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Vorbild - Mergübe Caner

19



 Kasım 2018 – SAYI 205        2 3         Kasım 2018 – SAYI 205 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Haziran 2015'de uyarmıştık
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Avusturya polisine suç du-
yurusu yapılmasını bıra-
kın, siyasetçiler hatta ba-

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

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

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

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

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

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

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

Ciguli - Binnaz (şarkı sözleri)  
Binnaz Bari binnaz sen bu gece kudurdun-
mu  Delirdinmi Şaşırdınmı Binnaz Çalgıcı ka-
rısı binnaz Esnaf karısı binnaz Kumarcı karısı 
binnaz Binnaz seni cesur kadın gördüler Bütün 
alem seni sevdiler Çalgıcı karısı binnaz Esnaf 
karısı binnaz Kumarcı karısı binnaz
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YIL DÖNÜMÜ FİNALİ!

BETTEN REITER yıl dönümünü kutluyor! Online alışverişte de    bettenreiter.at/65jahre

Daimi düşük f yatlı ürünler, promosyon ürünleri & yıl dönümü serisi hariç

-25
tüm 

yataklarda,  
masa örtülerinde, 
battaniyelerde ve  

perdelerde* 
Özel siparişlerde belirlenen   
fiyat üzerinden geçerlidir.

%

SADECE 
22.11’E KADAR 

*Daimi düşük fiyatlı ürünler, promosyon ürünleri, yıl dönümü serisi ve ücretli servis/hizmetler (perde dikimi vb.) hariç söz konusu ürün grubundaki tüm ürünler, metreyle satışı yapılan perdeler ve hazır 
perdeler için 22.11.2018 tarihine kadar geçerlidir. Diğer kampanyalar ya da hediye çekleri ile birleştirilemez. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan mevcut siparişler için geçerli değildir.  
**Betten Reiter üye müşterilerine özel! Metreyle satışı yapılan standart tasarımlardaki düz devore ve yan perdeler  için 9,99 €’dan başlayan metre fiyatları geçerlidir. Dizgi ve baskı hatalarından doğabi-
lecek yanlış anlaşılmalar karşısında haklarımız saklıdır.

QUALITÄT
seit 1953

Flanel kumaş  
fermuarlı  
nevresim takımı 
%100 pamuk, 140/200 cm,  
70/90 cm (M30474/39)
Yumuşak dokunuş!

QUALITÄT
seit 1953

Süper yumuşak yorgan  
%100 pamuk kılıf, Medisoft elyaf dolgu,  
 140/200 cm (M20517/01 , J20526/01)

İdeal uyku konforu! Sıcaklık 
sınıfı 3 95°

Düşük ısıda 
kurutma 

60°

Wilma Antialerjik 
yastık   

Mikrofber kılıf , Elyaf dolgu, 
70/90 cm (I20530/01, M20516/01)

Düşük ısıda 
kurutma 

Cilt dostu  
antia lerjik yast¬k 

Sarmaşık motifli masa örtüsü  
Yaklaşık 130x160 cm 14,99 € yerine sadece 7,99 € (J91092)

Yaklaşık 150x250 cm 29,99 € yerine sadece 14,99 € (J91093)

QUALITÄT
seit 1953

Havlu Meli 
%100 pamuk,
Yaklaşık 50/100 cm 5,99 €  yerine sadece 3,99 € (M52130)
Yaklaşık 70/140 cm 11,99 €  yerine sadece 7,99 € (M52131)

Suni kürk battaniye 
Yaklaşık 150/200 cm 49,99 € yerine sadece 29,99 €  
(M21024, M21025)

QUALITÄT
seit 1953

Yastık kılıfı 
Yaklaşık 50/50 cm 14,99 € yerine sadece 7,99 €   
(M53118, M53073, M53074)

1999

999

5999

3999

2999

1999

599

399

1499

799

4999

2999

1499

799

..Y uksek kalite sarmas¬k  
motif li jakar dokuma 

ÇCok yumusak  
  ve bak¬m¬ kolay

11462_Ins_YeniVatan_KW46_195x275_tuerkisch_gdgh.indd   1 05.11.18   16:36

Vİ YA N A  –  Av u s t u r y a 
C u m h u r b a ş k a n ı 
Alexander Van der Bellen, 

başta basın özgürlüğü olmak üze-
re göç ve mülteci konularında hü-
kümetle ayrı görüşlere sahip ol-
duklarını söyledi.

Van der Bellen, Der Standard ga-
zetesine verdiği mülakatta, ül-
kede pazartesi günü kutlanacak 
Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. 
Yıldönümü başta olmak üzere 
gündemdeki aktüel konular üze-
rine değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya’nın yakın tarihi-
nin iyi bir şekilde incelenme-
si gerektiğini belirten Van der 
Bellen, yalnız Nazi dönemi de-
ğil daha önce yaşanan iç çatış-
malar, antisemitizmin kökeni, 
siyasi partilerin silahlı oluşum-
lara dönüşümü, hukuk devleti 
ve düşünce özgürlüklerinin or-
tadan kalkması gibi konuların 
yeniden gündeme gelmemesi 
için geçmişten ders alınmasının 
önemine dikkati çekti.

Van der Bellen, aşırı sağcı hü-
kümetin, Birleşmiş Milletler 
(BM) Küresel Göç Paktı’na ka-
tılmama kararını eleştirerek, 
ülkesinin uluslararası alanda 
güvenilirliği olan ve diyaloğa 
önem veren bir ülke olduğuna 
dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı, “190’a yakın 
ülkenin üzerinde uzlaşma sağ-
ladığı ve Avusturya’nın da gö-
rüşmelerine katıldığı bir anlaş-
maya imza atmamak için geçerli 
nedenleriniz olması gerekiyor. 
Bu konuda hükümetle aramda 
fikir ayrılıkları bulunuyor.” ifa-
delerini kullandı.

Hükümetin anlaşmaya i l iş-
kin çekincelerinin yersiz ol-
duğunu kaydeden Van der 
Bellen, “Bu kaygıların bir kar-
şılığı yok. Bu kaygılar nedeniy-
le Avusturya’nın BM nezdindeki 
konumunu bulanıklaştırmamak 

gerekiyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Genç göçmenlerin  
sorunlarına insani  

çözüm

Van der Bellen, göçmen ve mül-
teci konusunda da hükümetle 
farklı düşündüklerinin altını çi-
zerek, özellikle iltica başvuru-
sunda bulunmuş daha sonra çı-
raklık eğitimi alarak iş hayatına 
başlayan gençlerin, iltica baş-
vurularının reddedilerek ülke-
den gönderilmesine daha insa-
ni bir çözüm bulunmasının şart 
olduğunu belirtti.

Bu konuda İç iş ler i  B akanı 
Herbert Kickl ile zıt görüşlere 
sahip olduğuna işaret eden Van 
der Bellen, iltica başvurusun-
da bulunmuş gençlerin ülkede 
kalıp kalmamasına ilişkin ka-
rarın İçişleri Bakanlığı'ndan zi-
yade konuya daha hakim eyalet 
ve bölge yetkililerince verilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Van der Bellen, ülkede geçen 
aylarda yaşanan basına yöne-
lik sansür girişimi iddialarına 
ilişkin de “Basın ve haber al-
ma özgürlüğünü sınırlandıra-
cak bütün gelişmeleri büyük bir 
dikkatle takip ederek, vakitlice 
karşı tutum sergilenmesi gereki-
yor.” yorumunu yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından yıkı lan Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu’nun 
ardından ülkede  12  Kasım 
1918’de Cumhuriyet ilan edil-
mişti. Birinci cumhuriyet ola-
rak adlandırılan ve ülkenin Nazi 
Almanyası’na bağlanmasına ka-
dar süren bu zaman zarfında, 
ekonomik sorunların yanı sıra 
sağ-sol çatışmaları nedeniyle 
iç savaş yaşanmış, partiler fes-
hedilerek aşırı sağcı Avusturya 
milliyetçileri yönetime el koy-
muştu.

Cumhurbaşkanı Van der  
Bellen’den hükümete 

sert eleştiriler
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

Rund um das Thema Wohnen verfügt die Stadt Wien über eine Fülle  
an kostenlosen Informations-, Service- und Beratungsangeboten.

KOSTENLOS 
BERATEN  
LASSEN!Neben Auskünften und Unterstützung in miet- und wohnrechtlichen Fragen gibt es die Möglichkeit,  

Wohnungsangebote bzw. bestehende Verträge und Mieten auf deren Zulässigkeit zu überprüfen. Entweder 
persönlich bei der Mieterhilfe oder rund um die Uhr online. Neben dem Mietenrechner stehen auch Berech-
nungstools für Betriebskosten, für Ablösen und – jetzt neu – ein Lagezuschlagsrechner zur Verfügung. 

Infos zu den kostenlosen Angeboten unter www.mieterhilfe.at 
Alle Tools unter www.amtshelfer.wien.at/bauen-wohnen/wohnen

Entgeltliche Einschaltung

INS_35_MA50_Wohnberatung_195x137.indd   1 29.10.18   09:03

Azami çalışma  
süresinin uzatılması

Yasaya göre normal çalışma sü-
resi, günde 8 haftada 40 saat 
olarak kalıyor (toplu sözleşme 
ile haftalık çalışma süresi azal-
tılmamışa eğer). Normal çalış-
ma süresiyle birlikte azami çalış-
ma süresi yani en fazla kaç saat 
çalışılabileceğine ilişkin sınır da 
yasayla belirlenmiş durumda. 
Bugüne kadar günde en fazla 10 
haftada en fazla 50 saate izin ve-
rilirken şimdi bu sınır günde 12 
haftada 60 saat olarak yeniden 
düzenlendi ancak ihlali halin-
de şirketlere yönelik yaptırımla-
rın söz konusu olduğu 17 haftalık 
bir zaman dilimi içerisinde orta-
lama yalnızca 48 saat uygulana-
bilirlik şartı getirildi.
 
Herkesin sürekli uzun süre çalışa-
mayacak olmasından dolayı, ör-
neğin kimi çalışanların çocukları 
ya da ebeveynleri ile ilgilenme ge-
rekliliği nedeniyle yasa, 11. ve 12. 
çalışma saatlerini reddetme hak-
kını tanıyor. Bunun için bir gerek-
çeye de ihtiyaç yok.

Ret hakkının kullanılması se-
bebiyle doğan bir işten çıkarıl-
ma durumunda, iki hafta içinde 
mahkemeye başvurularak itiraz-
da bulunulabilir. “Fazla mesa-
inin reddinde ayrımcılığa karşı 
koruma”, ücret, terfi ve tayin hu-
suslarında da geçerli. Dolayısıyla 
işverenler, 11. ve 12. saatlerde ça-
lışmayı reddedenleri mağdur ede-
mezler.

Hafta sonları ve tatil 
günleri

Eylül ayı itibarıyla Çalışma 
Saatleri Yasası, özel ihtiyaç ha-
linde bir iş anlaşması ya da eğer 
bir işçi temsilcisi yoksa bireysel 
anlaşma ile hafta sonlarında ve 
tatillerde yılda 4 kez geçici mesai 
sağlanabilmesini de öngörüyor. 
Ki bu durumda da, 11. ve 12. çalış-
ma saatlerinde olduğu gibi çalışa-
nın ret hakkı saklıdır.

Turizm: Aralıklı mesa-
ilerde mola süreleri-

nin kısaltılması

Ne yazık ki restoran ve otel sek-
töründe çalışan mutfak ve servis 
personelleri için haberler kötü. 3 
saatlik paydosun söz konusu ol-
duğu aralıklı mesailerde, günlük 
mola süresi 8 saate düşürülebilir. 
Bugüne kadar bu, 11 saat idi.

Çalışma Saatleri Yasası, oldukça 

karmaşık ve bu nedenle tüm hu-
kuki temellerin bilinmesi önem-
li; hangi toplu sözleşmenin söz 
konusu olduğunu, bir iş muka-
velesinin olup olmadığını, iş söz-
leşmesinde hangi ifadelerin yer 
aldığını bilmek gerek.

ÖNEMLİ: Çalışanlara imzalama-
ları için model bir hizmet sözleş-
mesinin sunulduğu vakaların ol-
duğu biliniyor. Bu sözleşmeler, 
günde 12 saate kadar “gönüllü” 
çalışmayı öngören pasajlar içeri-
yor. Bu, yasal olarak doğru değil.  
11. ve 12. çalışma saatleri için ça-
lışanlardan önceden talepte bu-
lunulamaz. Bu ek saatlerde çalı-
şamayacak olmanız ya da bunu 
istememeniz durumunda, ba-
zı hallerde ret hakkınızı kullan-
maya devam edebilmelisiniz.  Bu 
nedenle bu tür sözleşmelerin, 
imzalanmadan önce kontrol etti-
rilmeleri çok önemli.

Sevgili okuyucular, eğer siz de 

bu değişiklikten etkileniyorsanız 
veya durumunuzdan emin de-
ğilseniz ve daha fazla bilgiye ih-
tiyaç duyuyorsanız, çalışma sü-
relerine ilişkin ÖGB (Avusturya 
Sendikalar Birliği) Destek Hattı 
ile irtibata geçebilirsiniz. Telefon: 
0800 22 12 00 60 (Pazartesi – 
Cuma 9.00 – 18.00)

Daha fazla danışmanlık ve temsi-
liyet için ÖGB ve/veya vida üyeli-
ği ön koşul. Böylece size profes-
yonel olarak yardımcı olabiliriz.

Avusturya Ulaşım ve Hizmet 
Sektörü İşçi Sendikası vida’ya 
üye olmak için  https://www.vi-
da.at/cms/S03/S03_2.2/aktiv-da-
bei/werde-jetzt-mitglied adresini 
tıklamanız ve formu doldurma-
nız yeterli.

Mag. Canan Aytekin
canan.aytekin@vida.at
Tel.: 06646145436
www.vida.at

1.09.2018 itibarıyla yürürlüğe giren
 Çalışma Saatleri Yasası değişikliği
Eylül 2018 itibarlıy-
la Çalışma Saatleri 
Yasası’na yönelik 

birçok çalışanı ilgilen-
diren bazı değişlikler 
hayata geçirildi. Ben 
de en önemli değişik-
likleri burada kısaca 

açmak istiyorum.
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Birol Kılıç yazdı

Avusturya’nın en üst düzey 
devlet ödülü ‘Avusturya 
Cumhuriyeti Devlet Altın 

Nişanı’nın  11 Kasım 2018 ta-
rihinde Ankara’da Avusturya 
Büyükelçi l iği  rezidansında 
Marmara Vakfı Başkanı dostu-
muz  ve mütevelli heyeti üyemiz 
sayın Dr. Akkan Suver’e takdim 
edilmesi, bizim gibi Türk asıllı 

Avusturya vatandaşları için gu-
rur vericidir.

