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bezahlte Anzeige

hat Österreich Zukunft.
  DANK DIR

Machen wir Österreich zum familien-
freundlichsten Land Europas, in dem 
Partnerschaftlichkeit und die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eine Selbst-
verständlichkeit sind. 

Umfassende Informationen zu Familien-
leistungen und Services unter 
www.bmfj.gv.at

   KINDERGELDKONTO für Geburten ab 1.3.2017

PARTNERSCHAFTS- UND FAMILIENZEITBONUSNEU: 

Österreich Gazetesi
haberi şöyle verdi :

“Aşağı Avusturya’nın Wiener 
Neustadt şehrinde mağaza açılış 

kapanış saatlerinin ihlaline kar-
şı bir hareket başlatıldı. Wiener 
Neustadt şehrinin resmi inter-
net sitesinde, Türk işletmelerin 
pazar günleri ve tatil günlerinde 

açık olmasına yönelik kamuoyu 
şikâyetlerinin arttığı belirtildi.
 
Daha fazla kontrol
 
Wiener Neustadt Belediyesi ta-
rafından yapılan duyuruyu ta-
kiben, polis ekiplerinin belediye 
yöneticisi Markus Biffl ile birlik-
te tatil günlerinde açık olan sü-
permarketleri kontrol ettikleri 
öğrenildi. Önümüzdeki haftalar-
da ise pazar günleri ve tatil gün-
lerinde yapılan bu kontrollerin, 
bu günlerde çalışma müsaadesi 
olmayan personel çalıştıran tüm 

işletmeleri kapsayacak şekilde 
genişletileceği bildirildi.
 
Görmezden
gelinmeyecek
 
Kısa adı ÖVP olan Avusturya Halk 
Partili Belediye Başkanı Klaus 
Schneeberger: “Birlikte yaşamın 
net kuralları vardır. Mağaza açılış 
kapanış saatleri de bu kurallar-
dan biridir. Resmi makamlar tara-
fından artık buna göz yumulma-
yacak. Bizimle yaşamak isteyen 
herkes, mevcut kurallara ve yasa-
lara uymak zorundadır.” diyerek 

Ürkütücü haber başlığı :

 “Türk işletmelerine karşı
 harekete geçildi”

Österreich Gazetesi’nin verdiği habere göre Wiener 
Neustadt Belediye Başkanı Klaus Schneeberger 

(ÖVP): “Birlikte yaşamın net kuralları vardır. 
Mağaza açılış kapanış saatleri de bu kurallar-

dan biridir.” dedi. Sosyal medya tartışmalarında, 
haberin veriliş biçiminin birçok Türk esnaf ve  

müşteri tarafından Türklere yönelik ayrımcı, kış-
kırtıcı ve düşmanlık yaratıcı bulunduğu görüldü.
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Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları Halk hizmeti gö-
ren devlet organlarının tü-

müne Kamu denir. Kamu vatan-
daşların veya halkın ayrımsız tümü 
demek. Kamu hizmetini en başta 
devletin ve belediyelerin, eyaletle-
rin tüm kurumlarında çalışan bü-
rokratlar, memurlar, emniyet güç-
leri, hâkimler, savcılar, seçilmiş 
milletvekilleri, meclis üyeleri baş-
ta olmak üzere diplomatlarda girer. 
Kamu adına kamunun çıkarını ya-
ni halkın çıkarını koruduğunu iddia 
eden gazeteler, televizyonlar kısa-
ca tüm kamu iletişim araçları olan 
medya. Medyadan hem de 4.kuvvet 
olarak yasama, yürütme ve yargı-
yı kontrol etme görevini icra etme-
si de beklenir. Nerede?  Bizde dahil  
Avusturya`da Medyanın kendisi ev-
lere  şenlik  değil mi? 

Bunun demokrasi ile yönetilen 
ülkelerin tümünde böyle olması ge-
rekmez mi? Kısacası Kamu gücünü 
elinde bulunduranların; vatandaş-
lar arasında ayrım ve gayrım yapma-
dan görevini yapması beklenir değil 
mi? Yunus Emre “kamu” kelimesi-
nin geçtiği bir beyitinde şu sözleri 
acaba niye etmiş: “Biz kimseye kin 

tutmayız. Kamu âlem birdir bize!”  
Ne demiş Yunus Emre “Kamu âlem 
birdir bize!” Birdir ile burada kasıt 
ayrım ve gayrım yapılmaması değil 
mi?Peki,  Türkiye göçmeni 250 bin-
den fazla vatandaşımızın yaşadığı 
Avusturya’da durum nasıldır? Türk 
basınının hepsi Yeni Vatan Gazetesi 
de dahil, Bakan yanında danışman 
olarak çalışanlar, Bürokratlar, ka-
mu çıkarına çalıştığını iddia eden 
dernekler, Federasyonlar, Eyalet ve-
ya Meclise Milletvekili olarak seçil-
miş artı Belediye ve Devletin için-
de memur veya Bürokrat olarak 
çalışan insanlarımız ve hatta tüm 
Diplomatların  hangisine sorarsanız 
sorun alacağınız yanıt :”Bizler, insa-
nımızı ayırt etmeden, elimizdeki gü-
cü kötüye kullanmadan onların so-
runlarına sahip çıkıp, çözüm yolları 
için gereken çalışmaları yapıyoruz. 
Türkiye’deki sorunları buraya getir-
meyelim. Birbirimizi aman yemiye-
lim “ olur. Yani diyorlar ki : “Biz kim-
seye kin tutmayız. Kamu âlem birdir 
bize!”  Gerçek nedir diye araştırdık. 
Vatandaşlarımız ne düşünüyorlar-
dı bu konuda. “ Bu sözlere İnanıyor 
musunuz? “ diye sorduk. Onlar işin 
aslının hiç de söylendiği gibi olma-
dığını belirttiler.  Yıllardır Avusturya 
da yaşayan okuyucularımızdan 

Ahmet K.  adlı okuyucumuzun ifa-
deleri şöyle” Avusturya’da kamu 
adına çalışan Türkiye göçmenleri-
nin ortak yanı samimiyetsizlikleri 
ve riyakâr oluşları. Bunlar hep ken-
di mevkisi için yada cebine ve çıka-
rını düşünüyorlar”. Bunları biz de-
miyoruz. Vatandaş diyor. Bir başka 
okurumuz Ömer S.  ne dediğine ku-
lak verelim:” Kamu adına veya hal-
ka hizmet ettiğini iddia eden kişiler 
en başta vatandaşlar arasında ay-
rım yapıyorlar. Kendilerini çok yük-
sekte görüyorlar.   Birbirlerini ziyaret 
ettiklerini İşleri güçleri gıybet, dedi-
kodu fitne ve fesatlık. Devletin ve 
Kamunun gücünü suistimal ediyor-
lar. Etrafta dolaşan şaklaban kılıklı 
insanlar veya dolandırıcılar ve hatta 
kriminal kişiler aynı masada oturup 
aynı fotoğraf karesinde poz verip , 
alemi şaşkın ve milleti aptal yerine 
koyuyorlar”. Bunları biz demiyo-
ruz. Vatandaş diyor.  Başka bir oku-
yucumuz Ali T. bakın ne diyor: “ Ne 
diplomat diplomatlığını ne Türkiye 
göçmeni danışman danışmanlığı-
nı ne dernekçi veya Federasyoncu 
görevini kamu çıkarına göre yapı-
yor. Ortaklıkta  milletin parasını 
din tüccarlığı yapaarak yüce dini-
miz İslam’ı suistimal etmiş resmen 
gasp etmiş iş adamı kimlikli sözde 

Müslüman kimlikli ama özde şey-
tan olan dolandırıcılarla, diplomat-
lar ve bürokratlar dalga geçer gibi 
fotoğraf çektiriyor ve iş bitiriyorlar. 
Bunlar birbirini koruyorlar ve biri-
leri hakkında görev suistimali yapa-
rak  defter dürme oyununu oynarak 
canına, malına ve hatta çoluk çocu-
ğuna devlet gücü ile zarar veriyor-
lar.  Utanmadan bir de bu devletin 
veya belediyenin ve elçiliklerin  için-
de çalışan kişi ve temsilcilere sanki 
riyakârca hiç bir şey olmamış gibi 
bizim sanki anlamadığımızı zanne-
diyorlar. Böyle bir ortamda barış 
ve kardeşlik olur mu? Şikayetçiyim 
ve davacıyım” ...Evet, bunlar sade-
ce bazı vatandaşların söyledikleri. 
Tabii çok iş yapıyormuş edasıyla or-
talıkta dolaşan görevlilerimiz  tersi-
ni söyleyecek. 

Yeni Vatan Gazetesi halkın ya-
nında olacak ve bu “Allah’tan 
korkmaz kuldan utanmazların” 
karşısında olacaktır. Bütün okuyu-
cularımızı Avusturya’da Kamu adı-
na iş yapması gerekirken görevini 
kötüye kullanan kişilere karşı de-
mokratik tepki koymaya davet edi-
yoruz. Demokrasi halkın hesap sor-
ma hakkının kutsal olduğu rejimin 
adıdır en önemlisi Halka hizmet 
Hakk’a hizmettir.

Vatandaş hizmet 
bekliyor, görevi  
suistimal değil! BAŞYAZI

meine gesundheit.
meine entscheidung.

„In meinem Alter kann es schon mal 
passieren, dass man ins Krankenhaus 
muss. Früher musste ich mich immer 
selbst darum kümmern, dass ich dann 
alle Befunde mit habe. In Zukunft 
übernimmt das ELGA für mich. Dann 
hat mein Arzt die Befunde und Infor-
mationen, die er braucht.“ 

Karl Kopecky, Pensionist:

Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at

Meine elektronische 
Gesundheitsakte.
Meine Entscheidung!
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220.000 Euro’luk dava Türkiye 
göçmenleri için emsal teşkil ede-
bilir mi?

Aşağı Avusturya merkez-
li şans oyunu şirketler toplulu-
ğu Novomatic, kumar bağımlısı 
bir kadın tarafından açılan tazmi-
nat davasını kaybetti.  Die Presse 
Gazetesi’nin haberine göre, kendi-
sine karşı açılan diğer davaları de-
vam eden Novamatic, bu davada 
yargı kararının gereğini yerine ge-
tirdi ve kumar bağımlısı davacı ka-
dına 222.300 Euro tazminat ödedi.

Yaklaşık iki yıl süren yar-
gı süreci, Viyana Yüksek Eyalet 
Mahkemesi’nin, davalı tarafından 
davacıya 222.300 Euro tutarında 
tazminat ödenmesi şeklindeki ka-
rarı ile sonuçlandı. Novomatic’in 
temyiz talebi ise reddedildi. 
Davacının kumar bağımlılığının 
olup olmadığı ve bu bağlamda kıs-
men fiili ehliyetsizlikten söz edilip 
edilemeyeceği yönündeki sorular 
ise bilirkişi tarafından; oyun tesis-
lerinin atmosferi içerisinde, davacı 
kadının rasyonel düşünme kontro-
lünü kaybettiği şeklinde yanıtlan-
dı.

 
Kumarda yaklaşık 300.000 

Euro kaybetti
 
Şans oyunu bağımlısı kadın 

mahkemede; 2010 – 2013 yılları 
arasında, Viyana Prater’de yer alan 
Novomatic’e ait şans oyunları salo-
nunda (Casino Admiral Prater) ve 
Monte Laa salonunda kumar oy-
nayarak tüm parasını kaybettiğini 
ifade etti. Davacı kadının geri öden-
mesini talep ettiği meblağ 298.600 
Euro idi ancak kaybedilen paranın 
kanıtlanabilen tutarı 222.300 Euro 
oldu.

Kumar oynayabilmek için ya-
kınlarından büyük miktarlarda 
borç aldığı öğrenilen kadın, ilk du-
ruşmada haklı bulundu. Temyize 
başvuran Novamatic Grup, dava-
cının oyun makinalarında ne ka-
dar para kaybettiğinin tespit edi-
lemeyeceğini söyleyerek kendisini 
savundu. Ancak Yüksek Mahkeme 
de ilk derece mahkemesi ile aynı 
görüşteydi: “Bir kumar bağımlısı-
nın, oyun salonlarındaki banka-
matiklerden çektiği nakit parayı 
yine şans oyunlarına yatırmasın-
dan daha olası bir durum olamaz. 
İlaveten ilk derece mahkemesinde 
dinlenen çok sayıda tanığın ifade-
si, davacının kumar bağımlılığı yö-
nündeki davranışlarını ve düzenli 
olarak şans oyunu makinalarında 
para kaybettiğini onaylar nitelik-
te.”

 
Bilirkişi raporuna yönelik 

iddialar
 
Savunmanın bilirkişi raporuna 

yönelik iddiaları da savunma lehi-
ne bir sonuç getirmedi. Novomatic 
Grup, bilirkişi raporunun doğru 
düzenlenmediğini ve şans oyun-
larının neden olduğu kısmi fiili 

ehliyetsizlikten söz edilemeyece-
ğini iddia etti. Mahkemenin kara-
rı ise: “Bilirkişi tespitine göre, da-
vacının şans oyunu oynamadığı 
zamanlarda, bu problem ile ras-
yonel bir şekilde başa çıkabilmesi 
mümkündü ve bu zamanlarda nor-
mal karar verme yetisine sahipti. 
Ancak bu, savunmanın iddia etti-
ği gibi, davacının oyun esnasında-
ki davranışlarının kendi iradesinin 
hâkimiyetinde olduğu anlamına 
gelmez.” şeklinde oldu.

Mahkeme, davacı kadının kıs-
men yani oyun sırasında fiili ehliye-
tinin olmadığına ve Novomatic’in 
davacıya 222.300 Euro tazminat 
ödemesine hükmetti.

Davacı avukatı  Christian 
Horwath, “Elbette bu karar hepi-
mizi memnun etti. Özellikle de ha-
la bağımsız bilirkişilerin var oldu-
ğunu görmek mutluluk verici.” 
dedi. Şans oyunu oynayan kişi-
lerin, kumar bağımlılığını tasdik 
eden ancak bu kişileri kısmi fiili 
ehliyetsizlik kapsamına almayan 
çok sayıda bilirkişi raporu olduğu-
nu ifade eden Graz’lı avukat: “İşte 
bu nedenle, oyunlarda kaybedilen 
paralar için geri ödeme talep edile-
miyor.” dedi.

 Novomatic galibiyetten 
emindi

 
Avukat Horwath, 200.000 

Euro’dan daha az bir rakamda uz-
laşma teklifinde bulunduklarını 
ancak savunmanın bunu kabul 
etmediğini, zira zaferlerinden 
emin olduklarını ifade etti. Sonuç 
olarak Novomatic Grup, davacıya 
222.300 Euro tutarında tazminat 
ödedi.  

 Avusturya Basın Ajansı’nın 
(APA) sorularını yanıtlayan 
Novomatic: “Münferit durum-
larda ve eski hukuki yapıya gö-
re, bilindiği üzere isimsiz olarak 
oyunlara katılım mümkündü. 
Oyun sözleşmeleri bağlamında 
kısmi fiili ehliyetsizliğin, bilir-
kişi prosedürü ile tespit edilebi-
lirliği göz ardı edilemez.” dedi. 
Novomatic Grup sözcüsü Hannes 
Reichmann, Viyana Yüksek 
Eyalet Mahkemesi’nin yakın ta-
rihli bir başka kararında davacı-
nın davayı kaybettiğine, zira söz 
konusu davada Novomatic’e ait 
herhangi bir usulsüzlüğün sap-
tanmadığına ve davacıya yönelik 
fiili ehliyetsizlik tespitinin olma-
dığına dikkat çekti.

