3 yıl üst üstte “Viyana’nın en
iyi garsonu” seçilme başarısı
gösteren Burak Erdoğan’ın
hikayesi, adeta genç nesillere
örnek teşkil ediyor.
S. 25
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Scharfe EU-Kritik an Türkei

Başımıza “bela mı?” yoksa

“Mevla mısınız?”

D

er EU-Beitrittskandidat
Türkei bekommt von der
EU einmal mehr ein dramatisch schlechtes Zeugnis ausgestellt.
In ihrem neuen Türkei-Bericht
äußert die EU-Kommission scharfe Kritik an der Politik des konservativen Staatspräsidenten
Recep Tayyip Erdogan. “Die
Türkei hat sich in großen
Schritten von der EU wegbewegt”, heißt es in der Bewertung
der EU-Beitrittsverhandlungen.
Ko n k r e t i s t z u m B e i s p i e l
von Verschlechterungen der
Rechtsstaatlichkeit und der
Presse- und Meinungsfreiheit die
Rede.

BAŞYAZI

Mevla kelime anlamı ile usta demektir. Mevlâ kelimesi ayrıca
dost, malik, sahip, efendi, yardımcı, koruyucu; bir işi idare
edip yürüten; ihsan eden ve iyilik yapan, kendisine iyilik yapılan, yaraşan, yakışan ve layık
olan kimse gibi sözlük anlamlarını taşır.

Eine Empfehlung, die
Beitrittsgespräche auszusetzen,
sprach die Kommission allerdings
nicht aus.
Bezahlte Anzeige

TANZEN WIE
IN BERLIN.
LEBEN

veranstaltungen. Egal ob klassische Inszenierung oder zeitgenössisches Festival, für jeden

Lebendig. Vielseitig. Weltoffen.

Geschmack ist etwas dabei. Über die Stadt Wien-live App können Sie sich passend zu
bestimmten Schlagwörtern Veranstaltungsinfos direkt auf Ihr Handy schicken lassen.
Gleich herunterladen unter www.wien.at/live/app sowie alle Infos unter
www.veranstaltungen.wien.at

INS_17_LiW_Berlin_195x137.indd 10

Son yıllarda Avusturya'daki sivil
toplum örgütlerinden (dernek,
federasyon, cemiyet) birinin bir
temsilcisi, Türkiye’den bir partinin teşkilat temsilcisi ve/veya
gazeteci adı altında ortaya çıkmış olan kişilerin, toplumun
başına açmış oldukları belaları
saymakla bitiremeyiz. Böyle dernekçilik veya sivil toplum ögütçülüğü olmaz. Türk toplumunun
başı, Avusturya’da resmen belaya sokuluyor.
Gerçek gazeteciler gibi kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme
ve hesap sorma gibi derdi olma-

Wozu in die Ferne schweifen? Wien bietet das ganze Jahr über unzählige Events. In der
Veranstaltungsdatenbank der Stadt Wien findet man spannende Performances und Tanz-
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yan, tecrübesiz, değer tanımaz,
kendileri manşetlik, dolandırıcı,
'ilan vermezsen hakkında karalama yaparım' diye tehditler savuran, Avusturya bakanlıklarını
ve kurumlarını Türkler adına 'bizim gazeteye ilan vermezseniz sizi ırkçı ilan ederim' şeklinde ko-

nuşan yarı cahil, bela insanlar
türedi.
Türklere, iyi niyetle bakan
Avusturya bakanlıkları memurları, iş adamları, medya temsilcileri şaşkınlar, bu Türklerin
temsilcisiyim, dernekçiyim, gazeteciyim diyen ve baskı yapan dolandırıcı Türkiye göçmenlerinden dolayı .Şu anda
Avusturya’da birçok sorunun
müsebbibi olan bu kişileri koruyanlar, ona buna saldırtanların
kendi hanım ve çocukları var ve
bu pisliğin dönüp kendi ayaklarına dolanacağından bihaberler.
Toplumun başını belaya sokan bu kişi, kurum ve kuruluşlar yüzünden 300 binden fazla Türkiye göçmeninin hayatı,
Avusturya’da resmen aşırı sağın saldırısına açılıyor ve üstelik
Türk toplumunun adı da insanlık onuru ve şerefi bağlamında
itibar kaybına uğruyor. Bu durum birçok ayrımcılığın, nefretin ve karşılıklı sert tartışmaların oluşmasına neden oluyor.

Uyarmak zorundayız
Sözde İdris ama özünde İblislik
yapan bu kişilerin işi gücü; fitne,
fesat, dedikodu, onu bunu, oraya buraya, mezhep, meşrep, din,
ırk ve/veya farklı düşünceleri nedeni ile ispiyonlamak. Kendileri
hep kurban rollerinde.
Bu kişiler, Türklerin hiç bir sorununu çözmüyorlar. Tam ters i n e va r o l a n s o r u n l a r ı n ı n
üzerine körükle gidiyorlar.
Avusturya’da maddi ve manevi olarak büyük sıkıntı çeken
Türkiye göçmenlerinin başına
Türklerin temsilcisi veya gazeteci unvanları ile Mevla değil bela olan bu kinci, değer tanımaz, devamlı kavga çıkaran,
kopyacı, hırsız, tecavüzcü, sübyancı, üretmeyen ama devamlı
tüketen Mevla rollerinde ama
gerçek birer bela olan insanlara karşı tavır koymaya davet
ediyoruz.
Uyarmadı ve uyandırmadı demeyin!
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İstanbul Ermenileri, Viyana’daki
yarışmalara damga vurdu
Credit: PID/Fürthner

Avrupa Ermeni
Oyunları’nda Türkiye’yi
temsil eden İstanbul
Ermenileri şampiyon
oldu.

İ

STANBUL – Her yıl Avrupa’nın
farklı bir şehrinde düzenlenen ve Avrupa’da yaşayan Ermenileri bir araya getiren Avrupa Ermeni Oyunları’nda
(EURO Armenian Games),
Türkiye’yi temsil eden İstanbul
Ermenileri şampiyon oldu .
Avusturya’nın başkenti Viyana’da
30 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen oyunlarda Türkiye’yi,
İstanbul takımları Bolsohay, Sahakyan Basketbol, Anatolia Futsal ve
İstabolis ekipleri temsil etti.
İstanbul takımları, bu yıl 12 ülkenin katıldığı Avrupa Ermeni
Oyunları’na damga vurdu.
Antrenör Arto Akay yönetimindeki futsal şampiyonu Bolsohay, finalde Paris Nubar takımını 2-1 yendi. Bolsohay Futsal Takımı’ndan
Harutyun Kuran, turnuvanın en iyi
kalecisi seçildi.
Satrançta Bolsohay oyuncusu, fide
unvanı bulunan Ari Kiremitçiyan
10’da 10 yaparak şampiyonluğu elde etti.

Bolsohay Voleybol Takımı da
Ermenistan’ın Adaam takımını
2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Kafilenin antrenörlük görevini
Alen Narsüz üstlendi.
Aleks Karaköse’nin kafile başkanlığını yaptığı Sahakyan Basketbol
takımı ise finalde Ararat Viyana
takımını 32-12 yenerek mutlu sona
ulaştı.
Medya sponsorluğunu LUYS
Gazetesi’nin üstlendiği Bolsohay
yetkilileri, turnuvanın gelecek yıl
İstanbul’da yapılmasının en büyük

dilekleri olduğunu belirtti.
– Patrik Genel Vekili Başpiskopos
Ateşyan’dan kutlama
Türkiye Ermenileri Patrik Genel
Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan,
başarı elde eden sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
İstanbul’u temsil eden ekiplerin aldıkları sonuçlarla kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ateşyan, şunları
kaydetti: “Hristiyanlığın en büyük
bayramlarından biri olan Paskalya
Bayramımızda, Viyana’da organize

edilen turnuvada ülkemiz adına ortaya koymuş olduğunuz üstün performans, en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik içerisinde
şu günlerde hepimizi büyük bir sevince boğmuştur. Her başarı üstün
emek, çaba ve inanmakla sağlanır.
Özverili çalışmalarıyla sportif anlamda ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil eden sporcu kafilelerimizi, yöneticilerini, maddi manevi
katkı sağlayan herkesi canı gönülden kutluyor, dua ve takdislerimle
hepinize sevgilerimi iletiyorum.”
(AA)
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Frohe Ostern:

Türkischer Imam reinigt seit
13 Jahren armenische Kirche

„In meiner Freizeit gehe ich regelmäßig in die Kirche
und schau, dass es dort gepflegt ausschaut. Meine
Frau und meine Kinder helfen mir auch dabei”, so
Metin Halıcı, Imam (Vorbeter) der Terzili Moschee in
Sarıkaya in der mittelanatolischen Provinz Yozgat.
Seit 13 Jahren reinigt der islamische Geistliche
eine armenische Kirche – Ein Beispiel für gelebte
Toleranz und Respekt!
Yozga t ( Tü r ke i ) - B e s t i m m te
Armenier aus aller Welt, die bis
1960 im Stadtteil Terzili gelebt
haben, kommen an bestimmten Zeiten des Jahres in ihre alte
Ortschaft. Sie wollen in der historischen Kirche ihre Gebete verrichten. Dank dem islamischen
Seelsorger ist das für die Christen
problemlos möglich. Egal zu welcher Zeit man die Kirche besucht,
man findet eine saubere Ortschaft
vor um seine Religion frei zu praktizieren.

Imam beauftragt wurde, hat mich
die Kirche mitten in meinem Hof
natürlich verwundert. Mit der Zeit
habe ich mich daran gewöhnt.
Aus Respekt habe ich es für mich
als eine Aufgabe gesehen, die benachbarte Glaubenseinrichtung
zu säubern, “ sagte er. Die meisten
Besucher sind aus Argentinien,
der Türkei und den USA.

Die “uralte” Kirche wird
von Menschen aus aller
Welt besucht

„Auf diesem Land hat die
Toleranz und Barmherzigkeit des
Osmanischen Reichs gelebt. Wir
wollten, dass diese Werte hier weiterhin ihren Platz finden. Meistens
wird sie von christlich-orthodoxen
Personen besucht. Die früheren
Imame haben diesen Auftrag auch
übernommen und durchgeführt.