Avusturya Büyükelçisi Sayın Dr. 
Ulrike Tilly tarafından Avusturya 
Cu m h u r b a ş k a n ı  P r o f .  D r. 
Alexander Van der Bellen adına ve-
rilen Devlet Altın Nişanı, Avusturya 
Devletine olumlu anlamda yüksek 
katkıları ve hizmetleri olmuş el-
li yaş üstü insanlara yüksek ma-
kamların tavsiyesi ile verilirken 
mutlaka bu alanda yapılan ça-
lışmalar da sıralanıyor.  Yaklaşık 
25 yıl önce İstanbul’da, Viyana 
Teknik Üniversitesi öğrencisi iken 
Avusturya Türk Akademisyenleri 
Avusturya Şubesi üyesi ve temsil-
cisi olarak tanıdığım ve son yıllar-
da Viyana’ya geldiğinde üyesi ol-
duğum Viyana Ekonomik Forumu 
üzerinden tekrar görüşme imkânı 
bulduğum sayın Akkan Suver, hiç 
değişmedi. 25 yıl önce biz gençle-
re Türkiye gerçeğini, AB ilişkileri-

ni, Atatürk Türkiye’sini anlatırken-
ki heyecanını ve bizlere aşıladığı 
yüksek ahlak anlayışını, sevgisini, 
barışçıl ve insan odaklı tutumunu 
ve köprü kurma görevini hala sür-
dürdüğünü görmek beni mutlu et-
ti. 25 yıl sonra biz de, onun engin 
hoşgörü, derin bilgi ve dostlukla 
birlikte  özellikle ikili ülke ilişkile-
rine kırılsak da kırmama ve barda-
ğın dolu tarafını görme hususların-
dakindaki tavsiyelerini elimizden 
geldiği kadar uygulamaya çalışıyo-
ruz. Avusturya Büyükelçisi Ulrike 
Tilly yaptığı takdir konuşmasın-
da, Avusturya Dış İşleri Bakanı 
Karin Kneissl’in özel takdir mek-
tubunu Akkan Suver’e sunarken, 
Suver’in şu özelliğinin altını çiz-
di :”Barış ve diyalog adamı Akkan 
Suver’e Avusturya Türkiye ilişkile-
rinde dostluk köprüleri kurmasın-
dan dolayı Avusturya Cumhuriyeti 
adına içtenlikle teşekkür eder min-
net duygularımızı sunarız.”

İstanbul’dan Marmara Vakfı ile 
çok abartı olmayan olanaklar-
la, dünya çapında, partiler üstü 
bir şekilde Türkiye’nin tanıtımı-
nı yapan ve çıkarlarını koruyan ve 
özellikle dostluk köprüleri kuran 
Akkan Suver’i anlatmak kolay de-
ğil. Bunun için bir kitap yazmam 
gerekecek. Atatürk’ün, “Yurtta ba-
rış, dünyada barış “sözünün ade-
ta ete kemiğe bürünmüş yaşayan 
son dönem temsilcilerinden olan 
Akkan Suver’e, son yıllardaki baş-
ta Avusturya cumhurbaşkanları, 
bakanlar, milletvekilleri ile olan ve  
diğer önemli randevularında eşlik 
ederken ve kendisiyle Avusturya 
Türkiye dostluğunun öneminden 
bahsederken onda hep, ölümsüz 
Filozof Immanuel Kant'ın devamlı 
altını çizdiği akıl, vicdan üzerinden 
,”İyi niyete” bakmak gerek ifadesi-
ni kısaca erdem insanı olmanın ic-
ratını gördüm.

Elli yıldır bu alanda, birçok Balkan 
ülkesi başta olmak üzere Türki 
cumhuriyetlerde, cumhurbaşkan-
lığı, başbakanlık ve bakanlıklar 
düzeyinde dostluk ilişkileri kurup 
bu insanları İstanbul’da Marmara 
Vakfı adına misafir etmek kolay 
değil.  Avusturya Devleti’nin de 
bunu görmesi ve yıllardır inişli çı-
kışlı olan Avusturya Türkiye ilişki-
lerine katkısından dolayı takdirini 
en büyük Devlet Nişanı ile kendisi-
ne takdim etmesi, hem Türk Milleti 
hem de Avusturya’da yaşayan üç 
yüz bine yakın Türkiye göçmeni 
için önem arz etmektedir.  Bu kar-
şılıksız hizmetlere devamlı şahit 
olan Avusturya’nın gelmiş geçmiş 
en büyük siyasilerinden biri ve sert 
eleştirileriyle devamlı Avusturya 
gündemine imzasını atan büyük 
kalpli Avusturya eski Dış İşleri 
Bakanı ve eski ÖVP Başkanı sa-
yın Dr. Erhard Busek'in, yürüme 
sorunu olmasına rağmen kalkıp 
bizzat Ankara’ya gitmesi ve dostu 
Akkan Suver ile birlikte olması ve 
onu anlatması çok mutluluk veri-
ci. Avusturya Devleti ve Milleti her 
zaman dediğim gibi Türk Milletinin 
ve Türk Devleti’nin düşmanı değil-
dir. Yayınladığımız Almanca kitap-
larla da bunu tarihe not düşüyo-

ruz. Eski toprak Avusturyalılar son 
dönemdeki Türkiye Avusturya iliş-
kilerinin rasyonellikten uzak seyir 
etmesinin nedeninin, iki ülkenin 
iç ve dış politikadaki talihsiz yanlış 
adımlarında yattığını bizim gibi bi-
liyor. Avusturyalılar  ve Avusturya 
Devleti emek veren insanları tak-
dir etmesini bilir. Bizlerin görevi, 
ister Avusturya’da ister Türkiye’de, 
duygusallıktan uzak bir şekilde 
kızmadan doğruları söyleyerek iki 
ülkenin çıkarları için akıl ve man-
tık yönüne dikkat çekmek olmalı. 
Barış, dialog ve kardeşlik köprü-
lerini, Sayın Akkan Suver  büyü-
ğümüz gibi kırılsak da kırmadan 
bardağın dolu tarafını görerek kur-
maya devam.

Bu vesile ile Sayın Dr. Akkan 
Suver ’in Avustur ya Altın 
Devlet Nişanı’nı Avusturya 
C u m h u r b a ş k a n ı  a d ı n a 
Büyükelçi’den Ankara’da alırken 
yaptığı önemli konuşması ile siz-
leri baş başa bırakmak isterim:

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bugün bizleri burada bir ara-
ya getiren Avusturya Ankara 
Büyükelçisi Ekselansları Ulrike 
Tilly Hanımefendi’ye özverili ve 
titiz ev sahipliğinden dolayı te-
şekkürlerimi sunarak sözlerime 
başlamak istiyorum. Sözlerime 
başlamadan önce Viyana’dan bu-
raya kadar teşrif etmek nezaketi-
ni gösteren Ekselansları Erhard 
Busek’e en samimi teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Avusturya Devleti, bir büyük ka-
dirşinaslık göstererek, barış ve 

diyalog adına Marmara Grubu 
Vakfı’nda arkadaşlarımla birlikte 
sivil toplum alanında gerçekleştir-
mekte olduğum mütevazı çalışma-
larımı madalya ile onurlandırdı. 
Bu, Avusturya Devleti’nin sivil top-
luma, insani değerlere duyduğu 
yakınlığın güçlü bir kanıtı ve des-
teğinin asil bir örneğidir.

Bilmenizi isterim ki, bu madalya-
ya sahip olmak beni duygulandır-
dığı kadar, benim ve arkadaşlarım 
için bir iftihar vesilesi olmuştur. 
Bir vefa borcu olarak eklemek is-
terim ki, Avusturya’nın önemli 
düşünce kuruluşlarından Viyana 
Ekonomik Forumu sivil toplum 
kimliğiyle hem 2014, hem de 2017 
yılında beni; Avrasya Ekonomi 
Zirve’lerindeki bu barış ve diya-
log çalışmalarımdan dolayı Başarı 
Ödülü ile onurlandırma lütfunda 
bulunmuştu. Bu vesile ile onları 
da burada teşekkürlerimle anmak 
isterim. Medeniyetleri ve kültür-
leri bir uyum içinde, halktan hal-
ka aktarma çalışmalarımızı oluş-
turan Avrasya Ekonomi Zirveleri 
gerçekte kalıcı bir refahın ve barı-
şın teminine hizmetten başka bir 
gaye ve bir inanç taşımamaktadır.

Bu inançla insanlar arasında diya-
logun rehberliğinde düşünce alış-
verişini sağlandığında, barışa daha 
doğrusu insanca yaşamağa ulaşa-
biliriz.  Aldığım bu madalyayı bir 
paye olarak görmemekteyim. Bu 
madalya bana aynı zamanda so-
rumluluk da getirmektedir. Bu so-
rumluluk insanlığa hizmet alanın-
da daha çok çalışmak, daha verimli 
projelere imza atmaktır. Bundan 
üç yüz yıl önce 21 Temmuz 1718’de 

iki yıllık bir savaşın ardından, 
Avusturya İmparatoru VI. Karl ile 
Osmanlı Padişahı III. Ahmed ara-
sında Pasarofça Barış Anlaşması 
imzalanmıştı. Avusturyalı devlet 
adamları bu anlaşma metninin gi-
rişine Latince şöyle yazmıştır: “İki 
yıl önce, Avusturya İmparatoru ile 
en yüce ve en kudretli Hükümdar 
ve Padişah Sultan Ahmed arasın-
da yaşanan talihsizlik sonucu te-
baayı büyük zarar, sıkıntı ve ticari 
kayba uğratan yeni anlaşmazlık-
lar yüzünden sulh ve mütareke-
ye sekte vurulmasıyla husul bulan 
kanlı ve yıkıcı bir savaşın ardın-
dan, Tanrı’nın hikmeti ile iki im-
paratorluk, amansız yüreklerin 
yeniden uzlaşması, bu kadar çok 
kan dökülmesinden sakınılma-
sı, iki milletin çocukları için esen-
liğin teşviki ve tebaanın en iyi şe-
kilde gözetimi için hayırlı kararlar 
alınmıştır.”

O gün söylenen bu bilge söz-
ler in  ı ş ığ ında  Türkiye  i le 
Avusturya ilişkilerine yaklaşabi-
liriz. Zira Avusturya Schubert’i, 
Freud’u, Mozart’ı, Beethoven’i, 
Strauss’ları, Kafka’yı, Zweig’ı, 
Romy S chneider ’ i ,  Arnold 
Schwarzenegger’i, Herbert von 
Karajan’ı, Gustav Mahler’i, Nicky 
Lauda’yı, Bruno Kreisky’i yetişti-
ren bir coğrafyaya sahiptir.

Bu coğrafyanın bir diğer önem-
li şahsiyeti de Baron Joseph von 
Hammer’dir. Osmanlı hakkında en 
gerçekçi tarih hükmünü veren bu 
şahsiyet bizim tarih kültürümüzün 
omurgasıdır. Dolayısıyla bugün 
bizleri buraya toplayan ruh, kül-
türün ve medeniyetin dünden bu-

güne intikal eden verasetidir. Bu 
veraset, Türkiye ile Avusturya ara-
sında bugün yeni bir merhale da-
ha kat etmektedir. İnanıyorum ki, 
bugün burada benim naçiz şahsı-
ma verilen bu madalya; Türkiye ile 
Avusturya arasında yeni birlikte-
liklere, yeni beraberliklere olanak 
taşıyacaktır. Bu sözlerimi lütfen bir 
çiçekli dil (blumige sprache) olarak 
değerlendirmeyin. Ben bu umudu 
taşıyorum.

Ve sözlerimi daha mükemmel Türk-
Avusturya ilişkilerine doğru diye-
rek toparlarken Avusturya’nın AB 
Dönem Başkanlığını fırsat bilerek 
Gümrük Birliği meselemize 500 
yıllık dostluk perspektifinden bak-
masını da temenni ediyorum.

Öncelikle bu değerli madalya 
ile beni ödüllendiren Avusturya 
Devleti’ne bir defa daha şahsım ve 
temsil etmekte olduğum Marmara 
Grubu Vakfı adına en içten teşek-
kürlerimi sunuyor, verdiğiniz bu 
madalyayı her zaman titizlikle ve 
sorumlulukla muhafaza edeceği-
mi bilmenizi istiyorum. Gene, be-
nim buralara gelmemi sağlayan 
Marmara Grubu Vakfı’nı oluştu-
ran vefakâr arkadaşlarıma teşek-
kürü bir borç biliyorum. Ve bana 
bütün bu sivil toplum çalışmala-
rımda, yaşadığım problemlerim-
de destek olan sadece eş olarak de-
ğil gerçek bir hayat arkadaşı olarak 
yanımda bulunan Eşim Müjgan 
Suver’e ve O’nun şahsında evlat-
larımıza minnet ve şükranlarımı 
sunmak istiyorum. Bir defa daha 
Avusturya Devleti’ne ve ev sahibe-
miz Ekselansları Ulrike Tilly’ye te-
şekkürlerimi arz ediyorum.

Avusturya Altın Devlet Nişanı Ankara’da takdim edildi

Barış ve diyalog insanı Akkan Suver

Dr. Akkan Suver Avusturya Büyükelçisi Dr. Ulrike Tilly
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Bir sosyal  devlet  olan 
Avusturya tarafından ve-
rilen ücretsiz eğitim ola-

nakları aslında dünya sırala-
masında en önde yer alıyor. 
Viyana başta olmak üzere tüm 
Avusturya'da,  elli yıldan be-
ri burada yaşayan Türkiye göç-
menlerinin ikinci, üçüncü hatta 
dördüncü nesil gençleri eğitim 
olanaklarından yararlanıyor ve 
önemli kurumlarda işe başla-
yarak başarılı bir şekilde ses-
sizce çalışıyor. Bu görünmeyen 
ama ailelerimiz ve eğitim çağın-
da çocuklarımız için  örnek teş-
kil eden başarılı gençlerimizden 
biri de Die Erste Bank’ın Viyana 
Floridsdorf şubesinde çalışan 
Mergübe Caner.  Mergübe hanım 
sorularımızı şöyle cevapladı.

Yeni Vatan Gazetesi: Türk kö-
kenli vatandaşlar, neden Erste 
Bank’ı  tercih etmeli? Erste 
Bank’ın sunduğu avantajlar ne-
lerdir ve/veya ne tür özel hizmet-
ler sunmaktasınız?

Caner: Erste Bank’ın ürünle-
ri, diğer bankalarınkine elbet-
te oldukça benziyor. Bizi di-
ğer bankalardan ayıran şey ise 
Türk kökenli müşterilerimi-
ze daha fazla kulak veriyor ol-
mamız. Bunun bir nedeni de, 
Erste Bank’ın, şubelerinde çeşit-
li yabancı dillere ki Türkçeye he-
men hemen her şubede yer ve-
rilmesine özen göstermesidir. 
Böylelikle müşteriler, kendile-
rini ana dillerinde çok daha iyi 
ifade edebiliyorlar. Yaşamlarını 
burada Avusturya’da sürdürü-
yor olmalarına rağmen pekâlâ 
Türkiye’de yatırım yapmak ve 
böylelikle sermaye sağlamak is-
teyen, Türkiye’de çok malı mül-
kü olan göçmen kökenli oldukça 

fazla kişi var. Müşterilerimiz, bu 
gibi durumlarda bizimle emin el-
lerde zira biz işin arka planının 
bilincindeyiz.