222.300 Euro tazminat
Slot makinaları olarak da bilinen kumar oyunu makinalarında yaklaşık 300.000 Euro kaybeden 
kadın, iki yıllık hukuki mücadelenin galibi oldu. Küresel düzlemde şans oyunları endüstrisinin 
başını çeken Aşağı Avusturya merkezli şans oyunu şirketler topluluğu Novomatic, tazminata 
mahkum edildi. Admiral kumar salonlarının sahibi olan Novomatic oyun makinalarında bin-

lerce Türkiye göçmeninin yüzlerce milyon Euro kaybettiğini, iflas edip bunalıma düştüklerini ve 
yuvaların yıkıldığını iddia eden Mustafa K. adlı bir kumar bağımlısı: “En yakın arkadaşım bu 

kumar makinaları yüzünden intihar etti.” dedi.

Novomatic - Admiral’den kumar bağımlısına:



İşte cevabı: Türkiye’ye kıyas-
la epey sakin günler geçiren 
Norveç’in gündemi kış lastik-
leri ve çiftlikten kaçan 30 inek. 
Hürriyet Gazetesi`nin verdiği ha-
bere göre Norveç’in en büyük ga-

zetesi VG’nin bugünkü sürmanşe-
ti, “Polisten ‘kış lastiklerini takın’ 
uyarısı” şeklinde.

Gazetenin manşetinde, “Norveç 
‘yaşanabilecek en iyi ülke’ unva-

nını kaybetti” haberi var.
Ama Norveçliler için fazla üzül-
m eye  ge re k  yo k ,  z i r a  Ye n i 
Zelanda’nın ardından bu listede 
ikinci sırada yer alıyorlar.

(Türkiye aynı listede, Nikaragua, 
Moğolistan ve Arnavutluk gibi ül-
kelerin altında, 149 ülke arasında 
78. sırada)

Norveç gazetesi VG’de bugün ya-
yınlanan haberlere dönelim: 
Manşetin hemen altında “Kaygan 
yollar kazaları artıyor” başlığı 
dikkat çekiyor.

Diğer başlıklar ise şöyle:

-  B u z h o key i n d e  ş o k :  L i d e r 
Montreal fark yedi

- Dovre’de bir çiftlikten en az 30 
inek kaçtı

- Muz kabuklarını atmayın

- 20 dakikada yapabileceğiniz ye-
mek tarifleri

- Dudak kurumasına karşı 4 tüyo

- Trump: Jennifer Lopez’in deste-
ğine ihtiyacım yok

Türkiye gergin, Norveç’in ana
gündemi kış lastikleri ve inekler

Türkiye, tutuklamaları, terör eylemleri-
ni, internet yasaklarını, hızla artan dolar 

kurunu tartışırken, sosyal medyada “Acaba 
İskandinav ülkelerinde gündem ne?” sorusu 

paylaşılıyor.

W irbelndes Laub, spiegelnde Straßen, Nebelschwaden: 
Das alles bedeutet schlechte Sicht. Sehen und 
gesehen werden, kann im Straßenverkehr Leben 

retten. Reflektierende Kleidung hilft dabei.

Radfahrerinnen und Radfahrer, Fußgängerinnen und Fußgänger, vor 
allem Kinder sind bei trübem Herbst- oder Winterwetter besonders 
gefährdet. Sie sind im Straßenverkehr oft schlecht zu sehen. Mit 
reflektierenden Materialien an der Kleidung sind Fußgängerinnen und 
Fußgänger schon  aus 160 Metern im Abblendlicht eines Autos  zu 
sehen. Eine dunkel gekleidete Person erst aus 30 Metern Entfernung. 
Reflektierende Streifen können an Jackenärmeln, Hosen und Schuhen 
ebenso befestigt werden wie an Mützen und (Schul-)Taschen.

Für Lenkerinnen und Lenker ist es jetzt noch wichtiger die 
Geschwindigkeit den Fahrverhältnissen anzupassen. Und: volle 
Aufmerksamkeit auf die Straße! Bei schlechter Sicht schrumpfen 
Entfernungen. Da zählt jede Sekunde. 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
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Örnek Türk´ten tavsiyeler

Çocuklarımıza 
disiplinli  

olmayı 
öğretelim

Hayati Güngör, Viyana’da 
tüm Türkiye göçmenle-
ri için örnek bir yaşam 

sürüyor. Viyana’nın ünlü ote-
li Hotel de France’da, 26 yılda, 
tüm basamakları başarıyla tır-
manan ve nihayetinde yüzden 
fazla personelin işçi temsilcisi 
olan Hayati Güngör, otelin ade-
ta bel kemiği. Otel restoranı-

nın malzeme tedariki ve perso-
nelden sorumlu müdürü olarak 
görev yapan ve Avusturya va-
tandaşı bir Türk olarak otel ça-
lışanları tarafından sevilen ve 
sayılan biri olan 47 yaşındaki 
Hayati Güngör’ün mutlu bir ev-
liliği ve üniversitede okumakta 
olan iki de çocuğu var.

Başarılarıyla örnek bir va-

Hayati Güngör:
Ein Vorbild für unsere Jugend



7         Kasım 2016 – SAYI 183 17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

tandaş olan Hayati  Güngör 
Yeni Vatan Gazetesi’ne verdi-
ği röportajına, özellikle gençle-
re yönelik mesajları olduğunu 
söyleyerek başladı: “Otelde çı-
rak (lehrling) olarak çalışmaya 
başlayan Türk gençleri, ne ya-
zık ki disiplinsizlikten dolayı 
başarılı olamıyorlar. Otele aldı-
ğımız gençlerimiz, gerek işe za-
manında gelme gerekse bu mes-
leği ciddiye alma konularında 
sorunlar yaşıyorlar. Açıkçası, 
farklı kökenlere sahip diğer 
göçmenlerle bu kadar sorun ya-
şamıyoruz. Bu nedenle bütün 
aileleri; çocuklarına disiplinli 
olmayı, çevrelerine uyum gös-
termeyi ve kaba davranışlardan 
uzak durmaları gerektiğini öğ-
retmeleri konusunda uyarmak 
istiyorum. Bu çocuklar bizim 
geleceğimiz. Bunu en başta bir 
baba olarak söylüyorum.”

Türkiye’de birçok ilde otelci-
lik alanında eğitim alan Hayati 
Güngör, Hotel de France ote-
linde çalışmaya başladığında, 
şu anda çok sevdiği ve saydı-
ğı otelin en eski çalışanların-

dan biri olan Metin Özcan ile 
tanışıyor. Güngör gibi kendi-
si de Avusturya vatandaşı olan 
Metin Özcan, bugün otelin en 
sevilen barmeni ve garsonu ola-
rak görev yapıyor. Üç dil bi-
len Özcan da ailelere ben-
zer tavsiyelerde bulunuyor. 
Gençlerin mutlaka bir mes-
lek sahibi olmalarının öne-
mine dikkat çeken Özcan, 
Avusturya’nın eğitim siste-
minin iyi olduğunu ve ai-
lelerin de bundan istifade 
etmeleri gerektiğini ifade 
ettikten sonra şunları söyle-
di: “Benim de Türkiye göç-
meni çıraklarla ilgili tecrü-
belerim ne yazık ki çok iyi 
değil. Severek işe aldığımız 
bu gençleri yetiştirmek is-
tiyoruz. Maalesef gençleri-
mizle ilgili en büyük sıkın-
tımız, temel eğitimlerinin 
iyi olmaması. Bu konuda 
ailelere büyük görev düşü-
yor. Çocuklarımızın temel 
eğitimine önem verelim. 
Gençlerimizi, çırak olarak 
çalışmaya başladıklarında 

motive edelim ve başarılı 
olmaları için elimizden ge-
leni yapalım. Meslek sahi-
bi olmayan gençlerimizin, 
şu anda Avusturya’da şan-

sı sıfır. Zira hamallığın bile 
artık okulu var. Bu nedenle 
ailelerimiz, her şeyden ön-
ce çocuklarımızın eğitimine 
önem vermeli.” 
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AK Parti’nın yurtdışı teş-
kilatı olarak kabul edi-
len  Avus turya  UE TD 

ve MÜSIAD tarafından organi-
ze edilen toplantının sonun-
da, Avrupalı Türk Demokratlar 
Birliği (UETD) Avusturya Başkanı 
Cem Aslan ve Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Avusturya Başkanı Faruk Can’a, 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu tarafından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın imzalı fotoğrafı hediye 
edildi. 

Anadolu Ajansı haberi 
şöyle verdi:

Avrupa’da, Türkiye’de olduğu 
gibi sık sık terör saldırıları yaşan-
sa çok büyük tepkiler gösterileceği-
ni belirten Yeneroğlu, şöyle devam 
etti:

Yeneroğlu, PKK’nın Viyana so-
kaklarında cirit attığını vurgulaya-
rak terör örgütü mensuplarının dar-
be karşıtı eylemleri engellediklerini 
iddia etti. 

“Mukayese edilmesi durumun-
da Avrupa’da, Türkiye’de yaşanan-
ların onda biri yaşansa, örneğin 
Avusturya’da yaşansa, ben iddia 
ediyorum bu ülke totaliter bir ülke-
ye dönüşür. Şimdi Türkiye’ye ders 

vermeye çalışıyorlar, insan hakla-
rıymış, uygulamalarda kesinlik-
le bakın adım kadar eminim hiçbir 
hassasiyeti gözetmezler. Örneği or-
tada. Birkaç yüz mülteci karşısın-
da çöken bir topluluk, toplumsal 
yapı ve sistemden bahsediyoruz. 
Tamamıyla yalpalayan ve kendisini 
muhafaza edemeyecek hükümetler-
den bahsediyoruz.”

Avrupa’da, 15 Temmuz’daki 
darbe girişimine tepki gösterenle-
rin baskı altına alınmaya çalışıldı-
ğını ifade eden Yeneroğlu, “Başta 
Avusturya olmak üzere Avrupa’nın 
diğer ülkelerinde, ‘Bunu nasıl ters 
yüz ederiz, bu insanları nasıl baskı 
altında tutarız’ diye özel bir gayret 
sarf edildi.” diye konuştu.

Türkiye’de halkın 15 Temmuz ge-
cesi tankların önüne çıkmasının 
başka bir ülkede olması halinde on-
ların “demokrasi kahramanı” ilan 
edileceğini kaydeden Yeneroğlu, 
Avrupa basınına yansıyan haberle-
re göre, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a 
dönüşmesinin istendiğinin görül-
düğünü belirtti.

Yeneroğlu, “Sayın Cumhur-
başkanımızın dediği gibi bi-
zim tek dayanağımız milletimiz-
dir. Milletimiz arkamızda durduğu 
müddetçe bükülmemiz mümkün 
değildir.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

“Yaşadığınız ülkelerde siyasete 

aktif katılım sağlamalısınız”
Avrupa’daki Türklerin, yaşadık-

ları ülkelerde siyasete aktif bir şe-
kilde katılmalarının önemine dik-
kati çeken Yeneroğlu, aksi takdirde 
gelecekte daha sıkıntılı günler yaşa-
nabileceğini ifade etti.

Mustafa Yeneroğlu, Avrupa’nın 
ciddi anlamda sağa kaydığını be-
lirterek, “Bu noktada bizim sorum-
luluklarımız var. Kitle partilerinin 
içinde olmalı, kitle partilerinin kul-
landığı sağcı söylemi onlara bir ay-
na gibi göstermelisiniz.” ifadelerini 
kullandı.

Avrupa’da Müslümanlara yö-
nelik saldırıların artığını ve geçen 
yıl 156 saldırı olduğunu aktaran 
Yeneroğlu, “Demokrasi noktasında 
mangalda kül bırakmayanlar, bu 
konuda sus pus oluyorlar.” değer-
lendirmesini yaptı.

Türkiye’de 3 milyona yakın 
Suriyeli sığınmacının yaşadığına 
değinen Yeneroğlu, Kilis’te mevcut 
nüfustan daha fazla sığınmacı bu-
lunduğunu hatırlattı. Yeneroğlu, 
“Aynı durumu Avrupa’da düşünün; 
Salzburg gibi bir şehre var olan nü-
fusundan daha fazla insan göç ettiği 
takdirde orada kriz çıkar hatta FPÖ 
gibi Neonazi bir parti iktidara gelir-
di.” dedi.

Avrupa’nın, “Türkiye sığınmacı-
lara bakıyor.” diye rahat davrandığı-
nı kaydeden Yeneroğlu, bu konuda 

verilen sözlerin tutulmaması halin-
de Türkiye’nin de sorumluluklarını 
yerine getirmeyeceğini vurguladı.

Yeneroğlu, Avusturya’da 4 
Aralık’ta yapılacak cumhurbaşkanı 
seçiminde Türklerin hangi adayı ter-
cih etmesi gerektiğine ilişkin soru-
ya, “Ben Avusturya’da yaşasaydım, 
oyumu Hofer’in kazanmayacağı şe-
kilde kullanırdım. PKK ve sempati-
zanları ile mücadelenin yolu, par-
tilerde etkin rol alarak onlara karşı 
mücadele vermektir.” yanıtını verdi.

Türkiye ile Avusturya arasında-
ki ilişkilerin nasıl düzeleceğine iliş-
kin bir soru üzerine ise Yeneroğlu, 
şunları söyledi: “Avusturya, PKK’yı 
desteklemeye devam ettiği süre-
ce, burada her türlü propaganda 
yapmalarına müsaade ettiği süre-
ce, aynı zamanda Avusturya bizim 
vatandaşlarımızı ve Müslümanları 
ötekileştirdiği sürece ilişkileri-
mizin düzelmesi mümkün değil. 
Seçimden önce de zaten bir şey bek-
lemiyorum.”

D a h a  s o n r a  Ye n e roğlu , 
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 
(UETD) Avusturya Başkanı Cem 
Aslan ve Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Avusturya Başkanı Faruk Can’a, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın imzalı fotoğrafını hediye 
etti. (Anadolu Ajansı)

AKP Milletvekili Avusturya`yı 
Viyana’da topa tuttu!

Avusturya‘nın başkenti 
Viyana‘da Türk vatandaşlarıyla 

bir araya gelen AK Parti İstanbul 
Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 
programda yaptığı konuşmada 

Avusturya`yı topa tutarak adeta 
köprüleri attı.
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Kurier Gazetesi’nin ha-
berine göre Avusturya 
Parlamentosu, 10 Kasım 

Perşembe günü yapılan meclis otu-
rumunu, Türkiye’deki son tutukla-
ma dalgasını kınayan ve Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne katılım müzakere-
lerinin durdurulması isteğini içe-
ren yazılı bir açıklama ile kapattı. 
Açıklamada, aynı zamanda Kürt ba-
rış sürecinin yeniden etkinleştiril-
mesi çağrısında bulunuldu.

İlk olarak Avusturya Parla-
mentosu’nda Yeşiller Partisi’ni tem-
sil eden Kürt kökenli milletvekili 
Berivan Aslan tarafından imzalanan 
yazılı açıklamada, Türkiye’deki 
olayların artık sadece endişe yarat-
makla kalmadığı, çok daha korkutu-
cu bir yönde seyrettiği ifade edildi. 
Bu olayların bir adım daha öteye git-
mesi halinde, Türkiye’nin AB’ye ka-
tılım müzakerelerinin feshedilme-
si için hükümetin harekete geçmesi 
talebinde bulunuldu.

 
Yeşiller Partisi

 
 Yeşiller Partili Milletvekili 

Berivan Aslan, muhalif politika-
cıların ve gazetecilerin tutuklan-
masına karşı tepki gösterilmesi ve 

acil bir önlem olarak Türkiye’deki 
Avusturya Büyükelçisi’nin geri ça-
ğırılması gerektiğini ifade etti.

 FPÖ
 
Kısa adı FPÖ olan Avusturya 

Özgürlük Partisi lideri Heinz-
Christian Strache, altı parlamen-
to grubunun ortak açıklamasında-
ki ‘müzakerelerin durdurulması’ 
maddesinde ısrarcı bir tutum sergi-
ledi. Türkiye’deki insan hakları ih-
lalinin tolere edilemeyeceğini söy-
leyen Strache, bu işin bitirilmesini 
ve üyelik sürecinin sonlandırılma-
sını istedi.

