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Avusturya Başbakanı 
Christian Kern, demokra-
tik ve ekonomik eksiklik-
lerden dolayı Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) üyelik 
görüşmelerinin sonlan-
dırılması için Avrupalı li-
derlerle bir diyalog başla-
tacağını söyledi.

Türkiye’deki darbe girişimi son-
rasında girişilen adli ve ida-
ri operasyonlar ve idam cezası-
nın geri getirilmesinin gündeme 
gelmesinden dolayı AB’den eleş-
tiriler yükselmişti.Reuters’in 
haberine göre Kern, bir tv ka-
nalına verdiği söyleşide, üye-
lik görüşmelerinin ‘diplomatik 
bir kurgu’ olduğunu savunarak, 
“Demokratik standartların 
Türkiye’nin üyeliği için yeter-
li olmadığını hepimiz biliyo-
ruz… Ekonomik konular da bir 
o kadar önemli, çünkü Türkiye 
ekonomisi Avrupa ortalaması-

nın çok uzağında” dedi.

Avrupa Konseyi’nin 16 Eylül’de 
yapacağı toplantıda Türkiye’nin 
üyelik görüşmelerinin sonlan-
dırılması için Avusturya’nın bir 
teklif yapıp yapmayacağı soru-
lan Kern, bunu gündeme getire-
ceklerini belirterek, “Alternatif 
bir  konsept bulunmasını 
isteyeceğiz”dedi.

Die Presse gazetesine konu-
şan Başbakan Kern, “ Türkiye 
Av r u p a  B i r l i ğ i ’n e  k e s i n 
üye olamaz.Üyelik müza-
kareleri durdurulsun.”  de-
di. Kern’in, Türkiye’nin mal, 
h i z m e t ,  k a p i t a l  ve  i n s a n  
dolaşımının sağlanacağı tam üye-
lik konusunda AB’nin bunu kal-
dıramayacağını söylemesi dikkat  
çekti. 1.1.1996 yılından bu yana 
AB  Gümrük Birliği’ne üye olan 
Türkiye için mal, hizmet ve kapi- 
tal dolaşımının 20 yıldır nere-

deyse tam bir üye kadar serbest  
olduğu göz önünde bulunduruldu-

ğunda, kimin Başbakan Kern’i yan-
lış bilgilendirdiği merak ediliyor. 

“Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olamaz. Üyelik müzakareleri durdurulsun.”

Başbakan Kern´den Türkiye düşmanlığı?

Krone Gazetesi’nden Claus 
Pandi’nin ikinci sayfadan yayın-
lanan analizi  şöyle:

Başbakan Kern son parlamento 
toplantısında, sosyal demokratla-
rın, uzun zamandır bilumum an-
ketlerde açıkça önde olduğu gö-
rülen FPÖ’ye doğru bir yöneliş 
içerisinde olduklarının sinyalini 
verdi. FPÖ toplantıda, beklenil-
diği üzere,  “rekor işsizlik ve nü-
fusun kademeli değişimi” şek-
lindeki alışılagelmiş temel ihtilaf 
konularını dile getirdi.  Bu tartış-
malarda Kern’in,  Strache tara-
fından ele alınan konulara karşı 
durmak yerine, muhalefet lide-
rine hak vermesi ve birçok kez 

Strache’ye dönerek “Evet, haklısı-
nız.” demesi dikkat çekti.

Kern’in özellikle, “Göç ve iltica, ül-
kemizi etkiliyor ve insanları endi-
şelendiriyor.” şeklindeki söyle-
mi, SPÖ ve FPÖ arasındaki yeni 
fikir yakınlaşmasının önemli işa-
retlerinden biriydi. Buna karşın 
Kern’in muhalefete karşı durduğu 
noktalar da oldu. Örneğin Kern’in 
bilhassa vurguladığı noktalardan 
biri, göçün sınırlandırılmasına 
ihtiyaç olduğu ama bu sınırlan-
dırmada entegrasyonun sağlana-
bilirliğinin ölçü olarak alınması 
gerektiğiydi.
 
Konuşması sırasında, parlamen-

tonun FPÖ sıralarından, SPÖ’lü 
başbakana yönelik destek alkışla-
rı duyuldu. Çeşitli konularda ince 
fikir ayrılıklarının altını da çizen 
Kern, endişenin alevlendirilme-
mesi için tartışmanın sürdürül-
memesi ve iş piyasasının içinde 
bulunduğu bu sıkıntılı süreçte el-
de edilen başarı ve gelişmelerin de 
takdir edilmesi gerektiği yönünde-
ki dileklerini dile getirdi.
 
FPÖ’lüler tarafından samimi bir 
baş sallama hareketi ile tasvip 
edilen Kern’e, Strache ise memnu-
niyetini belirtir bir gülümsemey-
le karşılık verdi.  Bu, SPÖ ve FPÖ 
arasında olabilirliği en yüksek fi-
kir birliğinin sağlandığı bir parla-

mento oturumuydu.  SPÖ ve FPÖ 
arasındaki bu yeni uyum, kısa adı 
ÖVP olan Avusturya Halk Partisi 
içerisinde ise rahatsızlık yarattı. 

“Kern, usulca Strache’ye yaklaşıyor”
Kısa adı SPÖ olan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin, kısa adı FPÖ olan Avusturya Özgürlük Partisi ile ilişkilerin-
de, sürpriz bir şekilde, strateji değişikliğine gittiği gözlemleniyor. Krone Gazetesi’nin İç Politika masası müdürü Claus 
Pandi’ye göre SPÖ lideri ve Avusturya Başbakanı Christian Kern, usulca FPÖ lideri Heinz-Christian Strache’ye doğru 
yaklaşıyor. Başbakan Kern’in göreve geldikten sonra FPÖ lideri Strache’yi Başbakanlığa davet ederek dostça konuş-

ması dikkatlerden kaçmamıştı.

Aziz vatanımız Türkiye’de vu-
ku bulan alçakça darbe girişimi-
ni nefretle kınıyoruz. Buna vesi-
le olan yurt içi ve yurt dışındaki 
tüm güçleri lanetliyoruz. Bununla 
birlikte, Avusturyalılar’dan ve/ve-
ya Avrupa’dan artık sempati ve il-
gi beklemekten ve medet um-
maktan vazgeçmeliyiz. Çünkü 
içimizdekilerin yaptığı büyük 
yanlışlar var. Zira çok çirkin bir 
bilgi kirliliği, manipüle edilmiş 
haberler ve yanlış politikalar ne-
deniyle gerek Türkiye’deki gerekse 
Avusturya’daki sade vatandaş acı 
içerisinde. Avusturya’daki sorunla-
rımızı, Avusturya dışından çözme-
ye çalışmak sadece düşmanlıkları 
arttırıyor. Bunun yerine, buradaki 
sorunlarımızı, burada vereceğimiz 
demokratik tepkilerle çözmeye ça-
lışmamız ve esenlikle uzlaşmamız 
gerekiyor. Buradaki en önemli so-
runlarımızdan biri olan Türklere 
yönelik ayrımcılığa karşı, bağırıp 

çağırmadan, ortak bir paydada bu-
luşarak akılcı ve demokratik bir şe-
kilde tepki vermeliyiz. İkinci büyük 
sorunumuz ise bilindiği üzere eği-
tim alanında. Eğitimde, Türk ço-
cuklarına karşı yapılan ayrımcılık, 
birçok ailenin uzun zamandır muz-
darip olduğu bir konu. Yeni Vatan 
Gazetesi, yıllardır bu konuda ha-
ber yapıyor ve yapmaya da devam 
edecek. Üçüncü önemli problemi-
miz de işsizlik ve ev konusunda. 
Avusturya vatandaşı Türkler dahi, 
iş ve/veya ev ararken korkunç ay-
rımcılığa maruz kalıyor. Bunun ne-
denlerinden biri, son yıllarda ken-
dilerini Türklerin temsilcisi olarak 
tanımlayan kişi, kurum ve kuru-
luşların Avusturya’da yarattığı kö-
tü intiba. Diğeri ise aşırı sağcı par-
ti ve basın mensupları tarafından 
yapılan şeytanca propagandalar 
ve haberler. Açıkça konuşalım ve 
ister kabul edelim ister etmeyelim, 
Avusturya’daki birçok kişi ve/ve-

ya kurum, artık Türklere iş vermek 
istemiyor. Onun yerine yeteri ka-
dar Sırp, Slovak, Macar, Çek, Rus, 
Ukraynalı, Moldovyalı İtalyan ve 
Alman kalifiye eleman var. 

Eğri oturup doğru konuşalım. 
Karşılıklı olarak farklı fikirlere, 
farklı görüşlere sahip olabiliriz. 
Burada dikkat edilmesi gereken 
şey; birbirimizi eleştirirken, ha-
karet, aşağılama, küfür, ihanet 
ve diğer şeytani çirkinliklerden 
uzak durmaktır. Türkiye’deki so-
runları Avusturya’ya getirmeye-
lim. Unutmayalım, hepimiz bi-
rer Türkiye büyükelçisiyiz. Zehirli 
bir ortamda, herkesin birbirinden 
uzaklaştığını ve birbirinden tiksin-
diğini, partizanca ve çirkince ha-
reket ettiğini görüyoruz. Bu yol-
dan vazgeçmeliyiz. Din, mezhep, 
ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan 
dostluk köprüleri kurmalı ve bura-
daki geleceğimiz hakkında konuş-
malıyız. 

Düşmanlıklara 
son verelim

Avusturya’daki Türk düşmanlığı, tepe noktasına varmış durumda. Geçen sayı-
mızda, “Aklımızı başımıza alalım.” başlığı ile yaptığımız analizde, bunun neden-
lerini tek tek yazmıştık. Detaylara çok fazla girmek istemiyoruz. Avusturya’yı 
olduğu gibi kabul edip burada yaşamak mı istiyoruz yoksa bu ülkedeki aşırı 
sağın ve Türkiye’deki rengi fark etmeksizin bazı  siyasetçilerin maddi ve manevi 
bağımlı kuklası mı olmak istiyoruz? Duygusallıktan uzak aklı kullanmaya davet...
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Bankamıza hoş geldiniz. 
Avusturya’nın Türkçe danışmanlık hizmeti sunan en modern 
bankacılığına hoş geldiniz. 63,04 Euro değerindeki s Komfort 
hesabı, şimdi ilk yılında ücretsiz.
Mustafa Yilmaz, Gözde Suludere

www.erstebank.at

Hemen 
geçiş

yapın!

Mustafa Yilmaz
Erste-Filiale Keplerplatz 
Keplerplatz 14,
1100 Wien
Tel. 05 0100 – 21678
mustafa.yilmaz@erstebank.at

Gözde Suludere
Erste-Filiale Thaliastraße 
Thaliastraße 58,
1160 Wien
Tel. 05 0100 – 22283
goezde.suludere@erstebank.at

En fazla göçmen Avusturya’da

Avusturyalıların en büyük endişesi  
“göç” ve “göçmenler”!

BBirleşmiş Milletler (UNO) 
ve Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat) güncel 

verileri; Avusturya, İsveç ve 
Almanya’nın, mülteci dalgası-
nı tek başına üstlenen ülkeler  
olduğu sonucunu ortaya koy-
du. Haziran ayı sonu verilerine  
göre, Avusturya, %18,7’lik bir 
oranla Avrupa Birliği’nin (AB) 
en fazla göçmene ev sahipliği 
yapan ülkesi durumunda.
İstatistikler, doğdukları ülkeden 
ayrılarak Avusturya’ya yerle-
şen göçmen sayısının 2015 yılı  
ortalarında başlayan mülte-
ci dalgası ile birlikte arttığını 
gösterdi. Zira bugün yaklaşık 
1,7 milyon kişiye tekabül eden 
%18,7 düzeyindeki oran,  mül-
teci dalgası başlamadan önce 
%17,4 idi. İsveç’te de durum çok 
farklı değil. Kaldı ki, 2015 yılı 
ortalarında %16,9 olan değerin, 
bugün %18,5’e yükseldiği görü-
lüyor. Almanya’da ise o zaman-
lar %14,5 seviyesindeki değer, 
bugün %15,3.
Avusturya’ya en çok göç ve-
ren ülke AlmanyaAraştırma-
lar, mülteci krizinin önemli 
bir gerçeği değiştirmediğini de 
gösteriyor. Avusturya’daki göç-

menlerin çoğunluğunu hala Al-
manlar oluşturuyor. 2015 yılında 
Avusturya’ya 220.000 kişilik göç 
veren Almanya, liderliği elinde 
tutuyor.
AB üyesi olmayan İsviçre’de 
inanılmaz oran İsviçre’deki  

göçmen sayısı, Avrupa Birliği 
üyesi olmamanın göç sorunu-
na çözüm getirmediğine işa-
ret ediyor. %29,6 düzeyindeki 
inanılmaz bir oran ile İsviçre, 
şüphesiz ki en fazla göçmene  
ev sahipliği yapan ülke. 

Birleşmiş Milletler (UNO) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) güncel 
verileri; Avusturya, İsveç ve Almanya’nın, mülteci dalgasını tek başına 
üstlenen ülkeler olduğu sonucunu ortaya koydu. Haziran ayı sonu veri-
lerine göre, Avusturya, %18,7’lik bir oranla Avrupa Birliği’nin (AB) en 

fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkesi durumunda.

Almanya merkezli GfK adlı araştırma kuru-
luşunun yaptığı “endişe” araştırması, 

Avusturyalıların öncelikli endişesinin “göç” 
olduğu sonucunu ortaya koydu. Geçtiğimiz 

senenin en çok endişe duyulan konusu  
“işsizlik” ise, bu sene her ne kadar ikinci  

sıraya düşmüş olsa da, hala önemini koruyor.

GfK Araştırma Şirketi’nce 
yapılan bir anket çalışma-
sında, 1000 kişiye en çok 

ne hakkında endişe duydukları  
soruldu. Göç, işsizlik, emeklilik, 
eğitim ya da sağlık? Araştırmanın 
sonucu, Avusturyalıların en bü-
yük endişesinin büyük bir farkla 
göç ve entegrasyon politikala-
rı olduğunu ve geçtiğimiz sene  
yaşanan mülteci dalgasının, 
Avusturyalıların işsizlik korkusu-
nu bastırdığını ortaya koydu. 1000 
kişinin %66’sı en çok endişe duy-
dukları konunun “göç” olduğu-
nu belirtti. 2015 yılında bu oran,  
yalnızca %26 idi. “İşsizlik” nede-
niyle endişe duyan kişilerin ora-
nı ise, geçen seneyle aynı kaldı, 
%35.

Uluslararası bir karşılaştırma 
yapıldığında ve Avusturya gibi 
en çok mülteci dalgasına maruz  
kalan Almanya ve İsveç’e bakıl-
dığında, %83’lük bir oranla Al-
manya ve %50’lik bir oranla İsveç 
için de en endişe verici temanın 
yine “göç” olduğu görülüyor. Bu  
ülkelerde duyulan “göç” endişe-
sinin temel sebebini ise yürütü-
len göç politikaları oluşturuyor.

