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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 
Türkiye’nin Viyana’ya ye-
ni bir büyükelçi atayacağı-

nı duyurdu. Avusturya haber ajansı 
APA’nın bildirdiğine göre, bakanlık 
sözcüsü, yeni büyükelçi Mehmet 
Ferden Çarıkçı’nın Temmuz ayında 
Avusturya Cumhurbaşkanı’na gü-
ven mektubu vererek göreve başla-
ması bekleniyor.

Türkiye’nin  son Viyana 
Büyükelçisi Hasan Göğüş, Ağustos 
2016’da istişarelerde bulunmak üze-
re Ankara’ya çağrılmış, bir daha da 
Avusturya’ya dönmemişti.

Karar, 15 Temmuz darbe girişi-
minin ardından Ankara’nın AB’nin 
demokratik standartlarına uyma-
dığı gerekçesiyle Türkiye ile müza-
kerelerin sonlandırılmasını isteyen 
Avusturya’nın çağrısının ardından 
alınmıştı. Aynı dönem PKK yanlıla-
rının Viyana’da gösteri yapmasına 
izin verilmesi de ilişkileri germişti. 

Ayrıca Viyana Havalimanı’nda bir 
gazetenin “Türkiye’de 15 yaşın altın-
daki çocuklarla cinsel ilişkiye izin 
verildiğini biliyor musunuz?” yazılı 
bir ilan yayınlatması ve Avusturya 
Dışişleri Bakanlığı’nın basın özgür-
lüğüne vurgu yaparak bu reklamı 
savunması, Türkiye’nin sert tepkisi-
ne neden olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Türk 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
“Avusturya İslam düşmanlığı-
nın merkezi haline geldi. Viyana 
Büyükelçimizi istişarelerde bu-
lunmak üzere Ankara’ya çağırdık” 
açıklamasında bulunmuştu.

4 Ekim 2016 tarihli Resmi 
Gazete’nin sayısında yayınla-
nan karara göre, Türkiye’nin yeni 
Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden 
Çarıkçı olmuştu.

Mehmet Ferden Çarıkçı 
kimdir?

Ferden Çarıkçı (d. 1968, İstanbul) 
Türk büyükelçi.

Alman Lisesi’ni bitirdi ve ar-
dından 1991 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nden mezun ol-
du. 1993 yılında Johns Hopkins 
Üniversitesi’nde Uluslararası 
İlişkiler alanında master yaptı. 1993 
yılında Dışişleri Bakanlığına aday 
meslek memuru olarak girdi. Çeşitli 
görevler üstlendi, 2007-2010 yılla-
rı arasında Cumhurbaşkanlığında 
Daire Başkanı olarak görev yaptı. 
2010-2011 yıllarında Tercüme Dairesi 
Başkanı, 2011-2012 yılları arasında 
Andlaşmalar genel müdür yardım-
cısı, 2010-2013 yılları arasında ise 
Elçi ünvanıyla Cumhurbaşkanlığı 
Dışişleri Başdanışmanlığı görevini 
üstlendi; ayrıca 2012-2013 yıllarında 
Dış Politika Danışma Kurulu üyesi 

oldu. 22 Ağustos 2013 - 7 Kasım 2016 
tarihleri arasında Büyükelçi ola-
rak Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi 
Temsilciliğini yürütmüştür. 2016 
yılında Avusturya Büyükelçisi ola-
rak atanmıştır. İngilizce, Almanca, 
Fransızca ve İtalyanca bilmekte 
olup evli ve bir çocuk sahibidir.

Avusturya Milli İstihbaratı(BVT):

„Gözler Türkiye göçmenleri üzerinde“

Avusturya’ya yeni büyükelçi

Avusturya Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bilinen Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele 
Dairesi’nin (BVT) 2016 yılı raporu, aşırı sağcı motivasyonla gerçekleştirilen eylemlerin artığını 
ortaya koydu. En büyük tehdidin İslami radikalizm olduğunun açıklandığı basın konferansın-

da  son bir yılda vuku bulan  olaylar nedeni ile ilk defa gözlerin Türkiye göçmenlerinin üzerinde 
olduğunun söylenmesi dikkat çekti. 

Avusturya, Türkiye’nin yaklaşık bir yıllık aradan sonra Viyana’ya büyükelçi göndereceğini açıkladı.

Der Standard`ın verdiği habe-
re göre Anayasayı Koruma 
ve  Terörle  Mücadele 

Dairesi’nin gözleri bir yandan da 
Avusturya’daki Türkiye göçmenle-
rinin üzerinde. Heterojen grup ya-
pısına dikkat çeken Avusturya İç 
İşleri Bakanı Asayiş Genel Müdürü 
Konrad Kogler, Avusturya’daki Türk 
ve Kürt asıllı insanların birlikte ya-
şamasının giderek daha da zorlaştı-
ğını ifade etti. Bu bağlamda Kogler, 
„Türk hükümetine yakın dernekler, 
PKK ve Gülen Hareketi gibi terör ör-
gütü olarak sınıflandırılan gruplar 
mercek altına alınacak.“ dedi.

Anayasayı Koruma ve Terörle 
Mücadele Dairesi’nin 2016 yılı ra-
porunun sunumu kapsamında ko-
nuşan Daire Başkanı Peter Gridling 
şunları söyledi: “İslami radikalizm 

ve terörizm yıllardır, liberal – de-
mokratik toplumlar üzerinde dai-
mi bir tehdit potansiyeline sahip ve 
Avusturya bir istisna değil.”

Avusturya’da, özel bir tehdit 
olarak görülen yabancı savaşçı-
lar (Suriye ve Irak’taki cihatçı ör-
gütlere katılan yabancılar) şeklin-
de adlandırılan 296 kişi bulunuyor. 
Buna karşın, yurt dışına çıkan ci-
hatçı sayısında bir düşüş söz ko-
nusu. 90 kişinin savaş bölgelerin-
den geri döndüğünü, 51 kişinin 
ise yurt dışına çıkışının engellen-
diğini ortaya koyan rapora gö-
re, 45 kişinin yurt dışında öldü-
rüldüğü düşünülüyor. Gridling, 
geri dönenlerin, Avrupa çapında-
ki güçlü bağlantıları nedeniyle iyi 
gözlenmesi gerektiğini söyledi. 
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Sevgili  Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları;  Avusturya‘da 
özellikle manevi anlam-

da  zor bir dönemden geçiyoruz.  
Barışa, kardeşliğe, aklımızı ba-
şımıza devşirip sakin bir şekil-
de en başta kendimizi, ve daha 
sonra çevremizi sorgudan geçir-
meye çok ama çok ihtiyamız var. 
Anadolumuzun güzel bir atasözü 
var:  ‘İğneyi kendimize, çuvaldızı 
başkasına batır.’  Yeni vatanımız 
Avusturya’nın Anayasası, yazılı 

tüm kanunları, bizlerin uymak ve 
uyulması için azami dikkat göster-
mek durumunda olduğumuz un-
surlardır. Bizim anamızdan, ba-
bamızdan  kısaca beşikten beridir 
aldığımız terbi-
ye, eğitim ve ah-
lak doğrultusunda 
toplumsal olarak 
birbirimize birin-
ci tavsiyemiz bu 
yönde olmalıdır. 
Avusturya’nın de-
vamlı bahsedilen 
değerlerine say-
gımız sonsuz ol-
malıdır. Nasıl biz 
kendi değerlerimi-
ze Türkiye’de ve 
burada saygı gös-
terilmesini bek-
liyorsak, bizim 
de Avusturya’nın değerleri  baş-
ta olmak üzere tüm dini ve kültü-
rel yaşam şekillerine saygı göster-
memiz gerekir. Aynısını umarız 

Avusturya’nın yerlileri de bize kar-
şı gösterirler. Avusturya’nın tüm 
medeni, insani, ortak aklın ka-
bul ettiği değerlerini ve kültü-
rünü ve ‘Kırmızı Beyaz Kırmızı’ 

renkli bayrağını  
başımızın üstüne 
alıp alnımıza koy-
mak boynumu-
zun borcudur. Biz 
nasıl ki Ayyıldızlı 
Bayrağa özellik-
le  saygı bekliyor-
sak aynısını bura-
da Yeni vatanımız 
Avusturya için de 
göstermek bizler 
için zor değildir. 
Bunları yani  çev-
remizde içselleş-
tirğimiz  kültürle-
re, değerlere saygı 

göstermeyi ve tüm dünya insanla-
rının bayraklarınına saygıda kusur 
etmemeyi biz baba ve ana ocağın-
da öğreniyoruz. Burada kimsenin 

bize öğretmenlik taslamasına her-
halde gerek yoktur.  Kimse bizlerin 
medeni eğitim almamış, alamamış 
veya almamakta cahilce direnen 
insanlarımız yüzünden bize esir 
mualemesi yapamaz.  Bizlerin tek 
yolu ilim, sanat ve  aklı hep kullan-
maktır. Bu ne ile olur?   Eğitim, eği-
tim ve eğitim.  

Barışın, kardeşliğin tek çaresi olan 
aklımızı çalıştırarak eğitime çok 
önem vermeliyiz. Bu vesile ile Yeni 
Vatan Gazetesi olarak tüm okuyucu-
larımıza, çevremizle mezhep, din ve 
ırk ayrımı yapmadan ‘kuçaklaşalım 
ve barışalım’ diyoruz.  Küslükleri bir 
kenara bırakarak, gerekiyorsa özür 
dileyerek herkesi barışa davet edi-
yoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgi-
lerin birleştiği, belki durgun, bel-
ki yorgun, yine de mutlu, yine de 
umutlu, yine de sevgi dolu nice bay-
ramlara.  Mübarek bayramınız iç-
tenlikle kutlu olsun. 

Bayramda barışa davet

BAŞYAZI
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T ıp  dünyasında göçmen 
gruplarla yapılan her türlü 
araştırma aynı sonucu veri-

yor: Sağlık konusunda göçmen-
ler kötü durumda. En büyük 
problem iş ve oturma hakları 
konusunda yaşadıkları sorun-
ların, göçmenlerin sağlık siste-
mine girememeleri sonucunu 
doğurması. Sağlık sisteminden 
istedikleri gibi faydalanama-
yan göçmenler hastalıklarıy-
la genellikle tedaviyi ertelemek 
şeklinde başa çıkmaya çalışıyor. 
Viyanalı nöroloji uzmanı Peter 
Felix Ledwon’un yürüttüğü baş 
ağrısının sebepleri üzerine ya-
pılan araştırmada, göçmenle-
rin kronik baş ağrısı veya mig-
ren gibi şikâyetlerinin yerlilere 
oranla çok daha yüksek olduğu 

ortaya çıktı. Ledwon, göçmen-
lerin psikolojik problemleri-
ni Avusturyalılara nazaran çok 
daha az önemsediklerini, oy-
sa birçok baş ağrısı şikâyetinin 
psikolojik problemlerden ileri 
geldiğini belirtti. Yapılan araş-
tırmada nörolog Ledwon’un gö-
zünden kaçmayan bir başka 
nokta ise göçmenlerin bilinç-

siz bir şekilde baş ağrısı ilaçla-
rı kullanması oldu. 

Ledwon: “Kimseyi 
entegrasyona zorlamayın” 

Araştırma raporunda kimse-
nin entegrasyona zorlanmama-
sı gerektiğini vurgulayan Doktor 
Peter Felix Ledwon şunları söy-

ledi: “Kimse entegrasyona zor-
lanmamalı, bu insanlarda stres 
yaratıyor. Bir insan bir toplum-
da ne kadar içtenlikle karşıla-
nır, ona ne kadar kucak açılırsa 
o insan o ülkede o kadar mutlu 
olur. Mutlu olan insan sağlıklı 
kalır. Böylece sağlık sisteminin 
üstündeki yük azalır.” 

Göçmenlerin başı 
daha çok ağrıyor

Nörolog ve psikiyatrların 
beş yıl süren çalışmaları-
nın sonucunda, araştırma 
grubunda bulunan göçmen 
kökenli kişilerin diğer kişi-
lere göre çok daha sık baş 

ağrısından şikayet ettikleri 
ortaya çıktı. 
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Değerli okuyucular,
Avusturya Ulaşım ve Hizmet 
S e k t ö r ü  İ ş ç i  S e n d i k a s ı 
‘vida’nın,  iş dünyasında kar-
şılaşılan sorunlar ve merak 
edilen çeşitli konular hakkın-
da sizlere yardımcı olmakla 
görevli  yeni kamu denetçisi 
(Ombudsfrau) olarak kendi-
mi tanıttığım son yazımın ar-
dından, ne mutlu ki çok sayı-
da okuyucu benimle irtibata 
geçti.

Yaklaşan tatil sezonu ve izin 
hakları hakkında yöneltilen 
bazı sorular nedeniyle bu ya-
zımda, izin haklarına ilişkin 
genel bir bakış sunmak istiyo-
rum.
İşe yeni başlanılan durumlar-
da, ilk 6 ay kısmi izin hakkı söz 
konusuyken, ilk 6 aydan son-
ra tam izin hakkı doğar. Her bir 
tatil yılı için izin süresi 5 haf-
tadır. 25. hizmet yılı itibariyle 
bu süre 6 haftaya çıkar ki farklı 
işverenler çatısı altından veri-
len hizmet süreleri de hesapla-
narak 25. hizmet yılı dolmadan 
da 6 hafta izin hakkı kazanıla-
bilir.

Tatil yılı temel olarak, çalış-
maya başlanılan tarihte başlar. 
Sizin için geçerli olan toplu 
sözleşmeye veya düzenlenen 
hizmet sözleşmesine bağlı ola-
rak, takvim yılına ilişkin bir 
değişiklik ya da farklı bir yıl-
lık devre düzenlemesi müm-
kündür.

İzin konusunda işçi ve işveren 
arasında mutabakata varılma-
lıdır. Şef tarafından hiç kimse 
izin kullanmaya zorlanamaya-
cağı gibi uzlaşmaya varılması 
hailinde de acil durumlar dı-
şında izinler iptal edilemez.  
Böyle bir  durumda işveren, 
iptal nedeniyle ortaya çıkan 
masrafları üstlenmek zorun-
dadır.

İzin süresince alınan izin üc-
retiyle birlikte, esas maaşınızı 
ve/veya çalışılan son 13 hafta-
lık zaman dilimi baz alınarak 
hesaplanan ikramiye, proviz-
yon, parça başı ücreti, katkı 
payı ve fazla mesai ücreti gibi 
diğer haklarınızı da alırsınız.

Toplu sözleşme müzakereleri-
ni yürüten sendikalar sayesin-
de izin ücretinin yanı sıra, 13. 
ve 14. maaş olarak tatil ödeme-
si (örneğin Noel parası) de ya-
pılır. Tüm okuyucuların huzur-
lu bir Ramazan ayı geçirmesini 
temenni eder ve o zamana ka-
dar tekrar görüşemezsek her-
kese iyi bayramlar ve iyi tatil-
ler dilerim.
Sorularınız için: 06646145436
Saygılarımla,

Mag. Canan AYTEKİN
U z m a n l ı k  Ş u b e l e r i  G e n e l 
Yöneticisi
vida – Avusturya Ulaşım ve 
Hizmet Sektörü İşçi Sendikası
1020 Wien,  

Kamu denetçisi Canan Aytekin:

İzin dönemleri ve 
merak edilenler

Ombudsfrau Frau Cantekin:

Urlaubszeit 
und Fragen

Liebe LeserInnen,
nachdem ich mich in der letz-
ten Kolumne als neue vida 
Ombudsfrau für diverse Fragen 
und Problemstellungen in Ihrer 
Arbeitswelt vorgestellt habe, 
haben mich erfreulicherweise 
zahlreiche LeserInnen kontak-
tiert.