 
SPÖ

 
Kısa adı SPÖ olan Avusturya 

S o s y a l  D e m o k r a t  P a r t i s i 
Parlamento Grup Başkanı Andreas 
Schieder ’e göre,  Avusturya 
Parlamentosu bu açıklama ile 
Türkiye’ye, Avrupa’ya ve dünyaya 
güçlü bir sinyal göndermiş oldu. 
Milletvekillerinin tutuklanması-
nın kayıtsız kalınacak bir şey ol-
madığını söyleyen Schieder, mev-
cut durum göz önüne alındığında 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye-

liğinin imkânsız olduğunu söyledi.
 

ÖVP
 
Kısa adı ÖVP olan Avusturya 

Halk Partisi Parlamento Grup 
Başkanı Reinhold Lopatka ise, te-
mel hak ve özgürlüklerin pazar-
lık konusu olamayacağını vur-
guladı ve Avrupa’nın, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın şantajlarına göz yum-
maması gerektiğini söyledi.

 
NEOS

 
NEOS Partisi Parlamento Grup 

Başkanı Matthias Strolz, Türkiye gi-
bi komşularla iyi ilişkiler içerisinde 
olmanın Avrupa açısından önemi-
ni vurguladı, ancak dik duruşun da 
korunması gerektiğini belirtti.  

 
Stronach Takımı

 
S t r o n a c h  T a k ı m ı ’ n ı n 

Parlamento Grup Başkanı Robert 
Lugar, siyasi yönetim ve halk ara-
sındaki ayrıma dikkat çekti ve 
Türkiye Hükümeti’ne yönelik eleş-
tirilere rağmen, Türk halkına el 
uzatılması gerektiğini söyledi. 

Avusturya Parlamentosu 
AK Parti hükümeti 

konusunda birleşti
Avusturya Parlamentosu’nu 

oluşturan tüm parti 
grupları, Türkiye’nin AB’ye 

katılım müzakerelerinin 
durdurulması ve tutuklanan 

muhalif politikacıların 
ve gazetecilerin serbest 

bırakılması için ortak bir 
açıklamaya imza attı. Bu 

işin öncülüğünü ise Yeşiller 
Partisi adına Kürt asıllı 

olduğunu söyleyen Berivan 
Aslan ve SPÖ Parlamen-
to Grup Başkanı Andreas 

Schieder üstlendi.
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Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi 
Üyesi Mag. Barbara Schwarz, 
Emniyet Müdürü Temsilcisi 
Franz Popp ve Aşağı Avusturya 
kadın danışma merkezleri sözcü-
sü Elisabeth Cinatl, “Şiddet mağ-
duru kadınlar, çözümler, başvuru 
merkezleri ve girişimler” teması 
çerçevesinde St. Pölten’de düzen-
lenen basın toplantısında, Aşağı 
Avusturya’nın kadına yönelik şid-
detle mücadele ağı hakkında bil-
gi verdi.

Eyalet Meclis Üyesi Barbara 
Schwarz: “Şiddetin her biçimi-
ne karşı, 25 Kasım Uluslararası 
K a d ı n a  Yö n e l i k  Ş i d d e t l e 
Mücadele gününden başlaya-
rak 10 Aralık Uluslararası İnsan 
Hakları gününe kadar sürecek 
bir kampanya gerçekleştirilecek.” 
dedi. Kadına yönelik şiddetin, ka-
dınların kendi evleri de dahil ol-
mak üzere her alanda kendini 
gösterdiğini söyleyen Schwarz, 
istatistiklere göre 15 yaşından 
itibaren her beş Avusturyalı ka-
dından birinin şiddete ve/veya 
şiddet tehdidine maruz kaldığı-
nı ifade etti. “2015 yılında, Aşağı 
Avusturya şiddet önleme mer-
kezlerine, %24’ünü göçmen kö-
kenli vatandaşların oluşturduğu 
2100’den fazla başvuru yapıldı.” 
diyen Schwarz, bu kadınların 
eşleri tarafından fiziksel, cinsel 
ve/veya sözlü, her türde şidde-

te maruz bırakıldıklarını belirt-
ti ve sözlerini: “Şiddet, sıklıkla 
sözle başlar.” şeklinde sürdür-
dü. 25 Kasım Uluslararası Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele günü-
nün bu gerçeğe dikkat çektiğini 
ifade eden Schwarz, yeni bir ön-
lem olarak, Aşağı Avusturya’da, 
11 farklı dilde, şiddetin nedenle-
ri, müşterek hayattaki belirsizlik-
ler vb. konulara değinen ‘Kadına 
yönelik şiddete karşı yardımlaş-
ma’ temalı bir broşür yayınladık-
larını açıkladı.

“Şiddet mağduru kadınlar, çözümler, başvuru mer-
kezleri ve girişimler” teması çerçevesinde konuşan 
Schwarz: “Yeni etkinlikler, cesaret veriyor.” dedi.

NÖ bietet 
dichtes Netz 

an Initiativen 
gegen Gewalt 

an Frauen

Aşağı 
Avusturya 

kadına yöne-
lik şiddetle 

mücadele ağı
Schwarz: Neue Veranstaltungsreihen 
sollen Mut machen

Das dichte Netz an Initiativen 
gegen Gewalt an Frauen im 
Bundesland Niederösterreich 
stand am heutigen Donnerstag im 
Zentrum einer Pressekonferenz 
in St. Pölten, bei der Landesrätin 
Mag. Barbara Schwarz gemein-
sam mit Landespolizeidirektor-
Stellvertreter Franz Popp und 
Elisabeth Cinatl, Sprecherin der 
Frauenberatungsstellen NÖ, zum 
Thema „Frauen als Opfer von 
Gewalt  -  Auswege, Anlaufstellen 
und Initiativen” berichteten.

 „Am 25. November, dem ‚Inter-
nationalen Tag gegen Gewalt  
a n  F r a u e n ‘ ,  f i n d e t  
der Auftakt für eine Kampagne 
gegen jede Form von Gewalt 
statt, die bis zum 10. De-zember, 
dem ‚Internationalen Tag der 
Menschenrechte‘, dauert”, sag-
te Landesrätin Schwarz. Gew 
alt gegen Frauen finde immer noch 
im unmittelbaren Umfeld, in den  
eigenen vier Wänden, statt. 
Statistisch gesehen habe jede  
fünfte Österreicherin seit ihrem  
fünfzehnten Lebensjahr Erfahr-
ung mit Gewalt bzw. mit der 
Androhung von Gewalt. „Im 
Jahr 2015 hat es über 2.100 
Beratungsgespräche in den 
G e w a l t s c h u t z z e n t r e n  i n 
Niederösterreich gegeben, davon 
hatten 24 Prozent der Klientinnen 
einen Migrationshintergrund”, 
betonte sie. Es gebe körperliche, 
sexuelle Gewalt sowie psychische 
Gewalt, was das Heruntermachen 
eines Partners beinhalte. „Gewalt 
beginnt sehr oft mit der Sprache”, 
hielt die Landesrätin fest. Wir 
haben als neue Maßnahme im 
Bundesland Niederösterreich ei-
nen Folder zum Thema „Hilfe 
bei Gewalt an Frauen” in elf vers-
chiedenen Sprachen publiziert. 
Ursachen für Gewalt seien u. a. 
unklare Perspektiven in einer 
Lebensgemeinschaft, so Schwarz.
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56 % aller Studienanfänger

das sind 42.504 Studierende, wählen 
die 20 beliebtesten Fächer von derzeit 
1.076 unterschiedlichen Curricula 
(Bachelor- und Masterstudien) an 
österreichischen Universitäten. 
Die 20 Fächer mit den wenigsten 
Studienanfängern vereinen 
gerade einmal 214 Studierende.

www.bmwfw.gv.at       
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İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun 
1960’larda Almanya’ya giden 
işçilere verdiği öğütler,  onur 

ve haysiyete ne kadar önem ve-
rildiğini gösteriyor. Utanma duy-
gusu olmayan bir  toplum böyle 

samimi bir metin yazamaz. O dö-
nemde kim böyle bir tavsiye met-
ni yazılmasını önerdi ise tebrik 
etmek lazım. Her toplum eğitil-
meye muhtaçtır. Bu ihtiyaç gö-
rülmüş ve adım atılmış o dönem.

Şimdi kimsenin kimseye “onur-
lu ol” diyecek yüzü kalmadı. 
Twitter’da diasporatürk hesa-
bından paylaşılan bu tavsiyele-
rin yanı sıra çok güzel fotoğraflar 
da bulunuyor. Bu fotoğraflarda, 

kavak ağacından yaptığı yay ile 
Amsterdam sokaklarında okçu-
luk oynayan bir çocuğu görebile-
ceğiniz gibi Berlin duvarının di-
bine ektiği sebzeleri çapalayan 
Ayşe Teyze’yi de görebilirsiniz.

Avusturya`ya 1960 ile 1970 yılları arasında gelenler hala hatırlıyor. Eski adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu, şimdiki adıyla 
İŞKUR, 1960’larda Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilere ilginç ve güzel tavsiyelerde bulunmuş.

İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun 1960’larda 
Almanya’ya Giden İşçilere Verdiği Öğütler!
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Bir dönem kısa adı ÖVP 
olan Avusturya  Halk 
Partisi’nin başkanlığı ya-

pan ve Avusturya’nın ÖVP’li eski 
bakanlarından biri olan efsane-
vi politikacı Erhart Busek Viyana 
Ekonomik Forumu Başkanı ola-
rak, Marmara Vakfı Başkanı 
Akkan Suver ve Neue Welt Verlag 
Yayın Evi ve Yeni Vatan Gazetesi 
sorumlusu Birol Kılıç’ı maka-
mında kabul etti. Ünlü politikacı 
Busek, Akkan Suver ve Birol Kılıç 
ile Türkiye konusunda fikir alışve-
rişinde bulundu. Türkiye’deki ge-
lişmeler hakkında sorular soran 

Busek: “Türkiye’den gelecek üni-
versite mezunlarına ve/veya sa-
nat alanında eğitim almış kişile-
re, Avusturya’nın derhal oturma 
ve çalışma izni vermesini destek-
liyorum. Türkiye’den gelecek eği-
timli bireylerin, Avusturya’daki 
üniversitelerde ve/veya istedikle-
ri pozisyonlarda kariyerlerine de-
vam ederek bilime ve sanata kat-
kı sağlamalarını istiyorum. Ben 
bu konuda yardımcı olmaya hazı-
rım.” dedi.

Busek, Türkiye – Avusturya 
ilişkileri hakkındaki düşüncele-
rini ise şöyle ifade etti: “Benim 

tek isteğim, kendi partimden 
olan Avusturya Dışişleri Bakanı 
Sebastian Kurz’un, Türkiye konu-
sunda ağzını kapatması. Türkiye 
bizim için önemli bir ülke. Geçmişi 
ve geleceği ile Avusturya’nın 
Türkiye konusunda, ne olursa ol-
sun, köprü kuran, dostça uyaran 
ve yapıcı eleştirilerde bulunan 
bir pozisyonda olması gerekiyor. 
Bu pozisyon, tarihimizden, coğ-
rafyamızdan ve yüzyıllardır sü-
ren ilişkilerimizden ileri geliyor. 
Türkiye’yi kaybetmememiz gere-
kiyor. Türkiye’nin stabil ve güçlü 
olması gerekiyor.” 

Neue Welt Verlag Yayın Evi ve Yeni 
Vatan Gazetesi tarafından yayınla-
nan 800 sayfalık “Orient & Okzident” 
adlı kitabı inceleyen Busek: “Bilim 
Akademisi tarafından hazırlanan 
bu kitap, çok ciddi bir eser. Okumak 
ve detaylıca incelemek isterim.” de-
di. Marmara Vakfı Başkanı Akkan 
Suver, vakıflarına ve Türkiye’ye gös-
terdikleri dostluktan dolayı Busek’e 
teşekkürlerini sundu ve bir teşekkür 
plaketi verdi. Busek de aynı şekilde, 
Suver’e bir teşekkür plaketi ile birlik-
te teşekkürlerini iletti. Görüşmeye 
Viyana Ekonomi Müdürü ve eski 
Bulgaristan Büyükelçisi de katıldı. 

Busek’ten şaşırtıcı çıkış

ELGA - Elektronik Sağlık Kaydı Sistemi
Kısa adi ELGA olan Elektronik sağlık kaydı sistemi, hastalara ilişkin güncel bulguların ve ilaç 

listelerinin bilgisayar ortamında toplanarak gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bir bilgi 
platformudur. ELGA - Elektronik Sağlık Kaydı Sistemi: Tüm bulgular tek bir platformda.

Kişisel ELGA sistemine, www.
gesundheit.gv.at internet adresi 
üzerinden, mobil imza ya da va-
tandaşlık kartı ile güvenli erişim 
sağlanabilir. 

Hastaların yanı sıra doktorlar, 
hastaneler ve eczaneler de tanı ve 
tedavi için gerekli olduğu takdirde, 
hastalara ilişkin önemli sağlık bil-
gilerine ELGA üzerinden ulaşabilir. 

Sorularınız için, Pazartesi – 

Cuma günleri 07.00 - 19.00 saatle-
ri arasında 050 124 4411 numaralı 
ELGA servis hattını arayabilir ya da 
daha fazla bilgiye internet üzerin-
den www.gesundheit.gv.at (ELGA-
Portal Erişimi) veya www.elga.
gv.at adreslerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.elga.gv.at
https://www.gesundheit.gv.at/

Portal.Node/ghp/public
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Avusturya’nın, kısa adı SPÖ 
olan Sosyal Demokrat Partili 
Başbakanı Christian Kern, geçti-
ğimiz günlerde Almanya’nın haf-
talık haber dergisi Focus’a verdiği 
bir röportajda, FPÖ’lü politikacı 
Norbert Hofer’in Aralık ayı başın-
da gerçekleştirilecek olan cum-
hurbaşkanlığı seçimini kazan-
masının, FPÖ’nün iktidara gelme 
sürecinin ilk adımı olacağını ifa-
de etti.  Kern: “FPÖ’nün hedefi, 
başbakanlığı da almak.” dedi.

 Sağ popülizm ile mücadele-
nin, sağ popülist partileri tak-

lit ederek başarıya ulaşmasının 
mümkün olmadığını söyleyen 
Başbakan Kern, insanların güven-
lik ve entegrasyona ilişkin kaygı 
ve korkularının ciddiye alınması 
gerektiğini belirtti. Kern: “Biz sos-
yal demokrat partiler, mülteci tar-
tışmaları ile seçim kazanamayız. 
İnsanların beklentileri doğrultu-
sunda bir şeyler yapmazsak, açık-
ça seçimi kaybederiz.” dedi.

 Koalisyonun tutumu, 
FPÖ’yü güçlendirdi

 B eş  ay  öncesine kadar  
Avusturya Demiryolları İşlet-
mesi’nin (ÖBB) üst düzey yöneti-
cisi olan ve Mayıs 2016’da SPÖ ve 
kısa adı ÖVP olan Avusturya Halk 
Partisi koalisyon hükümetinin 
başına geçerek başbakanlık göre-
vini yürütmeye başlayan SPÖ’lü 
Chirstian Kern, FPÖ’nün bu ka-
dar güçlenmesinin ilk sorumlu-
sunun, koalisyon bileşenleri ol-
duğunu söyledi.

 Almanya’nın koalisyon hü-
kümetini oluşturan, merkez sağ 
parti CDU (Hristiyan Demokrat 

Birliği) ve sosyal demokrat par-
ti SPD’nin (Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi) de benzer bir 
kriz içine düşebileceğine ve siya-
si yelpazede hiçbir alternatifleri-
nin kalmayabileceğine dikkat çe-
ken, ancak Almanya’nın aşırı sağ 
partisi AFD’nin (Almanya için 
Alternatif) bunun için henüz yete-
rince olgunlaşmadığını da sözle-
rine ekleyen Kern, Avusturya’nın 
aşırı sağ partisi FPÖ yapılanması-
nın niteliğini şu sözlerle ifade et-
ti: “AFD’ye kıyasla FPÖ bir pazar-
lama dehası.”

