
■ 11. Ekim  Viyana seçimi: 
Vatandaş rahatsız  S. 2

■ Rutubetli Belediye evi 
mahvetti  S. 24

■ Vatandaş hangi partiye 
kırgın ?  S.16

YENI VATAN GAZETESI - Ausgabe 
169 - Temmuz - Juli 2015 - Kostenlos 
P.b.b. - PLUS.ZEITUNG 10Z038438P 
UNABHÄNGIG - Neue Welt Verlag 
1010 Wien - „Nicht Retournieren“

Yazın Tuna 
gemisiyle   
dinlenmeye 
davet! S.15



Temmuz 2015 – SAYI 169         2 3         Temmuz 2015 – SAYI 169 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

11. Ekim 2015 Viyana 
Eyalet ve Belediye se-
çimleri nedeni ile  Der 

Standard, Krone, Kurier, Die Presse 
gazetelerinin yayınladıkları  seçim 
anketleri SPÖ ve ÖVP açısından 
hiçde iç açıcı değil.  SPÖ ve ÖVP´de 
ciddi oy kayıpları var. Uzmanları 
tarafından yapılan seçim araştır-
maları ne diyor? SPÖ Viyana ge-
lecek hafta seçim olsa yüzde 9 oy 
kaybederek, ancak yüzde 35 oy 
alabileceği tahmin ediliyor. SPÖ 
Partisinin bu kadar oy kaybetme-
sine neden olan kişiler, davranış-
lar ve siyasetler nedir? Bir zaman-
lar yüzde 50 oy alan SPÖ Partisinin 
oyları yüzde 35 ve  40 arasına düş-
mesi son iki ayda durdurulabilir 
mi? FPÖ Partisinin oylarını yüzde 6 
yükselterek yüzde 32’e yükseltmesi 
bekleniyornuş. ÖVP yüzde 2 kaybe-
derek yüzde 12, Yeşiller Partisi ise 
yüzde 1 artırarak yüzde 14 civarın-
da oy alacağı tahmin ediliyor. Neos 
adlı partinin yüzde 6 oy ile Viyana 
Eyaleti Parlamentosu‘na ilk defa 
girmesi bekleniyor. Bunların hepsi 
ciddi seçim  analizcilerinin birçok 
kişi ile yaptıkları birebir konuşma-
lardanb alınan cevablara dayandı-
rılan  seçim 11. Ekim tahmini. 

ÖVP’nin işi çok zor 

ÖVP’nin oyların yüzde 12‘sini bi-
le zar zor alacağı, tüm analizle-
rin ortak görüşü. ÖVP’nin alacağı 
oyun en fazla yüzde 10 ile 12 ara-
sı olmasının baş nedeni, kendi iç-
lerinden çıkan Neos adlı partinin 
yanında, göçmenlerin bu seçim-
lerde ÖVP’ye oy verme eğiliminin 
çok düşük olması. Kısaca başta 
Türkiye göçmenleri olmak üzere 
birçok göçmen kesimin Hırıstiyan 
Demokrat ÖVP’ye oy vermek için 
motivasyonu yok. Dugusal bağın 
sıfır olduğu görülüyor. Esnaf ve 
işadamı SPÖ’de yaşadığı hayal kı-
rıklığından dolayı  ÖVP’nin için-
de sadece yüzeysel gözüküyor. 
Yok aile, yok dindar Hıristiyan 
Demokrat ÖVP sloganları mu-
hafazakar ve sol görüşlü Türkiye 
seçmeninin ilgisini çekmiyor. 
ÖVP’nin seçilecek hiç bir yerden 
ne Türk, ne Sırp, ne de Hırvat asıl-
lı aday göstermesi garip karşılanı-
yor. Bir türlü halk ile teması olan, 
dolandırıcı olmayan, eğitimli ve 
görgülü bir göçmen bulamamaları 
dikkatlerden kaçmıyor. ÖVP içinde 
tercihli oy ile Viyana Eyaleti seçim-
lerinde Türkiye göçmeni adayların 

arka sıralarda olmaları da insanları 
düşündürüyor.  ÖVP elindeki kay-
nakları iyi değerlendiriyor mu? Bu 
konuda camii veya esnaflar ara-
sında adı Avusturya Halk Partisi 
olan siyasi oluşumun ayrıca ken-
di samimiyetinin sorgulanması ge-
rekmiyor mu diyenler çoğunlukta. 
Oportünist, ünvan ve para peşin-
de, kendi toplumunu düşünme-
yen networkcu avukat, işadamları 
ve camii odaklı kişiler ile bu iş bu 
güne kadar olmadı.  ÖVP herhal-
de bunlar ile pazara kadar iş olur 
ama mezara kadar olmaz diye dü-
şünüyor. Karşılıklı samimiyet ge-
rekli. Allah iki tarafında yardımcı-
sı olsun...

SPÖ´ye kendi içindekiler 
zarar veriyor

Viyana Eyalet seçimlerinde bu gü-
ne dek devamlı SPÖ Partisine oy 
veren Türkiye göçmenleri, bu se-
çimlerde çok düşünceli ve dert-
liler. Kiminle konuşsak SPÖ 
Partisi’ne bu seçimlerde oy verme-
yeceklerini söylüyorlar. Üzücü...
Biz burada görevimizi yapıp ta-
banın sesini dile getirdiğimiz için 
telefonlara sarılıp fitne ve fesat-

lık yapmak yerine, nerede yanlış 
yaptık denmesini buradan dostca 
tavsiye ederiz.  Belediyenin küflü 
evlerinde oturanların seslerinin 
dinlenmemesinden  şikayet eden-
ler çoğalıyor. SPÖ Partisi’nin için-
deki Türkiye göçmenlerinin konu-
yu doğru tespit edip, raporlayıp 
çözüm üretmesi gerektiği konu-
sunda herkes hemfikir.   SPÖ hak-
kında en fazla şikayet edilen konu, 
parti içinde yer edinmiş Türkiye 
göçmeni siyasetçiler, bürokrat-
lar veya onların adına çalışan ki-
şiler. Türkiye’de sosyal demokrasi 
veya solculuk ile alakası olma-
yan ne kadar parti, kişi ve kuru-
luş var ise, Viyana’da SPÖ iktidar-
da olduğu için partinin içine girip 
para, ev, itibar, derneklerine süb-
vansiyon veya parti bültenlerine 
ilan kapmak istedikleri ortada. Bu 
yanlışlara son vermek gerekiyor. 
SPÖ siyasetçilerinin çoğunun va-
tandaşları aşağılaması, iş güç sa-
hibi kişilere sirkte aslan terbiyeci-
si ruhu ile ders vermesi ayrı trajik 
bir tiyatro. Bu insanları aşağılayan  
bakan danışmanları ve onu bunu 
arkadan oyan, ekmeği ile oynayan 
SPÖ’lü Türkiye göçmenleri tabii ki 
gerçek SPÖ değil, ama işte bu yüz-
den vatandaş 11 Ekim tarihinde oy 
vermeyeceğim diyor. Vatandaşın 
Häupl ve SPÖ Genel Sekreteri ile 
sorunu yok, ama son on 15 yılda 
din simsarlığı ve güç zehirlenmesi 
yaşayan Türkiye göçmenleri, SPÖ 
Partisi’nin başını fena halde be-
laya sokmuş durumda.  SPÖ ken-
di değerlerine ters kişi ve kurum-
lar ile işbirliği yaparak, bu güne 
kadar onlara oy veren sosyalist 
ve demokrat insanlara adeta bize 
oy vermeyin diyor. SPÖ’nün eski-
den savunduğu değerler ayaklar 
altında. SPÖ Partisi’ne gerçekten 
yıllardır gönül vermiş vatandaş-
lar, bu iki yüzlü, ahlaksız, başka-
larını ezen ve ayrımcılık yapanlar 
nedeniyle büyük bir hayal kırıklı-
ğı yaşıyorlar. „Bu SPÖ bizim bildi-
ğimiz, yıllardır oy verdiğimiz parti 
değil.“ diyerek, bu seçimde kar-
şı partilere oy verecek çok kişi var. 
Buna dur denilmesi gerekmiyor 
mu?  Vatandaş SPÖ konusunda 
çok dertli... Samimiyet kalmadı.  

11. Ekim Viyana seçimleri öncesi son analizler:

Vatandaş çok şikayetçi! 

SPÖ ve ÖVP niye düşüşte? SPÖ: %35, FPÖ: 
%32, Yeşiller:%14, ÖVP: %12, Neos: %6 FPÖ batan geminin 

mallarının peşinde !

FPÖ Partisi hiçbir şey yapmı-
yor. Sadece ülkeye gelen mül-

tecilere karşı çıkarak ülkemiz-
de yabancıları  istemiyoruz 
diyor. FPÖ doğu bloku başta ol-
mak üzere Romanya, Slovakya, 
Bulgaristan ve diğer ülke vatan-

daşlarının Avrupa Birliği üyesi 
olsa bile Avusturya’da çalışma 
müsaadesi veya yardım alması-
na popülistlik yaparak karşı çı-
kıyor. Yunanistan derhal ilk ön-
ce Avro’dan, sonra AB’den atılsın 
diyor. Bu arada FPÖ en başta 
Sırplar ve son aylarda Türkiye 
göçmenlerine saldırmıyor, tam 
tersine bizim için bir insanın 
hangi dinden hangi ırktan oldu-
ğu değil, karakteri, dürüstlüğü 
ve çalışkanlığı önemli diyerek oy 
avcılığı kokan sloganlar ile ade-
ta batan geminin mallarına göz 
kırpıyor. Durdurmak gerek. Ama 
nasıl? Bu  şikayet edilen leşlerle 
mi? FPÖ’nün önceden var olan 
Müslüman ve Türkiye göçmeni 
düşmanlığını sözde bırakması 
sonucunda,  birçok yabancının 
protesto olarak FPÖ’yü seçebile-
ceğini burada dile getirmek zo-
rundayız.  FPÖ´ye yıllardır oy 
veren kesim SPÖ tabanındaki 
Avusturyalı’lar değil mi?  Burada 
SPÖ yönetiminin kendisine sor-
ması gerekiyor: Biz Türkiye göç-
menleri siyasetinde nerede yan-
lış yaptık? Bu yanlışlar yüzünden 
tabanındaki gerçek Avusturya 
vatandaşları ve Türkiye göçmen-
leri Avusturya vatandaşları ka-
çıyor. Bunu durdurmanın yolu 
saydamlık, dürüstçe problemle-

ri dile getirmek ve çözüm yolları 
bulmak. Unutulmaması gereken 
SPÖ sosyal ve demokratik bir 
partidir. Tüzüğü ve bu güne ka-
dar geçmişi bellidir. Bu değerleri 
sulandırmadan çözüm bulama-
dıkça SPÖ Partisi’nin işi zordur. 

Yeni Vatan Gazetesi olarak ka-
muoyunda esen rüzgarları du-
yurmak zorundayız. Yeniden baş-
langıç için bu güne kadar yapılan 
partileri para, ev, ünvan ve iş ta-
kibi için kullanan kişilerden siyasi 
oluşumlar kendilerini temizleme-
dikçe bu sorunlar devam edecek. 
Parti gücünü arkasına alarak düş-
manlık yapan Türkiye göçmenle-
ri bu partilere ve Türkiye göçmen-
lerine çok zarar verdi ve veriyor. 
Partiler işte bu kişilere Türkiye 
göçmenlerinin sorunlarını dev-
retmiş durumda. Çünkü Türkiye 
göçmenlerini gerçek manada cid-
diye almıyorlar. Üç beş rakı ve-
ya çay masasında veya elinde 
tespih ile kakari kikiri ile sami-
mi oldukları kişiler ile bu sorun-
lar en başta bela olmuş durum-
da. Samimiyetsizlik, iş takibciliğı 
ve iki yüzlülük  Viyana’da siyase-
tin adı olmuş durumda. Vatandaş 
sandık başında “Hicran hicran!”, 
diyen vicdanının sesini dinleye-
cek... Herşeyin hayırlısı.

