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Yollardaki
davranışlara
dikkat edelim

Wer soll am 29.09. gewählt werden?
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Rendi - Wagner: ÖVP’ye Kim Oy
Verirse, FPÖ Politikası Geri Alır!

Avusturya Sosyal
Demokrat Parti (SPÖ),
bugün 29 Eylül’de yapılacak olan genel seçimleri kapsamında, seçim
programını ilan etti.
Odak nokta, öncelikle
iklim koruma, iş ve
eğitim.

S

osyal Demokrat Parti (SPÖ),
halihazırda bilinen vaatleri takiben, 29 Eylül'de Ulusal
Konsey seçimleri için eksiksiz bir
seçim programı sundu. SPÖ Lideri

Pamela Rendi - Wagner, Cuma günü sunumunda, turkuaz-mavi koalisyonun geri dönüşüne karşı uyarılarda bulundu. Wagner, "ÖVP'yİ kim
seçerse, FPÖ politikasını alır" dedi.

160 sayfalık program - SPÖ'nün
mutlak çoğunluğa sahip olduğu
1970'lerin retrospektifine dayanarak, Christian Kern'in “A Planı” nı
ile benzerlik taşıyan sunum tipografide - “insanlık zaferleri” sloganı barındırmakta. SPÖ Başkanı,
halkın seçim sıkıntısına vurgu yaparak, amaç, politikaları uyum ve
sosyal adalet yönünde değiştirmek olduğunu dile getirdi. Wagner
konuşmasında, ‘’Özgürlük Partisi
(FPÖ) Lideri Norbert Hofer neredeyse filmi devam ettirmek için
yalvardı ve Halk Partisi (ÖVP)
Lideri Sebastian Kurz da “uygun
bir merkez sağ politikası” istedi.
Her ikisi de Ibiza'dan hiçbir şey öğrenmemişler’’ dedi.

Üç Ana Başlık

foto© Klaus Vyhnalek

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.

Markus Wieser

AK Niederösterreich-Präsident
noe.arbeiterkammer.at
ÖGB NÖ-Vorsitzender
facebook.com/AK.Niederoesterreich

SPÖ, üç ana başlıktan oluşan bir
program sunmaktadır. Çevre ve iklim koruma, sosyal ve sağlık politikası, bakım, konum politikası ve
kırsal alanlar, konut, yolsuzlukla mücadele, entegrasyon (yasadışı göçün sıfıra sınırlanması dahil), kültür ve basın özgürlüğünü
içeriyor.
Diğer şeylerin yanı sıra, parti
Avusturya’daki bütün yollarda kilometreye bağlı bir kamyonet ücreti istiyor, bu da yılda yarım milyar
Euro katkı sağlayacağı hesaplanıyor. Bu para, örneğin ucuz toplu taşıma biletleri, demiryolu hatlarının
elektrifikasyonu ve iklim ikramiye-
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Bitte auf der Straße auf das Benehmen achten!

OKUYUCU
MEKTUBU

"Dikkat! Çirkin davranışlar
hepimizin resmini karalıyor"

Yeni Vatan Gazetesi olarak Ömer Gül adlı kıymetli okuyucumuzun 4. mektubunu çevredeki
herkesi rahatsız eden, devamlı şikayetçi olduğumuz bir konuyu sert ama açık, içten, samimi ve
dürüstçe kaleme aldığı için bu ayın baş yazısı olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

li banliyö vergi indiriminin finanse edilmesi gereken bir iklim koruma fonunun parçası olacak. Bu,
6,6 milyar Euro tutarındaki yaklaşan cezaları önlemeyi amaçlıyor.

İşsizlik ve eğitime karşı ana konular olarak
mücadele etmek
İşçi hakları, işsizlik ve emekli maaşları, eğitim, çocuk yoksulluğu ile mücadelenin yanı
sıra dijitalleşme, tarafsızlık politikası ve Avrupa'ya odaklanan
"Çocuklarımız için Umut" olarak
alt başlıklarla, yapılmak istenen
uygulamalar sıralanarak programda yer aldı.
SPÖ vaat ettiklerinin mali kaynağı
olarak ta, bir sonraki Parlamento
döneminin sonuna kadar her biri 12 milyar Euro civarında bir bütçe ile hareket etmek istiyor. Daha
spesifik olarak Sosyal İşler, sağlık, çalışma ve ekonomiye 2,3 milyar Euro, güvenlik, adalet ve EZA
paketine 0,9 milyar Euro, eğitim ve
çocuklara 1,7 milyar Euro ve vergi
indirimlerine 7 milyar Euro tahsis
edilecek.
SPÖ bunu, bütçe giderlerinden 4
milyar Euro, idari tasarruflardan
3.2 milyar Euro, büyüme etkisine
bağlı azaltılmış harcamalar ve büyük uluslararası şirketlerdeki vergi idarelerinin kapatılması, vergi
boşluklarının kapatılması ve "sadece vergilerden" 4,8 milyar Euro
ile finanse edeceğini belirtti.
/virgül

SAYIN YENI VATAN
GAZETESI
HABER SORUMLULARI,

D

ostun düşmanın belli olmadığı bu kötü ortamda örnek yerel gazeteciliği çizginizi bozmadan başarılı bir şekilde
bağımsız, korkusuzca, halkın çıkarına sürdürdüğünüz için sizleri tebrik ediyorum. 41 yıldan beri
Avusturya'da yaşayan bir Türkiye
göçmeni olarak içimde yara olan,
acıyla izlediğim bazı olayları sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazımı yayınlayabilirseniz, belki başkaları da
faydalanabilir. Yayınlamazsanız da
canınız sağolsun. Sizi takip etmeye
devam edeceğim. Aşağıda yazdıklarım içimde bir acı olduğundan
paylaşmak istiyorum. Hedefim çirkin hal, davranış, duruş ve sözlerde bulunan insan ama "özde nefsi
bozukların" yaptıkları zibidiliklerin, çirkinliklerin hafife alınmaması gerektiğini ve herkesi rahatsız ettiğini gündeme getirmektir.
Beklentim ise bu, Hak`dan korkmaz kuldan utanmaz Türkiye göçmenlerinin, ister Türk,ister Kürt, ister Zaza, ister Çerkez, ister Laz, ister

Arnavut, ister Boşnak, ister Sunni,
ister Alevi, ister Hırististiyan olsun
toplumun yüzkarası olduklarını ve
bunlara karşı derneklerin, federasyonların, basının, bürokratların ve
tüm bu çirkinlikleri yapmayanların
tepki koyması, toplum dışına atılması, selam sabahın kesilmesi ve
olayın ciddiyetle toplumsal bir yara olduğunu kabul edip üzerine gidilmesidir.

ÇİRKİNLİK YAPILMASIN!
Sokaklarda Türkçe küfür eden, yerlere tüküren, bağıra bağıra sanki
sokakta sadece o ve yanındakiler
varmış gibi, etrafta adeta Türkiye
göçmenlerinden nefret ettirme feneri gibi dolaşan Türkiye göçmenleri. Bu tür Türkiye göçmenleri
Avusturya`da 300 bine yaklaşan

toplam Türkiye göçmenleri içinde
azınlıktır ama genel resmimizi bunlar çizmektedirler. Aileler çocuklarını evde bu konuda uyarmanın
yanında parklarda çete gibi bir araya gelerek Avusturyalıları ve hatta
Türkiye göçmenlerini rahatsız etmemeleri gerektiğini öğretmek zorundalar. Kimse bu sözde insan
ama özünde hayvani duygulara sahip, nefsi bozulmuş zibidilerin kahrını kahvede, yolda ve kamuya açık
alanlarda çekmek zorunda değil.
Dedelerinin ve babalarının geldiği köy, ev, şehirde bile bilmedikleri, ağza alınmayacak çirkin küfürleri sadece parklarda değil birinci
Viyana'da dolaşırken eden bu insan kılığında hayvanlar Türkiye
göçmenlerinin imajını zedelemekte ve zaten var olan önyargıların
artmasına neden olarak, iş piyasasında dürüst ve efendi gibi çalışan
Türkiye göçmenlerinin iş bulmasına engel olmaktadırlar.
Avusturya Devleti genelde, özelde Viyana Eyaleti kadınlara şiddet
konusunda Avrupa Birliği'nde en
sert kanunlara sahip. Bunun bilelim. Medeni, sosyal ve laik hukuk

devleti de, Kur`an`ı Ker`im de kadına ve çocuklara şiddeti kesinlikle
yasaklıyor. Viyana'da kadın sığınma evleri Türkiye göçmeni eşlerinden dayak yemiş ve kendilerine sığınmış kadınlar ile dolu. Viyana
mahkemelerinde Türkiye göçmenlerini ilgilendiren davalar içinde
en fazla dava nedir biliyor musunuz? Boşanma davaları. Şiddetin
hüküm sürdüğü Türkiye göçmeni
ailelerin çocuklarının kimsesizler
yurduna verildiğini biliyor musunuz? Kadına şiddet yanlış yoldur.
Fitne ve fesat ne kötü davranışlardır. Dikkat! Hakikatın yuvası aşk,
yalanın yuvası şiddet ve zibidiliktir. Aile içi şiddete son verelim.
Çevreye bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Bu ailelerin çevresindeki kimse “bana ne” demeden
barışı, sabır ve telkin ile sonuna kadar desteklemeli. Şiddet kesinlikle
hafife alınmamalı. Şiddeti uygulayana toplumsal baskı yapılmalıdır.
Anlaşılmıyorsa onurluca çocukların geleceği için medenice ayrılma
yoluna giderken barış içinde yaşama tek hedef olmalıdır.
Selam ve saygılarımla, Ömer Gül
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Avrupalı Türkler tatilde
Almanların 2 katını harcıyor

Türkiye’ye tatile giden Avrupalı
Türklerin geçen yılki
kişi başı ortalama
harcamaları, Alman
turistlerin 590 Euro
olan ortalamasının
üzerinde gerçekleşti.
TAVAK’ın araştırmasına göre Avrupalı
Türkler geçen yıl
Türkiye’de kişi başı
bin 175 Euro harcadı.

Araştırmaya göre, Avrupalı
Türklerin yaklaşık yüzde 47’si
tatilini Türkiye’de geçiriyor ve
Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya,
Bodrum, Çeşme, Alaçatı,
Güneydoğu Anadolu, Karadeniz
gibi sahillerde tatillerini geçirmek için gelen Avrupalı Türklerin
en gözde tatil yerini ise İstanbul,
Çeşme ve Alaçatı oluşturuyor.

EĞLENCE
HACRAMALARIN
YÜZDE 9’UNU
OLUŞTURDU
Araştırmaya göre, Türkiye’ye giden ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları
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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

T

ürkiye Avrupa Eğitim ve
Bilimsel Araştırmalar
Vakfı’’nın (TAVAK) ‘Avrupalı
Türklerin Türk Turizmindeki
Önemi’ başlıklı araştırmasına göre, geçen yıl 2.8 milyon Avrupalı
Türk tatilini Türkiye’de geçirdi.
Bunun 1.9 milyonu Almanya’da
yaşayan Türklerden oluştu.
Tatil için Türkiye’yi tercih eden
Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3.3 milyar Euro bıraktı.
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e-mail: d.sel@yenivatan.at

Weil’s ned
wurscht is’!

2018’de ortalama 590 Euro iken
Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık bin 175 Euro oldu. Böylece, Avrupa’dan giden
Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu. 2018 için tahmin edilen ortalama harcama miktarı olan bin
175 Euro’nun 460 Euro’su konaklama için harcanırken, eğlence
bu harcamaların yüzde 9’unu, yiyecek, içecek, eğlence ve hediye
masrafları da yüzde 45’ini oluşturdu.
Avrupalı Türklerin 2018’de
Türkiye’de bır aktığı yaklaşık 3.3 milyar Euro’nun, 2015’te
Türkiye’ye giden 5.7 milyon
Alman turistin bıraktığı 3.9 milyar Euro’ya yakın gerçekleşmesi
de dikkati çekti.

AB’DE 5.7 MİLYON
CİVARINDA TÜRK
VAR
TAVAK Vakfı’nın tespitlerine gö-

Bezahlte Anzeige

Wahlkarte anfordern
Nationalratswahl 2019
29. September
Du hast am Wahltag keine Zeit? Beantrage deine Wahlkarte jetzt
im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes:
bis 25. September 2019 schriftlich (z.B. online unter www.wahlen.wien.at oder per E-Mail)
bis 27. September 2019, 12 Uhr, persönlich (aber nicht telefonisch!).
Im 4., 6., 8., 9. und 19. Bezirk gibt es eigene Wahlreferate außerhalb des Bezirksamtes.

re 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB)
sınırları içerisinde 5.7 milyonun
üzerinde Avrupalı Türk yaşıyor.
Bunların 2.4 milyonu Türk vatan-

daşlığı taşıyor AB’de en fazla Türk
nüfusuna sahip ülkeler ise 3 milyon 90 binle Almanya, 478 bin
330’la Hollanda ve 434 bin 540’la
da Fransa olarak belirlendi. (AA)

Alle Infos zur Wahl auf www.wahlen.wien.at oder telefonisch unter 01/50 255.

www.wahlen.wien.at

INS_54_NRWahl_WeilsNedWurschtIs_mWK_195_137.indd 1
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Sosyal medya bu
sendromu tetikliyor!