Türk kökenli müşteriler, genel 
olarak hangi sorunlarla sık karşı-
laşıyorlar ve bu sorunları ortadan 
kaldırmak için ne önerirsiniz?

Caner: Almancayı çok iyi ve ak-
sansız konuşan, dışarıdan bakıl-
dığında da nereli olduğunun fark 
edilmesinin mümkün olmadı-
ğı çok sayıda Türk kökenli müş-
terim var. Buradan yola çıkarak 
en büyük problemin anlayışta 
yattığı fark ediliyor. Memlekette 
yatırım yapma isteği -alışveriş, 
memlekette tatil ya da ev sahi-
bi olmak için olsun- çoğu zaman 
anlaşılmıyor. Bize gelen sorun-
lar bunlar olduğu için ve ben de 
bu sorunları anlayabildiğim için 
müşterilerimiz sıklıkla doğru-
ca bana yönlendiriliyor. Burada 
konu dil engeli değil, bu anlam-
da hiçbir problem olmasa dahi 
mevzubahis olan duygu birliği. 
Tavsiyem, göçmen kökenli ya da 
değil, insanları dinlemek.

Erste Bank’ta hesap açmanın 
avantajları nelerdir?

Caner: En büyük avantajları-
mızdan biri, tüm kambiyoları 
müşterilerimiz adına üstlenme-
miz dolayısıyla tüm yazışmala-
rı yürütmemiz. Erste Bank’a geç-
meye karar veren müşterilerimiz 
için ilk hesap yılı ücretsizdir ve 
her müşterimize ana dilinde hiz-
met veren kişisel bir danışman 
tayin edilir. Şu an somut bir ör-
nek vermek istemiyorum ama 
müşterisinin danışmanının kim 
olduğunu yani kiminle irtibat 
kurması gerektiğini dahi bilme-
diği birçok banka tanıyorum. 
Erste Bank, işte bu ayrıcalığı su-
nuyor, bir sorunum olduğunda 
başvurabileceğim bir danışma-
nım var diyebilirsiniz. Sizin için 
buradayız.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

Nasıl bir mesleki kariyer gelişi-
mine sahipsiniz? Hangi okulu 
bitirdiniz ve/veya ne tür bir eği-
tim aldınız? Bu yolda gitmek si-
zin için çok zor oldu mu?

Caner: Matura yaptım ki banka-
daki bu pozisyon için de yapıl-
ması gerekiyor. Mezuniyetimin 
ardından 2007 yılında Erste 
Bank’ta işe başladım. O zaman-
lar yani on bir yıl önce başka bir 
bankada da çalışma imkânım 
vardı ama ben bilinçli bir şekil-
de Erste Bank’ta karar kıldım zi-
ra Erste Bank, daha o zamanlar-
da sıkıntıları olan müşterilerle 
doğrudan ilgileniyordu. Bu, şah-
sen benim için çok önemliydi. 
Sosyal projeler gibi toplumsal 
sebepler ve yardımseverlik de 
benim için belirleyiciydi. Bu yolu 
izlemek benim için çok zor olma-
dı. Müşteri ile doğrudan iletişim 
kurmak benim için her zaman 
önemli olmuştur ki banka da ha-
yatımda verdiğim en iyi kararlar-
dan biri.

Daha iyi bir eğitim için Türk kö-
kenli ailelere ne önerirsiniz?

Caner: En önemli şeyin aile iliş-
kileri olduğunu düşünüyorum. 
Türk aileleri, genellikle büyük 
ailelerdir ki benim de beş karde-
şim var ve iyi bir eğitim almamız 
ailem için çok önemliydi. Bunun 
erken yaşta farkında olmak çok 
önemli zira böylelikle okula ve 
hedefe odaklanılabilir ki bu da 
kişiyi sonuca götürür. Elbette 
bu, kişinin karakterine, öz gi-
rişimine, yeteneklerine, arka-
daşlarına ya da bunun gibi bir-
çok şeye bağlı.  Fakat burada, 
Avusturya’da iyi bir entegrasyon 
sağlamak istiyorsak kesinlikle 
eğitim ile başlamak zorundayız.

Yeni Vatan Gazetesi: Teşekkür 
ederiz.

Caner : Rica ederim. Şahsım ve 
bankam Die Erste Bank adına 
ben içenlikle teşekkür ederim.

Erste Bank’ta çalışan örnek gencimiz: 

Mergübe Caner
Erste Bank çalışanı 

Mergübe Caner, Türki-
ye kökenli müşteriler 
için Erste Bank avan-

tajlarını anlattı.

İletişim:
Caner Mergube
Erste-Filiale Floridsdorf
Am Spitz 7, 1210 Wien
Tel. 05 0100 – 22666

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Nähere Informationen unter www.orf-gis.at oder Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.

G E B Ü H R E N  I N F O  S E R V I C E

Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.  
Muss ich Rundfunkgebühren zahlen?

Ja. Mehr Information in dieser Zeitung  
und auch unter www.gis.at/fremdsprachen/tuerkce/
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Av u s t u r y a  B a ş b a k a n ı 
Sebastian Kurz, Avusturya 
ordusundan eski bir al-

bayın Rusya için ajanlık yap-
tığı şüphesiyle gözaltına alın-
dığını belirterek, konuyla ilgili 
Moskova’dan şeffaf bilgi talep etti. 
Avusturya’nın Rusya Büyükelçisi 
Johannes Aigner’ın konuyla ilgi-
li Rus Dışişleri’ne çağırılacağı da 
aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre gaze-
tecilere konuşan Kurz, Avusturya 
ordusundan eski bir albayın 
Rusya için ajanlık yaptığı şüphe-
siyle gözaltına alındığını belirtti. 
Kurz, söz konusu kişinin Rusya ile 
işbirliğinin 2018 yılına kadar sür-
düğünü ileri sürdü.

Kurz "Bu şimdilik bir şüphe. 
Hakkında soruşturma yürütü-
lüp doğrulanıp doğrulanmaya-

cağı tespit edilmeli. Ancak şimdi 
elimizdeki bilgi durumuna, son 
olaylara bakacak olursak, şimdi-
lik bu şüphenin doğrulanacağını 
varsayabiliriz" dedi. Şüphelerinin 
doğru olması halinde diğer AB 
ülkeleriyle atacakları adımla-
rı görüşeceklerini belirten Kurz, 
Rusya'dan konuyla ilgili ‘şeffaf' 
bilgi vermesini talep etti.

Kurz'a göre, Avusturya Dışişleri 
Bakanı Karin Kneissl ise Rusya'nın 
Avusturya Büyükelçisi'nden bir 
temsilciyi çağırdı ve Moskova'ya 
yapacağı ziyareti iptal etti. Kurz 
"Gerisini Avrupalı partnerlerimiz-
le konuşacağız" dedi. Twitter'dan 
açıklama yapan Avusturya 
Savunma Bakanlığı Sözcüsü 
Michael Bauer de "Askeri istihba-

rat kurumumuz, uluslararası iş-
birliği ile bir ajanlık olayını orta-
ya çıkardı. Avusturya ordusundan 
emekli bir albay 1990'lı yıllardan 
beri ajanlık yapıyor ve Rusya'ya 
bilgi veriyordu. Hakkında dava 
açıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 
bir kaynak da Avusturya'nın 
Rusya Büyükelçisi Johannes 
Aigner'ın bugün bakanlığa çağ-
rılacağını söyledi. Rus istihbarat 
servisi GRU'dan ise konuyla ilgi-
li henüz bir açıklama gelmedi. 
Avusturya'da yayımlanan Kronen 
Zeitung gazetesi ise Avusturya 
Savunma Bakanlığı'nı kaynak 
göstererek dün istihbarat servi-
si tarafından 70 yaşında bir eski 
albayın yakalandığını yazmıştı. 
İddiaya göre, şüpheli Rusya'daki 
işverenlerinden 300 bin avro al-
mıştı. Rusya'ya topçu sistemle-
ri, göçmen krizi ve üst düzey as-
kerler hakkında bilgi veriyordu 
ve Rusya ile ‘Yuriy' takma ismiy-
le görüşüyordu. Şüpheli şimdi ise 
azami 2 yıl hapis cezasıyla karşı 
karşıya.

Avusturya ile Rusya arasında casus krizi:

Ziyaret iptal edildi

ICH HAB DEN BISS 
FÜR MORGEN.
ICH BIN EINE MACHERIN.

LEHRBERUF 
ZAHNARZTASSISTENZ
Der tägliche Kontakt mit Menschen 
und verantwortungsvolles Arbeiten 
ist genau deins? Willkommen in der 
Lehre! Rund 200 Lehrberufe war-
ten auf junge Menschen, für die 
Innovation, Jobsicherheit und guter 
Verdienst zählen. Besonders gefragt 
bist du in unterstützenden Berufen 
mit Top-Karrierechancen. Starte jetzt 
eine Lehre als „Zahnarztassistent/in“ – 
mit einem Lächeln!
www.ichbineinemacherin.at

WIR LEHRLINGE MACHEN ZUKUNFT
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Or f . a t  b e r i c h t e t  v o n 
d e n  s c h ö n e n ,  ge p f-
l e g te n  D re i -Z i m m e r-

Wohnungen in bester Lage, um 
450 Euro, wie es in Inseraten 
zu lesen ist. Es ist ein anhalten-
des Problem. Wenn man sich 
meldet, geht es los, so Walter 
Rosifka, Wohnrechtsexperte der 
Arbeiterkammer Wien, gegenü-
ber Radio Wien: „Sehr schnell 
werden die Anbietenden sehr 
persönlich, erzählen aus ihrem 
Leben und erklären, warum sie 
die Wohnung nicht persönlich 
herzeigen können.“

Kaution ins Ausland

Der Schlüssel werde zugesc-
hickt, man könne die Wohnung 
selbst besichtigen, heißt es in 
den Emails. Gleich soll man ei-

ne Kaution ins Ausland überwe-
isen, der Schlüssel kommt aber 
nie, das Geld ist weg. Bei der 
Arbeiterkammer gehen immer 
wieder solche Fälle ein, Rosifka 
rät: „Ich würde dafür plädieren, 
keinesfalls Vorauszahlungen 
zu leisten, bevor sie nicht be-
reits den Mietvertrag bekom-
men haben.“ Betroffene kön-
nen sich an die Meldestelle 
für Internetkriminalität des 
Innenministeriums wenden.

A u f  d a s  P r o b l e m  h a t t e n 
Konsumentenschützer  und 
Polizei bereits im Vorjahr auf-
merksam gemacht. Vom Ausland 
aus wurden online günstige 
Wohnungen in Innenstadtlage 
angeboten. Interessenten, die ei-
ne Vorauszahlung leisten, wur-
den um ihr Geld betrogen.

Warnung bei 
Wohnungssuche 

im Internet
Fatma Hanım: 
Hükümetin 12 

saat kanununun 
ilk kurbanı

Çal ışma süreler ine  i l i ş-
kin yeni düzenlemeye yöne-
lik şikâyetlerin bugüne kadar 
bir sınırı vardı ancak şimdi 
Viyana’da yaşanan bir vaka, 
İşçi Odası’na (AK) taşındı. Bir 
restoran müdürü, restoran 
bünyesinde neredeyse 20 yıl-
dır yardımcı aşçı olarak çalışan 
Fatma B.yi, düzenli olarak gün-
de 12 saat çalışması konusun-
da zorlamak istedi. Fatma B., 
bu zorlamayı reddetti ve derhal 
işten çıkarıldı.

 1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni 
Çalışma Saatleri Yasası ile bir-
likte günde 12, haftada 60 sa-
at çalışmanın önü açılmış ol-
du. Lakin gönüllülük esasıyla… 
Viyana’daki bir restoran müdü-
rü ise yasayı kendine göre yo-
rumladı ve eski bir çalışandan 
kurtulmak için kullandı. Yeni 
düzenlemenin yürürlüğe gir-
mesinden bir gün önce Fatma 
B. yi yanına çağırdı.

İşveren baskı uygu-
lamaya başladı

 
Restoran müdürü, 1999 yılın-
dan beri yarı zamanlı yardımcı 
aşçı olarak çalışan 56 yaşındaki 
Fatma B.ye,  bundan böyle mut-

fakta günde 12 saat durması ge-
rektiğini söyledi. Fatma B., haf-
tada 40 saat çalışmayı önererek 
bir uzlaşma aradı. Ancak resto-
ran sorumlusu için bu yeter-
li değildi ve iş akdinin “uzlaş-
malı” feshini imzalayana kadar 
kadına baskı yapmaya başladı.

İşçi Odası, aşçı kadın için şu 
an altı aylık maaş ödemesi ta-
lep ediyor. Ki dört ay sonra 56 
yaşındaki kadının hizmette 20. 
yılı dolacak ve bu durumda taz-
minatı çok daha yüksek olacak-
tı. 56 yaşındaki aşçı kadının, 
bu baskıyla yüzleşmek zorun-
da kalan tek kişi olmadığı dü-
şünülüyor. Sendikacı Roman 
Hebenstreit: “Birçok çalışan 
kendini savunmaktan korku-
yor. Bu alelacele yapılmış ya-
sada gönüllülük esası söz ko-
nusu olamaz. Zira çalışanlar, 
ekonomik olarak bağımlıdır-
lar.” dedi.

Viyana İçi Odası (AK) Başkanı 
Renate Anderl ise şöyle konuş-
tu: “Bu, tam olarak korktu-
ğumuz şey: 12 saatlik çalışma 
düzenlemesinin yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte işverenler de 
baskı yapmaya başladı.”

Niedrige Preise, schöne Wohnungen, gute Lage: 
Betrüger aus dem Ausland werben mit unbestech-

lichen Angeboten. Ein anhaltendes Problem in 
Wien.
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He u t e  G a z e t e s i ’ n i n 
Salzburg çıkışlı haberi, 
Türk kökenli Salzburglu 

bir kadının adeta çığlığını dile 
getiriyor. İsmi verilmeyen Türk 
asıllı kadın ile ilgili haber şöyle:

S a l z b u r g e r  N a c h r i c h t e n 
(Salzburg Haberleri) Gazetesi’nin 
a k t a rd ığ ı n a  gö re  S a l z b u rg 
Eyaleti’nde şu an incelenen 320 
çifte vatandaşlık vakası bulu-
nuyor. Bu inceleme, 31 yaşın-
daki kadın için vahim sonuçlar 

doğurabilir. Salzburglu kadın, 
Avusturya vatandaşlığını kay-
bedebilir çünkü ismi, kısa adı 
FPÖ olan Avusturya Özgürlük 
Partisi tarafından yetkili ma-
kamlara iletilen kaynağı belir-
siz Türk seçmen listesinde yer 
alıyor. Söz konusu listede adı-
nın geçmesi nedeniyle 31 yaşın-
daki kadının, Türk vatandaşlığı-
na sahip olduğuna dair şüpheler 
var. Lakin Salzburglu kadın için 
durum bambaşka ve olası bir va-
tandaşlıktan çıkarılmaya karşı 

mücadele ediyor.

