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Viyana şehri
teröristlerin
kalesi mi?
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Krone TV´de sert Türkiye tartışması

krone.at#brennpunkt-sunucu Katia Wagner
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Krone TV´de sert
Türkiye tartışması

V

iyana. Avusturya´da en
çok izlenen televizyon
tartışma programlarından biri olan Krone TV´de konu Türkiye’nin Suriye harakatı ve Türk Kürt ilişkileri idi. Katia
Wagner’in modaratörlüğünde
düzenlenen programa FPÖ Genel
Sekreteri Christian Hafenecker,
Krone Gazetesi’nin Yurt Dışı
Haberler Müdürü Kurt Seinitz,
Avusturya Savunma Bakanlığı
Barış Akademesi Başkanı
Tuğgeneral Walter Feichtinger ve
Türkische Kulturgemeinde TKG
adlı Düşünce Kuruluşu adına
Birol Kılıç katıldı.
Tartışma programında özellikle
Türkiye’nin Suriye Harekatının
Avusturya ve Avrupa’ya etkisinin kötü olacağını iddia eden
FPÖ Genel Sekreteri Hafenecker,
” E rd oğa n B a ş ka n l ığ ı’n d a
Türkiye’nin AB’de yeri olmadığın
bu Harekat ispatlamıştır. Bu sorunların Avusturya sınırları içine Türk bayrakları ile taşınmasını istemiyoruz. Türkler ile Kürtler
gitsinler Türkiye’de sorunlarını
çözsünler. DEAŞ üyesi teröristleri ülkemiz gelmesini istemiyoruz.” dedi.

Krone Gazetesi Yurt Dışı Müdürü
Kurt Seinitz ise, “ Türkiye’ nin en
büyük sorunu Erdoğandır. O gidene kadar Türkiye’nin işi zordur. Türkiye Kıbrıs’a girdi am çıkmadı. İnşallah Suriye’de aynısı
olmaz” dedi.
Burada söz alan Birol Kılıç, “
Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı
1974 yılında garantör devlet olan
Yunanistan, İngiltere’nin Kıbrıs
Rumları’ nın Türk katliamlarına
adada göz yummasıdır. Türkiye
Garantör olarak ülke olarak katliama uğrayan Kıbrış Türklerine
kanunen sahip çıkma hakkına sahiptir. Aynısını tarafsız göz
ile bakmak gerektiğinda Suriye
Harekatı için öne sürülmüş olduğunu görüyoruz. Türkiye Birlemiş
Milletler’in 51. Maddesine göre sınırlarını teröre karşı koruyabilme
hakkında her ülke gibi sahiptir
dendi. Öbür tarafdan Suriye ve
Türkiye arasında 1998 imzalanan
Adana Mutabakatı Anlaşması
var. Karşılıklı ülke sınırlarında
teröre karşı askeri harekat yapma izni veriyor bu anlaşma ve hala geçerli. Savaşa karşıyım. Ama
bir Türkçe atasözü eğri otursak
da doğru oturalım der. Türkler ve
Kürtler kardeştir. Sorunlar insan

hakları ve demokrasi temelindedir.” dedi.
Avusturya Savunma Bakanlığı
Barış Akademesi Başkanı
Tuğgeneral Walter Feichtinger

i s e , “ Tü r k iye b u Su r iye
Harekatına uzun süre hazırlandı.
Bir önceki Afrin’de dikkat çekici
olumlu adımlar atıldığını görüyoruz. Türkiye’nin Suriye’de kalacağına inanmıyorum” dedi.
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Eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl:

Al Türk vatandaşı mahkumları ver
DEAŞ’cı Avusturya vatandaşlarını
İYANA – Bundan bir önceki ÖVP Kurz hükümetinin koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ’nün İç İşleri Bakanı
Herbert Kickl kendi Facebook
sayfasında, Türkiye’nin DEAŞ’lı
Avusturya Cumhuriyeti vatandaşı mahkumları göndermesi halinde, Avusturya’da tutuklu bulunan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını
kökenli mahkumlarını Türkiye’ye
göndermeyi teklif etti.
Bu skandal paylaşımı ile DEAŞ’lı
teröristlerle Avusturya’daki Türk
kökenli kader mahkumlarını bu

vesile bir tutan Kickl, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye,
DEAŞ’lıları bize yollarsa, Avusturya
da anında Türk vatandaşı mahkumları anavatanlarına yollasın.
Erdoğan ne kadar ileriye gidebileceğini test ediyor ve AB ona karşı hiç bir şey yapmıyor. Avusturya
onun Osmanlı güç fantezilerinden
etkilenmemeli”
Herbert Kickl şu anda aşırı sağcı
FPÖ Partisi’nde Parlamento Grup
Başkanı olarak adeta parti başkanı gücünde hareket ediyor. Yakın
gelecekte FPÖ Başkanı olması ke-

sin gözüyle bakılan Kickl bundan
önceki eski FPÖ liderleri Haider
ve Strache’nin başdanışmanı olarak yarı beyni olarak isimlendiren
bir kişi. Kickl Haider ve Strache’nin
son yirmi yılda radikal demeçleri ve

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.
Markus Wieser

AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

© Klaus Vyhnalek

V

FPÖ'lü siyasetçiden skandal paylaşım: "DEAŞ'lı teröristlere karşı Türk
mahkumlar" FPÖ’lü eski içişleri bakanı Herbert Kickl skandal bir
paylaşıma imza attı.

noe.arbeiterkammer.at

parti sloganlarının babası olarak
Avusturya’da ün yapmış durumda.
Bu açıklamasıda şu anda bunun
devamı olarak kabul ediliyor.
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Viyana teröristlerin
kalesi mi?

Ajanlar, gizli kasalar. Yetkililer Viyana’nın terörizminin ve mafya
babaların kalesi haline gelmesinden endişeli.
"Bu kişinin, sadece
Türkiye’deki cezaevlerinin
yeterince rahat olmaması gerekçesiyle sınır dışı edilememesi kabul edilemez."
Viyana’nın FPÖ’lü Belediye Başkan
Yardımcısı Dominik Nepp durumu sert bir
şekilde eleştirdi.

gizleniyor. Avusturya’da dünyanın
azılı mafya babaları cirit atıyor.
“Krone” okurlarının Avusturya’da
“mahsur kalan” Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi – Cephesi (DHKP/C)
finans sorumlusu konusunda tepkisi büyük. Bildirildiğine göre Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan terörist
hapis cezasını tamamlaması ve iltica hakkının iptal edilmesine rağmen anavatanına gönderilmek üzere sınır dışı edilemiyor. Nitekim AB

yetkililerine göre kendisi Türkiye’de
siyasi nedenlerle aranıyor. Böylece
Viyana’nın kalbinde rahatça yaşamak mümkün hale geliyor!
Aynı şekilde, Arnavutluk emniyet
yetkililerinin açıkladığına göre, kötü
bir üne sahip olan İran Cumhuriyet
Muhafızları Kudüs Gücü’ne bağlı bir istihbarat ajanı olduğu iddia
edilen Alireza N. de Viyana’da gizleniyor. Sahip olduğu Avusturya pa-

saportunda Armin A. ismini kullandığı öne sürülen ajanın, 2018 yılının
Mart ayında Arnavutluk’ta son anda
engellenebilen bir terör saldırısında
dahli olduğu iddia ediliyor.

İranlı Diplomat Skandalı

Daha bir sene önce Viyana’daki bir
eski İran Büyükelçiliği çalışanı manşetlere konu olmuş, bir bombalı saldırının organize edilmesinde katılımının olduğu iddia edilmişti.
Foto: Johannes Zinner

Viyana. “Krone” gazetesinin Klaus
Loibnegger ve Christoph Budin imzası ile yayınlanan haberine göre Avusturya’da rahatça yaşamakta
olan DHKP/C finans sorumlusu hakkındaki manşeti henüz baskıdan yeni çıkmıştı ki, kamuoyunu şok edecek bir haber daha ortaya çıktı.
Arnavutluk polisinden gelen bilgiye
göre, İranlı bir hücrenin üst düzey bir
yöneticisi, iddiaya göre Avusturya
pasaportuna sahip olarak Viyana’da

Auf die Plätze …
fertig … Abschluss!
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IV Başkanı Kapsch: “AB’nin kendi
Ordusu olması gerekiyor”

Avusturya'nın TÜSIAD'ı olarak bilinen kısa adı IV olan 'Die Vereinigung der Österreichischen
Industrie"in başkanı Georg Kapsch merkez saray makamında Viyana'da görev yapan önemli yabancı
medya ve yayınevlerinin temsilcilerini kabul ederek son seçimler, AB, Yakın Doğu ve değişik konularda görüşlerini yirmi beş dakikalık bir sunumla dile getirdikten sonra çeşitli sorulara cevap verdi.
VİYANA. Neue Zürcher Zeitung,
Le Figaro, Associated Press (AP),
Neue Welt Verlag, Handelsblatt,
ZDF, ARD, DPA, ZEIT, Süddeutsche
Zeitung AFP, Reuters ve diğer basın organlarının katıldığı toplantıda Kapsch,“Ben liberal sosyal
dünya görüşüne sahip bir insan
olarak Yeşiller Partisi ile ilişkilerimi partinin 2017 parlamentoya
girememesinden sonra hep sıcak
tuttum. Onları ile eşit göz hizasında fikir alışverişinde bulundum.
Göçmenler, iklim ve doğa sorunları konusunda birçok noktada ortak düşündeyiz.
Diğer konular mesela altyapı, vergilendirme alanlarında mutla-

ka ortak bir yol bulunabilir” diyerek aslında gönlünde yatan ÖVP
Yeşiller koalisyon hükümetini
açık bir şekile olmasa bile açıklamış oldu.
Türkiye’nin Suriye Harekatı konusuna da kısa değinen Kapsch
“Burada AB’nin yakın doğuda ve
bu son harekatında sıfır rölüne
bir daha tanık olduk. Halbuki sonuçlarından biri olan mülteci sorununu AB karşılamak zorunda.
AB kendisini koruyan, kendisine bağımsız ve söz hakkı verecek
bir orduya sahip olmadığı sürece
bu sorunlarda söz hakkına sahip
olamıyacak. AB’nin kendi Ordusu

olması gerekiyor. Etkisini görecek
ama söz hakkı sahip olamaması
doğru bir yol değil ” dedi.
Toplantıya Neue Welt adına katılan Birol Kılıç şunları ifade etti: ”
Bağımsız liberal bir Think Tank
kuruluşu gibi çalışan IV 4500 üyesi ile Avusturya’da toplam vergi
ödeyen şirketlerin toplamda yüzde otuzuna yakın kısmını ödemesi ve üyelerinin yüz binlerce insana iş vermesi nedeni ile önemli bir
aktör.
Saray gibi olan merkez binasında binden fazla toplantıya ev sahipliği yapan IV yabancılara karşı

yumuşak bakışı ve liberal bir oluşum olması nedeni ile Avusturya
aşırı sağının ağır eleştirlerine muhatap oluyor.
Bu toplantıda tabii bizlere yazılmamak üzere anlatılan ve
Avusturya’nın geleceği açısından
önemli bilgi ve yorumlar bizlerin olayları analiz ederken dikkate almamıza neden oluyor. Sayın
Kapsch’ı ben bir hümanist insancıl işadamı olarak tanıdım.
Fikirleri ve bakışı IV Başkanı olarak toplantımıza davet edilip katılanlar ve bizler için önem arz
ediyor”(yenivatan.at)
(c) IV’nın görkemli merkez binası
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NEOS Milletvekili Brandstätter:

“Tatil için Türkiye’ye gitmeyin”
NEOS milletvekili Helmut
Brandstätter:
“Seyahat için
Türkiye’ye
gitmeyin”

Br andstätter paylaşımda,
“Önümüzdeki yaz tatili için bir

çok kişi plan yapmaya başladığı için; Ben Türkiye’ye gitmezdim. Belki de yanınızdaki bir
Türk aile, Erdoğan’a boyun eğmez ve orada sahilde tutuklanır.
Erdoğan, otokrasisi ile tatilcileri kaçırdığını anlamalı” ifadele-

rini kullandı.
Paylaşımda takipçilerinden destek alan Brandstätter, siyasete
girmek için Kurier gazetesindeki
genel yayın yönetmenliğinden
istifa etmişti.