SPÖ uyanıyor
FPÖ iktidara 

koşuyor

Avusturya Başbakanı Christian Kern, kısa 
adı FPÖ olan Avusturya’nın aşırı sağ partisi 
Avusturya Özgürlük Partisi’nin tek hedefinin 

cumhurbaşkanlığı olmadığını söyleyerek, 
olası FPÖ iktidarına karşı uyarıda bulundu. 
Bu arada Viyana SPÖ’de birbirini sağ ve sol 

olarak ayıran iki grup oluşmuş durumda. 
SPÖ Viyana’da FPÖ’ye yakın duran Ludwig 
grubu ile solu temsil eden Wechsely grubu 

arasındaki entrikalı savaş, her alanda ken-
dini gösteriyor. Gazeteler ikisinin de Başkan 

Häupl`dan sonra SPÖ Viyana`nın başına 
gelme ihtimalinin düşük olduğunu yazdı.



 Laktoz duyarlılıĝında 
    tavsiye edilir
  

 GAZİ´nin deĝişmeyen
    dolu tadı  
  

 Rahatsızlıklarınız sona
    ersin ve yaşam kaliteniz
    artsın
    

 Deĝerli besin maddeleri
    ve mineraller içerir
    

 Önemli kalsiyum içerir
  

 Laktoz duyarlılıĝı olma-
    yanlar içinde uygundur

GAZİ – Seni dü‚ündüÌümüz için. 
Daha fazla bilgi için: www.gazi.de
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Cumhuriyet Bayramı Resep-
siyonu’na, başta Salzburg ol-
mak üzere, Yukarı Avusturya, 

Tirol ve Kärnten Eyaletlerinden eko-
nomi, ticari, akademik ve sanat çev-
releri ile Türk Sivil Kuruluşlarının 
temsilcileri ve vatandaşlardan olu-
şan geniş bir davetli grubunun ka-
tıldığı görüldü. 

C u m h u r i y e t  B a y r a m ı 
Resepsiyonu’nda, Mozarteum 
Üniversitesinde eğitim gören 
Türk öğrencilerin oluşturduğu 
müzik grubunun iki ülke marş-
larını icra etmesinin akabin-
de Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın 
Türkçe ve Almanca mesajı okun-
du. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

mesajının ardından Başkonsolos 
Gürsel Evren tarafından günün 
anlam ve önemini belirten kısa ve 
özlü bir konuşma yaptı.

R e s e p s iyo n ,  M o z a r t e u m 
Üniversitesi öğrencilerinden 
oluşan müzik grubunun Türk 
Anadolu ezgileri ve uluslararası 
bestecilerin eserlerini icra ettikle-

ri 40 dakikalık bir konserle takdir 
topladı. 

 Resepsiyonun gerçekleştiril-
diği “Kavalierhaus” binasının ön 
cephesine Türk bayrağının yan-
sıtılmasıyla oluşturulan anlamlı 
görüntünün, resepsiyona katılan 
vatandaşlarca  beğeniyle karşılan-
dığı öğrenildi. 

Salzburg’ta Cumhuriyet’in 
93.üncü kuruluş yıldönümü 

çoşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyet`in kuruluşunun 93. yıldönümü, 28 Ekim Cuma akşamı Salzburg 
Başkonsolosluğunca Salzburg’un önde gelen prestijli mekanlarından olan “Kavalierhaus Klessheim”da 

düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Devir değişti: Türkiye`den mutsuzluktan 
kaçanlara gel Yunanistan’da yaşa daveti!

Türkiye`de milyonlarca in-
san hallerinden oldukça mem-
nun. Ama milyonlarca insan ise 
kendisini bir hapiste hissediyor 
ve çok mutsuz. Bundan üç yıl ön-
ce Yunan vatandaşları ekonomik 
ve siyasi kriz nedeni ile ülkele-
rinden kaçıyordu. Kaçanlar ara-

sından Türkiye’yi tercih edenler, 
Almanya ve Avusturya’da olumlu 
haberler ile duyuruluyordu. Şimdi 
ise sayısı son bir yılda artan ve 
Türkiye’den kaçmak isteyen mut-
suz, eğitimli ve paralı vatandaşla-
ra “Yunanistan’a gel, yatırım yap, 
oturum izni al.” diyen web siteleri 

var. Sirtakinvest adlı bir yatırım si-
tesinin daveti şöyle: “İster oturum 
almak için, ister çok karlı bir yatı-
rım yapmak için... Yunanistan size 
harika bir kapı açıyor... “

Sözü fazla uzatmadan sayfanın 
linkini verelim.

http://www.sirtakinvest.com/
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Avsuturya Bakanlar Kurulu 
tarafından 27.09.2015 tari-
hinde onaylanan ve acil du-

rumlarda hızlı karar alınabilmesi 
amacıyla hazırlanan güvenlik pa-
keti kapsamında yer alan en önemli 
tedbirlerden biri Avusturya ordusu-
nun güçlendirilmesi ve iç işlerinde-
ki görev ve yetkilerinin genişletil-
mesi olarak görülüyor ve hükümet 
bu tedbirin sebebini, ulusal barışve 
milli güvenlik üzerindeki göç, mül-
teci ve terör tehdidi olarak açıklı-
yor. Avusturya Anayasayı Koruma 
ve Terörle Mücadele Dairesi’nin eski 
Müdürü Dr. Gert R. Polli ‘Deutsche-

Wirtschafts-Nachrichten’ gazetesi 
için (Alman ekonomi haberleri) ka-
leme aldığı yazısında,” Her ne kadar 
resmi olarak, son yıllardaki güven-
lik politikalarıyla ilgili deneyim-
lerin, hükümetin kriz yönetimin-
de yapısal zaaflara sahip olduğunu 
göstermesi nedeniyle güvenlik pa-
ketinin iyileştirilmesi gerektiği ifade 
edilmiş olsa da, aslında bu paketin 
yalnızca yürütme gücünün yükünü 
hafifletmek için değil, aynı zaman-
da da ordunun iç işlerindeki yetki-
lerinin genişletilebilmesi amacıyla 
hazırlandığını” ifade etti. Ekim 2016 
ayı sonuna kadar, Avusturya savun-

ma bakanlığı ve içişleri bakanlığı ön-
derliğindeki bir uzman grubunun 
yaklaşık bir yıl önce bakanlar kuru-
lu tarafından onaylanan güvenlik 
paketinin pratikteki mevcut düzen-
lemelerine ilişkin bir rapor sunma-
sı bekleniyor. Güvenlikle ilgili karar 
alma sürecine yönelik yapılması ge-
reken yapısal düzenlemeler ise ge-
cikmiş durumda.Meclisin onayına 
sunulmaya hazırlanan güvenlik pa-
ketinin amiral gemisinin milli gü-
venlik kurulunun; başbakan, baş-
bakan yardımcısı, içişleri, savunma 

ve maliye bakanlarından oluşturul-
ması planlanan ‘güvenlik kabinesi’ 
olduğu görülüyor. Her ne kadar ge-
lecekteki hükümet temsilcilerinin, 
kurulması planlanan bu kabineyi 
bir araç olarak kullanarak siyasi çı-
kar sağlamasının engellenmesi için 
başbakana kabine içerisinde politik 
bir yetki verilmemesi gerektiği he-
saba katılmış olsa da, sona doğru 
ilerleyen bir hükümetin bu şekilde-
ki uzun vadeli taahhüt ve tasarrufu, 
geride Avusturya’ya iç işlerinde güç-
lü bir ordu bırakacağa benziyor.

Avusturya iç savaşa 
mı  hazırlanıyor?

Avusturya, orduya ilk kez iç işlerinde öncü bir rol vermeye 
hazırlanıyor. Hükümet, mülteci krizinin yarattığı değişim-
lerin, sosyal huzursuzluğu da beraberinde getirmesinden 

mi endişe ediyor? Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle 
Mücadele Dairesi’nin eski yöneticisi Dr. Gert R. Polli 

‘Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten’ gazetesi için (Alman 
ekonomi haberleri) kaleme aldığı uzun analizinin özetini 

Yeni Vatan Gazetesi Türkçe diline çevirdi.

HABER 7`nin verdiği habere 
göre İspanya’nın doğusundaki 
Katalonya özerk yönetimindeki 
Berga kasabasının kadın bele-
diye başkanı Montse Venturos, 
ayrılıkçı girişimleri ve mahkeme 
çağrısına kayıtsız kalması nede-
niyle gözaltına alındı.

EVİNE OPERASYON 
DÜZENLENDİ

İspanyol haber ajansı EFE, yak-
laşık 16 bin nüfuslu Berga ka-
sabasının belediye başkanının 
bu sabah polis tarafından evine 
düzenlenen operasyonda gözal-

tına alındığını duyurdu.

AYRILIKÇI FLAMA ASTI

Katalonya’da ayrılıkçı girişimle-
re öncülük eden radikal sol gö-
rüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) 
partisinden Montse Venturos 
adlı kadın belediye başkanının, 
İspanya’da geçen yıl 20 Aralık’ta 
yapılan genel seçimlerde ve 27 
Eylül’de Katalonya’daki yerel 
parlamento seçimlerinde bele-
diye binasının girişine asılan 
ayrılıkçı Katalonya flamasın-
dan dolayı soruşturulduğu be-
lirtildi.

MAHKEMENİN 
DAVETLERİNE CEVAP 

VERMEDİ

Polis kaynakları, mahkeme-
nin ifade vermesi için kendisi-
ne yaptığı davetlere bu zama-
na kadar cevap vermeyen ve 
hakimin karşısına çıkmayı red-
deden Venturos’un ifadesinin 
alınması için gözaltına alındı-
ğı ve mahkemeye çıkarılacağı-
nı bildirdi.

“İTAATSİZLİĞE DEVAM 
EDECEĞİM”

B u  a r a d a  C U P  p a r t i s i , 
Venturos’un gözaltına alınıp 
mahkemeye çıkarılacak olması-
nı protesto etmek için Berga’da 
mahkeme binası önünde ey-
lem yapılması çağrısı yap-
tı. Hakkındaki soruşturma-
dan dolayı hakim tarafından 
iki kez ifade vermeye çağırı-
lan Belediye Başkanı Venturos, 
belediyenin internet sitesin-
den yaptığı yazılı açıklamada, 
“İtaatsizliğe devam edeceğim 
ve mahkemeye gitmeyeceğim. 
Sadece halkın önünde hesap 
veririm.”ifadesini kullanmıştı.
(HABER 7)

İspanya’da Katalan Belediye Başkanı 

Montse Venturos 
bölücülükten gözaltında

Katalonya yönetimindeki Berga kasabasının belediye başkanı, ayrılıkçı 
girişimlerinden ve mahkeme çağrısına itaatsizlikten göz altına alındı. Almanya ve 
Avusturya basını başta olmak üzere AB basınının tutuklamaya yer vermediği dik-
kat çekerken Avrupa Birliği siyasetçilerinden, Katalonya Belediye Başkanı Montse 

Venturos‘un gözaltına alınmasına yönelik herhangi bir tepki gelmedi.
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Hız limiti  ihlali,  her zaman 
ölümcül trafik kazalarının ana 
nedenlerinden biri olmuştur. 
2015 yılında, hız limiti ihlali-
nin sebep olduğu toplam 90 
ölümcül trafik kazası meydana 
geldi. Bu tehlikeye dikkat çek-
mek için Ulaştırma Bakanlığı, 
“ Ka d e r i n i  k e n d i n  yö n l e n -
dir” temasıyla bir kampanya 
başlattı.  Televizyon ve sine-
malarda yayınlanacak kam-
panya videosunun tanıtımını 
yapan Ulaştırma Bakanı Jörg 
Leichtfried: “Araç hızınız, tra-
fikte ölüm ve yaşam arasındaki 
kararı verir. Bu nedenle; hava, 
görüş mesafesi, yol şartları vb. 
durumlar için belirlenen hız li-
mitlerine uyulması çok önem-
lidir. Bu kampanya ile dikkat 
çekmek istediğimiz konu da 
budur.” dedi.

 
Yaralanmayla sonuçlanan 

tüm kazaların %14’ü, ölümle 
sonuçlanan kazaların ise dört-
te biri, yanlış hız seçimleri ne-
deniyle meydana geliyor. Çevre 
yollarında ise hız limiti ihlali, 
ölümcül trafik kazalarının bir 
numaralı sebebidir. Avusturya 
Trafik Güvenliği Kurulu (KFV) 
Yöneticisi Othmar Thann: “Bu 
konuda bilinç oluşturmak çok 
önemli. Zira bu bilinç, trafik-
teki herkesin güvenliğini art-
tırır.” şeklindeki sözleri  i le 
yürütülen yol güvenliği kam-
panyasının faydalarını vurgula-
dı ve kaza oranları ve hız ihlali 
ilişkisini ortaya koyan analizle-

rin, iyileşmenin sağlanabilece-
ğini gösterdiğine dikkat çekti.

Ulaştırma Bakanı Leichtfried ve Avusturya Trafik 
Güvenliği Kurulu (KFV) Yöneticisi Thann, hız limiti 

ihlalinin tehlikelerine dikkat çekmek üzere hazırlanan 
yeni kamu spotunu tanıttı.

Neue Kampagne macht auf Gefahren von nicht ange-
passter Geschwindigkeit aufmerksam - Verkehrsmi-

nister Leichtfried und KFV-Direktor Thann stellen den 
Fernseh- und Kinospot vor

Tempo 
anpassen  
auf allen 
Straßen

Hız 
limitlerine 

uymak hayat 
kurtarır

Nicht angepasste Gesch-
windigkeit ist nach wie vor ei-

ne der Hauptursachen für töd-
liche Unfälle im Straßenverkehr. 
Im Jahr 2015 endeten deshalb ins-
gesamt 90 Verkehrsunfälle töd-
lich. Auf diese Gefahr macht das 
Verkehrsministerium mit der ne-
uen Kampagne “Lenken Sie 
Ihr Schicksal selbst” aufmerk-
sam. “Die Wahl der passenden 
Geschwindigkeit entscheidet im 
Straßenverkehr über Leben und 
Tod. Darum ist es wichtig, die ei-
gene Fahrgeschwindigkeit an das 
vorgeschriebene Tempolimit so-
wie Wetter-, Sicht- und Fahr-
bahnverhältnisse anzupassen. 
Genau darauf machen wir mit un-
serer neuen Kampagne aufmerk-
sam”, erklärt Verkehrsminister Jörg 
Leichtfried im Rahmen der heutigen 
Präsentation des Kampagnenvideos 
in Wien.

Rund 14 Prozent aller Unfälle 
mit Personenschaden und knapp 
ein Viertel aller Unfälle mit 
Todesfolge lassen sich auf falsch 
gewähltes Fahrtempo zurück-
führen.  “Bewusstseinsbildung 
ist gerade bei der Thematik be-
sonders wichtig, da sie der 
Erhöhung der Sicherheit al-
ler Verkehrsteilnehmer dient”, 
bestätigt auch KFV-Direktor 
Othmar Thann den Nutzen von 
Verkehrssicherheitskampagnen 
zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit. Metastudien zeigen, 
dass gerade für die Thematik der 
Geschwindigkeit statistisch sig-
nifikante Verbesserungen bei 
Compliance und Unfallzahlen er-
zielt werden können.
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Türkiye karşıtı duruşu ile dik-
kat çeken AB ülkelerinden 
Avusturya’nın Dışişleri Bakanı 
Sebastian Kurz, Türkiye’nin “kır-
mızı çizgiyi aştığını” öne sürdü.

Sebastian Kurz, Ö1 Radyosu’na 
verdiği demeçte Türkiye’nin 
“kırmızı çizgiyi aştığını” savun-
du. “Gazetecileri ve muhalefet 
liderlerini hapsetmeye kalkı-

şan bir ülkenin AB’de yeri yok-
tur” ifadesini kullanan Kurz, 
Türkiye’nin AB’ye katılım müza-
kerelerinin sonlandırılmasını is-
tedi.