“Ben burada  
doğdum”

Büyükanne ve babasının Türk 
olduğunu ancak annesinin 
Avusturya vatandaşlığı almış ol-
duğunu söyleyen 31 yaşındaki 
kadın, Salzburger Nachrichten 
Gazetesi’ne şunları söyledi: “Ben 
Türk değilim, Avusturyalıyım. 
Türkçem bile bozuk. Bunun en-
tegrasyonla da bir ilgisi yok. 

Nihayetinde burada doğdum.”

Salzburglu kadının uğraşıyla 
isminin Türk seçmen listesin-
den silinmiş olduğu söylense de 
Salzburg Eyaleti açısından dava 
henüz sona ermiş değil.

Vatansız kalabilir

31 yaşındaki kadının şimdi hiçbir 
zaman Türk vatandaşı olmadığı-
nı kanıtlaması gerekiyor. Ancak 
Türk Konsolosluğu, Avusturya 
vatandaşlığı için endişe duyan 
kadına böyle bir teyit vermiyor.

Avusturya vatandaşlığından çı-
karılması halinde vatansız kala-
cak olan Salzburglu kadın, “Bu, 
benim varoluşumla ilgili. Ülkem 
tarafından ihanete uğramış his-
sediyorum.” dedi.

Münferit değil

Bu vaka, münferit bir vaka de-
ğil. Binlerce Avusturyalı Türk, 
pasaportunu kaybetme tehli-
kesi ile karşı karşıya. Bilindiği 
üzere İdare Mahkemesi’nin ka-
nıt olarak kabul etmiş olduğu 
binlerce isim içeren Türk seç-
men listesi, kısa adı FPÖ olan 
Avusturya Özgürlük Partisi tara-
fından yetkili makamlara iletil-
mişti. Tartışmalı liste, yasa dışı 
çifte vatandaşlığın kanıtı olarak 
kabul ediliyor.

Kimliği için savaşıyor: 
“Ben Türk değilim”

AKTÜEL

Die Nr. 1 
seit 1999 

GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Mabet nedir? 
Mabet adlı mekânların hepsi 

gerçek mabet midir?
Kur’an hangi mabetleri “yıkın” diyor?

Mabet nedir? Mabetin Kur`an`ı Kerim`deki anlamı; ibadete mahsus 
bina, cami, cem evi, mescit, bir dine bağlı olanların belirli zamanlarda 
toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri için yapılmış özel bina, 
ibadethane, ibadetgâh. Türkçede yeni bir terim olarak kullanılmakta 
olan “tapınak“ sözü ise, İslâm dışındaki dinlerin mabetlerini ifade eder. 
Bu yazı, ister Sünni ister Alevi olsun kendisine Müslüman diyen okuyucu-
larımız ve din ile alakası olmasa da bu alanda genel kültürünü ve karşı-
lıklı anlayışını geliştirmek isteyen okuyucularımız için kaleme alınmıştır.

Mabet kavramı Latince’de 
"templum"  kelimesinin 
karşılığı olup, kâhinlerin 

kuşların uçuşunu gözetlemek için 
kullandıkları yüksekçe mekan, 
herhangi bir mekan, gökyüzü, 
mabet veya tanrılara tahsis edil-
miş yer, kapalı ve çevrili her yer, sı-
ğınak, mezar, bir mabetteki heykel 
veya mabette heykelin bulunduğu 
yer, bir çatının kalınlığı veya eni, 
gibi anlamlara gelip Fransızca ve 
İngilizce’de mabet anlamına ge-
len "temple" kelimesine de kay-
nak oluşturmuştur. İslâm'da genel 
mabetler için mescit ve cami; Kâbe 
için hem "Beyt" hem de mescit ke-
limeleri kullanılır. Ancak, Kur’an-ı 
Kerim'de de zikredildiği gibi, beyt 
ve mescit kelimeleri yalın halde 
değil daha çok Beytü'l-Haram, 
Beytü'l-Muharrem, el-Kâbe el-
Beytü'l-Haram, Beytül-Atîk, 
Beytü'l-Ma'mur, Mescit, Mescit-i 
Haram şeklinde tamlamalı olarak 
kullanılır (Beyt'in ve diğerlerinin 

geçtiği yerler için bk. el-Bakara, 
2/125,127, 158; Âl-i İmrân, 3/96, 97; 
el-Mâide, 5/2, 97; et-Tevbe, 9/108; 
el-Enfâl, 8/34; Yunus, 10/87; 
İbrâhîm, 14/37; el-A'raf, 7/29-31; 
el-Kehf, 18/21; el-Hacc, 22/25, 29, 
33, 40; et-Tûr, 52/4; el-Cin, 72/18). 
Ayet ve hadislerde İslâm mabetle-
rinin yanı sıra, diğer dinlerin ma-
betlerinden de söz edildiğini gör-
mekteyiz. 

Nitekim Sion Dağı'ndaki Süleyman 
Mabedi için Mescit ve Mescid-i 
Aksâ; Sinagog karşılığında Salavat 
(Havra), Kenîsetü'l-Yehûd; Kilise 
karşılığında da Bîa ve Kenîse keli-
meleri kullanılır (el-İsrâ,17/1-17; el-
Kehf,18/21; el-Hacc, 22/40; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, I, 416; II, 222; 
VI, 25). Kur’an-ı Kerim'de müna-
fıklar tarafından sözde ibadet ama 
gerçekte İslâm toplumunu bölmek 
için bir toplanma yeri olarak yapı-
lan mekâna da ‘mescit’ denilme-
si dikkate değer. "Zarar vermek, 
inkâr etmek, müminlerin arasını 
ayırmak, Allah ve Peygamber’ine 
karşı savaşanlara daha önceden 
gözcülük yapmak üzere bir mescit 
kurup; “Biz sadece iyilik yapmak 
istedik” diye yemin edenlerin ya-
lancı olduklarına şüphesiz ki Allah 
şahittir. Ey Muhammed! O mes-
cide hiç girme!.." (et-Tevbe, 9/107 
Bakiniz Tevbe 107-110).Görüldüğü 
gibi Kâbe için hem ‘beyt’ hem de 
‘mescit’ kelimeleri kullanılmış-
tır. Beyt; "Allah'a ibadet için tahsis 
edilmiş “yüce ev" demektir. Mescit 
ise adını, namazın önemli rükün-
lerinden olan ve kulun Allah'a en 
yakın olduğu anı belirleyen Arapça 
‘da dik durmak, eğilmek, baş eğ-
mek, alnını yere koymak manala-
rına gelen "se.ce.de" kökünden bir 
mekân ismidir (Johns Pedersen, 
"Mescit" İA İstanbul 1979, VIII, 
1).Şu halde secdenin, namazın 
önemli bir rüknü ve namazın da 
İslâm'da en önemli ibadetlerden 
oluşu, bu ibadetin ifa edildiği yere 
secdeye itibarla mescit; ibadete iti-
barla da mabet denildiğini gösterir. 
İslâm örfünde de öteden beri beş 
vakit namaz için tahsis edilen ye-
re mescit denilegelmiştir. ‘Beyt’ ve 
‘mescit’ kelimeleri aynı fonksiyo-
nu ifade ettikleri halde beyt, daha 
ziyade ibadet için ayrılan kapalı, 
sınırlı ve belli bir mekânı göste-
rir. Mescit ise, sınırsız, açık veya 
kapalı her yeri, diğer deyişle yer-
yüzünün her tarafını gösterir. Hz. 
Peygamber zamanında ve onu ta-

kip eden dönemlerde vakit namaz-
larının yanında özellikle cuma na-
mazı kılınan yerler için "insanları 
bir araya toplayan yer" anlamın-
da cami veya el-Mescidü'l-Cami gi-
bi ifadeler kullanılmıştır. Asr-ı sa-
adet ve halifeler döneminde cami 
denince, akla beş vakit namaz ve 
cuma namazı kılınan yerler geli-
yordu. Sadece vakit namazları kı-
lınan yerlere ise; mescit, mahalle 
mescidi veya kabile mescidi deni-
liyordu. Daha sonraki dönemlerde 
cuma namazının -cami, mescit ayı-
rımı yapmaksızın- her ikisinde de 
kılınmasıyla kelimeler arasında-
ki anlam farkı belli ölçüde ortadan 
kalktı. Buna rağmen günümüz-
de -her iki yerde de cuma namazı 
kılındığı halde- kenar semtlerde, 
mahalle aralarında, okul ve bazı 
iş yerlerinde ibadet için tahsis edi-
len yerlere genelde mescit; şehir 
merkezlerindeki ibadet yerlerine 
de cami denilmektedir (İbn Mâce, 
İkâmetü's-Salât, 198).

Mabet denen her 
mekân niye gerçek 

mabet değildir?

Tevbe Süresi 107-110 ayetlerini çok 
ciddi bir şekilde ananızdan emdiği-
niz ak süt kadar helal olan ana di-
linizde okuyup, anlamaya ve ince-
den inceye düşünmeye (Tedebbür) 
başladığınızda bu ilgili ayetlerin 
mabet ve mescitlerde olmanın gö-
zü kandıran bir duvar ve görün-
tü olayı değil, bir niyet, samimiyet 
ve hizmet faaliyeti olması gerekti-
ğini anlattığını kolayca anlarsınız. 
Peki, bu ayetlerden özellikle yaşa-
dığımız Avusturya`da veya dünya-
nın herhangi bir yerinde hangi ha-
yati sonuçları çıkarabilirsiniz?

1)  İnananların zararına yol aça-
cak, onlar arasında bölünme ve 
parçalanmalara vücut verecek 
şunun-bunun gözetlenmesi için 
kullanılacak binalar, adlarına 
istenildiği kadar mescit densin, 
Allah katında Kur’an’ı Kerim’in 
Tevbe Süresi 107-110 ayetlerine 
göre değildir. Mesaj bu ayetler-
de çok açıktır. Avusturya’da ba-
kın bakalım çevrenize mescit ad-
lı yerlerin kaçı gerçek anlamda 
Allah katında mabettir?

2)    Tevbe 107-110 ne diyor? Mabet, 
daha ilk gününde, Allah rızasını 
gözetmek dışında hiçbir kaygıya 
yer vermeden yapılmalıdır. Biricik 

niyet ve amaç, insanların Allah 
huzurunda arınmalarını ve yücel-
melerini aracısız sağlamak olma-
lıdır. Avusturya`da bakın bakalım 
kaç mescit bu anlamda gerçek ma-
bettir?

3)   Tevbe 107-110 ayetleri yukarıda 
saydığımız biricik niyetin yanına 
başka hesapların eklenmesi gö-
rünüşte mabet olan binayı, insan-
ların cehenneme yuvarlayan bir 
uçurum haline getirir. Böyle mes-
cit adındaki binayı yapanlar, iddi-
aları ne olursa olsun, Allah katın-
da zalimdirler.

4) Bu tip mescit adlı riya ve tefri-
ka (bölücülük, bölümce) binala-
rını yapanlar, iyilik ve güzellikten 
başka hiçbir şey amaçlamadıkla-
rına bir de yemin de edebilecek-
lerdir. Bunu bu satırların yazarı 
demiyor. Kur’an’ı Kerim’in Tevbe 
Suresinin 107-110 Ayetlerinde 
bizzat Cenab-i Allah (cc) tüm in-
sanlar bazen Allah’ın evi adı ile 
anılan binalar (Mescit, Cami) 
konusunda dikkatli olun diye 
uyarıyor. Hiç uzağa gitmeyelim 
Lokman Süresi 36. ayette yine 
çok büyük bir uyarı var: “Aman 
o yaman aldatıcı seni Allah di-
ye aldatmasın.” Şimdi koyalım 
Tevbe Suresi 107-110 ayetlerini 
ve Lokman Suresi 36. ayeti yan 
yana ve inceden inceye düşüne-
lim (Tedebbür) ve nasıl bir Allah 
ismini ağzına alarak Şeytan-i 
Evliya kılıklı iblis ruhlu ama in-
san gibi gezenler tarafından alda-
tıldığımızı ve aldatılabileceğimizi 
teşhis edip aklımızı çalıştıralım. 
Aklımızı çalıştırmaz isek Kur’an’ı 
Kerim merak etmeyin onun da 
cevabını Yunus Süresi 100. ayette 
vermiş: “Aklını çalıştırmayanlar 
üzerinde pislik yağdıracağım.” 
Bakın Müslüman dünyasının ba-
şından pislik niye eksik olmuyor? 
Düşünelim. 
İşte yukarıdaki Tevbe Suresi 107-
110 ayeti dikkate alınarak böyle 
bir mabet yaftalı (Mescit, Cami) 
binada asla ibadet edilmeme-
li, Allah’ın huzurunda durulma-
malıdır. Biz sade vatandaş olarak 
tebliğ görevimizi yerine getirdik. 
Gerisi sizin hür akıl ve vicdanını-
za kalmıştır. 

Kaynak : Basta Kur’an’ı Kerim ve 
değişik kaynaklardan toparlayan 

Birol Kılıç

Te vbe  107.  B ir  de  za-
rarl ı  faaliyetlerde bu-
lunma k ,  küfre  yardım 
etmek,  mü'minler ara-
sına ayrılık sokmak için 
ve öteden beri Allah ve 
Resûlüne karşı savaşan-
lara üs olsun diye bir 
mescit yapanlar vardır. 
Bunlar, "Bizim iyilikten 
başka hiçbir maksadı-
mız yok" diye de mutlaka 
yemin ederler. Ama Allah 
şâhitlik eder ki bunlar 
mutlaka yalancıdırlar. 

Tevbe 108. Onun içinde as-
la namaz kılma. İlk günden 
temeli takva (Allah'a karşı 
gelmekten sakınmak) üze-
rine kurulan mescit (Kuba 
mescidi) içinde namaz kıl-
mana elbette daha layıktır. 
Orada temizlenmeyi seven 
adamlar vardır. Allah da 
tertemiz onları sever.

Tevbe 109. Binâsını tak-
va (Allah'a karşı gelmekten 
sakınmak) ve onun rızası-
nı kazanmak temeli üze-
rine kuran kimse mi daha 
hayırlıdır, yoksa binasını 
çökmeye yüz tutmuş bir ya-
rın kenarına kurup, onun-
la birlikte kendisi de cehen-
nem ateşine yuvarlanan 
kimse mi? Allah zalimler 
topluluğunu doğru yola er-
dirmez.

Tevbe 110. Kurmuş oldukları 
binaları, (ölüp de) kalpleri 
paramparça olmadıkça yü-
reklerinde sürekli bir kuşku 
olarak kalmaya devam ede-
cektir. Allah hakkıyla bilen-
dir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.



 Kasım 2018 – SAYI 205        18 19         Kasım 2018 – SAYI 205 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Otomatik Bilgi Transferi 
Anlaşması, 1 Eylül’de yü-
rürlüğe girdi. Anlaşmayla 

Avrupa hükümetleri gurbetçinin 
Türkiye’deki banka hesaplarına 
erişebilecek, gelir ve harcamala-
rını görebilecek. Avrupalı Türkle-
ri,  mevduat ve saklama hesapları 
üzerinden vergi tahakkuk ettiril-
mesi endişesi sardı.