Geçen senenin en çok endişe  
duyulan, bu sene ise ikinci sıraya 
gerileyen “işsizlik” temasına ba-
kıldığında, Almanya’nın %13’lük 
bir oranla, İsveç’in ise %14’lük  
bir oranla, %35’lik bir orana sa-
hip Avusturya’nın çok daha al-
tında yer alıyor olması oldukça  
dikkat çekiyor. Avusturyalıların 
ikinci en büyük endişesi olan 
işsizliği, sırasıyla emeklilik, eği-
tim ve sağlık takip ediyor.
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Perşembe günü sabah saat 07.11’de, 
Yukarı Avusturya’nın Ansfelden 
şehrinde, otobandaki bir dinlen-
me tesisinde 46 yaşındaki bir ka-

dının fenalaşarak yere yığıldığı ha-
berini alan Rotes Kreuz (Kızıl Haç) 
sağlık ekibi acilen harekete geçti. 
Ambulansın dokuz dakika sonra 

vardığı olay yerinde, yan yatar hal-
de bulunan kadının nabzının zayıf 
ancak halen tepki verebildiğini gö-
ren sağlık ekibi, kadını sedye ile am-
bulansa taşıdı. Sağlık ekibi, kadının 
durumunun hızla kötüleşmesi üze-
rine acil durum doktorlarına haber 
verdi. 20 dakika boyunca yeniden 
hayata döndürülmeye çalışılan ka-
dın, maalesef tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti.
 
Doktorların, endişeyle bekleyen 
aileye acı haberi vermesinin ar-
dından, vefat eden kadının 23 ya-

şındaki oğlu kendini kaybederek, 
cankurtaran ekibine saldırdı ve 
ölüm tehditleri savurmaya başladı. 
Kendilerini korumak isteyen Rotes 
Kreuz (Kızıl Haç) sağlık ekibi, ar-
dına saklandıkları ilk yardım ara-
cını kendileri ile saldırgan arasın-
da barikat olarak kullandı. Aracı 
tekmeleyen ve yan aynalardan bi-
rinin parçalanmasına sebep olan 
genç durdurulamayınca, sağlık 
personeli polisi çağırmak zorunda 
kaldı. Vefat eden kadının yakınla-
rı, polis memurları tarafından sa-
kinleştirildi.

Annesi vefat 
eden genç  

çılgına döndü
Bir anda fenalaşan ve yere yığılan annesinin, sağlık 
personelinin müdahalelerine rağmen hayatını kay-

betmesi üzerine çılgına dönen 23 yaşındaki Türk gen-
ci, cankurtaran ekibine saldırdı. Krone Gazetesi’nin 

internet yayını üzerinden oldukça kışkırtıcı bir şekilde 
verdiği habere göre; annesinin vefat ettiğini öğrenen 

genç, annesinin ölümüne neden olduğuna inandığı am-
bulans çalışanlarına ölüm tehditlerinde bulunarak ilk 

yardım aracını tekmelerken, dört sağlık memuru ve bir 
acil yardım doktorundan oluşan ekip, tekmelenen aracı 
barikat olarak kullanarak kendilerini korumaya çalıştı. 

 Depo ve butikten direk satış
15 Temmuz darbe girişiminde 
yaşamını yitirenler Belçika’nın 
Beringen kentinde Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği’nce (UETD) 
düzenlenen etkinlikte anıldı. AK 
Partili Külünk, programda yaptı-
ğı konuşmada, Belçika’daki terör 
saldırısı ile 15 Temmuz arasında 
hiçbir fark bulunmadığını belir-
terek, “Belçika devletine sesle-
niyorum, Avrupa’ya sesleniyo-
rum; bu terör örgütünün ağzına 
bakmaktan vazgeçin. Terör ör-
gütlerinin ağzıyla Türkiye’ye 
bakmaktan, bu terör örgütleri-
nin, FETÖ’nün, PKK’nın ağzıyla 
Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza 
konuşmaktan vazgeçin. Yanlış 
yoldasınız. Gittiğiniz yol, yol de-
ğil. Çünkü bu terör, bumerang gi-
bidir. Kim o teröre karşı dik du-
ruş sergilemezse o bumerang 
döner ve bir gün vurur.” dedi.

 ‘BUNLARA YÜZ VERMENİZİN 
TEK GEREKÇESİ TÜRKİYE’Yİ 
RAHATSIZ ETMEK’ 
Külünk, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Avrupalıları uyarıyorum; siz 
bunlara bu kadar çok yüz veri-
yorsunuz. Yüz vermenizin tek bir 
gerekçesi var, o da Türkiye’yi ra-

hatsız etmek. Biz büyük bir dev-
letiz. Biz ne fırtınalar atlattık, 
ne kasırgalar atlattık. Biz bun-
ların hepsinin üstesinden geliriz 
ama siz yarın bunlara bu kadar 
yüz vererek, Belçika’da devletini-
zi kontrolü altına alırsa ne yapa-
caksınız? Belçika Başbakanı’nın 
sözünü dinlemeyen bir memur, 
Kandilvanya’daki (Kandil ve 
Pensilvanya) hain terör örgütü-
nün sözünü dinlerse bozulan ka-
mu düzenini nasıl sağlayacaksı-
nız? Bu hain terör örgütünün en 
önemli özelliği gittiği ülkelerde-
ki devletin yapılanmasını çökert-
mek, devleti çökertmektir, devle-
ti teslim almaktır.” 

‘ELİNİZDEKİLERİ KAPI DIŞARI 
EDİN’ 
Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye 
darbe girişimi konusunda yeter-
li desteği vermediğine değinen 
Külünk, bunun yerine söz ko-
nusu ülkelerin FETÖ firarilerini 
topraklarında barındırmaya de-
vam ettiğini anlattı. Külünk, “O 
yüzden de Avrupa’daki dostları-
mıza diyoruz ki elinizdeki tüm 
terör örgütü mensuplarını kapı 
dışarı edin. Bu ülkelerdeki okul-

larını kapatın. Başınıza bela ola-
cak. 15 Temmuz’dan kendinize 
ders çıkarın. Anlayın, bu örgüt 
yarın sizin de başınıza dert ola-

cak. Bu örgütün Türkiye aleyhin-
deki faaliyetlerine izin verme-
yin” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı´nın verdiği habere göre AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk 
Brüksel´de , Avrupa ülkelerinden FETÖ mensuplarını sınır dışı etmelerini isteyerek, “Bu 
ülkelerdeki okullarını kapatın. 15 Temmuz’dan kendinize ders çıkarın. Anlayın, bu örgüt 

yarın sizin de başınıza dert olacak” dedi. 

AK Partili Metin Külünk Brüksel´den seslendi:  
"Bunlara çok yüz veriyorsunuz"
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DEAŞ sempatizanının vatandaşlığı 
hakkındaki soruşturma sürüyor

2014 yılının yaz aylarında medya, 
Avusturyalı Türk radikal gençle-
rin, bu gençleri silahlı mücadele-
ye kışkırtan vaizlerin ve Suriye’ye 
gitmek isteyen tüm Işid sempati-
zanlarının tutuklanması haber-
leri ile çalkalanıyordu. Avustur-
ya politikası ise, ülkedeki Işid 
kışkırtmalarının bastırılabilmesi 
için, sıkılaştırılmış terör yasala-
rına kafa yoruyordu. O zamanki 
İçişleri Bakanı Johanna Mikl-
Leitner (ÖVP) ve Dışişleri Bakanı 
Sebastian Kurz (ÖVP) ise bir adım 
daha ileri giderek, Işid sempati-
zanlarının vatandaşlıktan çıkarıl-
masını gündemlerine almışlardı 
ancak Avusturya’nın bu konuda-
ki sıkı yasaları, böylesine keskin 
bir girişime engel oluyordu.
 
Avusturyalı Türk Yunus F.nin 
davası

Kurier Gazetesi’nin haberine 
göre, şu an Avusturya’da herhan-
gi bir Işid sempatizanının vatan-
daşlığının elinden alınmasına 
yönelik süren tek bir soruşturma 
bulunuyor. Viyana Belediye Mec-
lisi üyesi Sandra Frauenberger’in 
(SPÖ) makamınca da onaylanan 
ve Viyana Göç, Vatandaşlık ve 
Nüfus İşleri Dairesi (MA 35) tara-
fından yürütülen soruşturmanın 
muhatabı ise, 2015 yılında Işid 
rejimini desteklemekten mah-
kum olan ve “Viyanalı Cihatçılar” 
(“Wiener Gotteskriegern”) adlı 
grubun şoförlüğünü yapan Avus-
turyalı Türk Yunus F.

İki yıldan uzun bir süredir Avus-
turyalı makamlar, Türkiye’de 
doğan Yunus F.nin davası ile 
meşguller. 18 Ağustos 2014 ta-
rihinde, o zamanlar 34 yaşında 
olan ve Viyana’da fırıncılık yapan 
Yunus F., birkaç Çeçen ile birlik-
te, Avusturya’dan çıkış yapmak 
üzereyken yakalandı. Daha son-
ra, Yunus F.nin, terör milislerine 

katılmak isteyen Çeçen grubuna 
yalnızca şoförlük yaptığı ve bu-
nun da, para karşılığı yaptığı ilk 
seferi olmadığı öğrenildi.

Mahkemedeki ifadesinde, Işid 
ideolojisini “doğru” bulduğunu 
ifade eden Yunus F., 16 Haziran 
2015 tarihinde, bir terör örgütüne 
üye olmaktan suçlu bulunarak 3 
yıl hapse mahkum edildi. Buna 
ek olarak jüri heyeti, Yunus F.nin 
seçmen statüsünü elinden alarak, 
vatandaşlık haklarını sınırlandır-
dı. 2015 yılının Aralık ayında ise 
Yargıtay, Yunus F.nin itirazını red-
detti ve karar kesinleşti.

 Bürokratik kaos

Aralık 2015’te mahkemece verilen 
kesin karara rağmen, resmi ma-
kamlar için dava tam olarak çözül-
müş değil. Zira Viyana Göç, Vatan-
daşlık ve Nüfus İşleri Dairesi’nin 
(MA 35) Şubat 2015’te, Yunus F.nin 
vatandaşlığına ilişkin başlattığı so-
ruşturma sürüyor. Aslında soruş-
turmada, Yunus F.nin Avusturya 
vatandaşlığı ile birlikte Türk vatan-
daşlığına da sahip olduğu ortaya 
çıktı. Normalde, Avusturya’da çifte 
vatandaşlığa izin verilmediğinden, 
Yunus F.nin Avusturya vatandaş-
lığının otomatik olarak düşmesi 

gerekiyordu. MA 35’in son bir 
buçuk yıl içerisinde, bu karmaşık 
davaya yönelik ne gibi gelişmeler 
kaydettiğinin, Frauenberger’in 
makamınca da anlaşılamamış ol-
duğunu yazan Kurier Gazetesi’nin 
araştırmaları sonucunda, Yunus 
F.nin cezasını Aşağı Avusturya’da 
çekmesi gerektiği için, dosyasının 
Aşağı Avusturya’ya nakledildiği 
öğrenildi.

Aşağı Avusturya makamından 
gelen: “Dosya bize 16 Ağustos 
2016’da ulaştı. İncelemeler so-
nucunda, söz konusu kişinin, 18 
Ağustos’ta serbest bırakılmış ol-
duğu belirlendi.” şeklindeki ifa-
deye göre Yunus F. zaten cezasını 
çekmişti. Yunus F.nin ikametgahı-
nın Aşağı Avusturya’da olmaması 
nedeniyle, 22 Ağustos’ta dosya 
Viyana’ya geri gönderildi. Bu ta-
rihten itibaren, Yunus F.nin dos-
yasından yeniden MA 35 sorumlu. 
Frauenberger’in makamı ise, dos-
ya hakkında yöneltilen soruları: 
“Soruşturma sürüyor. Soruştur-
manın gizliliğinin korunması ge-
rekliliği nedeniyle, şu anki durum 
hakkında daha fazla bilgi vereme-
yiz.” şeklinde yanıtladı.
 
Bu bürokratik sürecin bir diğer 
bileşeni ise Türkiye. Bilindiği 
üzere, Avusturyalı makamlar bir 
kişinin çifte vatandaşlığa sahip 
olup olmadığının onayını, Türki-
ye’deki yetkililerden almayı de-
nerler. Ancak Ankara’dan yanıt 
gelmemesi nedeniyle MA 35 tara-
fından, B planı devreye sokulur 
ve ilgili kişinin nüfus kaydının 
kendisince getirilmesi talep edi-
lir.anadilin öneminin altını çiz-
di. En büyük zenginliğin eğitim 
olduğunu vurgulayan Kalangos, 
Türkiye göçmenlerine de çocuk-
larına en iyi şekilde Türkçe dilini 
öğreterek, çocukları için geniş 
bir eğitim seferberliği başlatma-
larını tavsiye etti.

2015 yılında, DEAŞ rejimini desteklemekten mahkum edilen ve “Viyanalı Cihatçılar”ın şoförü olarak 
bilinen Avusturyalı Türk Yunus F.nin Avusturya vatandaşlığı elinden alınabilir. Viyana Belediye Meclisi 
üyesi Sandra Frauenberger’in (SPÖ) makamı, Viyana Göç, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Dairesi’nin (MA 
35), Yunus F`nin vatandaşlığına ilişkin işlemleri başlattığını doğruladı.

Zararlı maddeler: Elektrikli alet-
ler; enerji tasarruflu lambalardaki 
ya da ütü şalterlerindeki cıva gibi, 
insanları, hayvanları ve çevreyi 
tehdit eden zararlı maddeler içe-
rir. Bu tür maddeler, bulundukları  
ortama verdikleri büyük zararlar 
ve sağlık için tehlikeli olmaları 
nedeniyle çevreye bırakılmama-
lıdır. Bu nedenle, tamir edilme-
si mümkün olmayan bozuk elekt-
rikli aletlerin doğru tasfiyesi 
önemlidir.

Değerli maddeler: Doğru tasfi-
ye kaynak tasarrufu sağlar Eski 
elektrikli aletlerin içerdiği ye-

niden faydalanılabilir değer-
li maddeler, birçok karmaşık iş-
lem adımı ile geri kazanılır. Bu 
işlemler, gelişmekte olan ülke-
lerde maden işleme sürecinden 
başlar ve imalat sanayinde sona 
erer. Birçok işlem adımı arasında  
ayrıca, elektrikli aletlerin kulla-
nıma alınmasına kadar süren,  
uzun uluslararası nakliye yol-
ları bulunur. Hammadde kay-
nakları sınırlıdır. Geri dönüşüm 
ise, hammaddenin işlenme sü-
recinden ve sınırlı kaynaklardan  
t a s a r r u f  s a ğ l a r . 
Piller: Piller sağlık için tehlike 
arz eden çok sayıda zararlı mad-

de içerir! Bu nedenle piller, hiçbir 
zaman dikkatsizce bertaraf edil-
memelidir. Atık piller, pil topla-
ma noktalarına ücretsiz olarak 
teslim edilebilir! 
Yerel yönetimlerde bulunan atık 
malzeme toplama merkezleri 
(ASZ), eski elektrikli aletleri tes-
lim alarak, profesyonelce ve çev-
reye uygun bir şekilde bertaraf 
eder ve birçok değerli maddenin 

de (metal, plastik vb.) geri dö-
nüşümünü güvence altına alır. 
Elektrikli aletlerin, çöpe atılma-
sı veya yasadışı toplayıcılara tes-
lim edilmesi sağlığımızı ve çevre-
yi tehdit eder! Daha fazla bilgiye, 
size en yakın çevre organizas-
yonundan ya da www.umwelt-
verbaende.at ve www.bawu.at  
adresleri üzeriden ulaşabilir- 
siniz. 