Da nun die Urlaubszeit vor der 
Türe steht und einige Fragen 
auch zum Urlaubsrecht einge-
langt sind, möchte ich in dieser 
Kolumne einen Überblick über 
das Urlaubsrecht geben.

Wenn man ein neues Dienst-
verhältnis beginnt, steht in den 
ersten 6 Monaten anteiliger 
Urlaub zu, erst nach 6 Monaten 
steht der volle Urlaubsanspruch 
zu. Pro Urlaubsjahr stehen 5 
Wochen Urlaub zu. Ab dem 25. 
Dienstjahr stehen 6 Wochen 
Urlaub zu, wobei sämtliche 
Vordienstzeiten angerechnet 
werden, sodass man vor dem 25. 
Dienstjahr schon einen Anspruch 
auf 6 Wochen haben kann.

I h r  U r l au b s j a h r  b e g i n n t 
grundsätzlich mit dem Datum, 
an dem Ihr Arbeitsverhältnis be-
gonnen hat. Eine Umstellung auf 
das Kalenderjahr oder einen an-
deren Jahreszeitraum ist mög-
lich, wenn dies durch den für Sie 
geltenden Kollektivvertrag, ei-
ne Betriebsvereinbarung geregelt 
wird.

Urlaub muss zwischen Arbeit-
geberIn und ArbeitnehmerIn ve-
reinbart werden, dh der/die Chef/
In kann niemanden zwingen, auf 
Urlaub zu gehen. Wenn Urlaub 
vereinbart wurde, kann er nicht 
mehr gestrichen werden, außer 
in Notfällen. In diesem Fall muss 
der Arbeitgeber Kosten, die zB 
aufgrund eines Stornos anfallen, 
übernehmen.

Während des Urlaubes erhal-
ten Sie Urlaubsentgelt, dh Sie 
bekommen Ihren Grundlohn/
Grundgehalt sowie sonstige 
Entgeltbestandteile (z.B. Prämien, 
Provisionen, Akkordlöhne, 
Zulagen und Überstunden) im 
Durchschnitt der letzten voll ge-
arbeiteten 13 Wochen.

Dank der Gewerkschaften, 
die die Kollektivverträge ver-
handeln,  steht Ihnen ne -
ben dem Urlaubsentgelt auch 
noch das Urlaubsgeld (sowie 
Weihnachtsgeld 13.+14. Gehalt/
Lohn) zu.