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Auf die Plätze …
fertig … Abschluss!
zt Kurse buchen! ww
Zweiter Bildungsweg – jet

Bildung
und Jugend

w.vhs.at

DEIN PARTNER FÜR DEN ZWEITEN BILDUNGSWEG

www.vhs.at

İlk kez uygulanan sistem
gurbetçileri memnun etti

Yurt dışına çıkışlarında
rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun
bir alanda geçirmeleri
için uygulamaya alınan
park sistemi, gurbetçileri memnun etti.

Sosyal medya, insanların aslında var olmayan fakat
irdeledikçe kendilerinde beğenmedikleri özelliklerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Uzman Psikolog
Sena Sivri, Quasimodo Sendromu'nu anlattı...
Quasimodo Sendromu'nun genellikle ergenlik döneminde ortaya
çıktığını, genetik yatkınlığın yanı
sıra toplumsal normlar ve sosyal
medyanın dayattığı güzellik algılarının da tetikleyici olma özelliği taşıdığını belirten Acıbadem
Fulya Hastanesi’nden Uzman
Psikolog Sena Sivri, Quasimodo
Sendromu'nun 3 önemli belirtisini
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çok vakit harcamak
Kişinin kendini aşırı inceleyip eleştirmesi, sürekli kendi görüntüsünde kusur bulması temel belirti ola-

rak karşımıza çıkıyor. Kişinin çok
vaktini alan bu incelemeler özellikle yüz bölgesinde yoğunlaşıyor.
Kişi, etrafındaki herkesten kusurlu bulduğu bölgeleriyle ilgili fikir
alma ihtiyacı içinde oluyor; hayali
kusurlarının nasıl gözüktüğünü sorup, kendisini çirkin kabul ediyor.
Diğer insanların hatta uzmanların
söylemleri inandırıcı olmuyor. Bu
kişiler, plastik cerrahlar ve dermatologların kapısını sık sık çalıp, küçüklü büyüklü müdahaleler yaptırırken; hekimin onay vermediği,
gerek görmediği işlem / operasyonlar için ehil olmayan kişilere işlemler yaptırtıp daha büyük hasarlar görebiliyorlar.

İ

Aşırı kararsız olmak
Quasimodo sendromu olan kişiler saç ve kıyafet gibi konularda her zaman kararsızlık içinde
oluyorlar ve gerçekte var olmayan kusurlarının, etrafındaki
herkes tarafından fark edildiğini, çirkin olduğunu düşünüyorlar. Hayatları ile ilgili her alanda güzellik algılarına bağlı yanlış
kararlar verebiliyorlar. Bu sendroma sahip kişiler “Olmaz çünkü çok çirkinim, burnum/gözüm
vs. çirkin” gibi cümleleri çok sık
söylüyorlar. Hayatları ile ilgili karar almaları gereken noktalarda
güzel olmadıklarına dair algıları
özgüven eksikliği yaratarak birçok konuda cesaretlerini kırıyor.
Aynı zamanda güzelliklerine dair
bu obsesyonları birçok alana dair ilgi ve algılarını da bloke ediyor.

Takıntılı düşünceler ve
davranışlar geliştirmek
Uzman Psikolog Sena Sivri “Kişi,
başkalarınca fark edilmeyen ya da
gerçekte olmayan kusurunu ciddi
bir kusur veya özür olarak görüyor,
devamlı bu sorunla uğraşıyor; bu
algısından dolayı tekrarlayıcı davranışlarda bulunuyor. Örneğin; aynaya bakma, gizlemeye çalışma,
deri/saç yolma, düzeltmeye çalışma, güven ve güzelliğine dair onay
arayışı içerisinde olma bunlardan
birkaçı. Kendi özelliklerini başkalarıyla kıyaslarken, zamanla yaşam kalitesi bozuluyor, içe kapanıyor hatta evden çıkmak istemiyor.
Tek uğraşıları bu kusurlarını düzeltmek için oluyor. Çok ilerlemiş
durumlarda, yaşamlarına son verme istekleri ve girişimleri sık görülüyor” diyor.

zinlerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yurt dışında yaşayan Türkler,
Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla
KapıkuleSınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki 1750
araç kapasiteli park alanına alındı.
Böylelikle sınır kapısı yolunda kuyrukların önüne geçilmiş oldu.
Parka girişte kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin
başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, ücretsiz internet
bağlantısının, tuvaletlerin, okuma
ve televizyon köşelerinin olduğu
sosyal alanlarda vakit geçiriyor, çocukları ise oyun parkında eğleniyor.
Sırasının geldiğini elektronik tabeladan gören gurbetçiler, işlemler
için sınır kapısına ilerliyor.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini Yozgat'taki ailesi ve
yakınlarıyla geçirdiğini söyledi.

- "Park sistemi çok
güzel olmuş"

Oluşturulan park sisteminin güzel olduğunu belirten Yozgat,
"Bu sistem yolda beklemekten
daha güzel. Burada istediğin gi-

Avusturya'ya giden Erkan Yozgat,

bi hareket edebiliyorsun, mola
verebiliyorsun. Daha önce kuyruklarda bekliyorduk, sıkıcıydı,
burada beklemek daha güzel."
dedi.
A l m a n y a' y a d ö n e n İ l h a n
Karaman da tatilini Erzurum'da

geçirdiğini ifade ederek, "22 yıldır
gelip gidiyorum, ilk kez bu sistem
uygulanıyor. Allah devletimizden
razı olsun, eksikliğini vermesin.
Güzel bir sistem. Yolda yorulmuştum, buraya geldim biraz dinlendim, şimdi de yola devam ediyorum." diye konuştu. (AA)
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9 Eylül´de Avusturya´da Genel
Seçimler var. Sığınma talebinde bulunanlar çalışma hakkına sahip olmalı ve çifte vatandaşlıklara izin verilmeli mi? Hepsi
aslına direk veya indirek Türkiye
göçmenlerini ister Avusturya ister Türk vatandaşı olsun ilgilendiriyor. Avusturya’da Yabancılar
Kanunu’nun karmaşıklığı karşısında çoğu zaman bu konuyu takip edebilmek zor oluyor. Bu siyasi
partiler için de geçerli. Reform talepleri genellikle soyut bir düzeyde oluyor. Seçime katılan altı siyasi
partiden, Avusturya’daki göçmenlerin haklarına ilişkin sorulara yönelik somut yanıtlar vermelerini der
Standard istedi. SPÖ, ÖVP ve FPÖ,
Avusturya’nın bu konuda hali hazırda olduğu gibi kısıtlayıcı kalması
konusunda büyük oranda mutabık.
Parti başkanlarına direkt sorular
iletildi: Göçmenlere hangi haklar
verilmeli?
Güncel olarak iltica başvurusunda bulunanların iş piyasasına çok sınırlı geçiş hakkı bulunuyor.

İltica başvurusunda
bulunanlara çalışma
izni verilmeli mi?
Sebastian Kurz, ÖVP:

Hayır, çünkü bu Avusturya’yı
göç için daha da cazip kılar.

8
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Wahlen! Göçmenlere hangi haklar verilmeli?
Bizim hedefimiz bunun yerine,
iltica başvuru sürecini hızlandırmak olmalıdır. İş piyasasında öncelikli olarak Avusturya’da
kalmaya hakkı bulunan 30.000
işsiz mülteciyi entegre etmeliyiz.

Pamela Rendi-Wagner,
SPÖ:

İtica başvurusunda bulunanların sınırlı çalışma hakları hali
hazırda bulunuyor. Eleman eksikliği olan mesleklerde iltica
başvurusunda bulunanlara mesleki eğitimlerini tamamlama imkanı sunulmalıdır. Bundan sonraysa eleman eksikliği bulunan
mesleklerde ihtiyaç bulunması
durumunda kalma başvurusunda bulunulabilmelidir.

Norbert Hofer, FPÖ:

Hayır. Resmi işlemlerin bu aşamasında çalışma izni verilmesi
münasip değil. Birçok iltica başvurusunda bulunanın başvurusu reddediliyor ve ülkeyi tekrar
terk etmesi gerekiyor. Ayrıca on
binlerce mülteci vasıfsız olmaları nedeniyle işsiz.

Beate Meinl-Reisinger,
Neos:

Evet! Her şeyden önce Neos genç
iltica başvurucularına çıraklık
eğitimi görme imkanı sunulma-

sını talep etmektedir. Bundan
sonra iki yıl daha kalabilmeliler. Devamında kızmızı-beyazkırmızı kart başvurusunda bulunabilirler. Bunu yapmamaları
durumunda, esaslı bir eğitim almış şekilde vatanlarına geri dönerler.

Peter Pilz, Liste Jetzt:

Evet. Bir iş ve Almanca bilmek
entegrasyonun en önemli şartları. İltica başvurusunda bulunanlarda mesleki eğitimin sonlandırılması hem şirketlere hem de
entegrasyona zarar verir. Bizler,
mesleki eğitim piyasasının tamamının iltica başvurucularına
açılmasını ve entegre olan çıraklara kalma hakkı verilmesini talep ediyoruz.

Werner Kogler, Yeşiller:

Avusturya ikamet ilkelerine uymalıdır. Bu nedenle iltica başvurusunda bulunanların belirli bir
süre sonra (yaklaşık altı ay) eleman eksikliği bulunan mesleklere giriş hakkı olmalıdır.

Çifte vatandaşlık hakkı
olmalı mıdır?
Sebastian Kurz, ÖVP:

Hayır. Vatandaşlıkta vatanımıza
bağlılık esastır. Bu nedenle çifte

vatandaşlığın, halihazırda olduğu gibi, kısıtlanmasından yanayız. Ancak özel durumlarda çifte
vatandaşlık mümkün olmalıdır.

Pamela Rendi-Wagner,
SPÖ:

Hayır. Avusturya’dan sürülen
Nazi kurbanları dışında böyle
bir hak verilmemelidir.

Norbert Hofer, FPÖ:

Hayır. Yurttaşlık, bir devletin bir
bireye verebileceği en yüce payedir. Bu nedenle bu kavramla pervasızca hareket edilmemelidir.
Ancak tarihi durum nedeniyle
bu, Güney Tirollüler için mümkün kılınmalıdır.

Beate Meinl-Reisinger,
Neos:

Evet. Köken aldıkları ülkenin dışında yaşayan insanlar genelde
anavatanlarına olduğu kadar yeni vatanlarına da bağlılık hissetmektedirler. Avusturya’nın kısıtlayıcı yurttaşlık mevzuatı, 21.
Yüzyılın realitelerine uygun değildir.

Peter Pilz, Liste Jetzt:

Çifte vatandaşlığın ön şartı kötüye kullanımın engellenmesi için
önlemler alınmasıdır. Bu, şu anki haliyle Türkiye için söz konu-

su değildir. Erdoğan rejimi çifte
vatandaşlıkları kendi amaçları doğrultusunda kötüye kullanmaktadır. Bu nedenle bu alanda
dikkatli olunması icap eder.

lumların oluşumunu engellemek
için belirli bir düzeyde Almanca
bilgisi gibi ön şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Werner Kogler, Yeşiller:

Hayır. Nitekim bu kötüye kullanıma, yani kağıt üzerinde evliliklere kapıyı sonuna kadar açar!

Avusturya’nın uluslararası gelişimleri takip ederek çifte vatandaşlığa er ya da geç izin vermek
dışında seçeneği bulunmamaktadır. Bizler, ikameti sabitleşmiş
ebeveynlerin çocuklarına çifte vatandaşlık verilmesini öneriyoruz

Avusturya vatandaşlarının yabancı uyruklu
eşleri otomatikman
ikamet hakkına sahip
olmalı mı?
Sebastian Kurz, ÖVP:

Hayır. Başka ülkelerden gelen
eşlerin hali hazırda “Aile üyesi”
sıfatıyla geçici ikamet izni ve iş
piyasasına sınırsız erişim hakkı
bulunmakta. Yürürlükteki mevzuat bize göre yeterli ve değişikliğe gerek bulunmamaktadır.

Pamela Rendi-Wagner,
SPÖ:

Hayır. Buna dair ikamet izni alabilmek üzere yeterli miktarda
kural mevcut. Entegrasyonu temin edebilmek ve paralel top-

Norbert Hofer, FPÖ:

Beate Meinl-Reisinger,
Neos:

Evet. Şu anda AB vatandaşlarının eşleri için zaten geçerli olduğu üzere Avusturya vatandaşlarının yabancı uyruklu eş ve
çocuklarının Avusturya’da kalma
hakları olmalıdır. Avusturya vatandaşlarının üçüncü ülkelerin
tabiyetindeki aile mensuplarına
daha dezavantajlı muamele edilmesi durumuna son verilmelidir.

Hakları Sözleşmesi’nin aile yaşamını koruyan hükümlerinin
gereğidir.

ve “Biz bunu başarırız” sloganı çözüm değil. Adalet sistemi,
polis, okullar ile sosyal ve sağlık sistemi kapasitelerinin sınırına ulaştı.