Eski elektrikli aletler değerlidir!
Çevreyi ve kaynakları koruyalım. Elektrikli alet-
ler hem zararlı maddeler, hem de geri dönüştü-
rülebilir maddeler içerir. Burada hepimizin pa-
yına düşen, bu aletlerin bertarafına özel dikkat 
göstermektir. Elektrikli aletleriniz, yerel yönetim-
lerde bulunan atık malzeme toplama merkezlerince  
(ASZ - Altstoffsammelzentrum) ücretsiz olarak tes-
lim alınır. Atık malzeme toplama merkezlerindeki uz-
manlar, size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Umweltverband oder unter
www. umweltverbaende.at

www.bawu.at

Batterien enthalten zahlreiche Schadsto� e, die für die Gesundheit gefährlich sind! 
Batterien dürfen daher auf keinen Fall achtlos weggeworfen werden, sondern 
können bei Sammelstellen kostenlos zurückgegeben werden!

Elektrogeräte (EAG) enthalten einerseits gefährliche Schadsto� e und andererseits wiederverwertbare 
Inhaltssto� e - ihnen fällt daher bei der Entsorgung besondere Beachtung zu! Die Geräte werden kostenlos 
im Altsto� sammelzentrum (ASZ) in der Gemeinde übernommen. Die Pro� s vor Ort helfen gerne!

z.B. Geschirrspüler, 
Waschmaschinen, 
usw. - alles über 50cm 
Seitenlänge

von Reisewecker über 
Rasierapparat, Laptop und 
Computer bis zur Heimste-
reoanlage - und weniger als 
50 cm Seitenlänge haben

TV- und Computer-
bildschirme

Leuchtsto� röhren, 
Energiesparlampen, 
LED-Lampen

Die Abgabe der kaputten Elektroaltgeräte im ASZ der Gemeinde sichert die fach- und umweltgerechte 
Entsorgung, und damit die Wiederverwertung von vielen Wertsto� en (z.B. Metalle, Kunststo� e, etc.).
Bei Wegwerfen oder Übergabe an illegale Sammler wird unsere Gesundheit und Umwelt gefährdet!!

Kühlschränke, 
Gefriertruhen 
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Krone Gazetesi’nin haberi-
ne göre polis, incelemeler 
sonrasında, 2 Temmuz’da 

yaşanan olaya ilişkin gerçekle-
rin çarptırıldığını ve bu suçun 
uydurulduğunu açıkladı. Olayın 
gerçekleştiği gün, annesinin kı-
zını almak için arabayla istas-
yona geldiği ancak genç kızın 
gecikmesi nedeniyle kendisini 
bekleyen annesine bu uydurma 
hikayeyi anlattığı ifade edildi. 

Büyük bir endişe duyan anne, 
ihbarda bulunmak için, hiç va-
kit kaybetmeden kızıyla birlik-
te Parndorf karakoluna başvur-
du. İlk incelemeler, genç kızın 
doğru söylediğine işaret ediyor-
du. Daha sonra söz konusu ih-
bar, eyalet polisinin cinsel suç-
ları araştırma departmanınca 
soruşturulmaya başlandı ve ola-
yın asılsız olduğu, genç kızın, 
ihbarın muhatabı iki genç erkek-

le gönüllü olarak ilişkiye girdiği 
öğrenildi.Polisin açıklamalarına 
göre; çocuksu ve saf bir karakte-
ri olan genç kız, trende cana ya-
kın iki genç erkekle tanışmıştı. 
İkilinin tecrübesiz kıza yönelik 
övgü ve iltifatlarının ardından 
genç kız, istasyona yakın bir ça-
lılığın arkasında, iki gençle cin-
sel ilişkiye girmeyi kabul etmiş 
ve sonrasında birbirlerine tele-
fon numaralarını vererek, tekrar 

buluşmak üzere sözleşmişlerdi.

Sadece annesini beklettiği 
için mi bu yalanı söyledi?
Genç kızın, beklettiği annesine 
karşı kendisini haklı çıkartmak 
için mi bu yalanı söylediği hala 
belirsiz olsa da, gerçekleri çarp-
tırarak böyle bir suç uydurduğu 
gerekçesiyle genç kız hakkında 
işlem başlatıldığı ve bu konudaki 
incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

19 yaşındaki genç kızın  
tecavüz ihbarı asılsız çıktı

19 yaşındaki genç bir kızın, yaptığı tren yolculuğu sonrasında, Aşağı Avusturya’da bulunan 
Bruck an der Leitha tren istasyonu yakınında iki güneyli erkek tarafından tecavüze uğradığı 

şeklindeki ihbarı, büyük bir karmaşaya ve telaşa sebep oldu. Polisin incelemeleri sonucunda, 
ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Aşırı sağcı FPÖ Partisi 
B a ş k a n ı  S t r a c h e , 
“ D ı ş a r ı d a n  g e l e r e k 

Viyana’ya yerleşen on binlerce  
vasıfsız işçiye gerçekten ihtiya-
cımız yok. Sosyal sistemimiz,  
bu kitlesel göç ile daha fazla başa  
çıkamaz.” diyerek asgari geçim 
yardımı tartışmalarına müdahil 
oldu. Avusturya Halk Partisi ÖVP  
l i d e r i  R e i n h o l d  L o p a t k a , 
Viyana’nın “sosyal yardım cen-
neti” haline gelmesini sert bir 
şekilde eleştirirken, mevcutta 
76.389 yabancıya verilen sos-
yal yardım parasına yönelik 
(Sozialgeld) her türlü kesinti-
yi reddeden SPÖ Sosyal İşlerden 
Sorumlu Meclis Üyesi Sonja 
Wehsely, daha ziyade, hali- 

h a z ı rd a  s o sya l  ya rd ı m d a n 
(Sozialhilfe) faydalanma hak-
kına sahip sığınmacıların, 
tüm eyaletlere daha denge -
l i  dağıl ımının sağlanması-
nı istiyor. Krone Gazetesi’nin 
 haberine göre; yönetim çevre-
si, kayıtlardaki ikamet bölümü 
dikkate alınmadığı için mülteci-
lerin ikamet adreslerine ilişkin  
verilerin dahi olmaması nede-
niyle, dengeli dağılım fikrinin  
asla uygulanamayacağı kanısın-
da. İlaveten, resmi olarak tanı-
nan mültecilerin bile büyük şehir-
lerdeki akraba ve arkadaşlarının  
yanına gitmek istemesi, bu ki-
şilerin nihayetinde Vorarlberg, 
Tirol ya da Yukarı Avusturya’ya 
polis operasyonlarıyla geri götü-

rülmesi sonucunu kaçınılmaz kı-
lıyor.

Yabancılara sosyal yardımın 
maliyeti günde 1,5 milyon Euro
 
Strache’nin, “Finansal raporlar 
açıkça gösteriyor ki, Avusturyalı 
olmayan kişiler için sosyal yar-
dımların devam ettirilmesi, tam 
bir deliliktir. Hele ki, halihazırda 
fahiş borçları olan Viyana için…” 
sözleri ile tartışmalar kızışmaya 
devam ediyor.
 
Güncel istatistiklere göre, mev-
cut duruma ilişkin problem-
lerin yalnızca sosyal yardım  
reformu ile çözülebileceği belir-
tiliyor. İstatistikler, asgari geçim 

yardımından faydalanan kişiler 
arasındaki yabancıların oranı-
nın yüzde 42,87’ye yükseldiğini  
gösteriyor. Örnek bir hesap-
lama ile: Sadece Viyana’daki  
asgari geçim yardımından fay-
dalanan 76.389 yabancı, or-
talama ayda 600 Euro alıyor.  
(Herkes azami miktar olan 
8 3 7,7 6  E u r o  a l m a  h a k k ı -
na sahip değil.) Bu da, yıl-
da yarım milyardan fazlaya,  
550 milyon Euro’ya tekabül  
ediyor. Vergi mükelleflerinin  
payına düşen ise,  aylık 46  
milyon Euro. Yabancılara sos-
ya l  ya rd ı m ı n  m a l iye t i n i n , 
günde 1,5 milyon Euro ya da 
başka bir değişle saatte 63.657 
Euro’ya mal olduğu görülüyor. 

Sadece Viyana’da, halihazırda 76.389 yabancı, asgari geçim yardımından 
(Mindestsicherung) faydalanıyor ve her ay 837,76 Euro’ya kadar destek alıyor. Sosyal 
Demokrat Partisi SPÖ sisteme ilişkin değişiklikleri “anti-sosyal” olarak yorumlayarak 

reddederken, “Sosyal hizmetler, yalnızca Avusturya vatandaşlarının hakkıdır.” diyen aşırı 
sağcı Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ lideri Heinz-Christian Strache, sistemin ivedilikle 

değiştirilmesini istiyor.

“Sadece Avusturya vatandaşları 
için sosyal yardım verilsin!”

Strache yine coştu:
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“Yöneticimiz uyuyor mu?”

Aras Kargo ile Post AG ortaklıkla-
rını bitirebilir. 
 
Ama böyle bir kavga görülmüş ve 
duyulmuş değil.
 
Bu haberleri okuyan Avusturyalı 
ve/veya AB’li bir yatırımcı, yatırı-
ma acil ihtiyacı olan Türkiye’ye ni-
ye yatırım yapsın? 

2002 ile 2015 yılları arasında, 
Türkiye’ye 9,5 milyar Dolar di-
rekt yatırım ile dünyada en faz-
la yatırım yapan ikinci ülke olan 
Avusturya, son yıllarda yatırım-
larını sıfıra doğru düşürmeye ni-
ye başladı?  

Yatırımcıları böyle korkutmanın 
anlamı ne?

Aras Kargo ile şirkette yüzde 25 
hisseye sahip olan Avusturya 
Post Anonim Şirketi (Post AG) 
arasındaki gerilim tırmanıyor. 
Reuters’in geçtiği habere göre, 
Aras Kargo CEO’su, şirketin ortak-
larından Avusturya Post Anonim 
Şirketi’nin (Post AG), Aras Kargo 
bünyesinden çekilmesini iste-
di. Bugün Aras Kargo CEO´su sa-
yın Evrim Aras,”Post AG ile kül-
türel anlaşmazlık yaşıyoruz. Aras 
Kargo’nun POST AG tarafından 
mahvedilmesine göz yumamayız. 
Türkiye´de, Avusturya Post için 
üm kapılar kapanmıştır” mealin-
de bir basın açıklaması ile yolları 
ayırma isteğini resmen deklare etti. 
Türk ve Avusturya basını, bunu şu 

saatlerde kara bir ekonomik haber 
biçiminde verdi. 
 
Detaylı olarak nedeni bilinmiyor. 

Ama altında çok ciddi nedenler 
yatıyor olabilir.
 
Sayın Evrim Aras hanımın mutla-
ka haklı nedenleri vardır. 
 Ama  kendisinin bu sorunu bu ka-
dar bağıra bağıra çözmeye çalış-
masının anlamı nedir? 

Zaten Avusturya ve Türkiye ara-
sında, siyası anlamda ciddi geri-
limli bir süreç yaşanıyor. 

Karşılıklı olarak iki ülke basının-
da, daha çok Avusturya’daki Türk 
ekonomisine yatırım yapacak şir-
ketleri korkutacak haberlerin çık-
ması kimin çıkarına?   

Burada birileri, batan geminin 
mallarını, bu karışıklık içinde gö-
türmek mi  istiyor? 

Bu pis oyunun arkasında kimler 
var? Bu çirkin didişmenin arka-
sında ne var? 

Buradaki sorun, Türk ve Avusturya 
basınına, Aras Kargo CEO’su tara-
fından verilen ve karalama olarak 
algılanan demeçlerin yenilir yutu-
lur gibi olmamasıdır.

Anlaşmazlığın, Avusturya bası-
nında yer alan resimli haberlere 
göre, Türkiye’de  tüm Aras Kargo 
temsilciliklerinde Avusturya kar-
şıtı protestolara dönüşmesi hoş 

Analiz: Olmaz, olmaz, olmaz!
"Aras Kargo - Post AG kavgası, 
Türkiye’ye yatırım yapacaklara  

adeta‚ gelmeyin" diyor!
“Aras Kargo sorunu” Avusturya basınındaki, direkt yatırım potansiyeli 
olan başta Avusturya şirketleri olmak üzere tüm AB şirketlerine adeta‚ 
Türk ekonomisine bundan sonra yatırım yapmayın‘ mealindeki haber-
lerle kar topu gibi büyümeye devam ediyor.

değil. Bu nereden çıktı? 
 
Denizbank ve Vakıfbank’ın 
Avrupa’daki banka lisansları-
nı, Avusturya resmi kuruluşla-
rı vermiştir. Viyana üzerinden 
Avusturya ve AB ülkerine açılan iki 
banka için aynısını Avusturyalılar 
yapsa olur mu? 
 
K o ç  H o l d i n g  t a r a f ı n d a n 
Avusturya´nın Bregenz eyaletin-
de açılan ve şu anda içinde Beko 
ürünlerinin de satıldığı ciddi bir 
şirketin önünde, benzer şekilde 
„Türkiye’den Koç Holding‘i iste-
miyoruz“ diyen pankartlar açılsa, 
Türkiye’deki yatırıcımlar, siyasiler 
ve basın ne düşünür ? 
Avusturyalı tüketici, Avusturya 

süpermarketlerindeki Türk mal-
larını, bu haberlerden sonra ni-
ye alsın? Veya  süpermarket zin-
cirlerinin  Avusturyalı alım-satım 
müdürleri, niye Türkiye’de üreti-
len Türk ürünlerine, sayısı 500 ila 
1000 arasında değişen süpermar-
ketlerinde yer versin? Avusturya, 
Almanya ve diğer AB ülkelerin-
deki, Türkiye’den ihracat edilen 
“Made in Türkiye” ürünlerine ve/
veya Türk ismi ile satışa sunulan 
ürünlere karşı, Avusturya basının-
da karalama kampanyası başlasa 
iyi mi olur?
 
Bunu kim durdurabilir? 
 
Biz cevap verelim. Kimse!  

Başta Almanya ve Avusturya 
olmak üzere tüm Avrupa’da, 
Türkiye’ye, Türkiye göçmenlerine 
ve tüm Müslümanlara karşı gittik-
çe artan önyargıyı ve hatta nefreti 
görmüyor musunuz? 
 
Görmüyorsanız, okumuyor musu-
nuz? Bu kadar sorumsuzluk, ne ol-
dum delisi ve kendini beğenmişli-
ğin, sirkenin küpüne verdiği zarar 
gibi cahilce zarar verdiğini anla-
mıyor musunuz?
 
Aras Kargo, kendisinden on 
kat daha fazla ciro yapan ve 
Avusturya Devleti´nin de ortak 
olduğu Avusturya Post Anonim 
Şirketi ile sessizce, kapalı kapılar 
arkasında, bu mahalle kavgasını 

andıran profesyonellikten uzak 
savaşı veremez mi? 
 
Bu çirkin ve de “kültürel neden-
lerden dolayı“ gibi her tarafa çeki-
lebilecek nedenleri içeren negatif 
haberler, burada yaşayan Türkiye 
göçmeni 300 bin göçmenin yaşa-
mına negatif olarak etki edecektir.   
 
Hele hele Avusturya’daki 13 bin-
den fazla Türkiye göçmeni küçük 
ve orta ölçekli şirketler için, bu ge-
lişme hiç hoş değildir. 

