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"Avusturya'da Türkiye göçmenlerinin en 
büyük düşmanı yine Türkiye düşmanı 

vatandaşlar arasından çıkıyor" diyenler hak-
sız mı? Manken, dolmetscher, yalaka, fırıldak 

siyasetçi, dolandırıcı ve işbirlikçi sözde 
avukat, teneke dernekçi ve federasyonlardan 

vatandaşlar rahatsız değil mi? Bu ikiyüzlü 
samimiyetsizliğin sonu ne olacak?

"Manken, dolmetscher, yalaka, fırıldak siyasetçi,  
dolandırıcı avukat ve teneke dernekçi istemiyoruz"
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“Türk'ün Türk'ten başka 
dostu yok” diyenlerin 
bir de elli yılı aşkın 

süredir Avusturya sınırları içinde 
yaşayan ve sayıları 350 bine yak-
laşan Türkiye göçmenlerinin hali-
ne bir bakması gerekiyor.  Burada 
yaşayanların belirli bir süre sonra 
şu fikre kapılmaları boşuna değil: 
“Türkiye göçmenlerinin en büyük 
düşmanı yine Türkiye göçmenle-
ridir.”  

Örneğin, siz hiç Türkiye göçme-
ni siyasetçiyi başı sıkıntıya gir-
miş bir Türkiye göçmenine yar-
dım ederken gördünüz mü? Başı 
sıkıntıya girmiş bir Türkiye göç-
menine sahip çıkıldığını duydu-
nuz mu?  Dernekçileri, federas-
yoncuları, bürokratları, siyasetçi 
danışmanlarını, ortalıkta "be-
nim şurada adamım var, onu ta-
nıyorum, bunu tanıyorum" şek-
linde dolaşan, maddi çıkarları 

için her renge giren Türkiye göç-
menlerini, başı sıkışmış insanla-
ra yardım ederken gördünüz mü? 
Göremezsiniz. Ama bunların hep-
sini Türk veya Kürt asıllı olarak 
Avusturya'da yaşayan Türkler ko-
nusunda etrafa afra tafra yapar-
ken görebilirsiniz. Görseniz, on-
ların yüreklerinin de Türkiye 
göçmenlerine evde, işte, okulda 
yapılan ırkçılık konusunda yan-
dığını sanarsınız. 

Kendisi yanmadığı halde bir de 
bu yangının üzerine benzin-
le giden Türkiye göçmenleri var. 
etrafta "Bu yangınları söndüre-
ceğim" şeklinde dolaşan, "itfaiye 
eri" rolüne bürünmüş bu kişiler, 
Türk ve Kürt asıllı bir takım kişi, 
kurum ve kurumlarca destekle-
nen, pohpohlanan ve çeşitli vü-
cutsal, maddi, manevi ilişkileri 
kullanan, elinde bir bidon su var 
sandığımız ancak elinde bir bi-
don benzinle yangına koşanlar-
dır. Bu kişiler bizzat kundakçının 
kendisidir. 

Yangını çıkarak kişilerdir. Bu 
kendini beğenmiş, megaloman, 
ruhsal aksaklıklarla dolu insan-
lardan medet umanlar aldanıyor-
lar. Farklı fikir, menşe, din veya 
mezhepten olanlara, en azılı ırk-
çıların bile yapmayacağı kahpe-
likleri yine bu enseleri kalınlaş-
tıkça kabalaşan insanlar yapıyor. 
Avukat, danışman, siyasetçi, der-
nekçi, federasyoncu, bürokrat ve-
ya sözde gazeteci kılığındaki bu 
Türkiye göçmenleri, yine Türkiye 
göçmenlerine en büyük zararı 
veriyor. Yeni Vatan Gazetesi ola-
rak kamuoyunun dikkatini bu tip 
Türkiye göçmenlerinin verdiği 
zararlara çekmeyi görev biliyor. 
Aman dikkat! 

Türkiye göçmenlerinin 
en büyük düşmanı niye 
Türkiye göçmenleri 
olmuş? Sordunuz mu? 

İşçi Odası www.holdirdein-
geldzurueck.at internet site-
si üzerinden çalışanlara fazla 

ödedikleri vergileri geri alabil-
meleri için yardım ediyor. İşçi 
Odası’nın ifade ettiği üzere, eks-
tra masraflar düşülerek, sistemin 
açıklarına dikkat edilerek ve en 
önemlisi kendi hakkınızı koruya-
rak ortalama 220 euro’ya kadar 
geri vergi ödemesi alabilirsiniz. 
Viyana İşçi Odası’nın vergilen-
dirmenizin en adil şekilde yapı-
labilmesine yönelik tavsiyelerini 

okuyabilir, broşürlerden faydala-
nabilir ve hazırlanan YouTube vi-
deolarıyla maliyeden verginizin 
nasıl haklı bir şekilde kesileceği-
ni öğrenebilirsiniz. 

Gelir vergisi, çalışan kişiler san-
ki hep aynı ücreti alıyormuş gibi, 
yani sabit bir ücrete göre hesapla-
nıyor. Oysa birçok kişi yıl ortasın-
da işe başlayabiliyor veya yıl için-
de iş değişikliği yapabiliyor. Bu 
yüzden gelir miktarı değişiklik 
gösteriyor ve eğer vergisi hesap-

lanan gelirinizden daha düşük 
gelir elde ediyorsanız, otomatik 
olarak fazla vergi ödemiş oluyor-
sunuz. Bu yüzden özellikle çırak-
lık eğitimi alanların, bir işe yeni 
başlayanların veya iş değişikliği 
yapanların bu farklara dikkat et-
mesi gerekiyor. 

Günlük hayatta karşımıza ol-
madık masraflar çıkabiliyor. 
evinizde mutlaka yapılması ge-
reken bir tamirat size ekstra yük 
olabiliyor. Kendinize ekstra sağ-

lık, emeklilik sigortası yaptırma-
nız gerekebiliyor. İşçi Odası bu 
gibi masrafların mutlaka vergi-
den düşülüp düşülemeyeceğinin 
araştırılması gerektiğini bildiri-
yor. Dernek ve organizasyonlara 
yapılan bağışlar da bu kategoriye 
giriyor. “Werbungskosten” adlı 
verilen ve işinizle ilgili giderleri-
nizi verginizden düşürebiliyorsu-
nuz. Ailenizle ve çocuklarınızla 
ilgili beklenmedik masraflarınız 
için de mutlaka başvurmanız 
gerekiyor. 

İşçi Odası (AK): 
“Ödediğiniz fazla vergileri geri alın”

Viyana İşçi Odası, emeğin yüksek, servetin düşük vergilendirildiği Avusturya’da alın teriyle 
kazanılmış her kuruşun hakkını koruyabilmeleri için çalışanlara fazla ödedikleri vergileri geri 

alabilecekleri bir sistemle yardım ediyor. 

"Avusturya'da Türkiye göçmenlerinin en büyük düşmanı yine Türkiye düşmanı vatan-
daşlar arasından çıkıyor" diyenler haksız mı? Manken, dolmetscher, yalaka, fırıldak 

siyasetçi, dolandırıcı ve işbirlikçi sözde avukat, teneke dernekçi ve federasyonlardan 
vatandaşlar rahatsız değil mi? Bu ikiyüzlü samimiyetsizliğin sonu ne olacak?
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Tüm Müslüman çocuk-
larını yakalım”, “Tüm 
Türkleri öldürelim, tek 

kurtuluşumuz bu”, “Tüm göç-
men erkeklerini ve kadınla-
rını sınırda kısırlaştıralım.” 
İşte bu tüyler ürpertici cümle-
ler ırkçılıkla mücadele eden si-
vil toplum kuruluşu ZARA’nın 
“2012 İnternette Irkçılık” rapo-
rundan. İnternette fütursuzca 
sarf edilen ırkçı söylemlerin 
artışına dikkat eden ZARA’ya 

göre bu söylemler genellikle 
Müslümanları ve Yahudileri 
hedef alıyor. Özellikle FPÖ ile 
ilgili Facebook sitelerine dik-
kat çeken ZARA, bu siteler-
de parti sempatizanlarının 
Hitler’e övgü yağdıran payla-
şımlarda bulunmakta sakınca 
görmediklerine dikkat çeke-
rek, durumun vahametini an-
lattı. Bir başka korkutucu olay 
ise okullarda ırkçılığın giderek 
artması. 

Müslümanlara ve 
Yahudilere küfür 

Sorsanız, sosyal sistemi en 
çok sömürenin göçmen-
ler olduğu söylenecektir. 

Peki, gerçek öyle mi? Linz ken-
tinde bulunan Johannes Kepler 
Üniversitesi’nde yapılan bir araş-
tırmaya göre Avusturya’yı en çok 
yine Avusturyalılar sömürüyor. 
Araştırmaya göre yolsuzluklar, 
dolandırıcılıklar en fazla işsiz-

lik parası ala-
nında yapılı-
yor. Konut ve 
emeklilik konu-
ları da ikinci sı-
rada yer alıyor. 
Araştırmayı yü-
rüten profesör-
lerden Friedrich 
S c h n e i d e r ’ e 
göre her dört 
Avusturyalıdan 
üçü devleti kan-
dır ıyor.  Aynı 
araştırma göç-
menler arasın-
da en fazla dev-
leti kandıranın 
ve sömürenin 
Almanlar oldu-

ğunu ortaya koyuyor. Araştırma 
üzerinde çalışan uzmanlar siste-
mi en çok sömüren göçmen gru-
bun Almanlar olmasını, diğer göç-
menlerin Almancalarının yetersiz 
olmasına bağlıyor. Aynı şekilde 
İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı 
asayiş raporuna göre Avusturya’da 
en çok suça iştirak eden yine 
Almanlar. 

Avusturya’nın 
asalakları kimlermiş? 

Arap Baharı'nı içtenlikle (!) 
destekleyen Katar, kendi 
evinde agresifliğini sür-

dürüyor. Geçtiğimiz ay Doha'da 
eleştirel bir şiiri nedeniyle yargı-
lanan şair 15 yıl hapse mahkum 
edildi. Şiirinde kraliyet ailesini 
eleştiren şair için dava açıldığın-
da müebbet hapis istenmişti.  

Katar'da
bir şiire 
15 yıl 
hapis

Linz kentinde bulunan Johannes 
Kepler Üniversitesi’nde yapılan bir 

araştırma Avusturya’nın sosyal 
sistemini en çok yine Avusturyalıların 

sömürdüğünü ortaya koydu. 

Yeni Vatan’a bir ziyaret ger-
çekleştiren Avusturya Basın 
Konseyi (Presserat) Başkanı 

Alexander Warzilek, kuruluşun gö-
revleri ve faaliyetleri hakkında bil-
giler verdi. Avusturya’daki basın 
ahlak ilkelerine değinen Warzilek, 
yabancı veya yerli ayrımı olmak-
sızın bütün basın mensuplarının 
ve gazetecilerin bu kurallara ve il-
kelere uymak zorunda olduğunu 
kaydetti. Basın mensuplarının ve 
özellikle gazetelerin etik ve ahlak-
lı habercilik ilkelerine uymalarının 
önemine dikkat çeken Warzilek, 
vatandaşlara da bir çağrıda bulun-
du. Okurların her zaman basını de-
netleyici bir faktör olması gerekti-
ğini söyleyen Presserat Başkanı, 
yapılan haberlerde veya bültenler-
de herhangi bir etik dışı tavır gör-
meleri halinde, okurları Presserat’a 
başvurmaya çağırdı. Konseyin dü-
rüst ve ahlaklı gazetecilik ilkeleri-
ni temel alarak oluşturduğu “ah-
lak kuralları”na (ehrenkodex) ve 
gerekli iletişim bilgilerine www.
presserat.at adresinden ulaşmak 
mümkün. 

Avusturya’da özellikle bazı ga-
zetelerin Türkiye göçmenlerine 
karşı uyguladığı karalama kam-
panyası kapsamında, etik olma-
masına rağmen suç haberlerinde 
zanlıların milliyetine sık sık atıf-
ta bulunuluyor. Ancak bir Türkiye 
göçmeni iyi bir şey yaparak gün-
deme geldiğinde ise, hiçbir şekil-
de kimliğinden bahsedilmiyor. Bu 
kapsamda bu tür çifte standart-
ların önüne geçebilmek için Yeni 
Vatan Gazetesi olarak sizi, ırkçı-
lık yapıldığını düşündüğünüz ha-
berlerde şikâyette bulunmaya da-
vet ediyoruz. 