Avusturya daha fazla
sığınmacı almalı mıdır?

Beate Meinl-Reisinger,
Neos:

Sebastian Kurz, ÖVP:

Hayır. Avusturya geçen yıllarda,
Avrupa’nın nüfus başına düşen sığınmacı sayısı en yüksek olan ülkesiydi. Daha önemlisi, perspektifler sunmak ve kaçış sebepleriyle
etkin mücadele edebilmek üzere,
yardıma muhtaç insanlara hızlıca yerinde yardım sağlanmasıdır.

Pamela Rendi-Wagner,
SPÖ:

Evet. Aile kurma hakkı yurttaşlıktan bağımsız olarak mümkün olmalıdır. 2016 yılında mültecilerde
aile birleşimi şartlarının zorlaştırılmasıyla kaçış sonrası ailenin yeniden bir araya gelebilmesi hissedilebilir derecede zorlaştırılmıştır.

Hayır. Bizim Avrupa çapında
bir çözüme, AB sınırlarında işlem merkezlerinin ve köken alınan bölgelere yakın yerlerde yasal sığınma imkanı sağlayan,
Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği kriterlerine
uygun işlem merkezlerinin kurulmasına ihtiyacımız var. Diğer
bir deyişle popülist yaklaşımlar
yerine Avrupa çapında işbirliğine ihtiyacımız var.

Werner Kogler, Yeşiller:

Norbert Hofer, FPÖ:

Peter Pilz, Liste Jetzt:

Başta eş ve reşit olmayan çocuklar olmak üzere aile mensuplarının ikamet hakkı, Avrupa İnsan

Hayır. Avusturya çok şey yaptı ve
vatandaşlarımız haddinden çok
şey verdi. Solcuların romantizmi

Avusturya, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden fazla sığınmacı ağırladı. Neos bu nedenle sığınmacıların AB ülkelerine adil dağılımını
talep ediyor. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yeniden iskan çalışmalarına Avusturya da katkı sağlamalıdır. Böylece yardıma muhtaç
insanların tekneye binmesinin
önüne geçilir.

Peter Pilz, Liste Jetzt:

Avusturya ortalamanın üzerinde
sığınmacıyı ağırladı. Bizler, himaye arayanların adil şekilde dağıtılmasından ve yasadışı göç yerine
kontrollü kaçış yollarından yanayız. Bu nedenle yeniden, yerinde
sığınma talebi uygulamasına geçilmesini talep ediyoruz.

Werner Kogler, Yeşiller:

Avusturya örneğin yeniden iskan
programları kapsamında ek mülteciler alabilir. 2015 yılında edinilen tecrübelerden öğrenilmesi gereken en önemli şey, toplumsal ve
mesleki entegrasyona yeterli desteği sağlamaktır.
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Ankara Büyükelçisi Ulrike
Tilly onuruna veda yemeği

Vorstadtweiber
DIE NEUE STAFFEL

jeden Montag 20:15

Marmara Grubu Vakfı Türkiye'deki görevinin sona ermesi münasebetiyle,
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly onuruna Milport Oteli'nde bir akşam
yemeği verdi.

Y

emekte bir konuşma yapan Marmara Grubu Vakfı başkanı Akkan Suver,
Avusturya ve Türkiye arasında
Marmara Grubu Vakfı’nın oluşturduğu sivil düşünce köprüsünün önemine değindi.

etmekle bize şeref verdiler, biz
kendilerine sadece Avusturya
Büyükelçisi olduğu için değil,
Türkiye ile Avusturya arasındaki
ilişkilerde ortaya koyduğu yüksek ve başarılı hizmetlerden ötürü teşekkür etmek istedik.

Avusturya’nın İstanbul Başkonsolosu Gerhard Lutz’un da katıldığı yemekte Dr. Akkan Suver’in
yaptığı konuşmanın metni şöyle:

Öncelikle belirtmek isterim ki,
başkanlığını yürüttüğüm Marmara Grubu Vakfı, demokrasinin
ve ekonomik gelişmenin , diğer
ülkelerle ortak çıkarlar doğrultusunda kurulacak işbirlikleri ile
sürdürülebilirliğine inanan bir
sivil toplum kuruluşudur.

“Hanımefendiler, Beyefendiler
Bu akşam burada Mme. Ulrike Tilly’in şahsında hem kendilerine veda etmek, hem de
Balkanlarda ve Avrupa Birliği
çerçevesinde Avusturya ile yürüttüğümüz ortak çalışmalara
verdiğimiz önemi ifade etmek
için toplandık.
Kendileri, bugün buraya teşrif

Avusturya Devleti’nin de iki
ülke arasındaki iyi ilişkilere her
zaman değer verdiğini, bu çerçevede Avrasya Ekonomi Zirvesi
toplantılarına üst düzey katılımlarla desteklediğini biliyoruz..
Bunu burada ifade etmeyi de bir
görev addetmekteyim.

Zira Cumhurbaşkanı Ekselansları Heinz Fischer, Şansölye Dr.
Erhard Busek ve Bakan Werner
Fasslabend ile dünden bugüne
süregelen ilişkilerimiz Viyana
Ekonomik Forumu’yla gerçekleştirdiğimiz partnerlik çalışmalarımız örnek dostluklardır.
Bu ilişkilerimiz karşılıklı saygı
ve sorumluluk içinde sürmektedir.
Bütün bu güzel ilişkileri geçen
yıl Avusturya Devleti Marmara Grubu Vakfı Başkanı olarak
bana Avusturya Devleti Altın Şeref Madalyası vermek suretiyle
taçlandırmıştır.
Bu madalyayı bana unutulmaz
güzel bir törenle sunan nazik ve
zarif Büyükelçi Ulrike Tilly görevinin nihayete ermesi münasebetiyle aramızdan ayrılmaktadırlar.

Marmara Grubu Vakfı olarak
kendilerini unutmayacağız. Ve
bilmelerini isteriz ki, her zaman
burada bizlerin arasında yerleri
vardır.
Ekselansları Mme. Ulrike Tilly,
Burada toplanan arkadaşlarımız
namına Size beslediğimiz saygı
ve sevgimizin, teşekkürümüzün
bir sembolü olarak, bir küçük
hatıra sunacağız.Lütfen kabul
ediniz.

echt. schlagfertig.

Marmara Grubu Vakfı olarak
Size müteşekkir bir sivil toplum
kuruluşunun sevgisini hatırlatacak bu anı, uluslararası alanda
ve Türkiye ile Avusturya arasında gerçekleştirdiğiniz hizmetlerinize küçük bir teşekkürdür.
Size sağlıklı günler temenni ediyoruz”
18_ORF1-LaunchCampaign_Imageinserat_Vorstadtweiber_195x275.indd 1

28.08.19 11:39

Viyana
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Viyana´da görülmemiş dava
Rüyada bile olsa inanılacak bir dava değil. Görmeyen kızı ve oğlunun gören
damadı ve gören gelini birlikte çocuk yaptıklarını öğrenen Emlak Kralı Türk
damadını öldürtmek istedi mi ? Davanın detayları hem dram hem komedi gibi.
Sırbistan'da kıralık katil Sırp'a öldüreceği damadın isim ve adresini kendisine
ihaleyi veren Emlak Kralı Türk'ün faturasının arkasına yazan Türk.
Polis bile şaşırmış durumda.

V

İYANA- Viyana’da Emlak
Kralı Metin A.’nın karıştığı cinayet komplosu davasının detayları şaşırttı. Geçtiğimiz hafta Eyalet Ceza
Mahkemesi’n sanık olarak, onuru zedelendiği için eski damadının öldürülmesi için azmettirici
olduğu iddia edilen Viyana´da
Emlak zengini ve gayrımenkul
işleri ile uzun yıllardır uğraşan
54 yaşındaki bir Metin A. adlı
Türk yargılanıyor.

„Daha onur kırıcı bir
durum düşünülemez“
Soruşturmayı yürüten ekipler
söz konusu gayrimenkul şirketi
sahibini mercek altına aldığında, Emlak Kralı Metin A.’nın,
akraba evliliğinden dolayı tamamı görme engelli, üç erişkin
çocuğu olduğunu öğrendi.

Eylül 2019 – SAYI 215

Kralı M. yanında sanık sandalyesinde kelepçeler ile yer aldı.
Savcı iddanamesine göre 44 yaşındaki tanıdık da cinayeti bizzat işlemek istemediğinden bir tanıdığı
üzerinden Sırbistan’dan bir kiralık katil buldu. Bu adama 15.000
Euro para ve mağdurun adı ve adresinin yazılı olduğu kağıt teslim
edildi. Olaya bir kaza gibi görünmesi ya da iz bırakmadan ortadan
kaldırılması talep edildi.

Tanık, tanık koruma
programına alındı
Ancak daha sonra, azmettiricinin hiç hesaba katmadığı bir
durum gerçekleşti. İddiaya göre Sırbistan pilisinde çalışmış ve
cinayete azmettirilen Sırp kalkıp
Viyana’ya gelerek burada park
yerlerinin denetiminden sorumlu bir memura başvurmuş ve ona
Sırbistan’da bir cinayete azmettirildiği bilgisini vermiş. Park
Şerifi ben bunlardan sorumlu
değilim gel ben polisi buraya çağırayım diyerek dünyanın en beyinsizce kabare şeklinde dönen
kiralık katili hikayesini rayına
oturtmuş.

Savcının iddianamesi adeta polisiye bir filmin senaryosunu andırıyor.
Soruşturma 20 Kasım 2018 gün ü s a a t 3 : 0 0’te , O t t a k r i ng
Hipgasse’da bir Türk asıllı vatandaşın başından ağır yaralı
olarak kaldırımda bulunmasıyla başladı. Not edelim. Bu kişi Emlak Kralı Metin A.’nın eski
damadı. Yaralı bu kişinin suni
komaya alınması nedeni ile ifadesi alınamadığından ve polis
soruşturmaya mağdurun yakın
çevresinden başlamış. Eski damadın yeni hayat arkadaşı bayan polise verdiği ifade içinde,
suni komada olan mağdurun eski kayınpederinden aşırı korktuğunu söyledi. Hatta bu korku o
kadar fazlaymış ki, asla bıçağını yanına almadan evden çıkmazmış.

15

Bu nedenle Emlak Kralı oğlu ve
büyük kızının bakımını temin
etmek için görücü usulü evlilikler ayarlamış. Tamamen görmeyen kızına gören bir damat
ile tamamen görmeyen bir oğluna gören bir hanım ayarlayan
Metin A.’nin yaşadıkları adeta
pişmiş tavuğun başına gelmeyecek türden.
İddianameye göre gelini 2012
yılında hamile kalınca 54 yaşındaki sanık çocuğun görmeyen oğlundan değil, damadından olduğundan şüphelendi.
Yani görmeyen kızı ile evli görene damadı görmeyen oğlunun
gören hanımı olan gelininden
bir çocuk yaptığından şüphelenen Emlak Kralı bu şüphelerinde haklı olduğunu yapılan

DNA testi doğrulatmış. Emlak
Kralı’nın gören damadı ve gören
gelini resmen ve alenen görmeyen oğlunu ve görmeyen kızını
saman altından su yüreterek yıllarca aynı ev çatısı altıda aldatmış. Austurya Mahkemesin’de
Savcı’nın açılış mütalaasında durumu, “Daha onur kırıcı bir durum düşünülemez” diyerek özetlemesi dikkat çekti.
Burada Savcı sanki Türk gelenek göreneklerinde daha onur
kırıcı bir durum düşünelemez
dese anlaşılırdı ama Avusturya
geleneklerinden böyle bir onur
kırıcı durum olmadığını burada yaşayan herkes bilir. Normal
bir Avusturyalı bu durumda çifte boynuzlu gelinini ve damadını buyrun efendim çocuk da zaten sizden kapı dışarı yapacağı
bu oldukça arıza durum karşı-

sında birasını açıp birde bu iki
mikrop insandan kurtulduk diye ailesi ile kutlama yapardı
ve kimseye şiddet uygulamaya
kalkmazdı.