Die fast 2.000 Jahre alte Kirche, befindet sich im Hof des Imams und
wird seit 13 Jahren von ihm gereinigt und gewartet. „Als ich vor
13 Jahren in diesem Stadtteil als

Zur Zeit der Osmanen
soll es zu einer Tradition
geworden sein

Außerdem gehört die Gebetsstätte
unserer “Nachbarreligion”. So habe ich es mit besonderer Vorsicht
als eine Pflicht gesehen, diesen religiösen Ort sauber und jederzeit zum Beten bereit zu halten“, fügte er hinzu. Es ist auch zu

vermerken, dass die türkischen
Gastarbeiter in Wien größtenteils
aus derselben Provinz stammten.
So ist dieser Ort der Toleranz die
zweite Heimat vieler hier lebender
Türken in ganz Österreich. (yenivatan.com)
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Anaokullarında başörtüsü
yasağı yolda
V

İ YA N A– Av u s t u r y a
B a şb a ka n ı S eb a s t i a n
Kurz, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme için ilgili bakanlıklarına
talimat verdiğini söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısının
ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurz, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit
şartlara sahip olması gerektiğini, toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün
yerinin olmadığını ifade etti.
Kurz, “Başbakan Yardımcımla
birlikte, Milli Eğitim, Kadın ve
Aile, Uyum bakanlıklarına ‘çocuk koruma yasası’ üzerinde
çalışmaları talimatını verdik.
Buradaki ana hedef anaokulu ve
ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması.” dedi.
Söz konusu yasanın çıkartılabilmesi için meclisin üçte iki

çoğunluğu sağlaması gerektiğini belirten Kurz, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ)
ve Yeni Avusturya Partisinin
(NEOS) de desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
– Seçim vaadiydi
Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı

Heinz Christian Strache de yasağın hayata geçirilmesinin önemli
olduğunu belirterek, bu önerinin
her iki partinin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.
Strache, çıkarılması planlanan
yasayla kız çocuklarının 10 yaşına kadar korunmasının öngörüldüğünü savunarak, “Bu dini bir

Başbakan Yardımcısı Strache,
önceki gün bir gazeteye yaptığı
açıklamada, ilk ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını önermişti. (AA)

‘Kreş ve ilkokullarda
başörtüsü yasaklansın’

V

İ YA N A – A ş ı r ı s a ğ cı Avusturya Özgürlük
Partisi (FPÖ) Genel
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı
Heinz Christian Strache, kız çocukların gelişimi ve uyumu için
başörtüsünün ilkokul ve kreşlerde yasaklanması gerektiğini söyledi.
STRACHE, ulusal yayın yapan
Kronen gazetesine verdiği röportajda, ilkokula başlama koşu-

lu olarak Almanca yeterliliğinin
yanı sıra anaokulu ve ilkokulda başörtüsünün yasaklanmasının, uyum için atılması gereken
ikinci önemli adım olduğunu ileri sürdü.
Kız çocuklarının özgür gelişimleri ve uyumu için 10 yaşına kadar korunması gerektiğini belirten Strache, “Kreş ve
ilkokullarda başörtüsünün yeri
yok” dedi.

S t r a ch e , b a ş ö r t ü s ü n ü n ayrıştırıcı ve uyuma engel olduğunu savunarak, ülke genelinde kreş ve ilkokullarda
başörtüsünün yasaklanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Başörtüsünü ‘siyasal
İslam’ın simgesi olarak tanımlayan Strache, buna engel olabilmek için çocukların erken yaşta
bu duruma karşı eğitilmesi gerektiğini iddia etti.
(AA)

Kneissl:

tartışma değil, çocukların farklı
nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz.” diye konuştu.

V

“İslam hayır,
Müslümanlar evet”

iyana-Avusturya
Entegrasyon ve Dışişleri
Bakanı Karin Kneissl,
geçtiğimiz Salı günü Avusturya
Entegrasyon Fonu’nca (ÖİF) sunulan “Değerler ve Oryantasyon”
kursunu ziyaret etti. Kneissl,
İslam’ın Avusturya’ya ait olup
olmadığına yönelik bir so ruya, İslam’ın değil ancak
Müslümanların Avusturya’ya ait
olduklarını vurgulayarak yanıt
verdi.
Kısa adı ÖİF olan Avusturya
Entegrasyon Fonu kurslarının
önemine dikkat çekmesinin yanı sıra Kneissl, 2016 göç krizinin 2018 entegrasyon krizine
dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğine dair uyarıda bulundu. Kneissl ve ÖİF’e göre
Avusturya İş Kurumu’nun (AMS)
kesintilerine rağmen kurslar su-

nulmaya devam edilecek. 2017 yılında yaklaşık 25.000 kişi ÖİF’in
“Değerler ve Oryantasyon” kursunu ziyaret etti. 2018 yılı Şubat
ayı sonuna kadar ise bu rakam 4.200 olarak tespit edildi.
Kursların temel hedefler arasında olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Kneissl, “radikal siyasal İslam eğilimleri”
nedeniyle paralel bir toplumun
oluşmasından sakınıyor.
Kneissl’a göre “Değerler ve
Oryantasyon” kursu, “Avrupa’nın
en iyi uygulama örneklerinden biri” haline geldi. Kneissl,
1 günlük etkinliğin, ilk defa
Avusturya’ya gelen ve temel bilgileri öğrenmesi gereken insanlar için çok iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Strache:“Hayır! İslam

Avusturya’nın bir parçası değil. Bizim Orta
Avrupa’da HristiyanYahudi karakterimiz
var.”

tanınmış bir din. Din özgürlüğü
var, herkes kendi dinini yaşayabilir ama radikal düşünce ve politik İslam’a tolerans yok’’ şeklinde konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz ve Başbakan Yardımcısı
Heinz-Christian Strache de, 21
Mart 2018´de Heute Gazetesi’nin
sorularını yanıtlarken aynı yönde cevap vermişti.

Kurz, “İslam
Avusturya’nın bir parçasıdır” demişti

FPÖ Lideri Heinz- Christian
Strache yaptığı açıklamada kesin bir dille; “Hayır! İslam
Avusturya’nın bir parçası değil.
Bizim Orta Avrupa’da HristiyanYahudi karakterimiz var. Ama
İslam dini inancına sahip olan
halk toplumun bir parçasıdır” ifadelerini kullanırken,
Başbakan Kurz ise ‘’Yasal olarak
İslam 1912’den beri Avusturya’da

Bugün aşırı sağcı parti ile hükümet kuran Sebastian Kurz, henüz dışişleri ve entegrasyon bakanlığı görevini yürüttüğü 22
Ocak 2015 tarihinde IRPA’da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisine sürekli “İslam,
Avusturya’nın bir parçası mı?”
diye sorduklarını hatırlatarak,
“Bunun cevabı açık ve net ortadadır: 500 bin Müslüman,
Avusturya’ya ait ve İslam evet
Avusturya’ya ait” ifadelerini kullanmıştı.
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‘Haftalar öncesinden
müdahale etmiştik’

Innere Stadt bekommt neue
Vize-Bezirkschefin

Mireille Ngosso,
Turnusärztin in der
chirurgischen Abteilung
im KH Hietzing, ist
die neue designierte
stellvertretende
Bezirksvorsteherin der
Inneren Stadt.

G

Ihr wichtigstes Anliegen ist es,
„die Innere Stadt wieder zu einem Wohnbezirk zu machen“,
so Ngosso. Ein Dorn im Auge
ist ihr dabei, dass immer mehr
Privatwohnungen dauerhaft auf
Online-Plattformen angeboten
werden: Über 200 Wohnungen werden hier nicht nur zeitweise privat,
sondern immer öfter ganzjährig gewerblich vermietet und fehlen damit am Wohnungsmarkt.
Ngosso will zu diesem Thema einen Runden Tisch einberufen.
Als Lösungsansatz kann sich
Ngosso „eine Beschränkung der
Vermietungsdauer von 60 Tagen
im Jahr vorstellen.“ Ngosso ist im
Brotberuf Ärztin, die Gesundheit
im Bezirk ist ihr ein besondere
Anliegen: Derzeit bieten rund 90
Prozent der ÄrztInnen im Bezirk ihre Leistungen auf privater Basis an.
Ngosso will daher leer stehende
Geschäftslokale für die Einrichtung
von Gruppenpraxen prüfen lassen.
Der Stadtrat für Wohnen und
Wohnbau, Dr. Michael Ludwig,
spricht über steigende Mieten, die
Wohnsituation der Migranten sowie
die führende Rolle der Stadt Wien in
der Welt.

A
Wien wächst – bis auf
die Innere Stadt
Die Bevölkerung in der Inneren
Stadt ist in den letzten Jahren auf
weniger als die Hälfte geschrumpft.
„Wir wollen mehr Wohnraum schaffen und dieser soll leistbar sein“,
so Ngosso. In einem ersten Schritt
will sie bei Gewerbetreibenden, die
Wohnraum ganzjährig und gewerblich über Vermittlungsplattformen
wie Airbnb anbieten, ansetzen.
„Über 200 Wohnungen werden in
der Inneren Stadt ganzjährig vermietet. Das bedeutet, dass rund 300
bis 400 Wienern die Möglichkeit
entzogen wird, im Ersten zu wohnen“, so Ngosso. „Hier war der ÖVPBezirksvorsteher zu lange untätig
und hat zu lange wertvolle Zeit verstreichen zu lassen. Der erste Bezirk
ist lebenswert – davon sollen alle
Wienerinnen und Wiener etwas haben, nicht nur Gewerbetreibende!“,
so Ngosso weiter.

Runder Tisch: Sharing
Economy zum Vorteil der

Wiener nutzbar machen
Mit Sharing Economy im Bereich
Privatzimmervermietung will
Ngosso zum Grundgedanken zurückführen: Private, die ihren
Wohnraum unkompliziert und zeitweise vermieten können sollen.
Dazu will sie einen Runden Tisch
einberufen, an dem Experten teilnehmen werden. „Ein generelles Verbot ist der falsche Weg. Wir
müssen aber faire Regeln schaffen, damit Entwicklungen in der
Sharing Economy der breiten
Bevölkerung nutzen und nicht nur
einigen wenigen Immobilienhaien.
Ich will den Fortschritt nicht aufhalten, sondern begleiten. Das
ist ein erster wichtiger Schritt,
um die Innere Stadt wieder zu einem Wohnbezirk zu machen“, so
Ngosso. Im Zuge dessen fordert
sie, das System des Lagezuschlags
zu überdenken. Nach diesem
werden auf Wohnungen in der
Inneren Stadt derzeit elf Euro pro
Quadratmeter aufgeschlagen.
„Hier profitieren Private von der öf-

fentlichen Infrastruktur. Das müssen wir uns noch einmal genau
anschauen und ein faires System
schaffen“, so Ngosso.

„Dankbar für alles, was
ich in Wien erleben durfte“
Mireille Adiet Ngosso wurde 1980
in der Demokratischen Republik
Kongo geboren und ist mit vier Jahren mit ihren Eltern nach
Österreich geflohen. Dort hat sie
ihre schulische Laufbahn absolviert und den Dr. med. an der
Medizinischen Universität Wien
absolviert. Mireille Ngosso arbeitet derzeit als Turnusärztin in der
chirurgischen Abteilung im KH
Hietzing. Seit 2010 ist sie in der
Wiener SPÖ aktiv. „Ich bin sehr
dankbar für alles, was ich in Wien
und in Österreich erleben durfte.
Es war für mich nicht immer eine
einfache, aber dennoch eine gute
Zeit. Umso mehr möchte ich mich
für den ersten Bezirk einsetzen und
zu einem guten Miteinander beitragen“, sagt Ngosso.
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ATİB’ten açıklama:

Ärztin und Politikerin:

emeinsam mit dem
Parteivorsitzenden der
SPÖ Inneren Stadt, Georg
Niedermühlbichler und der amtierenden stellvertretenden
Bezirksvorsteherin, Daniela EckerStepp, präsentierte Mireille Ngosso
im Rahmen einer Pressekonferenz
ihre Visionen und Ziele für den ersten Bezirk.
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TİB’e bağlı bir şubede düzenlenen 18 Mart Çanakkale
etkinliğine ait resimlerin
Avusturya medyasında yer almasıyla gelen tepkilere ATİB’den basın duyurusu geldi. Söz konusu haberlerde yer alan resimler hakkında ATİB
Genel Merkezi’nin haftalar öncesinden tepki gösterip, harekete geçtikleri vurgulanan açıklamada, medyada
yer alan haber ve resimlerin kendilerinin aldıkları önlemlere rağmen servis edilmesine tepki gösterildi.
ATİB’in yayımladığı açıklamada bu
resimler basın tarafından yayılmadan haftalar öncesinden kendilerinin söz konusu şube ile iletişime
geçtikleri ve sorumlu başkanının
görevinin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, yayımlanan haberde bu konuya değinilmemesine
tepki gösterilirken, resimdeki gösterinin hiç bir şekilde milliyetçilik
yada askercilik içermediği, sadece
Çanakkale şehitlerini anma programı olduğunu, resimlerin basın
tarafından servis edildiği gibi şiddet içeren yada şiddete yönlendiren değil, tersine Gelibolu anısına
barışı simgeleyen bir düzenleme olduğu kaydedildi. Öte yandan yapılan açıklamada bu gösterinin bir camii derneğinde yapılması ve oyuncu
olarak çocukların seçilmesinin, merkeze göre yanlış olduğu ve ATİB genel merkezin bu gösteriyi öğrenir öğrenmez durdurup yasakladığı ifade
edildi.
Açıklamada son olarak ATİB’in,

tüm üye dernek ve üyelerinden, değerlerin iletişiminde kamuoyunda
özel bir duyarlılık ve örnek davranış
beklemekte olduğu, bu hareketin
ATİB’le bağdaştırılamayacağı vurgulanırken, ATİB’in 30 yılı aşkın bir
süredir hiç bir şekilde radikal milliyetçilik yada dini fanatizme ilişkin dokunuş noktalarının olmadığı,
karşılıklı hoşgörü ve saygı için çabaladıklarını kanıtladığını, bununla birlikte ATİB’in bu tür yakıştırmalar ile çok kez karşı karşıya kaldığını
ama kendilerinin doğru yoldan şaşmayacakları” ifadelerine yer verildi.

