiş olur. Allah’ın sana 
cömertliği, sevgisi ve merhameti  
olmasaydı onlardan bir grup se-
ni bile şaşırtmaya çalışmışlar-
dı. Oysa onlar yalnız kendileri-
ni şaşırtırlar sana da asla zarar 
veremezler. Nasıl yapabilirler ki 
Allah sana kitap ve bilgelik ver-
miş ve bilmediklerini sana öğret-
mektedir. Allah’ın sana olan cö-
mertliği gerçekten çok büyüktür. 
Onların kapalı kapılar ardında 
çevirdikleri entrikaların çoğun-

da hayır yoktur. Ancak doğru-
luk namına karşılıksız vermek, 
ortak iyi için çalışmak ve insan-
lık yararına yapılan işlerde hayır 
vardır. Ve her kim bunu Allah’ın 
rızasını arayarak yaparsa yarın 
Biz ona büyük bir ödül verece-
ğiz. Kim de doğruluk ve dürüst-
lük yolu apaçık gösterildikten 
sonra peygamber ile bağını ko-
parır ve müminlerin yolundan 
başka bir yola girerse onu girdi-
ği o yolda bırakır ve kendisini ce-
henneme atarız. Ne kötü gidiştir 
o!” (Nisa; 4/105-115).

İşte sonraki çağlara yol göstermesi için hiç bir isim, yer ve zaman 
verilmeden yolsuzluk üzerine inen ayetler Nisa 105-115;

Yolsuzluk yapan 
Sahabe için ayet: 

“Sakın hainlerin 
savunucusu olma”

(Nisa, 105) 
“İnsanların en hayırlısı  

en ahlaklı olanıdır.“
Sahih Hadis, Hz. Muhammed.

‘Yolsuzluk yapan Sahabe’ 
için inen ayet. Bir memlekette 
“yolsuzluğa” karşı en ciddi 
itirazlar dindarlardan gelmeli…
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Bakara Süresi  81.  Ayet 
:“Hayır! İş onların dedi-
ği gibi değil, gerçek şudur: 

İnsanları Allah adına kandırıp, 
boğazlarına kadar günaha batan-
lar, cehennemde sonsuza dek ka-
lacaklar” Tevbe Süresi: 34 : “Ey 
iman sahibleri, din adamlarin-
dan bir cogu insanlarin malleri-
ni haksizla yerler ve Allah yolun-
dan geri çevirirler” Lokman Süresi 
33.Ayet :“ Allah’ın sözügerçektir. 
Aman o yaman aldatıcı sizi Allah 
ile aldatmasınlar.” Tevbe Süresi 
31. Ayet:“Allahı bırakıp bilginle-

rini, din adamlarini ve Meryem 
oğlu Mesih`i (Hz. Isa´yi) Rab`ler 
edindiler. Halbuki hepsi de tek 
tanrı`ya kulluk etmekten başka 
bir seyle emrolunmadilar. O`ndan 
başka tanrı yoktur. O bunlarin or-
tak kostuklari seylerden yücedir.”

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları, hepimizin ana di-
limiz ile Kur’an’ı Ker’im’i oku-
yup sonra tedebbür (inceden 
inceye) ile düşünmemiz konus-
mamız gerektigini 14 yıldır bu 
gazetenin sayfalarında sade va-
tandaşlar olarak rica ediyoruz. 
Niye? Çünkü mensubu olduğu-
nuzu ifade ettiğiniz İslam dini-
nin sahibinin sizinle direk irti-
bata geçtigi biricik kaynak olan 

Kur`an`ı Ker`im`i okumazsanız 
o yaman aldatıcılar sizi "Allah" 
diyerek aldatacaklar ve kula sizi 
kul yapacaklar. Sefaat`ci (Allah 
ile insan arasında aracı)  diye ya 
birini, bir eşyayı ya da kutsal di-
ye tanımladığı kişileri koyup si-
zi korkutacaklar. Hatta Kur´an`i 
Ker`im şiddetle bir ruhban ya-
ni din sınıfını ya da din adamı-
nı red ederken sizi din adamı kis-
vesi altında Kur`an`i Ker`im  dışı 
veya anlamadığınız ayetleri bi-
lerek ve cahilliğinden ve gele-
nekten kalma yanlış anlamlan-