Lehre kann mehr!
Entdecke die Chancen und
Vielfalt einer Lehrausbildung

Du weißt noch nicht so genau wohin nach der Schule? Zahlreiche Angebote können dich bei der Entscheidung
unterstützen. Besuche einfach ein Berufsinformationszentrum oder schau auf www.berufskompass.at vorbei.
Und eine individuelle Begleitung während der Lehre nur für dich persönlich bietet das kostenlose Lehrlingscoaching. Infos unter: www.lehre-statt-leere.at

BMDW/Adobe Stock

mi Twitter hesabından yaptığı
paylaşımla, Avusturyalıların,
Türkiye’ye gitmemesi konusunda çağrıda bulundu.

Entgeltliche Einschaltung

V

İYANA (HJ) - Kurier gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve NEOS milletvekili Helmut Brandstätter,
“Seyahat için Türkiye’ye gitm e y i n” ç a ğ r ı s ı n d a b u l u n du. Brandstätter, bugün res-
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Türk resmi Viyana’da rekor
fiyata alıcı buldu

"İstanbul Hanımefendisi" Viyana'da "rekor" fiyata alıcı buldu.Başkent Viyana'daki Dorotheum
Sanat Galerisi'nde müzayedeye çıkan ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in eseri 1,5 milyon avroya
satıldı.

V

İYANA – Avusturya’nın başkenti Viyana’da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in
“İstanbul Hanımefendisi” isimli
eseri, 1 milyon 500 bin avroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.
Ressamın 19. yüzyıla ait eseri,
Dorotheum Sanat Galerisi’ndeki
müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu.
Eserin açık artırması, 1 milyon
100 bin avro ham bedelle başlatıldı.
Müzayedeye telefonla bağlanan ve
kimliği açıklanmayan sanatsever
tarafından tablo, 1 milyon 500 bin
avro yalın bedelle satın alındı.

2019’un en pahalı eseri
Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman
Hamdi Bey’in tablosunun

“2019’da satılan en pahalı eser”
olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle
tablonun 1 milyon 770 bin 300 avroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin
lira) mal olduğu bilgisini paylaştı.
Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin
ressamın seçkin tablolarından
biri olduğunun altını çizerek,
tablonun, bulunduğu kategoride
en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.
Uzmanlara göre, Osman Hamdi
Bey’in “İstanbul Hanımefendisi”
adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de
ayrıca önem taşıyor.
Öte yandan, ünlü ressama ait
“Kur’an Okuyan Kız” tablosu da
geçen eylülde İngiltere’nin başkenti Londra’da 6 milyon 315 bin

sterline (yaklaşık 44 milyon 12
bin lira) satılmıştı.

Osman Hamdi Bey
Modern Türk resim sanatının kurucularından kabul edilen Osman
Hamdi Bey, 1842’de İstanbul’da dünyaya geldi.
1860’da Paris’e hukuk öğrenimi
için gönderilen Hamdi Bey, Paris
Güzel Sanatlar Okulu’na kayıt oldu,
resim eğitimi için Jean Leon Gerome
ve Gustave Boulanger’in atölyele-

rine devam etti. Sanatçı, 1867’deki
Uluslararası Paris Sergisi’ne üç eseriyle katıldı.
“Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablosuyla tanınan Osman
Hamdi Bey’in, Osmanlı döneminde İstanbul yaşamına ilişkin kesitleri resmettiği çok sayıda eseri bulunuyor. 1910’da hayatını kaybeden
Hamdi Bey, çeşitli görevlerin yanı sıra İstanbul’un Kadıköy ilçesinin ilk
belediye başkanlığını da yapmıştı.
(AA)

96 yaşındaki Nazi mağduru Yahudi,
AİHM’de Avusturya’yı mahkum ettirdi
Avusturya’daki Nazi toplama kamplarının mağdurlarından ve hala hayatta olan 96 yaşındaki Aba Lewit,
ülkede aşırı sağcı bir derginin kendisi gibi kampta
tutulanlara yönelik hakaret ve iftiraları engelleyemediği için Avusturya’yı Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde (AİHM) mahkum ettirdi.
VİYANA. Aba Lewit’in, 2018 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Avusturya mahkemelerinin Nazi mağduru kişinin
yaptığı şikayete rağmen uğradığı iftira ve hakaretle karşı duyarsız kalan Avusturya’nın, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
özel ve aile yaşamına saygı göste-

rilmesiyle ilgili 8. maddesini ihlal
ettiğine hükmetti.
Aula isimli aşırı sağcı derginin
kendisi gibi Mauthausen toplama kampından 1945 yılında sağ
çıkanlara yönelik “baş belası”,
“suçlular”, “katiller” gibi hakaretleri karşısında Avusturya mah-

kemelerine dava açmış, ancak bir
sonuç alamamıştı.
Avusturya, AİHM kararı gereği,
mahkeme masrafları da içinde
olmak üzere 12 bin 500 euro taz-

minat ödeyecek.
Nazilerin yenilgisinin ardından,
Mauthausen toplama kampında
tutulan yaklaşık 20 bin kişi sağ
kurtulmuştu.
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Lehre kann mehr!

ie Lehre verbindet
Theorie und Praxis indem Lehrlinge sowohl
im Unternehmen als auch in der
Berufsschule einen Beruf erlernen. Dieses System hat sich
bewährt, denn durch die Einbeziehung in das betriebliche
Geschehen ist die Ausbildung
immer am Puls der Zeit. Dazu
trägt natürlich auch bei, dass
die Inhalte der Berufsbilder laufend angepasst und erneuert
werden. Neue Ausbildungen
gibt es im IT Bereich mit den
Le h r b e r u f e n "C o d i ng " u n d
"Informationstechnologie" oder
im E-Commerce. Ganz neu ge-

staltet wurde die Ausbildung
in der Gastronomie. Insgesamt
können junge Menschen aus
rund 200 Lehrberufen in
Gewerbe, Industrie, Tourismus,
Handel oder Büro auswählen.
Es gibt viele Möglichkeiten herauszufinden, welcher Beruf
der richtige ist: Neigungs- und
Berufstests helfen festzustellen, welche Tätigkeiten dir liegen. Die kannst du z.B. im
B erufsinformationszentrum
( B I Z ) b e i m A r b e i t s m a r k tservice (AMS) machen. Auch
S c h n u p p e r t age h e l f e n d e n
Alltag in einem Betrieb kennenzulernen.

Karrierechancen für
dich

Einstiegshilfe die Möglichkeit einer
überbetrieblichen Lehre des AMS.

Weil in Österreich alle Jugendlichen eine gute Ausbildung bekommen sollen, gibt es dazu viele Unterstützungsangebote, z.B.
bei der Ausbildungsauswahl,
Bewerbung (z.B. durch das
Jugendcoaching des Sozialministeriumservice) oder
später während der Lehrzeit
( z . B . du rch d a s ko s te n l o s e Le h r l i n g s c o a c h i n g d e s
Wirtschaftsministeriums und
der Wirtschaftskammer). Falls
du nicht sofort eine betriebliche
Lehrstelle finden kannst, gibt es als

Die Lehre kann jedoch
noch viel mehr. Ergänzende
Bildungsmöglichkeiten wie
"Lehre mit Matura", verschiedene Zusatzqualifikationen in
Ausbildungsverbünden oder Auslandspraktika runden das Angebot
ab. So ist die Lehre eine gute Basis
für deine weitere Karriere, mit aufbauenden Qualifikationen wie
zB. Meisterprüfungen, berufsbegleitenden Fachhochschulstudiengänge oder berufliche
Weiterbildungen stehen TopKarrierechancen offen.
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Eski Savunma Bakan Fasslabend:
“Önyargılardan utanıyoruz”

Viyana büyükelçiliğindeki "türk ve avusturyalı imajı" etkinliği ünlüleri buluşturdu
KIRIM HABER AJANSI (qha.com)
HAKAN GÜNEŞ

V

İ YA NA-Türk iye
Cum hur iyet i Viya na
Büyükelçiliğindeki “Türk
ve Avustur yalı İmajı” konulu etkinlik, Türk ve Avusturyalı
bir çok ünlüyü bir araya getirdi. Avusturya’nın eski Dışişleri
Bakanı Karin K neissl ve
Avusturya’da vatandaşı modacı Atıl Kutoğlu gibi bir çok siyasi ve tanınmış davetlinin hazır
bulunduğu etkinlikte, “Türk ve
Avusturyalıların birbirlerine karşılıklı olarak yaklaşımları, resmi
ve imajları” değerlendirildi.

“Önyargılardan
utanıyoruz”
Esk i Av ust ur ya Pa rla mento
Başkanı Werner Fasslabend toplantıda, “Türkiye‘ye gidip yerinde dostları ile orayı gören
insanların hepsi olumlu izlenimler ile geri dönüyor” sözleri ile başladığı konuşmasında,
‘Ben ve birçok insan bazen bu-

radaki Türklere karşı önyargıları görünce utanıyoruz”görüşünü
savundu. Avusturya Tük Kültür
Cemiyeti Başkanı Birol Kılıç
da “Dedeler imiz Galiçya‘da
Av u s t u r y a i c i n I . D ü n y a
Sava şı’nda hayat la r ı n ı verdi. Sizin Avusturyalı dedeleriniz de Çanakkale başta olmak
üzere Filistin ve Irak bölgelerinde şehit oldular. Son 500 yıllık ortak tarihimizde anlatacak
olumlu öykülerimiz var’ dedi ve
davetliler arasında bulunan eski Avusturya Dışişleri Bakanı
Kneissl’e “Avusturya bürokrasisi ve siyaseti, Türklerle ilgili ön
yargıların azaltılması için neler
yapabilir?”sorusunu yöneltti.

Diplomasi akademisinde
türkçe şartı
Eski Dışileri Bakanı Karin Kneissl,
Avusturya bürokratlarına yönelik çeşitli tavsiyelerde bulunarak, “Ülkede yaşayan Türklere
karşı daha özenli ve yapıcı olunması” çağrısında bulundu ve
özetle“Diplomaside insani ilişkiler
çok önemli.
Buna son zamanlarda dikkat edilmiyor. Bu anlamda iki tarafın da
birbirine karşı daha hassas olması gerekli.
Viyana’da dünyanın ilk Diplomasi
Akademisi sayılan ‘Orientalische

Akademi’de öğretilen ilk yabancı dil Türk diliydi. Kaiserin Maria
Theresia bu Akademi‘yi Osmanlı
İmpa-ratorluğunu daha iyi anlamak ve daha iyi ilişkiler için gerekli gördü. Viyana’da 1848 yılında kahve yanında bir Türk geleneği
olan sigara içmek yasaklandı.
Çünkü, kahve yanında ikram edilen su ve sigara adeti Türkiye’den
gelmişti. Kahve, su ve sigara siyasi kültürün gelişmesini tetikledi. Bunun gibi Türkiye‘nin
Avusturya‘da çok izleri var” dedi.
Bilindiği gibi 2021 Türkiye –
Avusturya Kültür yılı olarak ilan
edildi.
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Viyana’da şehit edilen
Büyükelçi Hüseyin Danış
Tunagil anıldı

ASALA militanları tarafından 22 Ekim 1975’te şehit edilen Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil, şehit edildiği
elçilik binası önünde yapılan törenle anıldı. Viyana Büyükelçisi Ümit Yıldırım başta olmak üzere Türk
diplomatların katıldığı törende, Avusturya Türk toplumunun temsilcileri de hazır bulundu.
ŞEHİT BÜYÜKELÇİ İÇİN
DUA EDİLDİ, TERÖRE
LANET OKUNDU
Bundan tam 44 yıl önce yaşanan menfur saldırıda, üç Ermeni
ASALA teröristi elçilik binasında
görevli polis memurunu öldürerek; Büyükelçi Tunagil’in makam
odasına kadar girmeyi başarmıştı.
Daniş Tunalıgil ile karşılaşan militanlar ona, “Büyükelçinin kim olduğu” sorusunu sorduktan sonra
Daniş Tunalıgil’in “Benim” yanıtı
üzerine otomatik silahlarıyla ateş
açmışlar ve Tunalıgil, olay yerinde
yaşamını yitirmişti.
Militanlar ise bir araca binerek
hızla büyükelçilik binasından
uzaklaşmışlardı.
Bu acı olayın yıl dönümünde, yapılan anma merasiminde şehit
Büyükelçi için dualar edilirken teröre lanet okundu.