Bessere Aussichten!
öner.

ler. sch
besser. schnel

bsite!
Die neue Wes.a
www.vh t
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Viyana Büyükelçiliği’nde
Çanakkale Deniz Zaferi ve
Şehitleri Anma Günü

11

V

Nisan 2018 – SAYI 199

Viyana Taksiciler Odası
Başkanı’na “Uber” Tepkisi

İ YA NA–
Başkent
Viyana’da bir araya gelen
yüzlerce taksici “Uber”
uygulamasını ve kendilerini iyi
temsil etmeyen kısa adı WKO
Wien olan Viyana Ticaret Odası
Taksiciler masasını protesto etti.
Taxi Global tar afından düzenlenen ve yaklaşık bin taks i c i n i n a r a çl a r ıyl a ka t ı l d ığ ı p ro te s to Viya n a’n ı n 1 0.
bölgesinde başlayarak Taksiciler
O d a s ı O f i s i n i n b u l u n d uğu
Schwarzenbergplatz’da son buldu.

Taksiciler Odası
Başkanı Keskin’e sert
tepki

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Viyana’da dualar ile Büyükelçilik
tarafından anlamlı bir şekilde anıldı.

V

iyana(yenivatan.at)-Viyana
Büyükelçisi Mehmet Ferden
Çarıkçı, 18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma
Günü vesilesiyle Elçilikte yaptığı konuşmasından sonra Şehit
P.Uzm.Çvş. Sadık Asparagil ve Şehit
Devlet Memuru Güner Altınok'un
Avusturya'da ikamet eden ailelerine
„Devlet Övunç Madalyası” verdi.
Din Görevlisi Ahmet Yavuz’la birlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından şehitler için dua edilerek sonlanan törende Büyükelçi Çarıkçı’nın
dikkat çeken konuşmasından satır
başları şunlardı :
“Sayın Büyükelçilerim,
Viyana’daki
Misyonlarımızın
Değerli Mensupları,
Kıymetli Misafirler,
Bugün burada Çanakkale Deniz

Zaferi’nin 103. Yıldönümünü kutlama onurunu birlikte idrak etmek;
aynı zamanda vatanımızın ve
milletimizin bekası için hayatını
feda etmiş kahraman şehitlerimizi
anmak üzere toplandık.
Tarih boyunca üç kıta ve yedi
iklimde, Çanakkale’de, Galiçya’da,
Yemen’de, Kurtuluş Savaşı’nda,
Kore’de, Kıbrıs’da, sınır ötesi harekatlarda, terörle mücadelede, 15
Temmuz menfur darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
Harekatlarında bağımsızlığımızı ve
kutsal vatanımızı kanıyla ve canıyla
müdafaa eden şehitlerimizin aziz
hatıraları önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz.
Unutmayalım ki, birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, bayrağımıza
ve hür irademize saldıran dahili ve
harici düşmanlar hep milli gücümüzün temel direği şehit ve gazilerimiz
sayesinde bertaraf edilebilmiştir.

Değerli Konuklar,

kürlerimi sunuyorum.

En uzun konuşmalar da yazılsa, en
uzun ağıtlar da yakılsa şehitlerimizi anmak, anlatmak ve şükranlarımızı sunabilmek için kelimeler
yetersizdir. Bu hislerimizi tarihe
nakşeden yüce mertebeye en çok
yaklaşabilen kişi şüphesiz “İstiklal
ve İstikbal Şairimiz” Mehmet Akif
Ersoy’dur. Malum, bu sene İstiklal
Marşımızın kabulünün 98. Yılını
idrak ettik. Yine çok iyi bildiğiniz üzere, İstiklal Marşı’nın kabul
edildiği 12 Mart günü aynı zamanda kanunla Mehmet Akif Ersoy’u
anma günü ilan edilmiştir. Mehmet
Akif Ersoy Vakfı’nın kurucularından Sayın Cemal Çiftçigüzeli ile şair
ve yazar Sayın Yavuz Bülent Bakiler
de aramızdalar.

Mehmet Akif’in şiirlerini okumak,
şehitliğin manasını ve şehitlerimize olan borcumuzu idrak bakımından bizler için olmazsa olmazdır.
Şehitlerimiz ve hatta “şehit oğlu,
şehit kızı şehitlerimiz”in kanlarıyla yoğrulan ülkemiz topraklarında
yaşananlar, ne zaman ve nerede
okunursa okunsun onun şiirlerinde
adeta canlanır ve bize şanlı tarihimizi anlatırlar. Akif merhum,“Sana
dar gelmeyecek makberi kimler
kazsın? Gömelim gel seni tarihe
desem, sığmazsın” Derken, hepimizin hislerine tercüman olmaktadır.''

Kendilerine bugün saat 16’da Yunus
Emre Enstitüsünde düzenlenecek
anma programına sağlayacakları
katkılardan ötürü şimdiden teşek-

Büyükelçi Çarıkçı, anlamlı konuşmasının ardından katılımcılara,
“Devlet Övünç Madalyası” verilmesi
kararlaştırılan Şehit Piyade Uzman
Çavuş Sadık Aparangil ve Şehit
Devlet Memuru Güner Altınok’u
tanıttı ve ailelerine madalyalarını
takdim etti.
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Protestonun son bulduğu yerde Taksiciler Odası Başkanı
Gökhan Keskin ile görüşen bazı taksiciler, Keskin’e sert tepki gösterdi. Taksicilerden biri
“Ne yaptığını sanıyorsun?” diyerek Taksiciler Odası Başkanı
Keskin’e bağırmaya başladı.

1982 yılından itibaren Viyana’da
bulunduğunu, yüksek tansiyon ve şeker hastalığından dolayı başka meslekte çalışamadığını ve 3 günde sadece 35 euro
ciro yaptığını ifade eden taksici,
Keskin’e “Bu nedir? Böyle yaşamaktansa ölürüm daha iyi” diye
bağırdı.

Keskin taksiciyi
yatıştırmak istedi
Taksicinin sert ifadelerle eleştirdiği Keskin, ‘Bu şekilde sadece
sağlığınıza zarar veriyorsunuz,
biraz sakin olun’ diyerek ortalığı
yumuşatmaya çalışken, meydanda bulunan diğer taksiciler “bize yeni seçim lazım, yeni seçim”
ifadeleriyle Keskin’e yanıt verdi.

Keskin’i istifaya
çağırdılar
Öte yandan kalabalıkta bulunan
bir taksici “Bu işi yapamıyorsanız lütfen burayı terkedin” ifadesiyle Keskin’i istifaya çağırdı.

Taksiciler Odası “Uber”
sorununda pasif kaldı
Gökhan Keskin’in başkanlığını
yaptığı Viyana Taksiciler Odası,
taksicilerin yasaklanmasını istediği “Uber” sorununda pasif kaldı. Son dönemde izlediği

politikayla bir çok taksi firmasının ve taksicinin tepkisini çeken Keskin, taksiciler tarafından
sektördeki sorunlar karşısında
zayıf ve sessiz kalmakla suçlanıyor.
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Avusturya sınır kontrollerini
6 ay daha uzatmak istiyor

V

İYANA– Avusturya İçişleri
Bakanı Herbert Kickl, ülke n i n M a c a r i s t a n ve
Slovenya sınırlarında süren
kontrollerin 11 Mayıs’tan itibaren 6 ay daha uzatılması gerektiğini bildirdi.
K i c k l , Av r u p a B i r l iğ i (A B )
Komisyonuna yönelik kaleme aldığı mektupta, son aylarda iltica
başvurularının azalması ve yasa
dışı yollarla ülkeye girmek isteyen göçmenlerin oranındaki düşüşe rağmen bölgede istikrarın
henüz sağlanamadığını savunarak, sınır kontrollerinin uzatılmasının gerekliliğini vurguladı.
Sınır kontrollerinin bitirilmesinin insan kaçakçılarının faaliyetlerini yoğunlaştırmasına neden olacağı değerlendirmesinde

bulunan Kickl, “AvusturyaM a c a r i s t a n v e Av u s t u r y a Slovenya arasındaki AB içi sınır
kontrollerinin 11 Mayıs 2018’den
itibaren 6 ay daha sürdürülmesi gerekiyor.” görüşünü paylaştı.
Kickl, sınır kontrolleri esnasında seyahat eden insanlar başta
olmak üzere yük taşıyan araçların mümkün olduğu kadar az etkilenmesi için çalıştıklarını aktardı.
S c h e n ge n ü ye s i A l m a ny a ,
Avusturya, Danimarka, İsveç
ve Norveç, 2015’in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB’nin en
büyük başarısı olarak görülen
Schengen’in askıya alındığı uygulama eleştirilse de 3 ayda bir
uzatılmıştı.

Suudi Prens’ten itiraf:

Batı komünizmin
yayılmasını önlemek için…

S

uud Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Salman,
vahabi tarikatını soğuk savaş
döneminde Batı’nın isteği üzerine
yaygınlaştırdıklarını belirtti.

İran’ın Fars haber ajansında yer
alan habere göre; Bin Salman bu
itirafı, çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri vahabi tarikatının
Suud hanedanı tarafından yaygınlaştırılmasından kaygı duyduklarını dile getirdikleri bir sırada yaptı.
Bin Salman, asıl Batılı devletler soğuk savaş döneminde komünizmin yayılmasını önlemek
için Arabistan’dan vahabi tarikatını yaygınlaştırmalarını istediklerini, bu tarikat Riyad yönetimi
tarafından değil, Suud vakıflarca

finanse edildiğini kaydetti.
Babası tahta çıktığından beri, Suudi Prensi Muhammed bin
Salman istikrarlı bir şekilde hızla
yükseldi. Artık babasının sadece

bir adım gerisinde. Genç veliaht
gitgide daha fazla güç ele geçirdi. Veliaht Ekim ayında, ülkesinde "ılımlı İslamın" hakim olması
için çalıştığını açıkladı. Salman,

"Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere
açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz" dedi.

15
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Avusturya’nın en yaşlı
vatandaşı vefat etti

İki hafta önce 111. doğum gününü kutlayan Avusturyalı kadın,
Paskalya Bayramı’nda hayata
gözlerini yumdu.