Ich wünsche allen LeserInnen ei-
ne angenehme Ramadanzeit und 
falls wir uns bis dahin nicht lesen, 
alles Gute zum Ramadanfest so-
wie schöne Urlaubszeit.
Fragen: 06646145436
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Canan AYTEKIN
L e i t e r i n  d e s  R e f e r a t e s 
Fachbereiche
~~~~~~~~~~~~~
Gewerkschaft vida
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
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Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı İbrahim Olgun’a göre Yukarı Avusturya İslam Cemaati Başkanı Murat 
Başer hakkındaki diplomada sahtecilik şüphesi güçlendi. İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun konu hakkında OÖ 

Nachrichten Gazetesinin verdiği habere göre “Hepimizin itibarı zedeleniyor.” dedi. İGGÖ Başkanı Olgun’un bu 
demecine rağmen ertesi günlerde verdiği iftar davetine katılan Murat Başer’in Başbakan Kern’in  

davete icabet etmesi hakkında TV`lere demeç vermesi dikkat çekti. 

Viyana-Kısa adı IGGiO 
o l a n  ( I s l a m i s c h e 
Glaubensgemeinschaft 

in Österreich) Avusturya İslam 
Cemiyeti Başkanı İbrahim Olgun: 
“Selefim tarafından sunulan ona-
ya göre Sayın Murat Başer’in, me-
zun olduğu söylenilen imam ha-
tip okulunda kaydının olmadığı 
görülüyor.” dedi.  OÖ Nachrichten 
Gazetesi´nin verdiği habere göre 
Yukarı Avusturya İslam Cemaati 
Başkanı ve orta dereceli okullar-
da din bilgisi öğretmenliği yapan 
Murat Başer, hakkındaki iddialar 
nedeniyle geçtiğimiz yıl görevin-
den alınmıştı. Görevden alınma-
sı karşısında Viyana Çalışma ve 
Sosyal Haklar Mahkemesi’ne baş-
vuran Başer, şimdi şaşırtıcı bir şe-
kilde davasını geri çekti.

Bu bir itiraf mı? Başer “hayır” 
diyor. Davayı geri çekmesinin se-
bebinin belli kesimlerden gelen 
baskılar olduğunu söyleyen Başer, 
konuyu mahkemesiz ve ‘her şey-
den önce kavgasız – gürültüsüz’ 

bir şekilde açıklığa kavuşturmak 
istediğini belirtti. Kendisiyle yapı-
lan bir görüşmede Başer, işe geri 
dönme olanaklarının değerlendiri-
lebilmesi için olgunluk sınavı  ola-
rak bilinen „Matura“ ( Avusturya 
Lise Diploması ) sınavını vermek 
zorunda olduğu konusunda bilgi-
lendirildi. Kısaca Murat Başar’in 
Lise Diploması yok veya sahte ol-
duğu iddia ediliyor. Buna istina-
den mezun olduğu diğer Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dip-
loması kabul edilmiyor.

Yukarı Avusturya eyaletinin 
Oberösterreich Nachrichten (OÖN 
– Yukarı Avusturya Haberleri) ad-
lı yayın organına konuşan IGGiO 
Başkanı Olgun şunları söyle-
di: “Başer, görevinden alınması-
nın hemen ardından selefim Fuat 
Sanaç aracılığıyla dava açtı ve bu-
nu müteakip biz de bir avukat gö-
revlendirdik”. Başer’in matura 
yaptığını söylediği Ankara’daki 
imam hatip okulunda yapılan araş-
tırmanın sonucunu Olgun şu söz-

lerle aktardı: “Başer’in ilgili okul-
da öğrenci kaydı yok.”

Olgun: “Maalesef Başer’in söz 
konusu imam hatip okuluna git-
mediğine dair okulun yazılı ibrazı-
nın sağlamasını yapamadık. Her ne 
kadar Başer, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun ol-
muş olsa da, orada da yanlışlıkla 
maturası olduğu varsayılmış olma-
lı.” dedi.

“Bu gibi olaylar, hakkımızda 
yanlış bir izlenim uyanmasına se-
bep oluyor.” diyen Olgun, gelecek-
te yeni görevlendirmelerde daha 
hassas olunması gerektiğini söy-
ledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sonbaharda yapılacak olan baş-
kanlık seçiminde Murat Başer’in 
yeniden seçilme şansının bu olay-
la yükseldiği söylenemez.”

Yanlış isim, yanlış 
numara

Tüm bunlara karşın Başer, kendisi-
nin hiçbir suçu olmadığı düşünce-

sinde. Ankara’daki imam hatip oku-
lu öğrenci kayıtlarında isminin yer 
almaması konusundaki iddiaları 
reddeden Başer: “Bu benim hatam 
değil.” dedi. Başer, imamlık ve din 
öğretmenliği eğitimi almak için git-
tiği meslek okuluna aralıksız devam 
etmediğini, Avusturya’da çıraklık 
eğitimi yaptığı sırada, uzaktan eği-
tim şeklinde öğrenimini sürdürdü-
ğünü söyledi. Ankara’daki okulda 
bir “kayıt hatası” yapılmış olduğu-
nu ifade eden Başer: “Okula kayde-
dildiğim isim ve numara maalesef 
doğru değildi, daha sonra da düzel-
tilmemiş.” şeklinde konuştu.

15  y ı l  b o y u n c a  Yu k a r ı 
Avusturya’da zorunlu eğitim ve-
ren okullarda ve orta derece-
li okullarda ders veren Murat 
Başer, devletin kilise sözleşme-
li öğretmeni olarak ücretlendiril-
di. IGGiO Başkanı İbrahim Olgun: 
“Eğer daha yüksek bir maaş düze-
yine sözde bir diploma ile geldiy-
se, devlet geriye dönük tazminat 
talebinde bulunabilir.” dedi.

IGGÖ Başkanı İbrahim Olgun:

“Hepimizin itibarı zedeleniyor.”

“Yukarı Avusturya İslam 
Cemaati Başkanı Murat 

Başer hakkındaki diploma-
da sahtecilik şüphesi güç-

lendi.” Oberösterreichische 
Nachrichten

Murat Başer

İbrahim Olgun
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Vİ Y A N A  ( A A )  – 
Avusturya’nın başken-
t i  Viyana’daki  İs lam 

Merkezi Camisi önünde bir ara-
ya gelen 312 imam, teröre, ırk-
çılığa ve aşırıcılığa karşı birlik 
çağrısında bulundu.

Avusturya İslam Cemaati 
(İGGÖ) tarafından organize edi-
len ve ülke genelinde 312 ima-
mın imza attığı „Terör, Aşırıcılık 
ve Şiddete Hayır“ başlıklı bildi-
ri, Viyana İslam Merkezi Camisi 
önünde düzenlenen etkinlikte 
kamuoyuna açıklandı.

Bildir ide „Avusturya’nın 
imamları olarak bizler, tüm 
dünyadaki terörist ve aşırılıkçı 
şiddet eylemlerini ve bilhassa 
DEAŞ teröristlerinin İslam’a ay-
kırı olan ve şiddetle kınanması 
gereken vahşetlerini ve saldırı-

larını kınıyoruz“ ifadelerine yer 
verildi.

Yaşadığı ülkenin ve o ülke-
de bulunan tüm vatandaşların 
güvenliği ve barışı için çabala-
manın her Müslüman’ın göre-
vi olduğu belirtilen bildiride, 
„Terörün hiçbir din, etnik köken 
ve kültürle bağdaştırılamayaca-

ğının“ altı çizildi.
Bildiride, ayrıca ülkede ya-

şayan Müslümanlara yönelik 
toptancı ve ötekileştirici tu-
tum eleştirilerek, “Aşırıcılıkla 
ve aynı zamanda her türlü ırk-
çılık, antisemitizm ve İslam 
düşmanlığıyla mücadele top-
lumsal bir görevdir ve bu top-
lumun bir parçası olan biz 
Avusturya’nın imamları bu 
görevin bilincinde üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız.“ ifa-
desine yer verildi.

Etkinlikte konuşan İGGÖ 
B aşkanı  İ br ahim Olgun, 
Müslümanlar için kıymetli 
olan ramazan ayını terör ve 
İslam karşıtı saldırıların göl-
gesinde geçirdiklerinden do-
layı duyduğu üzüntüyü dile 

getirdi.
Olgun,  Avusturya  İs lam 

Cemaati olarak her türlü terör ve 
şiddet eylemlerini kınadıklarını 
belirterek, “Üzülerek gözlemli-
yoruz ki içinde bulunduğumuz 
toplumun ciddi bir çoğunlu-
ğu İslam’ın gerçekte ne olduğu-
nu bilmiyor. Tamamen barıştan 
yana ve terörle hiçbir ilişkisi ol-
mayan bir din. Bütün öğretisini 
barışa seferber eden bir dinin te-
rör, aşırıcılık ve radikal uzantı-
ları olamaz.” dedi.

İslam ve Müslümanların te-
rörle anılmasından duyduğu 
rahatsızlığı dile getiren Olgun, 
„Başta İslam karşıtlığı olmak 
üzere terör ve şiddet içeren her 
türlü yaklaşıma açık ve kesin 
bir duruş sergilemek için bura-
da toplandıklarını“ belirtti.

Olgun, bu yaz ayrıca farklı 
din mensuplarıyla birlikte bu-
lundukları camiden bir sonra-
ki kiliseye kadar insan zinciri 
oluşturarak teröre karşı birlik 
mesajı vereceklerini sözlerine 
ekledi.

İ m a m l a r ı n  o l u ş t u r d uğu 

„Teröre Karşı Birlik İnisiyatifi“ 
sözcüsü Ramazan Demir, AA 
muhabirine yaptığı  açıkla-
mada, Avusturyalıların bü-
yük çoğunluğunun sıradan 
Müslümanlarla terör ve aşırı 
söyleme sahip kişileri aynı ke-
feye koyma yanılgısı içerisin-
de olduğunu fark ettiklerini be-
lirterek, „Burada İslam’ın ve 
onun mensuplar ı  o lan biz 
Müslümanlar terörün her tür-
lüsüne karşıyız mesajı vermek 
için toplandık.“ dedi.

Demir, İslam dini bünyesin-
deki birçok farklı mezhebe men-
sup imamın da bu eyleme işti-
rak ettiğini vurguladı.

Bu eylemin ülkede artış gös-
teren İs lam düşmanlığının 
azalmasına vesile olmasını te-
menni eden Demir, „Biz bu bil-
diriyle nasıl terör ve aşırıcılık 
karşısında net bir tutum ser-
giliyorsak, aynı şekilde siya-
si otorite ve yetkililerden de 
İslamofobik saldırılar karşısın-
da aynı duruşu göstermeleri-
ni bekliyoruz.“ ifadelerini kul-
landı.

Avusturya’da 312  
imamdan teröre karşı 

birlik çağrısı
Avusturya’da bulunan 

312 imam, Viyana İslam 
Merkezi Camisi önünde 
bir araya gelerek terö-
rü, ırkçılığı ve aşırıcılığı 

kınadı.
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Viyana, konut için büyük büt-
çeler ayırabilen kişilerin şeh-
ri haline geldi. Özel konut 

sektörü kapsamındaki evler, yakın-
da yalnızca en iyi işlerde çalışan, ge-
lir düzeyi yüksek kişilerin karşılaya-
bileceği evler olacak. İşte Viyana İşçi 
Odası’nın, kiraların yükselişi ile ilgi-
li ortaya koyduğu gerçekler:

– Brüt kira bedeli; 2007/2008 yıl-
larında metrekare başına ortalama 
8,14 Euro iken, 2015/2016 yıllarında 
11,07 Euro idi. Bu neredeyse %36’lık 
bir artış demek!

– Net kira bedeli; 2007/2008 yıl-
larında metrekare başına ortalama 
6,05 Euro iken, 2015/2016 yıllarında 
bu rakam 8,67 Euro’ya yükseldi.

– İşletme maliyetleri de elbette 
aynı kalmadı. 2007/2008 yıllarında 
ortalama 2,09 Euro olan metrekare 
başına işletme maliyeti, 2015/2016 
yıllarında 2,39 Euro olarak kayde-
dildi. Ama kiraları bu kadar yüksel-
ten işletme maliyetleri değil. Bunun 
asıl nedeni ana kira!

Yeni hükümete önemli gö-
revler düşüyor

“Genç aileler ve düşük gelirli ki-
şiler, aylık gelirlerinin neredeyse 
%40’ını konuta harcıyor ki bun-
lar kaçınılmaz maliyetler.” şek-
linde konuşan İşçi Odası Başkanı 
Rudi Kaske sözlerini şöyle sürdür-

dü: “Her ne kadar acil bir ihtiyaç 
olsa da, içinde bulunduğumuz si-
yasi dönemde, yeni bir kira kanu-
nunun tamamlanması mümkün 
görünmüyor. Yeni hükümetin ya-
pılacak işler listesinin en üst sıra-
sında mutlaka, karşılanabilir kira 
üst sınırını içeren tek tip, yalın ve 
şeffaf bir kira kanunu olmalı.”

Emlakçı komisyonu  
kalksın

Kira ile birlikte gelen bir diğer masraf 
da emlakçı komisyonu. 70 metreka-
relik bir ev için başlangıçta harcan-
ması gereken miktar 4800 Euro’yu 
buluyor. İşçi Odası’nın taleplerinden 
biri de bu komisyonların kalkması.

Viyana’da kiralar uçuyor
Viyana’da kira ve işletme giderlerinin son 

yıllardaki yükselişi devam ediyor. İşçi Odası, 
sadece son sekiz yılda kiraların %36 oranında 

artığını hesapladı. Viyana’da konut kiraları, 
çok yakında karşılanamayacak hale gelecek. 
Kaldı ki kendi evinde yaşamak isteyen birçok 

genç için şu an dahi kiralar karşılanabilir değil.

“Güven iyidir, kontrol daha iyidir” 
sözü, eski binalardaki (Altbau) ki-
ralık evler için de geçerli. Yaklaşık 
40.000 kiralık ev ilanı incelendi. 
İncelenen ilanların %80’inde ya-
ni her beş ilandan dördünde iste-
nilen kira bedelinin, yasal olarak 
izin verilenin çok üzerinde olduğu 
tespit edildi.
 
Viyana-Viyana’da  yaklaş ık 
160.000 eski yapı (Altbau) bulu-
nuyor. Viyana Belediyesi’nin on 
farklı emlak platformu üzerinden 
incelediği kiralık ev ilanlarında, 
metrekare başına talep edilen ki-
ra bedelinin, yasal olarak izin ve-
rilen standart değerlerden ortala-
ma 3,54 Euro daha fazla olduğu 
tespit edildi. Bu, 60 metrekarelik 
bir ev için ayda 212 Euro demek.
Ş i ş i r i l m i ş  f i y a t  e ğ i l i m i , 
Viyana’daki aracı kurumlar üze-

rinden yapılan 2700 kira kontratı 
incelemesiyle de doğrulandı. Bu 
incelemelerde de, metrekare başı-
na talep edilen kira bedelinin izin 
verilen değerlerden ortalama 3,18 
Euro daha fazla olduğu saptandı. 
Yani toplamda -aslında kiracılara 
geri ödenmesi gereken- 8,5 milyon 
Euro’luk bir vurgun söz konusu.
„Acilen adil ve şeffaf bir kira ka-
nunu gerekli. Fiyat artışları ve 
indirimler, açık bir şekilde dü-
zenlenmeli.” diyerek bir kez da-
ha yeni bir kira düzenlemesi ta-
lebinde bulunan Viyana Kiracılar 
Derneği  “Anlaşmazlık vakaları ar-
tıyor.” dedi.
 
Dahası, serbest emlak piyasa-
sı kapsamında sunulan dairele-
rin dörtte üçünden fazlası, süreli 
olarak (befristet) kiraya veriliyor. 
Kanunda belirtilen %25 oranın-

daki tenzilat ise çok nadir olarak 
uygulanıyor.
 
Konut ve kira haklarına ilişkin üc-
retsiz danışmanlık hizmeti sunan 
“Mieterhilfe” adlı birimin yöneti-
cisi Christian Bartok şunları söy-
ledi: “Maalesef, kısmen bilgisiz-
lik kısmen de korkudan dolayı, bu 
şişirilmiş fiyatlar kabul görüyor.”

 
Viyana Belediyesi, bunu değiş-
tirmek için yeni bir girişim (Info-
Offensive) başlattı. Göze çarpan 
binalardaki kiracılar tespit edile-
cek ve kendilerine ücretsiz yardım 
teklifi götürülecek. 
(© iStckphoto)

Eski yapılardaki kiralık 
dairelerde vurgun
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Peynir lezzettir.
Yoğurt hayattır.
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Viyana‘da 13. yüzyıldan beri 
Ortaçağ‘da yaygın banyo 
kabinelerinin kullanıldığı 

kanıtlanmıştır. Şehir idaresi 1875 
yılında Tuna kıyısında iki beledi-
ye plajı açmıştır. Halka açık be-
lediye plajına 1877 yılına kadar 
yalnız erkekler gidebilmekteydi. 
Ardından burada bir de kadın-
lar plajı kurulmuştur. Yirminci 
yüzyılın başlarında Tuna kanalı-
nın kıyısında halkın sağlığı için 
nehir plajları inşa edilmiştir. 
Bu plajlar ticari amaçlı kurul-
mamış. Alte Donau kıyısındaki 
„Gänsehäufel“ plajı da bu za-
mandan kaynaklanmaktadır. 
Tuna kıyısındaki tesislerin yeri-
ni bugün Neue Donau dinlenme 

alanı almıştır. Başlangıçta bu 
alan sel baskınlarından korun-
mak amacıyla inşa edilmiştir. Su 
kalitesinin yıl boyunca yüksek 
olması sonucunda Viyanalılar 
bu bölgeyi bir açık havuz cenneti 
olarak keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - Kapalı 