BÜYÜK BIR HÜRMET,
HÜZÜN, ÖZLEM VE
SEVGI ILE KORUNUYOR
Büyükelci Hüseyin Danış
Tunagil’in ASALA tarafından makam masasında 1975 yılında otururken şehit edilişi anında oturduğu masası, yakınında olan
radyosu ve masasında kullandığı tüm kalem, kağıt ve diğer yazım
çizim aletleri, toplantı masası ve
sandalyeler kaldırılmamış bir şekilde direk aktüel olarak çalışan
Büyükelçi odasının karşısında yıllardır , “büyük bir hürmet, hüzün,
özlem ve sevgi ile korunması” dikkat çekiyor.

SUIKASTI 1975 YILINDA
ARAŞTIRAN POLIS
KONUŞTU

Viyana Emmiyeti Kriminal Müzesi
Müdürü Harald Seyrl katliamı
1975 yılında zamanında araştıran Viyana asıllı bir kriminal polisi geçtiğimiz hafta anısında yaptığı konuşmada Aktuel Gazetesi’nin
verdiği haber göre şöyle anlattı: ” Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliğinde her zamanki gibi sıradan bir iş günüydü. Öğle
saatlerine yakın 3 kişi Viyan
Büyükelçiliği’ninziline basarak
kapıyı açtırır. Kapıyı açan görevliye Büyükelçi ile görüşmek istediklerini belirtirler.
Görevli de kim olduklarını ve
randevuları olup olmadıklarını
sorar. Bunun üzerine çantalarından çıkardıkları otomatik silahlarla tehdit ederek Büyükelçinin
makamına kadar tehdit yolu ile
ulaşırlar.
Bir tanesi Büyükelçinin makam
odasına girerek kendisine Sen
Büyükelçimisin?
diye sorar. Büyükelçi ise olmadığını ama sizlerle konuşabileceğini söyler. Büyükelçi olduğunu
anlayan saldırgan masasında 3 el
ateş ederek makamında katleder.
Tabiki burada bütün iletişimin tek
aracı olan telefon hatlarınıda keserler. Olay yaklaşık saat 11:55 gibi gerçekleşir.
Saldırganlar silahlarıda bırakarak olay yerinden kaçarlar. Olayın
ardından Emniyet teşkilatı alarma
geçer ama saldırganların izine bile rastlanmamıştır. Elçilikte bırakılan silahların bile aynı marka
olmaması organizeli şüphesini ortadan kaldırmıştır.
Ama Ermenistan isimli bir örgütün (Asala) yazılı olarak olayı kabullenmiştir. Avusturya Emniyet
Tarihinde failleri bulunamayan
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Macaristan’da Gül Baba
Macaristan Dışişleri
ve Dış Ticaret Bakan
Yardımcısı Tamas
Menczer:- "Gül Baba
Türbesi'nde düzenlenen bu festivalin hedefi,
Türk halkını ve iki kültür
arasındaki benzerlikleri
tanıtmak. Türk ve Macar
tarihi birçok dönemde
birbiriyle kesişti

İ

zin dönüşü ne kadar altın
getirebilirsiniz?- Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan
Yardımcısı Tamas Menczer, Gül
Baba Türbesi’nde düzenlenen festivalin hedefinin Türk halkını ve
iki kültür arasındaki benzerlikleri tanıtmak olduğunu belirterek,
“Türk ve Macar tarihi birçok dönemde birbiriyle kesişti.” dedi.
M e n c z e r, M a c a r i s t a n ’d a k i
Osmanlı eserleri arasında yer
alan Gül Baba Türbesi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Gül
Baba Kültür Festivali’nin açılışında konuştu.
Kültürel değerlerin korundukça gelecekte daha güçlü olunacağına işaret eden Menczer, ”Gül
Baba Türbesi’nde düzenlenen bu
festivalin hedefi, Türk halkını ve
iki kültür arasındaki benzerlikleri tanıtmak. Türk ve Macar tarihi,
birçok dönemde birbiriyle kesişti.” ifadesini kullandı.
M e nc z e r, Küt a hy a’d a k i

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi Macarlar tarafından ilgi görüyor. ( Mehmet Yılmaz
– Anadolu Ajansı )
Macaristan milli kahramanı
Lajos Kossuth ve dünyaca ünlü Macar besteci Bela Bartok’un
O sma n iye’dek i mü zeler i n i n
Türkiye tarafından korunduğunu
vurguladı.

Die Nr. 1
seit 1999

Menczer, Gül Baba Vakfı’nın bir
yılda 60’a yakın program düzenlediğini de anımsattı.
Gül Baba Vakfı Genel Müdürü
İstvan Szalai, konuşmasında,
Gül Baba Türbesi’nin restorasyon
sonrası geçen yıl kasımda açıldığını hatırlatarak, bugüne kadar
32 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.
Festival süresince, Türk ve Macar
kültürü temsilcilerinin yer alacağını belirten Szalai, etkinlikte
konserler, bilimsel sunumlar ve
sergiler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541’de Kanuni
Sultan Süleyman’ın Budin seferi
sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman,
Gül Baba’nın cenaze namazına
bizzat katıldı.
Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan
Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.
Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen “Budin’in manevi bekçisi” Gül Baba Türbesi,
başkent Budapeşte’de Gül Tepesi
(Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor (AA)
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İzin dönüşü ne kadar altın
getirebilirsiniz?

"Sadece Köln Havalimanı’nda son 6 haftada 3 kg altın yakalandı. 48 kişiye 30 bin avro ceza
kesildi ve vergi kaçakçılığından soruşturma açıldı. Bu kişilerin tamamı Türk. İzin dönüşü yanınızdaki ürünlerin sınırlarına dikkat edin." diye arti 49 gazetesinde uyaran Oktan Erdikmen' in
kalem aldığı bilgilendirici uyarı analiz aslında Avusturya içinde geçerli.

E

rdikmen, “Türkiye’den dönüşte eşe dosta getirdiğiniz
hediyeler, 3-5 kuruş ucuza
gelecek diye yatırım amaçlı aldığınız altınlar havalimanındaki kontrollerde başınızı ağrıtabilir. ” diye
başladığı uyarılarını şöyle devam
etti :
Gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre, son 6 haftada sadece
Köln Havalimanı’nda 3 kilogramın
üzerinde altın yakalandı.
48 kişiye yaklaşık 30 bin avro ceza kesildi ve haklarında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma
başlatıldı. İşin garibi, ceza yiyen 48
kişinin tamamı Türk.
Belçika’da yaşayan bir aile de,
Türkiye’den aldığı 2500 avroluk bir
gelinliği gümrüğe bildirmediği için
700 avro ceza yedi.
Biz bu konularda sürekli yayın ya-

pıyoruz ama bu haberlerin de ardı arkası kesilmiyor. Bu nedenle,
Türkiye’den gelirken yanınızda neler getirebileceğinizi bir kere daha
hatırlatmak istedik.
Uçakla gelirken, 17 yaşından büyükler için 200 adet sigara (1 karton) ve alkol oranı yüzde 22’den
fazla 1 litre içki getirebilirsiniz.
Türkiye’den aldığınız ürünlerin
toplam değeri ise 430 avroyu geçerse, bildirim yapmalısınız.
Bu sadece altınlar için değil, satın
aldığınız tüm ürünler için geçerlidir. Kara yolu ile seyahat edenler 1
karton değil, sadece 1 paket sigara
getirebilirler. Bu durum Almanya
ile değil, güzergahtaki diğer ülkelerle ilgili bir durum.
Yine kara yolu ile gelirken,
Almanya’ya getirebileceğiniz ürünlerin bedeli 300 avroyu geçerse,

gümrüğe bildirimde bulunmalısınız. Yani yanınızda, uçakla ve gemiyle dönüşlerde 430 avroluk, kara yoluyla gelirken de 300 avroluk
ürün bulunduruyorsanız, gümrükteki yeşil bölgeden bildirim yapmadan ilerleyebilirsiniz. Bazı vatandaşlarımız, altınları çaydanlıkların
içine, kitapların arasına saklamaya çalışıyor ama bunlar X-Ray cihazlarının içinde daha da dikkati çekiyor.
Valizleriniz zaten siz onları beklerken X-Ray’den geçiriliyor. Bu nedenle yukarıda memurların önünden hızlıca geçmeye çalışırken,
onlar zaten sizi bekliyor oluyorlar.
Özellikle altınlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta da, fatura.
Türkiye’den alışveriş yaptığınızda ürünlerin faturasını mutlaka
yanınıza alın.Almanya’dan gider-

ken, kolunuzda bilezikleriniz varsa, gümrüğe bu bileziklerle gittiğinizi mutlaka bildirin. Aksi takdirde
dönüşte Almanya’dan aldığınız bilezikleriniz için de ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.
Bu noktalarda “Bilmiyordum” demek maalesef bir işe yaramıyor.
Birçok kişi, art niyetli olmamasına
rağmen, gerçekten kanunları bilmediği için zor durumda kalabiliyor.
Bazıları da, “Yaşar Bey getirmiş
hiçbir şey olmamış”, “Ayşe Hanım
kolunda 5 bilezikle sorunsuz geçmiş” diyerek, kendilerine de bir şey
olmayacağını düşünüyorlar.
Ancak gümrük memurları, Yaşar
Bey’le Ayşe Hanım’ın başına bir
şey gelip gelmediğiyle değil, sizin
o an yanınızda bulunan ürünlerle
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W

ien. FPÖ Başkanı
Norbert Hofer yaptığı
açıklamada, Türklerin
cesurca ‘İslam devletine’ karşı savaşanların üzerine gittiğini ve
dünyanın bunu ancak hiçbir şey
yapmadan izlediğini söylerken,
NATO’nun Türkiye’yi askeri ittifaktan çıkarması gerektiğini ifade etti. Bu konuda Avusturya’da faaliyet
gösteren tüm demokratik , bağımsız Türk STK’larının hep birlikte bir
açıklama yapması bekleniyor.
Bunun yanı sıra Hofer ‘’Uluslararası
toplum, Türkiye’ye verilen tüm silah malzemelerinin durdurulmasını sağlamalıdır. Türkiye’nin
uluslararası hukuka aykırı olarak
Suriye’ye saldırması, başka silah
teslimatları ile daha fazla ateşlenmemelidir.’’ İfadelerde bulundu.
2 0 1 6’d a n b e r i Tü r k i y e ’ y e
Avusturya’dan silah satışı yok
Kasım 2016’da sözde darbe girişiminden sadece bir buçuk yıl sonra,
Avusturya Avusturya’nın silah tedarikine Türkiye için bir son verdi.
Bu istek Parlamentoda tüm partiler
tarafından kabul edilmişti.
Türkiye’nin bu tutumu başka
önlem şansı bırakmadığını ve
‘’Avusturya da tepki gösterip ilk
adımda Türklerin Avusturya vatandaşlığa geçebilmesini askıya
almalı’’ dedi. Kısa adı TKG olan
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
adlı Think Tank kuruluşunun sözcüsü Birol Kılıç Avusturya basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri
ile dikkat çekti :
“Hofer’in bu çok talihsizlik ötesi ifadeleri en başta Avusturya
Anayasası’nın eşitlik ilkesine
yüz seksen derece terstir. Kendisi
Avusturya Cumhurbaşkanı adayı
oldu kazanamadı. Tekrar olmak istiyor. Cumhurbaşkanları toparlayacı olarak geçmişlerinde bile böyle konuşmamış olmaları gerekmez
mi?
Bu ifade başta Türk asıllı insanların yine Avusturya Anayasası tarafından korunan onurunu zedeleyeci bir açıklama olması nedeni ile
yanlış ve çok tehlikelidir. Buna karşı soğukkanlı bir şekilde gelinmesi
gerekmektedir. Bu kadar sap ile samanı birbirine karıştırarak Sosyal
Medya’da dafa fazla beğeni ve yorum alarak Avusturya´da Türk
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Hofer saçmaladı:
“Türklerin, Avusturya
vatandaşlığına
geçmeleri askıya
alınmalı”