Kara para aklama ve vergi kaçak-
çılığını önleme amacı güden Oto-
matik Bilgi Transferi Anlaşması, 
OECD ülkeleri arasında geçen 
yılın kasım ayında imzalanmıştı. 
Kişilerin banka hesaplarını imza-
cı ülkelerin denetimine açan an-
laşmaya, Türkiye de taraf oldu.
 

TÜRKİYE HANGİ 
BİLGİLERİ VERİYOR?

Türkiye’de mevduat hesabı bulu-
nan, bankalardan veya başka ku-
rumlardan faiz geliri olan kişilerin 
bilgileri, anlaşmaya taraf ülkele-
rin erişimine açıldı. Bankalardaki 
altın saklama hesapları da aynı 
kapsamda değerlendirildi. Emekli 
maaşı hesapları, ev, iş yeri, tarla 
gibi gayrimenkuller, halka açık 
olmayan şirket hisseleri, otomobil 
ve taşıtlar ise kapsam dışı tutuldu.

BİLGİLER 
VERİLDİĞİNDE NE 

OLACAK?

Avrupa’da vergi sistemi kişinin 
geliri üzerinden hesaplanıyor. 
Sistemin içindeki bir kişinin gelir-
lerini tam beyan etmesi ise yasal 
bir gereklilik. Beyan edilmeyen  
gelir, vergi kaçırma suçu çer- 
çevesinde değerlendirilebiliyor. 
Yıllardır, Avrupa’da çalışan veya 
emekli Türk vatandaşları veya 
çifte vatandaşlar bazı birikim-
lerini Türkiye’de değerlendirme 
yolunu seçti. Kimi arsa, gayri-
menkul alırken, kimi bankalara 
yatırdı. Türkiye’deki faiz oranı 
üzerinden gelir elde etti veya al-
tın hesabı açtırarak yatırım yaptı. 
Ancak büyük bir çoğunluğu bu 
geliri, maaş aldığı veya emekli 
olduğu Avrupa ülkelerinin mali 
birimlerine bildirmedi. Reelde 

bilinen bu duruma uzun süre Av-
rupa hükümetleri ses çıkarmadı 
veya Türkiye kişisel veri olduğu 
gerekçesi ile bu bilgileri paylaş-
ma tarafı olmadı.

2017 KASIM AYINDA 
İMZALANDI

Ancak, siyasi ve Avrupalı ile iliş-
kileri düzeltme adına Türkiye an-
laşmaya taraf oldu ve 2017 Kasım 
ayında Bakanlar Kurulu kararı 
ile anlaşma imzalandı. Ve 1 Eylül 
2018’de anlaşma yürürlüğe girdi.
Bu durumda Avrupa ülkeleri, ye-
relde ikamet eden gurbetçilerin 
Türkiye’deki hesaplarını anlaşma 
çerçevesinde detaylı inceleye-
bilecek. Kendi vergi oranlarıyla 
kıyaslayıp gurbetçiye ek vergi yü-
kümlülüğü getirebilecek. Beyan 
edilmemiş saydığı gelir kalemle-
rine vergi tahakkuk ettirebilecek.

GERİYE DÖNÜK 
VERGİ TAHAKKUK 

ETTİREBİLİR

Konuyu sıkça gündeme getiren 
Halk TV Almanya temsilcisi Ok-
tan Erdikmen, gurbetçinin karşı-
laşacağı olası durumu Almanya 
üzerinden şöyle örneklendiriyor: 
‘’Almanya’da sosyal yardım alıp 
almadığına bakılmaksızın, arada-
ki vergi farkını ödemek zorunda 
kalabilir. İki ülke arasındaki Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaş-
ması kapsamında Türkiye’deki 

vergi oranı yaklaşık yüzde 15 
iken, Almanya’daki oran kişinin 
gelir düzeyine göre yüzde 26’ya 
kadar çıkıyor. Alman makamları 
aradaki vergi farkını geriye dönük 
olarak talep edebilir, vergi ceza-
sı kesebilir. Ayrıca kişinin Tür-
kiye’deki gelirlerini zamanında 
bildirmemesinden dolayı, geriye 
dönük olarak vergi dilimi artışı ve 
daha yüksek vergi ödenmesi gibi 
durumlarla karşılaşması söz ko-
nusu olabilir.’’

 DEVLET SOSYAL 
YARDIMI GERİ 
İSTEYEBİLİR

Sosyal yardım aldığı halde 
Türkiye’de faiz, kira gibi gelirleri-
ni gizleyenler büyük risk altında 
bulunuyor. Erdikmen’e göre Av-
rupa ülkeleri, verdiği devlet yardı-
mının iadesini dahi isteyebilir.

İKAMETİ TÜRKİYE’DE 
GÖRÜNENE SORUN 

YOK

AKP İstanbul milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu ise, gurbetçilere ‘ika-
meti Türkiye’ye aldırın’ tüyosu 
veriyor. Anlaşmada, bilgisi pay-
laşılacak kişinin ikamet yerinin 
baz alındığını kaydeden Yene-
roğlu, Türkiye Gazetesi’ne verdiği 
mülakatta şu ifadeleri kullanıyor: 
‘Fransa’da yerleşik bir Türk vatan-
daşının, Türkiye’de şayet varsa, 
örneğin banka hesabındaki bilgi-

lerinin paylaşılmasını ön görüyor. 
Aynı şekilde mütekabiliyet esası 
doğrultusunda Türkiye’de yerleşik 
bir Fransız ile ilgili de Türkiye’nin 
Fransa’dan bilgi talep etme hakkı 
bulunuyor. Bu arada banka kayıt-
larında Türkiye’de ikameti görü-
nen bir kişinin banka bilgilerinin 
paylaşımının söz konusu olmadı-
ğını da söylemek isterim.’’

 OTOMATİK 
BİLDİRİME TABİ 

GELİRLER

– Tasarruf / Mevduat hesapları 
(bankalara ya da başka mali ku-
ruluşlara yatırılmış ve faiz elde 
edilen paralar)
– Saklama hesapları (bankala-
ra ya da başka mali kuruluşlara 
tasarruf amacıyla yatırılan para, 
altın ya da diğer değerli kağıtlar)
– Ortak borç ilişkisi menfaati (or-
taklık şeklinde kurulan yatırım 
fonlarına yatırılan paralar)
– Nakdi değer sigorta sözleşmeleri 
(50 bin dolardan fazla nakit de-
ğere sahip sigorta sözleşmesi) ve 
anuite (belirli zaman aralıkları ve 
miktarlarda yapılan düzenli öde-
meler dizisi) sözleşmeleri

 BİLDİRİMDEN MUAF 
GELİRLER

– Emeklilik ve emeklilik maaşı he-
sapları (3201 sayılı yasayla borç-
lanarak ve para ödeme yoluyla 
kazanılan emeklilik hakkından 
gelen emekli maaşları) (Türkiye’de 
emekli maaş hesabı vardır. Eğer 
emekli maaşı bu adla anılan hesa-
ba yatırılmayıp başka bir hesaba 
yatarsa, onun da bildirilmesi söz-
konusu olabilir.)
– Emeklilik dışı tasarruf hesapları
– Belirli süreli hayat sigortası söz-
leşmeleri
– Miras olarak tutulan hesaplar
– Emanet hesabı (Almancada 
“Sperrkonto” denilen hesaplarda 
tutulan paralar; örneğin öğren-
cinin Almanya’da eğitim vizesi 
alması için eğitim giderlerinin bir 
hesapta bloke edilmesi)
– Bazı mevduat hesapları (kredi 
kartına ilişkin açılan mevduat he-
sapları)

Avrupa hükümetleri gurbetçilerin 
Türkiye’deki banka hesaplarını görebilecek

Birleşmiş Milletler geçen hafta, 
Yemen’in ‘son yüzyılın en büyük 
kıtlık felaketi’ ile karşı karşıya kal-
dığını açıkladı. BM’e göre önümüz-
deki aylarda ülkede 12-13 milyon 
masum sivil açlıktan ölme riskiyle 
karşı karşıya kalacak.

Sadece BM’den cılız bir çağrı ile 
Suudi Arabistan’a: “Yemen’de ço-
cukları öldüren saldırıları durdu-
run” denildi.

Suudi Arabistan-BAE ortaklığı ile 
Yemen’de her gün yeni bir katliam 
yaşanıyor. Son katliam ile Hudeyde 
kentine Suudilerin yaptığı hava 
saldırısında 17 sivil öldü. Haziran 

ayında başlayan saldırılar sonucu 
330 bin sivil de kenti terk etmek zo-
runda kaldı.

Suud-BAE ortaklığı, uluslararası cı-
lız tepkiye rağmen, ABD desteğiyle 
Yemen’de de, tüm dünyanın gözü 
önünde sivilleri katletmeye devam 
ediyor.

SUUDİLER SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) öncülü-
ğünde kurulan uluslararası Yemen 
heyeti, Ağustos ayında yayınladığı 
bir raporla iç savaşın hüküm sür-
düğü ülkede Yemen hükümeti ve 
Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyondan bazı kişilerin savaş 
suçu işlediğine dair makul gerek-
çeler olduğunu bildirdi. Raporda, 
Yemen ile Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirleri (BAE) güçle-
rinin bazı mensuplarının uluslara-
rası suçlardan yargılanması gerek-
tiğine vurgu yapılarak bu kişilerin 

“ayrım”, “orantı” ve “önlem” ilkele-
rini ihlal etmek suretiyle Yemen’de 
savaş suçu işlediğine dair kanıtlar 
olduğu bildirildi.

YEMENDE ÇOCUKLAR AÇLIKTAN 
ÖLÜYOR, KOLERA KOL GEZİYOR.

Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de 
2,2 milyon çocuğun akut yetersiz 

beslenme sorunu yaşadığını açık-
ladı.

UNICEF tarafından hazırlanan ra-
porda, Yemen’deki çatışmaların 
dördüncü yılına yaklaştığı hatırla-
tılarak, ülkede insani durumun her 
geçen gün kötüleştiği belirtildi.

Raporda, ülkedeki sağlık denet-
leme sisteminin çöktüğü, sağlık 
merkezlerinin yarısından fazlası-
nın çalışmalarını durdurduğu, ça-
lışanlarının da birkaç yıldır ücret-
lerini alamadığı aktarıldı.

Ülkede, birkaç haftadır kolera sal-
gını vakalarında artış yaşandığına 
dikkat çekilen raporda ayrıca, bu 
durumun ülkedeki gıda güvensiz-
liğinin yaygınlaşmasının yanı sıra 
üçüncü bir salgın dalgası ihtimali-
ni de beraberinde getirdiği kayde-
dildi.

27 milyondan fazla nüfusa sahip 
Yemen’de 16,37 milyon kişinin te-
mel sağlık hizmetlerine ihtiyaç 
duyduğu aktarılan raporda şu ifa-
delere yer verildi:

“Yemen’de yaklaşık 2,2 milyon ço-
cuk akut yetersiz beslenme sorunu 
yaşıyor. Bu çocukların acil bakıma 
ihtiyacı var. Bu çocuklardan şiddet-
li akut yetersiz beslenme sorunuyla 
karşı karşıya olan 400 bini ise aci-
len yardım edilmezse ölüm riski ta-
şıyor.”

Sağlık başta olmak üzere pek çok 
alanda insani kriz yaşanan ülke-
de, temiz suya ulaşımın olmama-
sı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıb-
bi malzemelerdeki eksiklikler gibi 
nedenlerle kolera başta olmak üze-
re salgın hastalıklar her geçen gün 
daha da artıyor. ( Kaynak: Ahmet 
Güler)

Yemen´de Suudiler 
insanlık suçu işliyor

Dünya Suudi Arabistan’ın 
gazeteci C.Kaşıkçı cinaye-
tine kilitlendi ama Suudi 
katillerin Yemen’deki 
çocuk ve insan katliamla-
rını konuşan yok.
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Um  d e r  M i s s a c h t u n g 
westlicher Werte, dem 
Sexismus und der Gewalt 

an Wiens Schulen gegenzus-
teuern, präsentierte Stadtchef 
Ludwig, am Donnerstag in einer 
gemeinsamen Pressekonferenz 
mit Bildungsstadtrat Jürgen 
C z e r n o h o r s z k y  m e h r e r e 
Maßnahmen:

– Soforthilfe-Truppe: bestehend 
aus MAG11, Grätzlpolizisten und 
Co: Sie soll rasch eingreifen,um 
auch im familiären Umfeld der 
Schüler tätig werden zu können.
 
– Hotline für Schüler & Lehrer: 
Hier soll, ganz ohne Dienstweg, 
rasch geholfen werden. Dafür 
wird in der Bildungsdirektion 
eine eigene Stabsstelle einge-
richtet.

– Sanktionen prüfen: Soziale 
Betreuung in der Schule statt 
Verweis für Regelbrecher.

– Mehr Mittel: Durch Einsparung 
des Bundes fielen heuer in Wien 
300 Lehrer & 41 Sozialarbeiter 
weg. Wien würde die Kosten für 
mehr Personal, mit dem Bund 
teilen.

–  V e r p f l i c h t e n d e s  2 . 
Kindergartenjahr, um die Kinder 
möglichst früh zu integrieren.

– Pflichtfach Ethik, soll unter-
richtet werden, durch speziell 
geschulte Lehrer.

–  Ve r h a l t e n s k o d e x  N e u : 
E c k p u n k t e  s o l l e n  l a u t 
Ludwig Respekt ,  Disziplin, 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g  u n d 
Leistung sein. Zusätzlich soll 

wie im Gemeindebau, diese 
Hausordnung auf Piktogrammen 
in Schulen hängen, hier sei aber 
der Bund gefordert, so Ludwig.

Da laut Ludwig, “das Wichtigste 
das Kindswohl” ist, lehnt er fi-
nanzielle Sanktionen für die 
Eltern bei Regelbrüchen ab. 
Denn er  ist  davon überze -
ugt, dass die Streichung der 
Kinderbeihilfe, wie jüngst von 
der ÖVP gefordert, wieder auf die 

Kinder zurückfallen und deren 
Lebenssituation weiter versc-
hlechtern würde. Die auffälligen 
Kinder seien nämlich meist ge-
rade jene, welche aus sozi-
al schwächeren Familien kom-
men. Um die Sozialkompetenzen 
der Problemschüler zu stärken, 
sei es stattdessen wichtig, die-
se noch intensiver in der Schule 
zu betreuen. Bei Gewalt oder an-
deren Auffälligkeiten handle es 
sich oft nur um eine Art Hilferuf 
der Kinder und Jugendlichen, so 
Ludwig.