Sırbistan’dan kiralık
katil tuttu
İddiaya göre bunun üzerine
Emlak Kralı 54 yaşındaki sanık
Metin A. kızını gelini ile boynuzlayan damadını öldürtmeye
karar vermiş. Bunun için önce
29 yaşındaki bir iş ortağını, ancak o bu işi yapmayı reddedince 44 yaşındaki bir tanıdığını
azmettirmiş. 44 yaşındaki Türk
sanık da kalkmış belliki çok fazla Kurtlar Vadisi seyretmekten
Sırbistan’dan bir 1 bin Avro’ya
kiralık katil tutmuş. Her ikisi de
Salı günü, 54 yaşındaki Emlak

Söz konusu kiralık katil Sırp vatandaşı sonunda çağrılan polis
ekiplerine boynuzlayan damat
olarak hedefdeki kurbanının
adını ve adresini içeren kağıdı teslim ettiğinde, soruşturmayı yürüten polis ekipleri kriminal polisin yardımı ile ipuçlarını
olan parçaları birleştirerek 54
yaşındaki Emlak Kralı Metin A.
olan sanık ve suç ortaklarını tutuklamış. Kiralık katil olarak tutulan Sırp, 44 yaşındaki ikinci
kiralık katıl olması düşünülen
Türk sanığı, kendisini doğrudan
azmettiren kişi yi olarak mahkemede , ” Evet bu bana damadı öldürmem ihaleyi verdi” mealinde sözler teşhis etti. Sırp
kiralık katıl olması gereken kişi
Viyana’da elinde öldürmesi istenilen damadın isim ve adresinin
yazılı olduğu kağıdın arkasında
, 54 yaşındaki Emlak Kralı Metin
A. olarak olan sanık adına kesilmiş bir fatura tespit ettiler. Daha
anlaşılması için tekrar edelim.
44 yaşındaki ikinci kiralık sanık
Sırp kiralık katile Viyana’da kağıt yokmuş gibi kalkmış Emlak
Kralı Metin A.’nin şirket fatura-

sı almış ve arkasına öldürülmesini istedikleri boynuzladı dedikleri damadın ismi, soyadı ve
adresini yazmışlar. Bu fatura ile
Viyana’ya gelen sanık kiralık
Sırp bununla polise gitmiş. Eski
damadı nihayetinde ağır yaralayan failler de bugüne kadar yakalanamadı. Saldırıdan bir gün
sonra, çocuğun nafaka davasının görülmesi bekleniyordu.

Sanıklar suçsuz
olduklarını iddia ediyor
Her üç Türksanık da mahkeme
önünde suçsuz olduklarını beyan etti. Damadı ile gelini arasında bir ilişki yaşanmasından
rahatsız olmadığını, müteakiben yaşanan ayrılığın çok temiz
bir şekilde gerçekleştiğini öne
süren 54 yaşındaki Emlak Kralı
Türk sanık, “tüm bunlar bizim
için hiçbir problem teşkil etmiyordu” dedi.
Yargıcın, “Bu evlilikleri siz ayarladınız. Kızmak için geçerli nedenleriniz olmalıydı” şeklindeki sözlerine sanık, “Aslında gitmelerinden
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ve evi terk etmelerinden dolayı
mutluydum” şeklinde yanıt verdi.
Ancak eski gelin başlangıçta bu
olaylar gelişirken bir kadın sığınma evine sığınmıştı.
Yargıcın sanığa, eski damadını
tehdit ettiği iddialarını sorması üzerine olay karşısında hiç de
iddia ettiği kadar kayıtsız kalmadığının ipuçlarını veren sanık,
“Daha önce üç görme engelliçocuğunun şerefli babası olarak tanınıyordum; şimdi ise gelininin
damadından çocuk sahibi olduğu adam olarak…” dedi.

“Damat hayatta
kalmış olması tıbben
bir mucize”
Sanık, “Sadece kızım boşandı ve
eski damadımın sıkıntıları var
diye şimdi ben mi suçlu oluyorum?” dedi ve cinayete azmettirdiği iddialarını reddederek,
kendisinin bir komploya kurban
gittiğini öne sürdü. İddianameye
göre eski damat uzunca, boru
şeklindeki bir cisimle kafasına

vurulmak suretiyle hayati tehlike yaratacak şekilde yaralandı.
Mağdur bir kafa travması, kafatası kırığı ve pek çok yumuşak
doku yaralanması geçirdi. Savcı,
“Damat hayatta kalmış olması
tıbben bir mucize” dedi.
Cinayete azmettirilen Sırp’ın yanında 54 yaşındaki sanık aleyhine, Josefstadt Cezaevi’ndeki
hücre arkadaşı da tanıklık edecek. İddianameye göre 29 yaşındaki diğer sanık ortak tanıdıkları olduğundan sohbet ederken 54
yaşındaki sanık hücre arkadaşına, aslında cinayete 29 yaşındaki
sanığın azmettirildiğini, bunun
için kendisine bir parsel sözü verildiğini anlattı. İddianamede,
söz konusu parselin 29 yaşındaki sanığa devredilmiş olduğunun
tespit edildiği bilgisi de yer aldı.?
Kambersiz düğün olmaz gibi
bol Türk asıllı sanıkların olduğu böyle bir mahkeme görülmedi. Bundan sonra inşallah görülmezde.
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Deyimlerin hep bir
hikayeleri vardır.
Buyrun size
İstanbul'dan on
deyim ve hikayeleri
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DİLİMİZE YERLEŞMİŞ
10 İSTANBUL DEYİMİ

şıp dilenen tarikat mensubu dilencilere goygoycu adı verilirdi.
Bu kişiler, Muharrem ayından iki
gün önce Üsküdar’daki tekkelerine giderek şeyhlerinin yanında
toplanır ve buradan dörder beşer kişilik gruplar halinde semtlere dağılırlardı. Muharrem’in
birinci gününden onuncu gününe kadar sokaklarda ilahiler
okuyarak dolaşan goygoycular,
gülbank çekerler ve durdukları
kapının önünde dua ederlerdi.
Günümüde bu deyim gevezelik,
boşboğazlık yapmak anlamında
kullanılmaktadır.

2. MARMARA ÇIRASI
GİBİ TUTUŞMAK
Eskiden ocak, soba veya mangalda ateş yakabilmek için çıralar kullanılır, bu çıralar ise çarşılarda tutam halinde satılırdı.
Aniden parlayanlar, öfkelenenler için kullanılan bu deyim, sakızlı çam ağaçlarıyla meşhur
olan Marmara Adası’ndan toplanan, reçinesi bol olduğu için kolay yanan çıralardan doğmuştur.

3. KABAK BAŞINDA
PATLAMAK
Su kabaklarının içleri oyularak şişe gibi kullanıldığı yıllarda, Galata meyhanelerinde içleri şarap dolu kabaklar sıra sıra
vitrine dizilir; isteyen külhanbeyi hangi kabağın ipini keserse
onu alır ve bitirmeden yerinden
kalkmazmış. Meyhaneye yapılan
baskınlarda zabıtalar ve bekçiler
tarafından mekandaki küpler ve
fıçılar devrilir, sıra sıra asılmış
şarap kabakları da meyhaneci ve
araya giren müşterilerin başında
patlatılırmış.

9. BALIK KAVAĞA
ÇIKINCA

7. BULGURLU’YA
GELİN GİTMEK

Karşılıklı noktalarda bulunan
Rumeli ve Anadolu Kavağı, çok
rüzgarlı ve akıntının kuvvetli olduğu yerlerdir. Buralarda
bu yüzden balık tutmak neredeyse imkansızdır. İstanbul’da
balığın bol bulunduğu ve dolayısıyla fiyatının düştüğü zamanlarda şehirde tutulan balıkların,
Kavaklar’a kadar götürülüp satıldığı görülür. Diğer zamanlarda
düşük ücretle balık almak isteyen müşterilere balıkçılar tarafından verilen cevap ise “O sizin
dediğiniz ücret balık kavağa çıkınca olur” şeklindedir.

Bir işte gereğinden fazla telaş
gösterenlere söylenen bu deyimin hikayesi şudur; Bulgurlu
Köyü, suyu ve havası nedeniyle güzel bir köydür, eskiden beri de pehlivan çıkaran bu köyün
delikanlıları güzelliği ile meşhur
olmuştur. Bu delikanlılarla evlenmek için civardaki köylerin
genç kızları can atarlardı. Dokuz
gün festival havasında geçen
Bulgurlu’nun düğünleri de pek
meşhurdu. Eğer Bulgurlu’dan
bir görücü gelip kızı beğenerek

1. ÜSKÜDAR’DA
SABAH OLDU
Üsküdar’da deniz kıyısındaki Valide Sultan ve Mihrimah
Sultan camilerinin müezzinleri, karşı tarafta yaşayan padişaha seslerini duyurabilmek ve ondan ihsan alabilmek, belki saray
müezzinliğine yükselebilmek
ümidiyle sabah ezanlarını mutlaka Beşiktaş’taki cami müezzinlerinden önce okurlarmış. Bir
şeyin zamanını geçirmek, geç
kalmak anlamında bugün dahi
kullanılmakta olan “Üsküdar’da
sabah oldu” deyimi vaktiyle aynı hat üzerinde olmalarına rağmen Üsküdar’ın Beşikta’tan önce
okunan sabah ezanlarından kaynaklanmıştır.

saklıkları dile getirirken “çapulculuktan” bahsetmektedir.

6. ÇAPULCU
Vaktiyle tulumbacı takımlarına sızmış işsiz güçsüz adamlara çapulcu adı verilirdi. Bunlar
zaman içinde birtakım sınavlardan ve denemelerden geçerek
takıma alınmlarına rağmen, bazıları ahlak düşkünlüğü sebebiyle yine ilk fırsatta yangın yerinden hırsızlığa kalkışırlar, durum
fark edilirse polise teslim edilirler ve o semte bir daha adım
atamazlardı.1910’lu yıllarda
İstanbul şehreminliği görevini
sürdüren Cemil Topuzlu, hatıralarında itfaiye teşkilatındaki ak-

nişan taktı mı, kız nişan bozulur
korkusuyla çeyizini noksanlarını tamamlaması, bir an evvel nikah kıyılıp Bulgurlu’ya gelin gitmek için annesini, babasını gece
gündüz sıkıştırırmış.

8. PÜSKÜLLÜ BELA

4. DİNGONUN AHIRI
İstanbul’da ulaşım için atlı tramvayların kullanıldığı yıllarda, iki
at ile çekilen tramvaylara, dik
Şişhane yokuşunu çıkabilmesi

için fazladan atlar koşturulurdu.
Azapkapı’da tramvaya eklenen
takviye atlar, Taksim’de Dingo
isimli bir Rum vatandaş tarafından işletilen ahırda dinlendirilir,
sonra tekrar Azapkapı’ya götürülürlerdi. Gün içinde sürekli atların girip çıktığı ahırın bu durumu dolayısıyla, girenin çıkanın

belli olmadığı yahut her önüne
gelenin girip çıkabildiği yerler
için bu deyim kullanılmıştır.

5. GOYGOYCULUK
YAPMAK
Vaktiyle Muharrem ayında ilahiler okuyarak kapı kapı dola-

II. Mahmud devrinde önce askerler, ardından memurlar için resmi başlık olarak kabul edilen fes,
kısa sürede halk arasında da kullanılmaya başlanır. Fesin yaygınlaşmasıyla beraber değişik
renk ve biçimlerde, püsküllü ve
püskülsüz biçimde modeller ortaya çıkmıştır. Yağmur ve kardan
kalıbı bozulan, rüzgarda püskülleri sürekli karışan fesin kullanımı zahmetli ve masraflı bir iştir.
Püsküllü bela deyimi bu durumdan esinlenerek ortaya çıkmıştır.

10. İKİ DİRHEM BİR
ÇEKİRDEK
Kılık kıyafetleriyle dikkat çeken
İstanbul hanımefendileri ve beyefendileri için kullanılan bu
tabir, aynı zamanda gösterişten uzak ve giydiğini kendisine yakıştıran anlamlarını da taşır. Deyimde geçen “dirhem” ve
“çekirdek” tabirleri kuyumculukta hassas tartılar için kullanılan ağırlık ölçüleridir. O dönemde piyasada en değerli para
olan Osmanlı altını, tartıda iki
dirhem bir çekirdek gelmektedir. Kılık kıyafet konusunda titiz olan kimselerin piyasada en
yüksek değere ve hassas ölçülere sahip altın sikkeyle beraber
değerlendirilen bir deyim olmuştur.
(akilfikirnet)
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yükselteceğinin altını çizerek,
kuzenler arasında evliliğin yasaklanacağını belirtti.
Seçim nedeniyle tansiyonunun
arttığı ülkede “İbiza skandalı”
ve ÖVP’ye dışardan yapılan yardımlar konusunda tartışmaların
odağında olan Kurz’un, seçimlere 3 haftadan az bir süre kala yeniden Müslüman ve göçmenleri
hedef alan vaatlerde bulunması
dikkati çekti.
Avusturya’da 2017’de iktidara
gelen ÖVP ve Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oluşturduğu
aşırı sağcı hükümet, “İbiza skandalı” olarak adlandırılan, eski
Başbakan Yardımcısı ve FPÖ lideri Heinz Christian Strache’nin
zengin bir Rus kadınla yaptığı
ihale pazarlığını içeren görüntü
kaydı nedeniyle sona ermişti.

Kurz’tan “Ortaokul
Başörtüsü Yasağı” Vaadi
A

vusturya’da ilkokullara
başörtüsü yasağı genelgesi. Avusturya Eğitim
Bakanlığı, ilkokul yönetimlerine
gönderdiği genelgede, başörtülü
veya kısmen örtünenler hakkında cezai işlem yapılmasını istedi. Öbür tarafdan Avusturya’da
29 Eylül’de yapılacak erken
genel seçimler öncesi ÖVP’nin
vaatlerini açıklayan Kurz Orta
okullar’da 14 yaşına kadar başörtüsü yasağı gelmesi gerektiğini ifade ederek, ” Devlet tüm
dinlere karşı tarafsız olmalı ve
başta okullar olmak üzere devletin kontrölü ve çalışma alanlarda dini her türlü simgenin olmaması gerekmektedir.” dedi.