asıllı insanlara küfür,
hakaret ve tehdit edilmesine müsade eden
FPÖ Başkanı Hofer’e
demokratik bir ülkede bu tür propagandanların yeri olmadığı sakin ama sesli bir
dille hatırlatılmalıdır.
Avusturya’da kamuoyunu ülkede bulunan
farklı ırkdan, menşeden, dinden, mezhep
de veya vatandaşlıklar da olan bir azınlığa karşı tahrik etmek
ve kışkırtmak kanunen suçtur. Avusturya
Ceza Kanunu’nun
§ 218 Kışkırtma
(Verhetzung) başlıklı maddesi
çok açıktır ama bu madde ne yazık ki Avusturya’da çok açık olmasına rağmen sağın özellikle Avusturya’da Türklere yönelik
kışkırtma, tahrik, aşağılamalarına ve resmen kriminalize edilmesine rağmen bu kanun Avusturya
yargıçları tarafından özellikle siyasiler konu olduğunda çok geniş
bir şekilde fikir özgürlüğü adı altında yorumlanması uzun zamandır dikkatimizden kaçmıyor. Üzücü
ve kaygı verici bir durum ile karşı
karşıyayız. Türkiye’den siyasetciler
Avusturya iç siyasetine Türkiye’den
ihraca yaparak karışılmamasını
yıllarca rica ettik ve sadece Türk
diplomatları veya gerektiğinde en
son Dış İşleri Bakanı gerekli olursa
medeni bir dille konuşmasını istirham ettik.
Avusturya’da yaşayan Türkler
Avusturya’da var olan gündelik
sorunlarını Türkiye’den bağımsız
olarak beşinci kol olmadan veya

meraklısı olmadan burada demokratik bir ortamda dile getirmeli dedik. O zaman ciddiye alınırlar fikrinde ısrar ettik. Şimdi kalkmış
Avusturya’dan Hofer adlı sağcı
bir parti başkanı yakın doğu harekatını ve Türkiye’nin sınırlarında kangren olmuş güvenlik sorunu sonucu vuku bulan gelişmeleri
Avusturya’da olayla alakası olmayan Türklerin başına kakmaya ve
Anayasa’da korunmuş olan hakları konusunda ayrımcılık yapılması için ithalat ediyor. Avusturya’da
Türkler sorunu başından aşkın ve
hayatlarının merkezi Avusturyadır.
Fransa Libya’yı bombalarken,
Amerikan Irak’ı bombalarken,
Almanya Amerika ile Afganistan’ı
bombalarken veya Rusya orayı burayı bombalarken bu ülkelerin vatandaşlarına FPÖ Başkanı Hofer
Avusturya’da vatandaşlık vermeyin demedi.
Türkiye Cumhuriyeti’ni cezalandırmak isteyen FPÖ Başkanı Hofer

Avusturya’da 60 yıldır yaşayan
Türkleri Kunta Kinte’nin esir torunları zannediyor. Bizim dikkat çektimiz buradaki düşmancı zihniyetin
Avusturya Parlamentosu’nda temsil edilmesidir. Avusturya’da eğer
bir azınlığa bakış bu ise bu işin sonu her şey olabilir.
Ama kesinlikle iyi olamaz. Buna
son verilmesi gerekiyor. Sayın
Hofer Dış Politika üzerinden iç politika yapıyor. Olmaz. Avusturya’da
Türk toplumu bundan sonra ister
Avusturya ister Türk vatandaşı olsun ciddi manada yavaş yavaş korunmaya alınması düşünülmelidir.
Öbür tarafdan yapılan hataların
tekrar edilmemesi için iğneyi karşı tarafa batırırken çuvaldızı hataları yapanlar kendilerine mutlaka batırarak özleştiri yapmaları ve
kaş yapayım derken Avusturya’da
yaşayan tüm Türk toplumun başına extradan menü gibi açtıkları belaları tekrar etmekte fayda vardır.
“ dedi.
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Viyana´da metroda
tutuklanabilirsiniz!

V

iyana. Wiener Linien’in
güvenlik görevlilerinin
hak ve yetkileri yenilendi.
Edinilen bilgiye göre güvenlikten
sorumlu görevlilere, kimlik belirleme yetkisi yanında insanları tutuklama yetkisi de eklendi.

Wiener Linien’den Christoph
Heshmatpour ‘İstasyonda bulunan kişiler raylara bişeyler atarsa,
yolcu agresif davranır ve uyarıldığında durmaz ise, o zaman son alternatif olarak güvenlik personeli
onu tutuklayabilir.
Demiryolu yasasında düzenlenmiş olan budur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

sebepsiz yere çekmek de tutuklamaya sebebiyet verebilir.
Güvenlik görevlileri tutuklama işleminden sonra polisi haberdar
etmek zorunda olduğu da öğrenilirken, Wiener Linien görevlileri,
göz yaşartıcı sprey, bodycam (beden kamerası) ve çelik yelekler gibi donanımlara sahip.
Wiener Linien şu anda 90 görevli sayısının yıl sonuna kadar 120
olacağını belirtirken, bu yıl kamera sistemleri için 800 bin avro harcadıklarını açıkladı.(AA)

ynı zamanda acil kaçış yolunu
bloglama, bilerek yasak bölgeye
girmek yada acil durum sinyalini
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„Şeker kanser yapar,
kanser yapan şekerdir“
Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kalp ve İç Hastalıkları
Profesörü Canan Karatay, şöyle dedi:

„Şeker kanser yapar. Kanser yapan şekerdir. Yediğimiz şeker ve
ekmeklerin kan şekerini yükseltmesidir. İnsülin hormonu yüksekliğidir. Ekmek ve trans yağlar
bunu çok yükseltir. Hepsi kanser
sebebidir. Onun için ekmek ve şeker tüketmeyin diyorum. Kan şekerini en çok ekmek yükseltir.
Tabi ekmekte çok kimyasal madde var. Katkı maddesi var. Tarım
Bakanlığı’nın izniyle yüzde 10
katkı maddesi var. Katkı maddeleri içinde bromür var. Bromürün
kanserojen bir madde olduğu
tüm çalışmalarda gösterilmiştir. Bromür ağır bir metaldir, klorür gibi. Klorür insanı öldürüyor.
Suriye’de o gazı kullanarak insanlar öldü. Bromür de klorür de aynı gruptan sayılır. Ekmek üreten-

ler bana kızmasınlar ama 2006’da
Dünya Sağlık Organizasyonu’nun
raporuna göre konuşuyorum.
Sağlıkçı olarak konuşuyorum.
Ben tüccar değilim. Halk sağlığını korumak, hastalanmamak,
hastaysanız iyileşme imkanı olduğunu, bu hastalıkların tedbirinin alınabileceğini söylüyorum.
Kanser riskini siz elinizle azaltabilir, değiştirebilir, yok edebilirsiniz.“

Profesör Karatay: Klorür
insanı öldürüyor
Kalp ve iç hastalıkları profesörü
Canan Karatay, Isparta’da Doğa
Okulları tarafından düzenlenen
’Canan Karatay ile Sağlıklı Yaşam’
konulu konferansa konuşmacı

olarak katıldı. Konferans öncesi
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, bahar mevsiminde beslenme yöntemi hakkında bilgi verdi. Yerli
bahar ve yaz ürünlerinin çıkmadığını belirten Prof.Dr. Karatay,
„Onun için kış ürünlerini doğal
olarak tüketmeye devam etmeliyiz. Karnabahar, lahana. Turp,
havuç bunlar bol bol, hatta yeşillikler bol bol tüketilebilir. Önemli
olan doğal olarak yetişmiş ürünleri doğal şekliyle tüketmektir.
Yağ tüketimi bu bahar geçişlerinde çok önemli. Çok büyük halsizlikler oluyor. Bunu giderecek
en önemli şey doğal olan köy tereyağı, zeytinyağı, balık yağıdır.
Bunlar doğal olarak tüketilirse
bahar yorgunluğu olmaz“ dedi.

“GIDA ENDÜSTRİSİ
TİCARİ MAKSATLI“
Alınan gıdalar sonucu zaman içinde vücudun gıdalara karşı reaksiyon göstermesi anlamına gelen
gıda intöleransı hakkında bilgi
veren Prof.Dr. Karatay, „Bütün gıda endüstrisi ticari maksatlı. Buna
kimse ‚hayır‘ diyemez. Şikayetiniz
varsa, kilo veremiyorsanız, bir şey
yediğinizde gaz oluyorsa, bilin ki
vücudunuz artık onu tolere edemiyor. Uzun süre kilo veremeyenlere, kaşıntı ve alerji şikayetleri
olan hastalarıma test yapılmasını
öneriyorum. Ama güvenli yerlerde
bakılması lazım. Gizli bir alerjiniz
bile varsa bilin ki kilo da veremezsiniz, hastalıklardan kurtulamazsınız“ diye konuştu.
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Einladung: „1. Österreichischen
Integrationsgipfel“
Sehr geehrte Damen und
Herren,
wir laden Sie herzlich zum
„1. Österreichischen Integrationsgipfel“ ein, der am 2.
Dezember 2019 in der Wiener
H o f b u rg u n t e r d e m M o t t o
„Zukunft gelingt gemeinsam“
stattfindet.
Der „Integr ationsgipfel“
vereint österreichische
MigrantInnenorganisationen,
anerkannte Religionsgemeinschaften und MigrantInnenmedien mit VertreterInnen aus
der Politik, der Diplomatie,
d e r Ve r w a l t u n g , ö f f e n t l i chen Institutionen, NGOs,
der Wissenschaft sowie der
Wirtschaft und bietet damit eine wichtige Plattform für einen
Austausch auf Augenhöhe.
Nach der feierlichen Eröffnung
du rc h d e n P ro j e k t i n i t i a to r
Dino Schosche folgt eine Videobotschaft des
Bundespräsidenten Alexander
Van der B ellen, danach erwarten Sie spannende
Diskussionen, Vorträge und
Präsentationen (Themen unter
anderem: „Zukunft der österreichischen Integrationspolitik“,
„ B e d e u t u n g v o n M i g r a n tInnenmedien“ und „Potenzial
von MigrantInnenökonomien“).