dırarak aldatacaklar. Ne diyor 
Lokman Süresi 33. "Aman o ya-
man aldatıcı sizi Allah diyerek 
aldatmasın"...Dakikada bir ağ-
zına Allah ve Peygamber alarak 
insanların samimi inançlarını 
sömürenlere dikkat diyerek bir 
soru sormak istiyorum:  Bunu bi-
liyor muydunuz: Kur`an`ı Ker`im 
dini meslek edinmiş bir din sı-
nıfının (Ruhbanlik) oluşması-
nı şiddetle ve nefretle men eder.  
Kim din adamlarını şiddetle kı-
nıyor? Cenab-ı Allah. Nerede? 
Kur`an`ı Ker`im`de. Burada din 
adına inananların maddi (para, 
mal, mülk vs) ve manevi (duygu-
sal anlamda her sey) varlıklarını 
haksızlıkla papazlar ve haham-

lar yiyiyorsa, Kur`an`i Ker`im`i 
kendine kutsal kitap ilan etmiş 
kişilerin din adına iş yapar gibi 
gözüküp, haksızlıkla insanların 
paralarının yenebileceğini han-
gi ayette vurgulamaktadır? 

Ne yazık ki, Müslümanlar 
bu Kur`an ayetlerini geçmiş-
te olup, geçmiş olaylar olarak 
Yahudi hahamları şöyle yapmış, 
Hıristiyan papazları böyle de-
miş diye anlatırız. Birçoklarımız 
ise bunlardan tamamen haber-
siz. Halbuki Kur`an`da bizzat 
Allah, bize geçmişteki bu ka-

vimlerin durumunu anlatıyor-
sa, bunun önemli bir sebebi aca-
ba yok mu? Bu ayetleri inceden 
inceye düşünmeye(Tedebbür et-
mek) davet etmek yanlış mı? Bu 
ayetlerde Müslümanlara   uya-
rı ve öğüt yok mu? Başka bir de-
ğişle Allah bizzat bu iki ayet-
te "siz de böyle Müslüman din 
adamlarının tuzağına düşme-
yin" öğüdü yok mu? "Bu din 
adamlarının sizi Allah diyerek 
aldatmasını  durumu kabul et-
miyorum ey kulum ve hatta şid-
detle ve nefretle kınıyorum" de-
miyor mu Cenab-ı Allah?  İşte 
yukarıda Tevbe Süresi 31.  Ve 34. 
Ayetlerini   dikkatlere sunduk. 
Kararı düşünerek ve çevrenize 

bakarak aklınızda tartarak- siz 
ama yalnızca siz-kimseye danış-
madan karar verin. Eğer vicda-
nınız temiz ve aklınız hür ise tek 
başınıza düşünün. Atın beyin-
lerinizdeki paslanmış düşün-
celeri ve  atalarımızdan kalma 
Kur`an`ı Ker`im dışı İslam diye 
size yutturulan gelenek ve gö-
renekleri. Kur`an`da Allah`a mı 
inanacaksınız yoksa çevrenizde 
size Kur`an dışında örnekler ve-
ren kişi, kurum ve kuruluşlara 
mı? Eğer ahirete inaniyorsanız 
hesabınızı tek başınıza Allah`a 

mı verecekseniz yoksa çevre-
nizdeki kişilere mi? Yalnızca 
Allah`a ve tek başınıza verecek-
seniz niye Kur`an`ı Ker`im`i söz-
de elinizde tutup okumamakta 
direniyor başkaları bana anlat-
sın diyorsunuz. Orada Cenab-ı 
Allah`in Kur`an`ı Ker`im`de 
öğütleri öbür tarafta kesin ol-
duğu şüpheli rivayetler yok mu? 
Benim liderim bunu dedi ve yaz-
dı lakırtıları... Evet lakırtılar ya-
ni bos laflar..Bunlara Kur`an`i 
Ker`im “lakırtı-boş laf edenler” 
diyor.  Bkz. Sure 31/6; Sure 74/45

İslam “en akla uygun ve en 
doğal bir din” olduğuna gö-
re, bir dinin mesajı, aklın ve bi-
limin rehberliğinde bir toplu-

mu çağdaş bir toplum haline 
getirebilir. Bakın Avusturya`da 
halimize... 50 yıldır burada-
lardayiz niye çağdaş bir resmi-
miz yok ve hatta paramparça-
yız. Güya Müslümanlarız. Acaba 
Kur`an`da Allah`ın öğütlediği 
aydın, aklını kullanan insanlar 
mıyız? Niye acaba? Acaba kendi-
lerini dince yetkili gören çok bil-
miş cahillerin elinde, insanları 
yanlış yönlere sevk eden, siya-
sal ve maddi çıkar sağlayan güç-
lerin elinde din resmen bir sö-
müren araç haline mi getirilmiş? 