Quelle: Der Standard

Bir Ramazan ayı daha sona 
ererken, tüm değerli oku-
yucularımızın Ramazan 

Bayramını içtenlikle kutlarız. 
Bereketi bol, hayrı çok olan 
Ramazan, yardım, bağış, rah-
met ve ihsan olarak gönüller-
de taht kurmuştur. Ramazanın 
taçlandırılması barışma gün-
leri olan bayram iledir. İster 
Musevilik ister Hıristiyanlık is-
ter ise mensubu olduğumuz 
İslam gibi tüm semavi dinle-
rin tek bir ortak mesajı  vardır. 
Barış, insan hakları, hayır için 
çalışmak ve bunlara ulaşmak 
için nefsle mücadele. İşte bu 

bayramda Yeni Vatan Gazetesi  
olarak 1999’dan bu yana mesa-
jımız olan  gelin samimi duygu-

larla kucaklaşalım ve barışalım 
diyoruz. Ama samimiyet birin-
ci şart. Çevremizde küs olduğu-

muz ve belki de incir kabuğunu 
doldurmayacak nedenlerle gö-
rüşmediğimiz insanları aramaya 
ve bayramda birlikte bir kahve 
içmeye davet ediyoruz. Özür di-
lenmesi gerekiyorsa ister adına 
büyüklük, ister hatayı kabullen-
me ve ders çıkarma diyelim, özür 
dileyelim. Herkes ama istisnasız 
herkes hatalarından ders çıkara-
rak barışsın diliyoruz. Tüm oku-
yucularımızın bayramı mübarek 
olsun, dostluk, barış ve dayanış-
ma hep kalplerimizin içindeki 
rehberimiz olsun. Barışa merha-
ba, birliğe merhaba, bayrama se-
lam olsun!

Ramazan Bayramımız 
kutlu olsun
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Tartışmalı “İslam Yasası” 
yürürlüğe girdikten son-
ra ilk kez bir dini bay-

ram kutlayacağız.  Mubarek 
Ramazan ayının hemen arefesin-
de kutlamaya hazırlandığımız 
Ramazan Bayramı’nda yeni yasa 
Avusturya’da çalışan işçilere ne gi-
bi haklar getiriyor veya neleri kısıt-
lıyor? Bütün bu soruların cevabını 
IGGÖ ( Avusturya İslam Cemaati 
Birliği ) Başkanı Dr. Fuat Sanaç ile 
konuştuk.

Dr.Sanaç bu bayramdan itiba-
ren Müslümanların bayram izni 

hakndalarını kullanabileceklerini 
söyledi ve “Ancak, bu izin işçi ve iş-

veren ile karşılıklı konuşarak hal-
ledilmeli. Çalışan, işverenine en 

az 1 hafta önceden bayram izni 
yapmak istediğini bildirmelidir. 
İşveren bu izni kullanmasına mü-
sade etmek zorundadır. Eğer çalı-
şan Müslüman haber vererek izni-
ni kullanırsa ve işveren sonradan 
buna itiraz edip iş aktini bitirme-
ye kalkarsa yasalar önünde işve-
ren haksız duruma düşer. Yani 
Bayram izni kullandı diye işçiye 
çıkış veremez. Ama dediğim gibi 
işveren ile karşılıklı anlaşmak çok 
önemli.” diyor. Bayram izni hak-
kını kullanmak isteyen çalışana 
izinde olduğu gün veya günler için 
maaş ödeme zorunluluğu olmadı-
ğının altını çizen Dr. Fuat  Sanaç, 
“Eğer işveren ücret ödemek isterse 
buna da engel yoktur. Bu mesele 
her iki tarafın karşılıklı anlaşma-
sıyla sonlandırılmalıdır.”, diyen 
Sanaç, “ Yine de işçi kardeşleri-
mizin bu konu hakkında işveren 
ile yazılı bir akit yapması uygun 
görülmektedir. En azından İki şa-
hit ile anlaşmayı belgelemek, hem 
Avusturya kanunları, hem de dini-
mizin gereğidir.”, şeklinde konuş-
tu. ( DHA, İhsan Ekici)

“Avusturya İslam Yasası” 
Ramazan Bayramı’nda izin hakkı 

 kullanabilecek miyiz?
Avusturya’da çalışan Müslümanlar için kritik bayram 

geldi çattı. Bayramda çalışacak mıyız, izin hakkımız var mı? 
Bayramlarda yeni yasa gereği ne gibi haklarımız var?

Genel konularda bilgi almak 
isteyenler Belediye Eğitim 
Müdürlüğü´nün ‘Schulinfo 

Wien’e 01/52525/7700 üzerinden 
ulaşabilirler.  Psiko-lojik konular-
da sorunları olanlar veya psikolo-
ji hakkında soru sormak isteyenler 
Belediye Eğitim Müdürlüğü’nün 
s u n duğu  O ku l  P s i ko l o j i s i 
Hizmeti’nden 01/52525/77533’ü ara-
yarak faydalanabilirler.

Tüm okullar 7. 
Eylül’de açılacak!

Bütün çocukların ilk okul günün-
den itibaren okula gitmesi mü-
himdir. Yasal okula gitme yüküm-
lülüğüne uymanız gerekmektedir 

•  çünkü okula gitmemek ha-

fif bir suç değildir, çocuğun 
gelişiminde olumsuz bir et-
ki yapar. Okulun ilk haftasın-
da önemli kararlar alındığı 
göz önünde bulundurulma-
lı: Örneğin sınıfların ve grup-
ların oluşumu, okul kitapla-
rının dağıtımı ve sınıf birliği 
için önemli olan ilk arkadaş-
lıkların kurulması.  Viyana 
Belediyesi Eğitim Müdürlüğü 
Başkanı Susanne Brandsteidl 
bu konuda şu ifadede bulun-
du: “Benim velilerden ricam, 
özellikle ilk okul günlerinde 
çocuklarına vakit ayırmala-
rı ve çocuklarını dinlemeleri. 
Çünkü böylece çıkabilecek ve 
çocukları okuldan soğutabile-
cek bazı sorunlar erkenden çö-
zülebilir.”

Tavsiyelerimiz:
Okul psikologlarının 

genel önerileri:

• Karne notlarını önemsemeden, 
velilerin çocuklarına sevgileri-
ni göstermeleri.

• Tatilde ders çalışmaya başla-
madan evvel, çocukların en az 
üç hafta boyunca dinlenmeleri, 
eğlenmeleri, oyun ve diğer faali-
yetlerle ilgilenmeleri gerekir.

• Ders çalışma süresi, çocuğun 
yaşına göre uyarlanmalıdır. 
İlkokula giden bir öğrenci gün-
de bir saat kadar ders çalışabi-
lir, ortaokulun sonlarına doğru 
bu süre günde beş saate kadar 
uzatılabilir.

• Ders çalışılması gereken gün-
lerde bile çocuğun dinlenmesi 
ve diğer faaliyetlerde bulunma-
sı önemlidir!

• Öğrencilerin emek ve çabalarının 
övülmesi mühimdir. Övgüler teş-
vik ederken, korku ve özgüven ek-
sikliği sağlıklı öğrenime engeldir.

Teklif:

Viyana Belediyesi Eğitim Müdü-
rlüğü, Viyana okuma sınavını ge-
çemeyen 4. Sınıf ilkokul öğrenci-
leri için bedava okuma kurslarını 
hizmetinize sunmaktadır: Okuma 
kursuna kayıt olmak için 01-
52525/77805 numarasını arayabi-
lir, veya isabella.herbst@ssr-wien.
gv.a’a E-Mail gönderebilirsiniz. 

Aman çocukları kırmayalım
Tatile giren çocukların ruhsal durumuna dikkat. Ne yapmalı ne yapmamalı? 200.000’inden 

fazla Viyanalı öğrenci yaz tatiline 3 Temmuz Cuma gününde girdiler. Tüm öğrenciler güzel bir 
tatil hakediyorlar! Karne notları pek iyi olmayan öğrencilere Belediye Eğitim Müdürlüğü 

( Stadtschulrat) şu hizmetleri sunmaktadır:



Temmuz 2015 – SAYI 169         616 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Viyana – Bundan bir ev-
vel Burgenland’ın Eyalet 
Başkanı Hans Niessl (SPÖ) 

sağcı parti FPÖ ile koalisyon yap-
tığından bu yana, SPÖ’nün sula-
rı durulmuyor.  Sosyaldemokrat 
bir parti olarak bilinen SPÖ’nün, 
aşırı sağcı FPÖ ile Viyana’da da 
işbirliği yapabilme ihtimali son 
zamanlarda sürekli gündem-
de. Burgenland’taki koalisyo-
nun SPÖ partisine genel olarak 
zarar verdiğini söyleyen Viyana 
Elayeti ve Belediyesi Başkanı 
Michael Häupl (SPÖ), kısa süre 
evvel kendi yaptıkları anketlerde 
tespit edilen  SPÖ Viyana partisi-
nin %3 oranlı oy kaybına değine-
rek, SPÖ’nün bu seçmenleri daha 
kaybetmediğini ve geri kazana-
bileceini vurguladı. Viyanalı’ları 
endişelendiren nokta ise, seçim-
lerin ardından Häupl emekli ol-
duktan sonra onun yerine geçe-
cek kişinin, Häupl gibi sözünde 
duran biri olmaması ihtimali.

Bu sebepten dolayı bu konu-
da Presse Gazetesi’ne açıklama 
yapan Häupl, “SPÖ Viyana’nın 
hiçbir başkanı FPÖ ile koalis-
yon yapmaz.”, ifadesinde bulun-
du. Kendisinden sonra Belediye 

Başkanı olabilecek tüm SPÖ 
adaylarının FPÖ ile koalisyon 
yapmaya kesinlikle karşı olduk-
larını vurgulayan Häupl, “Bizde 
Burgenland SPÖ başkanı Niessl 
gibileri yok.”, dedi. 

Yeşillerin liste başı adayı 
Maria Vassilakou ise, SPÖ’ye veri-
len her oyun, SPÖ-FPÖ koalisyo-
nunu destekleyeceğini iddia etti. 
7 Temmuz tarihinde yaptığı açık-
lamada, “Hiç kimse ertesi sabah 

FPÖ-SPÖ koalisyonu ile uyanıp 
uyanmayacağını bilemez. Çünkü 
Michael Häupl’un yerine kimin 
geçeceği daha belli değil. SPÖ 
Viyana’da da FPÖ ile koalisyona 
sıcak bakanlar var. SPÖ konusun-
da ben kendimi kandırmıyorum, 
en iyisi kimse kendini kandırma-
sın.”, ifadesinde bulundu.

Vassilakou’nun solcu SPÖ seç-
menlerine yönelik yaptığı uya-
rının, Yeşiller’e seçmen kazan-

dırmak amacıyla yapıldığı iddia 
edildi. Vassilakou sözlerine son 
olarak şunu ekledi: “Viyana’nın 
kozmopolit ve sosyal güvenceli 
bir şehir kalmasının tek garanti-
si, Yeşiller’e verilen oydur.” FPÖ 
kulislerinde ise Häupl´den son-
ra  Belediye Evlerinden sorumlu 
Michael Ludwig SPÖ Viyana´nın 
başına geçerse bizimle şartlar uy-
gun olduğunda koalisyon hükü-
meti kuracaktır deniyor. 