yüzme havuzları

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

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

• Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

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

• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

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

Belediye havuzları - aile 
yüzme havuzları

Aile havuzları çocuklu aileler ve 15 

yaşına kadar olan çocuklar için ön-
görülmüştür. Su derinliğinin az ol-
ması sayesinde çocuklara uygun 
bir suya girme ortamı sağlanmıştır. 
Yedi yaşına kadar çocuklar ancak 
bakmakla yükümlü bir yetişkinin 
eşliğinde aile havuzuna girebilir-
ler. Yanında çocuk olmayan yetiş-
kinlerin girmesi ise yasaktır.

Aile yüzme havuzlarının 
açılış saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına kadar 
gençler: ücretsizdir.  Yetişkin refa-
katçı: 2,5 (iki buçuk) Euro’dur.

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesyle birlikte bir çok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafından 
işletilen havuzların dışında bir çok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilirsiniz.  
Viyana‘da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, özel işletilen havuzlar ve devlet havuzla-

rından yaz boyunca faydalabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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Die Welt gazetesinin yüksek 
düzey NATO diplomatlarına 
dayanarak yayınladığı ha-

bere göre Ankara ile Viyana arasın-
daki gerginlik nedeniyle Avusturya 
askerleri NATO ülkeleriyle birlikte 
tatbikat yapamayacak ve Avusturya 
ittifakın önemli ortaklık programla-
rına katılmayacak.

Üst düzey bir NATO temsilcisi, 
Die Welt gazetesine yaptığı açıkla-
mada, Türkiye’nin önemli ortak ül-
kelerden Avusturya’yı izole eden 
uygulamayı kabul ettirmesini bek-
lediğini söyledi. NATO çevrelerin-
den yapılan açıklamalarda ‘bu na-
hoş konunun ABD Başkanı Donald 
Trump’ın da katılacağı perşembe 
günkü NATO zirvesinden önce gün-
demden kalkmasının umulduğu’ 
belirtildi. Zirvede kararlaştırılacak 
reformlar sayesinde ‘barış için or-
taklık’ programı yeniden başlatıla-
bilecek. Avusturya ise ortaklık pro-
jesinde yer almayacak.

NATO’nun alacağı karara gö-
re, Avrupa, Asya ve aralarında 
Gürcistan ve Ukrayna’nın da bulun-

duğu eski Sovyet cumhuriyetleri ile 
ittifak arasındaki işbirliği genişle-
tilecek ve bundan böyle her ülke-
nin NATO ile tek başına anlaşma 
imzalayabilmesi mümkün olacak. 
Böylelikle Avusturya nedeniyle ay-
lardır bütün ortak ülkeleri bağla-
yan askeri işbirliği yasağı kalkmış 
olacak.

Avusturya’nın Ankara tarafın-
dan bloke edilmesine, Viyana’nın 
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) 

arasındaki üyelik görüşmeleri-
ne son verilmesini talep etmesi-
nin ve Avusturyalı politikacıla-
rın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı eleştirmelerinin neden 
olduğu ifade ediliyor.

K a r a r ı n  N A T O ’ n u n 
Balkanlar’daki mevcudiyeti açısın-
dan ne anlama geldiği henüz açık-
lık kazanmadı. Kosova’daki NATO 
barışı koruma misyonuna 400 as-
kerle katılan Avusturya bu bölgede 

en fazla asker görevlendiren ülke-
ler arasında yer alıyor. NATO açısın-
dan önemli rol oynayan ortak ül-
keler askeri operasyonlarda ittifakı 
destekliyor, eğitim programlarına 
katılıyor, savunma bölgesinde yol-
suzlukla mücadelede ve cephane 
ve mayın imhasında NATO’ya yar-
dımcı oluyorlar. Ortak ülkeler aynı 
zamanda askeri istihbarat bilgileri-
ni de ittifak ile paylaşıyorlar.

Die Welt: Türkiye’den 
Avusturya’ya NATO engeli

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Krone Gazetesi tarafından 
aktarılan ve isminin açık-
lanmasını istemeyen öğ-

retmenin sınıfındaki vakaların 
ne yazık ki münferit vakalar ol-
madığına vurgu yapılan haberde; 
Milli Eğitim raporuna göre her 
üç ilköğretim öğrencisinden biri-
nin, düşük statülü meslek grup-
larında çalışan ailelerden gelen 
çocuklar, eğitimsiz hane halkına 
sahip çocuklar ve Almanca konu-
şulmayan hanelerden gelen ço-
cuklar olarak sıralanan üç risk 
grubundan birinde yer aldığına 
ve bu öğrencilerin kendi öğren-
me potansiyellerine erişememe 
tehdidi ile karşı karşıya oldukla-
rına değinildi.

Sosyal hizmet çalışanı 
neredeyse yok

orf.at’de yayınlanan röportajın-
da, bir ilköğretim öğrencisi için 
hayattaki tüm fırsatların açık ol-
ması gerektiğini ancak öğretim 
kadrosunun, dezavantajları ne 
yazık ki tek başına telafi edeme-
yeceğini ifade eden öğretmen,  
destek kurslarının genellikle ika-
mesiz bir şekilde kaldırıldığını, 
bir sosyal hizmet çalışanının yal-
nızca haftada iki saat için hazır 
bulunduğunu ve bu süre içerisin-
de de bir sınıftan değil tüm okul-
dan sorumlu olduğunu belirtti.

Sorunlu çocuklar 
Avusturya doğumlu

Sorunlu çocukların mülteci ço-
cuklar olduğunu düşünenlerin 
yanıldıklarını vurgulayan öğ-
retmen, en sorunlu vakaların 

Avusturya doğumlular arasında 
görrüldüğünü ve hepsinin Türk 
ailelerin çocukları olduğunu söy-
ledi. Bu çocukların zorunlu eği-
time yani anaokuluna başlaya-
na kadar neredeyse hiç Almanca 
konuşmadıklarına ancak ana 
problemin dil becerisi değil, ebe-
veynlerin çocukları ile yeterin-
ce ilgilenmemeleri ve çocuklarını 
teşvik etmemeleri olduğuna dik-
kat çeken öğretmen, çocukların 
ellerine okula başlayana kadar 
ne makas ne de bir yapıştırıcı al-
mış, hiç grup oyunu oynamamış 
ya da kendi gözleriyle hiç salyan-
goz görmemiş olduklarını ve bir-
çoğunun tek bir kitabı dahi olma-
dığını söyledi.

“Annem istemedi”

Bir diğer büyük problemin, sıklık-
la “annem yorgun” ya da “annem 
istemedi” şeklinde gerekçelendi-
rilen okula devamsızlık sorunu 
olduğunun altını çizen öğretme-
nin, belirli bir devamsızlık sayı-
sına ulaşıldığında, örneğin 140, 
aile yardımının kesilmesi şeklin-
deki çağrısı ise dikkat çekti.

Özel okul tavsiyesi

“İyi öğrenciler ve evde teşvik edi-
len öğrenciler, yarı yolda kalıyor-
lar.” diyerek sözlerini sürdüren 
öğretmen, yetenekli ya da “nor-
mal” çocuklara sahip olan tüm 
ebeveynlere, özel okul tavsiye-
sinde bulundu ve kendisinin bu 
çocuklara bu şartlar altında da-
ha fazla bir şey sunamayacağını 
ifade etti.

“Okula devamsızlık halinde 
aile yardımları kesilmeli”

ORF’in bir ilköğretim öğretmeni ile yaptığı güncel bir röportaj sansasyon yarattı. Her üç öğrenciden 
birinin dersleri takip etmediği şeklindeki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve yalnızca yeter-
siz Almanca dil bilgisinin değil, devamsızlığın da çok büyük bir sorun olduğunu söyleyen öğretmen, 
özürsüz devamsızlıkta bulunan öğrencilerin ailelerine verilen aile yardımlarında (Familienbeihilfe) 

kesinti yapılması çağrısında bulundu.
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Macaristan Parlamentosu 
yabancı kurumlardan 
mali yardım alan sivil 

toplum örgütlerine düzenleme ge-
tiren yasayı kabul etti.

Yeni yasa Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban’ın ünlü para spekü-
latörü George Soros ile arasında-
ki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.
Bu yasayla birlikte Macar asıllı 
olan Soros’un, kendi memleketin-
de herhangi bir faaliyet yapma im-
kanı kalmadı.

Soros’un Açık Toplum Vakıfları 
bazı sivil toplum kuruluşları-
nı destekliyor. Bu kuruluşlar 
arasında insan haklarını des-
tekleyen Macaristan Helsinki 
Komisyonu’yla yolsuzlukları ta-

kip eden Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü de var. Macaristan hükü-
meti bu grupları yabancı ajanlar 
olarak algılıyor.

Orban’ın lideri olduğu Fidesz par-
tisinin iletişim direktörü Balazs 
Hidveghi’ye göre yasa Soros’la 
bağlantılı kuruluşların güvenlik 
incelemesi için gerekli. Hidveghi, 
“Soros Macaristan’a savaş açtı, 
barikatı yıkmak, mültecileri içeri 
almak istiyor ve bunun için ajan 
organizasyonlarını kullanıyor” 
dedi.

Açık Toplum Vakıfları, yasanın 
Macaristan demokrasisine ciddi 
bir saldırı olduğunu söyledi ve de-
ğişmesi için yeni bir yasa çağrısın-
da bulundu.

Avrupa İçin Açık Toplum İnisiyatifi 
Direktörü Goran Buldioski yasa-
nın amacını Macaristan’daki de-
mokratik sesleri en ihtiyaç duyu-
lan zamanda bastırmak olarak 
niteledi. Buldioski, “Bu grupların 
ulusal güvenliğe tehdit olduğu dü-
şüncesi saçmalık” dedi.

Orban’ın  koal isyon or tağı 
Hıristiyan Demokratlar’dan Pater 
Harrach, “Kurt koyun postuna bü-
rünmüş ve bu önlenmeli” dedi.

Helsinki Komisyonu ve Macaristan 
İnsan Hakları Birliği yeni düzenle-
meyle uymayacaklarını açıkladı. 
Sivil toplum kuluşları, mali du-
rumlarının zaten tamamen şeffaf 
olduğunu belirtti ve yasaya itiraz 
edeceklerini vurguladı.

Soros evinden kovuldu
Macaristan Parlamentosu yabancı kurumlardan mali yardım alan sivil 

toplum örgütlerine düzenleme getiren yasayı kabul etti…

Maliye Bakanlığı, telefonla 
arayarak kendisini maliye 
çalışanı olarak tanıtan ve 

kolay kanan kişilerden banka bil-
gilerini almak isteyen dolandırıcı-
lara karşı uyarıda bulundu. Kurier 
Gazetesi tarafından aktarılan ha-
bere göre dolandırıcılar, haciz bö-
lümü temsilcisi olduklarını söyle-
yerek, vergi kaçakçılığı ya da vergi 
dairesinin 500 Euro tutarında bir 
alacağı olduğu şeklindeki iddialar-
la, aradıkları kişilerin banka bilgile-
rine erişmeye çalışıyorlar.
Şimdilik sadece münferit vakalar

Telefon edilen kişiler, dolandırıcı-
lar tarafından hesap bilgilerini ifşa 
etmeye zorlanıyorlar. Bugüne ka-
dar bu yönde yalnızca birkaç dene-
menin söz konusu olduğunu ifade 
eden Maliye Bakanlığı; şifre, kre-
di kartı ya da hesap bilgileri gibi ki-
şisel verilerin, telefon veya e-posta 
yoluyla ifşa edilmesine karşı uya-
rıyor. Zira vergi dairesi, bilgi alış-
verişini prensip olarak telefonla 
yapmıyor. Bunun için posta ya da 
vergi dairesi çevrimiçi kişisel hesap 
(FinanzOnline-Databox) aracılığı 
ile gönderilen bir form kullanılıyor.

Maliye, sahte maliye 
 çalışanlarına karşı 

uyarıyor!
Kendilerini vergi dairesi (Finanzamt) çalışanı  

olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları 
kişilerin banka bilgilerini almaya çalışıyorlar.
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Vahdettin’in 5’inci  ku-
ş a k  to r u n u  Ne s l i ş a h 
Evliyazade, Posta gaze-

tesinden Canan Danyıldız’a ko-
nuştu. Evliyazade “Mustafa 
Kemal padişah olsaydı Osmanlı 
devam ederdi” dedi. Ailesinin 
Atatürk’e kızgın olmadığını be-
lirten Evliyazade “Belki ailemin, 
Osmanlı hanedanının sonu oldu 
ama Türk halkının da kurtuluşu 
oldu” ifadelerini kullandı.

„Atatürk’e Bayılırmış“

Neslişah Evliyazade anneanne-
si Hümeyra Sultan’ı anlatırken 
“Hümeyra Sultan Cumhuriyet’in 
ilanından sonra Türkiye’ye dö-
nebilen ilk hanedan mensubu. 
Atatürk, sadece kadınlara özel 
bir izin veriyor, o da öyle dö-
nebiliyor. Bir baloda Atatürk 
onu dansa kaldırıyor. Ama an-
neannem ölene kadar, “Benim 
Hümeyra Sultan olduğumu bil-
diği için mi kaldırdı, yoksa öy-
lesine mi dans ettik, hâlâ bil-
miyorum” derdi. Anneannem 
Atatürk’e bayılmış” dedi.

“Hanedanın sonu  
oldu ama Türk halkının 

da kurtuluşu oldu”

Neslişah Evliyazade’nin röporta-
jının bir bölümü şöyle:
“- Dedeniz Vahdettin vatan hai-
ni ilan edilmişti… 
Ailem buna çok üzüldü, çok kırıcı 
bir şey. Üstelik Sultan Vahdettin 
Kurtuluş Savaşı’nı da, Mustafa 
Kemal’i de destekliyor. Ama 
yeni yönetimlerde her zaman 
böyledir ya… Eskisi suçlanır. 
- Tarih derslerinde siz de zorlan-
dınız mı? 
Tabii. Ben öğrenciyken de ‘vatan 
haini’ diyorlardı. Üstelik tarih 
bir bütün; Fatih’i kahraman ya-
pıyoruz, Vahdettin’i hain… Olur 

mu öyle şey? Sultan Vahdettin, 
bir gün geri dönecek diye yanı-
na hiçbir eşyasını almamış. Bu 
nasıl kaçmak? İsteseydi kalır-
dı. Halktan da destek görürdü. 
Gitmeseydi iç savaş çıkardı…
- Aileniz Atatürk’e kızgın mı? 
Süründüler,  evet .  Ama ak-
s i  o lsaydı  ş imdi  bu ülkede 
oturmazdık.  Ne  olurdu ha-
in denmeseydi, biraz parala-
rı olsaydı, bu dramları yaşa-
masalardı… Sadece bu var. 
35  padişahın  mezar ı  bur a -
da, Vahdettin’inki Suriye’de. 
Niye orada kalsın? Ama asla 
Atatürk’e düşman ya da kız-
gın değil ler.  B elki  ai lemin, 
Osmanlı hanedanının sonu ol-
du ama Türk halkının da kur-
tuluşu oldu.

“Kimsenin böyle bir  
şey demesine izin  

vermezmiş.”

- Sultan Vahdettin Atatürk’ü 
sever miydi? 
Sü rgü n d e l e r k e n ,  k a l f a l a r -
dan biri anneannem Hümeyra 
Hanım’a,  İzmir  Marşı’ndaki 
“Yaşa Mustafa Kemal Paşa” 
sözlerini “Kahrolsun Mustafa 
K e m a l ”  d i y e  ö ğ r e t m i ş . 
Anneannem de beş yaşında, 
ne bilsin… Şarkıyı böyle söy-
lerken Sultan Vahdettin duy-
muş ve “Bir daha benim aske-
rime kahrolsun deme” diyerek 
kızmış. Kimsenin böyle bir şey 
demesine izin vermezmiş.

- Ailenizde Vahdettin’den ya 
da saraydan kalan yadigarlar 
var mı? 
Tuğrası bizde. Çok şık, zarif.

- Parlamenter sistem mi yoksa 
başkanlık mı? 
B en l iberalim, parlamenter 
sistemden yanayım.

- En çok hangi sarayı seviyor-
sunuz? 
Topkapı Sarayı’nı çok beğeni-
yorum. Bir gece kalacaksın de-
seler orayı tercih ederim.

- Sizin de Nilhan Sultan gibi 
“Şurası bizim, geri verin” di-
ye isteyeceğiniz yerler var mı? 
B e n i m  b i l d i ğ i m  t a p u s u 
Osmanlı hanedanına ait olan 
bir yer yok. Sultan Vahdettin’e 
ait olan bir mülk varmış, orayı 
da o dönem satmış. Ellerinde 
tapuları olan hanedan üyeleri 
varsa, tabii ki almalılar. Ona 

bir şey diyemem.

“Atatürk sultan olsaydı 
 Osmanlı devam ederdi.”

- Saray içi o kadar modernken, bu 
yönetime niye yansımamış? 
Bence bu zamanlama ve karakter-
le ilgili. Dedem Vahdettin, sultan 
olmayı zaten hiç istememiş. O dö-
nem hanedanın başına kim gel-
se bir şey değiştiremezdi. Ancak 