Öyle ise bu yanlış mesajlar na-
sıl, aklın ve bilimin rehberi ola-
bilir? İslam, akıl ve aydınlık bir 
din ise, anlamı bilinmeyen söz-
lerle yaşanan bir din, nasıl ak-
la seslenebilir? Aracıların teke-
li altında anlamadan yaşayan 
bir dinde Müslümanlar bu söz-
de Kur`an`ı Ker`im dışı gelenek 
ve görenekleri manevi yaşantı-
nın doğal bir biçimi sanıyorlar. 
Sevgili Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucuları soruyorum: Bu tür bir 
manevi yaşantı içerisinde olan 
bir toplum, nasıl çağdaş bir top-
lum olabilir? Siz merak etmeyin. 
Kur`an`ı Ker`im çağın çok ileri-
sinde, doğru ile yanlışı birbirin-
den ayıran bir kitap. Yapılacak iş 

nedir? Bırakın çevrenizi en baş-
ta kendinizi ve ailenizi kurtarın. 
Daha sonra çevrenizi. Yapılacak 
en acil şey, toplumun her bire-
yini doğrudan ana dili doğru 
ve güvenilir tercüme-mealleri 
olan Kur`an`ı Ker`im`le tanıştır-
mak olacaktır. Dikkat ana dili-
niz ile Kur`an` okumaktan bah-
sediyoruz...Kur`an ayetlerinin 
açıklaması olan Tefsir kitapla-
rında hassas olunması gereki-
yor. Bakın Mehmet Akif Ersoy 
zamanında bu yanlış, İsrailiyet, 
Hıristiyan kaynaklarının des-

tan ve hadislerinden etkilenmiş  
Kur`an`ı Ker`im tefsilerine nasıl 
isyan etmiş:

Hani vaaz diyen geçinen 
maskara seyhler  

var ya

Der ki,  bir tanesi peş  
tahtayı 

yumrukluyarak

Dinle, dünya neyin üstünde 
duruyor hey avanak!

Yerin altında öküz var,  
onun a ltında balık

Onun altında da bir zorlu 
deniz var kayalık,

Öteden Kürt,  
Türk atılır,  

doğru mu dersin be hoca?
Ne demek doğru mu 

dersin? 
Gidi cahil amuca?

Sözlerin basma değil, 
yazma kitaptan tekmil.

Kim inanmazsa kızıl 
kafir olur böylece bil.

İşte Akif böyle isyan ediyor. 
Bunların yanlış olduğunu söyle-
yenlere de hemen "bunlar kitap-

ta vardır" yani, "hadislerde var-
dır" diye karşısına dikilirler. Akif 
’in bunlara cevabı çok serttir:

"Neb`ye atf ile  
binlerce  

herze uydurdun.  
Yıktın da din-mübini  
yeni bir din kurdun."

Tercümesi şöyle : Peygamber 
adına Hadis adı altında binler-
ce yalan uydurdun. Kur`an dini-
ni yok ettin, yerine o yalanlarla 
yeni bidin kurdun. Niye böyle bir 
isyan var İstiklal Marşı'nın şai-
ri Mehmet Arif Ersoy`da? Akif, 
bu din adamı tiplerini böyle çok 
sert ve ödünsüz cevaplar verir-

ken, ne yapılması gerektiğini de 
söylüyor:
 

Doğrudan doğruya 
Kur`an`dan alarak ilhamı

Asrın idrakini  
söyletmeliyiz İslam`ı

 
İşte burada neden Mehmet Akif 
Ersoy`un Kur`an`ı Ker`im zamanın-
da bir çok din uleması varken ne-
den secildigini anlasiliyor...Bakın 
Avusturya`da birçok örneği var...İşte 
bu rahatsız olan ve kendilerine mu-
hafazakar ve dindar olan kişilerin en 

büyük sorunlarının temelinde yatan 
gerçek nedir?  Cevap basittir. Bu ki-
şiler Kur`an`ı Ker`im`i yavaş yavaş 
ana dilde okuyup anlamamışlardır. 
Arapça ezberledikleri ayetlerle ve 
hatta ayetlere bakmakla veya Arapça 
ayet dinleme ile Allah`ın rizasını ka-
zanacaklarını zannederler..Bunu bi-
rilerinden öğrenmişlerdir..Ancak 
Kur`an`ı Ker`im`i ana dilinde oku-
yup anlasa o yaman aldatıcı olan din 
adamı kılıklı sözde İdris özde İblis'in 
kim olduğunu Lokman Süresi 33. 
ayette tespit edecek: "Aman o yaman 
aldatıcı seni Allah diye aldatma-
sın."  Kuran ve çeşitli kaynaklardan  
toparlayan,