Koalisyon: Yeşiller, SPÖ, FPÖ
Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl, SPÖ’nün Viyana’da FPÖ ile kesinlikle işbirliği 

yapmayacağını temin etti. Viyana Yeşiller Partisi teşkilatı başkanı Vassilakou ise 11. Ekim 
2015 tarihinde Viyana Belediye (Eyaleti) Başkanlığı seçimlerinde SPÖ’ye giden her oyun, 

FPÖ-SPÖ koalisyonunu desteklediğini iddia etti. Ortalık karıştı. Son beş yıldır Viyana 
Eyaleti Hükümetini Yeşiller Partisi ve SPÖ yönetiyor. FPÖ sağcı bir parti olmasına rağ-

men,  Türkiye göçmenlerinden ve tüm göçmenlerden ayrıca oy kapmak istiyor.



Temmuz 2015 – SAYI 169         8 9         Temmuz 2015 – SAYI 169 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Avusturya’da Denizbank 
adl ı  bankada hesabı 
olan  Heinz Peter E. isim-

li Avusturyalı müşterilerinin ban-
ka hesabından 220.000 Avro para 
çaldıktan sonra, Heinz’i işbirli-

ğiyle öldürmek ve cesedini parça-
lara ayırmakla suçlanan Ferhat K. 
Ve Halil K. adlı bankacıların da-
vasına temyiz hakkının tanınıp 
tanınmayacağı henüz belli de-
ğil. Bu dava çerçevesinde yapılan 
araştırmalarda son olarak Mur 
nehrinde Heinz Peter E.’nin vücu-
dundan ayrılmış ve betonlana dö-
külmüş kafası bulundu. Dava son 
aylarda Avusturya basınında bir 
banka müşterisinin tarihte ilk de-
fa vahşice iki bankacı tarafından 
öldürülmesi nedeni  resimli ve de-
tarylı bir şekilde sıkça konu oldu.

Krone Gazetesi’nde Deniz 
Bank’ta çalışan iki Türk  banka-
cının 54 yaşındaki Avusturyalı 
zengin müşterilerini önce dolan-
dırdıkları, hesaplarındaki akış-
larda bir sorun olduğu hakkında 
şüpheye düşen müşteriyi boğup, 
cesedini parçaladıkları ve daha 
sonra nehre atmak suretiyle orta-
dan kaldırdıkları iddia edilirken, 
olaya bankacılara yardım eden 
üçüncü Çeçen asıllı bir kişinin de 
karıştığının ortaya çıktığı yazıl-
mıştı. İki sanığının avukatları bu 
Çeçen asıllı kişinin asıl suçlu ol-
duğunu ve iki sanığı bu işte kul-
landığını iddia etmişlerdi. Çeçen 
asıllı kişi bu  güne kadar buluna-
madı.  

Avusturya basınında iki sa-
nığın Türk asıllı olması ve bir 
Türk bankası üzerinden böyle 
bir vahşetin haber olarak başta 
Kurier, Krone, Österreich, Kleine 
Zeitung, Heute  ve hatta Alman 
Bild gazetesinde olmak üzere 
birçok yerde yayınlanmasının, 
Türkiye göçmenlerinin imajına 
ve Türk Bankacılığına gölge dü-
şürdüğü iddia edildi.  Avusturyalı 
müşterinin parasına banka çalı-
şanları tarafından el koyulması-
nın dışında müşterinin en kötü 
korku filmlerini bile aratmayacak 
şekilde  vücudunun her parçası-
nın dilim dilim kesilerek, kafası 
dahil bir betonun içine ayrı ayrı 
atılıp dondurularak  Mur nehrine 
atılıp yok edilmesininin çok daha 
önceden sorumlular tarafından 
neden tespit edilip durdurulma-
dığı kamuoyunun, Avusturya ba-
sınının ve polisin sorduğu sorula-
rın arasında. 

Deniz Bank çalışanları 
davası sonuçlandı!

Wien- Avusturya’da Deniz Bank’ta parasını yönettikleri müşte-
rilerinin hesabındanki parayı izinsiz kullanan, müşterileri bunu 
farkettiğinde onu öldüren, daha sonra parçalayan ve Mur nehri-
ne atan iki Türk bankacının mahkeme davaları geçtiğimiz hafta 
sonuçlandı. Yargıcın sanıkların suçu beraber işlediklerini ifade 
ettiği mahkeme kararında,  Deniz Bank’ın çalışanlarından 30 
yaşındaki sanık Halil K. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
Deniz Bank’ın çalışanlarından 24 yaşındaki Ferhat K. için ise 19 
yıl hapis cezası öngörüldü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan 
Halil K.’nın avukatı ise suçlamaları kabul etmiyerek temyiz talep 
etti. Peki olay nasıl nasıl gelişmişti ?
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Anadolu Ajansı’nın verdi-
ği habere göre Avusturya 
Türk İslam Birliği (ATİB) 

Genel Başkanı Mehmet Fatih 
Karadaş, ülkede 1912’de kabul 
edilen İslam Yasası’nın yenilen-
diğini ve 33 maddelik yeni bir 
İslam Yasası çıkarıldığını be-
lirterek, “Maalesef bu yasada, 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
görevlilerinin gelmesine engel 
teşkil eden maddeler var” de-
di. Karadaş yaptığı açıklamada, 
Avusturya’da özellikle son yıl-
larda Türkiye’ye karşı bakış açı-

sının olumlu bir konuma gel-
diğini, İslam’ın resmi din olarak 
kabul edildiğini ancak İslami hiz-
metler ve cami hizmetleri nokta-
sında sıkıntı çektiklerini söyle-
di. Avusturya’da, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca açılan 72 cami bu-
lunduğunu, özellikle minare ve 
kubbe yapımında bir cami mimari-
sini anımsatacak çalışmalarda so-
run yaşadıklarını söyledi. Karataş, 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde ol-
duğu gibi burada da ezanın dışarı-
ya verilemediğini belirterek, “Hiç 
mi güzel yanları yok. Elbette var. 

ATİB “İslam Yasasını” Anayasa
mahkemesine taşıyor!

Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Fatih Karadaş, ülkede 1912’de kabul edilen İslam 
Yasası’nın yenilendiğini ve 33 maddelik yeni bir İslam Yasası çıkarıldığını belirterek, yasayı dava 
edeceklerini ifade etti. Avusturya İslam Cemiyeti başkanı Fuat Sanaç´ın, katıldığı ATİB iftar yeme-
ğini Facebook sayfasında kendisine karşı çıkanların yanında  gülümseyerek paylaşması dikkat 
çekti. Masada oturan Avusturya Milli Gorüş eski başkanı Muhammed Turan, yeni İslam yasasına 
Müslümanların Avusturya’da 11 Eylül’ü diyerek sert bir şekilde karşı çıkmıştı.  IGGÖ başkanı Fuat 
Sanaç’ın  yeni yasaya ilk önce,“Hayatımın en kötü günü” sözleriyle hayal kırıklığını ifade ederek  karşı 
çıkması ve daha sonra destek vermesi basında günlerce haber olmuştu. 

Güzel ilişkilerimiz, güzel dostluk-
larımız var” dedi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı olarak sadece ATİB ça-
tısı altında hizmet ettiklerini ak-
taran Karadaş, “Bizden kim hiz-
met isterse, hangi dernek hangi 
federasyon hangi kuruluşun adı 
altında olursa olsun, camilerimi-
ze Diyanet İşleri Başkanlığımız 

imam göndermektedir. Bu, ülke-
mizin devletimizin artık uluslara-
rası planda bakış açısının ne ka-
dar genişlediğinin göstergesidir” 
ifadelerini kullandı.

Avusturya’da İslam Yasası’nın 
yürürlüğe girdiğini anımsatan 
Karadaş, şöyle dedi:

“1912’de kabul edilen bir ya-
sa vardı, yenilendi. 33 madde ile 
yeni bir İslam Yasası çıkarıldı. 
Maalesef bu yasada, Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın görevlilerinin 
gelmesine engel teşkil eden mad-
deler var. Biz bunun değiştiril-
mesi için Anayasa Mahkemesine 
başvuracağız. Bir netice ala-

mazsak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne gideceğiz. Yasa, 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın gö-
revlilerinin buraya gelmemesi adı-
na kurgulanmış. Evrensel insan 
haklarına göre, her millet kendi 
dilinden din eğitimi almak ve bu-
nunla ibadetini yapmak özgürlü-
ğüne sahiptir.”

Fatih Karadaş

Quelle: Haberjournal

Quelle: Haberjournal
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Viyana – Viyana’nın en fazla yabancı göç-
men nüfusunun yaşadığı Ottakring sem-
tinde bulunan Brunnenmarkt’ın (Brunnen 

pazarı) çevresinde çalışan  Türk gastronomların 
şu sıralar konuştukları tek konu, Viyana polisinin 
Brunnenmarkt’ın etrafında yaptığı uyuşturucu 
baskınları, yakalama metodları ve yakalananla-
rın sonra serbest bırakılması.  Brunnenmarkt’taki 
cadde kaldırıldığından ve caddenin yerine kal-
dırım inşa edildiğinden beri, etrafında bir çok 
restoran ve kahve açıldı. Bununla beraber 
Brunnenmarkt’taki kira fiyatları da yükseldi. 

Polis ve ilgili diğer makamlar, Viyana’daki 
uyuşturucu ticaretine karşı aldıkları tedbirleri ar-
tırmaya başladılar. Eyalet Kriminal Dairesi iki 
haftadan beri özellikle Brunnenmarkt’ta yapılan 
uyuşturucu ticaretini engellemek için çeşitli bas-
kınlar düzenliyor. 9 Temmuz Perşembe günü bü-

yük bir baskın yapan narkotik polisi, bu baskın 
sırasında 36 şüpheliyi tutukladı ve 50 ihbarda bu-
lundu. Tutuklanan kişilerin küçük miktarlarda 
uyuşturucu bulundurdukları bildirildi. 

Narkotik polisi bu operasyonlarla hem uyuş-
turucu satıcılarını, hem de uyuşturucu satın alan-
ları o çevreden uzaklaştırmayı planlıyor. Polis, 
Brunnenmarkt’ta yapılan operasyonlarda sert 
uyuşturucu ticaretinden çok, esrar ve haşiş kulla-
nımına karşı önlem aldıklarını açıkladı. Bu sebep-
ten dolayı polis operasyonlarının, büyük uyuştu-
rucu ticareti yapan tehlikeli uyuşturucu mafyasını 
değil, yanında küçük miktarda uyuşturucu bu-
lunduran ve çoğunluğu göçmen asıllı kişileri tu-
tuklamayı hedeflediği tahmin edilmekte.  Türk es-
naf bu satıcıların pazarın atmosferini bozduğunu, 
ilk önce gençleri hafif uyuşturucu sonra eroin gibi 
sert uyuşturuculara alıştırabileceğini ifade ederek 

Türk esnaf derneklerinin siyasetçiler üzerinden 
baskı  yapmasını istediler. SPÖ ve ÖVP’ye yakın 
esnaf derneklerinin bu konuda hiç bir şey yapma-
dıklarını, hele hele Türk derneklerin hiç ilgilenme-
diklerini belirten esnaf, yaka silkiyor. 

Viyana’nın ünlü Brunnenmarkt Pazarı’nda ciklet satar gibi hafif 
uyuşturucu satan daha çok mülteci ve göçmen vatandaşların 
didindiği Pazar’da Türkiye göçmeni esnaflar şaşırmış durumda. 
Onlarca satıcının elinde artık marka olmuş  “antika cep telefonu’’ 
dedikleri eski telefonlar ile dolaşan satıcılara karşı polis savaş 
açmış durumda. Sorun tutuklandıktan kısa süre sonra satıcılar 
tekrar serbest bırakılıyor olması. Viyana Eyalet Kriminal Dairesi 
uyuşturucu satıcılarına karşı daha sert tedbirler almaya başladı! 