“Ehrenkodex” adlı ahlak ilkele-
rinden bazıları

Özgürlük: Haber yazmada ve yo-
rum yapmada, hem yazı hem re-
simlerde özgürlük kavramı, basın 
özgürlüğünün de önemli bir unsu-
rudur. Doğruluk: Haber yaparken 
ve bu konudaki bilgileri araştırır-
ken doğruluk ve vicdanlılık, her 
gazetecinin en üst düzey görevi-
dir. Doğru ve tam alıntı yapmak, 

bir suçlamada 
bulunurken 
kanıt göster-
mek ve suçla-
nan kişiye söz 
hakkı vermek 
gibi davranış-
lar da bu kap-
samda dikka-
te alınmalıdır. 

Kişiliğin korunması: Her insa-
nın hakları ve kişilik onuru ko-
runmalıdır. Kişisel hakaret, iftira, 
alay vb. gazetecilik ahlakına aykı-
rı davranışlardır. Hayatı tehlikede 
olan kişilerin, yapılan haber eğer 
bu tehlikeyi artıracak ise, kimli-
ğinin ibraz edilmemesi gerekir. 

Ayrıca ırksal, dinsel, milli, cinsel 
ve benzeri nedenlerle ayrımcılık 
yapılması yasaktır. Dini değerlerin 
veya resmi kilise ve din cemiyetle-
rinin aşağılanması ve kötülenme-
sine de aynı şekilde izin verilemez. 
Kamu yararı: Kamuoyu önündeki 
kişilerle ilgili haberlerde veya re-
simlerde, eğer bu kişinin konu 
olması kamu yararına değilse, 
haberin veya resmin yayınlan-
maması tercih edilmesi gerekir. 
Aynı şekilde suçlar araştırılır-
ken, eğer kamu güvenliğini teh-
dit edecek bir durum varsa, bu 
konuda haber yapılmamasına 
özen gösterilmesi kamu yararı-
na olacaktır.

Basın Konseyi-Presserat 
basın ahlakı konusunda uyardı

   www.presserat.at ve
 info@presserat.at 
adreslerinden konu ile ilgili bilgi alabilir, şikayetlerinizi 
elektronik posta ile ulaştırabilirsiniz.

   Warzilek kuralları 
hatırlattı

Avusturya Basın Konseyi (Presserat) 
Başkanı Alexander Warzilek, Yeni 
Vatan Gazetesi’ni ziyaret etti. Konsey 
hakkında bilgiler veren Warzilek, 
medya mensuplarının uyması gereken 
kurallara dikkat çekti.

Avusturya Basın Konseyi Türk basın temsicilerini basın ahlak kurallarına dikkat etmeleri konusunda 
uyarırken, Türkiye göçmeni okuyucuları Almanca haberlerde eğer bir haksızlık görürlerse kendilerine 

yazılı başvurmalarını rica etti 
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ESnAfIn HAKLI 
ŞİKAYETLERİnE DİKKAT!

“Benim kasap dükka-
nım Meiselmarkt’ta 
ve burada sorun-

ların ardı arkası kesilmiyor. 
Siyasiler veya ticaret odasından 

yetkililer buraya sadece oy iste-
meye geliyorlar. Meiselmarkt 
kışın çok soğuk oluyor, inşaat-
tan sonra zaten işler iyice düş-
tü, araba parkı için insanlardan 

para alıyorlar. İnsanlar buraya 
gelip alışveriş yapmayı bırak-
tı. Ticaret Odası’na aidatımı-
zı ödüyoruz ancak icraat yok. 
Partilerde veya ticaret odaların-

da aktif olan Türkiye göçmenle-
ri en azından oy istemeye geli-
yor ama bir tek Avusturyalının 
kapımızı çaldığı yok. İşler kötü 
gidiyor. “

“Biz esnaf olarak her-
hangi bir makamda 
manken ya da dolmeç 

istemiyoruz. Biz çalışan adam is-
tiyoruz. Parlamentoda veya parti-
lerde veya ticaret odalarında görev 
yapanlar esnaf için, halk için ken-
dini parçalayacak. Bu insanlar çev-
resini aydınlatmak için önce ken-
dini yakacak. Artık Avusturya’da 
esnafın derdine kimse çare olamı-
yor, kan ağlıyoruz, maliye yakamı-
za yapışmış iliğimizi sömürüyor. 
Millet Macaristan’a, Slovakya’ya 
kaçıyor. Halka hizmet etsinler. 
Türk esnafı mahvolmuş durumda. 
Ticaret Odası’nda örneğin siyaset 
konuşuyor, aslında olmaması la-

zım. Her yerden esnafı bezdirme 
politikaları yapılıyor. Bize sahip 
çıksınlar. Avusturya’da küçük es-
naf artık bıktı. Tırnak boyamayı, 
mankenliği bir kenara bıraksınlar. 
Avusturyalı siyasetçilerin yanında 
danışman, bürokrat veya siyasetçi 
olarak görünen Türkiye göçmenle-
ri adeta Türkiye göçmenlerini ka-
ralayarak kişisel hırsları ve çıkar-
ları için çalışıyorlar. Böyle olmaz! 
Ya adam gibi hizmet edin, ya da 
Türkiye göçmenlerine zarar ver-
mekten vazgeçin. Şu anda Türkiye 
göçmenlerinin en büyük düşma-
nı bu manken ve dolmeçlik yapıp 
önemli kişilerin etrafında dolaşan 
kişilerdir. Dikkat! ”

“Oy istemeye değil, icraata gelsinler”

“Meiselmarkt’tan çok 
şikayetçiyiz, yetkili-
lerin hiçbir şey yap-

mamasından daha da şikayetçi-
yiz. Burada kiralar yükseldikçe 

yükseliyor ama kazançlar düşü-
yor. Örneğin önceden arabasını 
ücretsiz park edebiliyordu insan-
lar. Şimdi edemiyorlar, dolayısıy-
la da kimse bir saat araba park üc-

reti ödeyeceği bir yere gelmiyor. 
Tuvaletlerin çok pis olması ayrı 
bir dert. Burası bir alışveriş merke-
zi olarak geçiyor ancak kalite ola-
rak alakası yok. Burada her gün 

çığ gibi büyüyen sorunlarımıza ti-
caret odasının ya da siyasilerin bir 
an önce çözüm bulmalarını istiyo-
ruz.Türk siyasetçiler ilgilenmiyor, 
niye?“

“Türk siyasetçiler ilgilenmiyor”

“Manken ve dolmeç siyasetçi istemiyorum”

Rıza Doğan

Nuri Aydın, 
Mehmet Çoban

“Avusturya'da insa-
nın ticaret şevkini 
kırıyorlar. Ama bu-

nu bizzat kendi insanımız yapı-
yor. Ucuz mamüllerle, kalitesiz 
hizmetle Türk esnafının yüzü-
nü kara çıkaran işletmeler var. 
Çünkü birçok Avusturyalının ka-
fasında toptan bir Türk imajı var. 
Birisinde kötü döner yediği za-
man tüm dönercileri kötü sana-
biliyor. esnaflarımız işlerinin ar-
kasında durmuyorlar. Rekabeti 
kaliteyle değil, ucuzlukla ge-
tirmeye çalışıyorlar. Özellikle 
gastronomi bir vicdan işidir. 
Müşteri masadan memnun ol-
madan kalktığında gayrimeşru 
kazanç sağlamış oluyorsunuz. 
Ahmet kazanıyor diye, Mehmet 
de hemen yanıbaşında aynı işi 
yapmaya çalışıyor, bu iş böy-
le olmaz. Yüzeysel, sadece para 
kazanmak için ticaret yapılıyor. 
O yüzden bunca yıldır yaşadığı-
mız Avusturya'da bir marka ola-
madık. Gelecek vaat edilen şe-
kilde ticaret yapılmalı."

“Müşteri memnun değilse, 
kazanç gayrimeşrudur” 

Medayin 
Abanoz 

Hamza 
Ateş 
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“Meiselmarkt ile ilgili 
sorunlarımızı say-
makla bitireme-

yiz. Öncelikle temizlikten, titiz-
likten eser yok. Biz bir kasabız ve 
yıkamamız gereken kasalarımız, et 
kaplarımız oluyor. Bunları yıkaya-
bileceğimiz büyük bir lavabo yok, 
bir hortum yok. Magistrat kontrole 
geldiğinde hemen ceza kesiyor pis 
görünce. Havalandırmalar doğru 
düzgün çalışmıyor. Personel için 
özel oda yapmışlar, duş var ama 
kapısı yok. Tuvaletlerden hiç bah-
setmeyelim zaten. İşler gün geçtik-
çe düşüyor. İnsanlar park parası 
vermek istemiyor. İnsanları alışve-
rişe buraya çekmek için hiçbir şey 
yapılmıyor. Aksine park ücreti ge-
tirilerek uzaklaştırılıyor. Bir alışve-
riş merkezinde bankomat olmaz 
mı? Radyomuz vardı onu da kal-
dırdılar. İlgilenen kimse yok."

“Meiselmarkt'ı pislik götürüyor”

Serkan Yücel, 
İbrahim Alıcı

Meiselmarkt'ın
içler acısı 
hali

Viyana Meiselmarkt'taki 
esnaf alışveriş merkezi-
nin sorunlarından bıkmış 

usanmış durumda. İşlerin gide-

rek düşmesiyle ilgili şi-
kayetler gün geçtikçe 
artarken bir de temizlik 
sorunu esnafa yaka silktirmiş du-
rumda. Meiselmarkt'ta temizlik iş-
leri üç farklı Yugoslav firmaya ve-
rilmiş. esnafın ifade ettiğine göre 
örneğin tuvaletlerde tuvalet kağıt-
ları değiştirme işini bir firma, genel 
temizlik işini diğer bir firma, tuva-
letlerdeki tamirat işlerini ise üçün-
cü bir firma yapıyor. Zaten olduk-
ça düşündürücü olan bu sistemin 
bir de işlememesi Meiselmarkt'taki 
esnafın tepkisini topluyor. Pazarın 
soğuk olması, araba park ücretle-
ri nedeniyle işlerin düşmesi, kim-
senin sorunlarla ilgilenmemesi 
bir yana, tuvaletler pislik içinde. 
Artık isyan eden esnaf tuvalet ka-
pılarına "neden tuvalet kağıdı 
yok?" yazmak durumunda kal-

mış. Meiselmarkt esnafı yetkilile-
ri en azından temizlik konusunda 
bir çözüm bulmaları için göreve ça-
ğırıyor. 

Yüz binlerce Avusturyalının 
emeklilik sigortası formla-
rıyla başı dertte. İşte yeni 

ve karmaşık formlarla ilgili bilin-
mesi gerekenler! 

Soru: Daha önce emeklilik sigor-
tası almış yüz binlerce Avusturyalı 
şimdi bu karmaşık formlarla ne 
yapacak? 

Cevap: emeklilik sigortası (PVA) 
sigortalıların bilgilerini, emek-
lilik sistemini yeniden düzenle-
mek için kaldırdı. Bu güne kadar 
emeklilikler karmaşık modelle-
re göre hesaplanıyordu, yakında 
“Pensionskonto” dediğimiz bir 
sistem devreye girecek. 

Soru: Bu ne işimize yarayacak? 

Cevap: Bu sistemle insanlar her 
zaman hesaplarını kontrol edebi-
lecek. 

Soru: Ancak bu daha önünde 
emekli olmasına çok zaman olan 

biri için bir şey ifade etmiyor. 
Sistem en azından bu kişinin ne 
kadar emeklilik alacağını hesap-
layabiliyor mu? 

Cevap: evet, kabaca bir hesap çı-
karıyor. 

Soru: Peki PVA bu hesap için ne 
tür bilgilere ihtiyaç duyuyor?

Cevap: Sistemi yenileyebilme-

miz için, bu güne kadar edinilmiş 
hakları doğru bir şekilde geçme-
miz gerekiyor. PVA bu yüzden si-
gortanın ödendiği tüm zamanlara 
ait bilgileri edinmek durumunda. 
Bu yüzden PVA sigortalılara şim-
diye kadarki belgelenmiş sigorta 
verilerinin bir dizisini yolluyor ve 
boş sayfaların doldurulmasını is-
tiyor. 

Soru: Sigortalılar başka ne tür bel-

geleri sizinle paylaşmalı? 

Cevap: Doğum belgeleri, evlilik 
belgeleri, vatandaşlık belgeleri 
daha önce verilmemişse ve evin-
de hazırda bulunuyorsa bize bir 
kopyasını yollamalı. 

Soru: Sigortalılar bu formları ne 
zamana kadar doldurup PVA’ya 
yollamış olmalı? 