Avusturya’nın en yaşlı vatandaşı Hof am Leithaberge kasabasından Anna Medwenitsch,
Niederösterreich Nachrichten
( N Ö N – A ş a ğ ı Av u s t u r y a
Haberleri) tarafından aktarılan
habere göre, 1 Nisan 2018 Pazar
günü, Paskalya Bayramı’nda
Bruck an der Leitha kasaba-

.
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Okullardan ve kitapçılardan
sipariş edilebilir!
Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir ilki
gerçekleştirerek hazırladığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve
geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile 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.
"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch", 46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag

sında yaşadığı Marienheim
Huzurevi’nde hayata gözlerini
yumdu. Çiftçi bir aileden gelen
Aşağı Avusturyalı Medwenitsch,
henüz iki hafta önce 111 yaşına
basmıştı.

di.” diyen Medwenitsch’in torunu Maria, yaşlı kadının uyluk başı kemiğinin kırılması sonrasında
bakımevine taşındığını söyledi.
Medwenitsch, bakımevi sakinleri ile hızlıca kaynaştı.

106 yaşında Marienheim
Huzurevi’ne taşındı

Hof am Leithagebirge’li eski
çiftçi, henüz iki hafta önce, 17
Mart’ta 111. doğum gününü kutlamıştı. Son nefesine kadar aktif olan Medwenitsch, bakımevi
bahçesinde torunu ile yürüyüşler
yapıyordu.

Yaşlı kadın, sağlık nedenle riyle 106 yaşında Marienheim
Huzurevi’ne taşınmak zorunda
kaldı. “106 yaşına kadar evindey-

Paskalya gününde anlamlı
temizlik

VİYANA – Viyana, Paskalya
Günü’nde anlamlı bir temizliğe tanıklık etti.
Nazi’ler tarafından 1938 yılında
6. Viyana’da bulunan evlerinden
alınarak götürüldükleri toplama
kamplarında insanlık dışı uygulamalara maruz kalan ve vahşi işkenceler sonucu hayatlarını kaybeden
Yahudilerin anısı Viyana’daki evlerinin önünde yaşatılıyor.

İnsanlık dışı uygulamalarla katledilen Yahudilerin evlerinin önünde bulunan ve kurbanların isminin
doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı bakır – çelik karışımı anı sembollerinin pas tutan yüzlerinin,
biri Müslüman biri Hristiyan olan
iki yabancı tarafından Yahudi bir
derneğin desteği ile Paskalya gününde temizlenmesi dikkat çekti.
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”Bizler Alevi olmak gibi
büyük bir şansı yakalamış
olan insanlarız”

Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem TV ekranlarından Alevilerin uzun
yıllar boyunca verdiği mücadelenin süreçlerini anlattı. Doğan, Alevilerin AİHM’den kazandığı
kararların uygulanmamasını, hükümetin samimiyetsizliğini eleştirdi.
Doğan’ın konuşmalarının satırbaşları;
Alevilerin vermiş olduğu mücadelerle ilgili olarak, yıllardır Alevi
vatandaşlar kendi çabaları ile yaşamaya devam etmeye çalıştı. Biz
20-25 senedir Alevilerin eşit haklara sahip olması için hukuk mücadelesi veriyoruz. Baktığınız zaman
hala Alevi kökenli vali, kaymakam
ve emniyet müdürü yok. Devletin
karar mercilerinde Aleviler yer almıyor. Neden Aleviler bu hukuki
statüden yararlanamıyor? Neden
2. sınıf vatandaş muamelesi görüyor?

Bizler Alevi olmak gibi
büyük bir şansı yakalamış olan insanlarız
Türkiye’de ve dünyada büyük bir
kitlenin temel hak ve özgürlüklerinin anası sayılan inanç özgürlüğünü barış içinde kimsenin burnunu
kanatmadan 25 30 milyona varan
Alevilerin temel haklarını gözeten, demokratik bir düzen içerisinde neticeye gitmeye çalışan bir
hareketi başlattık.

Her gün 2 saatte bir
cami yapılıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi resmi ifadesinde olduğu gibi her 2 saatte bir cami yapılıyor.
Üstelik bu marifet sayılıyor. Ne yazık ki camiler büyük oranda boş.
Cuma’dan Cuma’ya birazcık cemaat bulunabiliyor. Bunu o kurumun
başında olan başkanlarla da görüştüm ve politiklarının yanlış olduğunu söyledim. ”Siz durmadan
cami yapıyorsunuz ama eğer camiler boşsa o ülke halkının o dine

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı
M e h m e t Nu r i Yı l m a z ’d ı .
Cumhurbaşkanı olan Süleyman
Demirel Yılmaz’a nedir bu alevi
sünni sorunu, Hocayla (Doğan)
konuşun ve bu sorunu çözün demiş.

Koalisyon Hükümeti üyeleri olan
Ecevit ve Yılmaz ; Biz bir koalisyon
hükümetiyiz , Bahçeli ile görüşsen
iyi olur dedi. Bunu ilk kez anlatıyorum. Sayın Devlet Bahçeli’yle
görüştüm ve Bahçeli’den alevi kesimin koalisyonun diğer iki ortağı
tarafından kabul edeceği tüm şeylere gözümüz kapalı kabul ediyoruz” yanıtını aldım.
Sonrasında bende Ecevit’e ve
Mesut Beyfendiye sizin böyle düşündüğünüzü söyleyebilir miyim
diye sordum. Bahçeli de tabiki
söyleyebilirsiniz dedi.
Bahçeli’nin yanından ayrıldıktan
sonra MHP acaba karşı çıkar mı
diye düşünüyordunuz ve Bahçeli
bana böyle söyledi dedim ve ikisi de şaşırdı.

Daha sonrasında Mesut
Bey bana telefon etti ve
üçlü koalisyon olarak
karar verdik dedi
Yılmaz; 16 Ağustos’ta Hacı
Bektaş’ta buluşmayı teklif etti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa
hükümet toplantımızı Ankara dı-
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şında yapacağız ve o kararımızı
orada açıklayacağız dedi. Bende
çok iyi olur dedim. 1 gün sonra
15 Ağustos’ta tekrar arandım; ilköğretim 8 yıla çıkacak ve biz
Meclis’te olmazsak bu kanun çıkmaz denildi ve benden de halkı 1
gün daha tutabilir misiniz talebinde bulundu. Gerekli hazırlıklar ve
koşullar hazırlandı.

1997 yılı, ilk defa Aleviler
için değişimin
gerçekleştiği tarih
Demirel’in de Cumhurbaşkanı olduğu ve başbakanlardan oluşan
koalisyon hükümetinin üyelerinin bulunduğu bir ortamda karar
açıklandı.
”Cami de bizimdir Cemevi de bizimdir. Devlet bütçesinden inançlar için bir pay ayrılacaksa bu pay
hakça bölüştürülecektir” denildi.
Sembolik olarak da 2-3 gün öncesi
rahmetli Ecevit’le konuştuğumda
Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e
verdiği görevle Cem Vakfı’na kendilerine cemevi yapacakları bir
yer tahsis edilecek ve temelini de
ben atacağım dedi. Sayın Bülent

Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in varlığıyla temel atıldı. Bundan böyle
Türkiye’de cemevlerinin temelleri
atıldığında hiçbir şekilde ne savcı
ne de adli yada idari makam halkı
rahatsız etmedi.
Bunu anlatıyorum çünkü bütün bu gelişmelere rağmen
Türkiye’de önemli bir noksanlık
var ve bugünde bu noksanlık devam ediyor.
25 – 30 milyon olan insanın temel
ihtiyacı olarak kabul ettikleri özellikle alevilerin köylerden kentlere
gelmesi, aleviler için büyük problem doğuruyordu. Çocuklarının
kontrol altında tutulması, eğitimlerinin yapılması, zor şartlarda
büyük şehir koşullarına intibak
etmesi kolay iş değildi.
A n ay s a m ı z ı n 1 0. m a d d e s i
‘ırkı,dini, dili ve rengine bakmaksızın herkes eşittir’ diyor biz de
bundan farklı bir şey söylemiyoruz. Ama bu kadar hukuki bir talep görmezden geliniyor. Bu taleplerin siyasi partiler tarafından
görmezden gelinmesinin sebebi
oy meselesi.
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Belçika:

“Şeriat Avrupa’ya ait
değil, kurtulmalıyız”

Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölümü ile
Brüksel’de 28 belediyede seçimlere hazırlanan İslam
Partisi, şeriat yanlısı açıklamaları nedeniyle ülkenin
en önemli gündem maddesi haline geldi.

İ

karşı yani ibadet yeri olan camilere karşı bu ilgisizliği farklı yorumlanır ve din duyguları gittikçe gücünü yitirir dedim.

Doğan: Bahçeli ile
görüştüm

17

slam Partisi, 2012 yılında kuruldu. Parti, katıldığı
ilk seçimde yüzde 4 oy alarak, Brüksel’in Anderlecht ve
Molenbeek ilçelerinde birer belediye meclisi üyeliği kazandı.

ve her şey ayrı bir toplu taşıma ile
başlıyor. Bu partiden tiksiniyorum” diye tepki gösteren sığınma
ve göçten sorumlu Devlet Bakanı
Theo Francken, İslam Partisi’nin
kapatılmasını istedi.

İslam Partisi’nin Anderlecht belediye meclisi üyesi Redouane
Ahrouch, kadın ve erkekler için
ayrı ayrı toplu taşıma aracı önerisinde bulundu.

Francken’in üyesi olduğu hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N
-VA), aşırılıklar yanlısı partilerin
kapatılması için bir yasal düzenleme önerisinde bulundu.

Brüksel’de belediye otobüsü şoförlüğü yapan Ahrouch, bu konuda kadınlardan yoğun şikayet aldığını savundu.

Bakan Francken, “Şeriat, demokrasiyle bağdaşmaz ve Avrupa’ya
ait değil. Bu yüzden kurtulmalıyız” görüşünü savundu.

“Hedefimiz yüzde 100 İslam devleti” diyen Ahrouch, bu hedefe
Belçika Anayasası’nı ihlal etmeden ulaşmak istediklerini söyledi.

Belçika’da siyasi partilerin yasaklanması yasal olarak mümkün değil. Ancak federal parlamentodaki bazı Flaman partileri bu konuda
bir anayasa değişikliği önerisine
sıcak bakıyor.

“BU PARTİDEN
TİKSİNİYORUM”
Bu açıklama Belçika’daki birçok siyasi partinin tepkisine neden oldu.
BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın
haberine göre, Harem – selamlık otobüs önerisine, “Şeriat dünyasında kadınların hakları yok

Daha önce aşırı sağcı Flaman
Bloku’nun önlenmesi amacıyla
gündeme gelen düzenlemelerin
geliştirilmesi tartışılıyor.
Flaman Liberal Demokratlar
Partisi (Open VLD) de, anayasal
düzenleme ile din ve devlet işleri-

nin birbirinden ayrılmasını istiyor.