DW Türkçe’nin yansıttığı deme-
cinde mülteciler sorununa de-
ğinen Kurz, Türkiye’nin mülteci 
krizinde “güvenilir bir ortak” ol-
madığı iddiasında da bulundu.

Kurz: “Türkiye kırmızı 
çizgiyi aştı”

Türkiye karşıtı duruşu ile dikkat çeken AB ülkelerinden Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, 
Türkiye’nin “kırmızı çizgiyi aştığını” öne sürdü.

Avusturya Dışişleri  ve 
E n t e g r a s yo n  B a k a n ı 
Sebastian Kurz, biz yaban-

cı kökenli yeni Avusturyalıları 
sukutuhayale uğrattı ve üzdü. 
Bizler, entegrasyonla başladığı 
siyasi kariyerinde Kurz’a destek 
olduk, çünkü temiz iç politika ko-
nusunda güzel bir atmosfer oluş-
turmuş ve heyecan yaratmıştı.

Maalesef mülteci dalgasının ge-
tirmiş olduğu sorunlar ve iç huzur-
suzluğun sorumluları olarak görü-
len SPÖ – ÖVP koalisyon ortakları, 
cumhurbaşkanlığı seçimleri bağla-
mında, büyük bir popülarite ve oy 
kaybına uğradılar. 

Koalisyonun büyük ortağı SPÖ 
Başkanı ve Başbakan Werner 
Faymann istifa edip, görevinden 
çekildi. Sayın Kurz’un üyesi oldu-
ğu muhafazakar parti ÖVP de bun-
dan nasibini aldı. Bu çalkalanma-
lar, Sayın Kurz’a ÖVP başkanlığına 
giden yolu da açtı. 

Bu atmosfer içerisinde Sayın 
Kurz, yabancı karşıtı bir parti olan 
FPÖ’yü örnek alarak ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  an-
tidemokratik icraatlarından da 
faydalanarak, karşıt bir söylem 
ve politika geliştirdi. İngiltere’de 
Brexit taraftarlarının yaptığı gi-
bi, Türkiye ve AB üyeliğini bir 

araç olarak kullanmaya başladı.  
Öyle ki, Türkiye karşıtı söylemle-
ri ve politikaları AB’yi rahatsız et-
meye başladı. Bratislava’da yapı-
lan son AB toplantısında, tek bir 
AB ülkesi, Kurz’un Türkiye politi-
kasını desteklemedi ve Kurz yal-
nız kaldı.

Sayın Kurz, AKP Hükümeti ve 
Erdoğan ile anlaşmazlıkları ne 
olursa olsun, 80 milyon Türkiye 
vatandaşının ve Avusturya’da 
yaşayan 300 bine yakın Türk kö-
kenli insanın menfaat ve düşün-
celerini de göz önünde bulun-
durmakla yükümlüdür. Popülist 

söylemlerle, tüm bu insanları ve 
bizi rencide ediyor. Sırf partisinin 
oy kaybını engellemek için bizi 
kara koyun olarak kullanmasın-
dan üzgünüz ve rahatsızız.

Biz, Avusturya Devleti ve bura-
daki tüm insanlarla barış içinde 
yaşamak istiyoruz, çünkü her yö-
nüyle Avusturya’nın bir parçasıyız. 
Avusturya Devleti’ne ve buradaki 
insanlara gösterdiğimiz saygının 
aynısını, bizim de Avusturya siya-
silerinden beklemek hakkımızdır.

Saygılarımla,
 Dipl.-Ing. Kufi Seydali

Okuyucu Mektubu-Kufi Seydali:

“Popülist 
söylemler bizi  

rencide ediyor”
“Kurz, popülist söylemlerle bizi rencide ediyor. 

Avusturya Devleti’ne ve buradaki insanlara gösterdi-
ğimiz saygının aynısını, bizim de Avusturya siyasile-

rinden beklemek hakkımızdır.” Kufi Seydali Sebastioan Kurz´u eleŞtirdi
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Cu m h u r b a ş ka n ı  Re ce p 
Tayyip Erdoğan, başba-
kan olduğu 2013 yılın-

da, “Eğer devlet adına özür di-
lenecekse, böyle bir literatür 
varsa, ben özür dilerim, diliyo-
rum.” demiş ve ardından yoğun 
bir Dersim tartışması başlamış-
tı. Erdoğan aynı toplantıda, 9 
Ağustos 1939 tarihli bir belgeyi 

de göstermiş ve bu belgeye göre 
13 bin 806 kişinin öldürüldüğü-
nü ifade etmiş ve devletin arşiv-
lerinde konuyla ilgili döneme ait 
çok sayıda belge olduğunun altı-
nı çizmişti.

Tecrübei ve acar gazeteci Ferit 
Demir’in Tunceli ilinden muha-
bir olarak aktardığı tecrübele-

rinde, Türk basınında 2013 yılı-
na kadar ‘Dersim İsyanı’ olarak 
geçen ve devamlı üzeri kapa-
nan konunun, zaman başbaka-
nı Erdoğan’ın ‘Dersim Katliamı’ 
ve “Gerekirse devlet adına özür 
dileriz. Burada ben diliyorum.” 
demesinin ardından basında 
‘Dersim Katliamı’ olarak anıl-
maya başlaması, aslında 1938 

yılından 2013 yılına kadar böl-
genin insanları ve tarihi ger-
çekleri yaşamış kişiler tarafın-
dan bilinen, anlatılan ancak 
uzmanlar tarafından bilinip ko-
nuşulmayan, üzeri kapatılan 
bir gerçeğin artık konuşulmaya 
başlanmasını ve adının ‘Dersim 
Katliamı’ olarak konulmasını 
sağladı.

‘Dersim 38: Ne oldu? 
Niçin oldu?’

“Dersim Doğa ve Kültür Derneği” tarafından 
13 Kasım Pazar günü düzenlenen ‘Dersim 38: 
Ne oldu? Niçin oldu?” başlıklı sempozyumda, 

Türkiye’den tarihçi ve yazar Erdoğan Aydın, 
Doğan Haber Ajansı temsilcisi Ferit Demir ve 

dernek adına Hasan Aslan konuştu. ‘Pir Seyid 
Rıza’ anıldığı dikkat çeken Seyid Rıza anısı-

na yapılan saygı duruşundan sonra çıraların 
yakıldığı geceye ‘Sevgiye ve barışa vesile olsun. 

Hu gerçeğin demine hu ya Ali, ya Muhammed 
ya Allah’ denilerek başlandı ve ‘Barış, kardeş-

lik dua edelim’ dendi. Gecede, sülalesinden 
1938 yılında 165 kişiyi kaybettiğini ifade eden 
ozan Delil Hıdır, saz eşliğinde değişik kılam, 
ağıt ve ezgiler dile getirdi. Toplantı alanında 
“Dersim Doğa ve Kültür Derneği” dışında hiç 

bir partinin ve örgütün flaması, reklamı ve slo-
ganının olmadığı görüldü.
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 Ferit Demir şunları ifade etti: 
“Tunceli insanının bayrak, top-
rak sorunu olmadığını bugüne 
kadarki tüm tecrübelerimle söy-
leyebilirim. Ülkelerini, vatan-
larını ve tüm insanları, din, ırk, 
dil, mezhep ayrımı yapmadan 
seven Tunceli ili içinde yaşayan 
vatandaşlar, kendi yaşadıkları, 
gördükleri, bildikleri katliamla-
rın devlet tarafından kabul edil-
mesini bekliyor. Hiçbir tazminat 
beklentileri yok bu insanların. 
Sadece kabul edilemez bir şe-
kilde katliama uğrayan dedele-
rinin, analarının ve bacılarının 
anısına bir anıt mezar dikerek 
dua etmek istiyorlar. Örneğin, 
basına da yansıyan Dersim Laç 
Deresi’nde, 1938 Dersim katlia-
mında, bir mağarada tamamı ka-
dın ve çocuk 220 kişinin katledil-
diği belgelendi. Bu mağarayı ilk 
bulduğumuzda, herkesin tanık 
olduğu gibi orada da 1938 yılın-
dan kalma MKE marka kurşun-
lar olduğunu gördük. Yani kur-
şunlar kafataslarının yanında 
duruyordu. Silahsız ve suçsuz 
olan ve isyan etmeyen bu insan-
ları kovalayıp dağda yakalayan 
zamanın askerleri, resmen bura-
da çoluk çocuğun üzerine mer-
mi yağdırmış ve mağaranın içi-
ne zehilri gaz atmış. Kadınların 
kemikleri üzerinde kolyeleri var-
dı. Kaçarken yanlarına aldıkla-
rı ufak tefek altın gibi yüzükler, 
duvarların arasına konulmuş-
tu. Gazeteci olarak bunları gö-

rüp, eğip bükmeden haber yap-
mak bizim için de çok zor. Hala 
bu katliamın resmi olarak kabul 
edilmemiş olması, hatta üzeri-
nin kapatılması, bölge insanında 
ve her tarafta yaşayan insanlar-
da büyük üzüntü ve travma ya-
ratıyor. Seyid Rıza’nın anıtı bir 
meydana konuldu. Savcılık dava 
açtı. ‘Eşkıya olarak kabul edilen 
böyle bir kişinin nasıl anıtı diki-
lir?’ diye Genel Kurmay’dan bil-
gi istedi. Genel Kurmay ise ina-
nılmaz bir yanıt verdi. ‘ Biz Seyid 
Rıza adlı bir kişi tanımıyoruz.’ 
Savcılık bu cevaptan sonra ta-
kipsizlik kararı verdi.”

Dersim Katliamı olarak adlan-
dırılan saldırıların Kürtlere mi 
yoksa Aleviler mi yönelik olduğu 
sorusuna Ferit Demir şöyle ce-
vap verdi: “Araştırmalarımız ve 
tecrübelerimiz, özellikle Alevi 
oldukları için katliama uğra-
yan köylerin olduğunu gösteri-
yor. Mesela aynı bölgede Sünni 
olan Dersim asıllı Kürt, Zaza 
ve Türkmenlere dokunulma-
mış. Katliama uğrayan kesimin 
Alevi olduğu çok açık. Üzücü…
Alevilerin toprak ve bayrak der-
di yok. Vatanımız. Katliamların 
üzeri kapaltılmadan acılara sarı-
larak toplumsal barış sağlansın.  
Bu sorunları başka nesillere bı-
rakılmasın.”

Ünlü Tarihçi ve yazar Düzceli 
Erdoğan Aydın ise Dersim böl-

gesinde bir isyan mı yoksa bir 
katliam mı yaşandığı şeklinde-
ki soru ile başladığı konuşma-
sına şunları ifade etti: “Türkiye 
Cumhuriyet, teokratik düzenden 
laikliğe, monarşiden cumhuriye-
te geçişte önemli kırılmalar yaşa-
mış olmasına rağmen, Osmanlı 
rejiminin çağdaş bir uygulaması-
dır. Bu sorunun irdelenmesi ge-
rekiyor. 23 Temmuz’da Lozan’da 
neye karar verildi? 1924 yılın-
da Türkiye’de aslında herkes-
ten Türk ve Sünni Hanefi kim-
liği isteniyor. Fevzi Çakmak ilk 
defa Dersim’i, fethedilmesi gere-
ken bir koloni olarak tanımlıyor. 
İlk defa koloni kelimesi kullanı-
lıyor. Anahtar kavram koloni as-
lında. Sol, Dersim gerçeğini bir 
türlü anlamak istemiyor. ‘Devlet 
Dersim’e uygarlık götürmek is-
tedi ve Dersim halkı modern-
leşmeye ve medeniyetleşmeye 
karşı isyanda bulundu.’ yala-
nının arkasına sığınmak, aydın 
kimliğine yakışmıyor. Ortada 
Abdülhamit zamanından kal-
ma ve Fevzi Çakmak, Celal Bayar 
ile tepe noktasına ulaşılan kat-
liam raporları var. 1926 yılın-
daki Hamdi Bey’in raporları ve 
sonrasında da Fevzi Çakmak ve 
İsmet İnönü’nün raporları orta-
da. Hedef Dersim’i fethetmek ve 
asimile etmek. Ortada 1934 yı-
lı İskan Kanunu var. Her şey ha-
zırlandıktan sonra bir de bahane 
gerekiyordu. Yusufhan Aşireti’ni 
ziyaret eden askerler, evine da-

vet edildikleri aşiret reisinin ka-
rısına tecavüze yelteniyor. O an-
da bunu fark eden aşiret reisi, 
komutanın tüfeğini alıp bir as-
keri vuruyor. Bu da askere isyan 
olarak rapor ediliyor ve Ankara, 
İstanbul basının yanlı ve yan-
lış haberleri ile birlikte Dersim 
katliamının bahanesi bulunmuş 
oluyor.”

“Dersim katliamının meşrulaş-
tırılma çabasıyla devletin kul-
landığı temel gerekçe, Dersim’in 
ayaklandığı, devletin de bu 
ayaklanmayı bastırmak zorun-
da kaldığı şeklindedir”  diye söz-
lerine devam eden Aydın şunları 
ifade etti : “ Olayların seyri içe-
risinde de görülebileceği gibi, 
Seyid Rıza’nın öncülüğünde geli-
şen eylem, Dersim halkının kim-
liksel hak ve özgürlüklerine yö-
nelik tecavüzün engellenmesine 
çalışılmasından yani bir direniş-
ten ibarettir. Eğer ki devletin sa-
dece vergi ve asker almak değil, 
aynı zamanda Türkleştirmek ve 
Sünnileştirmek yani halkın yurt-
taş olmaktan gelen kimlik hakla-
rını inkar ve onu kendi bellediği 
kalıba dökme yani asimilasyon 
iradesi olmasaydı, ne söz konu-
su direnç ne de katliam olacak-
tı. Esasen Dersim’in, inanç öz-
gürlüğü olan laiklikle de, halkın 
tebaalıktan kurtularak haklarıy-
la yaşayan yurttaşlar haline gel-
mesi olan cumhuriyetle de soru-
nu yoktu.” 
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Ertuğrul Kürkçü’den TAK’a:

Hiçbir hareket, IŞİD’le aynı 
hat üzerine düşmeyi bir 

kuru özürle geçiştiremez
HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Diyarbakır’da 11 yurttaşın hayatını yitirdiği bombalı sal-
dırıyı üstlendiğini duyuran Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) açıklamasına tepki gösterip, 

sivil halkı hedef alan şiddeti hiçbir sözün meşrulaştıramayacağını söyledi.İkisi polis 11 vatan-
daşın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı TAK’ın üstlendiğine ilişkin açıklamayı paylaşan HDP İzmir 

Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Twitter’dan terör örgütüne tepki gösterdi.

Kürkçü, “Hiçbir söz, ve-
killerimiz, eşbaşkan-
larımız, yöneticileri-
miz ve sivil halkı hedef 

alan kör şiddeti haklılaştıramaz. 
Hiçbir kurtuluş hareketi IŞİD’le 
aynı hat üzerine düşmeyi, ya-
şam hakkını hoyratça çiğneme-
yi bir kuru özür ile geçiştiremez” 
diye yazdı.

HDP’li Ziya Pir, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, IŞİD’in 
saldırıda emniyette tutulan 
HDP’lileri hedeflediğini iddia 

edip, şunları yazmıştı: “Çüngüş 
ilçe başkanı hayatını kaybet-
ti. Figen Yüksekdağ ve Sırrı 
Süreyya Önder kılpayı kurtul-
du. Demirtaş, Nursel Aydoğan, 
Gülser Yıldırım ve ben saldırıdan 
biraz önce çıkarılmıştık. Onlarca 
HDP ve DBP’li ise 26 gündür ora-
da gözaltında. Valiliğin dün yap-
mış olduğu yalan açıklama beni 
şaşırtmadı. Geçen haftaki beyan-
larıyla örtüşüyor ve artık güve-
nirliğini tamamen yitirdi!”

HDP Ankara Milletvekili Sırrı 

Süreyya Önder de,  bomba-
lı saldırının emniyette tutulan 
HDP’lileri hedef aldığını savu-
narak, “Katliam yapacaklardı” 
demişti.