Uyuşturucu satıcıları yaka silktirdi

Brunnenmarkt’ta 
uyuşturucu ope-
rasyonu. Partiler 
ve dernekler hiç 
bir şey yapmıyor.
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‚MS Kaiserin Elisabeth‘ 
i s i m l i  ge m i m i z l e 
Viyana’dan Bratis-

lava’ya yapacağımız yolculuk 3 
saat 15 dakikada sürmektedir. 
420.000 nüfuslu, Pressburg’un 
ayağındaki şehre lezzetli yemek-
ler, ince düşünceli çalışanlarımız 
ve muhteşem bir manzara eşli-
ğinde adeta bir macera yaşar gibi 
ulaşacaksınız. Seyahat sırasında 
koşuşturma olmadan, direk güver-
tedeki şezlonglardan, bir zaman-
lar Keltler’in yaşadığı Braunsberg 
dağını, yemyeşil doğanın tam or-
tasında bulunan Slovakya’nın 
milli anıtı Devin Kalesini ve Tuna 
nehrinin kıyısındaki Bratislava 
şehrinin harikülade manzarasını 
göreceksiniz.  

Görülmeye 
değer yerler:

Slovakya’nın başkentinde bir çok 
enteresan tarihi yapıt vardır: Milli 
galerinin bulunduğu Primatial sa-
rayı, belediye binası, çeşitli saray-
lar, Matthias Kilisesi ve özel sergi 
açan Bratislava Kalesi ziyaret ede-
bileceğiniz yapıtlardan sadece bir 
kaçı. Ucuz fiyatlı ve şehri daha da 
güzelleştiren kahvelerde oturup 
dinenebilirsiniz. 

600 kişil ik ‘MS Kaiserin 
Elisabeth’ vapuru ile günlük gezi 
ücreti € 46,50’dan başlıyor. Bu üc-
rete Viyana-Bratislava-Viyana yol-
culuğu, kahvaltı, öğle yemeği ve 
akşam menüsü dahildir. 

Tur hakkında bilgi edinmek is-
tiyorsanız, bize direk ulaşabi-
lirsiniz: 

Donau Touristik/Fatma Klimenta, 
Lederergasse 4–12, 4010 Linz, 

Tel: 0732/20 80 39
kaiserin@donautouristik.com

www.donau-reisen.eu 

Tuna gemisi ile Bratislava‘ya

Tuna Nehri üzerinden Bratislava’ya 
muhteşem bir yolculuk. 

Viyana‘da 13. yüzyıldan beri 
Ortaçağ‘da yaygın banyo 
kabinelerinin kullanıldığı 

kanıtlanmıştır. Şehir idaresi 1875 
yılında Tuna kıyısında iki bele-
diye plajı açmıştır. Halka açık 
belediye plajına 1877 yılına kadar 
yalnız erkekler gidebilmekteydi. 
Ardından burada bir de kadınlar 
plajı kurulmuştur. Yirminci yüz-
yılın başlarında Tuna kanalının 
kıyısında halkın sağlığı için nehir 
plajları inşa edilmiştir. Bu plajlar 
ticari amaçlı kurulmamış. Alte 
Donau kıyısındaki „Gänsehäufel“ 
plajı da bu zamandan kalmıştır. 
Tuna kıyısındaki tesislerin yeri-
ni bugün Neue Donau dinlenme 

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

Belediye havuzları - 
Kapalı yüzme havuzları

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

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

• Hietzing, 

13., Atzgersdorferstraße 14
• Ottakringer Bad, 
16., Johann-Staud-Gasse 11

• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

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

Aile havuzları çocuklu aileler ve 
15 yaşından küçük çocuklar için 

öngörülmüştür. Su derinliğinin az 
olması sayesinde çocuklara uygun 
bir suya girme ortamı sağlanmış-
tır.  Yedi yaşından küçük olanlar 
ancak bakmakla yükümlü bir ye-
tişkinin eşliğinde aile havuzuna 
girebilirler. Yanında çocuk olma-
yan yetişkinlerin girmesi ise ya-
saktır.

Aile yüzme havuzlarının 
açılış saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına kadar 
gençler için ücretsizdir.  

Yaz geldi, peki 
havuzlar nerede ?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Beledi-
yesi tarafından işletilen havuzların dışında birçok özel işletmenin çalıştırdığı merkez-
lerden de yararlanabilirsiniz.  Viyana‘da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, 
özel işletilen havuzlar ve devlet havuzundan yaz boyunca yararlanabilirsiniz. Bu ha-
vuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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2009’da Urumçi’de yaşa-
nan olaylardan beri “Doğu 
Türkistan’da Çin zulmü” ben-

zeri haberler artarak devam edi-
yor. Sosyal medya üzerinden ya-
yılan pek çok fotoğrafın Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Şincan bölgesin-
deki Uygurlara ait olduğu söyle-
niyor, ancak bu fotoğrafların çok 

büyük bir kısmı başka bölgeler ve 
olaylarla ilgili. Çin’e dair “oruç tut-
mak yasaklandı”, “Ramazan’da 
zorla içki içirdiler” gibi kimi haber-
ler ise gerçekten uzakta. Örneğin, 
Çin’in Şandong bölgesindeki bi-
ra festivalinden alınan fotoğraflar, 
Çin’in “müslümanlara zorla içki 
içirdiği” şeklinde yansıtılıyor.

DÜNYA UYGUR 
KONGRESİ VE RABİA 
KADİR: AMERİKANCI, 

EL KAİDECİ

Yalan haberlerin arkasındaysa 
Dünya Uygur Kongresi isimli ku-
ruluş geliyor. Kuruluşun Doğu 
Türkistan İslami Hareketi isimli El 
Kaide bağlantılı yapılanmayla ya-
kın ilişkileri olduğu bilinirken, ku-
ruluşun içerisindeki Rabia Kadir 
gibi pek çok ismin ABD’de yaşa-
dığı ve ABD ile yakın ilişkileri ol-
duğu da biliniyor. 90lı yıllarda Çin 
hükümetinde çalışan ve Dünya 
Uygur Kongresi başkanı olduğunu 
söyleyen Rabia Kadir’in Çin’e sır-
tını dönmesi, eşi Sıddık Ruzi’nin 
ABD’ye gitmesi ve burada Radio 
Free Asia (Özgür Asya Radyosu) 
ve Voice of America (Amerika’nın 
Sesi) gibi ABD’li kuruluşlarda Çin 
karşıtı propaganda yapmasıyla 
başlıyor.

Uygurların anası, 
ABD’nin evladı

İlgili Haber 

AKP’nin Doğu Türkistan sevdası: 
Türkiye cihadı Çin’e nasıl taşıdı?
İlgili Haber

ÇİN KARŞITI 
PROPAGANDANIN 

KISA TARİHİ

Kadir de eşine katılarak ABD’ye 
gidiyor ve Doğu Türkistan İslami 
Hareketi ile de ilişkiye gire-
rek Çin karşıtı propaganda faa-
liyetlerine başlıyor. 2009 yılın-
da, Han etnisitesinden olanlarla 
Uygurların çatıştığı, polisin iki 
tarafa da müdahale ettiği olay-
ları tek taraflı gösteren Kadir, 
aynı yıl gerçekleşen Şişou olay-
larında çekilen başka bir fotoğ-
rafın “Uygurlara yapılan zulüm” 
olduğunu iddia ederek bası-
na sunmuştu. El Cezire gibi pek 
çok basın kuruluşu bu fotoğra-
fı Kadir’in iddialarıyla birlik-
te verse de, sonradan fotoğrafın 
gerçek olmadığı ortaya çıkınca 
Kadir özür dilemek zorunda kal-
mıştı. Halkı kışkırtmaya çalıştığı 
söylenen Kadir iddiaları reddet-

‘Doğu Türkistan’ Amerikan yalanları iddiası: 

Sosyal medya üzerinden “Doğu 
Türkistan”da yaşananlarla ilgili olduğu 

söylenen pek çok fotoğraf ve haber, 
doğru değil ya da başka olaylarla ilgili.

se de, sonraki yıllarda da benzer 
faaliyetlerini sürdürdü.

UYDURMA 
FOTOĞRAFLAR

Son olarak Ramazan ayında dü-
zenlenen bira festivalinden 
Uygurların rahatsız olduğu gibi 
iddialarla gündeme gelen Kadir’in 
ve Dünya Uygur Kongresi’nin baş-
lattığı yalanlar ise artarak yayıl-
dı. İşte Türkiye’den bu haberlerin 
yayıldığı gibi fotoğraflar: 80ler-
de çekildiği bilinen, ancak kay-
nağına dair pek çok tartışma olan 
bir fotoğrafı kullanan onedio.
com sitesi, kaynak göstermeksi-
zin Çin’in “halkı İslam’dan vaz-
geçirmek için her türlü yıldırma 
ve baskı yöntemi”ni kullandığı-
nı iddia ediyor. Mao Zedung için 
“komünist diktatör” diyen si-
te, İslami duyguları kışkırtmak 
için bilinen yöntemleri kullanı-
yor. Budizm ve Konfüçyanizm da-
hil tüm dinlere karşı tavır alan Çin 
Kültür Devrimi’nin ise İslamı özel 
olarak hedef aldığı öne sürülüyor. 

Aynı site üzerinden paylaşılan bir 
imza kampanyası ise, bir kadının 
boynuna tuğlaların asılı olduğu ve 
ölü bir kadın olan iki ayrı fotoğraf 
kullanıyor. Bu fotoğraflardan ilki-
nin Falun Gong inancına mensup 
olanlara yapılan işkencelerle ilgili 
bir çizim olduğu görülürken, ikin-
cisinin de uzun yıllardır internet-
te dolaşan bir otopsi fotoğrafı ol-
duğu anlaşılıyor.

TÜRK MEDYASI 
BİLDİĞİNİZ GİBİ: TRAFİK 

KAZASINI ‘KATLİAM’ 
YAPTILAR

Benzeri otopsi fotoğrafları, tra-
fik kazaları, cinayetler sanki 
“Doğu Türkistan” içerisinde ya-
şanmış gibi gösterilirek milliyetçi 
ve İslamcı duygular kışkırtılmaya 
çalışılıyor. Aynı şekilde 7 Temmuz 
2009’da Hürriyet, Milliyet, Posta, 
Radikal ve Sözcü gazetelerinin 
Çin’deki bir trafik kazasını yine 
“Uygur katliamı” olarak gösterdi-
ği de biliniyor. Katliam değil tra-
fik kazasıymış! İlgili Haber

YALAN DA BİR 
YERE KADAR...

Yine onedio’da verilen bir fotoğ-
raf, “Çinli yetkililerin”, Uygurlu 
kadınların “kıyafetlerini yırttıkla-
rı” gibi kaynaksız iddialarla sunu-
lurken, 10 milyon Uygur’un yaşa-
dığı ülkede yetkililerin Uygurları 
gördükleri yerde “sorgulamadan 
öldürdükleri” de iddia ediliyor. 
Bu fotoğrafın Burma’da çekildi-
ği anlaşılırken, yine aynı şekilde 
İslamcı ve milliyetçi duyguların 
kışkırtılması amacıyla fotoğraf 
Çin’denmiş gibi gösterilmeye çalı-
şılıyor. Fotoğraf’ın üzerindeki kay-
nağın ise siyah çizgi ile kapatılma-
sı dikkat çekiyor.