Cevap: Mümkün olduğu kadar 
hızlı bir şekilde elimize ulaştır-
malılar, 2014 yılının başlangı-
cından itibaren yeni emeklilik 
hesapları çalışır durumda olma-
lı. Bizden bir posta almayanlar, 
emin olmak için 05030387000 
numaralı telefondan bize danışa-
bilirler. 2014 başlangıcı itibariy-
le yeni emeklilik hesapları www.
sozialversicherung.at/pktesv ad-
resinden görüntülenebilecek. 
Vatandaşlık kartı ve imza da ge-
rekli olacak. Bu konu hakkındaki 
bilgiler www.buergerkarte.at ad-
resinden edinilebilir. 

Yeni emeklilik hesapları için 
formlarınızı doldurun

Yüz binlerce Avusturyalının yeni emeklilik 
sigortası formlarıyla başı dertte. 

	 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

telefon:	01/	943	69	15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16
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Uzun röportajın okuyucula-
rımızı ilgilendiren kısım-
lar dikkat çekici. 

2014 y ıl ında görev ini zde-
ki 20. yılınızı kutlayacaksınız. 
Bundan gurur duyuyor musu-
nuz? 

Michael Häupl: Öncelikle ben, 
demokratik bir şekilde seçile-
rek en uzun süre görevde kalan 
belediye başkanlarındanım.  
Benim için bu meslek dünyanın 
en güzel işi ve dünyanın en ya-
şanılır kentinin belediye başka-
nı olmak beni elbette gururlan-
dırıyor. 

Viyana her yıl “dünyanın en ya-
şanılır kenti” seçilmek için di-
ğer dünya şehirlerinden farklı 
olarak ne yapıyor? 

Häupl: Örneğin Viyana’da sos-
yal konutların oranı yüzde 42’dir. 
Bu dünyanın başka hiçbir yerin-
de yok. Sosyal güvencenin bir 
garantisi, iş piyasası için de bir 
garanti. Avrupa geneline baktı-
ğımızda Viyana en düşük işsizlik 
oranına sahip büyük şehir. 

Şu an Viyana halkının beşte bi-
rini göçmenler oluşturuyor ve 
bu oran giderek artıyor. Siz bu 
gelişmeyi daha önceden öngö-
rebilmiş miydiniz? 

Häupl: Viyana’da yaptığımız ti-
tiz araştırmaların sonucu gösteri-
yor ki, halkın yüzde 40’ı göçmen 
arka planına sahip. en büyük göç-
men grubu Almanlar oluşturuyor. 
Almanca konuşulmayan ülkeler-
den yapılan göçlerde ise proble-
mi zamanında teşhis edemedik. 
Orta Avrupa eğitim idealinden yo-
la çıktık ve çocukların dil dersle-
riyle entegre olacaklarına güven-
dik. Ancak bu yalnız bir bakımıyla 
doğruydu. Şimdi okula başlaya-
cak çocukların yüzde yirmisinin –
bunların dörtte birini Avusturyalı 
çocuklar oluşturuyor- Almanca 
konusunda eksikleri var, oku-
la başlamadan önce şart koşulan 
ekstra seneyle bu çocukların oku-
la adapte olmaları kolaylaştırıla-
cak. Almanca bilmeyen bir çocuk 
okula başlayamaz. 

Bu uygulama pek çok genç göç-
men için çok geç değil mi? 

Häupl:  Zorunlu eğitim yaşın-
dan çıkmış, aile birleşiminden 
dolayı bize gelmiş, ya da ne bir 
işe ne bir diplomaya sahip ve 
Almancaya bilmeyen gençler ara-
sında bir problem var. Bunların 
sayısı Viyana’da azımsanamaya-
cak kadar fazla. Bu gençler tüm 
zamanlarını parklarda geçirip, 
perspektifi olmayan bir yaşam sü-
rüyorlar. Bu gençler için pedagog-
lar görevlendirdik, çözüm olarak. 
Pedagoglarımız onlara gidiyor ve 
“Bak iki seçeneğin var, ya bizim-
le gel, Almanca öğren, ardından 
sana bir okul ayarlayalım, mes-
lek öğren ve ardından senin bir iş 
bulmanı sağlayalım. elbette o işte 
hep çalışacağınızı garanti edeme-
yiz ama en azından işe girmeni-
zi sağlarız. İster bu yolu seçersi-
niz, ister böyle yaşamaya devam 
edip er ya da geç suça karışırsınız. 
Seçim sizin” diyorlar. 

Gençler bu teklifi nasıl karşılı-
yor? 

Häupl: Üçte ikisi bu teklifi ka-
bul ediyor. Bu insanların çoğu 
hayatlarını iyileştirmek için bi-
ze geliyor. Kendileri ve varsa ço-
cukları için. Birisi “cennet ya da 
cehennem” şeklinde olayı formü-

le edince elbette onlar 
da müteşekkir oluyor-
lar. Bu bizim en güç-
lü entegrasyon politi-
kamız. 

İş piyasası ve ekono-
mi için Viyana’nın 
uluslararası düzey-
de alanında başarılı 
iş gücünü çekmesi de 
önemli.  Rot-Weiß-
Rot kart bu anlamda 
ne kadar iş gücünü 
Viyana’ya çekiyor? 

Häupl: Rot-Weiß-Rot 
kart iyi bir adımdı, 
ancak meslek, okul 
ya da üniversite dip-
lomalarının çok da-
ha hızlı tanınması 
gerekiyor. Bir nite-
likli iş gücünün bize 

gelip de sırf yabancı olduğu için 
çalışma izni alamaması ve taksi 
şoförlüğü yapması kabul edile-
mez. Bu mantıksızlıktan başka 
bir şey değil. ekonomimiz böy-
le bir şeyi karşılayamaz. Bu ay-
nı zamanda bilimin ve entellek-
tüelitenin önüne koyulmuş bir 
taştır. 

Avusturya’da yaşayan bir-
çok göçmen farklı diya-
lektler yüzünden ileti-

şim problemi yaşıyor. Meidling 
Volkshochschule’de açılan mi-
ni “Viyanaca Küfür Kursu” ile 
bu iletişimsizliğe çözüm aranı-
yor. VHS’nin direktörü nicolette 
Wallmann’a küfürler, dolay-
lı anlatımlar ve imalar Viyana 

Almancasının en önemli par-
çası, bu yüzden küfür kursla-
rını desteklemeye devam ede-
cekler. Kurs öğretmeni Martha 
Kellner ise kursu şöyle anla-
tıyor:  “normalde göçmenler  
Almanca kursunda yüksek se-
viyelere gelseler bile sokağa 
çıktıklarında, sokak dilini anla-
makta güçlük çekiyorlar. Bu ör-

Yeni başlayanlar 
için küfür

Yaz aylarında keneye dikkat

Güçsüz bünyelerde grip 
belirt i ler iyle başla-
y ıp sonrasında be-

yin iltihaplanması yani me-
nenjite yola açan virüsün 
taşıyıcısı kene türü özellik-
le bahar ve yaz aylarının baş-
larında aktif olarak çalışıyor. 
Almanca adıyla Frühsommer 
Meningoenzephalitis olarak 
bilinen beyinde hasar bırakıcı 
veya can alıcı hastalığı taşıyan 
virüse karşı en etkili çözümün 
aşı olduğu söyleniyor ancak 

bu konuda da uzmanlar ikiye ay-
rılıyor. Bazı uzmanlar keneden 
kaynaklı ölüm haberlerinin in-
sanları aşı olmaya yönlendirmek 
için yapıldığını, ölüm oranları-
nın düşüşünün aşıya bağlı olup 
olmadığının aslında bilinmedi-
ğini belirtiyorlar. Tedbirli olmak 

adına ise açık alanlarda panto-
lon, kapalı ayakkabı, mümkünse 
uzun kollu giyecekler tercih edil-
mesi tavsiye ediliyor. 

Aşı ve daha fazla bilgi için ise va-
tandaşlar Magistrat’lara başvu-
rabilir. 

Häupl: 
“Almancı olmayan hiçbir 
çocuk okula başlayamaz”  

DIALOG23 ortak yaşamı deslekleme alışma grubu 
tarafında düzenlenen Okuma Akşamı 15 Mart Cuma günü  
Alt - Erlaa Global Hof etkinlik salonunda yapıldı. Okuma 

akşamında Kosovalı Anton Marku ve Türkiye göçmeni yazar 
İnan Türkmen kitaplarını tanıttı. Söyleşinin ardından sunu-

lan büfede katılımcılar yazarlarla tanışma imkanı buldu.  

edilen küfürleri öğrendik-
lerinde genellikle şoke olu-
yorlar.” Siz de küfür kursla-
rını takip etmek isterseniz 
www.vhs.at adresinden bil-
gi alabilirsiniz. 

Die Presse gazetesinin 
haberine göre geçti-
ğimiz günlerde kay-

bettiği araba plakasını de-
ğiştirmek için Viyana Trafik 
Polisi’ne (Verkehrsamt) 
başvuran Viyanalı bir ba-
yan 18 euro yerine 58 euro 
ödemesi gerektiğini öğren-
di. Yasaya göre bu fiyat 18 
euro’dan pahalı olamazdı, 
ancak 1999 yılında yapılan 
özelleştirmeler sonucunda 
artık sigorta şirketlerinin te-
kelinde olan “plakalar”ın, 
kayıp sonrası yenilenme iş-
lemlerinde sigorta şirketle-
rinin 40 euro’ya kadar eks-
tra “masraf” ücreti aldıkları 
ortaya çıktı. Viyana Ticaret 
Odası’ndan (WKO) konu 
ile ilgili açıklama yapan  
Brigitte Kreuzer ise plaka-
ların yenilenmesinin sigor-
ta şirketlerinin elinde olma-
dığını, 15-40 euro masrafın 
normal olduğunu belirtti. 
Mağdur Viyanalı bayan ise 
durumu “Masraflar konu-
sunda önceden haberdar 
edilmemek kabul edilemez” 
şeklinde değerlendirdi. 

Araban 
mı var, 

derdin var 

neğin Almanya’dan gelen göçmen-
ler için de böyle. Viyana’da edilen 
küfürler genellikle hayvanlar üze-
rine. Bir de Viyana Almancasına ait 
küfürlerin çok iğrenç olduğunu ka-
bul etmek gerekir. Kursa katılanlar 

SPÖ Viyana son 20 yıl-
lık tarihinde yaşa-
madığı bir düşüşü 

yaşıyor. GfK adlı şirketin 
yaptığı son kamuoyu yok-
lamasında SPÖ Viyana’nın 
alacağı oylarda 1996 yılın-
dan bu yana ilk defa yüzde 
40’ın altına düşmesi bek-
leniyor. ÖVP’nin görevlen-
dirmesi üzerine rastgele se-
çilmiş 1500 kişi arasında 
4-17 Mart tarihleri arasın-
da araştırma yapan şirketin 
ortaya koyduğu istatistik ile 
ilgili SPÖ sekreterlerinden 
Christian Deutsch “GfK’nın 
yaptığı bu istatistik saç-
malıktır, bu sonuçları ta-
nımıyorum” şeklinde ko-
nuştu. Yeşiller’den David 
ellensohn ise istat ist i-
ği “Stronach devreye gir-
diği günden bu yana SPÖ 
ve FPÖ’nün trendi düşü-
yor” şeklinde yorumladı. 
FPÖ’lü Gudenus ise duru-
mu “Önemli olan SPÖ’nün 
düşmesi, biz her şekilde en 
güçlü muhalefet partisiyiz” 
şeklinde değerlendirdi. 

SPÖ Viyana 
düşüşte 

1996 yılından bu yana 
SPÖ Viyana’nın oyları 

ilk defa yüzde 40’ın 
altına düşeceğe 

benziyor. 

Avusturya’nın önemli ekono-
mi dergilerinden Trend’e rö-
portaj veren Viyana Belediye 
Başkanı Häupl, “Almancası 
olmayan hiçbir çocuk okula 

başlayamaz” dedi. 