Mustafa Kemal gibi bir karak-
ter sultan olsaydı, belki Osmanlı 
yönetimini modernleştirebilirdi. 
Osmanlı devam edebilirdi.”

Vahdettin’in 5’inci kuşak torunu Neslişah 
Evliyazade “Belki ailemin, Osmanlı hanedanı-
nın sonu oldu ama Türk halkının da kurtuluşu 

oldu” dedi.

Ailemin sonu Türk halkının 
kurtuluşu oldu?
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Sosyal medyada ( Facebook) 
bir anısını yazan Frankfurt`lu 
İlknur B. adlı bayan Türk 

Doktoru 10 Haziran akşamı 
Almanya`da otoyolda kaza geçiren-
lerin arkasında Türkiye göçmenle-
rine ait düğün arabaları içinde ya-
şanılan rezaleti sayfasında şöyle 
paylaştı :

“ Gece çok acayip bir duruma şahit 
oldum…

Saat 01.30, annemlerden eve dönü-
yorum, A66 , bilenler bilir, MTZ hi-
zasında 4-5 şerit olur, büyük bir ka-
za oldu, 5-6 araba birbirine girmiş, 
polis otobanı tamamen kapattı, he-
men önümde sayılır, artık 4-5 ambu-
lans, acil doktorlar, itfaiyeler anında 
geldiler, heryer mavi ışık, heyecan 
üzüntü ve merak birbirine karıştı. 
Arkamda uzuuun bir araba kuyru-
ğu oluştu. Meğer arabaların bir kıs-
mı Türk düğünün konvoyu imiş, 
hatta gelin damat indiler, arabamın 
yanından geçerek polislere rica etti-
ler , bari en sağ şeridi açın, biz yolu-
muza devam edelim, malum düğün 
vs vs. Polis izin vermedi, hala ambu-
lanslar kazazedeleri kurtarma çaba-

sında, yollar araba kırıklarından 
parçalarından temizleniyor….

İşte o an şok oldum, bu kadar heye-
canın üstüne öyle bir şok ki, sanki 
beynime kızgın maşalar giriyor si-
nirden…

Bir tarafta insanlar belki hayat ölüm 
mücadelesi veriyor, öbür yandan 
hemen arabamın arka taraflarında 
bu düğün alayı inip davul zurna oy-
namaya başlamaz mı! 

Yuhh dedim içimden, ne hadsiz bu-
caksız bir terbiyesizlik, saygısızlık ….
Söylenecek daha çok şey var ama….
Sadece şunu diyeceğim: İnşaALLAH 
ölen olmamıştır, Rabbim kazazede-
lere acil şifalar versin, bu mübarek 
Ramazan ayında bizleri kazalardan 
belalardan ve cahil insanlardan ko-
rusun, onları islah etsin.

Otoban 1,5 saat sonra tekrar açıldı 
ve ben bu ayıptan son hızla uzak-
laştım..“

Kendisine yalan söylüyorsun diyen-
lere İ.B., sayfasında aşağıdaki belge-
yi sundu :

Almanya`da kaza geçirmiş 
Almanların arkasında, düğün 

arabalarında halay çeken  
aileler kim?
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Sosyal Gönüllük Yılı (FSJ – 
Freiwilliges Soziales Jahr) 
kapsamında Viyana Rotes 

Kreuz (Kızıl Haç) bünyesinde 
gönüllü olarak çalışma kara-
rı, büyük olasılıkla bugüne ka-
dar verdiğim en iyi kararlardan 
birisi. İzlenimlerimi aktarma-
dan önce, FSJ’nin ne olduğu-
nu anlatmak isterim. Temel ola-
rak FSJ, sosyal gönüllüğü teşvik 
eder ve sosyal alanlarda beceri-
lerin keşfine yardımcı olur. Ama 
aynı zamanda birçok iyi şeyin 
yapılabileceği, okul ve işe veri-
len küçük bir moladır. 9 ila 12 ay 
arasında sürer, haftada maksi-
mum 34 saatten oluşur ve en az 
18 yaşında olmak gerekir.

Benim için bu macera matu-
ra (olgunluk sınavı) ile başladı. 
Bir yandan sosyal işlere ilgi du-
yuyordum,  diğer yandan ise bu 
yolun okuldan sonra aslında be-
ni nereye götüreceğinden emin 
olamıyordum. “Tamam, matura 
yakında bitecek. Ama sonrasın-
da ne yapacağım?” ikilemi içe-
risindeyken Roten Kreuz’un FSJ 

teklifi ile karşılaştığımda, çok 
da hatalı bir şey olamayacağını 
düşünerek kaydoldum.

Bu yedi ay önceydi. Bu kararı al-
mış olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Çeşitli sosyal pro-
jelerde çalışan ekiplerden biri-
nin bir parçası olmaktan, eğit-
menlik eğitimine kadar her şey 
var. Son aylarda çok fazla şey 
tecrübe ettim, inanılmaz dere-
cede çok şey öğrendim, geniş 
bir yelpazede birçok yeni insan-
la tanıştım ve birçok arkadaşlık 
kurdum. PROTECT atölyeleri, 
projeler, Noel pazarları ve çeşitli 
etkinliklerin hazırlıkları arasın-
da bazen de büroda oturuyor ve 
organizasyonun çeşitli işleriyle 
ilgileniyorum. Son olarak söyle-
mek istediğim şu ki, Rotes Kreuz 
(Kızıl Haç) bünyesinde kendimi 
inanılmaz derecede iyi hissedi-
yorum ve benim yılım bittiğinde 
ve Nottendorfer sokağındaki ka-
pıdan son kez geçtiğimde dökü-
lecek olan gözyaşlarını düşün-
meden edemiyorum.
Merve Özcan

von Merve Özcan

D i e  E n t s c h e i d u n g ,  e i n 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ 
(FSJ) beim Wiener Roten Kreuz 
zu machen, zählt mit größter 
Wahrscheinlichkeit zu den besten 
Entscheidungen meines bisheri-
gen Lebens. Bevor ich aber meine 
Eindrücke schildere, will ich ger-
ne berichten, was ein „FSJ“ eigent-
lich ist. Hauptsächlich soll dieses 
Jahr soziales Engagement fördern 
und helfen, Fähigkeiten im sozia-
len Bereich zu entdecken. Es dient 
aber auch als eine kleine Auszeit 
von Schule und Beruf, in der man 
gleichzeitig allerlei Gutes tun 
kann. Es dauert zwischen 9 und 
12 Monaten, umfasst maximal 34 
Wochenstunden und erfordert ein 
Mindestalter von 18 Jahren.

Bei mir hat das Abenteuer 
nach meiner Matura angefangen, 
da mich einerseits das Thema so-
ziale Arbeit sehr interessiert hat 
und ich mir andererseits nie sic-
her war, wo denn der Weg nach 
der Schule eigentlichen hinfüh-
ren soll. Als ich nach diesem in-
neren Dilemma von wegen „okay, 
jetzt ist die Matura bald vorbei, 
aber was mach ich dann?“ auf 

das Angebot des Roten Kreuzes 
gestoßen bin, dachte ich mir, dass 
es sicher nicht so verkehrt sein 
kann, mich anzumelden.

Das war vor sieben Monaten. 
Mit t lerwei le  b in  ich  mehr 
als nur froh darüber, diese 
Entscheidung getroffen zu ha-
ben. Angefangen von Mitarbeit 
bei diversen sozialen Projekten 
bis hin zur Trainer-Schulung ist 
alles dabei. In den vergangen 
Monaten hab ich extrem viel er-
lebt, unglaublich viel dazuge-
lernt, eine breite Palette an ne-
uen Leuten kennen gelernt und 
viele Freundschaften aufgebaut. 
Zwischen PROTECT-Workshops, 
Projekten, Christkindlmarkt-
Einsätzen und Vorbereitungen 
für diverse Veranstaltungen sit-
ze ich manchmal auch im Büro 
und kümmere mich um allerlei 
Organisatorisches. Das Letzte, 
was zu sagen überbleibt, ist, 
dass ich mich unglaublich wohl 
in der RK-Gemeinschaft fühle 
und nicht ausschließen kann, 
dass vielleicht die eine oder an-
dere Träne runterkullert, wenn 
mein Jahr vorbei ist und ich das 
letzte Mal durch die Türe in der 
Nottendorfer Gasse gehe.

Merve Özcan:

“Burada 
kendimi çok iyi 
hissediyorum”

Roten Kreuz-Merve Özcan:

“Ich fühle mich 
hier sehr wohl“

Foto: WRK/Gerhard Emsenhuber
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Yeni Vatan Gazetesi: Regiert 
die SPÖ oder sind Sie schon im 
Wahlkampf?

Nurten Yilmaz:  Österreich 
wählt am 15.Oktober 2017 seinen 
Nationalrat. Wir SPÖ-Abgeordneten 
wollten eigentlich noch bis zum 
Schluss der Legislaturperiode 2018 
mit der ÖVP weiter regieren. Für 
Österreich und seine Menschen, 
auch wenn es nie leicht war. Vor ei-
nigen Wochen hat Außenminister 
Sebastian Kurz die Macht in der 
ÖVP übernommen, die ÖVP-SPÖ-
Koalition für beendet erklärt. Wir 
befinden uns damit schon de fac-
to im Wahlkampf, auch wenn das 
Parlament – d.h. wir gewählten 
Abgeordneten – noch bis zum 
Wahltermin Sitzungen haben und 
hoffentlich gute Gesetze für die 
Bevölkerung beschließen können.

Yeni Vatan Gazetesi: Wer sind 
die Gewinner und Verlierer in der 
heutigen Gesellschaft nach ihrer 
Meinung nach?
Nurten Yilmaz : Wir wollen keine 

Gesellschaft, die sich in Gewinner 
und Verlierer teilt und spaltet. 
Uns SozialdemokratInnen ist da-
bei egal, wo die Personen gebo-
ren wurden und welche Haut- 
oder Haarfarbe sie haben. Es geht 
um unsere gemeinsam Zukunft, 
in der jeder Mensch genügend 
Einkommen hat, jedem mit 
Respekt begegnet wird und nie-
mand zurückgelassen wird. Den 
die wirklichen Leistungsträger in 
unserer Gesellschaft sind nicht 
die 5%, die von Dividenden, 
Erbschaften oder Zinsen leben und 
sich nicht anstrengen müssen. „Die 
wahren Leistungsträger tragen die 
blaue Arbeitsmontur, sie tragen ei-
nen weißen Laborantenkittel. Sie 
tragen die Uniform der Feuerwehr 
und der Polizei. Sie tragen 
Krankenschwesterhauben und sie 
tragen Schutzhelme. Und vor al-
lem: Sie tragen unser Land und 
unsere Gesellschaft.“ Und für di-
ese Menschen und mit diesen 
Menschen machen wir Politik.

Yeni Vatan Gazetesi: Vertrauen in 

PolitikerInnen steigt nicht. Warum?

Nur ten Yi lmaz:  Am Ende 
des Tages geht es eigentlich 
darum: Pol i t ikerInnen ha-
ben ihrer Bevölkerung zu di-
enen und die Lebens-  und 
Arbei tsverhältnisse  der  in 
Österreich lebenden Menschen 
zu verbessern. Aber gut, wenn 
Integrationsminister Sebastian 
Kurz eine Wahl will, dann sind 
wir SozialdemokratInnen je-
derzeit dazu bereit. Ich werde 
auch bei der kommenden Wahl 
für meinen Bezirk Ottakring zur 
Wahl antreten und für ein soli-
darischen Miteinander kämpfen 
und werben.
 
Yeni Vatan Gazetesi:  Wie wich-
tig ist die National-ratswahl am 15. 
Oktober 2017 in Österreich?

Nurten Yilmaz: Die National- 
ratswahl am 15.Oktober 2017 
w i r d  e i n e  R i c h t u n g s e n t- 
scheidung über die Zukunft 
Österreichs: Wollen wir eine 

Regierung zwischen ÖVP und FPÖ, 
die unseren mühsam aufgebau-
ten Sozialstaat demontiert, einen 
Niedriglohnsektor aufbaut und die 
gesellschaftlichen Gruppen gege-
neinander ausspielt und ausgrenzt? 
Oder wollen wir ein Österreich der 
Vielfalt, in dem die Menschen au-
feinander schauen, zuversichtlich 
in die Zukunft blicken und das 
Miteinander in den Vordergrund 
s t e l l e n?  Nu r  e i n e  s t a r ke 
Sozialdemokratie kann sicherstel-
len, dass jede Person in Österreich 
respektiert wird, unser Schulen ke-
ine Kinder zurücklassen und unser 
hervorragendes Gesundheitssystem 
allen zugänglich bleibt. Als 
Integrationssprecherin meiner 
Partei bitte ich Sie, mir weiterhin 
ihr Vertrauen zu schenken, da-
mit das jahrzehntelange, friedliche 
Zusammenleben in unserem schö-
nen Land nicht aufs Spiel gesetzt 
wird. Es geht um viel.

Yeni Vatan Gazetesi:  
Dankeschön.
Nurten Yılmaz:  Ich danke Ihnen.

Nationalratsabgeordnete Nurten Yılmaz:

 „Keine Gesellschaft, die sich in 
Gewinner und Verlierer teilt und spaltet“

Nationalratsabgeordnete Nurten Yilmaz  besuchte Yeni Vatan Gazetesi ( „Neue Heimat Zeitung“ ) und beant-
wortete unsere Fragen.
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Yeni Vatan Gazetesi: SPÖ, yö-
netim görevini sürdürüyor mu 
yoksa çoktan seçim mücadelesi 
içine mi girdiniz?

Nurten Yılmaz: Avusturya, 15 
Ekim 2017’de milletvekillerini 
seçecek. Biz SPÖ’lü milletvekil-
leri aslında, 2018’de içinde bu-
lunduğumuz yasama dönemi so-
na erene kadar, ÖVP ile birlikte 
yönetime devam etmek istiyor-
duk. Her ne kadar bu, Avusturya 
ve Avusturya halkı için hiç ko-
lay olmasa da. Birkaç hafta önce 
Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, 
ÖVP’nin başına geçti ve sonrasın-
da SPÖ-ÖVP koalisyonunun so-
na erdiğini ifade etti. Böylelikle 
fiilen seçim sürecinin içine gir-
miş olduk. Parlamentonun yani 
biz seçilmiş vekillerin, seçim ta-
rihine kadar gerçekleştireceği ve 
halk için doğru yasaları umuyo-
rum ki karara bağlayabileceği-
miz oturumlar olsa da.

Yeni Vatan Gazetesi: Size göre 
günümüz toplumunun kazananı 

ve kaybedeni kimler?

Nurten Yılmaz: Kazananlar ve 
kaybedenler şeklinde ayrılan, 
bölünen bir toplum istemiyoruz. 
Biz sosyal demokratlar için in-
sanların nerede doğduğu, hangi 
ten rengine ya da hangi saç ren-
gine sahip olduğu önemli değil-
dir. Bizim için önemli olan; her 
bireyin yeterli gelire sahip ol-
duğu, herkesin birbirine saygıy-
la yaklaştığı ve kimsenin dış-
lanmadığı ortak bir gelecektir. 
Toplumumuzu asıl omuzlayan-
ların oranı %5 değildir, yani mi-
ras ya da faizden gelen kazançla 
yaşayanlar ya da emek harca-
mak zorunda olmayanlar değil-
dir. “Gerçek omuzlayıcılar, mavi 
iş kıyafeti ya da beyaz bir labora-
tuvar önlüğü taşır. İtfaiyeci ya da 
polis üniforması taşır.  Hemşire 
kepi ya da baret taşır. Ve her şey-
den önce, ülkemizi ve toplumu-
muzu taşır.” Ve biz bu insanlar 
için, bu insanlarla birlikte poli-
tika yaparız.

Ye n i  V a t a n  G a z e t e s i : 
Politikacılara güven artmıyor. 
Neden?

Nurten Yılmaz: İşin özü aslında 
şu: Politikacılar, halka hizmet 
etmek zorundadır, Avusturya’da 
yaşayan insanların yaşam ve ça-
lışma koşullarını iyileştirmek 
zorundadır. Eğer Entegrasyon 
Bakanı Sebastian Kurz seçim is-
tiyorsa, biz sosyal demokratlar 
da buna hazırız. Ben de önümüz-
deki seçimlerde, kendi bölgem 
olan Ottakring için seçimlere ka-
tılacak, dayanışma ve birliktelik 
için mücadele edecek ve yarışa-
cağım.

Yeni Vatan Gazetesi: 15 Ekim 
2017’de geçekleştirilecek olan 
Avusturya parlamento seçimi-
nin önemi nedir?

Nurten Yılmaz: 15 Ekim 2017’de 
geçekleştirilecek olan parlamen-
to seçimi, Avusturya’nın gelece-
ğe ilişkin yönünü tayin edecek: 
Bizim özenle inşa ettiğimiz sos-

yal devleti yıkacak, düşük gelir 
sektörünü inşa edecek ve top-
lumsal grupları birbirine düşü-
recek ve ötekileştirecek bir ÖVP 
- FPÖ koalisyonu mu istiyoruz? 
Yoksa insanların birbirlerini say-
dığı, geleceğe emin baktığı ve ön 
saflarda birlikte durduğu, çeşit-
liliğe sahip bir Avusturya mı is-
tiyoruz? Her bir insanın saygı 
görmesi, okullarda çocuklarımı-
zın dışlanmaması ve mükemmel 
sağlık sistemimizin herkes için 
erişilebilir kalması, sadece güç-
lü bir sosyal demokrasi ile ga-
ranti altına alınabilir. Partimin 
entegrasyon sözcüsü olarak siz-
den, güzel ülkemizde on yıllar-
dır barış içinde bir arada yaşadı-
ğımız sistemin riske atılmaması 
için bana güvenmeye devam et-
menizi rica ediyorum. Tehlikede 
olan çok şey var.