Medya Kim Jong Un 
haberleri uydurmaya 
doymuyor İlgili Haber

Sosyal medyada açılmaya başla-

yan ve yayılan pek çok fotoğrafın 
da benezr şekilde Uygurlarla ala-
kasız ve kaynaksız olduğu görü-
lüyor. Yukarıdaki fotoğrafın yine 
Falun Gong inancını taşıyanlara 
yapıldığı iddia edilen işkence bi-
çimlerinden biri olduğu söylenir-
ken, fotoğrafın 2004 yılından oldu-
ğu düşünülüyor. İnternette bu tarz 
pek çok yalan haber ve kaynaksız 
fotoğraf ile “Doğu Türkistan’a dik-
kat çekme” amacı taşındığı iddia 
edilirken, pek çok kişinin “Çin zul-
münü engellemek” için para topla-
dığı da görülüyor. Toplanan para-
ların nereye gittiği ise bilinmiyor. 
Çin’e yönelik uluslararası “kara 
propaganda”nın ise arttığı görülü-
yor. Çin hakkındaki son “vahşet” 
haberleri, oldukça kanlı olmasına 
rağmen kurban ritüelinden fark-
lı olmayan köpek katliamlarıydı. 
Türkiye’de de birçok insan, bu ritü-
eli bahane ederek Çinliler hakkın-
da ırkçı söylemler ortaya atmıştı.

Sosyal medya üzerinden ör-
gütlenen yaklaşık 600 kişi, 
Heldenplatz Meydanı’nda 

toplandı. “Terörist Çin”, “Uygurlar 
için insan hakları talep ediyoruz” 
ve “İlham Tohti’ye özgürlük” ya-
zılı dövizler açan eylemciler, Çin 
aleyhine sloganlar attı. Çin yöne-
timinin kınandığı basın açıkla-
masını okuyan göstericiler, daha 
sonra olaysız dağıldı. Avrupa ve 
Türkiye’de eş  zamanda protesto-
lar yapıldığı görüldü. 

Çin zulmü Viyana’da protesto edildi
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 
Çin’in, Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nde Uygur Türklerine 
yönelik uygulamalarına karşı 
gösteri düzenlendi.

İlgisiz fotoğraflar, 
kaynaksız haberler
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Jeremy-James P., polisin çok 
sert tepki verdiğini ve bu se-
bepten kolu tutulduğunda te-

laşlanarak polisi geri ittiğini be-
lirtti. Bunun üzerine polisler 

tarafından yere yatırıldıktan son-
ra tutuklanan P., tokat yediği-
ni ve göz altına alındığını ifade 
etti. Jeremy P. yedi saat hücre-
de kaldıktan sonra, panik atak 

geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.  
Jeremy-James P., “O zamandan 
beri neredeyse hiç uyuyamıyo-
rum ve ağrılarım hala geçmedi.”, 
gerekçesi ile avukatlık yapan 
Josef Schartmüller’e başvurdu. 
Avukatı Josef Schartmüller polise 
3000 Avro’luk tazminat davası aç-
tı. Avukatı P.’nin haklı olduğun-
dan kuşku duymadığını belirtti: 

“Polisin bu şekilde tepki verme-
sini hak edecek hiçbir şey yapma-
dı.” İdare mahkemesi de bu da-
vada Jeremy P.’nin lehine karar 
verdi ve polisin gerekçesiz olarak 
P.’yi tutuklamasının yasadışı ol-
duğunu açıkladı. Mahkeme kara-
rı henüz geçerli değil, fakat P.’nin 
avukatı polisin temyize başvur-
mayacağından emin.

Polisten 3000 Avro Tazminat
34 yaşında bir öğrenci Viyana polisi tarafın-
dan haksız yere suçlanarak tutuklandıktan 
sonra polise dava açtı. 10 Kasım 2014 tari-
hinde Leopoldstadt’daki evinin yakınlarında 
‘asayişi bozmaktan’, gürültü yapmaktan ve 
polise karşı koymaktan dolayı tutuklanan 

Jeremy-James P., polisin iddialarını yalanla-
dı. “Bana sinirlendiler ve güçlerini kanıtlama-
ya çalıştılar.” ifadesinde bulunan P., polise 
şakacı bir tavırla laf attıktan sonra olayın 

kontrolden çıktığını söyledi. 

Wien. In Österreich leben 
ca. 600.000 Muslime, 
die ihr Lebenszentrum 

hier aufgebaut haben. Österreich 
hat eine Vergangenheit, auf die 
man teilweise sehr stolz sein kann, 

aber auch sehr dunkle Zeiten, 
die unermesslich traurig und für 
die Menschheit unvergesslich 
sind. Der Kulturstadtrat Andreas 
Mailath Pokorny möchte beson-
ders der jüngeren muslimisc-

hen Generation die Geschichte 
ihrer neuen Heimat nahebrin-
gen, damit man aus den Fehlern 
der damaligen Ereignisse lernen 
kann. Eine Möglichkeit, auf die-
se kollektive Erinnerung weiter 

einzugehen, ist ein Projekt, das 
von den NS-Gräueltaten erzählt 
- „Go for Culture“, in dessen 
Rahmen man die Installationen 
und Ausstellungen rund um den 
Morzinplatz besuchen kann.

Geschichte und Identität



Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2014/15 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin arttırılması 
amacıyla okullardan 4.Baskısı si-
pariş edildi.  Yeni Vatan Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resim-
li büyük sözlük hakkında şunla-
rı söyledi: “Bu resimli kitap ile ço-
cuklarımız ikinci okul yılından 
itibaren günlük hayatlarına ege-

men olan bu iki dili sadece okul-
larda değil, evde de aileleriyle 
birlikte oyun atmosferi içinde öğ-
renme, geliştirme fırsatı bulacak-
lar. Sözlüğümüzün  ilk 3 bin bas-
kısının ardından geliştirimiş ve 
iyileştirilmiş haliyle ikinci baskı-
sını sizlere sunmaktan ve Eğitim 
Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir 
sözlük ile uyum sürecine katkıda 
bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 

itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 
dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap 
projesi olarak bu sözlük, Türkiye 
göçmeni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
4. Baskı

Yeni Vatan Gazetesi 
Neue Welt Verlag yayınevi  Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırla-
dığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş 
ikinci baskısını 30 bin baskı ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya Eğitim 

Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük için siparişler 
gelmeye başladı. Kitap hem okullardan, hem de kitapçılardan sipariş edilebilir. 



Temmuz 2015 – SAYI 169         22 23         Temmuz 2015 – SAYI 169 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Te m e l  K a r a h a s a n o ğ l u 
Viyana’da tanınan Trabz-
onlu bir işletme sahi-

bi.  Yeni Vatan Gazetesi’ne 
k o n u ş a n  K a r a h a s a n o ğ l u  
“Ben Avusturyalıyım ve Türk-
iye’nin siyaseti beni doğrudan 
ilgilendirmiyor. Ama burada 
(Avusturya) Türk pasaportu olma-
yanlar, Türk vatandaşlarına oranla 
daha fazla konuşuyor. Adam ortalı-
ğı yıkıyor, peki sormak lazım, oyun 
yoksa niye bağırıyorsun? Bir diğeri-
nin Türk vatandaşlığı var, SPÖ şöy-
le böyle diye yıkıyor ortalığı. Sana 
ne diyorum, “Bırak onu biz düşü-
nelim.” dedi. 

“İş piyasası zor durum-
da, insanlar sosyal 
yardımlara muhtaç”

“Avusturya ekonomik ve sosyal 
olarak çok kötüye gidiyor. Ev fi-
yatları ve kiralar Avusturya stan-
dartlarına göre uçtu. Asgari üc-
ret de aşağıda kaldı.” diyen 
Karahasanoğlu sözlerine şöy-
le devam etti : “Son 5 yıldır ülke-
ye Doğu Avrupalılar; Bulgarlar, 
Rumenler doldu. İnsanlarımız aç, 
susuz ve yoksul durumda. Vasıfsız 
işçiler iş bulamıyor. Birçok kişi iş-
sizlik maaşı ve sosyal yardımlara 
muhtaç durumda. İş kurumu bu 
insanları emekli de yapmıyor, sü-
ründürüyorlar. 60 yaşından sonra 
adamı kursa yollamaya çalışıyor-
lar. Günde 3-5 kişi AMS’te “iş arı-
yor” gibi gözükmek için kapımıza 
damga istemeye geliyor.”  

“Avusturya kendi vatan-
daşını bile korumuyor” 
 
Karahasanoğlu sade bir vatan-
daş olarak kızarak devam ediyor 
: “Bankalar kredileri ve limitle-
ri kestiler. İnsanların akan suları-
nı kestiler, cezalar çoğaldı, her şey 
pahalandı. En çok zararı da va-
sıfsız olan birçok Türkiye göçme-
ni yaşadı. Doğu Avrupalılar geldi, 
bütün alt işleri aldılar. Bu durum 
karşısında Avusturya kendi vatan-
daşını korumuyor, yabancıları ise 
hiç korumuyor.” 

“Ben Avusturyalıyım, 
Mozart’ın hemşerisiyim” 

“Ben Avusturya vatandaşıyım, 
Mozart’ın hemşerisiyim. SPÖ bi-
ze, Avusturyalılara davrandığı 
gibi davranmıyor. Hem ülke si-
yasetinde, hem de belediyeler-
de bizim gerçek sorunlarımız-
la ilgilenmiyorlar. 16. bölgede 
pazar alanı ve işyerleriyle il-
gili birçok sıkıntı çekiyoruz, 
ama belediye bize yardım etmi-
yor. Herkesin ilk önce bir dö-

nüp kendine bakması lazım. 
Bunlar Türk siyasetini eleşti-
riyorlar, ama dönüp kendileri-
ne bakmıyorlar.  Özellikle SPÖ 
içindeki Türkiye göçmeni siya-
setçiler ve bürokratlar bizimle 
ilgilenmiyor. Kendi işlerini ta-
kip edip sanki entegrasyon ya-
pıyormuş gibi Avusturyalı par-
ti yöneticilerini kafaya almışlar. 
Olmaz böyle. SPÖ düşünmeli. 
Biz de seçimlerde iyi düşünme-
liyiz. Bu kendini beğenmiş,parti 
üzerinden mal, mülk ve ün-

van sahibi olmuş Türkiye göç-
menlerinin ne kadar sosyalde-
mokrat oldukları tartışmalıdır. 
Göz boyamaya son verilsin. Biz 
SPÖ Partisine sahip çıkarız so-
run yok ama bu alavere dalave-
reci sözde  sosyal demokratlık 
oynayan iş takipçisi SPÖ’deki 
Türkiye göçmenleri yüzünden, 
inanın SPÖ oy kaybedecek. Dost 
acı söyler. 11 Ekim’e kadar çok 
çalışılsın. Türkiye göçmenleri-
nin çoğu SPÖ Partisine çok kır-
gın. Benden uyarması.” 

“SPÖ Partisine kırgınız”
Temel Karahasanoğlu/ Avusturya vatandaşı/ İşletme sahibi

Viyana – FPÖ Partisi söz-
deş fazla ısrar eden di-
lencileri kısıtlamaya da-

ir Viyana Belediye Meclisi’ne 
dilekçe sunacağını açıkla-
dı. FPÖ Kulüp Başkanı Johann 
Gudenuss bu konuda, „Polis 
bu dilenci mafyasını daha sı-
kı kontrol etsin. Böylece in-
san kaçakçılarına karşı da tep-
ki koymuş oluruz.“, dedi. FPÖ 
bazı belli sektörlerde dilenci-

liğin yasaklanmasına dair ha-
zırladığı dilekçe için 3500 imza 
topladı. Bu dilekçenin Belediye 
Meclisi’ne sunulması planlanı-
yor. Bu konuda Salzburg’taki 
uygulamaları örnek alan FPÖ, 
dilencilerin polis tarafından 
alışveriş yapılan caddelerden 
ve otobüs ve tren durakların-
dan uzaklaştırılmasını talep et-
ti. Salzburg’ta bu uygulama 1 
Haziran’dan beri geçerli. 