Havaların ısınması ile boş vaktini çimenlik, bah-
çelik, ormanlık alanlarda geçirmek isteyenlerin 
mutlaka dikkat etmesi gereken bir tehlike kapıda 
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Tirol'de bir Türkiye göçmeni 
işletmeci olan Kerameddin 
Korkmaz’ın, Innsbruck tren 

garı yakınlarındaki, sahibi oldu-
ğu Insieme Restaurant’ta çiftlerin 
“öpüşmesini yasakladığı” habe-
ri günlerce Avusturya gündemini 
meşgul etti.  Gudrun S. adlı kadının 
restorandan dışarı atılmasının üs-
tüne yaptığı şikayet ile kamuoyu-
nun dikkatini çeken yasak hakkın-
da Yeni Vatan Gazetesi'ne verdiği 
demeçte Korkmaz, “Selamlaşmak 
için öpüşmek normal. Ama ba-
zı şeyler var ki, onlar kamuya açık 
alanlarda yapılamaz. Bu öpüşme 
yasağı tamamen legaldir. 11 yıl-
dır işletmeciyim, haklarımı ve ya-
saları biliyorum. Koyduğum kural 
yeni değildir, işletmeyi açtıktan 3 
ay sonra koydum bu kuralı. Kaldı 
ki, insanların özgürlüklerini en-
gelleyecek bir kural değildir, an-
cak tüm müşterilerimin mem-
nuniyetini ve kendi işletmemin 
refahını ve adını korumak zorun-
dayım. Burası küçük bir yer değil 
500 metrekare ve tren garının he-
men karşısı. Dolayısıyla insan tra-
fiği normal bir restorana göre kat 
kat fazla. etrafımızda ise bankalar, 
siyasi parti daireleri vs. bulunu-
yor. Dolayısıyla oldukça kaliteli bir 
müşteri profilimiz de var. Bana et-
nik kimliğimden dolayı düşmanlık 
yapılıyor, Avusturya gazetelerinde 
sanki ben yobaz bir 
insanmışım, öpüş-
meyi yasaklıyormu-
şum gibi lanse edil-
di olay. Halbuki ben 
artık sevişme bo-
yutuna geçen, ge-
nel toplum ahlakı-
nı ihlal eden kişileri 
restoranımda hak-
lı olarak istemiyo-
rum.” dedi. 

Olayın nasıl pat-
lak verdiğini anlatan Kerameddin 
Korkmaz “Yaklaşık 11 yıldır tanı-
dığım bir bayan geçtiğimiz hafta-
larda gelip burada restoranımda 
kocasıyla buluştu. Ben o adamın 

kadının kocası olduğunu bilmi-
yordum. Selamlaştılar, öpüştüler. 
Buna elbette ses çıkaracak deği-
liz. Ancak sonra kadın elini hepi-
mizin ortasında adamın bacağının 

arasına atınca işler değişti. Zaten 
kadın bizim işletmemizin kuralla-
rını oldukça iyi biliyor. Herkesi ol-
duğu gibi onu da kibar bir dille dı-
şarı çıkarttık. Sonra kendisi gidip 

bire bin katarak bir Tirol gazetesi-
ne anlattı, tüm Avusturya gazete-
leri de olayı araştırmadan bu ga-
zetenin yapmış olduğu haberin 
üzerine bindi. Haberlerin üzerine 

ben “Scheiß Türken” kelimele-
riyle başlayan tehdit telefonları 
almaya başladım. İnanın şok ol-
dum, haberleri görünce. Çünkü 
burada öpüşme yasağı diye bir 
şey yok, biz kimsenin ahlak bek-
çisi değiliz ama bazı davranış-
lar var ki, neredeyse insan için-
de cinsel ilişkiye girecekler. Ya 
da sıklıkla tuvaletlerimizi bu 
iş için kullanıyorlar, başörtülü 
kızlarımızı bile yakaladık tuva-

letlerde, ben nasıl izin vereyim 
bu duruma?”şeklinde konuştu. 
Korkmaz’ın bu kararına Tirol 
Ticaret Odası yetkilileri de “Her 
işletmecinin kendi mekanı için 
kendi kurallarını koymaya hak-
kı vardır.  Her işletmeci han-
gi müşteriye hizmet vereceğini 
kendisi belirleyebilir” ifadeleri-
ni kullanarak hak verdi. 

Korkmaz'a bombalı tehdit

Tehdit telefonlarının ardı arkası 
kesilmezken, yabancı düşmanı ki-
şi veya kişiler 7 nisan 2013 Pazar 
günü Korkmaz'ın restoranının çev-
resini adeta terör alanına çevirdi. 
Saat 18:30 civarlarında telefonla 
Korkmaz'ı arayıp, restorana bom-
ba koymakla tehdit eden kişi bir 
yandan da Korkmaz'a yabancı düş-
manlığı içeren sözlerle küfürler et-
ti. Korkmaz Yeni Vatan Gazetesi'ne 
olayı şöyle anlattı: “Rasist bir kişi-

nin beni arayıp, Türk kökenimden 
dolayı bana küfürler edip, restora-
nıma bomba koyma tehditleri sa-
vurmasının ardından polisi aradık. 
Burada toplam 80 polis toplan-
dı, etraf sarıldı, restoran kapatıl-
dı. Tam tren garının karşısındayız. 
İçeride bir sürü insan. Adam arayıp 
beni tehdit etmeye devam ederken, 
polis arayanı tespit etti. Bu arada 
Krone muhabiri de bir şekilde beni 
arayanın yabancı düşmanı olduğu-
na tanık oldu. Böylece en azından 
Krone gibi bir gazete de bizim hak-
lı olduğumuzu gördü. Beni gerici 
pozisyonuna düşürmeye çalıştılar. 
Ben hem kendi kimliğimi seviyo-
rum, hem de Avusturya'nın değer-
lerini benimsemiş bir insanım. İki 
tarafla da gurur duyuyorum. İki 
tarafın değerlerine de saygı göste-
rilmesini istiyorum. Bir iş adamı 
olarak 500 metrekarede kendi ku-
rallarımı koymaya hakkım var. Ben 
sadece bunlara saygı duyulmasını 
istiyorum, bu sadece benim ken-
dim için değil, diğer müşterilerim 
için de koyduğum bir kural.”

Innsbruck tren 
garı yakınlarındaki 

Insieme Restaurant’ın 
sahibi Kerameddin 

Korkmaz'ın resto-
ranında öpüşmeyi 

yasakladığı yönünde-
ki çarpıtılmış haber-

lerden sonra, restoran 
sahibine yabancı düş-
manı kişilerden tehdit 

telefonları yağarken, 
bir kişi ise 

bombalı sal-
dırı tehdidin-
de bulunarak 

80 polisin 
restoran 

önünde top-
lanmasına 

neden oldu. 

Kerameddin Korkmaz'ı
bomba bile korkutmadı 

   Kerameddin 
Korkmaz: 
"Biz ahlak bekçisi değiliz 
ama etnik kimliğimden 
dolayı gerici gibi göstermeye 
çalışıyorlar. Biz tüm müşteri-
lerimizin refahını düşünmek 
zorundayız. Restoranda sevi-
şilir mi ya da siz bir misafir-
liğe gittiğinizde ev sahibinin 
karşısında öpüşüyor musu-
nuz Hayır. Benim de kendi 
mekanımda kendi kuralları-
mı koyma hakkım var."
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Graz’da ocak ayında koyu-
lan yasağa rağmen faali-
yetlerini sürdüren poker 

gazinoları maliyenin baskınına 

uğradı. Krone gazetesinin habe-
rine göre ilk baskınların ardından 
kilit vurulan gazinolar yasağa ri-
ayet etmeyerek faaliyetlerini sür-

dürmeye devam etti. Denetim ve 
cezaları artıran maliye Graz’daki 
her bir poker gazinosuna 160.000 
euro para cezası kesti. 

Viyana-Bratislava seferi-
ni yapan trende yaşanan 
olay herkesi şaşırttı. 31 

yaşındaki erkek yolcu, yanına 
oturduğu bayanı bir yandan sa-
kin bir şekilde taciz ederken, bir 
yandan da “her şeyin yolunda 
olup olmadığını” sordu. Bayanın 

kendisini görmezden gelmesi-
ni kendisine davet olarak algıla-
yan tacizci, kendisini tatmin et-
meye devam ederek soyunmaya 
başladı. Bunun üzerine 36 yaşın-
daki bayan yolcu, kompartımanı 
terk ederek şikâyette bulundu. 
Kittsee yakınlarında polislerin 

trene binip olaya müdahale et-
mesiyle konuşan zanlı, “Tedavi 
görüyorum, aynı hataya bir da-
ha düştüm” dedi. Yapılan so-
ruşturma sonucu, 31 yaşındaki 
Viyanalının daha önce benzer 
39 eylem içinde bulunduğu tes-
pit edildi.

Avusturyalı kibar sapık

“Kendi koruyucu 
ailelerimizi 

bulalım”

Ai l e s i n d e n  k o p a r ı -
l a n  Tü r k iye  kö ke n -
li Müslüman çocukların 

verildikleri aileler ile ilgili artan 
spekülasyonlar üzerine Türkiye 
Avrupa eğitim ve Bilimsel 
Araştırma Vakfı Başkanı Faruk 
Şen bir bildiri yayınlayarak 
“Almanya’da, Hollanda’da ho-
moseksüel çiftlerin koruyucu ai-
le olarak çocuklarımızı almaları-
nı istemiyorsak kendi koruyucu 
ailelerimizi tanımlayalım” me-
sajı verdi. Şen, mesajında şunla-
rı söyledi: “Son 6 aydır Almanya 
ve Hollanda’da ailelerinden şid-
det veya ailelerin ilgisizliği sebe-
biyle alınan Türk çocuklarının 
Almanya’da Katolik, Protestan 
ailelere verilmesi ve bunların 
yabancılaşması konusunda tar-
tışmalar olurken diğer bir tar-
tışma da Hollanda’da Yunus ad-
lı bir Türk çocuğunun lezbiyen 
bir aileye verilmesi sonucu or-
taya çıktı. Bunlar için Başbakan 

yardımcısı Bekir Bozdağ tek kişi-
lik kurtarma eylemleri gösterir-
ken bunun böyle çözülmeyece-
ği gayet açık bir şekilde ortada. 
Almanya’da 3 milyon insanı-
mız yaşıyor ve 705.000 Türk ha-
nesi yer alıyor eğer Almanya’da 
13  B a ş k o n s o l o s u m u z  v e 
Büyükelçimiz bölgelerinde bu 
hane sayısının 1% kadar koruyu-

Krone gazetesinin haberi-
ne göre 83 yaşındaki dul 
bir hanım olan Stefanie 

Bauer, eşinin vefatından iki yıl 
sonra eşinin gördüğü tedavi mas-
raflarıyla ilgili bir faturayı öde-

mediğine dair bir ihbarname aldı. 
Olayın saçma tarafı ise işte bura-
da başlıyor. 83 yaşındaki Bauer'in 
elinde tuttuğu ihbarnameye göre 
yaşlı kadının sosyal hizmetlere 
tam tamına "3 Cent" borcu var. 2 

euro'nun altında faturaların gön-
derilmesinin yasak olması ise za-
ten kocasının yasını atlatamamış 
olan yaşlı kadının kafasını karış-
tırmış durumda. Böyle çok ufak 
meblalar sorun olabiliyor.

Üç kuruş için ihbarname 

Statistik Austria’nın son ve-
rilerine göre Avusturya’da 
2008 yılında 35.223 bo-

şanma yaşanırken, bu sayı 
2010 yılında 37.545’e yükseldi. 
Avusturya’da boşanma oranla-
rı yükselen bir trend seyreder-
ken Türkiye’de de durum farklı 
değil. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin geçtiğimiz 
günlerde yaptığı bir açıklamada 
Türkiye’de yılda 500 ila 600 bin 
çiftin evlendiğini ve her yıl 100 

bin çiftin boşandığını açıkladı. 
Boşanmaların yüzde 39’unun 
ilk beş yılda meydana geldiği-
ne dikkat çeken Bakan Şahin, 
boşanmalarla ilgili beş ilde 450 
çift üzerinde yapılan çalışmala-
ra göre, çiftlerin yüzde 75’inin 
boşanma sürecinden vazgeçtik-
leri ortaya çıktı. Yapılan açıkla-
mada Türkiye’nin anne ve bebek 
ölüm hızını en çabuk düşüren 
ilk 10 ülke arasında yer aldığı 
da belirtildi.  

Boş ol, boş ol, boş ol! 

Avusturya genelinde artan boşanma oranları-
na kıyasla, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yaptığı açık-
lamaya göre Türkiye’de de durumun pek parlak 

olmadığı ortaya çıktı. 

‘Kibar sapık’ masturbasyon ile önce resmen 
taciz etti, sonra bayana “Rahatsız 

oldunuz mu?” diye sordu. 

cu aileyi tanımlandırıp bunları 
Almanya’daki gençlik merkez-
lerine bildirirse artık Türk ço-
cuklarının Hıristiyan ailelerine 
verilmesi gibi bir sorun olmaz. 
Almanya’da yaşayan 3 mil-
yon Türk 705.000 Türk hanesi-
ni oluşturmaktadır. Bu ailele-
rin içinde her sınıftan insanlar 
vardır. Ciddi bir tarama ile bu 
ailelerden en azından 1% belki 
5%’e kadar koruyucu aile sıfa-
tına sahip aile çıkar. Bunları çı-
karmak Başkonsolosluklarımız 
için bir sorun değildir. Bu 
konuda Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Bakanlığı 
maalesef olayı çözememekte-
dir. Almanya ve Hollanda’daki 
bir çok konudaki ataşelerimi-
zin çalışmaları zaten yeter-
sizdir. Yeni kişileri yollama-
nın bir anlamı yoktur. Aynı 
şeyleri Hollanda için de söy-
lemek mümkün. Hollanda’da 
700.000in üzerinde Türk yaşa-
maktadır ve takriben 115.000 
Türk hanesi vardır.