Die Nr. 1
seit 1999

Weiters werden der Wiener
Integrationsstadtrat
Jü rge n C z e r n o h o r sz k y, d i e
Arbeiterkammerpr äsidentin
Fr au R e n a t e A n d e r l , S P Ö Bundesparteivorsitzende Frau
P a m e l a R e n d i -Wag n e r, d e r
Bundessprecher der Grünen,
Herr Werner Kogler und die
Klubobfr au der Neos, Fr au
Beate Meinl-Reisinger, persönlich anwesend sein.
Wi r w ü r d e n u n s s e h r d a r ü b e r f re u e n , S i e au f d e m
„Integrationsgipfel“ begrüßen
zu dürfen, und bitten um Ihre
Anmeldung über unsere OnlinePlattform oder via einladung@
alphaplus.at
Es haben sich bereits über 500
Personen und 200 teilnehmende Organisationen registriert,
wir bitten daher um eine rasche
Rückmeldung.
ACHTUNG: Das ist ein Reminder,
sollten Sie sich bereits angemeldet haben, entschuldigen wir
uns für die Überschneidung.
Die Teilnahme ist mit keinerlei
Kosten verbunden.
http://www.integrationsgipfel.
at/programm/
Mehr Info: http://www.integrationsgipfel.at
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"Avusturya ve Türkiye'ye katkı
sunmayı sorumluluk olarak görüyorum"
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes
Wimmer: "Avusturya'ya Türkiye'de hizmet ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı
temel sorumluluk olarak görüyorum"

ANKARA - Avusturya'nın Ankara
Büyükelçisi Johannes Wimmer,
"Avusturya'ya Türkiye'de hizmet
ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorumluluk
olarak görüyorum." dedi.
Büyükelçi Wimmer'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Avusturya Milli Günü'ne,
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Avrupa
Genel Müdür Yardımcısı Özgür
Kıvanç Altan'ın yanı sıra Ankara'da
görev yapan çok sayıda yabancı
misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.
Resepsiyon, Büyükelçi Wimmer'in
konukları kapıda karşılamasının
ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a güven mektubunu geçen ay sunarak göreve başlayan
Büyükelçi Wimmer, konuklara hitabında, "Türkiye gerçekten büyüleyici ve güzel bir yer. Eşimle bir-

likte burada yaşama ve Türkiye'yi,
onun zengin kültürünü, tarihini ve
insanlarını tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Milli Gün vesilesiyle ülkesinin kuruluşundan bugüne edindiği siyasi
ve ekonomik başarıları andıklarını
vurgulayan Wimmer, iç ve dış politikada ortak noktalara odaklanmayı önemsediklerini anlattı.
Büyükelçi Wimmer, "Avusturya'ya
Türkiye'de hizmet ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak görüyorum. Her iki ülkenin ortak yanları
güçlü tarihi kökleri olan bir ilişkiye
dayanıyor ve her alandaki mükemmel ikili ilişkilerimize ve canlı ekonomik alışverişimize yansıyor." diye konuştu.
Davet, Büyükelçi Wimmer ve
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Avrupa
Genel Müdür Yardımcısı Altan'ın
kutlama pastasını kesmesinin ve yemek ikramının ardından sona erdi.

FPÖ’lü eski siyasetçi “Müslümanlar”
hakkındaki iddiasını geri aldı
FPÖ’lü eski siyasetçi Johann Gudenus, 2018
yılında Müslümanlar hakkında dile
getirdiği iddialar asılsız çıktı.

V

İYANA (HJ) - Yaşanan
İbiza skandalının ardından aktif siyaset hayatına son veren FPÖ’lü eski siyasetçi Johann Gudenus’un Ekim
2018 tarihinde yaptığı “Viyana
Belediyesi yüzlerce Müslümana
sadece üç ay içinde vatandaş-

lık veriyor” şeklindeki iddiasına karşı açılan dava sonuçlandı. Gudenus, iddianın asılsız
olduğuna hükmeden mahkeme kararının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla iddiasını geri çekti.

Gudenus yaptığı paylaşımda şu
ifadelere yer verdi:

şeklinde yanlış bir iddiada bulundum.

“Ekim 2018’de ‘Viyana Belediyesi
yüzlerce müslümana sadece üç
ay içinde vatandaşlık veriyor’

O iddianın asılsız olduğunu kabul ederek iddiamı geri alıyorum.”
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İslam`daki Helal işte böyle suistimal ediliyor

Avusturya’da Helal İçki
Kimse kimsenin ne içtiğine karışmamalı. Bu tartışmasız ve savunduğumuz
bir kural olması gerekiyor. Ama bir
Avusturyalı şirket İslam dininin en
önemli kelimesini yani ‘Helal’i kullanıp, hem de adının önünde İslam veya
Müslüman adlı bir dernekten aldığı
‘Helaldir’ sertifikası ile içki menusü
gibix sunarsa bu biraz komik ve çirkin
kaçmaz mı? Evet sonunda bu da oldu
ve Avusturyalı bir şirket ‘Halal Gold‘
adı ile helal, yani haram olmayan içkiyi
piyasaya sundu.

Ş

irket bununla kalmadı, bir de internette
kendisine www.halalgold.com adı ile bir tanıtım
sayfası açtı.
Başta Dubai olmak üzere petrol zengini körfez ülkelerinde fuarlara katılan
şirketin tanıtım sitesinde
şunları yazıyor: “Çok özel
alkolsüz içecek harika tadı ile helal standartlara göre itmal edilmiştir.
Sarı-altın karışımı rengi ve en kaliteli üzüm
tadı ile bırakın hayatınıza yeni bir yaşam, yeni bir tat gelsin.
Sizi çok mutlu edecek olan bu ürünün
kendine has özel
bir içecek olduğunu görün.” Bunun
üzerine Yeni Vatan
G a z e t e s i , N. B . A
GmbH isimli şirketin Attersee merkezini arayarak Stefan
Schuster adlı genç
yöneticiye “İçkinin
de helal’i olur mu”
diye sordu. Schuster
şunları ifade etti:

“Oluyor. Bakın biz bu fikri Avusturya’da geliştirdik.
Patronumuzun birçok şirketi
var. Bu içkide hiç alkol yok.
Bu helal sertifikasını gidip
Hamburg’da Islamisches
Zentrum Hamburg e.V adlı
dernekten Murat Yediz adlı
kişiden aldık. Bu dernek bir
ürünün helal olup olmadığını resmi olarak Alman
devletinin ilgili kurumlarından aldığı belge ile
tescil ediyor. Alkolsüz
şampanya ve köpüklü
şaraba benzeyen içkimiz helal sertifikasını
almıştır.”
Schuster, “Bu sertifikayı internette sayfamızdan görebilirsiniz. Şu anda dağıtım
şirketleri arıyoruz.
Size de denemeniz
için numune yollayabiliriz. Bir şişe helal içki 9 euro civarında olacaktır” dedi.
Ürünün tanıtım sayfasının Almanca,
İngilizce, Fransızca,
Türkçe ve Arapça dillerinde olması da dikkat çekti.

V

SİZE BU HELAL
BELGESİNİ VEREN
NE OLSUN?

er parayı, al Helal Sertifikasını? İşte buyrun
Yeni Vatan Gazetesi tüm
belgeleri bir rezaletin anatomisini ekte kamunun dikkatine sunuyor. Kimse kimsenin ne içtegine karışmasın
ama kimsede kalkıp İslam
adı altında ne olduğu belirsiz dernek kurup uyduruktan belgeler ile Kur`an`ı
Ker`i`min lanetlediği Haramı

Helal yapma iblislik oyununa tepkisiz kalmamızı beklemesin. Burada tamamen cahil ve para kazanmak isteyen
Avusturyalılara bu Helal sertifikasını veren Hamburg`taki
kuruma ve Avusturya`daki bu
para kazanmak amacı ile dini
ve imanı ticarete bulaştıranlara lanet olsun. Bu durum
sessiz kalan İdris kılıkli dilsiz
İblislere ise haram olsun.
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Radyo ve televizyon yayını
vergisi hakkındaki yaygın
yanlış inanışlar

GIS kelimesini duyduğumuzda aklımızda ilk çağrışanlar; vergi, ORF, kapımızı çalan saha çalışanları ve benzerleri oluyor. GIS yani Yayın Ücreti Bilgi
Servisi ile ilgili olarak çok sayıda söylenti, yanlış inanış ve hatalı bilgi mevcut. Örneğin birçok kişi, GIS vergisinin yalnızca ORF yani Avusturya Radyo
ve Televizyon Kurumu ve programları için ödendiğini düşünüyor. İşte birkaç
yaygın yanlış inanış:
“ORF programlarını
izlemiyorum, bu nedenle
GIS ödemek zorunda
değilim.”
Yanıt: Bu, yaygın bir mittir.
Temel olarak GIS vergisi, evinizde radyo/televizyon yayını teknolojisinin kullanıldığı
herhangi bir cihazın bulunması halinde her zaman ödenir.
Bunlar; televizyonlar, kablolu TV’ler, dijital-karasal yayın
alıcısı (DVB-T Stick), TV ya da
radyo kartı bulunan bilgisayar
ve tabletler, radyolar ve FM alımı yapan diğer tüm cihazlardır. Radyo ve televizyon yayını
vergisi, ORF yayınlarının takip
edilip edilmediğinden ya da ne
sıklıkla takip edildiğinden tamamen bağımsızdır. Farklı TV
yayını sağlayıcılarının (örneğin A1-TV, SKY ya da UPC) ücretleriyle hiçbir bağı yoktur. Bu
arada; ORF, GIS vergisinin yalnızca bir kısmını alır.

bunun için öncelikle muafiyet başvurusunun yapılması
gerekir. GIS vergisi muafiyeti
bir dizi faktöre bağlıdır ve dolayısıyla olası muafiyet hakkına ilişkin her durum özel
olarak incelenir. Bu husustaki tüm bilgileri, GIS Yayın
Ücreti Bilgi Servisi’nden alabilirsiniz.

GIS vergisi nelerden
oluşur?
Radyo ve televizyon vergisi
(Ülke)
• Program ücreti (ORF)
• Sanat fonu katkısı (Ülke)
• Eyalet vergisi (Eyalet)

“GIS mektupları göz ardı
edilebilir.”
Yanıt: Bu, bazı koşullarda sonuçları pahalıya mal olabilen
bir rivayettir. Radyo ve televizyon yayını vergisine ilişkin
ödeme talimatının göz ardı
edilmesi, kaçınılmaz olarak
uyarı ve/veya en kötüsü tahsil
masraflarına yol açar. GIS vergisi, diğer tüm yasal vergiler
gibi, zamanında ödenmelidir.
Henüz kayıt olmadıysanız ve
radyo/televizyon teknolojisinin kullanıldığı mevcut cihazlarınız hakkında yazılı bir bilgi
talebi aldıysanız, yasal olarak
bilgi vermekle yükümlüsünüz.

“GIS saha çalışanlarını
evime almak zorunda
değilim.”
Yanıt: Bir GIS müşteri hizmet-

leri çalışanı, davet edilmediği sürece, evinize giremez.
Ancak, tüm sorular dürüstçe yanıtlanmalı ve gerektiği takdirde kiracılar tarafından kimlik ya da ikametgâh
gibi belgeler ibraz edilmelidir.
Sonuncusu, yalnızca kimliğin
tam olarak anlaşılır olmadığı
durumlarda görülmek istenir.
Saha çalışanına bilgi verilmemesi ya da kapının kabaca yüzüne kapatılması, idari bir suç
olarak kabul edilir. Bunun sonucu olarak belediye tarafından 2.180 Euro’ya kadar para
cezası uygulanabilir.

“Vergiden muaf olanların,
GIS’e bildirimde bulunmasına gerek yok.”
Yanıt: Ne yazık ki bu doğru
değil. Belirli durumlarda radyo ve televizyon yayını vergisinden muaf olunabilir ancak

ÖNEMLİ
İkametinizin değişmesi halinde, yeni adresinizi GIS Yayın
Ücreti Bilgi Servisine bildiriniz. İsminizin değişmesi halinde de, örneğin evlilik sebebiyle, bu değişikliği de GIS’e
bildirmeniz gerekir.