Haberler daha çok, „Türkiye’de 
Avusturya’lı şirketlere köpek mu-
amelesi yapılıyor.“ mealinde ya-
yınlanıyor. Dikkat...
 
Bu sorunun; sakince, kavga orta-
mından uzak ve basın üzerinden 
karşıklılı sert mesajlar verilmeden 
çözülmesi gerekiyor.
 
Ben, İstanbul’da İzocam’ın efsa-
nevi  “Yöneticimiz uyuyor mu?”  
reklam filmini, siyah beyaz te-
levizyon günlerinde seyrederek 
büyüyen kuşaktanım. Bu vesi-
le ile çeyrek yüzyıldır Viyana’da 
yaşayan Türk asıllı bir Avusturya 
vatandaşı olarak ‚kriz büyüyor‘ 
diyerek soruyorum : “Yöneticiler 
uyuyor mu?” (Birol Kılıç)

YENİ VATAN 
GAZETESİ’NE 

İLAN
TEL: 01/513 76 15-0

marketing@yenivatan.at
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Kebap vagonu açıldı
 
“Bilet lütfen ve bir acılı kebap!” 
U6 metrosu, Viyana’nın toplu 
taşıma kuruluşu Viyana Şehir 
Hatları (Wiener Linien) çalışanı 
olarak mesaisine başlayan bir bi-
let denetçisinin, kebap vagonun-
daki bu sözleri ile yankılanıyor.
 
“Dünya, bu yüzden bizi kıska-
nıyor.” diyerek memnuniyetini 
ifade eden Viyana Şehir Hatları 
sözcüsü: “Bu yeni vagon, ulus-
lararası düzlemde öncü olan 
Viyana’nın kebap cumhuriyetle-
ri Meidling ve Floridsdorf bölge-
leri arasındaki daimi kebap te-
darikini garantiliyor.” şeklinde 
konuştu.
 
Yolcular oldukça heyecanlı
 
Viyana Meidling Semti bölgesin-
den genç bir çift, kebap vagonu-
nun ilk gününde, mum ışığında 
romantik bir akşam yemeği yedi.  

Genç kadın: “Mum ışığı olarak, 
bir mobil telefon uygulaması kul-
landık.” derken, romantik koca 
ise şunları ifade etti: “Şehir ke-
meri (Gürtel) manzarası eşliğin-
de, yemeğimizin tadını çıkarttık. 
Hayal ettiğim balayı, tam da bu 
şekildeydi.”
 
Başka yenilikler de geliyor
 
Viyana Şehir Hatları, trenle-
rin modernizasyonuna yöne-
lik başka yenilikler de planlıyor. 
Viyana’nın 22. bölgesinde bulu-
nan Seestadt Aspern istasyonuna 
kadar süren 20 saatlik yolculuk-
ta, yolcuların dinlenebilmele-
ri için, U2 metrosuna bir yataklı 
vagon eklenmesi tasarlanıyor. U4 
metrosundaki uyuşturucu soru-
nunun da nihayet etkin bir çözü-
me kavuşturulduğunun haberini 
veren Viyana Şehir Hatları gü-
venlik departmanı sözcüsü: “Son 
vagon, bundan sonra Hollanda 
bayrağı altında seyahat edecek. 

Bu vagonda, artık kenevir yasal.” 
dedi.

Sağcı Parti sert tepki gösterdi

Buna  sert tepki gösteren aşırı sağ-
cı partinin,”Tüm metroların içi-
ne, köşe başlarına, Naschmarkt 
ve diğer güzel köşelerimize  dö-
nerci adı altında açılan dükkan-
lar gına getirdi. Bir de döner dö-
ner olsa. Türkiye’de yediğimiz 
döner ile Viyana’daki dönerin 
alakası yok. Bu vergi kaçıran, fır-
satçı, alavere dalaverici, sözde 
kaliteli ama özünde zehir saçan 
dönercilere dur denmesi gereki-
yor. Burada  bürokrat ve siyasiler 
üzerinden çok büyük rüşvetler  
dönüyor. Tüm tramvayların,  met-
roların içini dışını, tuvatlerini bi-
le Türk dönercisi  yaptılar. Viyana 
Viyana olmaktan çıktı. Tek bu ek-
sikti, bir de bindiğimiz metronun 
içine dönerci geldi”  diye sitem 
ettikleri ve bu konuda kamuoyu-
nu aydınlatıcı bir basın toplantısı  

 
yapacakları ögrenildi. 

Mizahi ve ironik haberler sitesi : 
“dietagespresse” 

Avusturya’nın bir tür ZAYTUNG’u 
olan mizahi haber sitesi “dieta-
gespresse.at”nin, gerçek hayatla 
direkt ilgili ama hayal ürünü ha-
berleri Avusturya’da ilgi ile oku-
nuyor. 

Avusturya’nın mizahi ve iro-
n i k  h a b e r l e r  y a y ı n l a y a n 
çev r i m i ç i  ga z e te s i  “d i e t a -
gespresse” bu kez Viyana met-
rolarını ve Viyana’da mantar 
gibi çoğalan ve buna paralel 
olarak döner kalitesi düşen ke-
bap dükkanları tiye aldı. Bunun 
yanında neden özellikle U6 met-
rosunun burada konu olduğu-
nu Avusturya’lı Marcus K. ad-
lı okur Almanca mizah sitesinin 
yayınladığı haberin altına şöyle  
not etmiş:  “Özellikle son mül-
teci krizi ile U6 adlı metroda 
özellikle Orta Doğulu, Afrika ve  
Doğu Avrupa ülke vatandaşla-
rının çok gürültülü hal ve dav-
ranışlarının, haşin bakışlarının 
 yanında döner ve pizza kokuları  
nedeni ile Viyana’da yaşayan 
yerliler  bu U6 metrosunu kullan- 
mıyor. Haksız rekabet ve beledi-
ye  ile siyasi ilişkileri iyi olan ki-
şiler tüm metrolarda büyük pa-
ralar ile yer kapmışlar. Kalitesiz  
ve sağlıksız döner kebabın, bol  
soslar ile tadı değiştirilerek  
aslında halkın sağlığı ile oyna-
nıyor. Metro içinden alınan bu 
kokulu döner ve pizzalar, metro 
içinde tüketiliyor. Toplu taşıtlar-
da herkes böyle yerse ne olur ?  
Kontrol zayıf. Bu konuda çok  
ciddi eleştirel haberler, ciddi  
gazetelerde yer aldı. Ben de 
mümkün olduğu kadar U6 metro- 
sunu kullanmıyorum.”

Metroya kebap vagonu açıldı
Nefis kebap kokusu, uzun yıllardan beri, U6 metrosu vagonlarını başından sonuna kadar 

sarıp sarmalıyor. Birbirine ait bu iki değer, nihayet bir araya geldi ve U6 metrosuna bir kebap 
vagonu eklendi. Viyana´da birçok kebap dükkanı olan kurnaz Türkiye göçmeni kebapçı, uzun 

süren alavere ve mücadeleden sonra Viyana’da metroyu da ele geçirdi.

Yolcuların yoğun isteği üzerine, U6 metrosuna kebap vagonu geliyor
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Yeni Vatan Gazetesi adına 
Birol Kılıç´in dile getirdi-
ği sorular 1996 yılından bu 

güne kadar yürürlükte olan AB-
Türkiye Gümrük Birliği ve 2004 
yılından günümüze kadar  süren 
tam üyelik görüşmelerine kar-
şı Avusturya Hükümeti´nin tutu-
mu ve WKÖ’nün bu konudaki du-
ruşunun ne olduğu yönünde idi. 

Bilindiği gibi SPÖ Başbakanı 
Kern ve ÖVP Dışişleri Bakanı Kurz 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasın-
da  tam üyelik görüşmelerinin 
durdurulması yönünde sert ve ke-
sin ifadeleri yanında AB ülkele-
ri nezdinde yaptığı son siyasi lo-
bi çalışmaları yaparak Avusturya 
kamuoyunda oldukça olumlu pu-
an toplamış idi.
 
Yeni Vatan Gazetesi: 1.1.1996 ta-
rihinden bu yana, olağan dışı bir 
anlaşma ile Gümrük Birliği üye-
si olan Türkiye, 2004 yılından be-
ri Avrupa Birliği tam üyelik gö-
rüşmelerini sürdürüyor. Türkiye, 
AB ile imzaladığı Gümrük Birliği 
anlaşmasıyla, tüm gümrükleri-
ne giren ve buradan çıkan her 

türlü malın ve hizmetin kontro-
lünü AB başkenti Brüksel’e ver-
miş ve buraya bağımlı hale gel-
miş durumda. AB’nin Vietnam 
ya da Meksika gibi herhangi bir 
ülkeyle ticaret anlaşması yap-
ması halinde, gümrüklerini ko-
rumak için Türkiye, bu ülkelere 
yalvararak yeni bir anlaşma sağ-
lamak zorunda bırakılıyor. AB, 
Türkiye ile niye İsviçre ya da baş-
ka bir ülkeyle olduğu gibi bir tica-
ret anlaşması yapmıyor, 1.1.1996 
tarihinden beri Türkiye’nin güm-
rüklerini ve ticaretini Brüksel’den 
kontrol ederek, adeta dolaylı yol-
dan Türkiye’yi sömürüyor ve ne-
den söz hakkı vermemek için 
Türkiye’nin AB üyeliğini engel-
liyor tartışmaları gündemde? 
Türkiye 1996 -2016 yani 20 yılda 
AB ile Gümrük Birliği nedeni ile 
50 milyar dolar Diş Ticaret açığı 
vermiş durumda.  Bu eşitlik pren-
sibine ters degil mi,  haksız reka-
bete neden olmuyor mu? Bu nasıl 
karşılıklı hak ve hukuk koruma 
artı saygı duyma prensibidir?  
Türkiye, hiçbir AB üyesi ülkenin 
yapamadığını yapsa ve ‘Gümrük 
Birliği’nden çıkıyoruz.’ dese hak-

sız mı?AB, neden sadece  tek ve 
son olarak Türkiye ile yaptığı bu 
tuhaf Gümrük Birliği anlaşma-
sı ile Türkiye’yi kendine bağlıyor 
ama tam üyelik görüşmelerin-
de ilerlemeyi sağlayacak fasıl-
ları açmıyor? ‘AB, 2004 yılından 
beri Kuzey Kıbrıs’ın vetosu nede-
niyle, görüşmelerin devam etme-

si için gerekli olan fasılları açamı-
yor ve bu yüzden ilerlenemiyor.’ 
deniliyordu. Türkiye’de AB’ye gü-
ven çok azaldı. Kısaca, Türkiye – 
AB arasında en iyi ilişkilere sa-
hip olunduğu zamanlarda dahi, 
AB’nin ikiyüzlü bir siyaset güt-
tüğüne yönelik ciddi şikayetler 
gündemde. ‘Türkiye ile tam üye-

“AB Türkiye  görüşmeleri  
kesintiye uğramamalı„

Avusturya Ticaret Odası Başkanı Christoph Leitl, ‘’Avusturya Basın Cemiyeti’ (Verband der 
Auslandspresse) üyelerini, 13 Eylül tarihinde, özel bir kahvaltıya davet ederek gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanlığı seçiminde skandallar, Avusturya Ticareti, 
Rusya, İran, İsrail ve Amerika ile ilgili siyasi ve ekonomik ilişkilerin iki saat konuşulduğu basın 

toplantısında WKÖ Başkanı Leitl, Yeni Vatan Gazetesi’nin Türkiye ile ilgili sorularına da çok 
dikkat ederek cevap verdi.

Avusturya Ticaret Odası Başkanı Leitl Yeni Vatan´a konuştu:

lik müzakereleri durdurulsun 
ve yeni bir anlaşma ile yolu-
muza devam edelim. Türkiye, 
mevcut siyaseti ve ekonomi-
si ile AB’ye tam üye olamaz.’ 
diyen SPÖ’lü Başbakan Kern 
ve ÖVP’li Bakan Kurz, AB’nin 
28 üye ülkesinin hiçbirinden 
destek alamadı. AB’nin 28 
üye ülkesinden bir tanesinin 
bile Türkiye ile müzakerele-
rin devam ettirilmesi tarafta-

rı olması, görüşmelerin durdu-
rulamayacağı anlamına gelir. 
AB Başkanı ve genişlemeden so-
rumlu AB Komiseri, üyelik gö-
rüşmelerine devam etmenin, en 
azından Türkiye ile ilişkide kal-
mak için önemli olduğunu ifa-
de etti. Kısaca Avusturya bu du-
rumda yalnız kaldı. Avusturya 
Hükümeti, niye tek başına böy-
le bir riske girerek, 28 üye ülkey-
le ‘Türkiye ile müzakereler dur-

durulsun.’ şeklinde kulis yapıyor. 
Siz bunu destekliyor musunuz?
 
Chritosph Leitl:  Haklısınız. Tabii 
AB – Türkiye ilişkileri kesinti-
ye uğramamalı.( Natürlich, ke-
in Abbruch!)  ) Ben elbette AB 
ile Türkiye arasındaki tam üye-
lik görüşmelerinin bitirilmesi-
ni istemiyorum. Bu yanlış bir 
yol olur. Bunu söyleyen siyaset-
çilere katılmıyorum. Bizim diya-
loğa ihtiyacımız var. Sorunları 
derinleştirmenin anlamı yok. 
Bu sorunların temel sebebi, 
Avusturya’nın mülteci krizinde 
kendini yalnız hissediyor olma-
sı. İsveç, Almanya ve Avusturya 
dışında AB’ye üye hiçbir ülke 
mülteci kabul etmedi ve etmi-
yor. Avusturya, nüfusuna göre 
en fazla mülteci kabul eden AB 
ülkesi. Bizim Avusturya’ya göç 
etmiş ve burada çalışan insan-
larla, mülteci sorununu karıştır-
mamamız gerekiyor. Bu sorun-
lar, iç politikayı etkiliyor. Ben 
Türkiye’de kendimi çok iyi hisse-
diyorum. Avrupa Ticaret Odası 
eski başkanı ve şimdiki onur 
üyesi olarak, Türkiye Marmara 

Üniversitesi’nde misafir olarak 
ders verdim. Bir Türk öğrencinin 
„Biz Türkleri Avrupa’da neden 
sevmiyorlar?“ şeklindeki sorusu 
dikkatimi çekti. Kendisine şöy-
le cevap verdim: “Türkiye AB ile, 
Avusturya ile ilişkisi yokken da-
hi, 1963 yılından beri üyelik iliş-
kisi içerisinde. 2004 yılından bu 
yana da tam üyelik görüşmeleri 
sürüyor. Demir Perde’nin yıkıl-
ması ile 1990 yılından beri AB’ye 
üye Doğu ve Güneydoğu Avrupa 
ülkeleri ile olan gerek ekono-
mik, gerek sosyal, gerekse kül-
türler arası diyalog değişti.  AB, 
haddinden fazla hızlı bir şekilde 
tam üye yaptığı bu ülkeleri hala 
hazmedemedi. Türkiye’deki de-
ğişimler farklı. Türkiye, on yıl 
önce neredeydi ve şimdi nere-
ye gidiyor? Geleneklerine bağlı 
İslami muhafazakar bir cumhu-
riyet mi olacak yoksa modern-
leşme yolunda mı ilerleyecek? 
Ben hakikaten Türk öğrencile-
re hak verdim. Kafaları çok karı-
şık. Biz de anlamaya ve analiz et-
meye çalışıyoruz. Ben tam üyelik 
görüşmelerinin devamından ya-
nayım. Diyalog önemli.“