Dilenciliğe 
karşı 3500 

imza



Temmuz 2015 – SAYI 169         24 25         Temmuz 2015 – SAYI 169 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

dan hayatı yaşıyoruz ve rutubetli 
evi yaz kış devamlı havalandırma-
mız gerekiyor. Akşam gece yarı-
sı koku olmaması veya nefes zor-
luğu çekmemek için kapı pencere 
açmaktan bitap düştük. Bu mu si-
zin Viyana’da yaşam kalitesi yük-
sek standardınız?  “ 

“Kontrol eden adam 
bilerek yanlış yazdı“

Mehmet Yılmaz eve Viyana 
Belediyesin’den bir yetkili kişinin 
gelip rutubetli olup olmadığı ko-

nusunda kontrol ettiğini, ama ver-
diği raporda yarım metrelik rutu-
bet var diyerek, gözle görülen bir 
metreden fazla alan kaplayan ru-
tubeti bilerek yanlış yazdığıni id-
dia ederek şunları ifade etti: “Evin 
her tarafında bir metreden fazla 
rutubet ve koku olduğunu gören 
Viyana Belediyesi Evleri’nden so-
rumlu kişinin, evimizde bize kaba 
davrandığı gibi, daha temiz bir ev 
alamamamız için, ‚Yarım metreden 
az rutubet var‘ diye rapor verme-
si ayrı bir acı. Siz evinizdeki rutu-
bet yarım metre diye rapor verilse, 

orada oturabilir misiniz? Güya sı-
nır bir metreymiş. Ama herkes ge-
lip ölçüyor. Rutubet bir metreden 
fazla ve mutfak dışında her tarafı 
kaplamış durumda. Tabii bu kötü 
eve bizden başka kimseyi laik gör-
müyorlar. Kim öder 500 Euro böy-
le rutubetli ve sağlıksız bir eve? Evi 
kontol eden ikinci kişi de, “Bu ev-
de oturulmaz.” dedi. “Bir metre-
den fazla rutubet var.” dedi. Yani 
birinci gelenin yanlış yaptığını tas-
dik etti. Bu nasıl bir iş Allah aşkı-
na? Benim gibi kaç kişi var böyle?“

„Ludwig’e mektup 
yazalım dedim. 

Danışman korktu.“

„Viyana Belediye Evlerin’den so-
rumlu Eyalet Bakanı Michael 
Ludwig’e yıllardır ailecek çekti-
ğimiz çileyi anlatan Almanca bir 
mektup yazalım dediğim danış-
man bana, „Hayır yazmayalım, 
bu iş çözülmez, başımız belaya gi-
rer.“, diyerek korktuğunu ve işi ba-
şından savdığını gösterdi. Mehmet 
Yılmaz Yeni Vatan Gazetesi’ne ba-
ri şu kısa mektubumu şu mübarek 
Ramazan ayında yayınlayın dedi: 

„Sayın Ludwig, . Avusturya vatan-
daşıyım. Bu şehri seviyor kanunla-
rına gönülden riyakat ediyorum. 
Bu şehre ailemin ve iki yüze yakın 
Avusturya vatandaşı akrabaları-
mın emeği çok.  Bu emek helal ol-
sun, Ama bizim bir ev sorunumuzu 
çözemediniz aşk olsun.  Sizden is-
tediğim, bizim bu rutubetli, insan 
sağlığına zararlı, kirasını yıllar-
dır ödediğim ev sorununa el atma-
nız. Sadece benim değil gerçek-
ten sağlığa zararlı bu gibi evlerde 
oturan özellikle Türkiye göçmen-
lerinin evlerine bir el atın. Viyana 
Belediyesi‘nin en üst sorumlu kişi-
si sizsiniz. Bize lütfen kraldan çok 
kralcı Türkiye göçmeni danışman-
ları hiç yollamayın.  500 değil daha 
fazla kira ödemeye hazırım. İnanın 
sizlere ve partinize çok kırgınım. 
Bize karşı iki yüzlü davranmala-
rı gücümüze gidiyor. Ben Kreisky 
ile tanışmış ve onu çok sevmiştim.  
Bu nasıl bir siyaset anlayışı bu na-
sıl bir danışmanlar ordusu. Benim 
gibi yüzlerce Türkiye göçmeni aile 
var, kimse dinlemiyor. Adam yeri-
ne koyulmuyor ve aşağılanıyoruz. 
Bu sorunları lütfen çözün Sayın 
Ludwig. Saygılarımla.“

Viyana- Yılmaz’ın soru-
nu Viyana Belediyesi 
E v l e r i ‘ n d e n  ( Wi e n e r 

Wohnen) aldığı, 16. Viyana’da 
Friedmangasse‘de birinci kat-
ta olan 65 metrekarelik, 500 Avro 
kira ödediği evinde insan sağ-
lığını tehlikeye sokan rubet. 
Mehmet Yılmaz’ın  Yeni Vatan 
Gazetesi’ne bu konuda ilk sözle-
ri Brunnenmark Pazarında bir-
çok kişinin oturduğu masada şöy-
le :  “Tam 6 yıldır bu rutubetli evin 

yaşanamayacak durumda olduğu-
nu, Viyana Belediyesi Evlerin’den 
(Wiener Wohnen) sorumlu yetki-
li kişi ve danışmanlara anlatama-
dım. Ailecek hepimiz hem ruhen, 
hem fiziksel olarak rahatsızlan-
dık. Bizi dinlememeleri ve insan 
yerine koymamaları bizi derinden 
yaraladı. Hanımımın bu rutubet-
li evde kalamayacağına dair dok-
tordan aldığı hastalık raporu var. 
Ben, hanımım ve iki çocuğum bu 
65 metrekarelik evde adeta zin-

Mehmet Yılmaz “Rutubetli 
Viyana Belediyesi evi bizi 

hasta etti”
Mehmet Yılmaz Avusturya vatandaşı bir Türk 
ve 1999 yılından bu yana iki çocuklu ailesi-
nin bir türlü çözülmeyen, Viyana şehrinin ya-
şam kalitesine kesinlikle yakışmayan bir sorunu 
var. Bırakın sorunun çözülmesini, sesini çıkar-
dığı için aşağılanıp, kapıdan kapıya yollanan 
Yılmaz’ın neredeyse hiç umudu kalmadı. Evin ki-
ra sözleşmesi  hanımı Durdane Yılmaz’nın adına 
kayıtlı. Durdane Hanım’ın elindeki, 2009 ile 2015 
yılları arasında  uzman iki doktor tarafından ve-
rilmiş, raporlara göre bu evde oturması sağlık 
durumunu kötüleştirmiş. Yılmaz ailesine doktor 
raporlarına rağmen yeni bir belediye evi verilme-
miş. Peki sorun neydi? Devamlı rutubet ve küften 
kokan Viyana Belediyesi‘ne (Wiener Wohnen) 
ait 65 metrekarelik evin her tarafını kaplayan ru-
tubet sorunu, kendi ifadelerine göre dört kişi-
lik Yılmaz ailesinin hayatını rezil etmiş durum-
da.  “Wiener Wohnen”  Durdane Yılmaz’a yazdığı 
bir cevapta suçlamaları kabul etmeyerek, küfün 
Yılmaz ailesinin kendi suçu olduğunu ve bu yüz-
den  aileyi ev bekleme sırası  olan “Vormerkung” 
listesine alamayacaklarını ifade etmiş. Akciğer 
uzmanları Dr. Norbet Vetter ve Dr. Nader  ise 
2009 ile 2015 arasında verdikleri raporlarda 
Durdane Yılmaz’ın astımının oturdukları evde-
ki küf nedeniyle artmasından dolayı, yeni bir eve 
geçmesi gerektiğini devamlı dile getirmişler. 

■  Viyana´da rutubetli evlerin temsili resmidir.

Rutubetli evler genel iti-
bari sağlığa çok zararlı

Yılmaz :  “Derdimizi 
anlamak  istemiyorlar!”
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Sayın Dr. Klaus Wölfer’e iletilme-
si ricasıyla… Avusturya Ankara 
Büyükelçiliği, Atatürk Bulvarı, 
189, Kavaklıdere, Ankara.

Sayın Büyükelçi… İzmir sınır-
ları içinde bulunan Efes an-
tik kentini, tee 1893 yılından 

beri, iğneyle kuyu kazar gibi günı-
şığına çıkarıyorsunuz. Ordinaryüs 
profesör Otto Bendorf, Efes’te kazı-
lara başladığında, bu topraklarda 
henüz padişahlık vardı, bizim ba-
şımızda zat-ı şahane Abdülhamid 
han hazretleri oturuyordu, ne za-
mandan beri kazdığınızı düşü-
nün gari. Efes, 2 bin 300 yaşında… 
Milattan önce 6 bin yılına uzanan 
izleri var. Biz Türklerin İtalya’ya 
yaptığımız bayram tatili seyahatin-
den sonra “ay şekerim muhteşem” 
diye anlata anlata bitiremediğimiz 
Roma’daki Colloseum, Efes’in ya-
nında anca kümes olur. Ama ma-
lum, bizim umurumuzda bile de-
ğildir. Biz daha çok, hangi kıyı 
şeridini kime peşkeş çekeriz, kara-
parayla nasıl otel dikeriz, caanım 
domates tarlalarına yazlık siteleri-
ni nasıl kondururuz, müzelerdeki 
eserleri nasıl araklarız, o işlerle il-
giliyiz. Harabe bizi bozar!

Neyse ki, siz sahip çıktınız… 
Efes’teki arkeolojik kazıları yü-
rütebilmek için, tee 1898 yılında 