Diyarbakır valiliği tarafından ya-
pılan açıklamada saldırının PKK 
tarafından üstlenildiği belirtil-
miş, Başbakan Binali Yıldırım da, 
“Bölücü terör yapacağını yaptı, 
alçak, iğrenç yüzünü tekrar gös-
terdi” demişti. Buna karşılık PKK 
saldırıyı üstlendiğini duyuran bir 
açıklama yapmamıştı.

IŞİD’in haber ajansı Amaq’tan 
yapılan açıklamadaysa, örgütün 
saldırıyı üstlendiği aktarılmıştı. 
Böylece IŞİD, Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirdiği bir saldırıyı da 
üstlenmiş oldu.
 
Ancak bugün TAK’ın internet 
sitesinden yapılan saldırı üst-
lenildi. Açıklamada, gözaltın-
da bulunan DBP Çüngüş İlçe Eş 
Başkanı Recai Altay’ın da haya-
tını kaybettiği belirtilip, ölümü 
nedeniyle ‘üzüntü duyulduğu’ 
yazıldı.
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Hürriyet  Gazetesi”nin ver-
diği habere göre Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu 

dün akşam Beyaz TV’de yayımla-
nan Derin Futbol programına va-
tandaştan gelen tepkiler üzerine 
harekete geçti. Çok sayıda vatan-
daşın telefonla aradığı ve sosyal 
medyadan tepki gösterdiği prog-
rama ilişkin RTÜK inceleme baş-
lattı. 
RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, 
“Programla ilgili kamuoyundan 
çok tepki geldi. Kurul olarak biz 
de bu konularda hassasız. Kurul 
toplantılarında gündeme getirip, 
kanalları uyarıyoruz. Toplantı 
seminerlerde karşılaştıkça uya-
rıyoruz. Aklı başında spor yazar-
ları da köşelerinde dile getire-
rek uyarıyorlar. Düzeyi düşüren 
bu tür yayınlar konusunda gere-
ken neyse yapıyoruz, yapacağız. 
Bu programı da öncelikle  İzleme 
ve Değerlendirme Dairesindeki 
arkadaşlar değerlendirecekler. 
İhlal varsa gereği yapılacak. Biz 
üyeler de ayrıca takip ediyoruz” 
dedi. 

PROGRAMDA İLGİNÇ 
DİYALOGLAR

Ertem Şener’in sunduğu, Sinan 
Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, 
Ahmet Çakar ve Abdülkerim 
Durmaz’ın yorumcu olarak ka-
tıldığı programda, gece saatle-
rinde konuklara et servisi ya-
pıldı, dikkat çeken diyaloglar 
yaşandı.

Sinan Engin, ‘Gutum var, ben ya-
rın yiyeceğim’ dedi. 

‘ÖKÜZ GİBİ YİYORSUN’

Abdülkerim Durmaz’ın “Biz bu-
nu reklam arasında yiyelim” 
demesi üzerine Rasim Ozan 
Kütahyalı “Yok canlı yayında yi-
yeceğiz, abi herkes gelsin. Beyaz 
TV’de et servisi” diye yanıt verdi.
Kütahyalı daha sonra ise “Parası 
olmayan direkt gitsin bir yarım 
ekmek döner, biz öyle yapardık 
öğrenciyken” diye konuştu.

Kütahyalı, ‘Kameraman arkadaş-
lar yedi mi?’ sorusuna ise ‘Onlar 
öküz gibi yedi bizden önce’ diye 
yanıt verdi. 

Abdülkerim Durmaz’ın ‘Öküz gi-
bi yiyorsun’ demesi üzerine ise 
Kütahyalı’nın ‘Ne gibi yiyeyim, 
kedi gibi mi?’ dediği duyuldu. 

ERTEM ŞENER 
AÇIKLAMA YAPTI

Ertem Şener ise eleştirilerle il-
gili twitter’dan açıklama yap-
tı. Açıklama şöyle: Dün gece 
Derin Futbol’da “yemek yediler 
millet baktı” şeklinde eleştiri-
ler var. Madem rahatsız olundu 
TV’lerde yemek programları kal-
dırılsın. Yarışma programlarında 
ki bence doğru yapılıyor YEMEK 
ÖDÜLLÜ yarışmalar yapılıyor . 
Yani anlayacağınız insanlar ba-
hane arıyor. Derin Futbol’da ye-

mek yediler vs vs diye eleştiri-
de bulunan dostlarımıza az önce 
yazdıklarımı da göz önüne alma-
larını rica ediyorum. Evet yine de 
yemek konusunda hassas olan 
izleyenlerimizden özür dilerim. 
Hakkınızı helal edin. Bu arada 
Sinan Engin ağzına tek lokma et 
vs koymadı dün gece programda. 
Sinan Abiye haksızlık yapmasın 
kimse.

O DA REKLAM 
ARASINDA YEDİ

E r te m  Ş e n e r,  ‘Ab dü l ke r i m 
Durmaz’ın da yayında yemek ye-
mediğine’ yönelik bir mesaj üze-
rine ise “Yedi yedi reklam arasın-
da Ahmet Hoca’nın sağ koluna 
kadar yedi” diye yanıt verdi. 

Rezalete RTÜK el koydu

Canlı yayında 
dumanlı mangal 

yaptılar!
Beyaz TV’de ekranlara gelen Derin Futbol’da 
dün akşam şaşkına çeviren görüntüler yaşan-

dı, sosyal medyada yorum yağdı. RTÜK’ün 
programla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. 
Öte yandan programın sunucusu Ertem Şener, 
eleştirilerle ilgili twitter’dan açıklama yaptı.
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Bu güç (iblis), Allah’ın ver-
diği özgur irade’nin gerekli 
şartı olarak insana lütfedil-

miş olan, kafada iyi veya kötü an-
lık fikir şimşekleri çaktıran, anlık 
fikirler belirmesini sağlayan yeti-
dir. İnsan aklını kullanırsa iblisin 
attığı anlık kötü fikirlere uymaz. 
Zaten Kuran’da İblisin doğru dü-
şünen kulları asla saptıramayaca-
ğı, sadece heva ve hevesine uyan-
ların iblisin verdiği bu anlık fikir 
kıvılcımlarının peşinden sürükle-
neceği, ferasetli kullara etkisi ola-
mayacağı beyan edilmiştir.

Örneğin, ayetleri tam anlama-
dan “1000 yıldır alimler ne demiş-
se doğru odur, Kuran’dan yeni bir 
şeyler anlaşılamaz” diyenler iblisin 
tuzağına düşenlerdir. Peygamber 
de ilk çıktığında “1000 yıllık alim-
lerin put inancını çürütmek 
Muhammed’e mi düştü” demişler 
ve beyinlerine iblisin ektiği bu ha-
talı fikrin peşinden gitmişlerdir.

İblisin kötü olduğu gibi iyi fi-
kirleri de yeşerten, her türlü fikir 
kıvılcımının müsebbibi olduğunu 
söylemiştik. İnsanda bu anlık fikir 
üretme yetisi olmasa idi insanlar 
iradelerini kullanamayacak, ayrı-
ca şu an insanlar hiç bir icat yapa-
mamış olacaktı. İnsanların yatığı 
bütün faydalı icatlar iblisin kafa-
da çaktığı anlık fikir kıvılcımları-
nın bir sonucudur.

Yani iblis insanın dışında ay-
rı bir varlık değil, insanın zihnin-
de çakan fikir şimşekleri oluşturan 
güç/yetidir. Bunlar bazen iyi bazen 
kötü fikirler olabilmektedir ve aklı-
nı vicdanını kullanan birey iradesi 
ile kötü yoldan gitmeyecektir. Akıl 
devreye girince iblisin o kötü fik-
ri buharlaşır. Allah iblisin kötüye 
çalıştığı durumlarda bunlara kar-
şı korunmamız ve irademizle iyi-
yi seçebilmemiz için akıl, vicdan, 
öğrenme ve araştırma yetisi gibi 
başka yetiler de vermiştir. Bunları 
doğru kullananları iblis saptıra-
maz. İblis denilen bu önemli ve za-
man zaman sakınılması gereken 
bu gücü insanlara göstermek ve 

iblis hakkında insanları uyarmak 
için Allah, Kuran’da İblisi gelmiş ve 
geçmiş bütün insanların kavraya-
bileceği ve etkileneceği bir mizan-
sen ile, tiyatrolaştırmıştırma sana-
tından faydalanarak anlatmıştır.

Kuran’ın mizansenlerdeki tari-
fi ile; gözükmeyen, insanların için-
de [beyinlerinde] bulunan, sürek-
li vesvese veren, kıyamete kadar 
bu işlevini sürdürecek olan, insan-
dan başka bir varlıkla ilişkisi bu-
lunmayan, insana boyun eğmeyen 
ve enerjiden yaratılmış olan bu güç 
nedir? Bu sorunun yanıtını bir de 
psikoloji biliminden faydalanarak 
vermeye çalışalım:

Bu soruya herkesin ama özel-
likle de psikolojiden anlayanların 
verebileceği tek bir cevap vardır: 
İnsanın düşünme yetisi… İstenirse 
bu nitelikli güce bir başka ad da ko-

nulabilir.
Psikoloji biliminde düşünce, bey-
nin dolaylı yaptığı bir tepkidir di-
ye tanımlanır. Bu yeti canlılardan 
sadece insanda vardır. Yukarıda 
Kur’an’a dayalı olarak sıralanan 
İblis’e ait özellikler, tek tek insan-
daki “fikir üretme yetisi”ne uygula-
nabilir. Buna aşağıda açıklanacağı 
gibi psikanalizde “birincil düşün-
me yetisi” adı da verilmektedir. 
Kuran’daki iblis tanımına göre bi-
rincil düşünme yetisi:

– Göze gözükmez,
– İnsanın zihninde sürekli vesve-
se verir,
– Sadece insana özgüdür, varlığı 
onun varlığına bağlıdır,
– İnsana secde etmez [insana bo-
yun eğmez, insanın kontrolüne 
girmez],

– Enerjiden ibarettir [ateşten ya-
ratılmıştır, madde halinde varlığı 
yoktur],
– Bir güçtür [melektir]. (Melek kav-
ramının güç olduğu aşağıda açıkla-
nacaktır.)

Ana Britannica’nın  
“düşünce” maddesiyle  
ilgili şu bölüm dikkat  

çekicidir:

“Psikanalize göre, ‘birincil süreç 
düşüncesi‘ bilinç dışı ve sözcük 
ötesi bir süreçtir. Yani sözcükler-
le simgeselleşmemiştir. Örneğin 
bir isteğin bir insanı baskı altında 
bırakması sözcüklere dökülemez. 
Bu düşünce türünde karşıtlar bir 
arada bulunabilir; böyle düşün-
ce mantık kurallarına uymaz, za-
man ve yer tanımaz, neden-sonuç 

İblis ve Şeytan nedir?
İddia ettiği gibi Allah’ın cehennemi doldurmak için şeytanla iş birliği falan yaptığı var mıdır? Tabii 
yoktur. O ayetlerde bahsedilen “iblis” tir ve kötülük için değil, aynı zamanada iyilik için yaratılmış 
olan olmazsa olmaz bir güçtür. Peki İblis ve Şeytan nedir ne değildir?

Hakka 44-47: Eğer Elçi/Muhammed, bazı sözleri Bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi, kesinlikle 
O’ndan tüm gücünü alırdık. Sonra O’ndan şah damarını keser atardık. Ve sizden hiç biriniz de O’na 
siper de olamazdınız.
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bağıntısı taşımaz ve bütünüyle haz 
ilkesi doğrultusunda gerçeklikle 
bağıntısı olmayan bir biçimde ge-
lişebilir. Oysa ‘ikincil düşünce’ ger-
çeklik ilkesine bağlı olarak dış nes-
nelerin gerçekliğini gözetir, söze 
dökülür, dil ve mantık kurallarına 
uyum gösterir.” (Ana Britannica; 
Düşünce maddesi, Cilt: 11 s: 20)
Bu açıklamalardan da anlaşılmak-

tadır ki, insanın akıl, irade, bellek, 
dikkat, merak, korku, düşünce gi-
bi zihinsel melekleri/güçleri ara-
sında tam kontrol edemediği tek 
melek/meleke, psikoloji bilimince 
“birincil düşünce” diye de tanım-
lanan düşünce meleği/melekesi-
dir.  “Birincil düşünce” adı verilen 
bu zihinsel yeti, bilinç dışı, insanın 
tam olarak kontrol edemediği bir 
olgudur.
İşte, dürtülerinden Allah’a sığın-
mamız gereken Şeytan-ı Racim 
[İblis] de budur.

Aşağıdaki ayetler tetkik edildi-
ğinde, Şeytan-ı Racim’in insanın 
kendi içinde olduğu görülecektir. 
Bu insan bir peygamber de olsa du-
rum aynıdır.

Tekvir 19-25: Kur’ân’ı dinleme-

mek için saklananların, kaçan-
ların durumunu, gerçeği örtbas 
etmenin-cehaletin gidişini, aydın-
lığın-reşitliğin gelişini kanıt göste-
ririm ki kuşkusuz bu, güçlü, Arş’ın/
en büyük tahtın sahibi’nin yanın-
da çok değer verilen, itaat edilen, 
güvenilen değerli bir elçi sözü-
dür. 22Arkadaşınız delirmiş/ giz-
li güçler tarafından desteklenen 
biri değildir. 23Andolsun O, O’nu 
açık ufukta gördü. 24O kimsenin 
görmediği, duymadığı, sezmediği, 
kendisine verilen vahiyler hakkın-
da cimri de değildir. 25Bu, kendi 
düşünce yetisinin ürünü olan söz 
de değildir.

Necm 4: O, boş iğreti arzusun-
dan da konuşmuyor. Onun size 
söyledikleri; inen o ayet gurupla-
rı, kendisine vahyedilen vahiyden 
başka bir şey değildir.

Hakka 44-47:  Eğer Elçi/
Muhammed, bazı sözleri Bizim söz-
lerimiz olarak ortaya sürseydi, ke-
sinlikle O’ndan tüm gücünü alır-
dık. Sonra O’ndan şah damarını 
keser atardık. Ve sizden hiç biriniz 
de O’na siper de olamazdınız.

İblis’in yaratılmasında ve İblis’e 
kıyamete kadar süre verilmesin-
de birçok hikmet ve yarar vardır. 
Allah’tan kendisine süre verilmesi-
ni isteyen İblis, insanlara yapacak-
larını şöyle dile getirmektedir:

Araf 17: İblis, “Öyleyse, beni az-
gınlığa itmene karşılık, andolsun 
ki ben, onlar için Senin dosdoğru 
yoluna oturacağım, sonra yine an-
dolsun ki onların önlerinden, arka-
larından, sağlarından, sollarından 
onlara sokulacağım ve Sen, çokla-
rını kendilerine verilen nimetlerin 
karşılığını ödeyenler bulmayacak-
sın” dedi.

Hicr 40: İblis dedi ki: “Rabbim! 
Sen beni, insanları azdırmam için 
yarattığın nedenle kesinlikle ben 
de yeryüzünde, her şeyi onlara süs-
leyeceğim ve arıtılmış kulların ha-
riç onların hepsini kesinlikle azdı-
racağım!”

İsra 62: İblis dedi ki: “Şu ben-
den üstün tuttuğun şu kişiyi gör-
dün mü? Yemin ederim ki, eğer 
beni kıyâmet gününe kadar erteler-
sen, pek azı dışında onun soyunu 
kendi buyruğum altına alacağım.”