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Halihazırda Viyana’da asgari 
geçim yardımından (Min-
destsicherung) faydalanan 

kişilerin yüzde 42,87’sini yabancılar 
oluşturuyor. Bu orana tekabül eden 
76.839 kişi, Viyana bütçesinden 
ayda 837,76 Euro’ya kadar destek 
alıyor. Krone Gazetesi’nin, Türki-
ye - Avusturya arasındaki gergin-
lik artarken, “Sosyal yardımdan 
(Sozialhilfe) faydalanan yabancı-
lar arasındaki en büyük grubu ise 
9815 kişi ile Türkler oluşturuyor” 
başlıklı haberi dikkat çekti. Resmi 
istatistiklerde, sosyal yardım parası 
alan 16.712 kişinin uyruğunun ise 
„belirsiz“ olarak tanımlandığı gö-
rülüyor.
 Viyana’da asgari geçim yardımın-
dan faydalanan yabancıların sayı-
sının önemli ölçüde arttığını belir-
ten Kronen Gazetesi; Sosyal İşler 
Bakanlığı’nca 2014 yılının Ocak 
ayında yapılan bir araştırmanın, 
sosyal yardım parası (Sozialgeld) 

alan yabancıların yüzde 27,7’lik bir 
kısmının kentsel alanlarda yaşa-
dığını gösterirken, bu oranın bu-
gün yani iki buçuk yıl sonra, kırmı-
zılar yani kısa adı SPÖ olan Sosyal 
Demokrat Partisi ve Yeşiller Partisi 
koalisyonu yönetimi ile yüzde 
42,87’ye yükseldiğini ifade etti.
 Mülteci statüsü kesin olmayan 
yabancılara Viyana Belediyesi’nce 
neden asgari geçim yardımı yapıl-
dığını ise Sosyal İşlerden Sorumlu 
Belediye Meclis Üyesi Sonja 
Wehsely (SPÖ) şu şekilde açık-
ladı: “Avusturyalı olmayanlar, 
Avusturyalı olan kişilerle hukuki 
olarak aynı haklara sahiptir ve bu 
tüm ülkede bu şekildedir.”
 Vergi mükellefleri uyruk-
suz 22 kişiyi de finanse ediyor. 
İstatistiklerdeki bir diğer ayrıntıya 
göre ise, Viyanalı vergi mükellefle-
ri, sosyal yardım parası alan uyruk-
suz 22 kişinin (kayıtlara göre hepsi 
eski yabancı lejyoner) de geçimini 

finanse ediyor. Bununla birlikte, ka-
yıtlarda uyruğunu belirtememiş ve/
veya belirtmek istememiş 208 kişi-
nin de vergi mükelleflerinin desteği 
ile asgari geçim yardımından fayda-
landığı görülüyor. Viyana’da asgari 
geçim yardımından faydalanan ya-
bancılar arasında; 1314 Almanya, 
369 İtalya, 66 İsveç, 59 İsviçre, 10 
Kanada, 1 Liechtenstein, 1 İzlanda 
ve 1 Andora vatandaşı da bulunu-
yor. Birçok kişinin uyruğu belirsiz.

 Asgari geçim yardımından fayda-
lanan kişilerin büyük bir kısmının 
uyruğunun belirsiz olması nede-
niyle 16.712 mültecinin, sığınmacı 
statüsüne sahip olmadığı iddiası 
Sonja Wehsely tarafından reddedil-
di: “Bunun sebebi, istatistiklere ko-
nu olan kayıt formlarındaki “vatan-
daşlık” bölümünün doldurulmamış 
olmasıdır. Sizi temin ederim ki, sa-
dece hakkı olan kişiler asgari geçim 
yardımından faydalanıyor.” 

Manalı başlık 
“Viyana’da 9815 Türk asgari geçim 

yardımından faydalanıyor”

Suudi Arabistan’ın başkenti 
Riyad’da düzenlenen bir panelde, 
Suudi bilim adamları kadınların 
‘gerçekten’ memeli oldukları ve bu 
nedenle deve ve keçi gibi diğer me-
meli türleriyle aynı haklara sahip 
olabilecekleri sonucuna vardılar.
WOLRD NEWS DAILY REPORT´da 
yer alan bir habere göre; Suudi 
Arabistan’ın başkenti Riyad’da dü-
zenlenen bir panelde, sadece erkek-
lerden oluşan Suudi bilim adamları 
kadınların “gerçekten memeli ol-
dukları ve bu nedenle deve ve ke-
çi gibi diğer memeli türleriyle aynı 
haklara sahip olabilecekleri” sonu-
cuna vardılar. 

Bilim adamlarınca alınan bu karar, 
bazı uzmanlar ve kadın hakları sa-

vunucuları tarafından “tarihi” ola-
rak adlandırıldı. 

Women’s Liberation Action 
Network (Kadının Özgürleşmesi 
Hareketi Ağı) konuşmacısı, Suudi 
Arabistan’da kadın hakları için bü-
yük bir ileri adım olduğunu belir-
terek “Bu çok geç alınmış, önemsiz 
bir karar gibi görünebilir ama bölge-
deki bütün kadınlar için gerçekten 
çok önemli bir durum. Bundan son-
ra kadınlar en azından diğer meme-
lilerle aynı statüde sayılabilecekler. 
Bu çok güzel bir gelişme, çünkü ka-
dınlar bundan önce bir eşya mua-
melesi görüyorlardı.” dedi. 

Amnesty International konuş-
macısı Jillian Birch; son 50 yıl-

dır devam eden kadın hakla-
rı hareketinin gözle görülür bir 
ilerleme kaydettiğini gösteren 
bu kararın, Suudi Arabistan’da 
şu anda mevcut tüm kanunla-
rı değiştirebileceğine inanıyor. 
Panelde bilim adamları tara-
fından alınan bu karar, Suudi 
Arabistan’daki dini ve siyasi otorite-
lerin tamamından destek alamadı.
Erkekler için cenneti ancak şehit-
likle müjdeleyen, ama aynı cenne-
ti “anaların ayaklarının altındadır” 
diyerek kadını böylesine yücelten 
bir dindir İslam! Bu denli muhte-
şem bir dinin kanunları ile yönetil-
diği iddia edilen bir ülkede, kadının 
böylesi değersizleştirilmiş olması 
da akıl alır gibi değil! İslam öncesi 
cahiliye araplarının cehaletini ha-
len yaşayan bu insanların; İslam’ın 
ve insanlığın ruhuna, ideolojisine 
ve kanunlarına ters düşerek, ka-
dınların böylesine değersizleşti-
rilmiş olmasının sadece kadınlara 
değil, İslam’ın kendisine de zulüm 
olduğuna dikkat çekilmek istenen 
bu hayali haber, dünya genelinde 
birçok haber sitesinde yayımlandı. 
Milyonlarca insan tarafından sos-
yal medya hesaplarından paylaşıl-

dı. Haberin viral olmasının en bü-
yük sebebi ise; Suudi Arabistan’ın, 
kadına en çok değer veren, kadı-
nı en çok yücelten İslam dinine bu 
denli ters bir şekilde, kadını değer-
sizleştirmiş olmasıydı. Zira Suudi 
Arabistan’ın kadınlara karşı uygu-
ladığı; İslam ile alakası olmayan, 
erkek merkezli keyfi kanunları-
nın, kadınlara zulüm ve İslam’a za-
rar vermekten başka bir şeye yara-
madığı, Kur’an ve Sünnet merkezli 
İslam dinini yaşayan herkes tarafın-
dan bilinen bir gerçektir. 

Suudiler kadınları 
hayvan yaptı

Suudi bilim adamları, kadınların insan değil 
memeli hayvan olduğunu dile getirdi!
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Kurier Gazetesi’nde bu-
gün yayınlanan mülakatın 
Türkiye ve Avusturya’da ya-

şayan Türkiye göçmenleri ile ilgili 
kısmının Almanca’dan Türkçe dili-
ne birebir tercümesi şöyle :

Kurier: Koalisyon hükümetinin ta-
rafları, Türkiye konusunda hem-
fikir. Türkiye Dışişleri Bakanı, 
Türkiye ile Avrupa Birliği müza-
kerelerinin durdurulması talebine 
tepki olarak, Avusturya’yı radikal 
ırkçılığın merkezi olarak tanımladı.

Häupl: Türkiye Dışişleri Bakanı 
ve Avrupa Birliği Bakanı’nın, 
Viyana’yı İslam karşıtı görüşlerin 
merkezi olarak tanımlamasından 
dolayı öfkeliyim. Dinlerin barışçıl 
bir şekilde bir arada yaşaması için, 
Viyana’nın bugüne kadar yaptığı 
şeyler göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bunu söylemek çok ayıp.
Kurier: Belediye başkanı olarak, bu 
tarz saldırıları nasıl görüyorsunuz?

Häupl: Şahsen oldukça rahatsız 
edici buluyorum.

Kurier: Büyükelçi ile en son ne za-
man görüştünüz?

Häupl: Çok uzun zaman önce. 
Kendisi burada mı yoksa değil mi, 
tam olarak bilinmiyor. Eskiden 
böyle değildi.

Kurier: Başarısız darbe girişimin-
den sonra, Türkiye iç politikası 
Viyana sokaklarına da sıçradı.

Häupl: Sınırsız demokratik hak-
lardan yanayım. Fakat gösteri ve 
protestoların, düzgün ve barışçıl 
olarak gerçekleşmesi beklentisin-
deyim. Kürt kökenli vatandaşlara 
ait bir restorana karşı uygulanan 
şiddet, kesinlikle kabul edilemez.

Kurier: Viyana, Ankara’nın üzerle-
rindeki kontrolünün ne ölçüde ol-
duğunun tespiti için, buradaki ca-
mileri ve Türk derneklerini daha 
fazla gözetim altına almalı mı?

Häupl: Büyük olasılıkla, kontrol 
ediliyorlar.
 
Kurier: Bu demek oluyor ki, 
Türkiye’nin iç politikası Viyana’ya 
girmiş durumda.

Häupl: Yurt dışından kaynak akta-
rımının izin verilmemesi hükmü, 
bu yüzden İslam Yasası’na konul-
du. Ancak dikkat çekilmesi gere-
ken bir nokta var ki, bu da diğer 
dini toplulukların yurt dışından 
kaynak alabiliyor olmaları.

Kurier: Sizce bu, şehirdeki politik 
egemenlikle mi ilgili?

Häupl: Elbette. Ben yasayı sorgu-

lamıyorum. Ama şunun da ayırt 
edilmesi gerekiyor: Bu şehirde 
100.000 Türk var ve bunların sade-
ce 6000’i bu gösterilere katıldı. Bu 
büyütülmemeli.

Kurier: Sizin sınırınız nedir?

Häupl: Şiddetin kendini gösterdi-
ği yer.

Kurier: Bugüne kadar yaptıkları 

ekonomik katkıların geri ödenme-
si şartıyla, ülkeyi terk etmek iste-
yen Avusturyalı Türkler var. Sizce 
bu değerlendirilmeli mi?
 
Häupl: Bu kesinlikle mantık-
lı bir yaklaşım değil. Kimse 
Avusturya’da zorla tutulmuyor. 
Burada yaşamak istemeyen her-
kes, buradan ayrılma hakkına 
sahiptir.

Viyana Belediye Başkanı 
Häupl, Kurier Gazetesi’ne 
v e r d i ğ i  r ö p o r t a j d a , 

Avusturyalı Türklere de seslen-
di: “Burada yaşamak istemeyen 
herkes, buradan ayrılma hakkına 
sahiptir.”  dedi. Bundan birkaç 
gün önce kısa adı UETD olan ve 
AK Partiye yakınlıkları ile bilinen 
“Avrupa Türk Demokrat Birliği” 
Facebook sayfalarında, yaptıkları 
bir  araştırmayı yayınlamış ve bu-
nu ilk olarak Die Presse Gazetesi, 
daha sonra ise Kurier Gazetesi 
alıntılayarak kamuoyuna duyur-
muştu. 

Bu haberlere göre,  Avusturya’da 
UETD’nin yaptığı ankete katılan-
ların ezici çoğunluğu, 10 bin ile 
100 bin avro arasında değişen ra-
kamlarda ödemeler yapılması ha-
linde, ülkeyi terk etmeye hazır ol-

duklarını belirtti. UETD’ye göre, 
ankete katılanların yüzde 43,8’i, 
100 bin avro tazminat ödenmesi 
durumunda Avusturya’yı terk et-
meye hazır. Katılımcıların yüzde 
16,6’sı 50 bin avro verilmesi duru-
munda, yüzde 27,6’sı ise 10 ile 20 
bin avro arasında bir ödeme ya-
pılması durumunda Türkiye’ye 
dönmeye hazır. Bundan kısa bir 
süre önce, Vorarlberg bölgesin-
den,  yine AK Partisine yakın ol-
duğu iddia edilen ve 2000’li yıl-
lardan bu yana birkaç üyesiyle, 
Voralberg İşçi Odası’na girmeyi 
başarmış NBZ (Neue Bewegung 
für die Zukunft) adlı Parti Örgütü 
de aynı manada açıklamalar-
da bulunmuştu. Eyalet başka-
nının, bu açıklamalara yönelik 
‚bu güne kadar aldığınız hizmet-
ler ne olacak?‘ mealindeki ceva-
bı ise Avusturya sağ seçmenlerini 

coşturmuştu. İşte bu atmosfer-
de, Viyana’da oylarını devamlı 
aşırı sağ Parti FPÖ’ye kaptıran 
SPÖ’nün güçlü ismi  Häupl’ın, 
Avusturya’da AK Parti ve  UETD 
‘den bu araştırmaları yaparak ka-
muoyuna açıklayanlara, destek-
çilerine ve  oy verenlere ‚sizi bu-
rada zorla tutmuyorlar‘ diyerek 
adeta kapıyı göstermesi birçok 
kişi, kurum ve kuruluşta şaşkın-
lık yarattı. 

Avusturya UETD’nin bir önceki  
başkanı Turgay Taşkıran, “Birlikte 
Viyana için”( Gemeinsam Für 
Wien) listesi ile girdiği son Viyana 
seçimlerinde, yüzde bir oy ala-
rak belki seçilememişti ama SPÖ 
Viyana Partisi’nin canını çok sık-
mıştı. Yüzde bir oranındaki oyun 
çoğu SPÖ Partisi’nden alındı-
ğı gibi, Viyana’nın onuncu sem-

ti olan Favoriten’de,  UETD’ye 
yakın  “Gemeinsam für Wien” 
Meclisi bir kişi seçtirmişti. Kısaca 
UETD‘ye yakın kişiler, gelecek se-
çimlerde, eğer böyle giderse, cid-
di bir şekilde yüzde bir ile baş-
layan Viyana’daki oy oranlarını, 
Viyana Parlementosuna girmek 
için yüzde 4 seviyesine çıkarabi-
lir. ‚Bu sözleriyle aslında SPÖ’lü 
Belediye Başkanı, geçen seçimler-
de kendisine rakip olan UETD’ye 
yakın kişilere kapıyı göstermiş ol-
madı mı?‘ diyenlere karşı UETD ve 
Gemeinsam für Wien hakeretleri-
nin ne diyeceği merak ediliyor.