Ye n i  V a t a n  G a z e t e s i : 
Teşekkürler.

Nurten Yılmaz: Ben teşekkür 
ederim.

Milletvekili Nurten Yılmaz:

 “Kazananlar ve kaybedenler şeklinde 
ayrılan, bölünen bir toplum istemiyoruz.”

Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret eden Milletvekili Nurten Yılmaz sorularımızı yanıtladı.
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Dr. Vahap Polat Viyana’dan yazdı

Viyana, 2017 yılında 8. kez dün-
yanın yaşam kalitesi en yüksek 
şehri seçildi. Tam bir şehircilik 
harikası olan bu kentte dikka-
ti ilk çeken, tarihin sunumu ya-
ni tarihe olan saygıdır. Tarihi bi-
nalar yıkılmıyor, ihtiyaç varsa 
restore ediliyor. Bina adresleri 
yüzlerce yıldır aynı.  Tarihi bir bi-
nanın ya da bir heykelin sağına 
soluna görüntüsünü engelleye-
cek hiçbir şey yapılmıyor. Tarih 
bilinci her sokakta hissediliyor 
ve gezerken bir açık hava mü-
zesinde gezdiğinizi hissediyor-
sunuz. Osmanlı kuşatmasında 
atılan güllelerin duvarlarda ha-
la durması, görenlerin özellikle 
de Türk ziyaretçilerin şaşkınlığı-
nı daha da artırıyor. Tarihe sahip 
çıkmak ve tarihi unutturmamak, 
her daim sembollerle olur. Bir 
Osmanlı güllesi Türk‘ün hüsran-
la biten Viyana macerasını hatır-
latmaya yetiyor.
Bugün huzurlu bir şehir olan 
Viyana, her zaman böyle değildi. 
Bundan 33 yıl önce Ermenilerin, 
Türk diplomatlarına peş peşe 
yaptıkları terör saldırılarıyla sar-
sılmıştı.
1975 yılında ASALA’nın, 60 ya-
şındaki Elçimiz Danış Tunagil’i 
büyükelçilik binasında, çalış-
ma masasında şehit etmesin-
den 9 yıl sonra ARA( Armenian 
Revolutionary Army), 20 Haziran 
1984‘de Erdoğan Özen’i,  aracı-
na koydukları bir bomba ile şe-
hit etmişti. Bununla da yetinme-
yen Ermeni teröristler aynı yıl 
19 Kasım’da Birleşmiş Milletler 
diplomatımız Enver Ergün’ü de 
Schottentor kavşağında, kırmızı 
ışıkta beklerken sinsice ve kor-
kakça kurşunlayarak bizden al-
mıştı.

Diplomatlarımızın şehit edildi-
ği sokakları görmek, o anları ha-
tırlamak, insanın göğsüne bir bı-
çak gibi oturuyor ve çok acıtıyor. 
Bugün o sokaklardan geçenler, 

bu olayların farkına varmıyor. 
Hiçbir iz kalmamış, geriye kalan 
sadece ince, bitmek bilmeyen bir 
sızı. O da bizim payımız.
Bu acının etkisiyle sorular soru-
ları kovaladı ve bir dedektif gibi 
geriye hiçbir şey kalmadı mı so-
rularına cevap aramaya başla-
dım.

Geçen hafta 08.06.2017’de,  ta-
rihçi dostum Mag. Christoph 
Benedik‘ten aldığım mail beni 
çok heyecanlandırdı. Kendisine 
bu konudan bahsetmiş ve bir şey 
duyarsa bana haber etmesini ri-
ca etmiştim. Mailden, 20 Haziran 
1984’de Prens Eugen caddesi-
ni sarsan ve Elçimiz Erdoğan 
Özen’in canlı canlı yanarak şe-
hitliğine sebep olan patlamada-
ki Honda Accord markalı ara-
cından geriye kalanların, Yukarı 
Avusturya Eyaleti`ndeki Schloss 
Scharnstein isimli bir şatoda ol-
duğunu öğrendim.

1537’den kalma şato

Birkaç aramadan sonra rande-
vu verildi. Heyecan ve hüzün-
le karışık duygularla, tarihçi ar-
kadaşımla yola koyuldum. Öğle 
saatlerinde Mag. Haral Seyrl, 
1537’den kalma şatosunun ka-
pısında duran ikinci dünya sa-
vaşından kalma T34 tankının 
önünde bizi karşıladı.

Bugün 75 yaşındaki Mag. Harald 
Seyrl ve eşi Dr. Regina Seyrl- 
Norman, Avusturya’nın köklü 
ailelerindendir. Aynı Türkiye’de 
olduğu gibi birinci dünya sava-
şından sonra Avusturya‘da da 
imparatorluk döneminden kal-
ma unvanlar iptal edildiği için 
bugün kont ve kontes unvanla-
rını kullanmıyorlar. Seyrl’ler, ai-
lelerinden kalan miraslarını da 
toplum için kullanan saygıdeğer 
bir ailedir.

Çalışma odasında bizi ağırlayan 
Seyrl ailesi, sorularımı büyük bir 
içtenlikle cevapladıktan sonra 
tarih müzesine çevirdiği ve son 

elli yılda kişisel merakından do-
layı topladığı tarihi objelerle do-
lu şatosunda bize harika bir tarih 
turu yaptırdı. Yakın tarih konu-
sunda kitaplarda bulunmayan 
bilgilere sahip olan Mag. Seyrl 
binanın ikinci katında bulunan 
ve şehit elçimize ait olan Honda 
Accord‘un yanına geldiğimizde, 
“İşte, aradığın burada“  dedi.

İşte karşımdaydı; paslanmış, pa-
ramparça olmuş metal yığınını 
görünce, içimden bir şeyler kop-
tu. Buğulanan gözlerle etrafını 
tavaf ettim, dokundum ve resim-
lerini çektim. Beni, bu metal yı-
ğınına olan ilgimi dikkatlice iz-
leyen Mag. Seyrl yanıma gelip 
sanki kafamdan geçenleri oku-
muşçasına, aracın Viyana Prens 
Eugen caddesinden buraya na-
sıl getirildiğinin hikâyesini şöy-
le anlattı: “Olay günü, polis su-
ikast yerini inceledikten sonra 
araçtan geri kalanları incelemek 
için merkeze götürmüş. Son in-
celemelerden sonra, gelip aracı 

Viyana’da şehit edilen 
elçimizin arabası müzede
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almaları için araç sahibine yani 
bu durumda merhumun eşine ve 
konsolosluğa haber vermişler.“
Mag. Seyrl aracın oradan alınıp 
çöpe atılması için “bir çekiciye 
ihtiyaç varmış tabii” dedikten 
sonra, “Bütün bunlar için o za-
man para gerekliydi“ dedi.

Ne konsolosluktan ne de eşinden 
bu konuda bir talep olmayınca, 
merhumun eşinden aldığı imza-
lı kağıtla polise giden Mag. Seyrl, 
aracı Prens Eugen caddesinden 
yaklaşık 220 km uzaklıktaki şato-
suna getirmiş, 15 kişilik bir ekip-
le aracı ikinci kata bugünkü ye-
rine yerleştirmiş.  Seyrl, “Araç 
ağır olduğu için motor bölümü-
nü çıkarmak zorunda kaldık“ de-
dikten sonra camekanlar içinde, 
yerleştirdiği parçaları da bize tek 
tek gösterdi.

Müzede de bulunan polis ra-
porlarında belirtildiği üzere, 20 
Haziran 1984 sabahı 08:45 sula-
rında, Gürtel’den Theresianum 
sokağına sapan Honda Accord 
markalı araç Türk büyükelçili-
ğine doğru yönelip bir park yeri 
arar. El frenini çektiği anda ara-
cın bagaj tabanına bir gece ön-
ceden yerleştirilen bombanın 
infilak etmesiyle, tüm sokak ce-
henneme dönmüştür. Araç met-
relerce havaya uçmuş, çevredeki 
binaların camları kırılmış ve kö-

şede nöbet tutan Avusturyalı po-
lis memuru Leopold Smetaczel 
ve yoldan gecen birçok kişi ağır 
yaralanmış. Patlamanın şidde-
tiyle ağır hasar alan araçta yapı-
lan incelemelerde bombanın na-
sıl patlatıldığı konusunda kesin 
bir bilgiye ulaşılamadığı ama uz-
manların tahminine göre bir ge-
ce evvel şehit elçinin evinin ya-
kınındaki park yerinde, bagaja 
yerleştirilen bomba mekanizma-
sının direkt el frenine bağlanmış 
olduğu bildirilmiş.

Mag. Seyrl’ın “Kimin yaptığı, şa-
hıs olarak hiç bir zaman öğre-
nilemedi. Daha sonra Ermeni 
Devrimci ordusu ARA’nın saldı-
rıyı üstlendiğini basından öğ-
rendik. Avusturya polisinin o 
dönemdeki raporları, aynı terö-
ristlerin Avrupa‘nın başka şe-
hirlerinde de Türkiye‘ye karşı 
suikastlar düzenlediği yönün-
deydi.“ ifadesi dikkatimi çekti.
4 saat süren ziyaret esnasın-
da Türk Büyükelçiliğimizden zi-
yarete gelen oldu mu soruma,  
„Elbette ki“ dedi ve gülümseye-
rek her yıl Büyükelçiliğimizden 
meyve sepeti gönderildiğinden 
bahsetti.

 
“Aracın buradan alınması ve 
Türk envanterine kaydolması 
konusunda herhangi bir teklif-

te bulunuldu mu?“ diye sordum. 
Konuyu buraya getireceğimi 
anlamış gibi yüzüme baktı ve 
“Hayır olmadı, ama böyle bir şey 
şu an için zaten mümkün değil. 
Bu, çok kıymetli bir tarihe şahit-
lik etmiş,  koleksiyonumun en 
önemli parçalarından biri.“ de-
di.

Bu duygusal ve her anlamda acı 
veren tarihi dersten sonra, şehi-
dimizin mezarı olan araca son 
bir kez daha dokunup vedalaş-
tım. Tek tesellim, aracın Seyrl 
ailesi himayesinde emin ellerde 
olmasıydı. Ancak aracın en azın-

dan Viyana Büyükelçiliğimizin 
bahçesinde sergilendiği haya-
lini kurmaktan kendimi alama-
dım. Bu konu, Ermeni iddiaların-
da, devletimizin elini kamuoyu 
oluşturmada güçlendirecek bir 
konudur ve bu açıdan önemlidir 
ancak daha önemlisi şehidimiz 
Erdoğan Özen şahsında Ermeni 
terörüne kurban verdiğimiz tüm 
şehitlerimize olan vefa borcu-
muzdur.

Dr. Vahap Polat
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Viya n a (A A) -Av u s t u r ya 
C u m h u r b a ş k a n ı 
A l e x a n d e r  Va n  d e r 

Bellen, Alman Die Zeit gazete-
si tarafından hazırlanan prog-
ramda gazetenin Baş Redaktörü 
Giovanni di Lorenzo’nun soru-
larını yanıtladı.

Cumhurbaşkanının özel yaşa-
mından siyasi kariyeri ve şu an-
ki görevine kadar birçok konun 
ele alındığı programda, hoş-
nutsuz olarak imzaladığı bir 
yasanın olup olmadığına iliş-
kin soruya Van der Bellen, ye-
ni uyum yasasını imzalarken is-
teksiz olduğunu söyledi.

Van der Bellen, uyum yasasıy-
la ilgili olarak, „Vücudun ta-
mamının kamuya açık yerler-
de örtülmesinin yasaklanması, 
bu iyi bir yasa değil.“ ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı, bu tür bir uy-
gulamayla nasıl bir sonuç alı-

nacağının bilinmediğine dikka-
ti çekerek, „Bu yasakla kadınlar 
evlerinde mi kalacak, yoksa pe-
çelerini mi açacak? Kimse bunu 
bilemez.“ diye konuştu.

Konunun karmaşıklığını bir ör-
nekle anlatan Van der Bellen, 
şunları söyledi:
„Şimdi ben bir polisim ve cad-
dede tamamen örtülü bir kadın 
gördüm, bu durumu görmez-
den gelsem biri beni kameraya 
çeker ve internete koyar, bu da 
beni linç etmeye yeter. Yok gi-
dip bu durumun Avusturya’da 
yasak olduğunu söylesem, ka-
dın hangi dilde konuşuyor, be-
ni anlayacak mı? Varsayalım 
anladı, yanında parası var mı? 
Yoksa karakola mı götürülecek, 
bu çok nahoş bir durum.“

Tamamen örtünmüş bir kadın-
la karşılaştığı zaman rahatsız-
lık duyduğunu dile getiren Van 
der Bellen, aynı şekilde çoğun-
luğa böyle bir yasak getirme 

hakkının verilmesinin de ken-
disini rahatsız ettiğini belirtti.

Yasaya uymayanlara 
150 avro para cezası

Ayrıca Van der Bellen, yasanın 
tamamen iç politikaya endeks-
li çıkarıldığını fakat anayasaya 
aykırı olmadığını kaydetti.

Avusturya meclisi, geçen ay, 
uyum yasası kapsamında vü-
cudun tamamının kamusal 
alanda örtülmesinin yasaklan-
masını onaylamıştı. 1 Ekim’de 
yürürlüğe girecek yasaya uy-
mayanların 150 avro para ce-
zasına çarptırılacağı belirtil-
mişti.

Avusturya Cumhurbaşkanı

Burka yasağını gönülsüz 
imzalamış

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yeni uyum yasasını imzalarken isteksiz olduğunu belirterek, 
„Vücudun tamamının kamusal alanda örtünmesinin yasaklanması, bu iyi bir yasa değil.“ dedi.



Ramazan bayramınız 
kutlu olsun
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Wi e n ( y e n i v a t a n . a t ) . 
Das religiöse Alltags-
leben von MuslimIn-

nen in Österreich ist weitaus 
vielfältiger als es der öffentlic-
he Diskurs vermuten lässt. Zu 
dieser Erkenntnis kommt das 
mehrjährige Forschungspro-
jekt „Muslimische Milieus in 
Österreich“, das am Institut für 
Islamisch-Theologische Studi-
en der Universität Wien unter 
der Leitung von Prof. Ednan 
Aslan (Universität Wien) und 
Prof. Erol Yildiz (Universität 
Innsbruck) seit 2012 durchge-
führt wurde. Vorgestellt wird 
das Buch in Anwesenheit der 
drei Autoren am Mittwoch, den 
07.06.2017, in der Alten Kapel-
le am Campus der Universität 
Wien.

Die Ergebnisse zeigt 
anderes Bild

In medialen und politischen 
Debatten in Österreich wird 
häufig der Eindruck vermit-
telt, bei der muslimischen Be-
völkerung handle es sich um 

eine homogene Gruppe von 
hochreligiösen Gläubigen, die 
ihre Religion mehrheitlich auf 
dieselbe Art und Weise prakti-
zieren würden. Die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuc-
hung zeigen jedoch ein ande-
res Bild.

Die Mehrheit der mus-
limischen Bevölkerung 

(ca. 80 %) nicht in 
Moscheeverbänden  

organisiert

Eine Besonderheit der Studie 
besteht darin, dass der Fokus 
nicht wie üblich auf religiöse 
Organisationen oder Mosc-
heegemeinden gerichtet war. 
Vielmehr standen Formen des 
alltäglichen Umgangs mit Reli-
gion im Vordergrund, jenseits 
von Moscheeverbänden und 
religiösen Ideologien. Dieser 
Schwerpunkt ist deswegen 
so bedeutsam, da die Mehr-
heit der muslimischen Be-
völkerung (ca. 80 %) nicht in 
Moscheeverbänden organisiert 
ist, was erstaunlicherweise 

sowohl in wissenschaftlichen 
Untersuchungen als auch poli-
tischen Debatten kaum gebüh-
rende Beachtung findet. Damit 
rückt die Studie die alltägliche 
Glaubenspraxis jenseits is-
lamischer Institutionen ins 
Blickfeld.

Was sagen zwei mi-
teinander verknüpf-

ten empirischen 
Erhebungen ?

Die Untersuchung beruht auf 
zwei miteinander verknüpften 
empirischen Erhebungen. Da-
für wurden zunächst in einem 
qualitativen Teil 70 MuslimIn-
nen interviewt und weitere 
650 Personen in einer quan-
titativen Phase mittels eines 
standardisierten Fragebogens 
befragt. Auf dieser Datenbasis 
konnten fünf verschiedene re-
ligiöse Praxisformen rekons-
truiert werden, die sich in eine 
Bewahrende Religiosität, eine 
Pragmatische Religiosität, 
eine Offene Religiosität, eine 
Religiosität als kultureller Ge-

wohnheit sowie eine Ungebun-
dene Restreligiosität differen-
zieren lassen.

E r g e b n i s : „ M u s l i m i s c h e 
Diversität. Ein Kompass zur 
religiösen Alltagspraxis in Ös-
terreich“

Das mehrjährige Forschungs-
projekt wurde nun abgesc-
hlossen mit einer Buch-
publikation, die den Titel 
„Muslimische Diversität. Ein 
Kompass zur religiösen All-
tagspraxis in Österreich“ 
trägt. Die Monografie widmet 
sich ausführlich den fünf re-
konstruierten religiösen Pra-
xisformen. Breiten Raum ge-
ben die Autoren Ednan Aslan, 
Jonas Kolb und Erol Yildiz da-
rin den religiösen Selbstbil-
dern, den praktizierten Um-
gangsformen mit religiösen 
Pf lichten, den Zukunftspers-
pektiven der befragten Mus-
limInnen in Österreich sowie 
deren Haltungen zum Thema 
Politik/Staat/Religion. Dabei 
erfolgen die Analysen nicht 

Neues Buch:

Das religiöse Alltagsleben 
von MuslimInnen in 

Österreich