Kur’an’ın İblis’in ağzından ver-
diği bu sözlerden alınması gereken 
mesaj, İblis’in bütün gücüyle dün-
yayı insana sevdirmeye çalışaca-
ğıdır. Öyle ki, bu işleviyle o insan-
ların zihninde ihtiraslar, tutkular 
oluşturacaktır. Bu tutkular sayesin-

de insanlar arasında mücadeleler, 
rekabetler, yarışmalar, bir birlerin-
den üstün olma gayret ve çabala-
rı artacaktır. Hayatın Allah’ın koy-
duğu ölçülere uygun sürmesi ve 
insanların sınanması için insanın 
içinde böyle alternatif bir gücün/
enerjinin olması lâzımdır. İnsan 
bu güç sayesinde dilerse imanı ve 
taatı, dilerse küfür ve isyanı seçe-
bilecektir. Seçebilmek robot ol-
mamak demektir. İnsanın İblis 
sayesindeki bu seçiciliğinin sonu-
cunda Rabbimizin üstünlük ifade 
eden Kahhâr, Müntekîm, Adl, Dâll, 
Şedidü’l-ikâb, Serîu’l-hisâb, Hâfid, 
Rafi’, Muizz, Müzill isim ve sıfatla-
rı; hıfz, afv, mağrifet, rahmet, gü-
nahları örtme ve bağışlama gibi 
yücelik sıfatları tecelli edecektir. 
Onun için İblis yaratılmış ve ken-
disine böyle bir mehil verilmiştir.

İblisin dışında bir de “şeytan” 
kavramı var. Şeytan, kötülüğe sevk 
eden, görünen görünmeyen tüm 
etkilerin bütünüdür. İblis’in kö-
tü olan tarafı da bir şeytan çeşidi-
dir ve ona o mizansenden dolayı 
“seytan-i raciym” (kovulmuş şey-
tan) diyoruz. (Euzubillahi min eş-
şeytanirraciym…) Genel anlamda 
şeytan, yukarıda bahsettiğimiz ib-
lis de olabilir, saptıran kötü bir ar-
kadaş da olabilir, gördüğümüz bir 
rüya da olabilir. Şeytanın bi çok çe-
şidi vardır ve özellikle kötülük için 
yaratılmış veya sadece kötülük ya-
pacağı bilinmesine rağmen münfe-
rit olarak yaratılmış varlıklar değil-
lerdir.

Enam 112, ins ve cin’den şeytan-
lar olduğunu söylüyor. Cin demek 
koca karı hikayelerindeki cinler 
değil. Cin, “gorunmeyen” demek-
tir. Cennet (gizli bahce) cenin (ra-
him icinde gorunmeyen bebek) 
ajan (toplumda gizlenen muhbir) 
mecnun (aklı gizlenmis) cinnet ge-
tirmek (mecnunlaşmak-aklı gizlen-
miş olmak)… Kuran’dan bir sürü 
ayetle cin kelimesi ispatli. Sadece 
kelime olarak değil anlam butun-
lugunden de bu mana çıkıyor.

Bunun dışında Kuran’da 
bir de melek kavramı 

vardır. Şu ayetler  
vahyi cebrailin getirme-
diğini göstermektedir:

Hacc 76: Ruh ilkası (vahyetmek), 
ALLAH’A ÖZGÜ bir iştir ve ALLAH 
ruhu dilediği kuluna İLKA EDER.

Mü’min 15: ALLAH, dereceleri 
yükseltendir, Arş’ın sahibidir: O, 

buluşma günü hakkında uyarmak 
için kendi emrinden/ kendi işin-
den olan ruhu [vahyi] kullarından 
dilediğine İLKA EDER [bırakır].

İsra 85 : Ve sana ruhtan (va-
hiyden) soruyorlar. De ki: “Ruh 
Rabbimin emrindendir/ işin-
dendir. Size ise az bilgiden  
başka, bir şey verilmemiştir.” 
Kıyamet 17-19: Şüphesiz onu 
KALBİNDE TOPLAMAK ve sana 
OKUTTURMAK yalnızca BİZE ait-
tir. Sonra onun AÇIKLAMASI DA 
BİZE AİTTİR.

Şura 52: İşte böylece Biz sana 
da KENDİ emrimizden/ kendi işi-
mizden olan ruhu vahyettik.

Duhan 2- 7: Apaçık/açıklayan 
Kitap’a yemin olsun ki, şüphesiz 
Biz, Kendi katımızdan bir iş ola-
rak, onu, hikmetle dolu/sağlam 
her işin/oluşun kendisinde ayırt 
edildiği, mübarek [bolluklu] bir 
gecede indirdik.

Kıyamet 17-19: Şüphesiz onu 
kalbinde toplamak ve sana okut-
turmak yalnızca bize aittir. Sonra 
onun açıklaması da bize aittir.

Melek sözcüğü, Kuvvet/yöne-
tim gücü anlamındaki “ كلم  melk” 
kökünden türemiştir. Mülk, milk, 
malik ve melik sözcükleri bu kök-
ten türemedirler. Anlamları da bu 
kök anlamına göredir. Bu açıkla-
malar doğrultusunda, Âdem’e 
secde eden/boyun eğen melekler 
ile Âdem’e secde etmeyen İblis 
adlı melekten bahseden ayetler-
deki “ةكئالم  melâike” sözcüğü-
nün “melk” kökünden türeme 
olduğu ve “güçler” anlamına gel-
diği anlaşılmış olmalıdır.

Ayrıca Âdem’e secde eden me-
leklerin, düşünce yetisi dışındaki 
enerjik güçler ve doğadaki canlı 
cansız tüm güçler olduğunu da 
vurgulayalım ve konuyu ilginç 
bir örnekle kapatalım: Bakara 
suresinin 248. ayetinde, yük taşı-
yan manda, öküz, eşek, katır gibi 
hayvanlar “melaike” olarak ifade 
edilmiştir.

Halk arasında 4 büyük melek 
diye tabir edilen meleklere ge-
lecek olursak, Cebrail kelimesi-
nin anlamı Allah’ın reformu de-
mektir. Bu da Kuran’dır. “Miykal” 
olar ak  geçen “Mikai l”  ise 
peygamber’dir. Azrail ve İsrafil 
asla Kuran’da geçmez. Havada 
uçan kaçan melek tasvirleri ise 
müslümanlara İsrailiyattan gir-
miştir, Kuran ile ilgi ve alakası 
yoktur..(Vayhedin)

Hakka 44-47: Eğer Elçi/Muhammed, bazı sözleri Bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi, kesinlikle 
O’ndan tüm gücünü alırdık. Sonra O’ndan şah damarını keser atardık. Ve sizden hiç biriniz de O’na 
siper de olamazdınız.
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Kısa adı SPÖ olan Avusturya 
Sosyal Demokrat Partili Eğitim 
Bakanı Sonja Hammerschmid’in, 
kısa bir süre önce Avusturya’nın 
resmi yayın organı ORF’in 
“Pressestunde” adlı programın-
da ifade ettiği, dersliklerdeki 
Hristiyanlığın sembolü olan haç-
lar hakkındaki kararın okullara 
bırakılması yönündeki görüşüne, 
kısa adı ÖVP olan Avusturya Halk 
Partisi Grup Başkanı Reinhold 
Lopatka, geçtiğimiz günlerde 
yaptığı bir basın açıklamasında: 
“Haç, dersliklerin bir parçasıdır.” 
diyerek karşılık verdi. Bakanlık ise 
Avusturya Basın Ajansı’na (APA) 
verdiği demeçte: “Bir değişiklik 
planımız yok.” dedi.

 Sınıflarda haç 
mecburiyeti

Şu anki  uygulamaya göre, 
Hristiyan dinine mensup öğrenci-
lerin çoğunlukta olduğu okullar-
da, tüm sınıflara haç asılması mec-
buri. Buna karşın, zorunlu eğitim 
kapsamındaki okullar için geçerli 
olan kurallar, eyaletlere göre deği-

şiklik gösterebiliyor. Örneğin bazı 
eyaletlerde, Hristiyan öğrenci sa-
yısına bakılmaksızın, sınıflara 
haç asılıyor. Eğitim bakanlığı ise, 
Hristiyan öğrenci sayısının toplam 
öğrenci sayısının yarısından az ol-
ması durumunda, sınıflara haç 
asılmasının zorunlu olmadığını 
söylüyor. Anayasa Mahkemesi’ne 
göre haç yalnızca Hristiyan dini-
ni değil aynı zamanda batı dünya-
sının tarihini de simgelediği için, 
Hristiyan öğrenci sayısının azın-
lıkta olduğu okullarda da derslik-
lere haç asılmasına izin veriliyor 
ve halihazırda bu okullar bu kara-
rı kendisi veriyor.

Ö V P  G r u p  B a ş k a n ı 
Lopatka, SPÖ’lü Eğitim Bakanı 
Hammerschmid’in dersliklere 
haç asılması kararının okullar ta-
rafından verilmesi görüşüne iliş-
kin değerlendirmesini şu sözlerle 
sürdürdü: “Şu anki kanuni düzen-
leme, bana göre yerinde bir dü-
zenlemedir. Bu kararın okullara 
bırakılması halinde, kısa süre içe-
risinde her okulda haç tartışması 
başlayacaktır. Bunu tasvip etmi-
yorum.” 

ÖVP Avusturya Halk Partisi-Lopatka:

 “Haç, okul dersliklerinin bir parçasıdır”
Kısa adı ÖVP Avusturya Halk Partisi’nin 
Parlemento da Grup Başkanı Reinhold 

Lopatka, Eğitim Bakanı Sonja 
Hammerschmid’in Hristiyanlığın sembolü 
olan haçların okul dersliklerine asılıp asıl-
mamasına okullar tarafından karar verile-
bilmesi yönündeki önerisini tasvip etmedi-

ğini açıkladı.

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Aşağı Avusturya’nın Grafenegg 
kasabasında gerçekleştirilen ve 
Avrupa’nın en önemli orkestra fes-
tivallerinden biri olan Grafenegg 
Festivali’nin 2017 yaz sezonu 
programı, Aşağı Avusturya Eyalet 
Başkanı Dr. Erwin Pröll, Sanat 
Yönetmeni Rudolf Buchbinder 
ve Grafenegg Kültür Tesisleri ve 
Aşağı Avusturya Kültür Endüstrisi 
Birliği (NÖKU) Yöneticisi Yüksek 
Mühendis Paul Gessl tarafından 
tanıtıldı. Viyana Herrengasse’de, 
Grafenegg Festivali ve Tonkünstler 
Orkestrası etkinlikleri bilet gişe-
si açılışında gerçekleştirilen ba-
sın toplantısında, program ta-
nıtımı yapılan 2017 Grafenegg 
Festivali’nin, 22 - 23 Haziran’da ya-
pılacak yaz gecesi galaları ile baş-
layacağı açıklandı.  

 “Şimdiye kadar on programı 
arkamızda bıraktık. Şimdi önü-
müzde on birincisi var.” diyen 
Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı 
Pröll, 2017 Grafenegg Festivali’nin 
Grafenegg ve Aşağı Avusturya’nın 
kültür politikası gelişimi açısın-
dan önemine dikkat çekti. Pröll: 
“Grafenegg, Aşağı Avusturya kül-
tür faaliyetlerinin amiral gemisi-
dir.” dedi.

Grafenegg 
Festivali 2017 
yaz programı 

Viyana’da 
tanıtıldı

Grafenegg: 
Programm-

präsentation 
und Eröffnung 

des neuen 
Kartenbüros 

LH Pröll: „Flagg-
schiff der nieder-
österreichischen 
kulturpolitischen 

Arbeit“

Eyalet Başkanı 
Pröll: “Grafenegg, 
Aşağı Avusturya 

kültür faaliyetleri-
nin amiral gemisi-

dir.”
Mit der Sommernachtsgala 

am 22. und 23. Juni eröffnet 
Grafenegg die Sommersaison 
2017. Das Programm wurde he-
ute, Donnerstag, im Rahmen 
einer Pressekonferenz im ne-
uen Kartenbüro für Grafenegg 
und das Tonkünstler-Orchester 
in der  Wiener Herrengasse 
von L andeshauptmann Dr. 
Erwin Pröll, dem künstlerisc-
hen Leiter Rudolf Buchbinder 
u n d  D I  P a u l  G e s s l ,  d e m 
Geschäftsführer der Grafenegg 
Kulturbetriebsgesellschaft und 
der  Niederösterreichischen 
Kulturwirtschaft, präsentiert.

 
L a n d e s h au p t m a n n  P rö l l 

sprach von einer „ganz be -
sonderen Situation”, „denn 
w i r  h a b e n  b e r e i t s  z e h n 
Programmpräsentationen hinter 
uns und die elfte vor uns”, be-
tonte er, dass das für Grafenegg 
u n d  d i e  k u l t u r p o l i t i s c h e 
Entwicklung des Landes etwas 
Besonderes sei. „Grafenegg ist 
das Flaggschiff der niederöster-
reichischen kulturpolitischen 
Arbeit”, betonte Pröll.
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Cu m h u r b a ş k a n ı  B a ş -
danışmanı ve Star ga-
zetesi yazarı Yiğit Bulut 

“Çocuğunu seven okusun!” baş-
lıklı bugünkü yazısında fruktoz ve 
mısır şurubu gibi şekerlerin tehli-
kelerine dikkat çekti. Televizyon 
programı yaptığı dönemde fruk-
toz ve mısır şurubu gibi tehlike-
li ürünlere dikkat çektiği için he-
def olduğunu belirten Yiğit Bulut, 
“Yıllar önce TV programlarım-
da konuklarla aramda geçen bir 
konuşmayı aynen size aktarıyo-
rum...” diye yazdı.

Yazısında uzman doktorların 
fruktoz ve mısır şurubu ile ilgili 
görüşlerine yer veren Yiğit Bulut 
yazısını şöyle bitirdi: “Size çok 
net bir tavsiyem var; çocuklarınızı 
nişasta bazlı şekerlerin kullanıldı-
ğı doğal şekerlerden üretilmeyen 
bütün ürünlerden gözünüzü korur 
gibi koruyun! Asla ama asla tüket-
melerine izin vermeyin!”

“ZARAR KONUSUNDA 
OKLAR FRUKTOZUN 
ÜZERİNE GİDİYOR”

İstanbul Üniversitesi Onkoloji 

Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi 
Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. 
Yavuz Dizdar:

Bu konuda yapılmış olan üç ta-
ne büyük çalışma var. Bu çalış-
malarda fruktoz ve pankreas kan-
seri ilişkilendiriliyor. Şişmanlık 
üzerinden, başka şeyler üzerin-
den, yağlarda eriyen tarım ilaçları 
olabilir, herhangi bir şey olabilir. 
Fruktozun kanser riskini artırdığı 
konusunda geçen sene bir çalış-
ma yayınlandı. Tez budur. Fruktoz 
insan için uygun bir şeker değil-
dir. Hastalığa neden olur. Birinci 
hastalık şişmanlıktır, ikinci has-
talık diyabettir, üçüncüsü pank-
reas kanseridir. Diğer kanserlerle 
ilgili bir bulgu yoktur. İnsan meta-
bolizması glikoz üzerine kurulu-
dur. Yani biz şeker olarak glikozu 
kullanıyoruzç Fruktoz bize yaban-
cıdır. Mısır şurubu fruktozdan ser-
best üretilen bir şekerdir. En za-
rarlısı konusunda oklar fruktozun 
üzerine gidiyor. Ve doğrudan mı-
sır şurubuna gidiyor. Glikoz vü-
cutta kullanılan bir fon. Fruktoz 
pankreas kanserini çoğaltıyor. İki 
bin kişiyi alıp 10 yıl günde 2,5 litre 

meşrubat içirirseniz farkı görürsü-
nüz. 180 km hızla duvara çarpan 
bir aracın içindekiler ölür mü öl-
mez mi? Duvar mı, araç mı, için-
dekiler mi suçludur bilemezsiniz. 
Ama fruktoz pankreas kanseriyle 
ilişkilendirilmiştir.