Kurier Gazetesi’nde bugün ya-
yınlanan mülakatın Türkiye ve 
Avusturya’da yaşayan Türkiye 
göçmenleri ile ilgili kısmının 
Almanca’dan Türkçe diline birebir 
tercümesi şöyle :

Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl‘ın, Kurier Gazetesi’ne verdiği röportajda, Türkiye ile yaşanan kriz 
ve Avusturya’da yaşayan Türkler hakkındaki soruları yanıtlarken, AK Partisine yakın Viyana‘daki- UETD adlı 

derneğin Facebook araştırmasına istinaden, ‚‘Kimse Avusturya’da zorla tutulmuyor. Burada yaşamak iste-
meyen herkes, buradan ayrılma hakkına sahiptir.‘‘ diyerek adeta kapıyı göstermesi dikkat çekti. 

Kapıyı kibarca niye gösterdi?
Viyana Belediye Başkanı Häupl, Avusturyalı Türklere

“Burada yaşamak istemeyen herkes,  
buradan ayrılma hakkına sahiptir.”
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Kısa adı FPÖ olan Avusturya 
Özgürlük Partisi’nin, İçişleri 
Bakanlığı’na sunduğu soru öner-
gesine dayanan ve resmi olarak 
kamuoyu ile paylaşılması bek-
lenen istatistiklere göre; fizik-
sel yaralama, hırsızlık ve uyuş-
turucu suçları, en sık rastlanan  
suçların başında yer alıyor.  
Suçların büyük bir kısmının 
Viyana’da vuku bulması, zan-
lıların ise daha çok Afgan ve 
Cezayirli olması dikkat çeken di-
ğer hususları oluşturuyor:

İçinde bulunduğumuz 2016 yı-
lının ilk yarısında, ulusal öl-
çekte suça karışan mülteci sayı-
sı 11.158 kişi olarak tespit edildi. 
Yalnızca 141 mültecinin suça ka-
rıştığı Burgenland en huzurlu 

eyalet olarak görünürken, zan-
lıların büyük bir kısmının, ya-
ni 4967’sinin Viyana’dan olduğu 
belirlendi.
 
Suça karışan mültecilerin ağır-
lıklı olarak vatandaşı olduğu ül-
keler; (alfabetik sıralamayla) 
Afganistan (2317 kişi), Cezayir 
(1631 kişi), Fas (1271 kişi), Irak 
(560 kişi), İran (481 kişi), Nijerya 
(1265 kişi), Rusya (595 kişi) ve 
Suriye (675 kişi).
 
İçişleri Bakanlığı’nca tespit edi-
len ve en sık rastlanan suçlar;  
fiziksel yaralama (1678 zanlı), 
kavga (311 zanlı), tehdit (628 zan-
lı), hırsızlık (2481 zanlı), gasp  
(117 zanlı), tecavüz (66 zanlı), 
cinsel taciz (105 zanlı), narko-

tik maddeler yasasına dayanan  
ihbarlar (3228 zanlı).
 
Soru önergesinde bahsi ge-
çen bir diğer konu olan teröriz-
me yönelik verilere göre; İçişleri 
Bakanlığı’nca, terörist gruplar-
la ilişiği bulunan 13 kişi, “terörü 
tasvip etme ve kışkırtma” suçun-

dan ise 2 kişi rapor edildi.
Bu istatistiklerdeki  en dü-
şündürücü veriler ise şunlar; 
Şüphelilerin büyük bir kısmı,  
14 – 17 yaş aralığında. Hatta bir 
suça karıştığı belirlenen 24 ço-
cuğun 9 ve altı yaş grubuna, 105  
çocuğun ise 10 – 13 yaş grubuna 
ait olduğu tespit edildi.

11.000’den fazla şüpheli: Suça karışan 
sığınmacı sayısında tehlikeli tırmanış

Fiziksel yaralama, cinsel taciz, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından zanlı sığın-
macı sayısı artıyor. Şu an Avusturya’da bulunan yaklaşık 85.000 mültecinin, 

2016 yılının sadece ilk yarısında, 11.158’inin suça karışmış olduğu ifade ediliyor. 
Karşılaştırma için geçtiğimiz seneye bakıldığında, 2015 yılının tamamı için tespit 

edilen suça karışan mülteci sayısının 15.236 kişi olduğu görülüyor.

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

Son günlerde Avusturya´da, 
Türkiye göçmenlerinin de gele-
ceklerini ilgilendiren önemli bir 
konunun gündeme getirildiğini 
görüyoruz. Türkiye göçmenlerinin 
de içinde bulunduğu bazı dernek-
ler, çalışan yabancı işçilere, bu gü-
ne kadar çalıştıkları kadar ödenen 
başta emeklilik olmak üzere di-
ğer kıdem tazminatlarının öden-
mesi durumunda, binlerce kişinin 
hakkını alıp, kesin dönüş yapma-
ya hazır olduğunu tartışmaktalar. 
Bizce, gündeme getirilerek tartışı-
lan bu konu hayatın gerçekleriyle 
örtüşmemektedir ve bilimsel de-
ğildir. İşin üzücü tarafı, çalışan 
kesimin hakkını savunmak zo-
runda olan ve siyasete de yaban-
cı olmayan Türk Dernekleri de işin 
özünü göremeyip bu düşünceyi 
savunmaktadır.Bu konu gündem-
de tutulmaya çalışılıyor. Neden? 
Öncelikle her şeyi tartışmanın se-
viyesini düşürmeden; tartışmaya 
açık olduğumuzu ifade etmek is-
teriz. Ama savunulan bu düşün-
cenin, kaş yapayım derken göz çı-
kardığını en başta ifade etmemiz 
gerekiyor.

Kültürel ırkçılık

Çok büyük rahatsızlıklar var. 
Türkiye göçmenlerine karşı, Türk 
adı altında çok büyük kültürel ırk-
çılık diye tanımlayacağımız sal-
dırıların yapıldığını hepimiz bi-
liyoruz. DEAŞ teröristleri, Suudi 
Arabistan siyaseti ve diğer tüm 
Avusturya’ya gelen Afganistan, 
Suriye, Irak, Fas, Tunus ve diğer 
Müslüman ülkelerden gelen mül-
tecilerin başta tecavüzler ve şiddet 
haberleri ile birlikte yabancı düş-
manlığının katlandığının da far-
kındayız.
İğne karşı tarafa. Eyvallah. Ya çu-
valdız ? Bunun yanında acaba 
Türkiye göçmenlerini temsil etti-
ğini ve Sivil Toplum Derneği ol-
duğunu iddia eden dernekle-
rin ve temsilcilerinin burada hiç 
mi hatası yok? İğneyi karşı tara-
fa ama çuvaldızı kendimize ba-
tırmadan nasıl çıkacak karan-
lıklar aydınlığa ? Bizlerin hiç mi 
hatası yok? Mezhep, ırk, siyasi gö-

rüş ve makam ayrımı yapmadan, 
Türkiye göçmenlerinin ileri ge-
lenleri dışarıdan ve içeriden mü-
dahale edilmeden niye bir araya 
gelemiyor? Niye partiler üstü ger-
çek bir “Sivil Toplum Örgütlülüğü” 
Avusturya’da yok? Niye Avusturya 
partilerinde siyaset yapan kadın 
erkek fark etmez, Türkiye göçmen-
leri tabanına, yani sade Türkiye 
göçmenlerine ulaşamıyorlar ve 
ne oldum delisi gibi Avusturyalı 
bir siyasetçiyi ya teni ile ya koyu-
nunun olmadığı yerde , “Koyun 
Abdülrahman Çelebi” misali ken-
di şahsi çıkar ve makam hırsı ile 
yanlış yönlendiriyorlar. Niye bu 
Avusturyalı siyasiler, Türkleri 
bu kadar aşağılarcasına, geber-
sin gitsinler havasındalar. Neden 
Türklere karşı yanlış yönlendiril-
meye bu kadar müsaitler, laçkalar, 
sorumsuzlar ve hatta düşmanlar?
Düşmanlık yaratacak gündem ne-
den oluşturuluyor?

Avusturya basını yabancılarla il-
gili olumsuz haberlerin üzeri-
ne atlıyor. Özellikle Türkiye ve 
Türkiye göçmenlerine düşman 
kişi, kurum ve kuruluşlar, bu ha-
berleri paylaşarak, Türkiye göç-
menlerinin ne kadar aşağılık bir 
toplum olduğunu ve para için her 

şeyi yapabilecek oldukları hat-
ta vatanlarını satarlar iftirasını 
atarak, Avusturyalılar arasında, 
’Türklere, beş kuruş vermeden, 
uçak biletlerini vererek def ede-
lim’, tartışmalarına neden oluyor-
lar. O yüzden hepimiz çok dikkat-
li olmak zorunda değil miyiz? Hani 
hepimiz din, dil ve mezhep ayrımı 
yapmadan kardeş idik? Eğer kar-
deş isek niye hemhal yani empa-
ti bile yapamıyoruz?

Mini köprüler kurmaya davet

Elli yıldır dedelerimiz, babaları-
mız ve annelerimizle çok emek 
verdiğimiz, dünyanın yaşanılır en 
güzel şehri seçilen Viyana başta 
olmak tüm Avusturya’da tüm acı 
ve tatlı anılarımıza rağmen aziz 
vatanımız Türkiye ve sevgili ye-
ni vatanımız Avusturya arasında 
iyi veya kötü günlerde minik ve-
ya büyük köprüler kurmak için 
kalıyoruz. Herkesi mahallesinde,i 
çevresinde minik dostluk köprüle-
ri kurmaya davet ediyoruz.
Selam! Eğıtim, eğitim ve eğitim
Avusturya’da 300 binden fazla 
Türkiye göçmeninin 200 bine ya-
kını Avusturya vatandaşı. 13 bin-
den fazla Türk esnafı 5 Milyar Avro 
cirosu ile 25 bin kişiye iş istihda-

mı açmış durumda. Avusturya 
Türkiye arasında ticari hacim 2015 
yılında 4 Milyar Avro ‘ya yüksel-
miş durumda. 2016 yılında tüm 
Avusturya okullarında 65 bin 
Türkçe konuşan ilkokul, ortaokul 
ve lise seviyesinde evlatlarımız ile 
göçmenler arasında en fazla genç 
nüfusa sahibiz. Üniversitelerde 3 
binden fazla genç öğrencimiz oku-
yor. Eğitim, eğitim ve yine eğitim 
diyoruz.
Ayrım yapmadan dolu dolu bir 
kültürün Avusturya’da yaşayan 
Anadolu’nun evlatları olarak tüm 
insanları seviyor eşitlikçi, kuvvet-
ler ayrılığının steril bir şekilde ay-
rıştığı tam demokrasiye inanıyo-
ruz.
Türkiye göçmenleri üzerinden aşı-
rı sağcıların, halk dalkavuklarının 
(populistlerin) ve oportunistlerin 
çirkin siyasetlerini kınıyoruz.
Acı ve tatlı günlerde iki ülkeyi sevi-
yoruz, tüm kışkırtmalara rağmen 
iki ülkenin kardeşlik köprülerini 
onarmak için herkesi kaş yapar-
ken göz çıkarmadan, ilk başta ken-
di mahallemizden başlayarak ça-
lışmaya davet ediyoruz.

S o r u n l a r  ç o k .  B i l i y o r u z . 
Umutluyuz ve en başta “ SELAM” 
gibi barışseveriz..   B.K.

Avusturyá da kalıyoruz! 
Vielen Dank!

Wir sind in Österreich schon zu Hause.
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Peygamber’ler geldikleri 
devirlerde hep gelenekle-
ri sorgulamışlar, Allah’ın 

dinine aykırı olan geleneklere ve 
yerleşik inançlara karşı savaş-
mışlardır. Kuran’ı okuduğumuz 
zaman Peygamberlerin, insan-
ları düşündürerek, akıllarını ça-
lıştırtarak Allah’ın dinine aykırı 
olan geleneklere, yerleşik inanç-
lara karşı organize ettiğini an-
larız. Kuran insanları Allah’ın 
yerdeki, gökteki ve bunların ara-
larındaki delillerini inceleme-
ye, bunlar üzerinde akıl yürüt-
meye çağırır. Oysa Kuran’a karşı 
çıkanlar, atalarını üzerinde bul-
dukları sisteme, yani geleneğe 
bağlı olduklarını ve bu geleneği 
devam ettireceklerini söylerler. 
Tarih boyunca Peygamber’lerin 
aklı çalıştırma çağrısının en bü-
yük düşmanı karşı akli deliller 
değil, gelenek olmuştur. Yaygın 
olan sistemi, babaların, ataların 
uyguladığı sistemi taklit etmek, 
birçok insana aklı işletmekten 
daha cazip gelmiştir. Din tarih 
boyunca aklı işletmeyi, din kar-
şıtı görüş ise gelenekçiliği yani 
muhafazakarlığı savunmuştur.  
 
Ne garip bir çelişkidir ki günü-
müzde muhafazakarlık ve gele-
nekçilik dindar olma manasın-
da kullanılmaktadır. Kuran’ın 
anlattığı dinde, akıl insanların 
hareketlerine yön vermelidir. 
Gelenekler, toplumsal dahi olsa 
peşin kabuller, çoğunluk kabul 
etse bile aklın, açık delilin doğ-
rulamadığı görüşler insan haya-
tına rehberlik etmemelidir. Delil 
yerine atalarının uyduğu siste-
me göre hayatlarını yönlendi-
renlere Kuran’ın aşağıdaki ayet-
lerini okumalarını öneriyoruz.  
 
(Ayrıca bakın 31 Lokman Suresi 
21, 14 İbrahim Suresi 10, 11 Hud 
Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi 
104, 7 Araf Suresi 28)

Zuhruf Suresi 
21,22,23,24  

bakın ne diyor : 
 
„ Yoksa onlara bundan önce bir 
kitap verdik de ona mı yapışmak-
tadırlar? Hayır dediler ki: “Biz 
atalarımızı bir ümmet üzerinde 
bulduk, onların eserlerini izle-
yerek doğruya varacağız.” İşte  
böyle!  Senden önce de bi r 
memlekete elçi gönderdiğ i-

mizde, oranın servetle şımar-
mış elit tabakası mutlaka şöyle 
demişlerdir:“Biz atalarımızı bir 
ümmet üzerinde bulduk, onla-
rın eserlerine uyarak yol alaca-
ğız.” O da “Ben size atalarını-
zı üzerinde bulduğunuz şeyden 
daha doğrusunu getirmiş olsam 
da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu 
biz seninle gönderileni tanımı-
yoruz.” dediler.“

Kuran’ın ayetlerinden gö-
rüyoruz ki çoğunluğa ve-
ya toplumda hakim olan 

görüşe uymak insanları doğru-
ya götürmeye yetmemektedir. 
(Bakınız kitabımızın 33. bölümü) 
Oysa bugün insanların, dini ade-
ta bir geleneğe dönüştürdükle-
rini, din adına bir çok kabulleri 
kökenini araştırmadan, bu ka-

bullerin dinin bir parçası olup 
olmadığını sorgulamadan, yay-
gın görüştür diye, şeyhleri de-
di diye, falanca dedi diye kabul  
ettiklerini görüyoruz. Zuhruf  
suresinin alıntıladığımız 21. 
ayeti  kitaba dayanılmadan 
din adına ortaya konulanla-
rın geçersiz olduğunu söy-
lemektedir.  Fakat ayetlerin 
devamı, atalardan gelen miras- 
ın  nası l  Allah’ın kitabının  
önüne konulabildiğini göster-
mektedir.