Hollanda’da da 1000 ila 2000 
tane koruyucu aile bulunma-
sı halinde bu sorunlar çözülür 
Şuanda Almanya’da Alman ai-
lelerin yanına verilen takriben 
6 000 Türk çocuğu bulunmak-
tadır. Hollanda’da bu rakam 
daha düşük olup 300 kadardır. 
Bunların çözümü aile ataşesi 
atamakla veya devamlı tek ki-
şilik kurtarma eylemleriyle çö-
zülmez. Ciddi ve çözüm odaklı 
eylemler yapılmalıdır.  

AB sınırları içinde yaşayan 5 
milyon 200 bin insanımızın 
arasında sorunlu aileler de var-
dır. Çocuklara şiddet uygulan-
ması veya ailede ensest söz 
konusu olması durumunda yet-
kili makamlar çocukları ailele-
rinden almaktadırlar. Bu ko-
nuda haksızlık yapılan aileler 
de bulunmaktadır. Bu sorun-
lar Dışişleri Bakanlığı'mızın 
mensupları tarafından ve-
ya Almanya’da bulunan Türk 
STK’lar tarafından da çözüle-
bilir. Avrupa’nın bir çok ülke-
sinde ciddiye alınacak Türk 
STK’ları vardır. Bunların bu 
konunun çözümü için de atı-
lım yapmalarında yarar var-
dır.”

Poker gazinolarına baskın Ailesinden koparılan Türkiye kökenli 
Müslüman çocukların verildikleri aile-
ler ile ilgili artan spekülasyonlar üze-
rine Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel 
Araştırma Vakfı Başkanı Faruk Şen bir 

bildiri yayınlayarak “Kendi koruyucu aile-
lerimizi tanımlayalım” mesajı verdi. 

Yetkililer özellikle işadam-
ları ve esnafları resmi bel-
ge görünümü verilmiş sah-

te mektuplara karşı uyarıyor. 
Dolandırıcılar resmi bir devlet 
kuruluşundan geliyormuş şek-
li verilmiş zarfları hedef olarak 
seçtikleri işadamları ve esnaf-
lara yolluyorlar. Bu zarfın için-
den genellikle ödemeniz gerek-
tiği söylenen bir fatura çıkıyor. 
Avusturya’da ve Almanya’da faa-
liyet gösteren işadamları dernek-
leri yetkilileri vatandaşları bilinç-
li olmaya davet ederken “Birçok 
esnafımız bu makbuzları, fatura-
ları işin aslını astarını öğrenme-

den ödüyor. Bilmedikleri bir yer-
den böyle bir zarf aldıklarında ne 
olduğunu mutlaka araştırsınlar. 
eğer şimdiye kadar bu şekilde bil-
meden parasını kaybetmiş olan 
varsa hukuki yollara başvurma-
lıdır” şeklinde uyarıda bulundu. 
Yine Avusturya’da Mart ayında 
Başkonsolosluk, yaptığı bir açık-
lamayla bazı kişilerin Başbakan 
Recep Tayyip erdoğan’ın imzasını 
kullanarak dolandırıcılık yaptık-
larını ve sahte imza ile derneklere 
mektup yollayarak onlardan yar-
dım istediklerini belirtmiş, vatan-
daşları ve dernekçileri bu açıkla-
mayla uyarmıştı. 

Sahte mektuplara dikkat 
Yetkililer işadamları ve esnafları resmi belge görü-

nümü verilmiş sahte mektuplara karşı uyarıyor. 
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Viyana Ticaret Odası'nın (WKO) 12 nisan 
Cuma günü Viyana'daki binasında dü-
zenlediği buluşmada Türkiye'den bele-

diye başkanları ve Türkiye'de de partnerleri bu-
lunan Avusturyalı şirketlerin yöneticileri fikir 

alışverişi için bir araya geldi. enerji tasarrufu, 
su arıtma ve geri dönüşüm sistemleri, toprak 
arıtma ve geri dönüşüm sistemleri konusun-
da uzman şirketlerin Türkiye'den gelen bele-
diye başkanlarını bilgilendirme ve onlarla iliş-

kiye geçme fırsatı buldukları toplantı taraflar 
için verimli geçti. Türkiye Cumhuriyeti Orman 
ve Çevre Bakanlığı'ndan yetkililerin de katıldı-
ğı toplantıda Avusturyalı yetkililere mesir ma-
cunu dağıtıldı. 

Belediye başkanları 
WKO'da toplandı

Viyana Ticaret 
Odası'nın (WKO) 
12 Nisan Cuma 
günü Viyana'daki 
binasında düzen-
lediği buluşmada 
Türkiye'den bele-
diye başkanları 
ve sürdürülebi-
lir çevre konu-
sunda çalışan 
Avusturyalı 
şirketler 
bir araya geldi. 

   Trabzon Belediye Başkanı 
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

Viyana'daki Trabzonlu vatandaşlara saygı ve 
selamlarını sunarak, Viyana'da okuyan tüm 
öğrencilere başarılar diledi, tüm Türkiye göç-
menlerini Karadeniz'in incisi Trabzon'a davet 
etti. Misafirperverliğin önemini vurgulayan 
Gümrükçüoğlu, Türkiye ve Avusturya arasında 
gelişen ticari ilişkilerin iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 

  Yeşiller Partisi senatörü Efgani 
Dönmez 

yaptığı teknik konuşmada özellikle Türkiye'nin yeni-
lenebilir enerji başta olmak üzere enerji, alt yapı ve 
farklı alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu vurgula-
yarak, belediyelerin Avusturyalı şirketlerden hizmet 
almalarını desteklediklerini belirtti. 

   Ordu Belediye Başkanı 
Seyit Torun 

Türkiye göçmenlerinin hem gurbette, hem Türkiye'de 
kendilerini yabancı gibi hissetmeleri problemine 
değinerek “Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın refahı 
bizim için oldukça mühim. Sevindirici bir gelişme ise 
artık ikinci veya üçüncü kuşakların çok daha eğitimli, 
donanımlı olmaları. Bu yeni kuşaklar her iki ülkenin 
ekonomisi, kalkınması için de büyük önem taşıyor. 
Yatırımcı Türkiye göçmenlerimizi yeşilin ve mavinin 
buluştuğu Ordu'muza bekliyoruz.” mesajı verdi. 

   Şanlıurfa Belediye Başkanı 
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,  

Yeni Vatan Gazetesi ile gerçekleştirdiği sıcak 
sohbette Viyana'da yaşayan tüm Türkiye göç-
menleriyle, öğrencilerle, iş adamlarıyla gurur 
duyduğunu belirterek “Bugün katıldığımız 
toplantı çok önemliydi, Avusturya ve Türkiye 
arasında böyle paylaşımlar olmasından çok 
memnunuz. Avusturya'da yaşayan Türkiye göç-
menleri toplumu bizler için en az görevde oldu-
ğumuz şehirde yaşayan halkımız kadar önem-
lidir. Şanlıurfa Belediye Başkanı olarak Türkiye 
göçmenlerinin imza attığı her başarıdan gurur 
duyuyorum ve onları sevgiyle saygıyla selamlı-
yorum” şeklinde konuştu. 
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Bir cumartesi günü eşi Leyla Turan ve kızı Esma Turan ile birlikte yemek sonrası karşılaştığımız İrfan Turan 
Yeni Vatan Gazetesi'ne ilham veren hikayesini anlattı: "32 yıldır Viyana'da yaşıyorum, altı çocuğum var. 

Mesleğim kuaförlük ve 21 yıldır kendi kuaförümü işletiyorum. Ben 12-13 yaşlarımdayken Antalya'nın Dere 
Köyü'nden Elmalı kazasına, oradan Antalya'ya, oradan da İstanbul'a geçtim. Son durak da Viyana oldu. 
Antalya'dan İstanbul'a abimle birlikte geldik çok küçük yaşta. Ben kuaförlük öğrendim, o terzi oldu. Sosyete ile iç 
içeydik. Şimdi abim Paris'te ünlü bir terzi. Sonra evlendim, ben Elmalı'dan, eşim Armutlu'dan. Altı çocuğum var 
ve çocuklarıma verdiğim en büyük öğüt şudur: "Yerinizde durmayın. Aynı yerde duran su bile kokar." Aynı yerde 
durmayacaksın, hep ilerleyeceksin. Ben başka bir gezegen olsa oraya da giderdim. Bir de din konusunda kimseye 
inanmayacaksın, kendin bizzat gidip Kuran-ı Kerim okuyacaksın. Hiçbir konuda hazır bilgi iyi değil." 

"Başka bir  gezegen olsa, 
oraya da giderdim"

Beş kızı bir oğlu olan Cuma Doğan, Viyana'nın haftasonu bit pazarında güleryüzüyle herkesin sevdiği, saydığı bir insanımız. 1970 
yılında Viyana'ya gelen Cuma Doğan mutlu bir emekli ve tam 31 toruna sahip. "Eskiden 1970 yılında Viyana Westbahnhof'ta konu-

şacak insan bulamıyorduk" diyen 75 yaşındaki Cuma Doğan, "Şu anda burada hafta sonları üç beş kuruş kazanıyoruz, sohbet ediyo-
ruz. Çalışmadan edemiyorum. İnşaat işinden emekliyim. Boş zamanlarımı torunlarıma ayırıyorum" dedi. 

75 yaşında, 31 torun sahibi

Tren yolculuğunda rastladığımız 12 yaşındaki bir köpeğin 
sahibi, “Şehir içinde yürümek istemiyor. Yeşillik olunca 

koşuyor. Onu bu bohça içinde taşıyorum. Tuvalete bile dışa-
rıda bu bohça içinde birlikte gidiyoruz. Ne yapayım, köpeği-
mi çok seviyorum” şeklinde konuştu. 

Köpeğini kucağında 
taşıyor

Herkes ailesiyle birlikte sıcak yuvasında paskalyayı kutlar-
ken adeta bir bahar havası değil de kara kış günleri gi-

bi geçen Mart ayının son günlerinde bir adam köprü altında 
uyuyor. Bir diğeri ise yeni Avrupa Birliği üyesi fakir ülkelerden 
Viyana’ya ekmek parası aramak için gelmiş. Sokaklarda kim-
se olmamasına rağmen, akordeon çalarak para kazanmaya ça-
lışıyor. 

Viyana’da Paskalya 
dramı 
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Lego'ya Cabbar tokadı 
Cabbar'ın Sarayı oyununa son verilecek

Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti’nin (TKG) oyun-
cak devi LeGO’nun Star 

Wars lisanslı “Jabba’nın Sarayı” 
oyuncağında yer alan kültürel ırk-
çılık elementlerini tespit ederek 

verdiği tepki yerini buldu. TKG’nin 
tüm dünyada hakkında 60.000’in 
üzerinde haberin yayınlanmasına 
sebep olan tepkisine seyirci kala-
mayan LeGO yetkilileri cemiyetten 
bir heyet ile masaya oturdu. 

“Jabba’nın Allah’ın 99 isminden 
biri olması” nedeniyle oyuncağın 
isminin değiştirilmesini; oyun-
cakta yer alan “yüzde yüz Doğu 
kültürünü yansıtan nargile” ele-
mentinin ve Jabba isimli karakte-

rin “kölesi” pozisyonunda bulu-
nan, kıyafetleriyle Doğu kültürüne 
gönderme yapılan Prenses Leia 
karakterinin kaldırılmasını iste-
yen TKG,  çekik gözlü prototipiyle 
bir Asyalıyı andıran “Gamorrean 

   TKG, LEGO ile 
masaya oturdu
Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti Başkanı Birol Kılıç 
ve Genel Sekreter Melissa 
Güneş, LEGO tarafından 
diyalog için yapılan daveti 
kabul ederek Münih'te 
LEGO Avrupa'nın marka 
iletişim müdürleri ve ulus-
lararası baş tasarımcılarıyla 
buluştu.  Allah'ın 99 ismin-
dan biri olan Cabbar'ın kul-
lanıldığı oyuncağın kültürel 
boyutu hakkında kapsamlı 
bir görüşme yapılarak sorun 
birinci elden anlatıldı. 