“KAPATMANIN
SAVUNULMASI DİKKAT
ÇEKİCİ”
Siyaset bilimci Dave Sinardet, daha önce parti kapatma konusunda, “hukuk siyasetin işine karışmasın” diyen N -VA’nın şimdi
kapatmayı savunmasını dikkat
çekici bir adım olarak değerlendiriyor.
Brüksel hükümetinin eşit haklardan sorumlu Devlet Bakanı Bianca
Debaets, Flaman Televizyonu’na
yaptığı açıklamada, harem – selamlık otobüs önerisini, “Şok edici; aynı zamanda demokrasi ve özgürlükleri doğrudan ihlal eden bir
öneri” diye değerlendirdi.
Debaets, bu önerinin “cinsiyete dayalı ayrımcılığa teşvik olup olmadığının araştırılması için” Cinsiyet

Eşitliği Enstitüsü’ne başvurdu.
Kadın bakana göre öneri, Belçika
Anayasası ile Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı.
Anvers Üniversitesi’nden anayasa hukuku uzmanı Jan Velaers’e
göre, böyle bir partinin ancak iktidarı ele geçirme ve hukukun üstünlüğüne karşı gerçek bir tehdit
oluşturması durumunda yasaklanmasının mantıklı olduğunu
söyledi.
Yeni Flaman İttifakı lideri ve
Anvers Belediye Başkanı Bart De
Wever öneriyi, “Aydınlanma değerlerimizden taviz mümkün değildir. İsteyen, istediği yere gidebilir” sözleriyle eleştirdi.
Flaman Yeşiller Partisi lideri
Meyrem Almacı da, kadın – erkek
eşitliğinin temel olduğunu ve hiç
kimsenin bunu değiştiremeyeceğini söyledi.
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Avusturya en az
vatandaşlık veren ülke
(VİYANA) – Avrupa İstatistik
Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı verilere göre, 2016 yılında
995 bin kişiye Avrupa Birliği (AB)
vatandaşlığı verildi. Bu sayı 2015
yılında 841 bin ve 2014'te 889 bin
idi.

Avusturya ve Letonya’yı yüzde
0,74 ile Slovakya, yüzde 0,90 ile
Estonya, yüzde 0,94 ile Litvanya
ve yüzde 0,96 ile Çekya takip etti.

En az vatandaşlık veren
ülke Avusturya

Yayımlanan verilere göre AB genelinde en çok vatandaşlık alan
Fas asıllı yabancılar (101.300)
olurken, en az vatandaşlık alan
yabancılar ise 32.800 ile Türklerin
olduğu kaydedildi.

2016 yılı verilerine göre AB ülkeleri arasında Avusturya ve Letonya
yüzde 0,68 vatandaşlık verme
oranıyla son sırada yer alırken,
yabancılara en çok vatandaşlık
veren ülke ise yüzde 9,71’lik oran
ile Hırvatistan oldu.
En çok vatandaşlık veren ülke olan Hırvatistan’ı İsveç yüzde 7,93, Portekiz yüzde 6,46,
Romanya yüzde 4,22, Yunanistan
yüzde 4,16 ve Finlandiya yüzde
4,11 ile takip etti. Öte yandan en
az vatandaşlık veren ülkeler olan

En az vatandaşlık alanlar
Türkler

Türklerin çoğu Almanya'dan vatandaşlık aldı
Eurostat verilerine göre,
Türkiye'den 32 bin 800 kişiye vatandaşlık hakkı verildi. Bu kişilerin yüzde 50'sinden fazlası
Almanya'dan vatandaşlık aldı.
(yenivatan)

Türk vatandaşlarının
ilticasında artış

2018’in ilk iki ayında
iltica talebinde bulunan
Türklerin sayısı bir önceki
yılın aynı dönemine göre
300 kişi arttı.

iltica başvuruları 2018 senesinin
ilk iki ayında artmaya devam etti.
Rakamlar, 2016’daki darbe girişimi sonrası iltica başvurularının artış göstermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Türk vatandaşlarının
Almanya’ya yaptıkları iltica başvurularında artış devam ediyor.
2018’in ilk iki ayında iltica talebinde bulunan Türklerin sayısı
bir önceki yılın aynı dönemine
göre 300 kişi arttı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre;
Ocak ile Şubat 2018’de Almanya’ya
iltica başvurusunda bulunan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 300 kişi artarak bin
429 oldu. Bu veriler Federal Göç ve
Mülteci Dairesi’nin (BAMF) en son
açıkladığı rakamlar.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan

BAMF’ın verilerine göre 2018’in ilk
iki ayında Almanya’nın Türk vatandaşlarına ait iltica başvurularını onaylama oranı da arttı. Türk
vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının Ocak ile Şubat
2018’de Alman devleti tarafından
kabul edilme oranı yüzde 42,3 oldu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA
BAMF’ın geçen ay açıkladığı verilere göre 2018 yılının ilk ayında
Türkiye’den 741 iltica başvurusu
kayıt altına alınmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016’da 5 bin 742 Türk vatandaşı Almanya’ya iltica başvurusunda bulunurken, 2017 senesinde
Türkiye’den başvuruda bulunanların sayısı 8 bin 483 olmuştu.
Sol Parti’nin soru önergesine
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın
Mart ayının başında verdiği yanıtta
Türk vatandaşlarının Almanya’da
olumlu sonuçlanan iltica başvurularının oranının Ocak 2017’de yüzde 6,4 olduğu ve bu oranın bir sene
sonra Ocak 2018’de yüzde 38,2’ye
çıktığı kaydedilmişti.
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Viyana’da kiralar artış gösterdi
V

İYANA– Viyana’da kira artışı
en çok 1. Viyana’da olurken
Viyana’nın en ucuz semtleri
Ottakring (16. Bölge) ve Simmering
(11. Viyana) olarak belirlendi.
DiePresse’de yer alan habere göre kira fiyatları 2016 yılına nazaran %6 artış gösterdi. İmmowelt.
at’nin verilerine göre en yüksek artış 1. Viyana’da en düşük artış ise
13. Viyana’da (Hietzing) oldu.

1. Viyana’daki %12 kira artışına sebep eski binaların restore edilmesi
ve yüksek kalite ile tekrar kullanıma sunulması olduğu kaydedildi.
Böylece 1. Viyana’da kiralık dairelerin m2 fiyatı 15,60 Euro olarak bildirildi. 1. Viyana’yı Donaustadt (22.
Viyana) m2 fiyatı 14,10 Euro ile ta-

kip etti. Farkın sadece 1,50 Euro olduğuna dikkat çekilirken bir önceki sene fiyatın neredeyse yarısı
olduğu açıklandı. Yüzde 7’lik bu
yükselişin sebebi ise yapılan yeni
binalar olduğu gelen bilgiler arasında.

Hayat seninle güzel

YOĞURT SAĞLIKTIR
SAĞLIKTIR.
YOĞURT LEZZETTİR.
YOĞURT HAYATTIR.

Öte yandan m2’si 14 Euro olan
Mariahilf (6. Viyana) ve Neubau (7.
Viyana) bölgeleri Donaustadt’ı takip ediyor. 7. Viyana’da kira artışının %7, 6. Viyana’nın ise yüzde 6
olduğu açıklandı.
En ucuz bölgeler m2’si 12,30 Euro
ile Simmering (11) ve Ottakring (16)
olduğu belirlenirken bu bölgeleri
m2 fiyatı 12,50 Euro ile Penzing (14)
ve Rudolfsheim-Fünfhaus (15) takip ediyor.

Mayıs itibarıyla turizm sektöründe
asgari ücret: Brüt 1500 Euro
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Turizm sektöründe istihdamı daha cazip hale
getirmek için atılan bir
adım: Mayıs ayı itibarıyla tam zamanlı istihdam
için asgari ücret brüt
1500 Euro olarak uygulanacak. Sektör çalışanlarının yarısı yani yaklaşık
120.000 kişi, yeni düzenlemeden faydalanacak.
Kalan kısım ise yarı
zamanlı çalışıyor.

S

ektör sözcüsü Petra
Nocker-Schwarzenbacher,
ücretlerin kötü olduğu iddialarına, “Avusturya’da 14 maaş ödeniyor ve böylece aylık ücret 1750 Euro’ya tekabül etmiş
oluyor ki bu Almanya’dan fazla.”
şeklindeki sözleriyle karşılık verdi. Buna rağmen bu kış sektörde
işgücü eksikliği söz konusuydu
(özellikle aşçı) ve bu nedenle
bazı işletmeciler, restoranları-

nın çalışma saatlerini ister istemez azaltmak durumunda kaldı.
Yarı zamanlı çalışanlar ve hafta so-

nu vb. durumlar için istihdam edilen yardımcı işgücü dahil olmak
üzere IHS’ye (İleri Araştırmalar
Enstitüsü) göre yılda 496.000 ki-

şi turizm sektöründe çalışıyor.
Çalışanlar arasında Avusturyalı
olmayanların oranı ise yüzde 44
(tüm sektörler bazında: yüzde 15).

gazi.de
2810_GAZi_Anzeige_Yeni_Vatan_Joghurt_0318_1.indd 1
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AB'de saatlik iş gücü
maliyeti uçurumu

(BRÜKSEL)- Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede iş gücü maliyetleri büyük farklılık gösteriyor. AB'de ortalama 26,8 avro olan saatlik iş gücü maliyeti bazı ülkelerde 4,9 avroya kadar düşerken kimi ülkelerde 42,5
avroya kadar çıkıyor.

A

vrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat), AB üyesi 28
ülkede 2017 yılı saatlik
işçi maliyetlerini açıkladı.
Buna göre, AB üyesi ülkeler
arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılıklar bulunuyor.
AB'de ortalama 26,8 avro olan
saatlik iş gücü maliyetleri ülkelere göre 4,9 avro ile 42,5 avro arasında değişiklik gösterdi.
Bu dönemde, AB üyesi ülkeler
arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka'da gerçekleşti. Danimarka, saatlik 42,5 avro
seviyesinde olan iş gücü maliyeti ile AB üyesi ülkelerin ara-

Die Nr. 1
seit 1999

sında ilk sırada yer aldı. Onu
en yakın, 39,6 avro ile Belçika,
37,6 avro ile Lüksemburg ve
36,6 avro ile İsveç izledi.
AB'nin öncü ekonomisi
Almanya'da geçen yıl saatlik
iş gücü maliyeti 34,1 avro olurken, Fransa'da bu rakam 36 avro, İngiltere'de ise 25,7 avro seviyesinde gerçekleşti.
G e çe n y ı l A B'd e e n düşük saatlik iş gücü maliyeti
Bulgaristan'da belirlendi.
Bulgaristan'da 2017 yılında ortalama saatlik iş gücü maliyeti 4,9 avro oldu. Bu ülkeyi saatlik 6,3 avroluk iş gücü maliyeti
ile Romanya ve 8 avro ile de
Litvanya izledi.
(AA)
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Demircan :

A

”Diriliş dizisinde
İslâm’a recm iftirası”

sırlar boyunca geleneksel
ulemamız ve onları taklit
eden asrımız alimleri iftira
nitelikli bir yanlışı nakledip durdular. Söylem şuydu:

nakledip durdular. Söylem şuydu:

“İslam kölelik ve cariyelik düzenini ilga etmemiş ama tedrici bir
yöntemle kaldırılmasını amaçlamış, bunun için oluşumu önleyici
ve mevcudu giderici kurallar getirmiştir.”

“İslam kölelik ve cariyelik düzenini ilga etmemiş ama tedrici bir
yöntemle kaldırılmasını amaçlamış, bunun için oluşumu önleyici
ve mevcudu giderici kurallar getirmiştir.”