Kurz, ülkeye gelen çok sayıda
göçmenin köklü değişikliklere
yol açtığını, bu nedenle “Avusturya kimliğinin” muhafaza
edilmesi için bazı önlemlerin
alınması gerektiğini savundu.

yasağının kapsamının ortaokul
öğrencilerini kapsayacak şekilde 14 yaşına kadar genişletileceğini ve öğretmenlerin başörtüsü
takmasının da yasaklanacağını
söyledi.

daşlık bilgisi” adı altında bir
dersin müfredata alınacağını
belirterek, derste, hukuk sisteminin işleyişi, demokrasi ve
Avusturya değerlerinin aktarılacağını söyledi.

Haç kalıyor, başörtüsü
yasaklanıyor

Düzensiz göçle mücadele başta
olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik kısıtlanan sosyal
yardım düzenlemesinin süreceğini ifade eden Kurz, çocukları
ülke dışında bulunan yabancı
çalışanlara verilen “çocuk yardımlarının” daha sıkı denetleneceğini dile getirdi.

“Siyasal İslam’la”
mücadele
Neonazi Kimlikçiler hareketi
gibi radikal oluşumların yasaklanacağına vurgu yapan Kurz,
siyasal İslam’la mücadele için
yeni bir merkezin kurulacağı bilgisini paylaştı.

Kurz, okullarda özellikle göçmen çocuklara yönelik “vatan-

Kurz, oy kullanma yaşının 16 olduğu ülkede evlenme yaşını 18’e

Avusturya kültür ve geleneklerinin sürdürülmesinin önemine
işaret eden Kurz, okullarda bulunan haç sembolünün varlığını
sürdüreceğini kaydetti.
Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde yürürlüğe giren ilkokul
öğrencilerine yönelik başörtüsü

İbiza skandalı sonrası dönemin
Başbakanı Kurz, hükümeti sonlandırarak erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.
Yaklaşık 17 ay iktidarda kalan
aşırı sağcı hükümet, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü
yasağı başta olmak üzere Müslüman ve göçmenlerin yaşam
alanlarını kısıtlayıcı çok sayıda
yasayı yürürlüğe sokmuştu.

Avusturya’da
ilkokullara başörtüsü
yasağı genelgesi
Avusturya Eğitim Bakanlığı, ilkokul yönetimlerine gönderdiği
genelgede, başörtülü veya kısmen örtünenler hakkında cezai
işlem yapılmasını istedi.
Avusturya basından yer alan
haberlere göre eğitim bakanlığı,
ilkokul çocuklarının başörtüsü
takmalarını yasaklayan yasanın
uygulanmasına ilişkin detaylı
bilgi içeren genelgeyi okul yönetimlerine gönderdi.
Genelgenin gerekçesinde, yasa
metninde yer alan muğlak ifadeler nedeniyle okul yetkililerinin
başörtüsü yasağını uygulamakta sorun yaşadıklarına işaret
edildi.
Yasa metninde yer alan, “Dini
ya da ideolojik sembollerle başın
tamamının örtünmesi yasaklan-

mıştır” ifadesi, “Saçların dışarıdan görünmeyecek şekilde örtünmesi yasaya aykırıdır” olarak
değiştirildi.

elle tutulur bir bilgi paylaşmazken, yasağın uygulanması için
bu kadar detaya girmesi hayret
verici bir durum.” diye konuştu.

Genelgede, saçın ön kısmının
açık, geri kalan kısmının örtülü
olması durumunda da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Avusturya’da geçen mayıs ayında, iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve
merkez sağ Avusturya Halk Par-

Ense, çene, boyun ve anlı kapatmayan bandana ile benzeri örtülerin yasak kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.

Öğretmenlere yasağı
uygulayın uyarısı
Genelgede, yasağın uygulanmaması durumunda “görevi kötüye
kullanmak” suçundan öğretmenlere yönelik işlem yapılacağının altı çizildi.

Genelgeye tepki
Öte yandan Okul Öğretmenleri
Sendikası Sözcüsü Thomas Bulant, der Standard gazetesine
yaptığı açıklamada, bakanlığın
yayımladığı genelgeye tepki göstererek, “Bakanlık başörtüsü takan çocukların sayısına ilişkin

tisi (ÖVP) koalisyon hükümeti
tarafından yürürlüğe sokulan
yasa, 10 yaşına kadar ilkokul
öğrencilerine başörtüsü takmayı
yasaklarken, yasağa uymayan
çocukların ailelerine ise 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörüyor.
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Hollanda da yaşayan
ve elli yıla yakın gazetecilik yapan güvenilir
isim Türk Gazeteci
İlhan Karaçay uyardı
: "Turizmde şımarıyoruz… Önlem alınmazsa, turizmimiz çöküşe
geçer"

Serdar kardeşimizin yazmadığı
daha çok şey var. Otel dışında
yaşanan rezaletlere de parmak
basmak gerekir. Turisti ‘yolunacak tavuk’ yerine koyan satıcılar ve taşımacılar da bir felaket. Bu iş için kurulmuş olan
özel çeteler cirit atıyor.
Turistleri genellikle ‘Yolunacak
tavuk’ olarak kabul eden taksiciler ve satıcılar için önlem
alınması kaçınılmazdır
Bir de her turist kadını dikilecek sanan serseriler var. Serseri
dediğme bakmayın, kelli felli
adamlar da var. Bunlar barlara
çörekleniyor ve içeri giren turist
kadınları yakın takibe alıyor.
Çoğu bar sahipleri ile anlaşmalı hareket ediyorlar. İçeceklere
uyutucu maddeler atılıyor. Baygın hale gelen turist kadınları
en yakın ‘iş yapılacak’ yerlere
götürüp saldırıyorlar. Daha
sonra ayıkan turist kadınlar
başlarına gelenleri öğrenince
kahroluyorlar. Bazıları kurtulamıyor da bu belalardan…

İsterseniz önce, yapılmakta
olan şımarık hareketlerimizden
söz edelim.
Turizm Days com’dan Serdar
Bayraktar bakın neler diyor:
‘’Son dakika satışları ile yoğunlaşan Antalya bölgelerinde, son
1 aydır uğraştığımız birkaç örnek vermek istiyorum:

3.- Bu sefer Side’deyiz ; Otel yönetimi Arife günü bir acenteye
kızıyor ve konfirmeli odaları
keyfi bir karar ile ( yabancı misafirleri) sokağa atıyor ve müşteriler neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Tüm resmi makamlara
şikayetler yapılıyor ama …
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İşte, turizm uzmanı Serdar Bayraktar yukarıdakileri uyarı olarak yazmış.

Turizmde ‘yükseliş rekoru’ kırdığımız bu dönemde, maalesef
çok şımarmaya başladık. Bu
şımarıklık, hemen olmasa bile,
zamanla büyük bir çöküşe neden olabilir.

2.- Yine Alanya tarafındayız…
Otel müdürü ve sahibi otelde
ruhsatsız içkiden tutuklanıyor,
ertesi gün otele silah ve bıçaklarla saldırı oluyor, Personel de
döner bıçakları ile karşılık veriyor. Müşteriler de dehşet içinde
ya seyrediyor yada kaçışıyor..
RTL henüz haber yapmadı…
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ları bize yaşatanların acilen
gerekli cezaları almaları gerekiyor.’’

İlhan Karaçay uyarılarını şöyle
dile getirdi :

1.- Alanya taraflarındayız ;
otelin durumu ifade edilecek
gibi değil. Her yer pislik içinde,
asansör bozuk, yemekler misafirler tarafından beğenilmiyor, AI konseptini beğenmeyen
müşteri Otel müdürü ile tartışıyor ve sonrası olaylar bir Boks
maçına dönüyor. Müşteri ve otel
Müdürü yumruklaşıyor. RTL de
bunu güzel paketleyip yayınlıyor.
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“Turizmde şımarıyoruz… Önlem
alınmazsa, turizmimiz çöküşe geçer”
Bunlar yaşanan olayların sadece birkaç tanesi, bunun yanında overbook’ları ( doluluk nedeniyle alınamayan yolcular)
vs. saymıyorum bile.
Otellerde yaşanan tatsız olayların çoğu, eğitilmemiş personel
ile turistler arasındaki diyalolardan kaynaklanıyor
Başlıkta yazdığım gibi, aslında
‘Türk turizmini daha ileriye götürmek adına neler yapmamız
gerekir, nereye hangi yatırım-

ları yapsak faydalı olur’ diye
projelere kafa yormamız gerekirken veya sadece yapmamız
gereken normal günlük işlerimizi eksiksiz yapmamız gerekirken, böyle utanç verici olay
ve sonuçları ile uğraşıyoruz.
Neden oluyor bunlar?
Çünkü hizmet sektöründe çalışan insanlarımız sorumluluklarını bilmiyorlar. Eğitimsiz
kalifiyesiz personel çalıştırırsan ve de Patron ve Genel Mü-

dür olarak da hiçbir vizyonun
yoksa, bizler daha çok yazarız
böyle olayları. Bu tür olayların ivedilikle önüne geçilmesi
ve gerekli önlemlerin alınması şart. Otel denetimlerinden
sorumlu tüm birimleri göreve
çağırıyorum. Ancak düzenli bir
denetim mekanizması hayata
geçerse daha vahim olayların
önüne geçebiliriz.
Ülkemiz, insanımız ve de ülkemize gelen misafirlerimiz bu
tür olayları hak etmiyor ve bun-

Eğlence yerlerine rağbet eden
turistler, genellikle çirkin tuzaklara düşürülmektedir
Özellikle Bodrum’da çöreklenen serseri gruplar, yalan, dolan ve sahte vaatlerle kızların
peşini bırakmıyorlar. Bu rezalete son vermenin imkânsızlığını
görüyorum bile. Zira, saldırganlar arasına bir yığın güvenlik görevlisinin katıldığı duyumları çok kabarık.
Bakanlık, ‘Turiste 7 gün 24 saat

hizmet’ diyor ama, turistler otel
resepsiyon görevlileri ve taksicilerin işbirliği ile pahalı klinklere ve doktorlara götürülmektedirı: “
Bir de turistlerin sağlık sorunu var. Küçük bir kaza geçiren
veya hafiften hastalanan turistler, yine otellere yerleşmiş
çeteler tarafından pahalı kliniklere taşınıyorlar. Bu iş için
otel resepsiyon görevlileri ile
taksi şoförleri bile işbirliği yapıyorlar.
Bir de tadilat sorunu var.
Süper güzellikte
yapılan
otellerimizin çoğu eskimeye
başlamışlardır, hatta eskimiştir. Bu otellerin acilen
tadilata ihtiyaçları vardır.
Genellikle işten anlamayan
yatırımcılar tarafından yaptırılmış olan bu otellerin
çoğu, kiralık olarak çalıştırılıyor. Yani yatırımcı hiçbir
şeye karışmıyor. Ayrıca, otel
sahibi olan yatırımcılar ile
kiracılar arasında da ihtilaflar yaşanıyor. Ama öyle
sıradan ihtilaflar değil. Korkutucu boyutlara varan ihtilaflar, çoğu zaman felaketle
sonuçlanıyor. Bu nedenle,

otel işletmeciliği için ruhsat verilirken, işleticilerin nitelikleri
iyice gözden geçirilmelidir.
Turkiye’yi ziyaret eden turist
sayısı 50 milyona varacaktır
elbette. Ama bu şımarıklıklar ve
çirkinlikler devam ederse ve bu
durum dış medyada genişçe ele
alınırsa, turist ziyaretinin bıçak
gibi kesmesinden korkarım. Yukarıda anlatılanları kim önleyebilecek acaba?
Valiler mi, Belediye Başkanları

mı, Emniyet Müdürleri mi bilemiyorum. Ama en iyi çarenin
Cumhurbaşkanı olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı bu
konuda kesin ve sonuç alıcı bir
talimat verirlerse bu sorunlar
çözümlenebilir.
Bacasız endüstri olan turizmin
ayakta kalması isteniyorsa, turistlerin başına gelen çirkinliklerin önlenmesi lazımdır.
Bekleyeceğiz ve göreceğiz.
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Stadt Wien – 1993: Die Geburt
der säkularen modernen Türkei
und Atatürk’s Gedanken
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ausgesprochen. Ob die Stadt
Wien in den bisher vergangenen
26 Jahren gebrauch aus diesem
Erfahrungen gemacht hat, ist leider nicht bekannt.
A u f j e d e m Fa l l a b e r w u rde die Urkunde damals
während der offiziellen
Belobigungsfeier, welche im
Zentrum der Stadt Wien stattgefunden hat, von dem damaligen Bürgermeisters Dr. Helmut
Zilk, Vize Bürgermeister
u n d P r ä s i d e nt d e s W i e n e r
To u r i s m u s v e r b a n d e s H a n s
M ay r u nd vom P rä sidenten
der Wiener Ha ndelska mmer
Komm.-Rat Dr. Walter Nettig
u nte r s c h r ieb e n. Au f d ie s e r
Anerkennungsurkunde steht
folgendes: “Die Stadt Wien, die
Wiener Handelskammer und
das Kongreßbüro des Wiener
Tou r i smu s verba nde s spre chen ihre Anerkennung und ihren Dank aus für die erfolgreiche Veranstaltung – Meeting
of the European Association
of Turk ish Academic 11.-13.