GIS’e nasıl ulaşabilirim?
• Müşteri hizmetleri telefon
numarası: 0810 00 10 80
Pazartesi-Cuma, Saat: 08:0021:00
Cumartesi, Saat: 09:00-17:00
• Posta adresi: GIS Gebühren
Info Service GmbH Postfach
1000, 1051 Wien
• Faks: 050 200 DW 300
•Bireysel
başvuru:
Faulmanngasse 4, 1040 Wien
Pazartesi-Cuma, Saat: 08:00 –
18:00
• İnternet adresi: www.gis.at
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LIGHT OF HOPE buluşması:
7. Kasım. 2019, Heldenplatz

Gelin izninizle tarihe kısaca ışık
tutalım:
Atalarımız Avrupa´da ki Musevilere kapısını açmıştır…
Atalarımız yüzyıllar boyunca
Musevine dinine mensup çeşitli
milletlere ait insanlara topraklarını aşmış veya onları İspanya ve
Portekiz’de olduğu gibi 1492 yıllarında bizzat oralardan gemiler
ile kurtarıp kendi ülkesine getirmiş ve onlara o çağın çok ilerisinde büyük haklar ve devletin
birçok önemli kademelerinde görevler vermiştir. Bu zaman içinde tüm Avrupa’da ve Rusya’da
Yahudiler gettolar da yaşıyor,
katliamlara uğruyor ve her türlü
insanlık dışı mualemeye maruz
kalıyorlardı Belge (I)
Atatürk Türkiyesi Avrupa´da ki
Musevilere kapısını açmıştır…

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
(Türkische Kulturgemeinde in
Österreich TKG) dikkat çeken basın bildirisi şöyle :
7.Kasım.2019,
1010,
Heldenplatz’da saat 19:00´da
Avusturya
Universitelerin’de
okuyan Musevi asıllı gençlerin
her yıl düzenlediği ve kısa adı
IKG olan Avusturya Musevi Cemaati’ nin desteklediği “LIGHT
OF HOPE” adlı yürüyüşüne katılmak amacı ile buluşalım.
7. Kasım. 1938 tarihinden sonra
Nazilerin Viyana başta olmak
üzere tüm Avrupa’da Yahudiler
ve kendilerinden farklı düşünen siyasi görüşlü insanlara
karşı hunharca yapılan katliam
ve soykırımları anmak amacı
Heldenplatz’da
başlayacak
“LIGHT OF HOPE” adlı yürüyüşe
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
TKG’nın üyeleri ve dostları olarak katılacağız.
Bu konuda Avusturya’da yaşa-

yan Türkler’ in ve müslümanların Avusturya Devleti tarafından
zorla komik tedavi yöntemlerine
maruz kalması gerektiği gibi
siyasi görüşleri tekliflerini ayrımcı ve ırkçılığın en alçak düzeyi olarak red ediyoruz. Varsa
bir tedavi yöntemi buyrun tüm
Avusturya’da herkese tabii tutulsun Türk toplumuda bu çoğunluğun içinde görevini yapar. Bir
yandan Yahudilere karşı ırkçılık
ve soykırım lanetlenirken diğer
tarafdan Avusturya’da yaşayan
Türk asıllı vatandaşlara Yahudiler kullanarak Avusturya sağının , Hiristiyan muhafazakar
siyasi kesimin ve sözde Sol kesimin aşağılamak, karalamak ve
ırkçılık yapmaya kalkması kelimenin en hafif tabiri terbiyesizliktir. Red ediyoruz. Ne Türkler
toptan Yahudi nede Yahudiler’de
toptan Türk düşmanı değildir.
Doğru birileri içimizen ve dışımızdan küstahca ve kin içinde
Türk ve Yahudileri birbirine düşman yapmak istiyor.
Dikkatli olalım. Avusturya’da bi-

rilerinin 5. Kolu olup maddi, manevi ve siyasi çıkarlar için ajan
ve provakatörlük yapmayalım.
Sahtekarlık ve samimiyesizlik
ile kraldan çok kralcı olmayalım.
Avusturya’da yaşayan Türkiye
göçmenlerini din istismarı, Atatürk istismarı ve ucuz milliyetçilikler ile yarı cahil bırakıp maddi ve manevi sömürüp zalimlik
yapmayalım.
Unutmayalım,”Allah’ ın laneti
zalimlerin üzerinde olsun” (Araf,
44) ve “Aklını çalıştırmayanlar
üzerine Allah lanet ve pislik yağdırır”( Yunus, 100) indirilmiş
Ayet-i Kerim vardır… Gökten tezek yağacak değil. Bakın her gün
bu kadar varlık içinde kendiniz
ne görüyorsunuz. Kimseyi temsil
etmeyi bırakalım..Bu kadar yağan lanet ve pislik içinde ilk önce
toptan bir tövbe edelim, yanlışları tekrarlamayalım. Aynalara
küs olmayalım. Ne oldum delisi
ise olmaktan çekinelim. Emin
sıfatlı insanlar olalım.

Avusturya ve Almanya´da Naziler 1938 -1945 yılları arasında
yükselerek hem kendi ülkelerinde hem de başta Polanya, Macaristan, Fransa, Ukrayna, Rusya,
Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşayan o ülke Musevi
dinine mensup vatandaşları
alçakca o ülkenin kanunlarını
hiçe sayarak toplama kamplarına sınırdışı ederek yollarken
Atatürk Türkiyesi Avrupa´da ki
Musevilere kapısını açmıştır…
Daha fazla açmalımıydı? Evet
açmalıydı.Bu övünelecek bir
durum veya Yahudiler’ in başına kalkılacak bir durum değildir. Bu bir insanlık görevidir.
Az yapılmıştır ama asla fazla
yapılmamıştır. Ama şu anda tarih içindeki gerçekler sisleniyor,
manipüle ediliyor ve bu insanlığı yapan milletin çocuklarına
başta Avusturya olmak üzere
Avrupa’da bu konuda Yahudiler kullanılarak eziyet ediliyor,
aşağılanıyor ve toptan Yahudi
düşmanı gösterilerek Avrupa’da
6 milyondan fazla Yahudi’ nin
soykırımına uğramasından sanki Avrupa’da ki Türkler “göbek
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atıyor” gibi ifadeler ile şeytanlaştırılıyor. Türkiye’de ki siyasiler bunu kendi ve çevresinin
çıkarlarının nefsi darlığı ile göremiyorlar. İç politikada üç beş
oy daha fazla almak için veya
dünyada Araplar’ın gözüne girmek için açtıkları kapanması
zor yaralar ve depremler büyük.
Türkiye’nin anlı ve şanlı geçmişinden doğan artıları adeta yok
sayılıyor ve eksi haline dönüştürülüyor. Acı verici!

10. Kasım.1938
Kristallnacht
Kristallnacht, “kırık camlar gecesi” (9 – 10 Kasım 1938), Nazi
Almanyası’nda Yahudilere yapılan ilk büyük katliamdı.
SS Generali Heydrich’in 10 Kasım 1938 (Kristallnacht, “kırık camlar gecesi”, Yahudilere
yapılan ilk büyük katliamdan
önce)’de Eyalet Polisi Merkez
Bürolarına ve Saha Komutanlıklarına mesajı: Selamlar: Bu
gece Yahudilere karşı yapılacak
önlemler.

Sadece Alman hayatına veya
mülküne zarar vermeyen davranışlar yapılabilir (örneğin
sinagoglar – Yahudi din evleri- yangının mahallelerde yayılma tehlikesi olmadığı sürece
yakılabilir). Yahudilerin iş yerleri ve evleri tahrip edilebilir,
fakat yağmalanamaz. Polis bu
yönergelerin infazını gözetim
altında tutup, yağmacıları tutuklamakla görevlendirilmiştir. İşyerlerinin bulunduğu
sokaklarda Yahudi olmayan
müesseseler her ne pahasına
olursa olsun zarar görmemeleri için korunacaklardır. Gece
gerçekleşen olaylar kontrol
altına alınır alınmaz, belirlenmiş görevliler, her semtte yerel
hapishanelerin alabildiği kadar Yahudi’yi, özellikle varlıklı
Yahudileri tutuklayacaklardır.
Başta sadece sağlığı yerinde,
fazla yaşlı olmayan erkek Yahudiler tutuklanacaklardır. Tutuklama işlemleri biter bitmez
uygun görülen toplama kampıyla irtibata geçilip Yahudilerin kamplara vakit kaybetmeden yollanması ayarlanacak…
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Kristal Gece (Almanca ad ile
Kristallnacht), 1938’de
9
Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan
gece, Nasyonal Sosyalist Partisi
idâresi tarafından düzenlenen
ve Yahudilere âit ev, iş yeri ve
sinagoglara yapılmış kanlı ve
ölümcül saldırıların gerçekleştiği gecenin adıdır.
O gece gerçekleşen yağma eylemleri sırasında ev, işyeri ve
ibâdethanelerin tuz buz olmuş
camları her yere saçılmış ve o
meşûm gece ve o gecede yaşanan
olaylar, halk arasında “kristal
gece” şeklinde hatırlanır olmuştur. Olayların “resmî” asıl ismi,
Almanca “Novemberpogrom“,
yâni “Kasım Kıyımı”dır.
“Kasım Kıyımı” adı verilen süreçte, 7 ile 13 Kasım 1938 arasında toplam 400 kişi öldürüldü.
1400 sinagog, Yahudîlere âit çok
sayıda dinî veya sivil toplantı
mekânı, binlerce işyeri, dükkân,
ev ile birlikte Yahudî mezarlıkları talan ve yağma edildi.10
Kasım’dan sonra 30.000 Yahudî,
toplama kamplarında gözaltına

alındı, yüzlercesi bu kamplarda
ya da kamplarda gördükleri muamelenin etkileri sonucu öldü.
“Kasım Kıyımı”, 1933’te başlayan Yahudî düşmanlığının düzenli bir takibe dönüşmesinin
başlangıcı olarak kabul edilir.
Olaylar, 3 yıl sonrasında da Yahudi Soykırımı’na dönüştü. Bu
süreçte “Kasım Kıyımı”, Yahudî
Soykırımı’nı hazırlayan temel
olaylar arasında kabul edilir.
Gelin 7. Kasim.2019 tarihinde
saat 19:00´da Heldenplatz´da
sessizce LIGHT OF HOPE yürüyüşüne katılalım, acıları paylaşalım ve Avusturya yakın tarihini iyi öğrenerek yeni vatanımız
Avusturya’da Musevi ve Türk
asıllı insanların arasına konmak
istenen nifak tohumlarına karşı
tariyi iyi biliyoruz, acınızı paylaşıyoruz, barış, esenlik ve kardeşlik ve istiyoruz diyerek cevap
verelim.
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
Türkische Kulturgemeinde in
Österreich TKG

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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Sağdan sola Marmara Vakfı Başkanı Akkan, Savunma Bakanı Thomas Starlinger, AIES’in
Başkanı Werner Fassabend, TKG Başkanı Birol Kılıç

AIES`in 23.Forum´u: Avrupa’nın
Küresel güç kaymasında rölü nedir?
AB kendi güvenliğini,” Bizim canımız can, Türkiye dahil komşu ülkelerinin canı patlıcan “
mantığı ile bakma huyundan acilen uzaklaşmalıdır.

Birol Kılıç/Analiz

K

ısa adı AIES olan “Austrian Institut for European
and Security” adlı önemli
Think Tank kuruluşunun “23.
Europaforum: Avrupa’nın Küresel Güç Kaymasında Rölü”
başlıklı bir günlük forumda
Türkiye’yi direk ilgilendiren başlıklar önemli konuklar ile konuşuldu ve tartışıldı.
Macron’un bir gün önceki ifadeleri toplantıya damgasını vurdu
Marmara Vakfı Başkanı Akkan
Suver ile Avusturya Türk Kültür Cemiyeti Başkanı olarak katıldığımız bu toplantıda AB’nin
Brüksel merkezinde çok tartışı-

lan Türkiye’nin Suriye harekâtı
olunca nelerin konuşulduğunu,
sıkıntıların hangi noktada odaklandığını birinci elden öğrenerek fikir alışverişinde bulunma
imkânına ulaştık.