U n d :  D e r z e i t  o b l i e g t  d i e 
Fachaufsicht der Religionslehrer 
den Religionsinspektoren, die 
vom Schulamt der jeweiligen 
Religionsgemeinschaften bes-
timmt werden. Bezahlt werden 
diese Lehrer von der öffentlic-
hen Hand. „Es wäre überlegens-
wert, auch die Kontrolle im sta-
atlichen Bereich anzusiedeln“, 
so Bildungsstadtrat  Jürgen 
Czernohorszky (SPÖ).

Stadt richtet Hotline ein
Radikalisierung an 

Wiener Schulen. Die 
SPÖ (Bürgermeister 

Michael Ludwig) sagt 
den Kulturproblemen 

in der Schule den 
Kampf an.
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Neue Heimat 
Zeitung
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Viyana Kumar Bağımlılarına 
Yardım Merkezi’nin rapo-
runa göre son 20 yıl içinde 

merkeze yardım almak için baş-
vuranların sayısı fark edilir bir bi-
çimde arttı. Özellikle göçmenler 
arasında yayılan kumar bağımlı-
larının sayısı Avusturya'da nüfu-
sun yüzde 1,1'ini oluşturuyor. Bu 
rakam elbette sadece yardım mer-
kezlerine başvuranları gösteri-
yor. Uzmanların endişeyle dikkat 
çektiği bir başka konu ise kadın-
lar arasında da kumar bağımlılı-
ğının giderek artması. Bu yüzden 
anonim kumar bağımlılarının sa-
yısı uzmanları bilhassa korkutu-
yor.  Korkunç tablonun bir başka 
nedeni de gençlerin kumara olan 
ilgileri. Hamburglu bir şirketin 
Avusturya'da yürüttüğü araştırma-
nın sonuçlarına göre Avusturya'da 
gençler 14 yaş itibariyle kumar oy-
namaya başlıyorlar, 64 bin kişi-
nin ise kumar bağımlılığı problemi 
var.  Avusturya'da kumar oyna-
yanlar en çok kumar makineleri-
nin de bulunduğu gazinolara para 
bırakıyor. Bu kumarhaneler pasta-
dan yüzde 42 pay götürürken, yüz-
de 26'lık pay ile otomatlar ikinci sı-
rada yer alıyor. İnternet üzerinden 
oynan kumar oyunları ise yüzde 16 
ile üçüncü sırada. Avusturya’da iş-
lenen cinayetlerin, aile şiddetinin 

en önemli sebeplerinden biri de yi-
ne kumar illeti. 

“Tek kollu canavar” olarak da 
adlandırılabilecek olan slot maki-
neleri, gazinolarda en çok oynanan 
oyunlar arasında yer alıyor. Oyna-
yan kişi için canavar, oynatan kişi 
için ise dost olan bu makineler için 
işletmeler hiçbir masraf yapmaz-
lar. Bu oyunlar için işletmelerin 
eleman çalıştırmaları gerekmez. 
Oynayanlar hile yapamazlar ve 
oynayanların kazanma olasılıkları 
hep çok düşüktür. Çok küçük pa-
ralarla bile oynanabildiğinden ve 
hiçbir ön bilgi gerektirmediğinden 
kumar oynayanları adeta kendine 
çeken bir mıknatıs gibidir. Sizi oyu-
na 1 Cent ile dâhil edip, cebinizde-
ki tüm paranızı alana kadar sizi 
oyalayabilir. Kumar bağımlılarının 
yüzde 47'si slot makinelerinin kur-

banı. Bu veriler üzerine konuşan 
Anton Proksch Psikoloji Enstitüsü 
uzman doktoru Michael Musalek'e 
göre kumar bağımlılığına en çok 
sebep olan da yine bu makineler. 
Musalek, bu makinelerin sahip ol-
duğu düğmelerle kumar oynayan-
lara kontrolün kendilerinde olduğu 
hissi verdiğine ve bu makinelerde 
para ödeme sıklığının çok kısa ol-
masından dolayı büyük bir tehlike 
ihtiva ettiklerine dikkat çekiyor. 

Çöküşe götüren  
buluşma noktası: 

Kumarhane

Resmi rakamlar kumar bağım-
lılarının gün geçtikçe arttığına 
işaret ediyor ancak işin daha va-
him olan tarafı kumar bağımlılığı 
olduğu halde bu gerçeği kabul et-

meyerek, tedavi olmayı aklından 
bile geçirmeyenlerin sayısının 
azımsanmayacak fazla olması. 
Özellikle Viyana’da bahis oyun-
larının oynandığı lokaller başta 
olmak üzere, kumarhaneler saba-
hın ilk ışıklarıyla kapılarını açı-
yor. Bu lokallere girmek için pa-
halı gazinoların aksine cebinizde 
çok paranız olması gerekmiyor. 
Sabahın ilk ışıklarıyla temizlik 
görevlileri tarafından “misafir-
ler” için hazırlanan lokallerin 
kapısında vardiyası başlayacak 
işçiler gibi dizilmiş kumar ba-
ğımlılarını görmek mümkün. 
Uzmanlara göre bu lokallerdeki 
ışıklı makineler, beyni uyaran 
sesler, temiz ortam, insanı her 
an “zengin” olabileceğine inan-
dıran atmosfer kumar oynanan 
mekanları, sanki bir kahve gibi 
buluşma noktası haline getiriyor. 
Sayılan bu unsurlar, o mekanda 
aslında kötü bir şey yapıldığı iz-
lenimini siliyor. Toplumun daha 
alt kesimlerine mensup veya iş-
siz insanlarda sığınacak, umut 
aranacak bir mekân izlenimi ya-
ratılıyor.Kumarhanenin özellikle 
göçmenler arasında bir buluşma 
noktası halini aldığını belirten 
uzmanlar, kumarhane önünde 
başkaları tarafından görülmenin 
utanılacak bir şey olduğunun 

unutulmaması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Uzmanlara göre ahlaki 
çöküşün simgesi olan kumarha-
nelere giderken utanç duymamak 
hastalığın başladığını gösteriyor. 
Kumar oynamanın İslam’a göre 
en büyük günahlardan biri oldu-
ğu da unutulmamalı. 

Kumar bağımlısı mısınız? 

Aşağıdaki soruların çoğuna 
“Evet” cevabını veriyorsanız, ku-
mar bağımlılığınız var demektir. 
Aileniz, kendiniz ve çevrenizin 
iyiliği için psikolojik destek al-
manızda fayda olabilir: 

• Kumar oynama üzerine aşırı 
kafa yoruyor musunuz?
• İstediğiniz heyecanı duymak 
için giderek artan miktarlarda 
parayla kumar oynama gereksi-
nimi mi duyuyorsunuz?
• Kumar oynamayı kontrol altına 
almak için, birçok kez başarısız 
girişimleriniz oldu mu?
• Kumar oynamayı azaltmak ve 
bırakma girişimlerinizde sinirli-
lik ve aşırı huzursuzluk, saldır-
gan davranışlarınız oldu mu?
• Kaybettiklerinizi kazanmak 
için yeniden kumar oynama giri-
şiminde bulunuyor musunuz? Ka-
yıplarınızı kovalıyor musunuz? 

Aile içi şiddeti başlatan, çoluk çocuk rızkı ye-
diren, yuva yıkan, cinayet işleten, intihar etti-
ren, psikologlara göre tedavi edilmesi gereken 

bir hastalık.  Kuran-ı Kerim’e göre büyük bir 
günah olan kumara bağımlılık Türkiye göç-

menleri arasında Avusturya'da hızla artıyor. 
Son raporlara göre geçtiğimiz yıl 13 Türkiye 

göçmeni sessizce  yine intihar etti. 

Bir önlem almalarına fırsat 
verilmediğini belirten Ye-
şiller Partisi Viyana Teş-

kiları Başkanı David Ellensohn 
,”Kira sözleşmelerinin henüz 
daha tam bitmediğini” dedi.. 
Ellensohn, işletmelerin yasaya 
karşı açılan davanın sonucunu 
bekleyeceklerini tahmin ettiğini 
belirterek, işletmelerin bir diğer 
beklentisinin de Viyana’da ya-
pılacak seçimlerde  “SPÖ– ÖVP 
koalisyonun”  kazanması du-
rumunda, oluşan koalisyonun 
konuya farklı ele alabilecekleri 
umudu olduğunu söyledi. 

Ellesohn, Otomat işletmecile-
rinin kolay pes etmeyeceklerini 
belirterek şu açıklamaları yaptı: 
“ Öyle sanıyorum ki Novamatik 
& Co şirketi tüm yasal yollara 
başvuracaktır. Sonuç almak bi-
zim umduğumuzdan uzun sü-
recektir. Sözleşmelerin ancak 
önümüzdeki üç ya da dört yıl 
içinde bitebilir. Mülk sahipleri, 
sahip oldukları lokallerin kira-
cıları olan Lokal işletmecileri-
nin kalabildikleri kadar uzun 
süre işletime devam etmelerini 
istemekteler. Neticede bu tür 
işletmeler ufak kitapçılara göre 

daha fazla kira ödemekteler. Bu 
nedenle siyasi bir müdahalenin 
sorunun çözümüne yardım ede-
mez. Mülk sahipleri, Otomatlar 
sayesinde daha fazla kira geliri 
elde ediyorlar. Alınan bu ka-
rarla, mülk sahiplerinin elde 
edecekleri kira geliri azalacak, 
bu durum mülk sahiplerinin 
hoşuna gitmeyecek. Novomatic 
& Co kirasını ödediği müddetçe 
de mülk sahiplerinin bu düşün-
celeri değişmeyecektir. Çünkü 
onlar avantajlarını kaybetmek 
istemeyeceklerdir.” 

İş yerlerinin boş kalma-

sı durumunda daha önceden 
alışveriş merkezlerinin ve 
semtlerin canlılığını yeniden 
oluşturmak için önceden edi-
nilmiş oluşumlar harekete ge-
çirilebilir. Bu çalışma ‘Ticaret 
Odası’ ile koordineli olarak yü-
rütülecek. Fakat yapılacak bu 
çalışmaya Bölge Yönetimi de 
destek vermek zorunda.Beledi-
ye Meclisi Maliye Üyesi Renkte 
Brauner’in (SPÖ) bürosundan 
yapılan açıklamada, Lokal İş-
letmecileri için herhangi bir 
yardım durumunun olmadığı 
doğrulandı.

KUMAR OYNATAN
LOKAL SAHİPLERİ

ZORLANIYOR!
Viyana Yönetimi soruna yasal olarak bir çözüm buldu. Çıkarılan kumar yasasına göre şans kumar oto-
matları kullanımı gazinolar dışında yasaklandı. Novamatic gibi şirketlerin gazino dışında bulunan çok 

sayıdaki küçük şans oyunu otomatlarının ne olacağı ise belli değil. Çoğu kapanacak gibi görünüyor. Oto-
matların yasaklanması birçok insanın geçim kaynağının ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Ortaya 

çıkan bu durum karşısında, politikacılar tarafından yapılan hiçbir rehberlik yok.

Avusturya'da öldüren kumar hastalığı: 

İntihara götürüyor!
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Dönere ne hakla su 
basıyorsun  
dolandırıcı?

Dönercilerin kendi şikâyetlerinden 
biri de, kendilerine gelen hazır dö-
nerin kilogram ağırlığının hiçbir za-
man gerçeği yansıtmaması. Dönerin 
sarılı olduğu folyo açıldığında için-
den akan su, dönerin toplam kilog-
ram ağırlığının yüzde 10 ila 15’ini 
oluşturuyor. Terbiye sosu, dondu-
rulmuş etin çözülmesiyle akan su-
lar, kilogramağırlığına dâhil olmuş 
oluyor. Döneri şişe takıp, ızgara 
önünde pişirmeye başlandığında 
ise, etin içerisindeki suyun tepeden 
buharlaşıp uçtuğu görülebiliyor. Bu 
konudaki en büyük tartışma ise dö-
ner etinin içerisine, gramajı arttıra-
bilmek adına su basılıp basılmadı-
ğı yönünde yaşanıyor. Öyle ki, bazı 
dönerciler kar etmek amacıyla dö-
ner etine sadece (!) yüzde 10 oranın-
da su basmaları veya enjekte etme-
leri ile övünüyorlar. Çünkü başkaları 
bu oranı daha fazla tutuyor. 

Çöpe atılması  
gereken döneri tekrar 

dondurucuya niye  
atıyorsun?

 
İnsan sağlığı için büyük bir tehli-
ke teşkil eden bir başka durum ise, 
gün sonunda arta kalan döner. Pek 
çok dönerci, gün sonunda kalan 
döneri çöpe attığını söylüyor, an-
cak bu ne kadar doğru? Kalan dö-
neri derin dondurucuya atıp, yeri 
geldiğinde geri taktığını itiraf eden 
dönercileri nereye koyacağız? Bir 
takım dönerciler kendi ceplerini in-
san sağlığından üstün tutarak çe-
şitli metotlar geliştiriyor. Örneğin 
20 kilogram dönerden gün sonun-
da 3–4 kilogram arta kalıyor. Kalan 
döneri çöpe atmak yerine, derin 
dondurucuya atıyor. Ertesi gün 10–
15 kilogramlık döner takılıyor ve bu 
döner erken bitince, derin dondu-
rucudan gizlice, yani müşteri gör-
meden eski döner takılıyor. Bir iki 

tur ateş karşısında dönen döner, 
buzlu görüntüsünü kaybedince 
müşteriye tazeymiş gibi satılıyor. 

Sözde dönerci, özde 
dolandırıcı diye buna 

denmez mi? 

Kalan dönerle ilgili bir başka yön-
tem de, yine derin dondurucuya 
atılmış dönerin küçük parçalar ha-
linde tiftiklenip fırınlarda pişirilme-
si, ardından da biraz taze dönerden, 
biraz da eski dönerden katılarak 
müşteriye verilmesi. Kurnaz döner-
ciler, müşterinin bu dönerden baş-
ka her şeye benzeyen şeyi nasıl yi-
yebileceklerinin de yolunu bulmuş. 
Sos, soğan ve acıyı sandviçin veya 
dürümün içine daha fazla basarak, 
kötü tadı bir nebze olsun indirgiyor-
lar. Bu yöntemler insanın adeta mi-
desini kaldırıyor. 

Helal mi, haram mı? 
Büyük sahtekarlık!

Dönerciye sorulan klasik soru: 
Etiniz helal mi? Dediğimiz gibi bu 
seri üretim hayvanlarının her bi-
rinin kesimini denetlemek müm-
kün değil. Üstelik hazır döner üre-
ten Avusturya firmaları da var. 
Küreselleşen bir dünyada yaşı-
yoruz. Et kim bilir nerelerden ge-
liyor? Dönerciler üretici firmala-
rına ısrarla sizin sorduğunuz bu 
“Helal mi?” sorusunu soruyor mu? 
Dönerciler, çalıştıkları firmaların 
üretim mekânlarını ziyaret ediyor 
mu? Kendi gözleriyle kontrol ediyor 
mu? “Etimi senden alacağım ama 
bir bakalım nasıl üretiyorsun?” di-
ye soruluyor mu? Birçok toptancı-
nın, üretici firmanın tarihi geçmiş 
veya geçmek üzere olan etleri elden 
çıkarmak için çok düşük fiyatla-
ra birdenbire piyasaya sürdüğünü, 
bunun da en çok dönercilere satıldı-
ğı devlet sırrı değil. Herkesin bildiği 
bir gerçek. Avusturya’da genellikle 
kıyma döneri yiyoruz. Bu kıymanın 
içine neler karıştırılıyor? Et ve tavuk 

döneri aynı fiyata satan dönerciler 
var. Et ve tavuk nasıl aynı fiyat ola-
biliyor? Etin içinde ne var ki, bu ka-
dar ucuza satılabiliyor? 