Birol Kılıç

Allah adına aracılık, tefecilik yapan ve 
yeryüzünde Cennet pazarlayan Evliya-i  
Şeytanlara karşı mücadeleye davet

Din adamı, ruhban 
sınıfı Kuran’da yoktur 
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4 yıl boyunca izleyici ile bu-
luşan ‘Muhteşem Yüzyıl’da 
‘Şehzade Mustafa’ karakteri-

ni canlandıran Günsür, Kösem’de 
‘Hezârfen Ahmed Çelebi’ye hayat 
verecek.

Muhteşem Yüzyıl’da Şehzade 
Mustafa, babası Kanuni Sultan’ın 
emri ile dilsiz uşaklar tarafından 

boğularak öldürülmüş, Günsür’ün 
“Çok zorlandım” dediği sahne mil-
yonları gözyaşlarına boğmuştu.

Mehmet 
Günsür, 
Muhteşem 
Yüzyıl 
Kösem’in 
kadrosunda

Yeni sezona ekim ayın-
da başlayacak olan 

'Muhteşem Yüzyıl 
Kösem’in kadrosuna 

Mehmet Günsür de 
dahil oldu.

Die Nr. 1 
seit 1999 



Temmuz 2016 – SAYI 180        30 31         Temmuz 2016 – SAYI 180 17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

UNABHÄNGIGHE 
ÖSTERREICHISCHE ZEITUNG 
IN TÜRKISCHER SPRACHE /
BAğIMSIZ TÜRKçE GAZETE
......................................................
RICHTUNG DER ZEITUNG:
Liberal-demokratisch
.......................................................
REDAKTION:
Tel.:  01 / 513 76 15-0
Fax.: 01 / 513 76 15-30
.......................................................
INTERNET UND E MAIL
www.yenivatan.at, 
office@yenivatan.at 
.......................................................
HERAUSGEBER:
Dipl.-Ing. Birol Kilic 
.......................................................
CHEFREDAKTEUR:
Dr. Perihan Mansur
REDAKTiON: 
Hülya Gökçek, Ahmet Tunuslu
.......................................................
HERSTELLER:
Medieninhaber  
Neue Welt Verlag  
www.neueweltverlag.at 
.......................................................
HERSTELLUNGSORT: 
Wien, Neue Welt Verlag
......................................................
WWW.FACEBOOK.COM/
YENiVATANGAZETESi
.......................................................
ANZEIGENVERKAUF:
Herr Mag. Deniz Sel
E-mail: d.sel@yenivatan.at
Tel.:01 / 513 76 15 - 24  Fax: /30
Mo-Fr: 9-17h

IMPRESSUM/ KÜNYE

YENi VATAN 
GAZETESi’NE 

iLAN
TEL: 01/513 76 15-0

marketing@yenivatan.at

Araştırmayı gerçekleşti-
ren ABD’deki Cleveland 
C l i n i c ’d e n  u z m a n l a r 

Lycopene tüketiminin erkek-
lerin sperm sayısında %70’lik 

bir artış yarattığını, var olan 
spermlerin hareket hızını ar-
tırdığını ve abnormal sperm 
hücrelerinin sayısını azalttı-
ğını tespit ettiklerini söyledi. 

Uzmanlar gelecekte bu mad-
deyi  içeren hapların çocuk 
sahibi olmakta zorlanan er-
keklerin tedavisinde kullanı-
labileceğini belirtti.

çocuk isteyen erkekler 
için çözüm domates

Bilim insanları domatese kırmızı rengini veren Lycopene adlı 
maddenin erkeklerin vücutlarındaki sperm üretimini önemli 

oranda artırdığını ortaya çıkarttı.