AB kendi Ordusunu
kurmak istiyor
Toplantıya özellikle Fransa
Cumhurbaşkanı
Macron’un
Türkiye’nin güney sınırındaki
terör tehdidine karşı Suriye’de
Fırat’ın doğusunda başlattığı
Barış Pınarı Harekâtı’na karşı,
The Ekonomist’e verdiği röportajına, “Bir diğer NATO müttefikiniz Türkiye, bizim ilgimizin
olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekât düzenliyor.

ABD’nin bağlılığı kapsamında
NATO’nun gerçekliğini yeniden
değerlendirmemiz
gerektiğini
düşünüyorum. ABD ve NATO
müttefikleri arasında stratejik
karar alma aşaması koordinasyonu yok” ifadesi damgası vurdu. NATO’nun, müttefiklerden
birine yapılan saldırının diğerlerine de yapıldığını öngören Beşinci Maddesi’nin geçerliliğine
hala inanıp inanmadığına yönelik sorulan soruyu ise Macron,
“Bilmiyorum. Beşinci Madde yarın ne ifade edecek ki?” şeklinde
yanıtladı. Avrupa’nın ‘uçurumun kenarında’ durduğunu belirten Macron, “Şu an deneyimlediğimiz şey NATO’nun beyin
ölümüdür” dedi ve Avrupa’nın
‘uyanması’ gerektiği, kendisini

jeopolitik bir müşterek olarak
düşünmediği sürece silineceği
uyarısını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nin
‘Avrupa projesi fikrini benimsemediğini’ belirten Macron,
bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle
oldukça zarar gördüğünü vurguladı. Macron, ABD’nin Avrupa’ya
‘sırtını döndüğünü’ söyledi ve
Avrupa’nın kendi ordusunun
kontrolünü alması gerektiğinin
altını çizdi.
Toplantıda Martin Selmayer
Avusturya’nın AB Komisyonu
temsilcisi olarak , “Fransa da
her zamanki duygusal. Macron’u
aşırı sağ Le Pen’e karşı korumalıyız. AB icabında ihtiyacı varsa
kendi ordusunu kurabilmeli.
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Ama Fransa’da AB’yı anlamalı.
” dedi.

ÖVP Avrupa Parlamentosu milletvekili Karoline Edtstadler.

Aslında AB’nin kendi Ordusu’
nu kurmasının doğum sancıları
Viyana’da kendini gösteriyor gibiydi. Kısaca AB kendi ordusunu
kurmak istiyor.

Marmara Vakfı Başkanı Akkan
Suver, şu anda Avusturya Bakanı Thomas Starlinger’in hazır
olduğu “ Kapalı kapılar ardında”
diye tanımlayabileceğimiz toplantıda Alman asıllı eski AB Parlamentosu Başkanı ve şu anda
Konrad Adenauer Vakfı görevlisi
Hans Gert Pöterring diğer çok
önemli konuklara önemli Türkiye analizi sundu.

Toplantıya kimler
katıldı
Başkanlığını eski Avusturya
Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı
yapmış Werner Fasslabend’in
yaptığı AIES konukları arasında
akşam yemeklerini ve özel arka
oda konuşmaları ile sayarsak katılanlar önemli isimlerdi.
Mesela şu anda AB’nin Genişlemesinden sorumlu iken yeni AB
Mali İşlerinden sorumlu Komisyon Bakanı olan uzun zamandır tanıdığım bizi ayrıca Viyana
ÖVP’nin Başkanı ile ziyaret etmiş Johannes Hahn. Bir diğeri
Türkiye-AB ve Türkler konusunda oldukça sert Şahinler lobisinin şu anda AB’de başını çeken

Toplantılara Martin Selmayer
Avusturya’nın AB Komisyonu
temsilcisi olarak katılırken diğer
katılımcılar şunlardı: Eski NATO
Müdürü ve Stratejik Danışman
Jamie Shea, Harvard Kennedy
Okulu’ndan Prof.Jolyon Howorth, Brüksel’de Wilfried Martens Merkezi’nin Siyasi Masası
Müdürü Roland Freundenstein.
Marmara Vakfı Başkanı Sayın
Akkan Suver’i ayrıca Avrupa Gazeteciler Cemiyeti’nin Avusturya
Şubesi Başkanı Avusturya’nın
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tek ve önemli Haber Ajansı
APA’nın Yurt Dışı Müdürü Eduart
Schütz ile merkezde buluşturarak Türkiye konusunda ve diğer
APA Orta Doğu Uzmanı gazeteci
ile fikir alışverişinde bulunuldu.
APA’nın kısa olarak gezdirildiği
ortamda haberin kalbinde Akkan Suver ilgi çekici bir Türkiye
gerçeğini anlatırken bizlerde
Nisan 2019’da yapacağımız İstanbul gezisine bizleri APA’nin
kalbinde kabul eden gazeteci
dostlarımıza sözlü davetlerimizi
iletmiş olduk.
Akkan Suver Avusturya’nın
haber kalbi APA’yı merkez bürosunda Birol Kılıç ile bir nezaket ziyaretinde bulunarak
Yurtdışı Haberler Müdürleri ile
Türkiye konusunda fikir alışverişinde bulundu. Akkan Suver Avusturya’nın haber kalbi
APA’yı merkez bürosunda Birol
Kılıç ile bir nezaket ziyaretinde
bulunarak Yurtdışı Haberler Müdürleri ile Türkiye konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Akkan Suver Avusturya’nın haber kalbi APA’yı merkez bürosunda Birol Kılıç ile bir
nezaket ziyaretinde bulunarak Yurtdışı Haberler Müdürleri ile Türkiye konusunda fikir
alışverişinde bulundu.

Savunma Bakanı
Türkiye’ye gitmeye
sıcak bakıyor
Toplantıda bir konuşma yapan
geçici hükümetin samimi ve pırıl pırıl Devlet Adamı olarak bilinen Avusturya Savunma Bakanı
Thomas Starlinger’in,” AB Suriye Türkiye arasında rol almalı ve
askeri olarak rol (Tampon barış
süvarileri şeklinde)” almalı mealinde ki ifadesi dikkatimi çekti.
Sağdan sola Marmara Vakfı Başkanı Akkan, Savunma Bakanı
Thomas Starlinger, AIES’in Başkanı Werner Fassabend, TKG
Başkanı Birol Kılıç
Daha sonra ayaküstü sohbetimizde, “AB’nin askerlerinin
Suriye Türkiye sınırında ne işi
var. AB orada DEAŞ sorununda
var mıydı? Yoktu. Şehit verdi mi?
Yok. AB’yi orada kim ciddiye alırda görev verir. AB ne hakla ve ne
hukukla oraya gitmek isteyebilir
ki? AB üyeleri daha DEAŞ üyesi
kendi vatandaşlarını bölgeden
almamak için kendi vatandaşlarını vatandaşlıktan atıyor. Yanlış
anlamayın, eski günler geride
kalmadı mı ? AB’yi bu küresel
güç kaymasında orada kimse istemez. Ama bakın Avusturya’nın
tarihten Türkiye ile olan inişli ve
çıkışlı ilişkisinde bence ağırlığı
AB’den daha fazla. Türkiye 1916
yılında hem Çanakkale’de Avusturyalılar ile birlikte İngilizlere
karşı savaştıktan sonra Avusturya için Galiçya savaşına 32
bin asker yolluyor. 12 bin Türk
askeri Avusturya için şehit oluyor. Unutmayalım Filistin’de ve
Orta Doğu’da Avusturya ve Türk
askerleri birlikte artısı ve eksisi
ile mücadele ediyorlar. Kısaca
Avusturya Macaristan İmparatorluğu geçmişi üzerinden sizin,
Türkiye üzerinde nazınız var.
AB’nin yok. Biz Avusturya vatandaşı Türk olarak Avusturya’nın
Türkiye’nin dostu olmasını, dinlemesini ve en başta empati yapmasını ve o bölgede Avusturya
olarak olmasını isteriz.”
Avusturya
Savunma
Bakanı Starlinger, “ Ama biz oraya
Avusturya olarak gidemeyiz. Biz
AB tam üyesi olarak Brüksel ile
birlikte hareket edebiliriz. Avusturya tek başına nasıl hareket
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edecek? “ dedi.
Evet,Sayın Savunma Bakanı
haklı idi. Ama mesela Fransa’nın
içinde olduğu bir AB ordusu ve
başta AB Askeri Birlik Suriye’de
ne kadar güven verebilir? Türkiye, ABD, Rusya veya Suriye bunu
niye AB’ye Barış Elçisi rolü vererek kabul etsin? Dürüst olalım.
Avusturya bile 2013 yılında Birleşmiş Milletler gözetimde olan
İsrail Suriye arasında Golan Tepeleri diye adlandırılan yerden
gözlemci ve aracı olan BM askerlerini “düzenli bir şekilde” ani
bir kararla SPÖ- ÖVP koalisyon
hükümeti zamanında Başbakan
Faymann’ın ‘”Askerlerimizin hayatı birinci sıradadır. 39 yıl sonra buradan çekiliyoruz” diyerek
dört hafta içinde 380 askerini
haklı olarak tamamen çekmemiş
miydi? Zamanın BM Genel Sekteri Ban Ki-moon, “Üzüntü verici.
Bari BM’e biraz daha zaman verin. Avusturyalı askerler yerine
başka ülkeden askerler isteyelim” demişti. Kısaca bu AB’nin
asker yollama işi bu zamanda o
kadar kolay bir adım değil. AB
içinde bu konuda en tecrübeli
ülkenin gururla ifade edebilirim
ki Avusturya olduğunun altını
çizmekte yarar var.

AB üyesi Fransa Libya
gibi ülkeyi niye
bombalanmasın
başını çekti?
Ama bu analizin başında verdiğimiz Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu son oldukça
bencil ve Suriye’de ve kendi
ülkesinde tamamen kendi siyasi çıkarlarına yönelik BM’nin
her ülkenin kendi güvenliğini
sınırlarında sağlama hakkına
sahiptir, diyen 51. maddesini
artı 1998 Suriye Türk arasında
birlikte veya tek başına terör
odaklarına karşı imzalanmış;
hareket etme mutabakatını hiçe
sayan oldukça kaba açıklaması
ile AB’yi güçlendirmemiştir.
Dünyanın merkezi Fransa değildir. AB sadece Fransa’dan
ibaret değildir. Fransa’nın eski
Cumhurbaşkanları Sarkozy’nın
ısrarlı lobisi ile arsızca başını çektiği ve bazı AB ülkelerinin de içinde bulduğu NATO
kuvvetleri Libya’da kötülerin
içinde en iyisi olan Kaddafi re-

jimini bombalayarak yok etmelerinin sonuçlarının ne kadar
yanlış olduğunu AB ülkelerine
Afrika’dan gelen mülteciler ile
hala yaşamaktadır. Libya ve
çevresinde bu savaş ile açılan
kurulu düzenin yok edilmesi
ile oluşan istikrarsızlıklara girmiyorum. Korkunç bir “insanlık dramı” diyebileceğimiz bir
resim var ortada. Fransa bombaladığı Libya’da gelip yeni bir
düzen kurmuyor. Fransa burada kime hizmet etti? AB Fransa
gibi güç ile böyle bir ordu mu

kuracak?
Toplantıda Martin Selmayer
Avusturya’nın
AB
Komisyonu temsilcisi olarak,” AB
değerler(Werte) ihracat etmeli.
Fransa’nın duygusal tepkilerini biliyoruz. AB üyeleri birbirini empati yaparak anlamalı” dedi. AB’nin en güçlü iki
üyesinden olan Fransa’nın bu
duygusal Libya bombalaması
sonrası kurulması istenilen AB
Ordusu Fransa’nın hangi duygusal inişli çıkışlarına gebe
olacak acaba?