Bu yanlış sürdürülürken dünya
geleneksel kölelik-cariyelik düzeninden modern köleliğe-cariyeliğe geçmiş ama bizim fıkhımız 14
asırdır tedriciliği bir türlü sonuçlandıramamıştır. Kaynak eserlerimiz hâlâ köleler ve avret yerleri
erkeklerin avret yerleri gibi kabul
edilen üryan cariyelerle doludur.
Bir diğer anlatımla göğüsleri ortada genç Müslüman cariyelerin bile
nikâhsız odalık yapılmak üzere pazarlarda satılması caiz görülmüştür. Sırtımızda taşıdığımız iftira
nitelikli bu kamburu İslâm’a da taşıtmışızdır. (Geniş bilgi için bak. Ali
Rıza Demircan, Kur’ân ve Sünnet
Işığında Cariyeler ve Sömürülen
Cinsellikleri)

Diriliş Dizisinde Recm
İftirası

Üç Defa Boş Ol Demekle
Boşanmanın Geçerli
Olacağı İftirası
İslâm’a yükletilen bir kambur da
yazılı örneklerini geleneksel fıkhımızda, görsel örneğini en son
Vatanım Sensin dizisinde izlediğimiz ard arda “üç defa boş ol diyerek
yapılacak boşamanın geçerli olacağı” iftirasıdır. (İlgili makalemize
bakılabilir: Boşanma Sistemimizin
Karanlığında Kur’ân-ı Kerîm’e Göre
Boşa(n)manın Aydınlığı)
Hele hele İslâm’a taşıtılan bir diğer
kambur daha var ki O da Recm cezasıdır. Asırlar boyunca geleneksel
ulemamız ve onları taklit eden asrımız alimleri iftira nitelikli bir yanlışı

Savaş Esirlerinin
Köleleştirilip Odalık
Olarak Satılması

28 Mart 2018 tarihinde yayınlanan
bölümünde İslâm’a yapılan Recm
iftirasının -hiç de gerek yok ikentekrar gündeme getirildiğine tanık
olduk.
Dizinin kahramanlarında Sadettin
Köpek muhalifi olan bir veziri müğanniye/şarkıcı bir kadınla yaşadığı ilişkiyi gerekçe göstererek zina
suçlamasıyla Recm ettirir. Bir diğer ifadeyle yarı bele kadar toprağa gömdürüp taşlatarak öldürtür.
Yanılmıyorsam dizi de Recm iki defa konu edilir ve Recm’in İslâmî bir
ceza olduğu zihinlere kazınır.
Gerçi Recm, İslâm’ın kendi öz çocuklarının bilerek veya “eski bilginlerce böyle kabul edilir gördük”
diyerek İslâm’a yamadığı iftira nitelikli yanılgıdır. Ama iftira nitelikli
bu azim yanılgıyı yeniden milyonların önünde tekrarlamanın; ak
zihinleri karanlığa gömmenin sorumluluğunu kim taşıyacak?
İktidarımızın iftihar ettiği ve yayın desteği verdiği bu dizide merhum İbn-i Arabi’nin şahsında
sergilenen bazı hurafeleri sineye çekmiştik. Ama bu iftira çekilir gibi değil. Büyük bir televizyon
kanalında haftalarca ve saatlerce sürdürülen –bize göre İslâm’ı
küçültmek amacı güdülen- programlarla Recm iftirası gündeme

taşınmıştı. Orada programcının
amacını algılayabiliyorduk, ama
Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgilendiği dizideki hatayı kime yükleyeceğiz?

İslâm’da Recm Cezası
Yoktur
Büyük bir günah, azim bir suç olan
ve en az dört kişinin tanık olduğu
zinaya Kur’an’da belirlenen ceza
şöyledir:
“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz celde/sopa vurun. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıyorsanız Allah’ın dinini tatbik
hususunda sizi sakın acıma duygusu
kaplamasın. Müminlerden bir topluluk da onlara uygulanan Azaba;
cezaya şahit olsun.” (Nûr 24/2)
Kur’ân’da yer almayan Recm cezası, aslında Allah’ın Resûlü Hz.
Muhammed’in bizi bağlayıcı yürürlükteki Sünnet’inde de yoktur. Sünnet/Hadis kaynaklarımızda açıkça belirtildiği üzere
Peygamberimiz Medine döneminde –henüz Kur’ânî ceza indirilmediği için- kendisini de bağlayan
Tevrat Şerîati’ne göre Recm cezasını, önce zinalarını itiraf eden bir yahudi çifte, -eğer rivayetler doğruysa- sonra da biri erkek diğeri kadın
iki Müslümana uygulamıştır. Ancak
Allah’ın Resûlü Kur’ân’ın evli bekâr
ayırımı yapmaksızın dört şahidin
tanık olduğu zina cezasına getirdiği “bir topluluk önünde yüz sopa
vurulması” şeklinde ki cezanın in-

dirilişinden sonra asla Recm uygulamamıştır. Çünkü Peygamberimiz
Kur’ân’ın 23 senelik indiriş süresince sürekli olarak kendisine indirilen Kur’ân âyetlerini uygulamakla
yükümlü kılınmıştır:
“(Ey Peygamber) Sen sana indirilen Kur’ânî Vahye uy. Sen (ancak
bu uyuşunla) dosdoğru yol üzerindesin.” (Zühruf,43/43)
“Biz sana bu Kitâb’ı ancak insanların, hakkında ihtilâfa düştükleri şeyleri kendilerine açıklayasın
ve imân edecek bir topluluğa bir
hidâyet ve bir rahmet olsun diye
indirdik.” (Nahl 16/64)

Recm Tevrat’ta Getirilen
Cezadır
Rabbimiz, İsrail oğulları için
Tevrat’ta yasalaştırdığı ‘suça tıpa
tıp benzeri ile ceza’ olan Kısas’ı ve
eşlerle özel günlerinde ilişki yasağını Kur’ân’a taşımıştır. (Maide
5/45;Bakara 178,222) Ama silah
çekmeksizin dinden çıkışa ölüm
cezası verilmesi ve Recm’i Kur’ân’a
aktarmamışıtır. Kur’ân ile uygulamadan kaldırılan, özgün ifadesiyle Nesh edilen Recm eldeki mevcut
Tevrat’ta varlığını sürdürmektedir:
“Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa hem
kadınla yatan adam, hem kadın
ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız.” (Tesniye Baba
22,Cümle 22. Ayrıca bak. Levililer
Bab 20,Cümle 10)
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Viyana zirveyi bırakmadı
Başkent Viyana, 231
şehir arasında yapılan değerlendirmede
üst üste 9. kez en
yaşanılabilir şehir
seçildi. Dünyanın en
yaşanılmaz şehri ise
listede son sırada yer
alan Bağdat oldu.
(VİYANA) - İnsan kaynakları ve
danışmanlık şirketi Mercer'in
dünya genelindeki 231 şehir
üzerinde, politik istikrar, sağlık
imkanları, fiyatlar, eğitim, suç
oranları, ulaşım ve şehirdeki
imkanlar gibi kriterler üzerinde
yaptığı değerlendirmeyle ortaya
çıkan sonuçlar açıklandı. Dünyanın yaşanılabilir ilk 10 şehri
arasında Avrupa'dan 8 şehir
bulunurken, Almanya ve İsviçre
zirveye üç şehirle birlikte yerleşti. Yeni Zelanda, Kanada ve
Avustralya'dan da bir şehir en
iyi 10'da yer aldı.
Viyana 9. kez zirvede

Başkenti Viyana, bu sene 9'uncu
kez üst üste yine dünyanın en
yaşanılabilir şehri ünvanını
alırken, onu İsviçre'den Zürih
izledi. Yeni Zelanda Auckland
ve Almanya Münih ise üçüncü
sırayı paylaştı.
Kanada'dan Vancouver beşinci
sırada yer aldı ve en tepeye Kuzey Amerika'dan giren tek şehir
oldu. Singapur 25'inci sıra ile
Asya'nın en yaşanılabilir, Montevideo da 77'inci sıra ile Latin
Amerika'nın en yaşanılabilir
şehri oldu.
Viyana’da 191 yeni uluslararası
işletme
Tarihsel yapısıyla turistlerin
tercih ettiği şehirlerin başında
gelen Viyana, uluslararası hizmet veren işletmelerin de vazgeçilmez yatırım merkezi olmaya
devam ediyor. Viyana Ticaret
Odası’nın (WKO) verdiği bilgilere göre 2017 yılında 192 yeni
uluslararası şirket Viyana’daki
yerini aldı. (Yeni Vatan)

Avusturya genelinde 73
postane şubesi kapatılacak

(VİYANA)– Post AG ve Bawag
bankasının
ayrılma
kararı almasının ardından 42’si
Viyana’da olmak üzere Avusturya genelinde 73 postane şubesinin kapatılacağı bildirildi.

açıklamada 2019 yılının sonuna kadar Bawag şubelerinden çıkılması gerektiğini fakat
bunların hangi şubeler olduğu
hakkında henüz net bir bilgi
olmadığını ifade etti.

Kapanışların 2. Viyana bölgesindeki iki şube ile başlayacağı açıklanırken, sonrasında
Viyana’nın 3., 14., 19. ve 23.
bölgelerinde ise birer şubenin
kapatılacağı belirtildi. Diğer
bölgelerdeki kapanışlar hakkında henüz net bir açıklama
yapılmazken, Post AG Sözcüsü
David Weichselbaum yaptığı

Öte yandan medyada yer alan
haberlere göre ilerleyen dönemde yeni postane şubelerinin açılacağı ve Post AG’nin
yeni olası ortağının Volksbank
olabileceği kaydedilirken, ortaklık imzalarının 2019’a kadar atılmasının beklendiği iddia edildi.
(yenivatan)
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Vorbild – Örnek gencimiz:

Ö

Burak Erdoğan

ZEL HABER / (VİYANA) –
21 yaşındaki Burak Erdoğan, 2015, 2016 ve 2017
yıllarında ünlü VIDA- Sendikası
tarafından yapılan araştırmalar
ve değerlendirmeler sonucunda
2 binden fazla garson arasından
“Viyana’nın en iyi garsonu” seçilerek, büyük bir başarıya imza
attı.
Cafe Diglas in Schottenstift’da
çalışan ve 3 yıl üst üstte
“Viyana’nın en iyi garsonu” seçilme başarısı gösteren Burak
Erdoğan’ın hikayesi, adeta genç
nesillere örnek teşkil ediyor.
Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan genç ve başarılı garson,
hikayesini Yeni Vatan Gazetesine anlattı.

– 6 yaşında Viyana’ya
geldi
Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Karlık köyünde doğan Burak, 6
yaşında annesi ve 3 kardeşiyle birlikte Viyana’da bulunan
babasının yanına geldi. Babası Ali Erdoğan ile gurur duyduğunu söyleyen Burak; “Ailem
okumam için bana her türlü
desteği verdi. Onlara minnettarım” ifadelerini kullanarak,
çocukların eğitiminde ailelerin
önemini bir kez daha gösterdi.

Gençlere “doğru yol”
tavsiyesi
Meslek eğitiminde Längenfeld
Gastro İşletmesini 4 yılda üst
üstte takdirname ile bitiren Burak Erdoğan, gençlere doğru yoldan ayrılmamaları, mutlaka iyi
derecede Almanca öğrenmelerini ve erken yaşta meslek seçimlerini yapmaları noktasında tavsiyede bulunurken; “En zor yol
sapıtmaktır. Kolay olan ise düz

yoldur. Doğru yol; aklın ve çalışmanın yoludur” ifadelerini kullanarak gençlere hem tavsiyede
bulunuyor hem de Türkçe diline
olan hakimiyetini gösteriyor.