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nü 
kurdunuz. Avusturya-Macaristan 
imparatorluğu yıkıldı, Osmanlı im-
paratorluğu ortadan kalktı, cum-
huriyetler kuruldu, birinci dünya 
savaşı, ikinci dünya savaşı, bana 
mısın demediniz, Efes’teki kazıla-
ra devam ettiniz.
Avusturya Efes Dostları Derneği 
kurdunuz, sponsorlar buldunuz. 
Sizin ülkenin, Bank Austria, Credit 
Anstalt, Onau, Evn, Kallgerbau, 
Österreichische Lotterien, Rzb, 
Siemens, Strabag, MetallbauIber, 
Generali, Obb, Vatech gibi firmala-
rı para verdi, kazıları finanse etti-
niz. Viyana’da Efes Müzesi açtınız. 
Avusturya Bilimler Akademisi’ni 
seferber ettiniz. Çocukluğumdan 
beri sabırsızlıkla beklediğim, ka-
zılarını adeta santim santim takip 
ettiğim “yamaç evleri”ni hizmete 
açtınız. Üzerini özel bir malzemey-
le kaplayıp, arkeoloji mabedine 
çevirdiniz, ağustosun 50 derecelik 
güneşinde bile püfür püfür gezil-
mesini sağladınız. Yangından ko-
rumak için itfaiye aracı bile hibe 
ettiniz. Biz bu arada, Efes’e gelen 
turistleri kazıkladık. Bize göre her 
kadın turist orospu olduğu için, 
elalemin kadınlarına kızlarına sar-
kıntılık ettik. Eşşek yükü bilet pa-
rası kesmemize rağmen, girişteki 
tırışkadan tuvalet kulübesini bile 

zor koyduk. Başka da bi boka ya-
ramadık. Sizin sayenizde, her yıl 2 
milyon kişiyi mıknatıs gibi kendi-
ne çekiyor Efes… Sadece arkeolojik 
değil, jeolojik, coğrafik, botanik ve 
antropolojik araştırmalar da yapı-
yorsunuz. Mesela, Efes bölgesinin 
milattan önce 8’inci yüzyılda sa-
hip olduğu bitki örtüsünü öğren-
dik. Karotlu sondajlarınız sayesin-
de, milattan önce 1630 yılında, taa 
Santorini adasında meydana gelen 
yanardağı patlamasına ait küllerin 
izine ulaştık. Romalıların bağcılık, 
şarapçılık yöntemlerini bulduk. 
Bayrak yarışı misali, bugüne kadar 
180’den fazla Avusturyalı arkeo-
log, Efes’te çalıştı. Kazı başkanlığı-
nı 2010’dan beri Sabina Ladstatter 
yürütüyor. Uzmanlık alanı “sera-
mik” olan Sabina Ladstatter, 2011 
yılında Avusturya’da “Yılın Bilim 
İnsanı” seçildi. Bakın “seramik” 
deyince aklıma geldi… İstanbul’un 
8 bin 500 senelik tarihini ortaya çı-
karan seramikler bulundu, bizim 
asrın lideri “üç beş çanak çömlek 
yüzünden inşaatlar gecikiyor” de-
di. Siz Sabina’yı yılın bilim insanı 
seçtiniz, biz bu asrın liderini cum-
hurbaşkanı seçtik! (Türkiye’ye ne 
zaman Avusturya cumhurbaşka-
nı veya başbakanı gelse, mutla-
ka Efes’i ziyarete gider. Antarktika 
hariç, dünyadaki bütün ülkelere 

giden asrın liderinin, henüz Efes’e 
gittiği görülmemiştir.) Uzun lafın 
kısası… Biz Türkler yüzyıllardır 
“Viyana kuşatması” muhabbeti ya-
parız. Viyana’yı alamadık ama, sa-
yenizde Efes’in sahibi olduk.

Aksi istikamette sefere çıktı-
nız, arkeologlarınızı gönderdiniz, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne Efes’i ka-
zandırdınız. Ve, Unesco Dünya 
Kültür Mirası listesine girmesi-
ni sağladınız. Hal böyleyken… 
Akp’nin kültür bakanı açıklama 
yaptı, “bakanlığımız ve ilgili ku-
rum ve kuruluşlar yoğun ve titiz 
bir çalışma yürüttü, tarihe ve kül-
türe gösterdiğimiz önemin meyve-
lerini topluyoruz” dedi. Ak Saray 
danışmanı Binali Yıldırım ise, 
“İzmir milletvekili ve bakanı ola-
rak, emeğimin olduğunu düşün-
düğüm bu kararla gurur duydum” 
dedi. Sayın büyükelçi… Bu mektu-
bu size, nalıncı keseri misali, her-
şeyi kendine yontan bu bakanların 
açıklamaları yüzünden yazıyorum. 
Türkiye’nin bu tiplerden ibaret ol-
madığını bilmenizi isterim. Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşı ve bir İzmirli 
olarak… Efes antik kentini hem bi-
ze, hem dünya mirasına kazan-
dırdığınız için, sizin şahsınızda, 
1893’ten bu yana, emeği geçen her-
kese yürekten teşekkür ederim. 
( Yılmaz Özdil)

Efes

Statistik Avusturya’nın ha-
zırladığı istatistiğe göre top-
lam borcu rekor seviyeye 

ulaşan Avusturya’nın borç sevi-
yesi, 2014 yılının Aralık ayına kı-
yasla %0,3 oranla arttı. 2014 yılın-
da Avusturya’nın gayri safi yurt 
içi hasılası 328,89 Milyar Avro idi. 
2014 yılının ilk çeyreği ile kıyas-
la, toplam borcun %3,8 gayri safi 
yurt içi hasıla artışı ile 17,2 Milyar’a 
ulaştığı belirtildi. 

Borçların bu miktarda artma-
sında özellikle devletin 
payı olduğu düşünülüyor. 
Bunun nedeni, Avusturya 
devletinin genel borcu 2,7 
Milyar Avro artış gösterirken, 
eyalet ve belediyelerin borç sevi-
yeleri düşüş göstermesi. En çok 
borç yapan Sosyal Sigorta’nın 
toplam borcu 60 Milyon Avro ar-
tış gösterdi. İstatistiklerde, di-
ğer kurumlara kıyasla Sosyal 

Sigorta’nın en 
y ü k s e k  b o rç 
artış oranına 
sahip olduğu 
tespit edildi. 

Avusturya devletinin 
toplam borcu 280,2 
Milyar Avro’yu buldu. 
Avusturya’nın borç duru-
munun %84,9 oranlı 
gayri safi yurt içi hasıla ile 
Maastricht antlaşmasına 
aykırı olması dikkat çekti. 
AB Ekonomik ve Parasal 
Birlik devletleri için geçer-
li olan Maastricht antlaş-
masında, toplam borç 
seviyesinin gayri safi yurt 
içi hasılanın %60’ından 
fazla olmaması kararlaş-
tırılmıştı.

Avusturya’nın 
toplam 

borcu dorukta

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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21. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

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

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

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

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

22. VIYANA, DONAUINSEL, Reichs-
brücke köprüsünden nehrin akış 

yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

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

22. VIYANA, DONAUINSEL, Dona-
ustadtbrücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 500 
metre -750 metre (Neue Donau, 
sağ kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - 
kıyı yolu)

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

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

22. VIYANA, DONAUINSEL, Steins-
pornbrücke köprüsünün hizasın-
da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

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

• TUNA ADASI (DONAUINSEL) BÖL-
GESI - ızgara bölgeleri de mevcut 
bulunmaktadır.

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

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

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

• Halka açık diğer ızgara alanları

11. VIYANA, Am Donaukanal, Al-
berner Hafenzufahrtsstraße

14. VIYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

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

17. VIYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VIYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

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

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

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye göçmenlerinin vazgeçilmez klasiği olan 
ızgara için Viyana Belediyesi yer gösteriyor. Bazı yerler için ise önceden rezer-
vasyon yaptırmak gerekiyor. Telefon: (+43 1) 4000 96496

Viyana‘da ızgara yapma 
yerleri ve parklar nerede? Psikolog Işın Akı yataktan 

çıkamamanın nedenleri ve 
çıkmanın kolay yöntemle-

rini anlattı.Yatakta uzun kalışın 
aslında kararsız, programsız, net 
olmayan bir ruh halinin simgesi 
olduğunun altını çizen Akı, „Bu-
rada önemli olan bu tercümeyi 
yapabilmek, beyni sorunların çö-
zümü doğrultusunda çalıştırabil-
mektir. Uykunun kalitesi daima 
uyunan süreden daha önemli. 

Pek çok kişi uzun süre yatak-
ta kalıp, kendisi ile şu veya bu 
şekilde oyunlar oynayarak, ken-
dini ikna etmeye çalışarak süreyi 
uzatmaya çalışır. Bu tür uykular 
vücudu dinlendirmez. Beyinsel 
bir ağırlıkla, uyku sersemi, karar-
sız ve isteksiz kalkılır yataktan. 
Uykunun kalitesi ve süresi bozu-
lur, tabii ruh hali de!“Yataktan 
mutlu ve bir çırpıda kalkmak için 
bunları yapın: Sorunlarınızı sap-
tayıp, programa bağlayın. Yatar-
ken kafanız net olsun. Kendinizi 
kötü haberlere, uyuşukluğa tes-
lim etmeyin. 

Çözümsüz sorunlarla yatış, 
sıkıntıları ve kabusları da berabe-
rinde getirir. Huzursuz yatış yeri-
ne hiç yatmamak daha akılcıdır. 
Uyku sırasında beynin ürettiği çö-
zümleri yakalamak için başucu-
nuza teyp koyup yatın. Çalışırken 
vücudunuzu doğru kullanarak 
kas ağrılarını engelleyin. B ve C 
vitaminleri potasyum, çinko içe-
ren besinler tüketin. Yeteri kadar 
karbonhidrat alın, yorgunluktan 
korunursunuz. 8-10 bardak su 
için. Yatmadan en az 2 saat önce 
yemek yiyin. Odayı havalandırın. 
Oksijenli ortam kas yorgunluğu-
nu giderir. Yatak ve yastığınız er-
gonomik olsun.

„Bir türlü yataktan kalkamı-
yorum. Nasıl bir çözüm yolu ge-
liştireceğimi de bilmiyorum. İşe 
gitmek, yüzümü yıkamak bile 
istemiyorum. Yataktan fırlamak 
için telefonun alarmına garip, 
iğrenç müzikler koydum ama, 
nafile! Benimkisi uyuma iste-
ği değil, „sadece aptallar 8 saat 
uyur“ biliyorum, benim canım 
yataktan çıkmak istemiyor. Ço-
ğunlukla alakasız saatlerde uyu-
mak istiyorum. Akşam eve gelin-
ce cin gibi oluyor, sabaha kadar 

oturmak istiyorum. Ah o sabahlar 
yok mu!Tam bir kabus.“ Psikolog 
Işın Akı, adı kendisinde saklı bir 
hastasının sabah yakınması ve 
yataktan kalkamama şikayetini 
böyle aktarıyor. Işın Akı‘ya göre 
yataktan kalkmak istememenin 
pek çok nedeni var. Ve aslında 
hepsinin de temeli ruhsal. Yani 
psikolojik.

NEDEN 
KALKAMIYORUZ

Konuyu fiziksel ve ruhsal olarak 
ayırmak gerektiğini söylüyor Işın 
Akı fizikselleri sıralıyor; Besin 
yetersizliği, vücutta bazı vitamin 
ve minerallerin eksilmesi, tiroit 
bezi bozukluğu, tansiyon, kalp, 
enfeksiyon hastalıkları ve çok si-
gara yorgunluğu artırıyor. Hare-
ketli yaşantınız yoksa, kapınızın 
önünden arabaya binip, işe gidi-
yor, gün boyu PC karşısında otu-
ruyor, akşam arabayla eve gidip, 
TV karşısında pinekleyip uyu-
yorsak bu müthiş bir yorgunluk 
getiriyor. İnsan vücudu fizyolojik 

olarak bazı hareketleri yapmak 
üzere planlanmış. Bilgeler insanı 
her zaman kendini önemsemeye, 
dingin ruh hali edinmeye çağrır 
ama günümüzde bilgeleri kimse-
nin umarsadığı yok. Zaten öyle 
bir akış da sözkonusu değil. Bize 
kalan anlamsızca ve neredeyse 
ışık hızıyla dönen günlük çarkın 
dişlilerine ruhumuzu sıkıştırma-
mak, belli formülleri uygulamak, 
zinde kalkmanın yolu bu.

ZİHNİ 
KARIŞTIRMAYALIM 

Hareketsizliğin yol açtığı sorunlar 
var. Hareketsiz bırakılan eklem 
ve kaslar ağrımaya, yıpranmaya 
ve fiziksel yorgunluk vermeye 
başlıyor. Baş, boyun, omurga, bel 
ağrıları devreye giriyor. Kişi daha 
önce yaptığı işleri yaparken zor-
lanmaya başlıyor. Zihni karışıyor. 
Sinirli, alıngan, unutkan hale ge-
liyor, konsantrasyonu bozuluyor. 
Hareketsiz yaşam kilo sorununu 
da beraberinde getiriyor. Kilo da 
hastalıkları. Hastalıklar yaşlan-
mayı, yaşlanma cinsel isteksiz-
liği, iş kaybını ve dolayısıyla da 
uçsuz bucaksız bir mutsuzluğu. 