Dünya basınında  Avusturya Kültür Cemiyeti'ne büyük ilgi

Resmi davet üzerine oyuncak devi LEGO’nun Münih’teki merkezini ziyaret 
eden Avusturya Türk Kültür Cemiyeti heyeti yaptığı ziyaretten başarıyla 
döndü. “Jabba’nın Sarayı” adlı oyuncakta yer alan kültürel ırkçılık ele-

mentleri nedeniyle görülmemiş bir şekilde eleştiri oklarına maruz kalan 
LEGO, Avusturya Türk Kültür Cemiyeti'nin Almanca olarak yayınladığı 

sert eleştiriler karşısında daha fazla tutunamayarak, Allah'ın 99 ismin-
den birini kullanan baş teröristin başrolü oynadığı "Cabbar'ın  Sarayı" 

adlı oyuna son vermeyi kabul etti. LEGO'nun oyun konusunda kıvırmaya 
çalışması dünya basınında ciddiye alınmadı ve LEGO Avusturya Kültür 
Cemiyeti'nin başkanının Almanca dilinde kaleme aldığı kültürel, kanu-

ni ve sosyoekonomik nedenleri içeren metinler karşısında adeta çaresiz 
kaldı. İsmi Danimarka dilinda "iyi oyun" anlamına gelen LEGO savaş ve 
kültürel ırkçılık öğelerini çocuk odalarına soktuğu için adeta rezil oldu. 
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Guard” isimli savaş karakterine 
de dikkat çekmişti. Oyuncağın, 
geçmiş senelerde üretilen versi-
yonlarıyla kıyaslandığında yıl-
lar içinde cami görünümünü al-
ması ise Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti’nin LeGO’dan kesinlikle 
değiştirilmesini istediği unsurla-
rın başında geliyordu.

TKG ve LEGO masaya oturdu

A v u s t u r y a  T ü r k  K ü l t ü r 
Cemiyeti’nin dünya basınının 
büyük bir ilgi gösterdiği kül-
türel ırkçılığa dair tespitlerine 
LeGO da tepkisiz kalamadı. Önce 
oyuncak devinin CeO’su Dirk 
engehausen’in Die Welt gazetesi-
ne verdiği röportajda da söyledi-
ği gibi TKG’yla diyalog istedikleri-
ni belirten LeGO, Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti’ni, oyuncaktaki 

kültürel ırkçılık elementlerini gö-
rüşmek üzere marka iletişim yö-
neticileri ve ürün tasarımcılarıy-
la masaya oturmaya davet etti. 
Diyalog talebini kabul eden TKG 
heyeti, 26 Mart 2013 tarihinde 
Merkez Avrupa Marka Yöneticileri 
Katharina Sutch, Katharina Sasse 
ve Ürün Tasarımcısı ve Konsept 
Müdürü Marta Tantos ile görüştü. 

Toplantıda ilk sözü alan mar-
k a  y ö n e t i c i s i  K a t h a r i n a 
Sasse “Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti’nin bu tepkisini çok de-
ğerli buluyoruz, merkezimizde bi-
zi ziyaret ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Sizinle ürün tasarımcımızı 
da yanımıza alarak görüşmek is-
tedik” şeklinde konuştu ve “diya-
loga hazırız” mesajı verdi. Üretim 
sürecine dair bilgi vermek adı-
na söz alan LeGO’nun ünlü Ürün 
Tasarımcısı ve Konsept Müdürü 
Marta Tantos, TKG’nin büyük bir 
hassasiyetle tespit ettiği ve fark-
lı oyuncak üreticilerinin ürün-
leri hakkında da kamuoyunda 
hassasiyet oluşturan kültürel ırk-
çılık elementleri hakkında şunla-
rı söyledi: “LeGO’nun Star Wars 
serisi lisanslı bir seridir. Örneğin 
bu 9-14 yaş grubuna hitap eden 

Dünya basınında  Avusturya Kültür Cemiyeti'ne büyük ilgi “Jabba’nın Sarayı” adlı oyuncak 
ve karakterler birebir filmdeki as-
lına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Biz “nargileyi” buraya koymadı-
ğımızda, filmin aslına uymamış 
oluyoruz. Bu da bir takım müşteri-
lerimizden tepki almamıza sebep 
olabiliyor. Çünkü bu tür lisans-
lı LeGO ürünlerinde müşterileri-
miz, film veya çizgi filmin aslına 
uygun olarak yeniden üretilmiş 
olmasını istiyorlar. “Jabba’nın 
Sarayı”nın camiye benzemesi ko-
nusunda TKG haklı, LeGO parça-
larının köşeli olması bazı modelle-
rin yeniden üretilmesinde güçlük 
yaratabiliyor. Ancak TKG’dan al-
dığımız ürünümüzle ilgili bu ge-
ri dönüş bizim için çok önemli. 
Ürün üretimi esnasında mutlaka 
göz önünde bulunduracağız ve 
bu konuda daha hassas olacağız. 
Burada görüştüklerimiz, verdi-
ğiniz bu geri dönüş sadece bizim 
için değil özellikle Danimarka’da 
faaliyette olan yaratıcı ekibi-
miz için de büyük bir önem taşı-
yor. Star Wars serisinden sorum-
lu tasarımcımız Jens Kronvold 
Frederiksen bu konuyla bizzat il-
gilenecek.”  Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti heyetinden Birol Kılıç ise 
toplantıda “Biz Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti olarak hassasi-
yetlerimizi dile getirdik, dünyada 
60.000’e yakın haberin yayınlan-
masına neden olan tepkimizin se-
bebi “Jabba’nın Sarayı” adlı oyun-
caktaki Müslümanları ve Doğu 
kültürünü diskrimine eden un-
surlardır. Bu unsurlar hiçbir şe-
kilde, özellikle de bize gelen şi-
kayette olduğu gibi bir hediye 
olarak çocuk odalarına girme-
meli. LeGO bir dünya devi olarak 
Müslümanların ve Doğu kültürü-
ne mensup tüketicilerinin de has-
sasiyetlerine kulak vermelidir. Bu 
tepkimizin başarısı, faaliyette ol-
duğumuz ülke Avusturya’nın ka-
muoyunda yarattığımız hassa-
siyette kendini göstermektedir. 
Her gün, oyuncaklardaki peda-
gojik olarak bir el bombası niteli-
ği taşıyan unsurlar basın tarafın-
dan su yüzüne çıkarılmaktadır. 
26 Mart 2013 tarihli Heute gaze-
tesinde yayınlanan, Tamiya adlı 
üreticiye ait  “nazi” oyuncakları-
nı eleştiren haber buna sadece en 
güncel örnektir. Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti özelde kültürel 
ırkçılık elementlerinin bu oyun-
caktan kaldırılmasını, genelde ise 
barışa yaptığı katkılardan dola-

yı nobel ödülüne layık görülmüş 
Avrupa Birliği’nde faaliyet göste-
ren LeGO gibi bir oyuncak devi-
nin bu konuda çok daha hassas ol-
masını talep etmektedir”  şeklinde 
konuştu. Dünyanın dört bir yanın-
dan her yaştan müşterisinin fikir-
lerini dinlediklerini beyan eden 
LeGO Marka Yöneticisi Katharina 
Sutch ise “Bizlerle ve dünya ka-
muoyuyla yazılı olarak paylaş-
tığınız, “Jabba’nın Sarayı” adlı 
oyuncakta değiştirilmesini iste-
diğiniz beş unsuru yönetici ve 
yaratıcı ekiplerimizle birlik-
te gözden geçirdik. Öncelikle 
böyle bir hassasiyet gösterdi-
ğiniz için ve bizimle diyaloga 
geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Gelen haklı tepkiler sebebiyle 
gelecek ürün döngümüzde bu 
oyuna yer vermeyeceğiz. Yani 
2013 Aralık ayından itibaren 
bu ürünün üretimini durduru-
yoruz. Bu ürünün yerine gele-
cek ürünlerde ise sizin bizimle 
paylaştığınız başlıklara mutla-
ka çok daha hassas bir şekil-
de yaklaşacağız”  şeklinde ko-
nuşarak LeGO’nun “Jabba’nın 

Sarayı” adlı oyuncağı üretme-
yeceğini beyan etti. 

Mutlu son mu? 

Sadece Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti için değil marka imajı ba-
kımından LeGO için de zafer sayı-
labilecek şekilde sonuçlanan diya-
log toplantısının ardından taraflar, 
Avrupa’da yaşayan çocuklar için 
gelecekte ortaya koyulacak kültür-
lerarası projeler için el sıkıştı.  

LEGO kafa karıştırdı

Kararın basına açıklanmasından 
sonra ise LeGO yetkilileri bir açık-
lama yaparak oyuncağın piyasa-
dan kaldırılmasının TKG’nın ta-
lebiyle veya şikayetleriyle hiçbir 
ilgisi olmadığını belirtti. Ancak 
TKG Genel Sekreteri Melissa 
Güneş OTS aracılığı ile yayınladı-
ğı son cevapta haber kaynakları 
ile belgeleyerek LeGO’nun son ay-
larda nasıl birbirini tutmayan de-
meçler verdiğini ortaya çıkardı. 
OTS üzerinden yayınlanan açıkla-
mada TKG Genel Sekreteri Melissa 

Güneş LeGO’nun söylemlerinin 
kafa karıştırıcı olduğunu belirte-
rek “24.01.2013 tarihinde LeGO 
Avrupa Basın Sözcüsü Katharina 
Sasse Spiegel’de yayınlanan bir 
haberde “Jabba’nın Sarayı’nın” 
kaldırı labileceğini  söyledi. 
26.01.2013 tarihinde ise Die Welt 
gazetesine verdikleri bir röportaj-
da oyuncağı piyasadan kaldırma-
yacaklarını ancak TKG ile diya-
log aradıklarını belirttiler. 3 nisan 
2013 tarihinde ise oyuncağın kal-
dırılmasının TKG ile bir alakası ol-
madığını, bu kararın 2012 yazında 
verildiğini açıkladılar. Peki neden 
bu karar kamuoyu ile Ocak ayın-
da paylaşılmadı? Bu karar bizim 
şikayetlerimizden sonra verilmiş-
tir, ancak bizim istediğimiz sadece 
dört duvar arasındaki barıştır. Bu 
nedenle bir savaş oyuncağının ev-
lere girmemesi gerekiyor. “Yurtta 
barış, dünyada barış” bizim sloga-
nımızdır. nobel Barış Ödülü almış 
Avrupa Birliği’nde faaliyet göste-
ren böyle büyük firmalar dünya 
barışına katkıda bulunmalıdır ve 
kurumsal sorumlulukları olarak 
almalıdır.” şeklinde konuştu. 

  ORF özür 
dilemişti

Geçtiğimiz ay Willkommen 
Österreich adlı programda 

TKG'nin LEGO'ya yaptığı 
eleştirileri şaka malzemesi 

yapan sunucular, şakanın 
dozunu kaçırınca bir Türk 

derneğine yapılan terör sal-
dırısıyla da dalga geçmiş-
lerdi. Bu terbiyesizlik kar-

şısında da sessiz kalmayan 
TKG, ORF'e özür diletmişti.  

  LEGO tutarsız demeçleriyle rezil oldu  
Eleştiriler karşısında ne yapacağını şaşıraran firmanın basın sözcüsü Katharina Sasse 
24.01.2013 tarihinde ürünün kaldırılacağına dair Spiegel'e konuştu. Ardından Die Welt'e 
konuşan LEGO ürünü kaldırmayacaklarını, diyalog istediklerini ifade etti. 26 Mart 2013 tari-
hindeki LEGO-TKG buluşmasından sonra ise ürünün kaldırılacağını iddia eden LEGO, ardın-
dan da bu kararın TKG ile bir ilgisi olmadığını açıkladı. 
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Ülke siyasetinde önem-
li tartışmalara sebep 
olan yolsuzlukla mü-

cadele için yeni projeler orta-
ya atılıyor. Koalisyon ortakları 
tarafından görüşülen yasa ta-
sarısı için çalışmaların ve mü-
zakerelerin daha aylar sürme-
si beklenirken, bu konuda SPÖ 
tabanından sesler yükseliyor. 
SPÖ tarafından da desteklenen 
“Sektion 8” adlı düşünce kuru-
luşu, “bilgi özgürlüğü” yasası-
nın çıkması için düğmeye bastı. 
Kendi bünyesinde hazırladı-
ğı ilgili taslağı parti eyalet top-
lantısına taşımak isteyen grup, 
“şeffaflık” ilkesinin partinin 
temel çizgisine dâhil edilmesi-
ni talep ediyor. 28 nisan’da dü-
zenlenecek Parti Kongresi’nde 
delegeler tarafından kabul edi-
lirse, parti “bilgi özgürlüğü ya-
sası” konusunda taahhütte bu-

lunmuş olacak. Kabul edilmesi 
amaçlanan “şeffaflık” yasa ta-
sarısı, Almanya’nın Hamburg 
eyaletindeki yasa örnek alına-
rak ortaya çıkmış. Hamburg 
eyaleti’ndeki “şeffaflık yasası”, 
şu üç noktaya dikkat çekiyor:

• Bütün kurumlar, kapalı 
anlaşmaları, uzman raporları-
nı ve diğer bütün idari işlemle-
ri açıklamakla yükümlüdürler. 