Şeker-iş Sendikası 
Başkanı İsa Gök:

Ben İlknur Hanım’ın “Dünyada 
kota yoktur” sözleri üzerinden 
başlamak istiyorum. İnsan sağ-
lığıyla ilgili bölümü bilimadam-
ları tartışıyor. ABD Gıda cve İlaç 
İdaresi Nisan 2008’de içeriği yük-
sek fruktoz olan meyveli ürünle-
ri suni tatlandırıcılı olarak kabul 
etmiş. ABD bilimadamları bu-
nun da obeziteyi tetiklediğini or-
taya koyarak yüzde 10’luk kotayı 
yüzde 8’e düşürmüştür. AB ülke-
lerinin aşağı yukarı hepsinde ko-
ta vardır. AB ülkelerinde NBŞ ile 
beslenmeyi reddeden birçok ül-
ke vardır. Avusturya hiçbir şe-
kilde Nişasta Bazlı Şeker üreti-
mi yapmıyor. Çek Cunmhuriyeti, 
Danimarka, Hollanda, Fransa 
İrlanda, İsveç, Litvanya, Portekiz, 

Slovenya, Yunanistan’da NBŞ üre-
timi yapılmıyor. Bunun üretimin 
insan sağlığının zararlarıyla ilgili 
tartışmalar devam ediyor. Sağlık 
sebeplerinden dolayı sınırlandırı-
lıyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi bu-
nu yapay tatlandırıcı olarak gör-
müş. Türkiye’de NBŞ üretiminin 
sağlık açısından tartışmalarını bi-
limadamlarına bırakmak lazım. 
Türkiye’de şeker üzerinden oyna-
nan oyunları çok iyi analiz etmek 
lazım.

Diyetisyen Sanem 
Apa:

Fruktoz diyabete, obeziteye yo-
laçtığından dolayı kanseri tetik-
leyebilir. Bunların tüketim mik-
tarı nedir? Siz patatesi, pirinci de 
çıkarmalısınız. Çocuklar çok da-
ha farklı. Aileler yönlendirilmeli. 
Onlar o şekilde uygun davranabi-
liyorlar. Marketlerdeki aburcubur 
reyonlarında bu maddeli ürünler 
var. Ne miktarda yenildiği önemli-
dir. Çocuk için her gün tüketilme-
si doğru bir alışkanlık değil. Tüm 
çikolatalarda fruktoz var. Denetim 
çok önemli.

„SİZE ÇOK NET BİR TAVSİYEM VAR; ÇOCUKLARINIZI NİŞASTA BAZLI ŞEKERLERİN KULLANILDIĞI 
DOĞAL ŞEKERLERDEN ÜRETİLMEYEN BÜTÜN ÜRÜNLERDEN GÖZÜNÜZÜ KORUR GİBİ KORUYUN ! 

ASLA AMA ASLA TÜKETMELERİNE İZİN VERMEYİN!“ Bu sözler kime ? Avusturya hiçbir şekilde Nişasta 
Bazlı Şeker üretimi niye yapmıyor?

Fruktoz Mısır şurubu öldürüyor dikkat!



GAZİ’NİN ARTIK LAKTOZSUZ 
ÜRÜNLERİDE VAR
Laktoz duyarlılıĝı olan kişilerin sayısı az deĝil. Laktoz duyarlılıĝı olan bir 

kişi hasta deĝildir fakat vücudu hiç veya az laktoz sindirebiliyor. Süt, peynir 

ve yoĝurt gibi süt ürünlerinde vede bunlardan üretilen ürünlerin içerisinde 

(örneĝin pizza ve çikolata gibi) süt şekeri bulunur. Vücudunuz süt şekerini 

sorunsuz sindirebilmesi için laktaza ihtiyacı var. Laktaz ince baĝırsakta 

bulunan bir enzimdir ve orada laktozu iki tür şekere (galaktoz ve glikoz) 

parçalanmasını saĝlar. Laktoz duyarlılıĝı olan kişilerin vucutlarında az veya 

hic laktaz bulunmamakta. O halde laktoz duyarlılıĝı söz konusudur.

Üretimde başta laktaz ekleyerek süt şekeri galaktoz ve glikoz şekerlerine 

parçalanır. Çünkü glikoz ve galaktozu laktoz duyarlılıĝı olan kişiler sorun 

yaşamadan hazmedebilirler. Böylece hiç bir deĝerli gıda maddesinden uzak 

kalmıyorsunuz. Çünkü laktozsuz süt ürünleride vitaminler, mineraller ve 

protein içerirler. 

GAZİ Laktozsuz bir yenilikdir ve aşaĝıdaki ürünler buna dahildir: 800g ve 

500g’lık kutularda Laktozsuz GAZİ %55´lik Beyaz Peynir, Laktozsuz GAZİ 

Kaşar Peyniri 400g ve 1 kiloluk kovalarda Laktozsuz GAZİ Çiftlik Yoĝurt.

www.gazi.de
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SÖZCÜ Gazetesi`nin verdiği 
habere göre b u durum implant 
tedavisi olmak isteyen vatan-
daşların kafasında soru işa-
retleri oluşturdu. İmplant çene 
erimesi yapar mı, implantların 
sahte olup olmadığını nasıl an-
larız? Konu ile ilgili olarak Diş 
Hekimi Uzm. Dr. Metin Ağca 
ve Ankara Diş Hekimleri Odası 

Başkanı Dr. Serhat Özsoy, sozcu.
com.tr için açıklamalar yaptı.

İmplantın sahte olup olma-
dığını nasıl anlarız? Geçtiği-
miz gün yaşanan bir olay bu 
soruyu sormamıza neden oldu. 
Gördüğü implant tedavisinin 
çene erimesine neden olduğunu 
iddia ederek durumu yargıya 
taşıyan bir hasta, bir çetenin ya-

kalanmasına neden oldu. Uzak 
Doğu’dan implant malzemesi 
getiren bir sağlık çetesinin 35 
milyon dolarlık malzemeyi pi-
yasaya sürmeyi hedeflediği or-
taya çıktı. Peki hastalar olarak 
implant tedavisi yaptıracağımız 
yerin ve malzemelerin güveni-
lirliğini nasıl anlayabiliriz? Uz-
manlar cevapladı…

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
REDAKTİON: 
Hülya Gökçek, Ahmet Tunuslu
.......................................................
HERSTELLER:
Medieninhaber  
Neue Welt Verlag  
www.neueweltverlag.at 
.......................................................
HERSTELLUNGSORT: 
Wien, Neue Welt Verlag
......................................................
WWW.FACEBOOK.COM/
YENİVATANGAZETESİ
.......................................................
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

YENİ VATAN 
GAZETESİ’NE 

İLAN
TEL: 01/513 76 15-0

marketing@yenivatan.at

Kaçak ve sahte implant  
nasıl anlaşılır?

İmplantlar çene erime-
sine neden olur mu? 

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da implant tedavisi gören bir hastanın, 
bu tedavi nedeniyle çene erimesi sorunu yaşadığı ve mahkemeye 

baş vurduğu gündeme geldi. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul 
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, sahte implantları piyasaya süren onlarca 
kişi yakaladı ve Türkiye’de kullanılmak üzere 35 milyon dolarlık mal-

zeme ele geçirildi.
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Hekime olan güvenin şart 
olduğunu belirten Ankara Diş 
Hekimleri Odası Başkanı Serhat 
Özsoy haberle ilgili soruşturma-
nın devam ettiğini belirterek şu 
bilgileri verdi:

“Dental implantları, hasta-
ların ağız bölgesinde, fonksi-
yonu, estetiği ve ağız sağlığını 
yeniden kazandırmak için daha 
önce çekilmiş dişlerin yerlerine 
yapılan, diş kökünü taklit eden 
materyallerdir. Diş implantı ge-
nelde titanyumdan yapılır an-
cak son dönemde bunun dışın-
da biyolojik uyumlu malzemeler 
de kullanılıyor. Doku dostu bir 
materyal olan titanyum, dişte 
de ortopedi de kullanılmakta-
dır.

KİMLER İMPLANT 
MALZEMESİ 
SATABİLİR?

Türkiye’ye giren bütün tıb-
bi malzemelerin, Sağlık Ba-
kanlı’ğına bağlı Ulusal Bilgi 
Bankası’na kaydı olması gere-
kiyor ve satıcı firmalar Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tara-
fından verilen satış yetki belge-
sine sahip olması gerekiyor. Bu 
bankaya kaydı olmayan firma-

lar malzeme satamaz.
Bu noktada hastaların he-

kimlere güvenmeleri şart. Biz 
hekimleri, diş hekimleri birliği 
ve odaları olarak implant uy-
gulamaları hakkında eğitiyo-
ruz. Hekimlerimizin kullandığı 
malzemelerin sağlığa uygun 
olduğuna inanıyoruz. Sağlık 
Bakanlığı da kaçak ya da sahte 
üretime engel olmak için mü-
cadele ediyor. Ancak hastalar 
şüphe duyduklarında, Sağlık 
Bakanlığı’nın Tıbbi İlaç ve Ci-
haz Kurumun’a veya diş hekim-
leri odalarına bu şüphelerini 
iletebilirler.

Hastaların kullanılan imp-
lant malzemesi ile ilgili “faturalı 
mı ya da Ulusal Bilgi Bankası’na 
kayıtlı mı?” gibi sorular sorma-
ya hakları vardır. Bu bilgileri 
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği 
belgeler ile destekleyebilir ve 
sorgulayabilirler. Bu yöntemle 
kaçak malzeme kullanımının 
önüne geçilebilir.”

Diş impilantının çene erime-
sine neden olup olmadığı soru-
sunu Şişli Florence Nightinga-
le Hastanesi’nde görev yapan 
Uzm. Dr. Metin Ağca cevapladı. 
Ağca, çene erimesine yol açan 
nedenleri ve implant uygulama-
larının çene erimelerine neden 
olup olmadığı konusunu açık-
larken, ayrıca güvenilir implant 
uygulaması ile ilgili hastaların 
dikkat etmesi gereken hususları 
da sıraladı.

İşte Ağca’nın açıklamaları:

Çene erimesi neden olur?
Çene erimesi, 2 nedenden dola-
yı olur:

1-Lokal nedenler; çene eri-
mesinin %90’ı lokal nedenlerle 
olur. Bunlar diş eti hastalıkları, 
apseli dişler, yanlış diş çekimi, 
diş ve çene kistleri.

2-Sistemik nedenler; %10’u 
da sistemik hastalıklar oluştur-
maktadır. Bunlar diyabet, kemik 
hastalıkları (osteoperos,pabje 
vb) ve bazı kullanılan ilaçlar; 
özellikle kemoterapi ve radyo-
terapi ilaçları çene erimesine 
sebep olan etkenlerdir.

“İMPLANTLAR ÇENE 
ERİMESİNE NEDEN 

OLMAZ!”
 

İmplantlar çene erimesine ne-
den olabilir mi?

İmplant uygulaması çene 
kemiğinin erimesine neden ol-
mamaktadır. Yanlış bilinen bir 
bilgi olmakla birlikte aksine 
çene kemiğini korumaktadır. 
Şöyle ki dişi çektiğimiz zaman 
eğer oradaki boşluk implant 
ya da kemik greftiyle kapa-
tılmazsa aynı anda kemiğin 
%35’i kaybedilmekte ve kemik 
erimektedir. Bu nedenle şu an 
en popüler olan yöntem, dişi 
çeker çekmez anında implant 
yapılmaktadır(immeadiately). 
Fakat bazen bu gerçekleşmediği 
durumlarda 3 ay 6 ay bekleyip 
çene kemiğinin bir müddet eri-
mesiyle birlikte oraya iyileşmiş 
çene kemiğine implant uygu-
lamaktayız. İnsanlar şunu bil-
meli ki İmplant hiçbir zaman 
çene kemiğini eritmez,çene 
kemiğini her iki durumda da 
her zaman korur. Fakat imp-
lant bir süreçtir,insanların ağ-
zında doğru ve planlanarak 
yapılmış bir implant 30-40 yıl 
ağızda kalabilmektedir.Burada 
3 önemli faktör vardır 1:yapan 
hekim 2:uygulanan implant 
3:hastanın bilgilendirilip fırça-
lama ve kontrollerini düzenli 
yapması önemlidir.Eğer implant 
yapılırken röntgen görüntüle-
riyle (panoromik ve tomogra-
fik) tespit edilen mevcut kemik 
implanta izin veriyorsa hekim 
de planlı ve doğru yapıyorsa 
kullanılan materyalde saf tita-
nium ve steril bir şekilde hasta 
ağzına yerleştiriliyorsa hiçbir 
şekilde kemik kaybına neden 
olmaz.Planlamada bir hata ya-
pılmışsa yani implant yanlış 
yere yerleştirilmişse,anatomik 
sınırlar aşılmışsa,steril 
çalışılmamışsa,kullanılan imp-
lant materyali de saf titanium 
olmayıp steril bir şekilde heki-
me gelmemişse.. İşte buradan 
itibaren hastada ağrılar, kemik 
kayıpları,enfeksiyonlar vazge-
cilmez olmaktadır.Bunun için 
dikkat edilecek şey implantın 
üretim kalitesine firmanın gü-
venirliği ve hastalara verilecek 
sertifikaların onaylı olması bu 
kayıpların hem hekimde hem 
hastada hem de üretici firma-
dan olması barkod numarala-
rıyla da eğer ithal edilmişse 
ürünün gümrük kontrolünden 
geçmesi en önemli unsurdur.

“ENDİŞE ETMEYİN”

Hastalar diş implantlarında 
kullanılan malzemenin güveni-
lirliğini nasıl anlayabilir?

Hastalar hekimlerine güven-
melidir. Hastalar kullanılan 
ürünün sertifikası ve üretici 
hakkında bilgi sahibi olabilir ve 
hekimler barkod numaralarının 
hastalara verebilir. Fakat has-
talar şunu unutmamalı; ticari 
açıdan, “en iyi implantı ben ya-
pıyorum, en iyi implant markası 
bende, en iyisini ben kullanıyo-
rum” gibi söylemleri olan mes-
lektaşlarımıza kanmamaları 
gerekir. Dünyada 4-5 bin üretici 
firma var ve her ülkede yüzlerce 
implant firması götürmekte. Bu 
nedenle implantı yaptırdıkları 
hekime, kuruma ve implant son-
rası kalıcılığa daha çok dikkat 
etmeleri gerekir. Hiçbir şekilde 
hastalar endişeye kapılmasın.

İMPLANT DİŞ 
HEKİMLİĞİNDE ÖNEMLİ 

BİR UYGULAMA

Yılda 200-300 milyon arası 
implant yapılmakta ve bunla-
rın içerisinde %2 veya yüzde 
3’ünde bu tür sahtekarlıklar 
görülebilmektedir. Büyük bir 
oranda çok başarılı bir şekilde 
hastaların yaşam kalitesi, kon-
foru ve estetiği sağlanabilmek-
tedir. Bir de sağda solda imp-
lantlarla ilgili ‘kanser yapıyor’ 
gibi bilimsel olmayan, yanlış 
bilgiler var, bilimsel olmayan. 
Bunlar da saçma bilgi olup bu 
bilgilerle alakalı hiçbir kanıt 
yoktur. Diş hekimliğinin gele-
ceği daha çok implant yapmak 
olacak. 2019 yılında ülkemizde 
1 milyon implant yapılması dü-
şünülmektedir. Bu nedenle diş 
eksikliğinde ve diş kayıpların-
da eğer anatomik yapı ve siste-
mik durumlar da izin veriyorsa 
hastaya mutlaka ve mutlaka 
implant yapılması önerilmek-
tedir.(Sözcü)karaciğer, böbrek 
yetmezliği yaşayan, ilaç kul-
lanması sakıncalı olan  has-
talarda de tercih ettiğimiz bir 
yöntem. 

Hastalığın şiddetine, kişinin 
yaşına, cinsiyetine, kilosuna 
göre var olan ilaçlar, ve diğer 
tedavi seçenekleriyle doğru bir 
kombinasyon oluşturarak çok 
başarılı sonuçlar elde ediyoruz. 



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.
Uydun Fisun, Ismail Karagöz

www.erstebank.at

Hemen 
geçiş

yapın!

Uydun Fisun
Erste-Filiale Brigittenau 
Wallensteinstrasse 23, 1200 Wien

Tel. 05 0100 – 21825 
fisun.uydun@erstebank.at

Ismail Karagöz
Erste Bank Simmering 
Simmeringer Hauptstraße 81, 1110 Wien

Tel. 05 0100 – 21849 
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