November 1993”
Birol Kilic, damals Sprecher der
EATA (Verband der türkischen
Akademiker in Europa), sagte gegenüber der damals renommierten täglichen Zeitung
Hürriyet folgendes: “Wir haben zwischen dem 11. und 13.
November 1993 eine Konferenz
mit dem Titel ‘Die Geburt der
modernen Türkei und Atatürk’s
Gedanken und Verdienste in
Wien’ mit großer Freude organisiert. Bei der Konferenz zu welcher sehr viele AkademikerInnen
aus versch iedenen Lä nder n
aus Europa nach Wien gekommen sind, waren unter anderem
sehr v iele ÖsterreicherInnen
dabei. Das ist eine Bestätigung
für unsere Arbeit und für das
Zusammenleben in Wien,
wo f ü r u n s S ä k u la r it ät a l s
S aue r s to f f de r D e m ok r at i e
und dem Rechtstaat eine immense Bedeutung hat. Diese
A ne rke n nu ng s u rk u nde de r
Stadt Wien hat uns sehr viel Kraft
u nd Zust i m mu ng gegeben.”
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EATA hat sich damals
wie folgt vorgestellt:
E ATA – D ie ab 1987 a k t ive Europäische Vereinigung
Türkischer Akademiker. Ein europaweites Netzwerk türkischstämmiger Studierender und
Absolventen, welches seit 2005
de facto nicht mehr funktioniert.
Zumeist in Westeuropa geboren oder zumindest aufgewachsen, gehören unsere Mitglieder
de r s oge n a n nte n „ Zwe ite n
Generation“ an.
EATA ist das großf lächigste
Netz der Zweiten Generation in
Europa lebender Türken.
EATA ist eine unabhängige,
überparteiliche, supraethnische und suprakonfessionelle
Vereinigung.
EATA trägt zur Bildungsmobilität,
vertieften Integration und effizienten Interessenvertretung
der türk ischen Bevölkerung

Westeuropas bei.
EATA leistet einen wichtigen
Beitrag zur Völkerverständigung
und fördert den europäischtürkischen Dialog auf kultureller, politischer und wirtschaftlicher Ebene.
EATA ist um ein objektives Bild
der türkischen Bevölkerung und
der Türkei in der europäischen
Öffentlichkeit bemüht.
EATA steht in engem Dialog und
Zusammenarbeit mit politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Institutionen in
Westeuropa und der Türkei.
EATA besteht aus lokalen eingetragenen Vereinen. Diese sind als
gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt.
EATA finanziert sich aus Zuwendungen der Privatwirtschaft
und Projektfördergelder sowie aus Spenden und Mitgliedschaftsbeiträgen.

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.
Mit Apple Pay.

Damals als die modernen Euro-Türken mit ihrem Säkularitätsverständnis in der
Stadt Wien hoch geschätzt wurden.
von Murat Gündüz

W

IEN. Die Stadt Wien hat
die säkularen türkischen Vereine bis zum
Jahre 1998 mit Anerkennung
geschätzt. Hier haben wir einen B ewei s au s dem Ja h re
1993, also vor genau 26 Jahren,
als ein Verein unabhäng ig,
m it sei nen eigenen M it teln
und mit Sponsoren aus der
Mitgliedschaft, etwas sehr wich-

tiges für das gerade sehr aktuelle Thema “säkulares Leben in
der Stadt Wien” organisiert hat.
Mit dem Titel “Die Gründung
der modernen, säkularen Türkei
und Atatürk’s Gedanken und
Verdienste” wollte der Verein
EATA insbesondere die säkulare
Lebenserfa hr ungen aus der
Türkei nach Wien und nach
Europa nahe bringen, weil sie
damals eines gesehen haben:
Die Vermischung Politik und

Religion könnte in Österreich für
die Zukunft ein Problem darstellen. Weil sich in Österreich,
Deutschland, Belgien etc. seit
1980 reaktionäre Vereine etabliert haben, welche eigentlich politische reaktionäre Parteien aus
der Türkei waren.
Von den Erfahrungen und dem
K nowHow der Säkularismus
schätzenden Türk innen und
Türken sollte man Gebrauch

machen. Und dafür, sollte man
den Ablauf der Gründung der
modernen säkularen Türkei bis
jetzt kennen.
Da d ie Kon feren z vom 11.13. November 1993 m it ca.
50 0 A k adem i kerI n nen u nd
StudenteInnen aus verschiedensten Ländern sehr erfolgreich
organisiert wurde, hat die Stadt
Wien ihre Anerkennung und ihren Dank für die Veranstaltung

erstebank.at
sparkasse.at
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Avusturya´dan
rahmetle anıyoruz:
Ahmet Haluk Dursun

25

Eylül 2019 – SAYI 215

bürokrat, kültür insanı olarak görev aldığı
makamlarda gerçekleştirdiği çalışmalar,
hayata geçirdiği projeler ve ilham olduğu
gençlerle, düşlerinin çoğunu gerçekleştirdi
Profesör Dursun, Haluk Hoca, Haluk Ağabey,
Haluk Bey… Çoğunu diyorum, çünkü beraberce yapmayı planladığımız birçok proje vardı
masamızın üzerinde.”

Y

Mekanı firdevsi cennet olsun…
…Topkapı Sarayı Müdürlüğü’nü
yaptığı sırada bir gün makamında
otururken açık pencereden bir
Kumru kuşunun içeriye girip avizeye konduğunu gördü.
Hiç kıpırdamadı ve öylece bekledi.
Kuş biraz etrafa bakındıktan
sonra uçtu ve birkaç dakika sonra
yanında başka bir kuş ile birlikte
gelip yine avizeye kondular. O yine
oturduğu yerde hiç kıpırdamadı ve
2-3 gün içinde kuşlar ağızlarında
getirdikleri dal parçaları ile
yuvalarını yapmıştı bile…
Kumrular onu görüyor, ürkmüyor,
fakat odaya dışarıdan biri girince hemen pencereden uçup gidiyorlardı.

Bu durumu fark etti ve hemen
makam odasının karşısındaki
daha küçük bir odaya yerleşti.
Günler sonra ziyaretine gelen gazeteci Savaş Ay bu durumu haber
yapınca, Ankara’dan telefonlar
yağdı. Her gelen telefonda “Kuşları
kovun, pencereyi kapatın, odayı
da temizletin” emirleri geliyordu.
“En azından yumurtalar çatlasın,
sonra alıp bir yere koyarız” dediyse
de dinletemedi. En sonunda “Ben
yuvayı almam, siz beni görevden
alın” dedi. Bu lafından 1 gün sonra
kuşlar hisseder gibi kendiliğinden
odayı terk etmişti. O ise bu hareketiyle hem devletten hem de halktan
alkış almıştı. O kişi, dün gece trafik
kazasında hayatını kaybeden Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı, Türk
Tarih Profesörü Dr. Ahmet Haluk
Dursun’du…
Anılarına bir de şunu eklemişti;
“Bana yuvayı yık, odana geç”
diyenlerin hiçbiri makamında
kalamadı ama ben Ankara’ya
bakan yardımcısı ve Müsteşar
olarak gittim.
Biz bu makamlarda kalıcı değiliz,

kuşlar ise hep uçmaya ve yuvalar
kurmaya devam edecek…(Gazi
Üniversitesi. red. yenvatan.at )
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nu r i E r s o y, A h m e t H a l u k
Dursun’un vefatına ilişkin,
“Ülkesine, tarihine, kültürüne
ve tüm kalbiyle inandığı genç
kuşaklara adanmış bir hayat, aşık
bir yürek. Değerli dostum Haluk
Hoca, bu varoluş felsefesiyle, yine
memleketi için koştururken, bizi
derin bir keder içinde bırakarak
aramızdan ayrıldı.” dedi.
Geçirdiği trafik kazası sonucu
yaşamını yitiren Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun
için mezun olduğu Galatasaray
Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.
Törene Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız,
Dursun’un kızı Nilay Dursun
ile okul arkadaşları ve sevenleri katıldı. Bakan Ersoy, törende

yaptığı konuşmada, Haluk
Dursun’un sözlerinden alıntı
yaparak, “Memleketin kara
yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep
birlikte Anadoluyuz. (Dursun) Bir
yurt gezisinde karış karış, ilçe ilçe
Anadolu’da incelemelerde bulunurken, bu satırları paylaşmıştı.
Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm
kalbiyle inandığı genç kuşaklara
adanmış bir hayat, aşık bir yürek.
Değerli dostum Haluk Hoca, bu
varoluş felsefesiyle, yine memleketi için koştururken, bizi derin bir
keder içinde bırakarak aramızdan
ayrıldı.” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Dursun’u son yolculuğuna
uğurlamak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Ersoy, şunları
kaydetti:
“Galatasaray Lisesi’nin önünde,
kıymetli mesai arkadaşım Haluk
Dursun’u, gençlik heyecanı ile
memleket sevdasını harman etmiş,
kendisi için, ülkesi için güzel ve
aydınlık bir gelecek düşlerken
görür gibiyim. Bir akademisyen,

Bakarsanız doğum tarihine 62 yaşındaydı Haluk
Dursun ama onun yaşamını sığdırdığı kadim
medeniyetler, imparatorluklar ve bir büyük cumhuriyet tarihi oldu.”

tüm gücümüzle çalışacağız. Hem bakanlık hem
bireyler olarak onun öğretilerini gençlerimizle
birlikte, yarınlara ebediyete taşıyacağız.”
değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, Dursun’un bütün görevlerini başarıyla
yürüttüğünü kaydederek, sözlerini şöyle
tamamladı:

Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulunarak,
“Başta değerli ailesinin, milletimizin başı sağ
olsun. Rabbim sabır versin. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.” ifadelerine yer verdi

“İçişleri Bakanlığındaki görevlerinden,
bakanlığımız bünyesinde başarıyla yürüttüğü
birçok göreve, Miniatürk Projesi’nden,
Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde
gerçekleştirdiği birçok yeniliğe, son olarak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı
unvanıyla imzasını attığı çalışmalara kadar, bu
vatan için yaptığı her hizmet için minnettarız.
Bir düşün insanı, bir bürokrat ve bir dost olarak
ona gönül borcumuz sonsuz. Kıymetli mesai
arkadaşım, değerli hocam, üzerine titrediğin
bu gençlik bize sevdalısı olduğun bu memleket,
projelerin ve usta kaleminden dökülen yapıtların
hep güvendiğin ve inandığın Türk gençliğine
emanet. Kuzuları daima kollayıp çakallara
kaptırmayacağız. Mekanın cennet olsun.”

"Biz bu makamlarda
kalıcı değiliz, kuşlar ise
hep uçmaya ve yuvalar
kurmaya devam edecek"

eni Vatan Gazetesi ailesi
olarak kendisini tanıma
o l a n a ğ ı b u l d uğu m u z ,
ö r n e k i n s a n A h m e t H a lu k
Dursun`a Allah´dan rahmet diler
ailesi, yakınlarına ve dostlarına
başsağlığı dileriz.
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“ONUN ÖĞRETİLERİNİ
GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE,
YARINLARA EBEDİYETE
TAŞIYACAĞIZ”
“ONUN YAŞAMINI SIĞDIRDIĞI
KADİM MEDENİYETLER,
İMPARATORLUKLAR VE BİR
BÜYÜK CUMHURİYET TARİHİ
OLDU”

“Gün oldu Şırnak’tan şöyle seslendi, ‘Biz hep
Kato Dağları’nda dolaşıp, Faraşin Yaylası’nda
yaylayacağız. Şunu herkes bilsin ki, kuzuları
daima kollayıp çakallara kaptırmayacağız.’ Gün
oldu yollarda vatandaşla bir lokma ekmeğe ortak
oldu ve şöyle seslendi, ‘Van ile Hakkari arasında,
yol üzerinde, bir güzel subaşı bulunmuş tarihi köprünün dibinde, kalenin karşısında.
Gazete kağıdı serili, otlu peynir sofrasında
bölge hakkında değerlendirmeler yapıyoruz.’

Ahmet Haluk Dursun, 1957 yılında Hereke’de
doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek
akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı.
Marmara Üniversitesinde yüksek lisans
ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim
dalında tamamladı. “Osmanlı Müesseseleri
ve Medeniyeti Tarihi” sahasında tarih doçenti
A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana
Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.
Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun,
İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak
Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev
aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine
atanan Dursun, 2005-2006 VE 2011 tarihlerinde
aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı.
2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012
yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını
yürüten Dursun, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya
Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012
Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı
Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına
kadar sürdürdü. A.Halûk Dursun, Ayasofya
ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki görevlerinde
de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış,
tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön
plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir.

Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Dursun’un tarihe çok
büyük bir önem verdiğine de dikkati çekerek,
“Günceli de yakından takip eder, gelenekselle
çağdaşı özenli bir yaklaşımla buluştururdu.
Bilinçli ve donanımlı bir nesil yetiştirmek adına,
bir yandan projeler hayata geçirirken, bir yandan
da genç kuşaklarla, onların ortamında, onların
yöntemleriyle iletişim kurdu. Dijital medyaya
büyük bir ustalıkla dahil oldu. Hem yetişkinlere
hem gençlere, bu mecradan önemli ve ince mesajlar verdi.” ifadelerini kullandı.
Haluk Dursun’un tarihi ve kültürel değerlerle
memleketi, dünü ve yarınıyla anlattığını dile
getiren Ersoy, şöyle devam etti:

Ahmet Haluk Dursun kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu da Dursun’un her yönüyle örnek
bir kişiliğe sahip olduğuna işaret ederek, “Bir
ağabeyi, hocayı, devlet adamını ve bu kutsal
bayrağın aşığı bir insanı elim bir trafik kazasında
kaybettik ve ahirete yolcu etmenin vesilesiyle
bir aradayız. Ahmet Haluk Dursun hocamız,
gerçekten gençlerimizi, gençliğimizi çok önemseyen, onlar için her imkanını feda eden bir
ağabeyimizdi. Bizler de onun tabiriyle Dicle’nin
kuzularını çakallara kaptırmamanın yolunda

2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı
Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine
seçilmiştir. A.Haluk Dursun, 2014 Temmuz
ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşarlığı görevine atanmış, 2016 yılı Nisan
ayında emekliliğini isteyerek görevinden
ayrılmıştır.
26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla
T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik
Kurulu üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de
yürüttü.
http://www.ahmethalukdursun.com/
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la Türkiye göçmeninin üzerine kara leke ve 800 bine yaklaşan toplam müslüman üzerine
ise nefretin odaklanmasına neden bu haberin en hafifi Krone
Gazetesi’nde yayınlandı.
Almanca diline yayınlanan haberin Türkçe dilinde tercümesi
şöyle:

Cihatcılar davasıCamii ve inanç
dernekleri DAEŞ’in
Avusturya şubesi mi?

Haberler bu başlıkla veriliyor:

Cihatcılar davası- Camii ve
inanç dernekleri DAEŞ’in
Avusturya şubesi mi?

Avusturya´nın Graz eyaletinde iki gün önce vuku bulan mahkeminin "kahramanları" Türk asıllı oldukları Avusturya basının yazılı ve görüntülü kamu iletişim araçlarında yayınlaması aslında Türkiye
göçmenlerinin içinden çıkıp camii veya tarikat kuran bazı kişi, kurum ve kuruluşun sözde ibadet, dini
eğitim adı altında Avusturya kamuoyunda özelde Türklere ve genelde müslümanlara karşı nefret ve
tiksintinin artırılmasında başrol oynadıklarını bir daha gösterdi.

V

İYANA – Hiç bir Türkce
dilinde yayın yapan basın organı bu haberi yayınlamadı. Avusturya medyasında “CİHATÇILAR DAVASI-İnanç
Dernekleri DAEŞ’in Avusturya
Şubesi mi?” başlıklı haber için-

de suçlanan kişilerin Türk olması tekrar Avusturya’da din, camii
ve cemaat adı altında Türkiye
bağlantılı kurulan kuruluşlara kamuoyunun korkarak göz
çevrilmesine, tiksinti ve nefret
oluşmasına neden oldu. Bu ha-

ber aslında Avusturya’da Türk
kamuoyunun en başta öğrenmesi gerekiyor. Çünkü 50 yıldır bu
ülkede yaşayan Türkler’in kalbine ve resmine karşı haklı haksız
bir şekilde işte bu tür haberlerde geçen bazı “Türkiye göçmen-

leri” yıllardır dini eğitim, ibadet
adı altında adeta hançer saplıyor, sapladı ve saplamaya devam ediyor.
9 milyona yaklaşan nüfusu
ile Avusturya’da 300 bin faz-

GRAZ-Graz Eyalet Ceza Mahkemesi’nde Pazartesi günü altı cihadist terör şüphelisi hakkındaki davanın görülmesine
başlandı. Türk asıllı olan sanıklar silahlı terör örgütü ve suç örgütü kurma suçundan, sanıkların bazıları da devlet düşmanı
faaliyet yürütmek suçundan yargılanacak. Davanın bir numaralı sanığı aleyhinde savcılık iddianamesinde, Linz’teki bir inanç
derneğinde imam olarak gençleri radikalleştirdiği iddiası yer aldı. 47 yaşındaki sanık birinci duruşmada mahkemeye barışçıl bir
huzur tablosu çizmeye çalıştı.
Aslında iddianamede yedi kişinin adı geçmekteydi, ancak sanıklardan biri ortalıktan
kayboldu, nerede bulunduğu
bilinmiyor. Bu nedenle yargıç
onun dosyasını davadan ayırdı.
Kalan altı sanık duruşma salonuna on iki koruma memuru eşliğinde getirildi.

Savcı: “DAEŞ’in
Avusturya’daki
şubesi ve üssü”
Savcı, Viyana, Graz ve Linz’teki
radikal dinci inanç derneklerinin ne kadar birbiriyle bağlantı içinde ve terör örgütü DAEŞ
için ne kadar büyük öneme sahip olduklarını ortaya koydu. “İnanç dernekleri DAEŞ’in
Avusturya’daki şubesi ve üssüdür” vurgusuna yer veren iddia
makamı, bunların “bu ideolojilerin yayılma merkezi” olduğunu ifade etti. Sacılık ayrıca, daavnın din meselesi olmadığının
altını çizerek, “Savcılığımız işin
o kısmıyla ilgilenmiyor. Burada
mesele siyasi ideoloji.”
47 yaşındaki bir numaralı sa-

nık, Graz’a da sık sık davet edilen, itibar gören bir imamdı.
Kendisinin birçok genç erkeği
DAEŞ savaşçısı olmaya ikna ettiği iddia ediliyor. Bunlardan ikisi Graz’da görülen bir başka davada, Suriye’de işledikleri terör
suçlarından dolayı mahkum oldu. Terör örgütüne kazandırılan
diğer gençlerin aileleri, “böyle
radikal ideolojilerle temasa geçtikleri zaman ailelerin ne büyük
acılar çektiğinin görülmesi için”
tanık olarak dinlenecek.
Davada dernek başkan, yazman
ve muhasibi ile inanç derneğinin yerini kiraya veren mülk sahibi de, bir numaralı sanığa faaliyetlerinde yardım ettiklerinden
dolayı yargılanıyor.
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karşı duruş sergilediğini, asla
kimseyi radikalleştirmediğini ve
örgüte kazandırmadığını” söyledi.

Suriye’deki erkek
kardeşine 200 Euro
gönderdi
Müdafinin ikinci müvekkili, Suriye’de DAE Ş militanı
olan erkek kardeşine 200 Euro
gönderdiği için yargılanıyor.
“Müvekkilim bu parayla ne yapılacağını bilmemekteydi ve insani yardım kuruluşları için kullanılacağına inanmaktaydı” diyen
müdafi, müvekkilinin bir keskin
nişancı tüfek dürbünü satın alıp
kardeşine göndermesini de, kendisinin bu teçhizatın amacı ko-

yen bir diğer müdafi, kanaatince bunun, “iddianamenin dayanaklarının korkutucu derecede
zayıf” olmasından kaynaklandığını öne sürdü. Söz konusu avukat, mülkünü derneğe kiraya
verdiği için terör finansmanı iddiasıyla yargılanan sanığı temsil
ediyor.
“Bunlar çok normal suçlar” diyerek görecelleştirmeye çalışan
müdafi, savcının “çok çok zayıf olan iddianamesini desteklemek” için DAEŞ’in infazlarını ve korkutucu eylemlerini dile
getirdiğini iddia etti. Bunun yanında müdafi, salonda bulunan,
az-çok medeni olan her bireyin
DAEŞ’i kınadığına inandığını ifade etti.

Bir numaralı sanık
“kesin 5000 çocuğa”
ders verdi
Müdafilerin mütalaalarından
sonra, bir numaralı sanığın yargıç tarafından sorgulanmasına geçildi. Kendisi Türkiye’de
doğup Mısır’da eğitim almış.
Avusturya’da İslami din öğretmeni olarak çalışan sanık, kendi ifadesine göre bugüne kadar
“kesin 5000 çocuğa” ders vermiş. Daha sonra birkaç yıl yarı
zamanlı çalışan olarak hayatını
sürdüren sanık, daha sonra küçük bir elektronik işletmesini satın almış.

Müdafi: İmam
„hiç kimseyi
radikalleştirmedi“
Yaklaşık bir saat süren savcılık
mütalaasının ardından müdafiler söz aldı. Bir numaralı sanığı
ve başka bir sanığı temsil eden
avukat, her iki müvekkilinin de
suçsuz olduğunu ve “asla faal
olmadıklarını”, Linz’teki inanç
derneğinden DAEŞ üssü olarak
söz edilemeyeceğini, burada sadece ailelerle Cuma namazında
bir araya gelindiğini söyledi.
Müdafi mütalaasının başında jüriye, “Bu yüksek güvenlikli ortamdan sonuç çıkarmayın.
Bunlar tehlikeli suçlular değil”
şeklinde hitap etti. Müdafi, her
iki müvekkilinin de suçsuz olduğunu, imamın “daima DAEŞ’e

nusunda bilgisi olmadığı şeklinde savundu.
Diğer bir müdafi, devlet aleyhine faaliyetler suçlaması için,
“Müvekkilim sahip olduğu temizlik şirketi için çok çalışıyor.
Bu durumda, her şeyin çökmesini o mu isteyecekti?” dedi ve
iddiaların soyut ve abartı olduğunu dile getirdi. Müdafi ayrıca kendisinin, on aileden oluşan
bu dernekte, herhangi birinin
radikal bir eyleme girişeceği bir
DAEŞ üssü görmediğini ifade etti.

„Bizler çay içerdik,
çocuklar da oyun
oynardı “

„İddianamenin
dayanakları korkutucu
derecede zayıf “

Yargıcın, “Kendinizi koyu inançlı bir Müslüman olarak niteler
miydiniz?” sorusuna sanık, “19
yaşından bu yana Allah bilincine sahip bir Müslümanım. Koyu
denince bu benim için otomatik olarak düşmanca bir anlama geliyor” şeklinde yanıt verdi.
Linz’teki inanç derneğini kendisinin kurduğunu aktaran sanık, “sekiz ila on aileydik. Cuma
namazına ve Pazar öğleden önce ders için bir araya gelirdik.
Sonra çay içerdik, çocuklar da
oyun oynardı” diyerek barışçıl
bir huzur tablosu çizmeye çalıştı.

“DAEŞ’in insanlık dışı eylemlerinden söz edildiğinde, burada
olan her şey korku yaratıyor” di-

Dava, Salı günü, diğer sanıkların ifadesinin alınmasıyla devam edecek.
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GmbH nasıl kurulur,
avantajları nelerdir?

GmbH yada halk arasında “Ges.m.b.H” olarak
bilinen ve Türkçesi “Limited şirket” olan şirket
türünü kurmanın yararları nelerdir? Şirket kurmak isteyen işadamlarına uzman gözüyle dikkat
edilmesi gereken konu başlıklarını veriyoruz.

G

mbH (Limited şirketi) nasıl kurulur, avantajları nedir? GmbH yada halk arasında “Ges.m.b.H” olarak bilinen ve
Türkçesi “Limited şirketi” olan işletme türü Avusturya’da en çok kullanılan hukuki formdur.
Bu şirket türünün tercih edilmesinin başta hukuki mükellefiyet olmak üzere birçok sebebi vardır.
Avusturya’daki türkiyeli işadamları özellikle hukuki olarak uğraşmak
istemediklerinden ya da yeterince
bilgileri olmadığından GmbH yerine kişisel işletme türlerini tercih etmektedirler.