Onlar sözü dinlerler ve 
en güzeline uyarlar. İşte 
onlar Allah’ın doğruya 

ilettiği temiz akıl  
sahipleridir.  

(39 Zümer Suresi 18) 

Din diye ortaya atılan görüşler 
karşımıza çıktığında bun-
ları, bu ayetlerin aydınlatıcı  

ışıklarıyla değerlendirmeliyiz. Din 
adına söylenen bu sözler neye da-
yanıyor, nasıl ortaya atılıyor incele-
meliyiz. Kitabın 2. bölümünde dinin 

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

“ Allah pisliği akıllarını 
kullanmayanların  
üzerine yağdırır. “

kaynağının sadece ve sadece Kuran 
 olduğunu göreceğiz. Bu çıkarımla 
insanlara, önce kafalarında bir din 
oluşturup, sonra bu dini Kuran’da 
zorlamalarla arayacaklarına, dinle-
rini doğrudan Kuran’dan eksiksiz ve 
fazlasız şekliyle bulmalarını öğüt-
leyeceğiz. Daha sonraki bölüm-
lerde ise içinde doğru ile yalanın 
ayırt edilemeyecek şekilde karışmış 
 olduğu, Peygamber’in söyle-
miş olduğu iddia edilen ha-
dislerin Kuran’ la, birbirleriyle, 
mantıkla çeliştiklerini ve na-
sıl uydurulduklarını anlayacağız. 
Hadislerin dinin kaynağı olama-
yacağını göstermenin Peygamber’e 
hakaret değil, Peygamber’i iftira-
lardan kurtarmak olduğunu kanıt-
layacağız. Tüm bu konuları okur-
ken, sizden yukarıda geçen İsra  
suresinin 36. ayetini unutmadan 

mevcut fikirlerinizi gözden geçir-
menizi, Zümer suresinin 18. ayetini 
anımsayarak en güzele ulaşmak için 
önce dinlemeniz gerektiğini hatırı-
nızda tutmanızı, Zuhruf suresinin 
21, 22, 23, 24. ayetlerini göz önünde 
bulundurarak varsa peşin kabulle-
rinizi, geleneklerinizi, atalarınızdan 
öğrendiğiniz dini sorgulamanızı ve 
Allah’ın istediği gibi dini, gelenek-
lerin üzerine değil, delillerin üzeri-
ne kurmanızı istiyoruz.

KURAN AKILLA 
ÇELİŞMEZ

Şüphesiz, yeryüzündeki hare-
ket eden canlıların Allah katın-
da en kötüsü aklını işletmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. (8 Enfal 
Suresi 22)

Allah pisliği akıllarını 
kullanmayanların üzeri-

ne yağdırır.  
(10 Yunus Suresi 100)

Allah’ın yolu akıl yoludur, 
vicdan yoludur. Allah’ın 
en kötü gördüğü canlı ti-

pi, gerçeğe karşı sağır olan, ak-
lını işletmeyen insanlardır. Bu 
tipler Allah’ın, diğer canlılardan 
ayırt edici özellik olarak verdi-
ği aklı kullanmamakta, akılları-
nı işletmemekte ve Allah’ın de-
lillerini görmemektedirler. Bu 
tiplerin akılları efendilere, ço-
ğunluğa, geleneğe, ataların yo-
luna ipotekli olduğu için bunlar 
akla ihtiyaç duymazlar. Kuran’ın 
anlattığı dini anlamayanlar di-
ni; dogmalar, hurafeler, içinden 

çıkılması ve uygulanması müm-
kün olmayan zorluklar sistemi 
olarak göstermişlerdir. Bu tavır-
larıyla da yüz milyonlarca kişiyi 
dinden soğutmuşlar, hatta bir-
çok insanı dinsizliğe itmişlerdir. 
Kuran’ın anlattığı İslam’ı, bu ge-
leneksel, zorlaştırılmış, man-
tıksızlaştırılmış dinden ayırt et-
mek, bu yüzden çok önemlidir. 
Böylece Kuran’ın anlattığı İslâm, 
üzerindeki yüklerden, eklemeler-
den, eksiltmelerden kurtulacak-
tır. Hem de Kuran’dan, İslâm’dan 
soğutulmuş kitleler geri kazanı-
lacaktır.

Andolsun size hatırlatı-
cı bir kitap indirdik. Yine 
de aklınızı kullanmaya-

cak mısınız?  
(21 Enbiya Suresi 10)

1450’li yıllarda icat edilen mat-
baanın kullanımını 278 sene ge-
ciktiren, şehzadeleri öldürmek 
için dini fetva verip Kuran’daki 
en büyük günahlardan adam öl-
dürmeyi gerçekleştiren hep bu 
gelenekçi, Kuran’ı dinin kayna-
ğı olarak yeterli görmeyen zih-
niyettir. Afganistan’daki ilkel, 
vahşi Talibanların, İran’daki 
zorlamacı ve sınırlayıcı Şiilerin 
oluşumunun suçlusu yine ge-
lenekçi, Kuran’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen bu zih-
niyettir. Bu zihniyet, uydurma 
izahları da, kendi imamlarını 
da, mollalarını da, şeyhlerini de 
dinin kaynağı yapmış, Allah’ın 
İslâm’ı adına ucube düzenler or-
taya çıkarmıştır. üstelik kendi-
lerini “dinin tek temsilcisi” ola-
rak ilan eden bu zihniyete sahip 
kişiler kendileri dışında herkesi 
dinsiz sayıp, aforozlamışlardır.

Yunus Süresi 100. Ayet
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Viyana Ceza Mahkemesi’nde 
görülen, 19 yaşındaki bir 
genç tarafından işlenen 

ve herkesi dehşete düşüren cina-
yet davasında, kararı tebliğ eden 
hakim: “Bugüne kadar hiç böyle-
sine vahşi bir cinayetle karşılaş-
madım.” dedi.  15 Ocak günü, 72 
yaşında dul bir kadın olan Maria 
S.ye, Viyana’nın Favoriten böl-
gesinde bulunan evinde, 19 ya-
şındaki bir genç tarafından öle-
ne kadar işkence edilmişti. Krone 
Gazetesi’nin haberine göre, ce-
za mahkemesinde yargılanan fa-
il, geçtiğimiz Cuma günü, temyiz 
yolu açık olmak üzere, genç yetiş-
kinler için en yüksek ceza olan 15 
yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

19 yaşındaki genç, emekli ka-
dınla, Viyana’nın 10. Bölgesi 
Favoriten’de yer alan ve o za-
manlar ağabeyinin de yaşadığı 
belediye sosyal konutlarından 
biri olan Anna-Boschek-Hof’ta 
tesadüfen karşılaşmıştı. Ağa-
beyinin yemek daveti sebebiyle 
orada bulunan genç,  yemekten 
sonra sigara içmek için çıktığı 
apartman boşluğunda, çöp at-
mak için avluya çıkan Maria S.ye 
yakalanmıştı.
Yaşlı kadın, Türk kökenli 
gence “pis yabancı” (Scheiß-
Ausländer) diyerek hakaret 
etmişti. Bu sözlü çatışma, bir 
süre sonra 19 yaşındaki gencin 
kadının kapısına dayanması ve 
ortalığın kan gölüne dönmesi ile 
sonuçlanmıştı. 

Maktulün boynunu  
kırmak istedi

Yüzüne attığı yumrukla yaşlı ka-
dını yere düşüren genç, yerdeki 
kadına yumruk ve tekmelerle 
vurmaya devam etmişti. Çarşam-
ba günü yapılan duruşmadaki 
ifadesine göre genç, kadının ka-
fasında birkaç saksı parçalamış 
ve kadının boynunu kırmaya ça-
lışmıştı. Ancak bu girişim, ‘yaşlı 
kadının vücudunu döndürmesi’ 
ve yine gencin kendi ifadesiyle 
‘kadının kanı üzerinde ayağının 
kaymış olması’ nedeniyle başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştı. 

Maktulün üst vücudunda 
16 bıçak darbesi

Saldırılar esnasında, kadının 
“Ölüyorum.” şeklindeki yakarış-

larını, 19 yaşındaki genç, “Evet, 
yavaş yavaş öleceksin.” diyerek 
yanıtlamıştı. Yaşlı kadının üst 
vücuduna 16 bıçak darbesi indi-
ren genç, daha fazla bakamadığı 
için kadının kafasını bir saksı ile 
örtmüş ve tutuklandıktan son-
raki açıklamalarında, maktulün 
‘tiksindirici’ göründüğünü ve 
‘çürük’ koktuğunu söylemişti. 

Cinayetten sonra  
eğlenmeye gitti

Genç fail, daha sonra birkaç 
mum yakmış, ütüyü ısıtmış ve 
bunlarla işkenceye devam etmiş-
ti. Polise yaptığı açıklamalarda, 
19 yaşındaki fail, kadının bu 
sırada hala yaşıyor olduğunu 
ve ayaklarını hareket ettirerek 

kendisine direnmeye çalıştığı-
nı ifade etmişti. Bu kadarıyla 
yetinmeyen fail, bir süs kabağı 
sapıyla maktule cinsel saldırı-
da da bulunmuştu. Son olarak, 
kadının boğazının sağ tarafına 
bıçak saplayan ve gırtlağını ke-
sen genç, daha sonra maktulün 
evinde duş almış ve bir diskoya 
giderek, orada sabahın erken sa-
atlerine kadar dans etmişti. 

Akıl hastalıkları uzmanı, 
suçlunun tehlikesi  
konusunda uyardı

Aşçı yamağı genç, savunmasız 

bir kişiye yönelik cinsel sal-
dırı ve cinayetten, oy birliği 
ile suçlu bulundu. Buna ek 
olarak, 19 yaşındaki genç, 
ağır ceza mahkemesi tara-
fından, akli dengesi yerinde 
olmayan suçluların tutuldu-
ğu bir kuruma sevk edildi. 
Cezai ehliyeti olan bu gence, 
ağır kişilik bozukluğu teşhi-
si koyan Psikiyatr Karl Dan-
tendorfer çarpıcı ifadelerde 
bulundu ve uyardı: “Etkili 
tedavilerle ıslah edilmeden 
serbest bırakılması halin-
de sanık, yeniden sonuçları 
ağır suç eylemleri gerçekleş-
tirebilir.” 
 “Uzun yıllardır bu mesle-
ği yapan bir yargıç olarak, 
bugüne kadar hiç böylesine 

vahşi bir cinayetle karşılaşma-
dım.” diyen mahkeme başkanı 
Norbert Gerstberger, bu vakanın 
ağır bir suç vakası olduğunu, 
zira sanığın 72 yaşındaki Maria 
S.ye haince kendi evinde saldı-
rarak, ölene kadar işkence yap-
tığını ifade etti. 

Yeni Gençlik Mahkemesi 
Yasası’na göre en  

yüksek ceza

Mahkeme başkanı Gerstberger, 
bugüne kadar herhangi bir suç 
eylemine karışmamış olması 
ve suçunu itiraf etmiş olma-

sına rağmen, “Sanığın, örnek 
teşkil eden bu davada, en yük-
sek cezayı almasının gerektiği” 
fikrinde olduklarını ifade etti.  
Gençlik Mahkemesi Yasası de-
ğişikliğine göre, suç isnat edi-
len 21 yaşını doldurmamış genç 
yetişkin sanıklar, isnat edilen 
ağır suçlardan, 15 yıldan fazla 
cezayla yargılanamaz. 

Bu vakadaki 19 yaşındaki gen-
cin cezasını çektikten sonra, 
hapishane kapısının açılıp açıl-
mayacağı ise şüpheli. Psikiyatri 
servisine yatırılması yönündeki 
ek talep nedeniyle, cezalı gencin  

serbest bırakılmasına izin veril-
meyebilir, ta ki uzmanlar failin 
daha fazla tehlike arz etmediği 
kanaatine varana kadar. Düzen-
li aralıklarla, yılda bir ya da iki 
kez, 19 yaşındaki failin, psiki-
yatrik değerlendirmelere tabi 
tutulması gerekiyor. 

Savunma avukatının  
talebi

Çocuksu bir görünüme sahip 
olan aşçı yamağı genç, kararın 
tebliğinden sonra gözyaşları-
na boğuldu. Mahkeme başkanı 
hükmü açıklarken, sanık nere-
deyse yere yığılıyordu. Savun-
ma avukatı ile yapılan son gö-
rüşmeler de herhangi bir sonuç 
getirmedi. Son olarak davalı 
vekili, sanığın istisnai bir du-
rumda olduğunu belirterek üç 
gün düşünme süresi talep etti. 
Kararın temyiz yolu açık.  Soru: 
Bu gencimiz Kurtlar Vadisi mi 
yoksa DEAŞİ den mi etkilenmiş?

“Bugüne kadar hiç böylesine  
vahşi bir cinayetle karşılaşmadım.” 

Soru: Bu gencimiz Kurtlar Vadisi mi 
yoksa DEAŞ’den mi etkilenmiş?
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Av u s t u r y a  İ s t a t i s t i k 
Ku r u m u ’ n u n  y a p t ı -
ğı çalışma sonucunda, 

Avusturya’daki Avusturyalı öğ-
renci sayısının ilk kez bir milyo-
nun altında olduğu belirlendi. 
Buna karşın yabancı öğrencile-
rin oranının 1985 – 1986 öğrenim 
yılından bu yana, neredeyse dört 
kat arttığı tespit edildi.

Viyana ve Salzburg eyaletlerin-
deki yabancı öğrenci oranının, 
%11,9 olan Avusturya ortalama-
sını aştığını gösteren istatistik-

lerde, başkent Viyana %22’lik bir 
oranla eyalet sıralamasının ilk 
sırasında yer alıyor. Viyana’da 
ana dili Almanca olmayan öğ-
rencilerin tüm öğrencilere ora-
nı ise %47,5’e dayanıyor.  Öyle 
ki, bu oranın %23,4 ile ikinci sı-
rada yer alan Vorarlberg eyaleti-
nin iki katından fazla olduğu gö-
rülüyor. Bu oranlar içerisinde, 
en baskın ülkenin Türkiye olma-
sı ise dikkat çekiyor. Türkiye’yi 
Sırbistan - Karadağ, Almanya, 
Bosna Hersek ve Hırvatistan ta-
kip ediyor. 

Avusturya İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırma, 2014 - 2015 öğrenim yılında, Avusturya’daki 
öğrencilerin % 11,9’unun yani 134.315 öğrencinin, Avusturya vatandaşlığına sahip olmadığını ortaya koy-
du. Anadili Almanca olmayan öğrencilerin sayısı ise artmaya devam ediyor. Viyana’da, neredeyse her iki 
öğrenciden biri yabancı kökenli. Yabancı diller arasında en fazla Türkçe (65.000 Öğrenci) ve daha sonra 
kısa adı BKS olarak anılan Boşnakca-Hırvatça-Sırpça (25 bin öğrenci) dilleri olması dikkat çekti.

Türkiye göçmenleri birinci sırada
Viyana’daki her iki öğrenciden biri yabancı kökenli

Viyana Döbling çevresinde bu-
lunan havuzda geçen Pazartesi 
öğleden sonra bir Avusturya’lı 
ç i f t ,  t o p l u m s a l  k u r a l l a -
rı hiçe sayarak kendi kapalı 
mekânlarındaymış gibi davra-
nıp cinsel ilişkiye başlayınca, 
çevrede yakınları ve çocukla-
rıyla hoş bir ortamda serinle-
meye gelen Avusturya’lı Türk 
genci, durumdan rahatsız olup 
itiraz etmesi Avusturya basını-
na konu oldu.