Evlilik teklifine 2 yıl
sonra gelen “evet”
cevabı
Başarılı garson Burak’ın özel hayatı da bir hayli ilginç. Öyle ki Burak, 17 yaşında evlenmeye karar

vermiş ve kendisiyle yaşıt olan kız
arkadaşına evlenme teklif etmiş
ama kız arkadaşı önce bu teklifi
kabul etmemiş. Fakat kız arkadaşı, Burak’ın ısrarlı evlenme teklifine 2 yıl sonra “evet” yanıtını vermiş. Aileleri ile konuşan gençler
nişanlanmışlar. Kız arkadaşı ise
bu sıralar çok zor olan lise olgunluk (Matura) sınavından sonra
Viyana Tıp Fakültesi’nin ağır giriş sınavlarını başarıyla geçtikten
sonra tıp okumaya başlamış.
“Evlenmek için para biriktiriyorum” diyen Burak Erdoğan,
“Bana göre garsonluk, dünyanın
hem en kolay hem de en zor işi.
Bu işi severek yapar, insanlara
saygı ve sevgi gösterirseniz her
zaman ilerlersiniz.” ifadelerini
kullanarak, bir nevi başarısının
sırrını açıklıyor.
21 yaşındaki ödüllü garson Burak Erdoğan konuşmasını şu
sözlerle noktaladı:
“Yeni Vatan Gazetesi aracılığıyla
tüm gençlerimize ve kardeşlerimize mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum”
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Dünyada kim ne kadar
nükleer enerji kullanıyor?

A

tomun parçalandığı zamanlardan bu yana kullanımda olan nükleer enerji
üretimi için ilk santraller 1950’li
yıllarda inşa edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)
verilerine göre, bugün dünyada
toplam 30 ülkede faal 449 nükleer reaktör bulunuyor. 56 yeni reaktörün yapımı 15 ülkede devam
ediyor. Dünyadaki enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 11’i nükleer
enerjiden sağlanırken, 12 ülke ise
ihtiyacının yüzde 30’undan fazlasını nükleer santrallerden karşılıyor. Nükleer santrallerin yarısından fazlası Kuzey Amerika ve
Avrupa’da yoğunlaşırken, yavaş
da olsa Avrupa’daki reaktörlerin
sayısında bir azalma görülüyor.
Buna karşın Uzak Doğu’daki reaktör sayısı giderek artıyor.
2018 verilerine göre, Çin’de 18
yeni reaktör inşa edilirken, Çin’i
altışar reaktörle Hindistan ve Rusya takip ediyor.

AB’de durum
Avrupa Birliği ülkesi üyeler enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde
30’unu nükleer güç ile karşılıyor.
14 üye ülkede toplam 130 nükleer reaktör bulunuyor. Fransa,
58 nükleer reaktör ile AB üyeleri
arasında birinci sırada bulunmanın yanı sıra, enerji tüketiminin
yüzde 70’inden fazlasını nükleer
güç ile sağlaması bakımından da
dünyada başı çekiyor. Nükleer
enerjiye bağımlılığını azaltmaya
çalışan ülke, 2025 yılına kadar
elektrik üretimindeki nükleer
enerji payını yüzde 50’ye çekmeyi
planlıyor.
AB içinde ikinci sırada ise yakında Birlik’ten çıkmayı hedefleyen İngiltere bulunuyor. Ülke, 15
reaktör elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 19’unu sağlıyor. Üçüncü
sırada 10 reaktör ile İsveç bulunuyor. İskandinav ülkesinin elektrik
ihtiyacının yüzde 40’ı nükleer güç
ile sağlanıyor. Almanya ise 8 reak-

törle dördüncü sırada. 2011 yılında Japonya’daki deprem ve takip
eden tsunami sonrası Fukuşima
Daiçi Nükleer Santrali’nde yaşanan radyasyon sızıntısı üzerine
Berlin yönetimi tüm reaktörlerini
2022 yılına kadar devre dışı bırakma kararı aldı. Almanya’daki
enerji üretiminin yaklaşık yüzde
13’ü nükleer güçten sağlanıyor.
AB içinde beşinci sırada elektrik üretiminin yarısını nükleer
güçten sağlayan 7 reaktör ile Belçika ve onu takiben aynı sayıda
reaktörle ihtiyacının yaklaşık
yüzde 21’ini karşılayan İspanya
bulunuyor. Fransa’nın başını çektiği grupta, 28 üyeli AB devletleri arasında enerji üretiminin en
az yüzde 30’unu nükleer güçten
sağlayan sekiz ülke bulunuyor.
AB üyelerinin nükleer enerji politikaları devletlerin egemenlik
alanına giriyor. Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre, 2025
yılına kadar Birlik bünyesindeki nükleer reaktörlerin yaklaşık
üçte biri ömürlerinin sonuna
gelerek kapatılma sürecine girecek.

Kuzey Amerika birinci
sırada
Nükleer reaktörler ve üretim kapasitesi bakımından Amerika
Birle-şik Devletleri dünyada birinci sırada. 100 reaktörün faal olduğu ülkenin elektrik ihtiyacının
yaklaşık beşte biri nükleer güçten
karşılanıyor. İki yeni reaktörün
inşaat aşamasında olduğu ABD’de
aynı zamanda üç yeni reaktörün
inşası planlanıyor. Kanada 19
reaktörle ABD’yi takip ediyor ve
elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini nükleer güçten sağlıyor.
İki reaktörü bulunan Meksika’da
ise üretimin yaklaşık yüzde 6’sı
nükleer santraller aracılığıyla gerçekleşiyor.

Asya ve Uzak Doğu
yükselişte
Asya ve özellikle de Uzak Doğu de-

ğerlendirildiğinde, Rusya ve Çin
gibi geleneksel nükleer güçlerin
yanı sıra Japonya ve Güney Kore
gibi devletlerin nükleer enerjiden
oldukça fazla yararlandıkları görülüyor.
Rusya’da halen faal 36 nükleer reaktör bulunuyor ve ülkenin
elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 17’si nükleer güçten sağlanıyor.
Dünyadaki genel eğilimin aksine,
Rusya gelecek planları kapsamında nükleer güce bağımlılığını arttıracak adımlar atıyor. 2030 yılına
kadar enerji üretiminde nükleer
payını yüzde 30’a çıkarmayı planlayan Moskova, 2050’de yüzde
50’ye ve yüzyıl sonuna kadar da
yüzde 80’e ulaşmayı hedefliyor.
Dünyanın en büyük enerji üreticisi Çin ihtiyacını büyük ölçüde
fosil yakıtlardan karşılıyor. Ancak
2000’li yılların başından bu yana
nükleer enerji alanında artan yatırımlarla birlikte ülkedeki nükleer
reaktör sayısı 36’ya ulaşmış durumda. Ayrıca 18 yeni reaktörün
yapım ve planlama aşamasında
olduğu Çin’de elektrik üretiminin
yüzde 3 kadarı nükleer güçten
karşılanıyor.
2011’deki Fukuşima felaketi
sonrası nükleer enerji konusunda köklü değişiklikler yapan
Japonya’da halen faal 43 reaktör
bulunuyor. 2030 yılına kadar
nükleer güce bağımlılığını yüzde
22’ye indirmeye hedefleyen ülkede felaketten bu yana nükleer güvenliği arttıracak önlemler alındı,
ancak tüm reaktörlerin kapatılması gibi bir hedef bulunmuyor.

Elektrik üretiminin yüzde
30’unu nükleer güçten sağlayan
Güney Kore’de ise 25 reaktör bulunuyor. Ülkede halen dört reaktör
inşaat aşamasında.

Türkiye’nin hedefi en az
yüzde 5
1960’lı yıllardan beri nükleer
enerji üretmeyi dönem dönem
gündemine alan Türkiye’nin bu
alandaki somut adımları Mart
2008 tarihli Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi
ile Enerji Satışına İlişkin Kanun
ile birlikte atıldı.
Rusya ile Şubat 2010’da Akkuyu Nükleer Santrali için başlayan
görüşmeler aynı yılın Mayıs ayında tamamlandı. Sinop’a kurulması planlanan nükleer santral için
de Japonya ile yapılan görüşmeler
Fukuşima felaketini takip eden
günlerde rafa kaldırılsa da, 2015
yılında tamamlanan süreçlerle
birlikte fizibilite çalışmalarına
başlandı.
Akkuyu ve Sinop’ta toplam sekiz reaktör kurmayı planlayan
Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı verilerine göre 2025 sonuna kadar toplam elektrik ihtiyacının en az yüzde 5’ini nükleer güç
ile sağlamayı hedefliyor. Türkiye
halihazırda elektrik ihtiyacının
yüzde 38’ini doğalgaz, yaklaşık
yüzde 27’sini kömür santrallerinden ve yüzde 18’ini hidroelektrik
santrallerden sağlıyor. Yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı ise
yüzde 6 civarı. (Deutsche Welle)
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Yeni Vatan Gazetesi’nde
çalışmak ister misiniz?
Haber kadrosunu günden
güne güçlendiren Yeni Vatan
Gazetesi, deneyimli haberciler
arıyor.
Haberciliğine güvenen, muhabirlik konusunda deneyimli habercilerin aşağıdaki mail adresine e-posta veya Yeni
Vatan Gazetesi adresine posta yolu ile resimli özgeçmişlerini ve iş tecrübelerini içeren bir
başvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmaları rica olunur. Başvurular sadece elektronik posta ile (E-mail)
kabul edilir.
Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation
e-mail: d.sel@yenivatan.at

CAMCI TAYFUN

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

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Bahar ayında
ağrılar
da artıyor
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Güneş kalbe iyi geliyor!

Bu mevsimde havadaki elektrik yükü artıyor, sular daha çok mikrop
barındırıyor.

K

ış boyunca hayalini
kurduğumuz güzel ve
güneşli günlerin gelmesiyle, “Artık gezme ve eğlence
zamanı” diyor ancak nedenini bilmediğiniz ruhsal ve bedensel değişiklikler yüzünden
içinizdeki isteksizlik ve yorgunluğa bir anlam veremiyor
musunuz? Bu durum genellikle değişen hava koşullarına
bağlansa da uzun süren yorgunlukların ciddiye alınması
ve altta yatan başka bir sorun
olup olmadığından emin olunması gerekiyor. Bahar ayları
aynı zamanda ağrıların arttığı,
solunum ve sindirim sistemi
hastalıklarının artış gösterdiği
bir dönem olarak da dikkat çekiyor.

BAHARDA AĞRILAR DA
ARTIYOR
Prof. Dr. Serdar Erdine, “Bahar
aylarında ağrılar artar mı?” sorusuna, “Evet” yanıtını veriyor.
İnsan vücudu kimyasal maddelerden oluşan bir pil gibi çalışıyor ve vücutta “Nosiseptör”
adı verilen ağrı algılayıcıları
bulunuyor. Ağrı, bu algılayıcılar tarafından alınıp beyne
iletiliyor. Bazı insanlarda çoğu
kişide bulunmayan ve “Sessiz
algılayıcılar” olarak adlandırılan organcıklar bulunduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Serdar
Erdine, “Bunlar iklim ve hava
değişikliklerinde harekete geçerek ağrının algılanmasına
neden oluyor” diyor. Bazı kişilerin ağrılarının ilkbahar ve
sonbaharda artması bu durumdan kaynaklanıyor. Ağrıya maruz kalma açısından kadınlar

erkeklere oranla daha fazla risk
taşıyor.

EN ÇOK BAŞIMIZ
AĞRIYOR
İlkbaharda en sık görülen ağrı
tipleri arasında baş ağrıları bulunuyor. Baş ağrıları içinde en
çok rastlanılanların ise migren
ve küme tipi ağrılar olduğu belirtiliyor. Migren hastalarının
nöbetlerinin, özellikle mevsim
geçişlerinde sıklaşması dikkat
çekiyor. Halk arasında kulunç
olarak bilinen, sırt ve bel bölgesinde yoğunlaşan ağrılar da
kişide büyük rahatsızlık yaratıyor. Bahar aylarında kürek
kemiğinde, boyun ve bel bölgesinde bıçak saplanmasına benzer şekilde ortaya çıkan ağrılar
ise sık karşılaşılan ağrı türleri
arasında yer alıyor

AĞRILARI AZALTACAK
ÖNERİLER
* Ağrılı bölgelere buz uygulayın.
* Kronik ağrı hastalığınız varsa
ilaçlarınızı düzenli alın.
* Migren ve diğer baş ağrısı
krizlerinin
tetikleyicilerini
kendiniz saptayın ve yiyecek,
içecek, rüzgâr gibi risk faktörlerinden kaçının.
* Kullandığınız ağrı kesicilerin
dozlarını ve alış sürelerini doktorunuza danışmadan değiştirmeyin.