Fakat şunu da belirtmek gerekir ki
GmbH sıkı devlet kontrolü, kuruluş
masrafları ve vergi yükümlülükleri sebebi ile küçük işletmeler yerine
daha çok orta ya da büyük işletme
türleri için uygundur. Ana Sermaye
(Kuruluş Sermayesi) en az 35.000
Euro Gmbh için en az 35.000 Euro
kuruluş sermayesi beyan etmek
mecburidir. Her hissedar en az 70
Euro ile bu sermayeye ortak olmalıdır. Yeni kanunlara göre Gmbh yalnız bir kişi tarafından da kurulabilir.
Kanunen “Gewerbe”nin taşıyıcısı
yine Gmbh’nın kendisidir. Hukuki
Mesuliyet Sadece Şirket Için Geçerli.
“GmbH” şirket türünün en önemli

ve avantajlı tarafı maddi mükellefiyetin, şirketin ana sermayesi ile sınırlı olması. Yani özel durumlar hariç borçlular borçlarını sadece şirket
sermayesinden tazmin edebilirler.
Hissedarlar sadece ana sermayedeki payları nisbetince mükellefiyet taşırlar. Dikkat! Hukuka aykırı
bazı davranışlar hissedarları iflastan önceki beş yıllık süreye kadar
mesul kılabilir. Örneğin: şirket malını kanundışı zimmetine geçirme.
Toplum içinde Gmbh’nın mesuliyetinin sadece 35.000 Euro olduğu yönünde yanlış bir yargı vardır.
Mesuliyet miktarı ana sermaye ile
doğru orantılıdır ve bununla artar
veya azalır. Vergi Meselesi Öncelikle
Gmbh vergi yükümlüsü olarak yıl-

lık %25 kurumlar vergisi öder. Daha
sonra hissedarlara dağıtılan kazançtan kişi başı %25’e kadar vergi
kesilir. Bununla hissedarlar bu kazançları ile ilgili gelir vergisinden
muaf olurlar. Şirketten elde edilen
kaza-ncın sermayenin büyümesi
amacı ile şirkette bırakılması vergi
açısından birçok avantaj sağlamaktadır. Bu tür durumlarda kanunen
birçok vergi indirim imkanı öngörülmüştür. Aynı zamanda şirket
yöneticisi olan hissedarlar esnaflar için geçerli olan sigorta türünden faydalanabilirler. (Gewerbliche
Sozial-versicherung).

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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Çocuğunuzun her
anını sosyal medyada paylaşmak
zorunda mısınız?
Sosyal medyada çocuklarının yediğinden
içtiğine her anını paylaşan anne ve babalar dünya çapında yeni bir kelime yarattı: “Sharenting” Çocuklar hakkında ‘çok
fazla’ bilgi paylaşmakla bağdaştırılan bu
kelime henüz Türkçe’ye girmese de, benzer davranışlar çoktan hayatımıza girdi
bile. Çocuk istismarı ve
ihmali söz konusu.

İ

tiraf edin! Yeni anne olmuş Y
kuşağı kendini sosyal medyada Berkecan’ın annesi diye
tanıtmıyor mu artık? Bebeğin ilk
adımlarını atmasından okuldaki
ilk gününe çocukların hayatıyla ilgili önemli-önemsiz her şeyi paylaşmak git gide artan bir alışkanlık haline geldi. Peki like üstüne
like alan bu paylaşımlar sizce göründüğü kadar zararsız mı? Yoksa
çocuğa zarar mı veriyor?
Bebeğinizin size göre en tatlı, en özel halini paylaşırken acaba bebeğinizin önümüzdeki 10 yıl
boyunca o fotoğrafı internette görmek isteyeceğinden emin misiniz?
Michigan Üniverstitesi Pediatri
bölümünde araştırma yapan bilim insanı Sarah Clark’ın çalışmalarından çıkardığı yorum şöyle: Çocuklar kendi sosyal medya
hesaplarını kullanacak olgunluğa erişene kadar birçoğu aileleri
tarafından yaratılan dijital kimlikleri çoktan üzerine geçirmiş
oluyor. Bir düşünün, sizden önce
sizin Facebook profilinizi başkası
oluşturuyor. Nasıl hissederdiniz?
Sizce bu adil mi?
Belki de bebeğiniz, büyüdüğünde sizin onun adına paylaştığınız, onun özel anlarını okul arkadaşlarının, sevgilisinin ya da
patronunun görmesini istemeyecek.
Michigan Üniversitesi’nde, 0-4

yaş arası çocuk sahibi ailelerle yapılan bir anketin sonuçlarını paylaşıyorum: Ailelerden yüzde 28’i
çocuklarının nasıl uyuduğunu,
yüzde 26’sı nasıl yemek yediklerini paylaşıyor. Yüzde 19’u da diğer
ailelerle çocukları nasıl disipline
edeceklerine dair fikir alışverişi
yapıyor.

SOSYAL MEDYADA
PAYLAŞTIĞINIZ
FOTOĞRAFLAR
GÜVENDE Mİ?
Bir de işin güvenlik boyutu var tabi. Aileler çocuklarının her anını
ve aile hayatını paylaşırken fotoğrafı paylaştıkları yer, zaman gibi detaylar da ifşa oluyor. Bu da
gerçek hayatta çocuğu risk altında bırakacak bir faktör. ABD’de
ailelerin yüzde 68’i bu fotoğrafları paylaşırken bir yandan başkalarının fotoğrafları paylaşıp, kaydedeceği konusunda endişeleniyor.

AİLE ÇOCUĞUN
GİZLİLİĞİNİ KORUMAK
ZORUNDA
Uzman Psikolog Vesile Çetin
Kazak, ailelerin sosyal medya kullanımı ile ilgili oluşabilecek sıkıntıları şöyle dile getirdi:
“Çocuk küçük olduğu için sürecin farkında olmuyorlar. Bu nok-

tada ailenin çocuğun gizliliğini
korumak gibi sorumlukları var.
Ben, sosyal medyada çocuklarının her anını paylaşan ailelerin
çocuk ihmali yaptığını düşünüyorum. Bu durum istismara kadar
gidebilir. Pedofilik emelleri olan
kişiler çocukların fotoğraflarını
bu amaçla kullanabilir. Anne baba istemeden de olsa buna yol açmış olur. Hiç mi paylaşmamalıyız
diye sorarsanız tabi ki de çocuklarıyla geçirdikleri anları paylaşabilirler ama kontrollü ve güvenliği sağlamış şekilde paylaşmalılar.
Facebook’ta gizlilik ayarları var.
Orada sadece arkadaşlarını, güvendikleri kişileri seçerek bu fotoğrafları paylaşmaları çocukların güvenliği için çok daha doğru
bir yol olur.

ERGENLİK DÖNEMİNDE
SIKINTI BAŞLIYOR

Çocuk küçükken durumu çok net
anlayamıyor ama ergenlik dönemine girince bedenin mahrem olduğunu güçlü şekilde hissediyor.
Onun izni olmadan paylaşılan eski fotoğraflarının arkadaşları tarafından görülmesi kendini değersiz
hissetmesine ve arkadaşları arasında küçük düştüğünü düşünmesine neden olabilir.
Ayrıca çevreye kızmanın ötesinde ailesine kızabilir. Ergenin
en temel problemi birey olmaktır. Ailesiyle çatışma yaşayabilir
çünkü ondan izinsiz fotoğraflarının paylaşılmış olmasını mahremiyet alanına bir saldırı olarak
görür. Nasıl çocuklar küçükken,
ona mahrem alanlarına kimsenin dokunmaması gerektiğini öğretiyorsak, ebeveynin de çocuğun
mahremiyet alanını koruması en
önemli görevlerindendir.
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Soğuk havayla
gelen ağrılar
fazla ağrı oluştuğunu söylemek
de mümkün.

Baş ağrıları başa bela

K

ış sadece yağışı ve soğuğu
değil, kimileri için kas ve
eklem ağrılarını da beraberinde getiriyor. Özellikle eklem ve
kas romatizması hastaları için kabus gibi dönem başlıyor. Peki, ağrılar nasıl oluşuyor, azaltmak için
ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?
Konya Medicana Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Gamze Yılmaz Yanartaş kış mevsiminde artan yağışlar ve havanın soğuması sebebiyle artış
gösteren eklem ve kas ağrılarına karşı neler yapılabileceği hakkında önerilerde bulundu. Soğuk
hava yüzünden kasların kasılması, kan damarlarını daraltıyor, bu
sebepten kas sistemine ulaşan
kan miktarı azalıyor. Ağrı kesicilerin de fayda etmediği bu ağrıları stres, kirli hava, elektrsmog da
artırabiliyor.

Ne yapmalı?
Akut ağrılı durumlarda egzersiz
yapmanın doğru olmadığını belirten Yanartaş, egzersiz ve yürüyüş gibi aktiviteleri kas kökenli
ağrıların oluşmaması için koruyucu amaçlı öneriyor. Gün içinde

hareketsiz kalan kişilerin haftada en az üç gün egzersiz yapmaları, ağrıların oluşmamasında
etkili. Bu egzersizlerin kas gruplarını germe-gevşeme ağırlıklı olması da önemli. Aslında kışın hareketsiz kalınması, sadece kronik
ağrısı olanların değil herkesin sorunu. Özellikle kas kısalıkları ve
kasılmaların önüne geçilebilmek
için egzersiz şart. Gerekli tedbirler alındıktan sonra açık havada
yürüyüş, gevşeme ve nefes egzersizleri, ağrılarla mücadele etmekte kullanılabilecek yöntemler arasında sayılabilir. Yanartaş,
D vitamini eksikliğinin de genel
vücut ağrıları ile iskelet-kas sistemi kaynaklı ağrıların oluşmasında önemli bir neden olduğunu
söylerken, kas kasılmasına bağlı
ağrıların hemen tedavi edilmez
ise kronikleşebileceğinin de altını çiziyor.
Bağ dokusu hastalıklarının orta-ileri yaş grubunda daha sık görüldüğünü ifade eden Yanartaş,
kadınlarda sıklıkla görülen miyofasyal ağrı sendromları ve fibromiyalji vakaları konusunda da
uyarıda bulundu. İleri yaştaki
kadınlarda, soğuk etkisi ile daha

Gamze Yılmaz Yanartaş’a gelen
en önemli kış şikayetlerinden biri de baş ağrıları. Yanartaş bu ağrıların çoğu zaman fiziksel etkilerle ortaya çıkan, nadiren tedavi
gerektiren, fonksiyonel baş ağrıları grubunda yer aldığını belirtiyor. Soğuğun en çok tetiklediği
baş ağrısı grubunun nevraljiler
olduğunu belirten Yanartaş şunları söylüyor: “Bu grupta ağrı;
baş ve yüzde elektrik çarpması
şeklinde kendini gösterir. Soğuk
havalarda özellikle yüz sinirlerinin hassasiyetinin artması nedeniyle; nevraljisi olan hastaların
ağrıları çok artar. Hatta o kadar
şiddetli bir hale gelir ki; hastalar soğuk ve rüzgarlı havalarda
dışarıya bile çıkamayabilirler.
Soğuk havalarda en sık görülen
baş ağrılarından birisi de gerilim
tipi baş ağrıları. Kışın genel olarak çalışma hayatı daha yoğun
ve daha stresli geçmekte, trafikte
geçirilen zaman artmakta ve yaza göre daha az hareketli bir yaşam sürülmektedir. Bu nedenle,
soğuklarla da birlikte özellikle
masa başında çalışan kişilerin
baş ağrılarında artma gözlenir.
Dolaylı olarak da kullanılan ağrı
kesici miktarları da artar.”

Depresyona dikkat
Bugüne kadar yapılan pek çok
araştırma soğuk ve ağrı ilişkisini
doğruluyor. Bunlardan en ilginç
olanları ise serotonin hormonunun da rolüyle ilgili araştırmalar.
Merkezi sinir sisteminden salgılanan serotonin hormonu, ağrı
mekanizmasında önemli bir rol
oynadığı gibi, dengesizliği depresyona da neden olabiliyor. Bu
yüzden ağrı ve depresyon ilişkisi araştırmaları tedavi edilmeyen
ağrıların depresyona sürüklediğini ortaya koyuyor.
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Ortapedik vegan yatak

EN IYI

499,
- FIYAT
-40%

Avusturyalıların 2/3’ü sırt sorunu yaşıyor.
BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR!

299,-

• Yüz: Kaliteli çift bez
• İç: 7 Bölge Sistemli Soğuk Köpük
• 90/200 cm (O80031/01) (O80032/01)

Ortopedik yatak şiltesi!

SERTIFIKALI

60°

REKLAM BROŞÜRÜNDE TÜM ÜRÜNLER EN İYİ FİYAT GARANTİSİ!
..
Kesinlikle Utu..
Gerektirmez

Kayna maya kars¬ dayankl¬ ve
alerjisi olanlar icin uygun

Renkler:

9 -50%
99

QUALITÄT
seit 1953

Koltuk Kılıfı

%95 pamuk, 5% elestan (M40032)

EN IY

FIYAT I

4

99

99 FEINYAIYI

59-33%
QUALITÄT
seit 1953

T

3999

Süper yumuşacık battaniye
%100 Pamuklu kılıf,
Dolgu: Medisoft marka elyaf,
140/200 cm (J20526/01)

90°

Kanıtlanmış Reiter - Uygunluk Formu! Tüm yıl boyunca kabarık battaniye!

QUALITÄT
seit 1953

Fermuarlı saten
çarşaflar

%100 penye, merserize pamuk,
140/200 cm, 70/90 cm (M30028/75)

E

99 FINYAIYI
T
-50%

39

1999

*Daimi düşük fiyatlı ürünler, promosyon ürünleri ve ücretli servis/hizmetler (perde dikimi vb.) hariç söz konusu ürün grubundaki tüm ürünler, metreyle satışı yapılan perdeler ve hazır perdeler için geçerlidir.
Özel siparişlerde belirlenen fiyat üzerinden geçerlidir. Diğer kampanyalar ya da hediye çekleri ile birleştirilemez. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan mevcut siparişler için geçerli değildir.
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