CİNSEL ZAFİYET 
YAPIYOR 

Işın Akı „İşleyen demir ışıldar, 
en çok yorulan en az çalışandır“ 
diyor. Ve bakın çarpıcı bir açıkla-
ma daha yapıyor: „Bütün bunlar 
tek kapıya çıkıyor, kapıdan içeri 
girdiğinizde karşınızda sizi cinsel 
zafiyet bekliyor. Sonu depresyona 
kadar giden cinsel isteksizlik so-
rununu en çok erkekler yaşıyor. 
Hareketsizlik, maddi sorunlar, 
eşin ilgisizliği, evliliğin getirdiği 
sorunlar, iş performansındaki ba-
şarısızlık, erkeklerde hem kısırlı-
ğa hem de cinsel zafiyete neden 
oluyor.“ 

DUYGUSAL 
NEDENLER

Yatakta uzun saatler geçirmenin, 
bir türlü uyanmak ve güne sarıl-
mak istememenin çok fazla ruh-
sal nedeni olduğunu vurgulayan 
Işın Akı bunları da şöyle sıralı-
yor: Kişinin aile ve iş ortamında 
sorun yaşaması. Eşiyle anlaşa-
maması. Cinsel sorunları olma-
sı, erken boşalma, iktidarsızlık, 
eşten soğuma, aşırı kilo sonucu 
ilişkide bulunamama. Aileden 
birinin kaybı. Maddi sıkıntılar 
yaşanması. Geleceğe ait derin 
kaygılar taşınması. Aileden ge-
len genetik ruhsal sorunlar (şi-
zofreni gibi).

Neden kalkamıyoruz?

İşte uyanmamızla 
ilgili kararsızlığı 
giderme yöntemleri 
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Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kulak Burun 
B oğaz Anabil im Dalı 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür 
Yörük, temizlerken kulağın tah-
riş edilmesinin şiddetli ağrı ve 
orta kulak iltihabına yol açabil-
diğini belirterek, “Kulağınızı ke-
sinlikle temizlemeyin çünkü ken-
di yapısında temizleme özelliği 
var. Kulaktaki salgı, zamanı gel-
diğinde vücut tarafından dışa-
rı atılır” dedi. Yörük, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, halk 
arasında “kulak kiri” olarak bi-
linen cerumen salgısının, zarar-
dan çok faydasının bulunduğunu 
söyledi. Herkesin kulak temizle-
me eğiliminin olduğunu anlatan 
Yörük,kulak kirinin toplumda 
hoş karşılanmadığına işaret etti. 

Ancak cerumenin içinde kulağı 
koruyucu maddelerin yer aldığını 
dile getiren Yörük, “Lizozim mad-
desi, kulağı bakterilere, mantar-
lara karşı koruyor” diye konuştu. 
“Kulağınızı kesinlikle temizleme-
yin çünkü kendi yapısında temiz-
leme özelliği var. Kulaktaki salgı 
zamanı geldiğinde vücut tarafın-
dan dışarı atılır” ifadelerini kul-
lanan Yörük, şöyle devam etti: “ 
Kulak çöpleriyle kulağımızı te-
mizlemeye kalkarsak, dışarı atıl-
mak üzere olan salgıyı, daha ile-
riye doğru atarız. Kulak bunu ‘Bir 
miktar salgı azaldı’ gibi algılar ve 
onu tamamlamak için biraz daha 
fazla salgı yapar. Böylece kulağı-
mızda kirle dolma durumu orta-
ya çıkabilir. Ayrıca kulağa soku-
lan pamuklu çubuk, vücuttan 
atılmak üzere olan salgıyı iterek-
kulak zarını kapatır, bu da duy-
ma bozuklularına neden olur.” 

Doç. Dr. Yörük, bazı kişilerin ku-
laklarını iğne, tığ, anahtar, çöp 
ve kürdanla karıştırdığını, bun-
ların kesinlikle yanlış bir temiz-
leme yöntemi olduğunu bildirdi. 
“ Kulak yolunu örten cilt çok in-
ce ve daha hassastır. Kulağımızı 
temizleyelim derken, o kemik 
kanalının üstündeki cildi yırtar-
sak, tahriş edersek ağrı hissede-
riz. Cildi yırttığımızda dışkulak 
yolundaki bakteriler, mikroplar 
cilt altına iner, kulağımızın ilti-
haplanmasına ve orta kulak ilti-
habına neden olur. Bir de tatile 
gittiysek, denize, havuza girmiş-
sek, havuz ve denizdeki bakteri-

ler o cildin altına girmişse, çok 
şiddetli kulak ağrıları ve kulak il-
tihaplarına yol açabilir. Hatta ta-
tilinizin zehir olmasına neden 
olabilir.” Kirden rahatsızlık du-
yanların, pamuk veya peçete yar-
dımıyla kulağının dış kısmını ha-
fifçe temizleyebileceğini anlatan 
Yörük, “Biz dış kulak yolunun 
içindeki kiri, arka kısmındaki zarı 
görmek için bazen alırız. Alırken 
de ucu eğri küreklerimiz vardır. 
Küreklerle kirin arkasına geçeriz, 
yavaşça kiri alırız ve kulağın mu-
ayenesini yaparız. Onun dışında 
kulak temizlenmemelidir” bilgi-
sini verdi.

‘Kulağınızı kesinlikle temizlemeyin’
AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Yörük “Kulağınızı kesinlikle temizlemeyin 
çünkü kendi yapısında temizleme özelliği 

var. Kulaktaki salgı, zamanı geldiğinde vücut 
tarafından dışarı atılır” dedi.

Mevsimsel 
depresyona 
dikkat! dikkat!

Depresyonda olan kişinin 
üzüntü ve keder duygu-
larının artarak, ruhsal 

çökkünlük yaşadığını dile getiren 
Uzm. Psikolog Yahşi; ‘Mevsimsel 
depresyonu, herkes geçici ya da 

hafif olarak birkaç gün süreyle 
yaşayabilir. Kişi kendisini istek-
siz, durgun, enerjisi az, bedensel 
olarak yorgun ve hayattan keyif 
almayan biri olarak tarif etmeye 
başlar. Konuşması, hareketleri 
ve düşüncelerinin içeriğinde de 
yavaşlama gözlemlenir. Konsant-
rasyon ve zihnin canlılığı azalır, 
karar verme yetisi kısıtlanır. Ay-
rıca iştah ve kiloda değişiklikler 
olabilir. Uyku azalır ya da artar. 
Depresyondaki bir kişi için ka-
ramsarlık hali belirgin bir özellik 
olur ve bu karamsarlık her şeye 
olumsuz bakma; hatta intihar 
düşüncesine kadar gidebilir. 
Ancak asıl mevsim depresyonu 
iki hafta kadar sürer. İki haftayı 
geçtiği halde kişinin depresif hali 
devam ediyorsa; işinde, ailesinde 
ve sosyal ortamında işlevselliği-
ni kazanamadıysa ya da beden-
sel yakınmaları devam ediyorsa 
mutlaka bir uzmana başvurmalı.’ 
açıklamasında bulundu. 
 Neden Depresyondayım Diyor-
sanız… Tatil sonrası sorumluluk-
larınıza ve eski temponuza geri 
döndüyseniz, okullar açıldıysa, 
masrafların çoğalmasıyla birlikte 
birtakım maddi zorluklar yaşa-
maya başladıysanız, iş yükünüz 
giderek artıyorsa, tabiattaki de-

ğişikliklerden etkileniyorsanız 
depresyona girebilirsiniz. Bu de-
ğişikliklerin biyolojik olarak bizi 
etkilemesi de sebeplerden biri. 
Sonbaharda güneş ışınlarının 
azalmasıyla birlikte depresif duy-
gularda artış gözlemlenir. Bu ar-
tış, karanlık nedeniyle beyindeki 
‘melatonin’ hormonunun daha 
çok salgılanmasına bağlıdır.
 
Mevsimsel Depresyonu 

Atlatmak İçin…
 
• Öncelikle bunun utanılacak ve 

zayıflık duyacağınız bir durum 
olmadığını, herkesin zaman 
zaman böyle bir süreci yaşabi-
leceğini kabul edin. 

• İyi hissettiren her türlü etkinli-
ğe katılın

•  Geri dönüşü güç olan kararlar 
vermeyin.

• Yalnız kalmamaya özen göste-
rin, sevdiğiniz kişilerle sürekli 
iletişim halinde olun. 

• İlgi alanlarınızı artırın. 
• Olumsuz düşüncelerinizin far-

kına varmaya ve o yapıyı de-
ğiştirmeye çalışın.

• Duygularınızı yakınlarınızla 
paylaşın. 

•  Sporla uğraşın ve uykunuzu 
düzene sokun.

Mevsimsel depresyonu, 
herkes geçici ya da hafif 

olarak birkaç 
gün süreyle yaşayabilir.

Diyet Uzmanı Sibel Bulut, 
suyun insan vücudun-
daki fonksiyonlarından 

bahsederek, “Özellikle besinle-
rin emilimi, sindirimi ve taşın-
masında hücrelerin, dokuların, 
organların çalışmasında, cilt do-
kusunun canlılığı ve bu dokunun 

korunmasında, zararlı maddele-
rin vücuttan uzaklaştırılmasın-
da, tokluk hissinin oluşumunda 
ve iştahın azaltılmasında doğal 
olarak da kilo kontrolünde, vü-
cut ısı dengesinin kontrolünde 
önemli bir etkiye sahiptir” diye 
konuştu. Yaz aylarında sıvı kay-

bına dikkat! Hava sıcaklıkları-
nın artmasıyla terlemenin vü-
cutta sıvı kaybını artıracağını 
dile getiren Bulut, günde en az 2 
buçuk, 3 litre su içilmesi gerek-
tiğini kaydetti. Bulut sözlerine 
şöyle devam etti: “Yaz aylarında 
özellikle bağırsak enfeksiyonla-

rı, bunun yanı sıra ishalin çok ol-
ması nedeniyle de sıvı kaybı art-
maktadır. Peki sıvı ihtiyacımızı 
neyden karşılayacağız. Kahve, 
çay, kola gibi besinler çok tüke-
tilmekte, bu besinler sıvı alımını 
karşılamakta ama içindeki kafe-
inden dolayı da bir o kadar sıvı 
atımına neden olmaktadır. Aynı 
şekilde alkollü içecekler de ben-

Yazın sağlığınızı korumak 
istiyorsanız bol su için

Özel Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Sibel Bulut, insan vücudun-
daki su oranlarının korunmasının hayati bir önemi olabileceğini söyleyerek, 
“Vücutta yüzde 2’lik bir değişim olduğunda asit dengesinde değişimler mey-
dana gelmektedir. Yüzde 7’lik bir değişimde insan vücudunda yorgunluk ve 
halsizliğe neden olabilmektedir. Hatta halüsinasyon görmeye neden olabil-
mektedir. Yüzde 10’luk bir değişim ise böbrek fonksiyonlarını sonlandırıp 

ölüme neden olabilmektedir. Yani kısaca vücut için su çok önemlidir” dedi.
zer etkiye sahiptir. Bu neden-
le sıvı ihtiyacını karşılamada 
en önemli faktör su olmakta-
dır. Yaz aylarında sağlıklı bir 
insanın 2 buçuk, 3 litreye ya-
kın su içmesi gerekmektedir. 
Hem vücut dengesinin korun-
masında hem de cilt canlılığı-
nın korunmasında büyük etki-
si olacaktır.”