BU DÖNEMDE İÇME
SULARINDAKİ
MİKROPLARA DİKKAT
“BAHAR döneminin insanlara

verdiği coşku ve dışa dönük yaşama arzusu özellikle çocukları hazırlıksız yakalıyor” diyen
Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu,
rüzgârlı park, bahçe ve deniz
kenarında oynarken çok mutlu
olan çocukların eve döndükten
sonra kolaylıkla hastalandıklarına dikkat çekiyor.

mesinin, sindirim ve solunum
sistemi hastalıklarına neden
olarak; kronikleşebilen peptik
hastalık, gastrit ve ülsere zemin hazırladığını söylüyor.

AŞIRI ÇAĞLA VE ERİK
TÜKETMEYİN

BAHAR aylarında, havadaki
elektrik yükünün artması, insan biyoritminde olumlu ve
olumsuz etkiler yaratıyor. Havadaki pozitif ve negatif yüklü
iyon artışının sinirleri etkileyip
stresi tırmandırması bu mevsimin özellikleri arasında bulunuyor.

Baharda beslenme düzenimiz
de değişiyor. Yeni çıkan meyve ve sebzeler aşırı miktarda
tüketildiklerinde, özellikle çocuklarda sindirim sorunlarına
neden oluyor. Bu mevsimde ayrıca bu tür besinlere bağlı alerjik reaksiyonlarla da sık karşılaşılıyor. Örneğin aşırı yenen
çağla, badem, erik ve çilek gibi
meyveler; ishal, kusma, karın
ağrısı ve ciltte alerjik döküntü
gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Bu mevsimde havanın ve suyun
ısınması, kullanma ve içme
sularının mikrop barındırma
olasılığını artırıyor. Yüzme havuzları ve deniz suyunda koli
basili çoğalması da bağırsak
enfeksiyonları ve ishalli hastalıklarla karşılaşma riskinde
artışa neden oluyor. “Amip”
ve “Giardia” gibi parazitler ise
insanlara iyi pişmemiş besinler
ve temiz olmayan sular yoluyla
bulaşıyor. Bu durum; Bağırsak
kanamaları, ishal ve kusma
gibi belirtiler veriyor.
Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu,
bahar ve yaz besinlerinin sağlıksız ve aşırı miktarda tüketil-

AŞIRI UYUKLAMA HALİ
BAHAR YORGUNLUĞU
BELİRTİSİ

Prof. Dr. Birsel Kavaklı, bu durumda damarlardaki büzülmenin arttığını, bu büzülmenin
midede ortaya çıkmasının ülsere yol açtığını söylüyor. Bunun
yanında vücudumuzun bahar
aylarında daha aktif olmayı sağlayacak hormonlar salgılamasına karşın; eğer ortada vitamin
eksikliği ve beslenme bozukluğu varsa vücudun buna uyum
gösteremediği durumlarda yorgunluk hissi artıyor. Yorgunluk
fizyolojik olabileceği gibi bazı
hastalıkların ön belirtisi olarak
da ortaya çıkabiliyor.
Kansızlık, enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları,
tümörler, yeme bozuklukları,
tiroit hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji
(yumuşak doku romatizması),
uyku bozuklukları, stres ve
depresyon yorgunluk yönünden
araştırılması gereken sorunlar
arasında bulunuyor.

K

alp yetmezliğinin önemli nedenlerinden birinin
de D vitamini eksikliği
olduğunu ifade eden Dr. İsmail
Erdoğu, şu bilgileri verdi: “Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan
araştırmalara göre; kanında D
vitamini eksikliği olan kişilerin
kalp krizi veya beyin kanaması
geçirme ve kalp yetmezliğine
yakalanma riski, kanındaki D
vitamini seviyesi daha yüksek
kişilere göre iki kat fazla. Yine
yapılan araştırmalara göre vücuttaki D vitamini eksikliğini
gidermek, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. D vitamini takviye edici
ilaçlar günümüzde revaçta ve D
vitamini düzeyinin kanda bakılması oldukça yaygın. Kendi
klinik deneyimimizde de görüyoruz ki D vitamini eksikliği
çoklu damar hastalıklarına sebep oluyor.
Hastalarımızın vitamini takviye olarak almalarından ziyade
direk kaynağından yani güneşten doğal yolla almalarını tavsiye ediyoruz. Güneş ışığı tüm

canlılar için olmazsa olmazdır.
Ancak günümüzde insanlar
yarattıkları yaşam koşulları,
giyim kuşam adetleri nedeni ile
güneşten yeterince faydalanamamaktadır. Cinsiyetler açısından baktığımızda kadınlarda D
vitaminini daha çok eksik görmekteyiz. Günümüzde köyde
yaşayan tarım ve hayvancılık
yapan bir kadın metropollerde ofiste çalışan bir kadından
daha çok güneş ışığını alıyordur. Hiçbir ilaç, doğal olarak
alınan D vitamini kadar etkili
olamayabilir.”

“KALP HASTALARI EVE
KAPANMASIN"
Genel olarak kalp rahatsızlığı
bulunan özellikle yaşlı hastaların daha çok kapalı ortamlarda zaman geçirdiğine dikkat
çeken Dr. İsmail Erdoğu, “Ben
hastalarıma mümkün olduğunca güneşten faydalanmalarını
tavsiye ediyorum. Ancak güneş
ışınlarının dik olduğu saatler
ve çok sıcak saatlerde değil
mümkün olduğunca sabah gü-

neşi ve akşam güneşinden faydalanmaları daha iyi olacaktır”
dedi.

"GÜNEŞ HAYATTIR"
Sağlıklı insanlardaki hastalık hissinin en büyük nedeninin psikolojik stres olduğunu;
stresle baş etmenin yolunun
ise kendimize daha çok zaman
ayırmak, mevsimlerin tadını
çıkarmak, doğan güneşe yakışır şekilde ondan en verimli
şekilde faydalanmak olduğunu
söyleyen Erdoğu, şu tavsiyelerde bulundu: “Güneş ışığı sadece kemiklerimiz ve kalbimiz

için iyi gelmiyor. Günümüzde
hekimler olarak sadece hastalıklarla uğraşmıyoruz. Neredeyse baktığımız hastaların yarısı hasta olmayan ama kendini
hasta hisseden insanlar. Hayata pencerelerin arkasından
değil güneşin altından bakmak
gerekir. Doğanın coştuğu, yüzlerce rengi güneşin altına serdiği bu günlerde insanların yaşam kaygısıyla koşturmacanın
ötesine geçmeyen hayatlarında
biraz bu güzellikleri, uyanışı
fark edip bir saat dahi olsa toprağa dokunmaları, güneşin altında uzanmaları, anın tadını
çıkarmalarını öneriyorum."
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TÜRKİYE’DE SPRİTE
VE FANTA’DAKİ
ŞEKER ORANI
YÜKSEK
Dünyanın bir çok ülkesinde
ise Sprite ve Fanta çok daha
fazla şeker içeriyor. CocaCola Türkiye’nin internet
sayfasındaki bilgilere göre,
Türkiye’de satışa sunulan
Sprite’ın 100 mililitresi 10
gram, Fanta’nın 100 mililitresi ise 11,5 gram şeker ihtiva ediyor.

IMPRESSUM/ KÜNYE

Foodwatch derneğinin açıklamasında, Almanya’da da
bu içeceklerdeki şeker miktarının daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Buna göre,
Almanya’da üretilen Sprite
ve Fanta’nın 100 mililitresi
9,1 gram şeker içeriyor.
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Türkiye’deki Coca Cola
neden daha şekerli

İngiltere’de Cuma günü yürürlüğe girecek şeker vergisi öncesinde Coca-Cola
şirketi, Sprite ve Fanta’daki şeker miktarını 100 mililitrede 5 gramın altına
indirdi. Türkiye’de ise iki kat fazla şeker kullanılıyor.
İngiltere’de
meşrubatların
içerdiği şeker miktarına göre
içecek üreticilerinden vergi
alınması uygulaması 6 Nisan
Cuma günü başlayacak.

başına 24 peni vergi alınacak.

YENİ VATAN
GAZETESİ’NE
İLAN

İngiliz kamuoyunda “şeker
vergisi”olarak
adlandırılan
yasa, 100 mililitre meşrubatın
içerdiği şekerin 5 gramı aşması halinde, litre başına 18 peni
vergi alınmasını öngörüyor.

marketing@yenivatan.at

100 mililitre meşrubatta kullanılan şeker miktarının 8
gramı aşması halinde ise litre

İngiliz hükümeti şeker vergisi kararını 2016 yılının Mart
ayında almış, ancak üreticilere gereken değişikliğin
yapılması için iki yıl süre tanımıştı. Şeker vergisi, meşrubatlardaki şeker miktarının
azaltılmasını, böylelikle şişmanlık ve obezite ile mücadele edilmesini hedefliyor.

TEL: 01/513 76 15-0

ŞİŞMANLIK VE
OBEZİTEYLE
MÜCADELE

DW Türkçe’nin haberine göre,
Almanya’da gıdaların sağlığı
alanında faaliyet gösteren tüketiciyi koruma derneği Foodwatch, yasa yürürlüğe girmeden önce İngiltere’deki bir çok
içecek üreticisinin ürünlerindeki şeker miktarını azalttığını açıkladı.
Buna göre, dünyanın en önemli içecek üreticilerinden CocaCola, İngiltere’de üretilen iki
ürününde kullanılan şeker
miktarını azalttı. Sprite’ın

100 mililitresindeki şeker
miktarı, 6,9 gramdan 4,6 grama indirildi. Fanta’nın 100
mililitresindeki şeker miktarının da 6,6 gramdan 3,3 grama
indirildiği belirtildi.
İngiltere’deki
uygulamayı
memnuniyetle karşılayan Foodwatch, ancak bir çok üreticinin içeceklerde şeker yerine
tatlandırıcı kullanmasını ise
eleştirdi. Derneğin açıklamasında, genç ve çocuklardaki
şeker alışkanlığı ile mücadele
için şeker tadının da azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.
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Meksika ve Güney Afrika’da
sağlıksız beslenme, obezite
ve diyabet ile mücadele için
şekerli içeceklere ek vergi uygulaması getirildiğine
dikkat çeken Foodwatch,
Almanya’da benzer bir ‘şeker
vergisi’ talep ediyor. Dernek
meşrubatlardan alınacak şeker vergisine karşılık, sebze
ve meyvenin katma değer
vergisinden muaf olmasını
öneriyor.
Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ise şeker
vergisi önerisini reddeti. Şeker vergisi önerisinin cazip
olduğunu belirten Klöckner,
ancak bu şekilde sağlıksız
beslenme sorununun çözülemeyeceğini
savundu.
Klöckner, bilinçli beslenme
konusunda halkın aydınlatılmasının ve şeker ile birlikte
yağ ve tuz oranlarının azaltılacağı genel bir strateji üzerine çalışılmasının gerektiğini
dile getirdi.

Hayat seninle güzel

PEYNİR SAĞLIKTIR.
PEYNİR LEZZETTİR.
PEYNİR HAYATTIR.
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