• 2014 yılına kadar, bütün 
sayıların ve bilgilerin yayınlan-
dığı bir internet platformu ku-
rulacak.

• Bir taraftan bu görevleri, 
diğer taraftan da gizliliğin ko-
runmasını kontrol edecek bir 
bilgilendirme çalışanı göreve 
getirilecek. 

Avusturya eğitim Sanat ve 
Kültür Bakanlığı'ndan 
(BMUKK) yapılan res-

mi açıklamaya göre ALeVI der-
neği (Islamisch-alevitischen 
G l a u b e n g e m e i n s c h a f t  i n 
Österreich) yasal olarak tanınan 
din toplulukları arasına giriyor. 

ALeVI derneği tarafından 2010 yı-
lında yapılan resmi başvuruya is-
tinaden verilen tanımada, Bakan 
Claudia Schmied'in de imzası-
nı attığı ek bir raporla 17.351 üye-

li ALeVI'nin Avusturya tarafından 
yasal olarak tanınmış din toplu-
lukları arasına girmek için şart 
koşulan tüm nitelikleri sağladığı 
bildirildi. 

Son olarak Avusturya tarafından 
2009 yılında "Yehova Şahitleri 
Avusturya'da" adlı topluluğa veri-
len tanıma, bu yıl da ALeVI der-
neğine veriliyor. Böylece dernek 
Avusturya'da yasal olarak tanın-
mış olan 15 kilise ve din toplulu-
ğu arasındaki yerini almış olacak. 

İsrail başbakanı Benyamin 
netanyahu'nun ofisinde 
İsrail Adalet Bakanı Tzipi 

Livni ve Avusturyalı meslekta-
şı Beatrix Karl yargı yolunda 
ortaklık imzası attı. İki ülkenin 
yargı ortaklığı hakkında Karl, 
"Uluslararası işbirliği özellik-
le yargı için muazzam bir öne-

me sahip. Bu anlaşma ile İsrail 
ve Avusturya işbirliği için esas-
lı bir adım atılmış oldu. Bu alış-
verişten oldukça memnunum" 
şeklinde konuştu. Bu anlaş-
ma ile Avusturya ve İsrail yar-
gı idaresi, yargı çalışanlarının 
eğitimi konusunda beraber ça-
lışacak. 

SPÖ tabanından 
şeffaflık baskısı

ALEVI'ye yasal tanıma 

Avusturya İsrail'in 
yeni yargı ortağı

İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni ve Avusturyalı 
meslektaşı Beatrix Karl yargı 
yolunda ortaklık imzası attı. 

SPÖ’ye eleştirileriyle bilinen sosyal demokrat 
“Sektion 8” adlı sivil toplum örgütü, Nisan ayı 

sonunda yapılacak olan SPÖ Viyana Eyalet Parti 
Kongresi’nde “şeffaflık” ilkesini partinin temel 

hedefi yapmak istiyor.
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Adanın tarihine bakıl-
dığında Osmanlı yö-
netimiyle Avusturya-

Macaristan arasında gidip 
geldiği görülüyor. Belgrad’ın 
fethinden sonra al ınan 
Adakale, Osmanlı Devleti’ne 
bölgede önemli bir kontrol ve 
savunma noktası teşkil etti. 
Avusturyalıların fethinden 
sonra ismi “neu-Orshowa” 
(Yeni Orşova) olan ada, uzun 
yıllar bölgedeki ticaret için 
de stratejik bir önem taşıdı.

Karşılıklı savaşlar sonucu 
sık sık el değiştiren Adakale, 
Karlofça Antlaşmasıyla 1699 
yılında Osmanlılara geçti. 
19. yüzyılın sonunda gerçek-
leşen Osmanlı-Rus savaşla-
rı sonucunda bölgedeki sı-
nırlar yeniden çizildi. Berlin 
Antlaşması’yla Tuna nehri 
Romanya ve Bulgaristan ara-
sında sınır olarak belirlen-
di. Ancak masa başında ya-
pılan bu antlaşmada gözden 
kaçan bir nokta vardı: nehrin 
tam ortasında yer alan bu kü-
çük Türk adası. Bu belirsizlik 
yüzünden, İmparatorluk coğ-
rafyasından yaklaşık 1000 
km uzakta kalmasına rağmen 
Adakale, Osmanlı toprağı ola-
rak kaldı. Balkan Savaşları 

s ı r a s ı n d a  Av u s t u r y a -
Macaristan tarafından il-
hak edilen Adakale, daha 
sonra Lozan Antlaşması’yla 
resmi olarak Romanya’ya 
bırakıldı ve Türk egemenli-
ğinden çıkmış oldu. 60lı yıl-

ların sonunda Romanya ve 
Yugoslavya’nın Tuna nehri 
üzerinde ortaklaşa inşa etti-
ği Demirkapı Barajı’yla, yüz-
yıllardan beri gelen bu küçük 
Osmanlı mirası sular altında 
kaldı ve yok oldu. 

Sular altında kalana kadar 
yaklaşık 1000 kişilik bir nü-

fusa sahip olan ada, Türk 
kültürünün izlerini taşıyor-
du. Osmanlı mimarisinin 
özellikleri bulunan yerleşim 
biriminde aynı zamanda ca-
mi, kilise, kale ve pazar yeri 
bulunuyordu. 

Baraj yapılmasıyla adayı terk 
etmek zorunda olan yerli nü-
fusun büyük bir bölümü, 
yüzyıllardır evleri olan ada-
ya veda ederek Türkiye’ye 
göç etti. Adakale’nin hatı-
rasını canlı tutmak isteyen 
Romanya devleti, yine Tuna 
üzerinde bulunan başka bir 
ada olan Şimian üzerinde 

kale inşa ederek burayı bir 
nevi “Yeni Adakale” olarak 
düzenledi. Şehir duvarının 
yanı sıra şehrin 2 kapısı ve 
diğer Türk heykelleri de bu-
raya taşındı. Yıllar sonra ye-
niden inşaat projeleri olan 

ada için birçok araştırmaya 
imza atılmış, hatta 2008 yı-
lında bir belgesel bile çekil-
miştir (“Kayıp Yurdun Ağrısı, 
Adakale” – İsmet Arslan). 
Yüzyıllardır Türklere ev sa-
hipliği yapan bu küçük ada, 
suların altında kalsa da tari-
he geçen bir Osmanlı mirası 
oldu.

Tuna nehri üzerinde bir Türk adacığı
Bugünün Romanya sınırları içinde yer alan Adakale, Osmanlı Devleti’nden kalan 

küçük bir ada. İmparatorluk sınırlarının küçülmesiyle 100 yıl önce Avusturya-Maca-
ristan egemenliğine geçen Osmanlı mirası, bugün sular altında kalmış durumda.

Vi y a n a İ s l a m Fe de r a-
syonu'nun 23 Mart - 1 
nisan tarihleri arasın-

da düzenlediği “Kültür ve Kitap 

Fuarı”na ilgi yoğundu. etkinliğe 
Saadet Partisi eski Genel Başkanı 
Recai Kutan, IGMG Genel Başkanı 
Kemal ergün, Kanal 7 ekranların-

dan tanınan Ömer Döngeloğlu ve 
sanatçılar Uğur Işılak, Abdullah 
Işılak, Ömer Çelik, Bekir Develi 
ile yazarlar Sinan Yağmur, Sevim 

Asımgil ve erdal Demirkan katıldı. 
Avusturya'da ise WKO'dan Brigitte 
Jank'ın katılması ve SPÖ'nün fuara 
uzak durması dikkat çekti. 

Viyana’da kitap ve kültür fuarı 

Viyana. Ocak ayı sonunda 
hain bir kundaklama sal-
dırısıyla yakılan Avusturya 

Atatürkçü Düşünce Derneği lokali 

kısa sürede yenilendi ve faaliyetle-
rini sürdürmek için hazır hale ge-
tirildi. 9 Mart 2013 tarihinde dü-
zenlenen bir açılış kutlamasıyla 

kapılarını üyelerine ve vatandaşla-
ra tekrar açan Atatürkçü Düşünce 
Derneği, açılış akşamı için ünlü ti-
yatrocu Levent Kırca’yı ve tiyatro 

ekibini de ağırladı. “Azınlık” isim-
li oyunu izleyen konuklar Levent 
Kırca ile yapılan konferansta sanat-
çıyla sohbet imkanı da buldu. 

AADD tekrar faaliyette 
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Viyana Atib Genel Mer-
kezi'nin 15 Mart 2013 ta-
rihinde hazırlamış olduğu 

“Türkülerde Tarih’’ adlı prog-
ramla Çanakkale Şehitleri anıla-
rak, Çanakkale Zaferi kutlandı. 
Program, Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ile başla-
yarak İstiklal Marşı’nın topluca 

okunması ile devam etti.  Atib 12 
Din Görevlisi Selim KALKAVAn 
tarafından şehitlerimizin ruhu-
na Kuran-ı Kerim okundu. Atib 
Genel Başkanı ve Din Hizmetleri 
Müşaviri Fatih Mehmet Karadaş, 
Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin 
v e  V i y a n a  B a ş k o n s o l o s u 
İbrahim Mete Yağlı törende ha-
zır bulundu. 

15  y ı l d ı r  V i y a n a  İ ş ç i 
Odası (Arbeiterkammer) 
B a şk a n l ığ ı n ı  y ü r üten 

Herbert Tumpel, Mart ayı ba-
şında görevini “vida” adlı iş-
çi sendikası başkanı Rudolf 
Kaske’ye devretti. Yapılan se-

çimde, Kaske, 170 oyun 138’ini 
alarak oyların yüzde 83,13’ü 
ile başkan oldu. Veda konuş-
ma sı nda Av u st u r y a’da İ şç i 
Odası’nın çalışanlar için elde 
ettiği başarılardan bahseden 
Tumpel, Almanya’da hala as-

gari ücretin ne olacağı tartış-
maları sürerken, Avusturya’da 
asgari ücretin çoktandır 1.000 
euro’da sabitlendiği, bunu ge-
lecekte yapılacak çalışmalar-
la 1.300 euro’ya çıkarmak is-
te d i k le r i n i  b e l i r t t i  ve  İ ş ç i 
Odası’nın Avusturya’nın eko-
nomisini bu zorlu süreçte sta-
bil tutmak için kendilerinin de 
yoğun bir çaba harcadığını an-
latırken, çalışma arkadaşları-
na teşekkür etti. 

Çanakkale şehitleri 
Viyana'da anıldı

15 yıldır Viyana İşçi Odası (Arbeiterkammer) 
Başkanlığını yürüten Herbert Tumpel, Mart ayı 
başında görevini “vida” adlı, 148.000 üyeli işçi 
sendikası Başkanı Rudolf Kaske’ye devretti. 