Hırsız eleman, hırsız 
ortak sorunu

Dönercilerin, bizzat kendilerinin 
rahatsız oldukları bir başka konu 
da güvenilir eleman bulma zorlu-
ğu. Daha önce bir başka yerde ça-
lışmış döner ustasını, kasa ele-
manını veya garsonu güvenip işe 
almakta zorluk çektiğini, kendile-
ri dile getiren dönerciler bu sektör-
de çalışan kişiler hakkında bir ve-
ri bankası oluşturulmasını istiyor. 
Böylece bir elemanın daha önce 
ne sebeple eski işinden ayrıldığı 
bilinebilecek çünkü kimse daha 
önce hırsızlık yapmış bir personel 
ile çalışmak istemez. İşverenlerin 
işe alacakları kişiler hakkında 
böyle bir talepleri var, ancak ta-
bii ki işe bir de diğer taraftan bak-
mak gerekiyor. Hızlı yiyecek sek-
törü ucuz işçinin çalıştırıldığı en 
büyük sektörlerin başında geli-
yor. Sadece dönercilerde değil, et 
ve piliç üretimi yapılan fabrikalar-
da da çoğu zaman kendi anayur-
dunda mağdur olup Avusturya’ya 
gelen ve sonunda daha çok mağ-
dur olan işçiler çalışıyor. 

Temizlik! Ağır, pis, 
yağlı bir hava ve  

ortam

Değinilmesi gereken bir başka nok-
ta ise elbette temizlik. Döner gi-
bi yağlı, sosları etrafa sıçrayan bir 
yiyeceğin yapıldığı ortam ister is-
temez kirlenir. Bir süre sonra ha-
valandırmaların ortamdaki yağ-
dan tıkanması da normal. Ancak 
vatandaş üstü başı döner kok-
madan bir dönerciden çıkamaya-
cak mı? İşletme için oldukça mas-
raflı olabilir, ancak bu da işin bir 
parçası. Birçok kişi dönercilerin 
mekânlarına hâkim olan o yağ-

lı ağır havanın içerisine girmek is-
temiyor. Zahmetli olduğu için haf-
tada bir temizlenmesi gereken 
havalandırma filtreleri, keyfe ke-
der temizleniyor. Peki, dönerciler 
doğayı ne kadar düşünüyor? Gün 
sonunda döner tepsisinde biriken 
en az 1–2 kilogramlık yağ nereye 
dökülüyor? Magistrat’ın işletme-
lere atık yağlarını dökmesi ve son-
ra Magistrat’a teslim etmesi için 
özel bidonlar verildiği biliniyor. 
Kaç kişi lavaboya veya çöpe değil 
de, bu bidonlara döküyor yağını? 
Bilmeyenler için söyleyelim, dün-
yadaki su kirliliğine yüzde 25’ini 
evlerden çıkan atık yağlar sebep 
oluyor. Artık siz işletmelerin yarat-
tığı kirliliği düşünün. 

Dönerciliği, uzmanlık ala-
nı döner olmayan birçok kişinin 
de meslek edindiğini görüyoruz. 
Semmel’in içine döner koymalar, 
markette döner satmalar, kısaca-
sı her gün yeni bir icat çıkıyor. Bazı 
yerde döner 1,5 Euro’dan, bazı yer-
de 4 Euro’dan satılıyor. Biz size söy-
leyelim, dönercinin cebini yakma-
dan, vatandaşı da etten mahrum 
etmeden döner sandviç yapmak 
için 1 kilogram döner etinden 5 
sandviç çıkarmak gerekiyor. Bir ki-
logram etten ne kadar fazla sand-
viç çıkarsa, dönerin fiyatı o kadar 
düşebiliyor. Vatandaş 1,5 Euro’ya 
döner yediğinde, neredeyse sadece 
sos ve salata yemiş oluyor. Bunun 
standardı ne olacak? Üstelik bu tip 
uygulamalar kaliteyi düşürürken 
dönercilerin kendilerini de haksız 
rekabet yüzünden rahatsız ediyor. 

Bunca olumsuzluğa rağmen, 
işini hakkıyla yapan, çok güzel iş-
letmeler var. Doyurucu olması, fi-
yatının uygunluğu, anında taze bir 
şekilde hazırlanması ile 7’den 70’e 
herkesin beğenisini kazanmış bir 
yiyecek döner. Bu yiyeceğin, bu 
kadar başarı kazanmışken daha 
dikkatli, özenli, kurallara uyarak, 
vatandaşı kandırmayarak, insan 
sağlığını düşünerek hazırlanması 
gerekmez mi? 

Bize has, bize özgü, bir yan-
dan da bizi temsil eden, 
Avusturya’da satışları ton-

larla ölçülen bir ürünün bu den-
li yaygın olması mutluluk yara-
tırken, bu kadar çok yenen bir 
yiyeceğin önümüze gelene kadar 
nasıl bir yoldan geçtiği de büyük 
önem taşıyor. 

Dürüst dönerciler 
alınmasın

Yeni Vatan Gazetesi döner ve et ala-
nında çalışan adını vermek isteme-
yen birçok kişi, kurum ve kuruluş 
ile oldukça zaman alan zahmetli 
görüşmelerde bulunarak hazırladı-
ğı aşağıdaki yazıyı, döner hakkın-
daki bilgiler ile kamuoyunun dik-
katine sunmayı görev biliyor. İşini 
temiz yaptığını iddia edenlerin bu 
analizi kendi üzerine alınmamala-
rını tavsiye ederiz. Kamunun çıka-
rı onların kazandığı para ve ünden 
daha önemlidir. Onların ortağı de-
ğiliz, insan gibi çok fazla uçmadan 
ve vergilerini dürüstçe vererek iş-
lerine devam etsinler. Hatta döner 
ismini kirletenlere karşı eğer bu 
kadar rahatsız iseler en büyük mü-
cadeleyi onların vermeleri gerekir.

Niye sorgulamıyoruz?

Tavuk veya dana eti nerelerde, han-
gi şartlarda üretiliyor? Örneğin, bir 
tavuğun sadece 40–50 gün içinde 
yumurtadan piliç haline geliyor ol-
ması artık bir sır değil. Bu kadar ça-
buk bir şekilde büyütülen, seri üre-
tim mamulü her tavuk için İslami 
kesim şartlarının yerine getirileme-
yeceği de aşikâr. Birçoğumuz yedi-
ğimiz döner etinin Helal olduğunu 
düşünüyoruz. Ancak fabrikalar-
da hazır dönerler için kesilen etle-
rin nereden geldiğini, hangi şartlar 
altında kesildiğini, içine ne karıştı-
rıldığını bilmiyoruz. Hiçbirimiz de 
bunu sorgulamıyoruz.  

Dönerin hazırlanışı 
nasıl olmalı? 

Bilmeyenler için işin ustalarının ağ-
zından anlatalım. Esasen döner eti 
aşçı tarafından hazırlandığında, 
tavuk ise tavuk budunun kemik-
lerinden ayrılması, et ise filetolar 
halinde kesilip açılması ile başla-
nıyor işe. Bazen tavuğun derisi et 
kuru olmasın diye aralara konabi-
liyor ancak bu oranın çok az tutul-
ması gerekiyor. Et dönerde ise sığır, 

dana, koyun veya kuzu etinin but 
kısmından kullanılması gerekiyor. 
Lezzet vermek için kıyma kullanı-
labilir ancak dönerin tamamı kıy-
madan yapıldığında daha az mali-
yetli olduğundan genellikle kıyma 
döner yemekteyiz. Fileto haline ge-
tirilmiş etler, yoğurt veya süt ile so-
ğan suyunda ve aşçısına göre deği-

şen baharatlarla terbiye edilip en az 
5–6 saat dinlendiriliyor, ardında da 
tek tek döner şişine diziliyor. 

Ne kadar sağlıklı? 
Buyrun 

karar verin! 

Çoğu zaman bu şekilde hazırlanan 

dönerler folyolara sarılarak derin 
donduruculara atılıyor. Ancak et 
eğer döner olmadan önce dondu-
rulmuş bir şekilde geliyorsa, önce 
çözülüyor ve terbiyenin ardından 
tekrar donduruluyorsa, biz o döne-
ri yiyene kadar et iki kere donmuş, 
iki kere çözülmüş oluyor. Bu durum 
ne kadar sağlıklı, sormak gerekiyor. 

Dönere neden su basılıyor? Taze olmayan döner neden vatandaşa sunuluyor, 
kalan döner neden çöpe değil de dondurucuya atılıyor? Kötü dönerin içine sos 

basınca yenecek hale mi geliyor? Temizliğe neden gereken önem verilmiyor?
Döner, Avrupa'da Mc Donalds'ı en fazla zorlayan fast food yani hızlı yiyecek ürünü. Fast food devlerini 

sıkıntıya sokan dönerin Viyana'da bulunmadığı yer yok. Avusturya'nın artık köylerine kadar girmiş durumda. 
Hem bütçeye uygun, hem de hamburgerden çok daha sağlıklı ve lezzetli bir ürün olması bakımından her 

kesimden insan tarafından tercih ediliyor. 

TEMİZ DÖNER
İSTİYORUZ 
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Bakara Süresi  81.  Ayet 
:“Hayır! İş onların dedi-
ği gibi değil, gerçek şudur: 

İnsanları Allah adına kandırıp, 
boğazlarına kadar günaha batan-
lar, cehennemde sonsuza dek ka-
lacaklar” Tevbe Süresi: 34 : “Ey 
iman sahibleri, din adamlarin-
dan bir cogu insanlarin malları-
nı haksızca yerler ve Allah yolun-
dan geri çevirirler” Lokman Süresi 
33.Ayet :“ Allah’ın sözü gerçektir. 
Aman o yaman aldatıcı sizi Allah 
ile aldatmasın.” Tevbe Süresi 31. 
Ayet:“Allahı bırakıp bilginleri-
ni, din adamlarını ve Meryem oğ-
lu Mesih`i (Hz. Isa´yi) Rab`ler 
edindiler. Halbuki hepsi de tek 
tanrı`ya kulluk etmekten başka 
bir seyle emrolunmadilar. O`ndan 
başka tanrı yoktur. O bunlarin or-
tak kostuklari seylerden yücedir.”

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları, hepimizin ana dili-
miz ile Kur’an’ı Ker’im’i okuyup 
sonra tedebbür (inceden inceye) 
ile düşünmemiz konusmamız ge-
rektigini 19 yıldır bu gazetenin say-
falarında sade vatandaşlar olarak 
rica ediyoruz. Niye? Çünkü men-
subu olduğunuzu ifade ettiğiniz 
İslam dininin sahibinin sizinle di-
rek irtibata geçtigi biricik kaynak 
olan Kur`an`ı Ker`im`i okumazsa-
nız o yaman aldatıcılar sizi "Allah" 
diyerek aldatacaklar ve  sizi  kula 
kul yapacaklar. Sefaat`ci (Allah ile 
insan arasında aracı)  diye ya biri-
ni, bir eşyayı ya da kutsal diye ta-
nımladığı kişileri koyup sizi kor-
kutacaklar. Hatta Kur´an`i Ker`im 
in şiddetle bir ruhban yani din sı-
nıfını ya da din adamını red eder-
ken sizi din adamı kisvesi altında 
Kur`an`i Ker`im  dışı veya anlama-
dığınız ayetleri bilerek ve cahilli-
ğinden ve gelenekten kalma yan-
lış anlamlandırarak aldatacaklar. 
Ne diyor Lokman Süresi 33. "Aman 
o yaman aldatıcı sizi Allah diye-
rek aldatmasın"...Dakikada bir 
ağzına Allah ve Peygamber ala-
rak insanların samimi inançları-
nı sömürenlere dikkat diyerek bir 
soru sormak istiyorum:  Bunu bi-
liyor muydunuz: Kur`an`ı Ker`im 
dini meslek edinmiş bir din sını-
fının (Ruhbanlik) oluşmasını şid-
detle ve nefretle men eder.  Kim 
din adamlarını şiddetle kınıyor? 
Cenab-ı Allah. Nerede? Kur`an`ı 
Ker`im`de. Burada din adına ina-
nanların maddi (para, mal, mülk 
vs) ve manevi (duygusal anlam-
da her sey) varlıklarını haksızlık-

la papazlar ve hahamlar yiyiyorsa, 
Kur`an`i Ker`im`i kendine kutsal 
kitap ilan etmiş kişilerin din adına 
iş yapar gibi gözüküp, haksızlıkla 
insanların paralarının yenebilece-
ğini hangi ayette vurgulamakta-
dır? Bu bir davet değil midir? 