Türk gencinin yaptığı  şikâyet 
üzerine havuz yönetimi olaya 
el koyarak ve  Avusturya’lı çift 
havuzdan kaçarak uzaklaşmak 
zorunda kalmış. 

Yeni Vatan Gazetesi’ne konuşan 
Türk genci, çocuklarla havuzda 
oturdukları sırada yanlarında-
ki çift aralarındaki yakınlaşma-
yı cinsel ilişkiye girecek kadar  
herkesin gözü önünde abartınca, 
böyle bir ortamda davranışlarına 
dikkat etmeleri gerektiği konu-
sunda çifti uyardıklarını, ayrıca 
çevrede bulunan diğer insanla-
rın da durumdan rahatsız oldu-
ğunu ve söylenmeye başladığını 
ve sonuçta şikâyetlerini, Havuz 
Müdürlüğüne ilettiklerini belirtti. 

Olayın failleri Avusturya’lı Bay ve 
Bayan S. yaptıkları açıklamada “ 
Biz suçsuzuz, sadece öpüştük.” 
diye açıklamada bulundu.

Havuz yetkilileri, Yeni Vatan 
Gazetesi’ne yaptığı açıklama 
da; yanında çocuklarla birlik-
te havuza gelen bir Türk gen-
cinin şikâyeti  üzerine, olay 
yerine gittiklerini ve o sırada 
Avusturya´lı bayanın mayosu-
nun üzerinde doğru durmadı-

ğını gördüklerini, çifte havuz 
kurallarına göre burada bu şe-
kilde davranamayacaklarını 
belirttiklerini, bunun üzerine 
çiftin havuzdan ayrıldığını ifa-
de ettiler ve “Türk gencinin olay  
karşısında aldığı tavır yerinde 
ve doğrudur” dediler. 

Havuzda Türk 
genci dur dedi
Viyana’da havuzda ateşlenen Avusturya’lı 

çifte Türk genci müdahale etti

Alanya Belediyesi, Aşağı 
Avusturya eyaletinde bu-
lunan ve Viyana’nın ulus-

lararası havaalanına ev sahipliği 
ile bilinen Schwechat Belediyesi 
ile yaklaşık 15 yıl önce yapılan 
“Kardeş Kent” anlaşmasına, elekt-
ronik posta aracılığı ile son verdi.

Son günlerde süregelen Avusturya 
– Türkiye arasındaki gerginlik, ye-
ni bir seviyeye ulaştı. Türkiye’nin 
özellikle yabancı turistler tara-
fından büyük rağbet gören tatil 
beldelerinden biri olan Alanya, 
Schwechat Havaalanı’ndaki bir 
reklam panosunda, Türkiye’yi ka-

ralayıcı haber başlıklarının yayın-
lanması nedeniyle, Schwechat 
Belediyesi ile arasındaki “Kardeş 
Kent” anlaşmasını feshetti. 
Schwechat Belediye Başkanı 
Karin Baier yaptığı açıklamada, 
Alanya Belediyesi’nce kendileri-

ne bu yönde bir elektronik pos-
ta gönderildiğini ve bunu dik-
kate aldıklarını ifade etti. Kaldı 
ki, geçtiğimiz hafta sonu ger-
çekleştirilen Schwechat Şehir 
Festivali’ne Türkler’in katılma-
dığı gözlemlendi.  

Alanya “Kardeş 
Kent” projesine 

son verdi
Alanya, Schwechat ile arasındaki “Kardeş 

Kent” protokolünü feshetti

Avusturya’ya ile Türkiye 
a r a s ı n d a k i  d i p l o m a -
tik gerilimin, Efes Antik 

Kenti kazılarının sona erdiril-
mesine neden olduğu öne sürül-
dü. Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi Başkanı ve Başbakan Kern 
ve Avusturya Dışişleri Bakanı 
Sebastian Kurz’un, son günlerde 
Avrupa Birliği üyesi 28 ülke için-

de ‘Türkiye ile Avrupa Birliği üye-
lik müzakereleri durdurulsun’ 
şeklindeki sesli lobisi karşısın-
da Türkiye adeta kırmızı kart gös-
terdi.
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısıyla 
kazılar, normal çalışma dönemi-
nin bitmesine 2 ay kalmasına rağ-
men, sona erdirildi. 
Avusturya Arkeoloj i  Ensti -

tüsü’nün 100 yılı aşkın süreden bu 
yana İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki 
Efes Antik Kenti’nde yürüttüğü 
Efes kazıları, ani bir kararla dur-
du. Neden olarak, son dönemde 
Türkiye ile Avusturya arasında 
süren siyasi gerginlik gösterildi. 
Kazılar, Dışişleri Bakanlığı’nın 
31 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla, 
normal çalışma döneminin bit-

mesine 2 ay kala iptal edildi. Bu 
yılın başlarında, Avusturyalı Doç.
Dr. Sabine Ladstatter başkanlığın-
da başlayan dönem kazılarında 
çevre düzeni, koruma, restoras-
yon, konservasyon ve yayın ağır-
lıklı çalışmalara izin verilmişti. 
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısını 
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetki-
lileri kazı heyetine tebliğ etti. 

Türkiye Avusturya’yı dünyaca ünlü Efes 
Antik Kentin’den niye kovdu?
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Tedavi aşamalarında, çocuk 
psikiyatristi, pedagog ve 
psikologlarla işbirliğine gi-

rebilir ve tedaviye katkılarını iste-
yebilir. Hekim tedavi programını 
belirledikten sonra bunu uygu-
lamaya başlar. Bu noktada ba-
zı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Tedavinin gidişini ve sonucunu 
olumsuz olarak etkileyen bu zor-
lukları incelemeye çalışalım.

1- Tedaviden çekinme ve 
korkma:

Her ne sebeple olursa olsun ço-
cuk psikiyatristine başvuran an-
ne ve babaların bir kısmı tedavi 
sözünü duyunca irkilir ve hoş ol-
mayan duygular yaşar. Ebeveyn, 
sorunun büyük olmadığını ve te-
davi gerektirmediğini düşünebi-
lir. Bir anlamda tedavi sözünden, 
sorunun ağır olduğu mesajını alır. 
Oysa aile ile bir kez konuşup soru-
nun çözümü konusunda rehberlik 
yapmak dahi tedavi sayılır. Anne 
ve baba tedavi şeklinin ne olaca-
ğı konusunda aydınlanmalı, hiç-
bir şey gizli kalmamalıdır.

2- Tedavi süresi:

Aileler genellikle ruhsal sorunla-
rın çözümünde aceleci davranır, 
sorunun birden çözülmesini ve te-
davinin kısa sürede bitmesini is-
terler... Bu sabırsızlıkları nede-
niyle de tedavi yarım bırakılabilir. 
Çocuklardaki ruhsal sorunların 
tedavisinde süre konusunda sa-
bır göstermemek ve aceleci dav-
ranmak tedavinin gidişini olum-
suz olarak etkiler.

3- Tedaviye inanma:

Erişkinlerden fark olarak çocuk-
ların tedavisinde anne ve babanın 
da tedavi sürecine etkileri vardır.
Başarılı olabilmesi için aile, teda-
vi gmşimine ve hekime inanmalı-
dır. Ancak bu inanç sayesinde te-
daviye devam sağlanabilir. Bazen 
çocuk tedaviye devam etmek iste-
diği halde aile tedaviyi yarım bıra-
kabilmektedir. Böyle durumlarda 
sorunun devam etmesi veya tek-
rarlanması kaçınılmazdır.

4- Tedavinin sonucu ile 
ilgili beklentiler:

Aile, tedavi sonucunda nelerin 
değişeceği, tedavinin amacı ve 
sonuçları konusunda bilgi sahi-
bi olmalıdır. Ancak bu sayede ger-
çek dışı ve abartılı beklentilerden 
uzaklaşabilir. Beklentileri yüksek 
aileler aceleci olur ve tahminleri 
gerçekleşmediği zaman da hayal 
kırıklığına uğrarlar. Bu durum, te-
davinin yanm bırakılmasına, sık 
sık hekim ve hastane değiştirme-

lere neden olur. Çocukların ruhsal 
sorunlarının tümünde uygulanan 
tedavi şekilleri vardır:

• Aileye rehberlik,
• İlaç tedavisi,
• Bireysel psikoterapi,
• Davranış ve bilişsel tedaviler,
• Oyun tedavisi,
• Grup tedavisi,
• Aile tedavisi,
• Eğitsel tedavi,
• Hastanede yatarak tedavi.

Çocuğa bu tedavi şekillerinden 
biri uygulanabileceği gibi, bir-
kaç tedavi yönteminin bir arada 
kullanıldığı yaklaşımlar da uygu-
lanabilir. Tedavi yönteminin be-
lirlenmesinde hastalığın şekli, 
çocuğun yaşı, eğitimi, ilişki ku-
rabilme yeteneği, ailenin teda-
viye yaklaşımı gibi birçok faktör 
rol oynar. Çocuğa aynı anda uy-
gulanan farklı tedavi şekillerinin 
bir uyum içinde yürütülmesi ge-
rekmektedir. Dolayısıyla teda-

vinin başındaki hekim ile diğer 
tedavileri uygulayan kişiler sü-
rekli işbirliği içinde olmalıdır-
lar. Örneğin, aşırı hareketliliği 
nedeniyle hekim tarafından ilaç 
tedavisine alınan bir çocuk ay-
nı zamanda özel bir eğitim prog-
ramına da alınabilir. Bu eğiti-
mi uygulayan kişiler ile hekimin 
devamlı temasta olması ve teda-
viden elde edilen sonuçların bir-
likte değerlendirilmesi gerekir.

AİLEYE REHBERLİK

Çocukların ruhsal sorunlarının 
tedavisinde en önemli ve vazge-
çilmez metotlardan biri aileye 
rehberlik yapmaktır. Ruhsal so-
runun kaynağı ne olursa olsun 
ailenin tutum ve yaklaşımının 
tedaviye katkısı inkar edilemez. 
Tamamen biyolojik nedenlerle 
oluşan ruhsal hastalıklarda da-
hi ailenin çocuğa yaklaşımının 
tedavinin gidişini olumlu ya da 
olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Çocukların tedavisinde 
erişkinlerde olduğu gibi 

çoğunlukla hedef sadece 
bireyin kendisi olmamakta-
dır. Tedavinin yürütebilmesi 

ve başarılı olabilmesi için 
çocukla birlikte tedaviye 

aile ve okul faktörlerini de 
sokmak gerekir. Bazen bu 

da yetmemekte ve toplum-
sal bir katılım gerekebil-

mektedir. Ancak aile, okul 
ve hekim işbirliği ile tedavi 
en iyi şekilde yürütülebilir.

Çocuklarda ruhsal  
sorunların tedavisi
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Novo Nordisk CEO’su Lars Rebien 
Sorensen şunları söyledi: “Maalesef 
dünyanın birçok yerinde insan-
lar enjeksiyondan (iğne) korkuyor. 
Genellikle insülin kullanımı yanlış 

anlaşılıyor. Bu insanları madde ba-
ğımlısı gibi algılayanlar oluyor. Bu 
nedenle insanlar tedaviyi reddede-
biliyor. Bu yeni çalışma sonucu ar-
tık insülinin tablet-hap olarak kulla-

nımı uygun hale gelecek. İnsülinin 
hap olarak alınması insanların te-
daviyi daha çabuk kabul etmesi-
ni sağlayacak. Ürünün kullanıma 
sunulması için 5 yıllık bir süre var. 

Diyabet hastalarına iyi  
haber: Bir devir kapanıyor
Her gün insülin iğnesi kullanmak zorunda kalan diyabet hastaları 

için bir dönem kapanıyor. Diyabet hastalarının bağımlı olduğu insülin 
iğneleri artık tablete giriyor.

Terör olaylarının ve savaş ko-
şullarının yaşandığı bu gün-
lerde toplumsal stresin, bi-

reylerde “uyku terörü” hastalığını 
da tetikleyebileceği belirtiliyor. 
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), 
özellikle 4-12 yaş arasındaki ço-
cukların ve psikolojik rahatsızlığı 
bulunan yetişkinlerin uyku terö-
rü hastalığının risk grubunda ol-
duğu uyarısında bulunuyor. Tıbbi 
adı “pavornokturnus” olan “uyku 
terörü” hastalığının, terör, şiddet 
ve korku dolu günlerde tetiklene-
bileceği ve çocuklarda daha etkili 
olduğu belirtiliyor. TUTD Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Özgen, 
uyku terörü hastalığının derin uy-
ku sırasında ortaya çıktığını söylü-
yor. Bu sorunu yaşayanların uyku 
sırasında çığlık attığını ve ağladık-
larını vurgulayan Özgen, belirtileri 
“Yoğun korku ile birlikte çarpıntı, 
terleme, göz bebeğinin büyümesi ve 
davranışsal değişikliklerle karakte-

rize bir bozukluktur. Hasta yatakta 
oturur, dış uyaranlara yanıtsızdır, 
uyanıksa şaşkın görünür. Uyku te-
rörü, uykunun ilk 90 dakikası için-
de ortaya çıkar” şeklinde sıralıyor.

Uyku terörü nedir?

Uyku terörü, üçüncü ya da dör-
düncü NREM (non-rapid eye mo-
vement) evresinde oluşan bir uyku 
bozukluğudur. Atak birkaç dakika 
ile yarım saat arasında bir süre bo-
yunca sürebilir. Kâbuslardan farkı, 
çığlıklarla uyanan çocuk veya ye-
tişkin neden korktuğunu bile bil-
memektedir.

‘Ergenlikte düzelir’

Prof. Özgen, çocuklarda genel-
likle 4–12 yaşlarında uyku te-
rörünün başladığını ve normal 
seyirde ergenlik döneminde ken-
diliğinden düzeldiğini de ekliyor. 

Erişkinlerde alkol, sakinleştiri-
ci kullanımı, uyku yoksunluğu, 
yorgunluk, santral sinir sistemini 
baskılayan ilaçlar ve stresin has-
talığın ortaya çıkma olasılığını art-
tırdığını anımsatan Özgen, şunları 
kaydediyor: “Psikiyatrik hastalık-
lar ile çocuklardaki uyku terörü 
epizotları arasında bir ilişki bu-
lunmazken, yetişkinlerde tipik 
olarak ilişki vardır. Çalışmalarda 
uyku terörü olan hastaların öykü-
lerinde baskın olarak, bipolar bo-
zukluk, kişilik bozukluğu, dep-
resyon, anksiyete bozuklukları 
tespit edilmiştir. Tedavide ilk ba-
samak yatak odasının güvenliği-
nin sağlanmasıdır. Yaralanmaya 
sebep olabilecek mobilyalar ve 
eşyaların ortamdan uzaklaştırıl-
ması; pencere ve kapılara kilit 
monte edilmesi gibi tedbirler alın-
ması önemlidir. Adölesan döne-
min sonlarında ve yetişkin hasta-
larda bazı ilaçlar kullanılabilir.”

Uyku terörüne dikkat!
Türk Uyku Tıbbı Derneği, uyku terörü hastalığında özellikle 4-12 
yaş arasındaki çocuklar ve psikolojik rahatsızlığı bulunan yetiş-

kinlerin risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor.
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