Bakanlıktan yapılan açıkla-
maya göre denetim kapsa-
mında çocuk bisikletleri, 

scooterlar, oyuncak kitaplar, yap-
bozlar, oyuncak plastik bebekler, 
bez bebekler, banyo oyuncakları, 
oyuncak arabalar, oyuncak silah-
lar, çıngıraklar, parmak boyalar, 
yüz boyaları, oyuncak pusetler, 
dolgulu oyuncaklar fiziksel, me-
kanik ve kimyasal riskler açısın-
dan kontrol edildi. Fiziksel ve me-
kanik riskler açısından ambalaj 
ve yaş uyarıları-işaretleri, keskin 
kenar, sivri uç, küçük parça, kü-
çük toplar, çocuğun herhangi bir 
uzvunun sıkışabileceği aralıklar, 
bisiklet ve scooter gibi ürünlerde 
frenler, ses çıkaran oyuncaklarda 
ses seviyesinin kontrolü yapıldı.

Denetimler sonucunda 
şu sonuçlara ulaşıldı:

Toplamda 10 bin 365 adet ürün 
denetlenmiş olup, bunun yüzde 
73’ü ithal yüzde 27’si yerli ürün. 
Denetimler sırasında 7 bin 616 
ürün, belge kontrolü ve test kitle-
ri ile yapılan ön inceleme sonucu 
güvenli bulundu, 2 bin 749 ürün 
ise güvensizlik şüphesi üzerine 
labaratuvara gönderildi. 855 ürün 
ise güvensiz bulunmuş ve ürünle-
rin toplatılması için idari işlem-
lere başlanmıştır. Güvensiz oldu-

ğu tespit edilen 855 ürünün yüzde 
82sini ithal ürünler oluşturdu.

Oyuncak satın alırken 
dikkat edin

Bakanlıktan yapılan yazılı açık-
lamada, denetim sonuçları çerçe-
vesinde anne babalara oyuncak 
satın alırken dikkat edilmesi gere-
ken hususlar şöyle sıralandı:

• CE işareti bulunmayan ürünle-
rin satın alınmamalı.

• Ambalajında ve etiketinde üreti-
ci/ithalatçı bilgisinin bulunma-
dığı ürünlerin satın alınmamalı.

• Oyuncaklarda ambalaj ve eti-
ket bilgilerinin önemi nedeniy-
le uyarıların mutlaka okunma-
lı ve titizlikle uygulanmalı.

• Çocuğun yaşına uygun ürünle-
rin satın alınmalı.

• 3 yaş altı çocuklar için oyun-
cak satın alırken oyuncaklarda 
keskin kenarların, sivri uçların, 

küçük parçaların ve küçük top-
ların bulunmamasına dikkat 
edilmeli.

• 3 yaş altı çocuklar için üreti-
len oyuncaklarda cam ve por-
selen türü materyallerin bulu-
nup bulunmadığının kontrol 
edilmeli.

• Kötü kokan, yumuşak plas-
tikten yapılmış ucuz ve basit 
oyuncaklar satın alınmamalı.

• “Büyük çocuğa alınan oyun-
cak, küçük için tehlikeli olabi-
lir”

• Bakanlık, oyuncakların kulla-
nımı sırasında dikkat edilecek 
hususları ise şöyle sıraladı:

• “Büyük çocuğunuz için almış 
olduğunuz oyuncaklar küçük 
çocuğunuz için tehlikeli olabi-
lir. Çocuklarınızı oyun sırasın-
da gözetim altında bulundurun.

• Oyuncakları sık sık gözden ge-
çirin. Tehlike arz edecek şe-
kilde kırılmış veya bozulmuş 
oyuncakları atın.

•  “Çocuğunuzun, oyuncağın 
ambalajı veya poşetiyle oyna-
masına izin vermeyin”

• Çocuğunuzun oyuncağın am-
balajı ya da poşetiyle oynama-
sına izin vermeyin. Bu poşet ve-
ya ambalajlar çocuğun yüzüne 
yapışabilir ve nefes almasını 
engelleyip boğulmasına neden 
olabilir.

• Mıknatıslı oyuncakları altı ya-
şından küçük çocuklarınızdan 
uzak tutun. Birden fazla mık-
natısın çocuk tarafından yu-
tulması halinde, mıknatısların 
etkileşimi sonucu ölüme neden 
olabilir.

• Yumuşak ve pelüş oyuncaklar 
çabuk alev aldığından ısı kay-
naklarından uzak tutun.

• Yüksek sesli oyuncakların 
kullanımı çocuklarda işitme 
kaybına neden olabilir. Bu 
tür oyuncaklar pilleri çıkarı-
larak veya hoparlörün üzeri 
bantla kapatılarak kullanıl-
malıdır. 