Ne yazık ki, Müslümanlar bu 
Kur`an ayetlerini geçmişte olup, 
geçmiş olaylar olarak Yahudi ha-
hamları şöyle yapmış, Hıristiyan 
papazları böyle demiş diye anlatır. 
Birçoklarımız ise bunlardan tama-
men habersiz. Halbuki Kur`an`da 
bizzat Allah, bize geçmişteki bu 
kavimlerin durumunu anlatıyor-
sa, bunun önemli bir sebebi aca-
ba yok mu? Bu ayetleri inceden in-
ceye düşünmeye(Tedebbür etmek) 
davet etmek yanlış mı? Bu ayetler-
de Müslümanlara  uyarı ve öğüt 
yok mu? Başka bir değişle Allah 
bizzat bu iki ayette "siz de böyle 
Müslüman din adamlarının tuza-

ğına düşmeyin" öğüdü yok mu? 
"Bu din adamlarınının sizi Allah 
diyerek aldatmasını  durumu ka-
bul etmiyorum ey kulum ve hat-
ta şiddetle ve nefretle kınıyorum" 
demiyor mu Cenab-ı Allah? İşte 
yukarıda Tevbe Süresi 31.  Ve 34. 
Ayetlerini  dikkatlere sunduk. Bu  
bir davet değil midir?  Kararı dü-
şünerek ve çevrenize bakarak ak-
lınızda tartarak- siz ama yalnızca 
siz-kimseye danışmadan karar ve-
rin. Eğer vicdanınız temiz ve aklı-
nız hür ise tek başınıza düşünün. 
Atın beyinlerinizdeki paslanmış 
düşünceleri ve  atalarımızdan kal-
ma Kur`an`ı Ker`im dışı İslam di-
ye size yutturulan gelenek ve gö-
renekleri. Kur`an`da Allah`a mı 
inanacaksınız yoksa çevreniz-
de size Kur`an dışında örnekler 
veren kişi, kurum ve kuruluşla-
ra mı? Eğer ahirete inanıyorsanız 
hesabınızı tek başınıza Allah`a 

mı verecekseniz yoksa çevreniz-
deki kişilere mi? Yalnızca Allah`a 
ve tek başınıza verecekseniz niye 
Kur`an`ı Ker`im`i sözde elinizde 
tutup okumamakta direniyor baş-
kaları bana anlatsın diyorsunuz. 
Orada Cenab-ı Allah`in Kur`an`ı 
Ker`im`de öğütleri öbür taraf-
ta kesin olduğu şüpheli rivayetler 
yok mu? Benim liderim bunu dedi 
ve yazdı lakırtıları...Evet lakırtılar 
yani boş laflar..Bunlara Kur`an`i 
Ker`im “lakırtı-boş laf edenler” 
diyor.  Bkz. Sure 31/6; Sure 74/45

İslam “en akla uygun ve en do-
ğal bir din” olduğuna göre, bir di-
nin mesajı, aklın ve bilimin reh-
berliğinde bir toplumu çağdaş bir 
toplum haline getirebilir. Bakın 
Avusturya`da halimize... 50 yıl-
dır buradalardayiz niye çağdaş bir 
resmimiz yok ve hatta parampar-
çayız. Güya Müslümanlarız. Acaba 
Kur`an`da Allah`ın öğütlediği ay-

dın, aklını kullanan insanlar mı-
yız? Niye acaba? Acaba kendileri-
ni dince yetkili gören çok bilmiş 
cahillerin elinde, insanları yanlış 
yönlere sevk eden, siyasal ve mad-
di çıkar sağlayan güçlerin elinde 
din resmen bir sömüren araç ha-
line mi getirilmiş? Öyle ise bu yan-
lış mesajlar nasıl, aklın ve bilimin 
rehberi olabilir? İslam, akıl ve ay-
dınlık bir din ise, anlamı bilinme-
yen sözlerle yaşanan bir din, nasıl 
akla seslenebilir? Aracıların te-
keli altında anlamadan yaşayan 
bir dinde Müslümanlar bu sözde 
Kur`an`ı Ker`im dışı gelenek ve gö-
renekleri manevi yaşantının doğal 
bir biçimi sanıyorlar. Sevgili Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucuları soru-
yorum: Bu tür bir manevi yaşan-
tı içerisinde olan bir toplum, nasıl 
çağdaş bir toplum olabilir? Siz me-
rak etmeyin. Kur`an`ı Ker`im ça-
ğın çok ilerisinde, doğru ile yan-

lışı birbirinden ayıran “ Furkan” 
olan bir kitap. Yapılacak iş nedir? 
Bırakın çevrenizi en başta ken-
dinizi ve ailenizi kurtarın. Daha 
sonra çevrenizi. Yapılacak en acil 
şey, toplumun her bireyini doğ-
rudan ana dili doğru ve güvenilir 
tercüme-mealleri olan Kur`an`ı 
Ker`im`le tanıştırmak olacaktır. 
Dikkat ana diliniz ile Kur`an` oku-
maktan bahsediyoruz...Kur`an 
ayetlerinin açıklaması olan Tefsir 
kitaplarında hassas olunması ge-
rekiyor. Bakın Mehmet Akif Ersoy 
zamanında bu yanlış, İsrailiyet, 
Hıristiyan kaynaklarının des-
tan ve hadislerinden etkilenmiş  
Kur`an`ı Ker`im tefsilerine nasıl 
isyan etmiş:

Hani vaaz diyen geçinen 
maskara şeyhler  

var ya

Der ki,  bir tanesi peş  
tahtayı 

yumrukluyarak

Dinle, dünya neyin üstünde 
duruyor hey avanak!

Yerin altında öküz var,  
onun altında balık

Onun altında da bir zorlu 
deniz var kayalık,

Öteden Kürt,  
Türk atılır,  

doğru mu dersin be hoca?
Ne demek doğru mu 

dersin? 
Gidi cahil amuca?

Sözlerin basma değil, 
yazma kitaptan tekmil.

Kim inanmazsa kızıl kafir 
olur böylece bil.

İşte Akif böyle isyan ediyor. 
Bunların yanlış olduğunu söyle-
yenlere de hemen "bunlar kitap-
ta vardır" yani, "hadislerde var-
dır" diye karşısına dikilirler. Akif 
’in bunlara cevabı çok serttir:

"Neb`ye atf ile  
binlerce  

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

Tercümesi şöyle : Peygamber 
adına Hadis adı altında binler-
ce yalan uydurdun. Kur`an dini-
ni yok ettin, yerine o yalanlarla 

yeni bidin kurdun.
Niye böyle bir isyan var İstiklal 

Marşı'nın şairi Mehmet Arif 
Ersoy`da? Akif, bu din adamı tip-
lerini böyle çok sert ve ödünsüz ce-
vaplar verirken, ne yapılması ge-
rektiğini de söylüyor:
 

Doğrudan doğruya 
Kur`an`dan alarak ilhamı

Asrın idrakini  
söyletmeliyiz İslam`ı

 
İşte burada neden Mehmet Akif 
Ersoy`un Kur`an`ı Ker`im zama-
nında bir çok din uleması var-
ken neden seçildiğini anlaşılı-
yor...Bakın Avusturya`da birçok 
örneği var...İşte bu rahatsız olan 
ve kendilerine muhafazakar ve 
dindar olan kişilerin en büyük 

sorunlarının temelinde yatan 
gerçek nedir?  Cevap basittir. Bu 
kişiler Kur`an`ı Ker`im`i yavaş 
yavaş ana dilde okuyup anlama-
mışlardır. Arapça ezberledikleri 
ayetlerle ve hatta ayetlere bak-
makla veya Arapça ayet dinleme 
ile Allah`ın rızasını kazanacak-
larını zannederler..Bunu birile-
rinden öğrenmişlerdir..Ancak 
Kur`an`ı Ker`im`i ana dilinde 
okuyup anlasa o yaman aldatı-
cı olan din adamı kılıklı sözde 
İdris özde İblis'in kim olduğunu 
Lokman Süresi 33. ayette tespit 
edecek: "Aman o yaman aldatı-
cı seni Allah diye aldatmasın." 

Kuran ve çeşitli kaynaklardan  
toparlayan, Birol Kılıç

Büyük davet!  

Kur`an; din adamı, ruhban sınıfı İslam’da 
yoktur diyor. 

Kur’an; Allah adına aracılık, tefecilik yapan 
ve yeryüzünde cennet pazarlayan Evliya-i  

Şeytan ruhban sınıfı ve temcilcilerine karşı 
mücadeleye davet ediyor.

Ey “boynu bükükler” ve “boynu 
bükülesiler” bu büyük daveti

neden kumlara gömüyorsunuz?
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Kalp krizinin üç önemli te-
tikçisi olan sigara kulla-
nımı, yüksek tansiyon ve 

kolesterol problemi bulunan er-
kekler, bulunmayanlara oranla 
hayata 10-15 yıl erken veda ediyor.

Oxford Üniversitesi tarafın-
dan yürütülen, İngiltere‘de 19 
bin erkek katılımcının 38 yıl süre-
since izlenmesiyle tamamlanan 
araştırmanın sonuçları, İngiliz 
Tıp Dergisi‘nin (British Medical 
Journal) Eylül sayısında ve in-
ternette yayımlandı. İngiliz Kalp 
Vakfı‘nın finansman sağladı-
ğı projede, yaşları 40 civarında-
ki 19 bin erkeğin sağlık durum-
ları, düzenli yapılan kontroller 
aracılığıyla 38 yıl boyunca izlen-
di ve elde edilen bulgular, Oxford 

Üniversitesi'nden uzmanlarca de-
ğerlendirildi. Araştırma raporuna 
göre, 50‘li yaşların başında kalp 
krizinin üç temel tetikleyicisi ola-
rak kabul edilen sigara kullanımı, 
yüksek tansiyon ve kolesterole sa-
hip kişiler, sigara kullanmayan, 
tansiyon ve kolesterolü normal 
düzeyde seyredenlere oranla 10-
15 yıl daha az yaşıyor. Uzmanların 
bulguları, üç unsuru barındıran 
kişilerin 70‘li yaşların ortalarına 
kadar yaşarken, sigara, tansiyon 
ve kolesterol sorunu olmayanla-
rın 80‘li yaşların ortalarına ka-
dar yaşadıklarını ortaya koyuyor. 
Oxford Üniversitesi'nden Prof. 
Peter Weissberg, raporda, “Bu ça-
lışma, 50‘li yaşlarda hala sigara 
içiyorsanız, kolesterolünüze ve tansiyonunuza dikkat etmiyorsa-

nız, yaşamınızdan kaç yıl feda et-
tiğinizi somut şekilde göstermesi 
bakımından önem taşıyor” ifade-
lerine yer verdi. Weissberg, üç te-
mel faktöre, vücut kütle endeksi, 
diyabet, stresli ve olumsuz iş ko-
şulları gibi faktörlerin eklenme-
siyle birlikte, kişinin yaşamın-
dan eksilen yılların sayısının da 
arttığını belirtti.Raporda araştır-
manın yalnızca erkekler üzerinde 
yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. 
Weissberg raporunda, bu sonuç-
ların kadınlar için de geçerli oldu-
ğunu düşünmenin yanlış olmaya-
cağını, sağlıklı bir yaşlılık dönemi 
ve uzun ömür isteyenlere bir de iyi 
haberleri olduğunu bildirdi.

Weissberg‘e göre, sağlık için 
50 yaşında ve sonrasında atılan 
olumlu adımlar bile oldukça et-
kili oluyor. Yaşam ve yemek alış-
kanlıklarında yapılan değişik-
likler, sigarayla vedalaşmak için 
50‘li yaşların bile geç olmadığı-
nı ifade eden Weissberg, herkesin 
40 yaşından itibaren düzenli sağ-
lık kontrolü yaptırmasını önerdi. 
Weissberg, “Hastalıklara daveti-
ye çıkaran üç temel faktörü haya-
tınızdan uzaklaştırmak için attı-
ğınız en küçük adımlar bile, size 
daha uzun ömür olarak dönecek-
tir” dedi.

Erkek ömrünü 
kısaltan nedenler

Erkeklerdeki erken ölüm sebepleri 
yapılan araştırmayla ortaya kondu.

Beyaz pirinç: 
Özellikle diyabetli hastaların be-
yaz pirinç yerine kepeli pirinç ve-
ya bulgur kullanmaları tavsiye 
ediliyor. Sık beyaz pirinç tüketen 
kişilerde de diyabet riskinin daha 
fazla olduğu belirtiliyor. Kepekli 
pirinç veya bulgur, daha fazla lif 
içeriyor, tok tutuyor ve kan şeke-
rini dengeliyor. 

Beyaz ekmek: 
Sofralarımızın vazgeçilmezi pi-

lavın 
yanında be-

yaz ekmekten de 
vazgeçmek hoşunuza gitmeye-
cektir ancak tam buğday ve çav-
dar ekmeği kalp damar sağlığı-
nız için çok daha faydalı. Beyaz 
ekmek ise çabuk sindirildiği için 
kan şekerini aniden yükseltiyor. 

Şekerli ve gazlı 
içecekler: 
Özellikle kola, içerdiği yoğun şe-
ker miktarıyla çok büyük tehlike 
teşkil ediyor. Araştırmalara gö-

re günde iki bardak şekerli gaz-
lı içecek tüketen bireylerin yüzde 
26 daha fazla diyabet riski bulu-
nuyor. Maden suyu, yeşil çay, ay-
ran tavsiye edilir. 

Kırmızı et:
Vücudunuzun alması gereken 
besinlerden biri kırmızı et an-
cak fazla kırmızı et tüketimi di-
yabet gelişimine neden olabili-
yor. Özellikle sosis, salam, sucuk, 
jambon gibi besinler riski iki ka-
tına çıkarıyor. Kırmızı et yerine 

beyaz et ve balık ürünlerinden, 
düşük yağlı süt ürünlerinden ve-
ya fındık gibi besinlerden prote-
in ihtiyacının karşılanması tavsi-
ye ediliyor. 

Fast food: 
Karnınız çok açken, oldukça çeki-
ci gelse de yüksek yağ içeren fast 
food yiyecekler kan şekeri sevi-
yesini bir anda yüzde 32 oranın-
da yükseltiyor. Bununla birlikte 
ihtiva ettiği tuz kan basıncını da 
olumsuz etkiliyor. 

Bu besinler kan şekerini 
adeta zıplatıyor! 

Bir besinin kan şekerini yük-
seltmesi için, ağzınızda şeker 

tadı bırakması gerekmiyor. 
Diyabetli olmasanız bile in-
sülin hormonunuzu aniden 
uyarmamak, kan şekerinizi 

zıplatmamak için aşağıda 
sıralanan besinleri tüketirken 

dikkatli olmak gerekiyor. 

Akşamları iş çıkışında ka-
nepeye uzanarak televizyon 
karşısında zaman geçirmek 
çoğumuzun yaşam stili ha-
line geldi. Ancak uzmanlar 
dinlenme sanılan bu hare-
ketsiz yaşamın tehlikelerine 
karşı uyarıyor. Spor yapıl-
maması, kas ve kemik faa-
liyetlerinin azalması iskelet 
sistemi için büyük sorun-
ları beraberinde getiriyor. 
İskeletimizin sağlıksızlığı iç 
organlara ve kalbe yansıyor. 
Sürekli ayakta durmanın ya-
nı sıra sürekli oturmak da 
sağlığa zararlı, bu yüzden 

uzmanlar dengenin bulun-
ması gerektiğine dikkat çe-
kiyor. Her iki durumda da 
günde 30 ila 40 dakika ara-
sında yapılacak yürüyüşle 
birçok problemin önüne ge-
çilebiliyor. 

Kemik sisteminin korun-
ması için mutlaka kalsiyum 
ağırlıklı beslenmeye de dik-
kat edilmesi gerekiyor. Kalbin 
de kaslarla birlikte çalıştığı bu 
yüzden kas sistemini güçlen-
dirici aktivitelerin kalp için de 
önemli olduğuna dikkat çeki-
liyor.  Uzmanlar dizi bağımlısı 
Türkiye göçmenlerini uyarıyor.

Televizyon karşısında 
uzananların dikkatine 

Dünyanın en ünlü üniversite-
lerinden Harvard’da yapılan bir 
araştırmada yağlı süt tüketen er-
keklerin sperm kalitesinde dü-
şüş gözlendi. Uzmanlar az yağ-
lı süt öneriyor. 

ABD’nin en ünlü üniversitesi 
Harvard’ın araştırmacıları tam 
yağlı süt ve krema gibi ürünler-
de ineklerden geçen dişilik hor-
monlarının yüksek seviyede ol-
duğunu belirledi. Araştırmaya 
göre fazla yağlı süt ile birlikte 

alınan bu hormonlar erkeklerde 
doğurganlığı olumsuz etkiliyor. 
Günde bir bardak yağlı süt içen 
erkeklerin spermlerinin sadece 
yüzde 10’u normal. 

  Sperm düşmanı: 

 Yağlı süt 
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