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über die Köpfe der Beteiligten 
hinweg, sondern diese kom-
men ausführlich zu Wort und 
beschreiben selbst in detail-
lierter und nachdrücklicher 
Weise ihre Umgangsformen 
mit dem Islam im Alltag.

Neu nachzudenken: 
Islamische Theologie 

im europäischen 
Kontext ?

Die Publikation bietet eine fun-
dierte, versachlichte Grund-
lage dafür, das gelebte Spekt-
rum muslimischen Lebens als 
ein konstitutives Element der 
Gesellschaft anzuerkennen 
und politische wie praktisc-
he Konsequenzen daraus zu 
ziehen. Auf dieser Basis neh-
men die Autoren muslimisc-
he Diversität zum Ausgang-
spunkt, Integrationsprozesse 
und Integrationsmaßnahmen 
neu und differenzierter zu 
reflektieren. Darüber hinaus 
werden Ideen entwickelt, wie 
zukünftige migrationspoli-
tische Maßnahmen konzipiert 
und religionspädagogische 
Angebote verbessert werden 
können. Die Autoren plädieren 
dafür, ausgehend von den re-
ligiösen Lebenswirklichke-
iten der MuslimInnen, über 
eine islamische Theologie im 
europäischen Kontext neu 
nachzudenken.

Wie hat ein 
Säkularisierungs-

prozesst stattgefun-
den? 

“Wenn über diese gesellschaft-
liche Gruppe gesprochen wird, 
wird meistens an Aktivisten 
gedacht, die Mitglieder von 
unterschiedlichen islamischen 
Verbänden sind. Laut Ednan 
Aslan wurde jedoch festges-
tellt, dass diese Gruppen- ent-
gegen den Vorstellungen- nicht 
die Mehrheit der islamischen 
Bevölkerung in Österreich aus-
machen. Um die Lebensart und 
die Denkweise dieser Gruppe 
zu erkennen, haben zwei So-
ziologen, sowie der Leiter des 
Instituts für Islamische Studi-
en diese soziale Gemeinschaft 
untersucht.“  Die Presse“ be-
richtet in ihrem Artikel  über 

die österreichischen Muslime 
interessante Details.
Laut „Die Presse“ rückten zwei   
bedeutsame Erkenntnisse in 
den Vordergrund, nämlich, 
dass unter den Muslimen ein 
Säkularisierungsprozess statt-
gefunden hat, andererseits 
aber auch eine große Bereits-
chaft für hochfundamentalis-
tische Ansichten vorliegt.
„Die Presse“ schreibt, dass die 
befragten Muslime, die in ganz 
Österreich an unterschiedlic-
hen alltäglichen Orten abgef-
ragt wurden, in insgesamt fünf 
Gruppen eingeteilt werden 
können.

 
Kulturmuslime ?

Aus diesen fünf Gruppen kön-
nen zwei als säkular beze-
ichnet werden. Eine Gruppe 
stellen dabei die sogenann-
ten „Kulturmuslime“ dar, die 
Religiosität nur als kulturell 
verankerte Gepflogenheit lebt. 
Die andere Gruppe ist die soge-
nannte „ungebundene Restre-
ligiöse“. Der prozentuelle An-
teil dieser Gruppen liegt laut  
bei 26,6% und 15%.

Ein größerer Teil der Befragten 
wird laut der Untersuchung als 
religiös eingestuft, auch wenn 
die Intensität der Religiosität 
dabei unterschiedlich intensiv 
ist. Die gläubigen Muslime kön-
nen in 3 Gruppen kategorisiert 
werden. Die erste Gruppe sind 
die Konservativen- bei dieser 
Gemeinschaft genießt die Re-
ligion einen wesentlichen Stel-
lenwert, das Leben wird nach 
de Prinzipien der Religiosität 
ausgerichtet. Zu dieser Gruppe 
gehören insgesamt 14,1% der 
Muslime.  In die zweite und 
größte Gruppe (26,9%) gehö-
ren die Muslime, die eine prag-
matische Religiosität verfol-
gen, also für die Religion eine 
große Bedeutung hat, jedoch 
hat dabei Familie, Arbeit, und 
Privatleben Vorrang. Die drit-
te Gruppe unter der Gläubigen 
stellen mit 14,8% die offenen 
Religiösen dar. Diese Gruppe 
hält Religion auch für wichtig, 
diese wird aber eher individu-
ell gelebt.

Fundemantalimus?

Laut des Artikels in der Pres-

se war das überraschendste 
Ergebnis der Untersuchung, 
dass ein relativ großer Anteil 
(34,6%) an hochfundamen-
talistischen Ansichten unter 
den Muslimen präsent ist. 
Fundamentalismus bedeutet, 
dass nur die eigene Religion 
als recht und alle andere Re-
ligionen als unrecht gesehen 
werden- das bedeutet also eine 
Abwertung aller Glaubens-
richtungen. Die konservativen 
Muslime fördern diese Ansicht 
zu 63,1%, während die unge-
bundenen nur zu 4,7% damit 
einverstanden sind. Jedoch 
kann laut „Die Presse“ aus die-
ser Untersuchung keiner Bere-
itschaft zur Gewalt gegenüber 
Nichtmuslimen herausgelesen 
werden.

Wegen Religiosität wird auch 
in anderen Lebensbereichen 
anders gedacht, beispiels-
weise finden ein Drittel der 
Befragten „sehr bedrohlich“, 
wenn das eigene Kind jeman-
den heiraten würde, der einer 
anderen Religion zugehört. So 
die Pressebericht!
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21. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. VIYANA, DONAUINSEL, Steins-

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

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

• Tuna Adası (Donauinsel) böl-
gesi - ızgara bölgeleri de mevcut 
bulunmaktadir

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

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

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

• Halka açık diğer ızgara alanları

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

11. VIYANA, Am Donaukanal, Al-
berner Hafenzufahrtsstraße

14. VIYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

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

17. VIYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VIYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

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

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

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkler‘in vazgeçilmez klasiği olan mangal için Viyana Belediyesi yer 
gösteriyor. Bu yerlerin bazıları için rezervasyonla kayıt yaptırmak gerekiyor. Bazıları ise sürekli açık 

Rezervasyon mutlaka bu numaradan (+43 1) 4000 96496 yapılmalıdır.

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

Viyana‘da 
mangal yerleri 

ve parklar



Peynir GAZİ‘dir!

YENİ
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1.Yola çıkmadan, uluslararası sü-
rücü belgenizi, aracın ruhsatını 
ve uluslararası yeşil sigorta kar-
tını yanınıza aldığınızdan emin 
olunuz. Ayrıca, aracınız kasko si-
gortalı değilse, seyahat öncesinde 
kısa süreli kasko ve yolcu kaza si-
gortası yaptırılmasında fayda var-
dır. 

2. Pasaport ve oturma izni gibi ev-
raklarınızın geçerlik sürelerini ön-
ceden kontrol ediniz. Bu işleri son 
günlere bırakmayınız. Pasaport ve 
oturma izninizin süresinin dönüş-
te en az altı ay daha geçerli olması-
na dikkat ediniz.

3.Seyahat edecekler, pasaportla-
rının yanı sıra mutlak surette nü-
fus cüzdanı ve benzeri başkaca 
kimlik belgelerini de yanlarında, 
fakat ayrı bir yerde bulundurma-
lıdırlar. Pasaportun kaybolması 
halinde yenisini düzenlettirmek 
için nüfus cüzdanına ihtiyaç du-
yulacaktır. 

4.Taşıtlarıyla Türkiye’ye seyahat 
edenlere herhangi bir 12 aylık dö-
nem içerisinde 180 gün (6 ay) süre 
ile izin verilir. Yurtdışında yaşayıp 
emekli olanların (malulen emekli 
olanlar ile ön emeklilik hakkı ka-
zananlar dahil) emekli olduklarını 
gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik 
kuruluşlarınca verilen belgenin 
Türkçe tercümesinin elçilik, kon-
solosluk veya noter onaylı bir ör-
neğinin ibrazı halinde taşıtları 
için 1 yıl süre verilir. 

5. Verilen bu sürelerin sonunda 
taşıtın yurtdışına çıkarılması zo-
runludur. Bu sürelerin tamamının 
kullanılmasından sonra taşıtları 
ile birlikte yurtdışına çıkış yapan 
kişilerin çıkış tarihinden itibaren 
en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışın-
da bulunmaları halinde aynı kap-
samda yeniden taşıt getirmelerine 
izin verilir. 6 ay kesintisiz yurtdı-
şında ikamet etmeden yeniden 
Türkiye’ye taşıt getirmeleri halin-
de kullanmadıkları kalan sürele-
ri verilir. 

6. Taşıtın mülkiyet sahibi dışında 
başka bir şahıs tarafından vekale-
ten Türkiye’ye götürülmesi duru-
munda; elçilik, konsolosluk veya 
noter onaylı vekâletnameler, ta-
şıtı getiren şahıs ile taşıtın mülki-
yet sahibinin giriş gümrük idare-
lerinde hazır bulunmaları hâlinde 

bu kişilerin kendi aralarında dü-
zenleyecekleri ve gümrük idare-
lerince onaylanan vekâletname, 
gerçek kişilerin kendi aralarında 
düzenleyerek ilgili ülkenin güm-
rük, belediye, emniyet ve mahke-
me gibi resmi makamlarına onay-
latılmış olan belgeler, Uluslararası 

Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası 
Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 
ülkelerin otomobil kuruluşlarınca 
düzenlenen belgeler, otomobil fir-
maları ve diğer tüzel kişiliklere ait 
taşıtlar için firma sahibi veya yö-
netim kurulunun imza ve onayı-
nı içeren vekâletnameler, kiralan-
mak suretiyle (rent a car) getirilen 
taşıtlar için kira sözleşmesi gibi 
belgeler ile taşıtın Türkiye’ye giri-
şine izin verilmektedir. 

7. Taşıt sahiplerinin kanuni yurt-
ta kalma süresi içerisinde taşıt-
sız olarak yurtdışına geçici olarak 
çıkmak istemeleri halinde en ya-
kın gümrük idaresine başvurarak 
Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) 
kapsamında taahhütname (Ek:1) 
verilerek yurtdışına taşıtsız olarak 
çıkış yapılma izninin alınması ge-
rekmektedir. Ya da gümrük idare-
sine taşıtınızı teslim ederek yurt-
dışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz. 

8. Taşıtlarıyla Türkiye'ye gidecek 
vatandaşlarımızın, gümrük kapı-
larında sorun yaşamamaları için, 
araç girişleri bilgisayar kayıtlarına 
TC Kimlik numarasıyla yapıldığın-
dan, T.C. kimlik numaraları hak-
kında bilgi sahibi olmaları önem 
taşımaktadır. Kimlik numaralarını 
bilmeyen vatandaşlarımız; http://
tckimlik.nvi.gov.tr/Web/ sitesin-
den kimlik bilgilerini girerek öğ-
renebilirler.

9. Avrupa Birliğinde 1995’te yürür-
lüğe giren Schengen Sözleşmesi 
ile bu sözleşmeye taraf ülkeler 
aralarındaki sınırlardaki ("iç sı-
nır’" denilmektedir) kontrolleri-
ni kaldırmışlardır. Böylece, oluş-
turulan Schengen bölgesinde dış 
sınır kontrollerinde ortak uygula-
ma ve kurallar hayata geçirilmiş-
tir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı 
alanlarındaki işbirliğini kapsa-
maktadır. Bir yabancı Schengen 
bölgesine üye ülkelerden birinin 
vizesi ile girdiğinde diğerine ser-
bestçe seyahat edebilir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta 
Schengen vizesi hangi ülke için 
alındıysa ilk seyahat o ülkeye ya-
pılmalıdır. Örneğin İtalya için alı-
nan vize ile önce Almanya'ya git-
mek mümkün değildir. Ancak bir 
kere İtalya'ya gidildi ise sonra-
ki seyahatlerde diğer Schengen 
ülkelerine seyahat etmek müm-
kündür.   Seyahatin süresi vize-
nin üzerinde kayıtlı süre ile sı-
nırlıdır. Schengen’e üye ülkeler 
şunlardır: Almanya, Avusturya, 
B elçika,  Çek Cumhuriyet i , 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, 
İtalya, Lüksemburg, Macaristan, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
M a lt a ,  Po l o nya ,  Po r te k i z , 
Slovakya, Slovenya, Yunanistan. 
Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, 
İzlanda ve Norveç de Schengen ül-
keleri ile özel bir anlaşma imzala-
yarak, aynı uygulamaları benim-
semişlerdir. 

10. AB üyesi ülke vizeleri/oturma 
izinleri veya Schengen vizesi ha-
mili vatandaşlarımıza çeşitli ko-
laylıklar sağlanmaktadır. Bu çer-
çevede; 

• Geçerlilik süresi üç aydan uzun 
herhangi bir AB/EFTA ülkesin-
de daimi oturma iznine sahip va-
tandaşlarımız Slovenya'ya 90 gü-
ne kadar vizesiz girebilmektedir. 

Karayolu ile 
Türkiye’ye tatile 

gidecekler 
mutlaka nelere 
dikkat etmeli? 

Viyana Büyükelçiliği’nin 
verdiği bilgilere göre 
Avusturya`dan karayo-
luyla Türkiye'ye değişik 
nedenlerle ve özellikle 
yaz tatillerini geçirmek 
için yolculuk yapacak 
olan vatandaşlarımızın, 
yolculuklarının rahat ve 
güvenli geçebilmesi için 
aşağıdaki açıklamaları 
göz önünde bulundur-
maları gerekmektedir.
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Ayrıca geçerlilik süresi onbeş gün-
den uzun herhangi bir AB/EFTA 
ülkesinde oturma izni veya C tipi 
Schengen vizesi sahibi vatandaş-
larımız ise Slovenya'ya 15 güne ka-
dar vizesiz girebilmektedir. 

• AB ülkeleri veya İsviçre’de geçer-
li oturum sahibi umuma mahsus 
pasaport hamili vatandaşlarımız 
Sırbistan ve Karadağ üzerinden 
5 güne kadar vizesiz transit geçiş 
yapabilmektedir. 

• Schengen bölgesine dahil ülke-
ler tarafından verilen oturma iz-
nine sahip kişilerin Macaristan’da 
180 günlük dönemde 90 gün vize-
siz kalabilme ve vizesiz transit ge-
çiş hakları vardır.

• AB veya bir Schengen ülkesi ta-
rafından düzenlenmiş geçerli vize 
veya ikamet tezkeresi veya İsviçre 
veya Lihtenştayn ikamet tezkeresi 
hamili umuma mahsus pasaport 
hamilleri Romanya üzerinden 5 
güne kadar vizesiz transit geçiş 
hakkına sahiptir. 

• AB ülkeleri/Schengen vizesi ha-
mili veya AB/Schengen ülkeleri 
ile İsviçre ve Lihtenştayn'da ika-
met izni bulunan umuma mahsus 
pasaport hamili vatandaşlarımız 
Bulgaristan üzerinden 5 güne ka-
dar vizesiz transit geçiş hakkına 
sahiptir. Eğer vize ihlali yapılırsa 
ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı 
edilebilirsiniz. Hakkınızda ülkeye 
sürekli veya geçici giriş yasağı ko-
nulabilir ve/veya para cezası öde-
mek zorunda kalabilirsiniz.

• Yanınıza, sadece yolculuk sıra-
sında ihtiyaç duyacağınız miktar-
da nakit para alınız. Taşıyacağınız 
fazla paranın yollarda ve güm-
rük kapılarında sorun olacağını 
unutmayınız. Avrupa Birliği (AB) 
tarafından, 15 Haziran 2007 tari-
hinden itibaren yürürlüğe giren 
1889/2005 sayılı Avrupa Tüzüğü 
ile, AB ülkesine giriş ve çıkışlar-
da yanında nakit olarak 10.000, 
€ (veya bu tutarın diğer para bi-
rimlerinde olması veya kolay çev-
rilebilen varlıklardan olması, se-