Türkiye Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, 18 ili 

kapsayan oyuncak dene-
timlerinde toplamda 10 

bin 365 adet ürünü kont-
rol etti. Denetimler sıra-
sında 7 bin 616 ürün, ön 
inceleme sonucu güvenli 

bulunurken, 2 bin 749 
ürün ise güvensizlik şüp-

hesi üzerine laboratuvara 
gönderildi. Laboratuvar 

analizleri sonucunda; 
bin 39 üründe düzelti-
lebilir uygunsuzluklar 

tespit edildi ve üreticilere 
düzeltme süresi verildi. 

855 ürün ise güvensiz 
bulundu ve ürünlerin top-

latılması için idari işlem 
başlatıldı.

Bahar yorgunluğu adıyla bili-
nen mevsimsel ve geçici dep-
resyonun, fark edilip gerekli 

önlemler alınmadığı takdirde, ağır 
rahatsızlıklara neden olabilirken 
tükenmişlik sendromunu tetikle-
yebiliyor. Türkiye Psikiyatri Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı İbrahim 
Karakılıç yaptığı açıklamada, iklim 
değişikliğine bağlı olarak insanla-
rın duygu durumlarında değişiklik-
ler olabileceğini belirtti.

Bu zamanlarda, bahar yorgun-
luğu olarak da bilinen geçici, mev-
simsel depresyonlara rastlandığına 
dikkati çeken Karakılıç, mevsimsel 
depresyonların, halsizlik, bitkinlik 
ve çöküntü hissi verdiğini vurgula-
dı. Karakılıç, yoğun çalışma tem-
posu, ekonomik kriz, Hava kirlili-
ği gibi dıştan gelen nedenlere bağlı 
uzun süreli strese maruz kalınma-
sı durumunda, kişinin tükenmişlik 
sendromu yaşayabileceğini belirte-
rek, şöyle konuştu: “Bahar depres-

yonları aniden gelir. Kişi, iyiyken 
birden kötü olur ama tükenmişlik 
sendromu, baharla birlikte tetik-
lenir. Kişi, mevsimsel geçişe kadar 
zoraki idare ediyordur. Baharla bir-
likte durumu daha da ağırlaşır. Bu 
durumda bahar yorgunluğu ile tü-
kenmişlik sendromunu birbirine 
karıştırmamak gerekir.’

Çalışma hayatıyla özel 
hayat arasındaki denge

Tükenmişlik sendromunun, ya-
şamın bir anlamı yokmuş hissi-
ni verdiğini ve yaşamın anlamsız-
lığı konusunda bunalan kişinin de 
kendini tükenmiş hissettiğini ifa-
de eden Karakılıç, şöyle konuştu: 
“Ağırlıklı olarak endüstrileşmiş top-
luluklarda insanlar, nasıl yaşayaca-
ğını bilemiyor, ‘İnsan mıyım, maki-
ne miyim’ ikileminde kalıyorlar. Bu 
büyük bir sıkıntı. Tükenmişlik send-
romundan kurtulmak için yaşam 

koşullarının düzeltilmesi lazım. Bu 
mümkün değilse, bu sendroma ya-
kalanmamak için mümkün oldu-
ğunca alışveriş merkezlerine değil, 
doğaya gitmeli, Televizyon karşısın-
da daha az oturarak, sevdiklerimize 
daha çok zaman ayırmalıyız. Bunlar 
başarıldığında insan varoluşunu 
hissediyor. Sendroma yakalanma-
mak ve sendromdan kurtulmak için 
özet olarak en önemli şey, çalışma 
hayatıyla özel hayatımız arasındaki 
dengeyi kurmak.’

Karakılıç, tükenmişlik sendro-
munun hafife alınmaması gerekti-
ğine işaret ederek, tedavi uygulan-
maması durumunda, panik atak, 
obsesif kompulsif bozukluk, huzur-
suzluk, gerginlik, iş yerinde perfor-
mans düşüşü, Aile içi ve toplumsal 
ilişkilerde bozulmalar ile psikoso-
matik rahatsızlıklar olan reflü, mi-
de ülseri, vücutta döküntüler ve sin-
dirim sistemi problemlerinin ortaya 
çıkabileceğini kaydetti.

Depresyona karşı 
önlem alın!

çocuğunuza oyuncak 
alırken bunlara 
dikkat edin