Dev elektronik eş-
ya mağazalar zin-
ciri niedermeyer if-

las ediyor. 29 milyon euro 
borcu bulunan mağaza-
lar zinciri için çalışan 580 
kişi işini kaybetti, 98 şu-
beden 53'ü şimdiden ka-
pandı. Viyana'nın en es-
ki işletmelerinden biri olan 
niedermeyer'in iflas bay-
raklarını ise 2 nisan'da APA 
üzerinden yayınladıkları bir 
basın bildirisiyle KSV çekti 
ve işletmenin resmi olarak 
28,8 milyon euro borcu ol-
duğu belirtildi. Uzmanlara 
göre ise bu tamamen bir 
“yönetim” problemi, çünkü 
Avusturya piyasasında “her 
şey yolunda gidiyor.” Bu yı-
lın Viyana'da gerçekleşen 
veya gerçekleşebilecek en 
büyük iflası olarak görülen 
olayın sebepleri olarak şu-
belerin kör noktalarda ko-
nuşlanması, yönetimin iş-
levsiz ve ürünlerin yetersiz 
olması gösterildi. 

niedermeyer 
iflas etti

Alevi – Sünni birliği için 
hayatını adamış bir insan 
olarak anılan Almanya 

Alevi İslam Birliği Başkanı Alişan 
Hızlı yakalandığı kanser hastalı-

ğı nedeniyle 64 yaşında hayatı-
nı kaybetti. Solingen Wald DİTİB 
camiinde cenaze namazı kıla-
nan Alişan Hızlı'yı son yolcu-
luğuna uğurlamak isteyen bin-

lerce Türkiye göçmeni bir araya 
geldi. "İncinsen de incitme" ah-
laki prensibini benimsemiş, ehli 
Beyt sevgisiyle dolu bir insan 
olarak tanınan;  "Cami de bizim 
Cemevi de bizim, Ramazan da bi-
zim, Muharrem de bizimdir" şia-
rını birlik ve dayanışma için ken-
dine esas alan Alişan Hızlı'nın 
cenazesinde sevenleri gözyaş-

la r ı na boğ uldu. 
Törende söz alan 
Berlin Büyükelçisi 
H ü s e y i n  A v n i 
Karslıoğlu "Hem 
Alevi hem de Sünni 
kesimden sevenleri 
çoktu. Fiili ve fizi-
ki baskılara maruz 

kalmasına rağmen hiç geri adım 
atmadı. 'Dönen dönsün, ben da-
vamdan dönmem" sözü bu dik 
duruşunun ifadesiydi" şeklinde 
konuştu. 

Alişan Hızlı son yolculuğuna uğurlandı

Viya na A lev i Toplumu 
Derneği’nin 6 nisan 2013 
Cumartesi tarihinde dü-

zenlediği  “edebiyat Akşamları” 
etkinliğine Türkiye göçmenle-
rinin ilgisi yoğun oldu. Hasan 
Aslan’ın moderatörlüğünü üst-
lendiği akşama erdal Koç da mü-
ziğiyle eşlik etti. 

Edebiyat akşamları

Österreich gazetesi-
nin haberine göre 
Raiffeisen Bankası 

ve Holding’i genel mü-
dürü; Uniqa ve Viyana 
Havaalanı gibi pek çok iş-
letmenin danışmanlığını 
üstlenen erwin Hameseder 
3 nisan günü Porsche 911 
model arabasıyla A22 oto-
banında 45.000 euro ha-
sarlı bir kaza yaptı. Kış 
lastikleri yerine normal las-
tik kullanan Hameseder 
Uniqa’nın da kardeş şirketi 
olan Raiffeisen Sigorta’dan 
hasarının karşılanması-
nı istiyordu. 15 nisan ta-
rihine kadar kış tekerleği 
kullanma zorunluluğu do-
layısıyla normal şartlarda 
sigortanın bu ücreti öde-
mesi mümkün değildi an-
cak Raiffeisen Sigorta’dan 
hasarın karşılanmasını is-
tediği bildirildi. Hasarının 
karşılanmasını talep etmesi 
üzerine yapılan eleştirilere 
Hameseder APA üzerinden 
cevap verdi. Sigorta şirke-
tinden hiçbir şekilde pa-
ra talep etmediğini vurgu-
layan Hameseder “Aksine, 
benim geçirdiğim kazanın 
da normal prosedüre ve en 
katı ölçütlere göre değer-
lendirilmesini, objektiflik 
adına bağımsız çalışan bi-
lirkişiler tarafından da du-
rumun incelenmesini talep 
ediyorum. Sigortanın vere-
ceği her türlü karar kabu-
lümdür” şeklinde konuştu. 

Raiffeisen 
genel müdürü 

şaşırttı 

Vi y a n a  Ta l e b e l e r 
B i r l i ğ i - W S V  1 5 
Mart 2013 tarihin-

de Viyana Üniversitesi Ana 
Yerleşkesi'nde Türkiye'den 
misafir akademisyenleri 
ağırladığı bir panel düzenle-
di. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
Prof. Dr. erol Özvar, Dr. İhsan 
Ayal'ın katılımıyla gerçekle-
şen panelin açılışını İbrahim 
Yavuz yaptı. Konuşmacılar 
Sanayi Devrimi, Aydınlanma 
Çağı ve Osmanlı hakkında 
konuştu. 

WSV'den 
panel 

Rudolf Kaske
İşçi Odası’nda yeni başkan Dev elektronik 

eşya mağa-
zalar zinciri 
Niedermeyer 
iflas ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Almanya Alevi İslam 
Birliği Başkanı Alişan Hızlı'yı son yolculuğuna uğurlamak iste-

yenTürkiye göçmenleri tek yürek oldu, binlerce kişi cenaze nama-
zının kılınacağı Solingen DİTİB Wald Camii'nde bir araya geldi. 
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Beş diyabet hastasından 
dördü, kan şekerinin ol-
ması gerekenin altına düş-

mesi durumunun nasıl bir şey 
olduğunu bilir. Konsantrasyon 
düşer, insan terlemeye başlar, tit-
reme hissedilir ve huzursuzluk 
başlar. Kandaki şeker olması ge-
rekenin altında olduğu için beyin 
ve diğer organlar olması gerektiği 
gibi çalışamaz. 

Diyabetler arasında bu durum 
“hipoglisemi” olarak adlandırılır 
ve diyabetin en korkutucu komp-
likasyonlarından biridir. Bu kö-
tü durumla başa çıkabilmek için 
doktorlar bir hipoglisemi günlü-
ğü tutulmasını tavsiye ediyor. 

Günlük tutarak kan şekerini-
zin neden düştüğünü, ne gibi 
semptomlar görüldüğünü ve 
doğru reaksiyonun ne olaca-
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Özellikle Tip 2 diyabet has-
talarının hayatlarına çok 
daha sağlıklı devam ede-

bilmeleri için spor büyük bir önem 
arz ediyor. Ancak doğru spor tipi-
ni seçmek de bir o kadar önemli. 
Spora başlamadan önce diyabet 
hastalarının mutlaka doktorları-
na başvurarak sağlık durumları-
nı kontrol ettirmeleri gerekiyor. 
“Diyabetliler spora başlamadan 
önce mutlaka doktora gitmeli. 
Doktorlar her hastaya göre ayrı 
bir çalışma temposu önerecektir. 

Özellikle fazla kilolu kişilerin spor 
sırasında oluşabilecek eklem ra-
hatsızlıklarına karşı dikkatli ol-
maları gerekiyor ” şeklinde hasta-
ları uyaran diyabetolog Dr. elmar 
Jaeckel uygun ayakkabı seçimine 
de dikkat çekiyor. Spor kalp ve do-
laşım sistemi üzerinde pozitif bir 
etki yaparak hücrelerin insülin 
hassasiyetini yükseltiyor ve böy-
lece vücut daha az insüline ihtiyaç 
duyuyor. Diyabet hastaları sporla 
insülin oranlarını büyük ölçüde 
stabilize edebiliyor. 

Hangi tempoda 
spor yapacağım? 

Doktorunuz hangi sporu önerir-
se önersin, spor temponuzu ya-
vaş yavaş artırmanız önemli. 
Ani şeker düşüklüklerine ma-
ruz kalmamak için dikkatli ol-
mak gerekiyor. Kandaki şeker 
dalgalanmalarına karşı da dik-
katli olmak gerekiyor. Spor ya-
panların yanlarında bir miktar 
üzüm şekeri bulundurmaları 
öneriliyor. 

Her geçen gün tedavisi ol-
mayan diyabet hastalığı-
na sahip çocuğun sayısı 

artıyor. Diyabetli çocuk ebeveyn-
lerinin sorumluluğu ise oldukça 
büyük. Çocuğun ve ailenin hayat 
kalitesini yüksek tutmak için dik-

kat edilmesi gereken birtakım 
hususlar bulunuyor. Günlük şe-
ker ölçümleri, insülin iğneleri, 
karbonhidrat hesabı, araştırma 
ve teknikler günümüzde ne ka-

dar gelişmiş olursa olsun diyabet 
hastalarının günlük hayatlarının 
bir parçası. Ancak yeni gelişme-
lerle diyabetli gençler de normal 
bir hayat sürebiliyor. Yalnızca ai-
lenin, öğretmenlerin ya da çocuk-
larla ilgilenen kişilerin diyabet 

hakkında ayrıntılı bilgi sahibi ol-
ması gerekiyor. Diyabet terapile-
rine güvenmenin, uzmanlardan 
yardım almanın bu yükü azalta-
cağının bilincinde olmak yeterli. 
Diyabetli çocuk sahibi ebeveyn-
lerin çevrelerindeki kişileri de bu 
konuda bilgilendirmeleri, diya-
betli çocukların okulda veya bu-
lundukları çevrede dışlanmala-
rına da engel olmak adına önem 
taşıyor. 

Baharda spora başlayın

Diyabetik ayak 
sendromu 

Diyabetli hastaların has-
tanelere başvurma se-
beplerinin yüksek bir 

yüzdesini ayak sorunları oluş-
turuyor. Diyabetik nöropati 
birçok diyabet hastasında ya-
raların oluşmasına sebep olur. 
Diyabet hastalarında nöropati 
çok farklı 
şekillerde or-
taya çıksa da 
sıklıkla görü-
len şekli önce 
ayaklardadır. 
G e n e l l i k l e 
ayak parmak 
uçlarında ka-
rıncalanma 
ve uyuşma 
h i s s e d i l i r . 
Başlangıçta 
ara sıra or-
taya çıkan şikayetler zamanla 
sabit hale gelir. Uzun zaman 
sonra ayaktaki şikayetler o ka-
dar artar ki, ayakkabının sıktı-
ğını, suyun sıcaklık derecesi, 
yaraların verdiği acı fark edil-
mez hale gelir. Diyabetik nöro-
pati ile şeker hastalarının ayak 
derileri nemini kaybederek ku-

rur, deride çatlaklar ve yaralar 
meydana gelir. Diyabetik has-
talardaki büyük çaplı damar-
larda meydana gelen bozul-
malar bu yaralara sebep olur. 
Uygun olmayan ayakkabılar, 
yanıklar, sert cisimler, tırnak 
bozulmaları, nasırlaşma, deri-

deki çatlaklar da 
tetikleyici etken-
lerdir. Diyabet 
tedavisi sırasın-
da meydana ge-
len sinir sistemi 
b o z u k l u k l a r ı 
acının hissedil-
memesine sebep 
olur ve ileri de-
recelerde artık 
hissedilmeyen 
ayak lezyonları 
meydana gelme-

ye başlar. Diyabet hastalarının 
yüzde 30’unda bu damar veya 
sinir sistemi bozuklukları se-
bebiyle diyabetik ayak send-
romu ortaya çıkar. Tedavisi 
için mutlaka diyabet merkez-
lerinde endokrin uzmanlarıyla 
birlikte çalışan podologlara 
başvurulmalıdır. 

Hipoglisemi tehlikesini 
nasıl düşürürüm? 

Diyabetimi 
nasıl tedavi 

ederim? 

Viktor Jörgens, Mo-
nika Grüßer, Peter 
Kronsbein ve Vedat 

Çorlu’nun kaleme aldı-
ğı “Diyabetimi nasıl teda-
vi ederim” adlı Türkçe kitap 
ile Tip 2 diyabet, insülin iğ-
neleri, tedavi programları 
ve daha birçok konuda bilgi 
edinebilirsiniz.  Kitap www.
kirchheim-shop.de adresin-
den sipariş edilebilir. 

Kirchheim-Verlag, Mainz, 
142 Seiten, 25. Auflage, 2010, 
ISBN 978-3-87409-506-8

Özellikle Tip 2 diyabet has-
talarının hayatlarına çok 
daha sağlıklı devam ede-
bilmeleri için spor büyük 
bir önem arz ediyor. Ancak 
doğru spor tipini seçmek 
de bir o kadar önemli. 

Çocuklarda ve 
gençlerde diyabet 

Diyabetli hastaların hastanelere baş-
vurma sebeplerinin yüksek bir yüzdesi-
ni ayak sorunları oluşturuyor. Diyabe-
tik nöropati birçok diyabet hastasında 

yaraların oluşmasına sebep oluyor. 

Çocuk yetiştirmek hiçbir anne baba için kolay 
değil, ancak diyabetli çocuk yetiştirmek çok daha 

fazla dikkat gerektiriyor. 

ğını daha iyi kestirebilirsiniz. 
İlaçlarla bu sorunu çözebile-
ceğiniz gibi kısa vadeli çözüm-
ler için yanınızda üzüm şekeri 
gibi karbonhidratlar da taşıya-

bilirsiniz. Unutulmaması gere-
ken şey, kan şekerinin ani bir 
şekilde olması gerekenin altı-
na düşmesinin hayati tehlike 
taşıdığıdır. 



bezahlte anzeige