netler, hisse senetleri, seyahat 
çekleri vb) veya daha fazlasını ta-
şıyan tüm yolcuların bu mebla-
ğı AB gümrüğünde beyan etmesi 
yükümlülüğü getirilmiştir. 10.000 
Euro nakit ve üzerinde bir mikta-
rı Avusturya’ya getirenlerin veya 

diğer ülkelere götürenlerin bunu 
gümrükte beyan etmesi gerek-
mektedir. Yanınızdaki paraların 
bulunduğunuz ülkeden getirildi-
ğini gösteren bir belge işinizi ko-
laylaştıracaktır. 10.000, Euro'luk 
sınır kişi başına olmakla bera-
ber, araçta bulunan yolcu sayısı 
ile çarpılarak bir kişinin taşıyabi-
leceği toplam tutarın bulunması 
yanlıştır. Gümrükte yoklama sıra-
sında her bir yolcunun yanındaki 
para miktarı ayrı ayrı dikkate alı-
nır. Gümrükte beyan edilen para-
ların ise yol boyunca önemli risk-
ler yaratacağı unutulmamalıdır.

11.Vatandaşlarımızın Türkiye'den 
dönüşlerinde, yanlarındaki altın 
veya diğer kıymetli madenlerden 
yapılmış takılarına, Avusturya 
gümrüklerinde el konulduğu, ce-
zalı vergiler tahsil edildiği ve hat-
ta gümrük kaçakçılığı suçlama-
sıyla karşılaştıkları bilinmektedir. 
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke-
lerden getirilerek Avusturya güm-
rük alanına sokulan altın takıların 
gümrüklerde sorun yaratmama-
sı ve vergiden istisna olabilme-
si için bunların toplam değerinin 
175.- Euro’yu geçmemesi gerek-
mektedir. Ancak, daha önce mev-
cut olan ve çıkışta Avusturya güm-
rüğüne beyan edilmiş olan altınlar 

için böyle bir sınırlama sözkonu-
su değildir. İstisna sınırını aşan ve 
beyan edilmeksizin Avusturya’ya 
sokulan altın takılar, gümrük ida-
resinin belirlediği değer üzerin-
den katma değer vergisine tabi 
tutulmaktadır. Ancak, beyan dı-
şı olduğu gümrük idaresinde tes-
pit edilen ve hesaplanan vergisi 
350.-Euro’yu aşan altın takılar için 
ayrıca mali davalar açılabilmek-
tedir. Bu uygulama tüm Avrupa 
Birliği ülkeleri için geçerli oldu-
ğundan, sorunların diplomatik 
yollardan veya sadece Avusturya 
bakımından çözümü henüz müm-
kün değildir.

12.Avusturya'ya kara yoluyla giriş-
lerde kişi başına 300,- EURO değe-
rine kadar (hava yolu ile girişler-
de 430 Euro değerine kadar) diğer 
mallar bulundurulmasına izin ve-
rilmektedir. 300 ve 430 Euroluk 
sınır vergi muafiyet sınırıdır. Öte 
yandan, değeri yüksek bir malın 
veya malların, araçta bulunan ai-
le fertlerinin ortak malı olduğu be-
lirtilerek, (havuz yapılarak) 175 ve-
ya 300,- EURO'luk istisna sınırını 
yükseltmek imkanı bulunmamak-
tadır. 

Acil durumlarda 
Avusturya için aranabi-

lecek telefon numaraları 
(Alan Kodu Olmadan): 

Euro-Acil Arama  112
Telsizli Hekim  Hizmeti  141
İtfaiye-yangın  122
Dağ Kurtarma  140
Polis  133
ÖAMTC Arıza Servisi  120
Ambulans  144
ARBÖ Arıza Servisi  123

Seyahat edilecek aracın ruhsatı 
size ait değilse sahibinden veka-
let alınması gerektiğini unutma-
yınız. Gerek yol güvenliği gerekse 
ortaya çıkacak sorunların çözü-
münde yardımlaşma bakımından 
bir konvoy veya grup oluşturarak, 
mümkün olduğu kadar gün ışığın-
da yolculuk yapınız. Mutlaka bir 
yerde gecelemeniz gerekiyorsa, 
önceden bildiğiniz veya güvendi-
ğiniz kişilerin tavsiye ettiği yerler-
de kalacak biçimde yol programı 
yapınız. 

Geçeceğiniz ülkelerdeki Türk Bü-
yükelçilik ve Konsolosluklarının 
telefon ve faks numaralarını ara-
cınızda bulundurunuz. 

Avusturya Türk Büyükelçilik ve 
Konsolosluklarımızın telefon ve 
faks numaraları aşağıda yer al-
maktadır.

T.C. Viyana Büyükelçiliği 
Prinz Eugen Str. 40, 1040 Wien 
Tel: (43-01) 505 73 38-505 04 27-504 
12 85 
Faks : (43-1) 505 36 60

T.C. Viyana Başkonsolosluğu 
Hietzinger Hauptstrasse 29, 
1130 Wien 
Tel : (43-01) 877 71 81 
Faks : (43-01) 877 71 79

T.C. Bregenz Başkonsolosluğu 
Arlbergstr.117, 6900 Bregenz 
Tel: (43-05574) 42 083-44 815 
Faks : (43-5574) 42 441

T.C. Salzburg Başkonsolosluğu 
Struber Str. 9, 5020 Salzburg 
Tel: (43-0662) 44 21 33-44 21 20 
Faks: (43-0662) 44 21 334
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Onlarca yıldır bilim adamları si-
gara içiminin akciğer kanserine 
sebep olacak şekilde DNA hasarı 
oluşturduğunu biliyorlardı. Şim-
di, ilk defa UNC Tıp Okulu bilim 
adamları bu DNA hasarını etkili 
bir şekilde genom boyunca yük-
sek çözünürlüklü olarak haritala-
yacak bir yöntem yarattılar.

Buluş, Nobel Ödülü sahibi Aziz 
Sancar’ın (MD, PHD, the Sarah 
Graham Kenan Professor of Bi-
ochemistry and Biophysics, UNC 
Tıp Okulu) laboratuarından geldi.
Milli Bilimler Akademisi Raporla-
rında yayınlanan bir çalışmada 
Sancar ve arkadaşları genel tip 
DNA hasarını takiben genom üze-
rindeki hasar tamiri yürütülen 
yerleri haritalayacak faydalı bir 
teknik geliştirdiler. Daha sonra bu 
tekniği benzo[α]pyrene adlı önem-
li bir kimyasal kanserojenin sebep 

olduğu hasarı haritalamak için 
kullandılar.

Aynı zamanda UNC Lineberger 
Ayrıntılı Kanser Merkezi üyesi olan 
Sancar, ”Bu kanserojen Ameri-
ka’daki kanser ölümlerinin %30α 
unu teşkil ediyor ve biz onun ge-
nom boyunca oluşturduğu hasa-
rın bir haritasına sahibiz” diyor. 
 nBuna benzer haritalar sigara-
nın sebep olduğu kanserin nasıl 
ortaya çıktığını, bazı insanların 
kanserlere karşı neden daha fazla 
zayıf veya dayanıklı olduğunu ve 
bu kanserlerin nasıl önlenebile-
ceğini daha iyi anlamaya yardım 
edecek. Sancar ayrıca sigara içi-
minin hücresel boyutta verdiği 
kati ve belirli zararın delillerinin 
sağlanmasının, bazı tiryakilerin 
sigara içme alışkanlıklarını defet-
melerine sebep olabileceğini ümit 
ediyor. Amerika’da 40 milyon ve 

bütün dünyada 1 milyar sigara 
içicisi var.

Sancar, ”Eğer bu sigara içimi-
nin ne kadar zararlı olabileceği 
konusunda bir farkındalığı arttır-
maya yardım ederse iyi olacak” 
diyor. Ayrıca ”Eğer DNA hasarının 
tüm genom boyunca nasıl tamir 
edildiğini kesin olarak bilirsek, bu 
ilaç geliştiricilerine yararlı olabi-
lir” diyor.

  BaP: Dünyanın en önem-
li kimyasal  

kanserojeni mi?

Benzo[α]pyrene (BaP) uzayda bile 
şekillenebilen basit, kuvvetli, kar-
bon zengini hidrokarbonlar ailesi-
nin (polycyclic aromatic hydrocar-
bons) bir üyesidir. Bilim adamları 
bu moleküllerin dünyada ve diğer 
gezegenlerde basit karbon temelli 
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DNA’nıza ulaşıyor
Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar tarafından önderlik edilen UNC Tıp 

Okulu bilim adamlarından gelen yeni bir teknik, önemli bir kanseroje-
nin sebep olduğu genom ölçeğindeki DNA zararını su yüzüne çıkardı.
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yaşamı tohumlamış olabileceğini 
düşünüyor. Fakat insanlar gibi 
daha çok evrilmiş ve kompleks 
DNA temelli yaşamlar için BaP 
ciddi çevresel riskler doğuruyor. 
BaP yanan organik bileşimlerin 
– mesela tütün bitkisi – bir yan 
ürünüdür.

Her gün karşılaşılan orman 
yangınları, dizel motorları, man-
gal ızgaraları gibi günlük yanma 
formları havaya, toprağa ve yi-
yeceklerimize çok miktarda BaP 
bırakır. Fakat normal hayat içe-
risinde hiçbir şey insan derisine 
onu tüttürülen bir sigaradan daha 
etkili olarak ulaştıramaz.

 Tipik olarak toksik bir hid-
rokarbon nefes alma veya yeme 
yoluyla bir kişiye girdiğinde kanı-
mızdaki enzimler onu daha küçük 
ve güvenli parçalara bölerler. Bu 
BaP  içinde geçerlidir. Fakat koru-
yucu reaksiyonlar benzo[α]pyrene 
diol epoxide (BPDE) olarak adlan-
dırılan bir bileşikte oluştururlar 
ki bu BaP’nin kendisinden daha 
da beterdir. BPDE, DNA ile kimya-
sal reaksiyona girer ve nükleobaz 
guanin’de çok sıkı bir bağ oluştu-
rur. Bu bağ veya eklenti, genlerin 
bundan sonra düzgün protein ya-
pamayacağı ve hücre bölünmesi 
sırasında DNA’ların kopyalana-
mayacağı anlamına gelir. Bu olay 
vuku bulduğunda sonuç hastalık 
olabilir.

Bir doktora sonrası araştırıcı-
sı ve çalışmanın şef yazarı olan 
Wentao Li, (PhD), ”Eğer bir BPDE 
eklentisi bir tümör baskılayıcı 
gende meydana gelir ve zaman 
içinde tamir edilmezse hücre kan-
serine dönüşen kalıcı bir mutasyo-
na yol açabilir” diyor.

Reaksiyonun kanserojenli-
ği üzerinde hiç şüphe yok. Orta 
karar BaP’yi bir laboratuar fare-
sinin derisine boyarsak, tümör-
lerin patlaması hemen hemen 
kesin. BPDE yoluyla BaP, uzun 
zamandır birçok kanser tipinin 
yol açıcısı, ve akciğer kanse-
rinin de tekil olarak en önem-
li sebebi olarak tanınmıştır. 

Tamir çalışmaları

Sancar’ın BaP’nin yolaçtığı DNA 
hasarını yeni haritalama yöntemi, 
bilim adamlarının genom üzerin-
de hücrelerin hasarı tamir etmeye 
çalıştığı yerleri tanımlamalarını 
mümkün kılıyor. Sancar 2015 yı-
lında Kimya dalında Nobel ödülü-
nü bu biyokimyasal tamir prose-
sini liflerine kadar ayıran detaylı 
çalışmasıyla paylaştı.

Nükleotid çıkarma tamiri adıy-
la tanınan proses, DNA tedavisi 
yapan özel proteinlerin kullanıl-
masını kapsar. Bunlar etkilenmiş 
DNA ipliğini kırparak çıkarır. Her-
şey yolunda giderse DNA sentez 
enzimleri eksik olan DNA bölü-
münü etkilenmemiş diğer bir ip-
likten yeniden inşa eder. Bu müm-
kündür çünkü dünyadaki bütün 
hücre temelli hayat formları 2 ta-
mamlayıcı DNA ipliğine sahiptir. 
Bu arada kesilip çıkarılmış olan 
hasarlı DNA kesitleri, çöp yokedi-
ci moleküller onları  indirgeyene 
kadar serbest halde dolaşırlar.

Serbest dolaşan bu hasarlı 
DNA parçaları hücre için çöp de-
ğerinde olabilirler fakat genom-
daki bütün hasarı haritalamak 
isteyen bilim adamları için altın 
değerindedir. Yeni metodla bilim 

adamları bu kesik döküntüleri 
genom haritasını oluşturmak için 
dev bir pazıl bulmacanın kücük 
parçaları gibi etiketleyip toplaya-
bilir, ardarda getirebilir, ve sıra-
larını uydurabilir. Sonunda bilim 
adamları hasarlı DNA’da tamirle-
rin olduğu yerlerin tamamlanmış 
bir haritasına sahip olurlar. DNA 
sıralamanın zorluğu ve mali kül-
feti dolayısıyla Sancar, Li ve arka-
daşlarının ilk kanıtlama prensip 
haritası mümkün olan en yüksek 
çözünürlükte olmadı. Fakat böyle 
haritaların rutin olarak bilim-
sel kullanımlarının yolunu açtı, 
özellikle maliyetler düştükçe DNA 
hasarı olaylarının hastalık veya 
ölüme nasıl yol açtığı daha iyi an-
laşılacak.

Bu haritalama yöntemi aşağı-
daki sorulara cevap vermekte yar-
dımcı olabilir :

– Ortalama kişinin nükleotid 
çıkartma tamir kapasitesini bas-
tırmak için ne kadarlık bir toksin 
kapasitesi gereklidir ?

– Böyle DNA hasarlarında in-
sanlara hangi farklılıklar, hangi 
genlerde çok veya az tamir etme 
kapasitesi vermektedir ?

– Genom üzerinde başarılı ta-
mirlerin daha az olası olduğu be-
lirli noktalar var mıdır?

Sancar ve arkadaşları başlan-
gıç orta çözünürlükteki haritaları 
ile bile BPDE yüklü guaninin (G) 
bir cytosine’den (C) sonra dizil-
diğinde, bir thymine (T) veya 
adenine (A) dan sonra dizildiğin-
dekinden daha fazla tamir işlemi 
meydana geldiğini gösterebildiler. 
Buda BPDE ‘nin sebep olduğu mu-
tasyon için yüksek riskli sıcak nok-
talar bulunduğunu önermektedir. 
    Li, ”Tamirde bu önyargıyı an-
lamak, BaP gibi toksinlere maruz 
kalmanın neden belirli gen mu-
tasyonlarına sebep olma eğilimi 
yarattığını daha iyi anlamada bize 
yardımcı olmalıdır” diyor.

İleriye bakış

2015 ve 2016 da basılan çalışma-
larda Sancar ve arkadaşları iki 
ayrı DNA eklentisi hasarını harita-
lamada daha yöntemlerinin daha 
önceki versiyonlarını kullandılar. 
Biri ultraviyole ışığı ile ve diğeri de 
geleneksel kemoterapi ilacı olan 
cisplatin ile.

Bu haritalama çalışmaları 
ilave bir kimyasal adım gerektir-
di – Dizmeden önce kesilen par-

çadan hasarı çıkarmak – Çünkü 
Dizilim prosesi için DNA okuyan 
enzim gerekmektedir.Aksi takdir-
de eklentide mahsur kalmaktadır. 
Tam tersine yeni yöntem cüsseli 
bir BPDE eklentisi bile bulunsa 
bir DNA ipliğini okumaya devam 
etmesine izin verecek boyutlarla  
”translezyonal” enzimler kullan-
maktadır. Sancar, ”Bu yeni yön-
tem nükleotid çıkartma tamiri 
kapsayan tüm DNA hasarlarına 
uygulanabilir” diyor.

Sancar, Li ve arkadaşları şimdi 
diğer çevresel toksinlerle ilintili 
DNA hasarı haritalaması için yeni 
yöntemi kullanıyorlar. Onların ge-
lecek projeleri kötü korunmuş çe-
rez ve tahıllarda sıklıkla bulunan 
küflerin üretimi moleküller olan 
aflatoksinler üzerine odaklanıyor. 
Bu toksinler DNA’ya zarar veriyor 
ve gelişen ülkelerde akciğer kan-
serlerinin ana sebeplerinden.

Araştırmacılar ayrıca nük-
leotid çıkartma DNA tamirinin 
nerede yapıldığı veya yapılıp ya-
pılmadığını etkileyen faktörleri 
açığa çıkarmak için daha fazla 
çalışma yapıyorlar. Bunu yapmak 
için sadece tamir sırasında çıkarı-
lan kesik hasarlı parçalara değil, 
genomun kendisi üzerinde gerçek 
hasar yerlerinin haritasına da ihti-
yaçları var.

Böyle bir projede ultraviyole 
ışığın sebep olduğu gerçek DNA 
hasarını haritalayabilmek için 
hassas yüksek çözünürlüklü bir 
metod geliştirdiler. Bunu tamir 
haritalaması ile birleştirerek tamir 
prosesi düzenli değilken DNA’ya 
UV zararının esasen düzenli ol-
duğunu buldular. Tamir, verilen 
bir DNA uzantısının proteinlerin 
yapımını deşifre etmek için ne 
kadar etkin şekile kopyalandığını 
da kapsayan bir takım faktörler 
tarafından etkilenmekte.Onlar 
bunu ürettikleri tamir haritasını  
tamamlayıcı olarak BaP’ a uy-
guluyorlar. Bu da yine mutasyon 
olasılığının daha fazla ve tamir 
olasılığının daha az olduğu sıcak 
noktalara işaret ediyor.

Sancar, ”Eminim ki bütün bu 
bilgiler belirli kişilerin kansere 
karşı neden eğilimli olduklarını 
ve hangi sigara bağlantılı mutas-
yonların özellikle akciğer kanseri-
ne sebep olduğunu daha iyi anla-
mayı getirecek” dedi.

Ve bu da, bu çizgide daha çok 
hedef odaklı terapilerin geliştiril-
mesi için tavsiyeler oluşturabilir.İllüstrasyon : Christ-claude Mowandzandinga
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