AB bu anlamda güven vermiyor. Keşke güven verebilse ve
dengeleyici bir rol alabilse.
Bilmiyorum ama bizim tezimiz
bu çerçeveler içinde şu oldu:
“İşte sorunda burada. Güven.
AB güven vermiyor. Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bir devlet olarak alt yapısının kuruluşunda Avusturya’nın
ne kadar imzasının olduğunu
biliyor musunuz? Çok. Bizim
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tüm tarihi arşivlerimiz sizde.
Sizinkiler de bizde. Acılar, sıkıntılar, mutluluklar ve umutlar karşılıklı yazılmış. Bunlar
incelediğinde Avusturya aslında Türkiye’nin Ankara’da hangi hükumet olursa olsun en iyi
anlayan ve Türkiye’nin güvenini en başta kazanması gereken
ülkedir. Avusturya’nın Türkiye
üzerinde ağırlığı için inişli çıkışlı ilişkilerimizde çok olumlu
noktalar vardır. Avusturya Türkiye arasında iç siyasete yönelik olmayan siyaset üstü tekrar
ahde vefa dayanan dostluklar
kurulmalı.”
8 milyonluk Avusturya Türkiye
için ne kadar zor bir ülke görünse de bana göre 80 milyonluk Türkiye’nin düşmanı değil.
Avusturya geçmişten kalan rekabet içinde gerek Balkanlar’da
gerek ise diğer alanlarda kendine mesela AB’de Türkiye tam
üye olursa en başta AB parlamentosu içinde 100 Türk Milletvekili olacak diyerek rakip
gören bir ülke. Rekabet güzeldir ama yeri ve zamanı karşılıklı baskı ve şantaj yapılmadan icra edilmesi kurallarına
dikkat etmek şartı ile. Burada
en önemli nokta dostluk kapılarının kapanmasının önüne geçilmesidir. Bu kapıların bencilce kapanmasına ve kurulmuş
köprülerin kabaca atılmasına
tanık olduk. Hiç hoş değildi.
Avusturya’nın iç barışına zarar
veren bu siyaset genel olarak
uzun vade içinde çıkarına ise
hiç değildi.
Hedefimiz Avusturya Türkiye
arasında olumlu insani, kültürel ve sosyal yeni köprüleri
sağlamlaştırmak. Yeteri kadar
köprüler kökünden bencilce siyasetler ile sarsılmıştır. Bu anlamda Marmara Vakfı Başkanı
25 yıldır dostumuz Sayın Akkan Suver’e bu köprülerin sağlamlaştırılmasında hükümetler
üstü attığı sağlam adımlardan
dolayı Viyana’dan içtenlikle
şükranlarımı sunarım.

AB’nin güvenliği
bundan sonra neden
Türkiye’den geçer?
Bu bir günlük önemli sempozyumun merkezinde AB’nin

Rusya, Çin ve Amerika’nın son
yıllarda aralarında vuku bulan devler savaşında bir küresel güç olarak treni kaçırmış
olmasının yankıları, önlemleri ve hayalleri tartışılmıştır.
AB “Küresel Güç” dengesinde
kendisini artık dev aynasında
görmekten vazgeçmeli. İsterseniz Türkiye AB ilişkileri örneği
üzerinden gelişmeleri analiz
etmeye çalışalım.
AB Türkiye’nin bırakalım tam
üyeliğini, en başta Türkiye’nin
üzerindeki ağırlığını, ciddiyetini ve nüfuzunu çifte standartları ile kaybederek adeta cüceliğe mahkûm olmuştur.
AB artık kendi güvenliğini, “Bizim canımız can, Türkiye dahil
komşu ülkelerinin canı patlıcan
“ mantığı ile bakma huyundan
acilen uzaklaşmalıdır.
AB artık İngiltere’nin AB’den
hoş olmayan bir şekilde ayrılışı, Balkan ülkelerindeki belirsizlikler ve Zengin Kuzey-Fakir
Güney AB´sine ayrılmış “de
facto” hali ile artık yapıcı eleştirilerde bulunmalı ve kendine
çeki düzen vererek en başta
hem içte hem dışına güven veren ve ihracat eden bir partner
olmalıdır.

Nefret objesi yapılmış
insanlar
AB gittikçe dünyanın nostaljik
bir müzesi haline gelmek istemiyorsa ciddi anlamda kendi
içinde reformlar yapmalıdır.
Çünkü AB’de kimin eli kimin
cebinde belli değildir.
Kimse AB’yi bu ve çifte standart
içerikli kararları nedeni ile eskisi gibi ciddiye almamaktadır.
En son Fransa’nın iç siyaseti
nedeni ile Arnavutluk ve Kuzey
Makedonya’nın AB ile tam üyelik müzakereleri başlamasına
keskin bir hayır ile ‘hayır’ demesi. Fransa Başkanı Macron
bu kararı verirken ülkesinde
yaşayan çok fazla Arnavut ve
Kuzey Makedonya vatandaşlarının fazlalığı ve bu manada
Le Pen adlı aşırı sağcı rakibinin
gelecek seçimlerde bunu karşı
kışkırtıcı delil olarak kullanmasından korkmuştur.
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Kısaca AB üyeleri farklı farklı şu
anda Avrupa’da ki sınırdaşlarına
üyelik konusunda iç siyasetlerine alet etmektedir. Aynısını yıllardır Avusturya ve Almanya’da
yaşıyoruz. Türkiye’nin AB hevesi tam üyelik müzakere edilsin
hakkı alınmasından sonra fasıllar açılmayarak kursağında
bırakılmıştır ve ülke içinde vuku
bulması muhtemel en başta hukuki vs. reformların yapılmasının önü kapatılmıştır.
Türkiye adeta kaosa AB tarafından sürüklenmiş, ülkelerinde
yaşayan Türk asıllı vatandaşlar Türkiye’den geldikleri için
her seçimde
şeytanlaştırılmış, Nefret objesi yapılarak iç
siyaset içinde oy avcılığı için
kullanılmıştır.
Avusturya’da
yaşayan Türkler hangi kesimden olursa olsun kendi günlük
sorunları yanında özellikle bu
şeytanlaştırmaların son on on
beş yılda gelenek yıldır gelenek
haline gelmesinden dolayı adı
koyulmamış büyük bir psikolojik travma yaşamaktadır.
Burada
Türk
hükümetinin
Avusturya’da korkunç hataları
az değildir. AB’nin burada yaptığı hatalar ile ağırlığını, inanırlığını ve bu ülkeler üzerinde
ki ağırlığını kaybederken kendi
ülkesinde iç barışa ve güvenirliğe zarar vermiştir. Hele hele
Rusya, Çin ve Amerika emperyalist güçlerinin cenkleri ortada
iken. AB treni resmen kaçırmış
durumdadır. AB’nin küresel güç
kaymasındaki rolü bellidir; tribünlerde patlamış mısır yiyip
bu oldukça çetin maçı gazozunu içerek izlemektir.

Bundan sonra AB’nin
güvenliği Türkiye’den
geçer
AB en başta Türkiye gibi ülkelerin istikrarsızlaşmaması için
elinden geleni kendi güvenliği
için yapmalıdır.
Türkiye bir ada değil. Atsan
atamazsın. Satsan satamazsın.
AB adeta Türkiye’yi torbaya
koyup denize atmak istiyor.
Neden? Erdoğan ve ekibine çok
kızıyorlar… Ama Türkiye Erdoğan ve Erdoğan Türkiye değildir. AB her şeye rağmen niye

Türkiye gibi komşusunu sanki
herkes tek tip bir vücut gibi
görmektedir. Türkiye her ülke
gibi renklidir. Türkiye kökleri
Asya ve İran’a dayanan özellikle Osmanlı ile birlikte bir
Avrupa gücü ve oyuncusu olmuş. Osmanlı ilk önce aslında
Balkanlar’da kurulmuş… Daha
sonra İstanbul ve Edirne dâhil
edilerek Anadolu’yu hükmü altına almıştır. Türkiye 700 yıldır bir Avrupa gerçeğidir… AB
içinde Türkiye gerçeğine dün
Asya’dan atlılarla gelmiş ve gelecek yıl gitmeleri gereken sürü
bunlar diye bakmaktan vaz
geçmelidir.
AB Türkiye’ye yıllardır demokrasi ve hukuk devleti ihracatını ve baskısını AB tam üyelik
görüşmelerini kullanarak niye
yapmıyor diye soranlar, haksızlar mı?
AB devamlı tehdit ediyor. AB
böylece Türkiye’ye devamlı istikrarsızlık ve güvensizlik ihraç
ediyor. Bu alışkanlık karşılıklı
hale gelmesi doğru değildir.
AB bugün AKP Erdoğan hükümetinin 2011’den itibaren
farklılaşmasının altında yatan
nedenlerden biridir. TürkiyeAB ilişkilerinde 60 yıla yaklaşırken Türkiye’nin tam üye
olamamış olması ve tam üyelik
müzakerelerinin 35 başlıkta
halen sürdürülmesinde AB’nin
hatası az değildir.
AB verdiği sözleri tutmadı. Hala
şu mültecilere söz verdiği 6 milyar Avroluk sözünü tutmaması
ayrı bir garabettir. AB böylece
yavaş yavaş Türkiye’nin bataklaşmasına neden oluyor.
AB şunu unutuyor. Türkiye
daha fazla istikrarsızlaşmaya ve bataklaşmaya başlarsa
AB’nin komşusu
“bataklık”
olacaktır. Aynı Suriye’nin şimdi Türkiye’nin başına bela olduğu gibi.
AB’nin güvenliği bundan sonra
ciddi manada Türkiye’den geçer. AB’nin Türkiye’ye ve renkli
Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı dünden daha fazladır. Eski hatalar
tekrarlanmamalıdır. ( Birol Kılıç, Viyana, 9. 11.2019)
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Kuşcu Olimpiyat ve Dü
Şampiyonu Hektor’a ka

69 yaşındaki Avusturya Türk Kültür Cemiyeti'nin Danışma Kurulu Üyesi olan
İşadamı Yavuz Kuşcu'nun Boks aşkı dinmiyor.
VİYANA. Hafta iki kez ağır antreman ve haftanın beş günü
hafif sporla zinde kalan Yavuz
Kuşcu tüm gençleri, orta ve orta
yaşın üstündeki insanları spor
yapmaya ama özellikle Boks
sporu yapmayı tavsiye etmeye
devam ediyor. Kuşcu bu sporun tüm sporlar arasında vücu-

du en iyi çalıştıran spor olmasının yanında en efendi spor
olduğunun altını çizmesi ise
dikkat çekiyor. Tek isteğininin profesyonel lisans ile dünya şampiyonu olmak olduğunu
ifade eden Kuşcu’ya neredeyse
tüm kapılar yaşı nedeni kapalı
durumda.

Av r u p a P r o f e s y o n e l B o k s
Federasyonu Genel Sekreteri
Kuşcu’nun dostu olmasına ve
tüm sağlık verilerinin dört
dörtlük çıkmasına rağmen şunu cevabı mektup kendisine yollamış, ” Sevgili Dostum
Kuşcu, 3. defa profosyenel
Boks lisanı başvuruna üzüle-

rek red vermek zorundayım.
Her şeyin dört dörtlük ama kurallar gereği 69 yaşındaki bir
kişiye profesyonel boks lisansı Avrupa’da vermemiz yasaktır. Başımızı belaya lütfen sokma. Sevgiler saygılar…”
Ku ş c u b u i ş i n u c u n u b ı -

29

Kasım 2019 – SAYI 217

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

ünya
arşı
Kuşcu şampiyonluk hayallerini
günlük antremanlarının yaninda Viyana’ya dünya ve Avrupa
şampiyonlarını kısa adı TKG
Avusturya Türk Cemiyeti‘ nin
destekleri ile getirilmesi ile hala sürdürüyor.

rakmış degil tabii. 3 ke re Almanya, 1 kere Kosova ve
birer kere, WBC, WBO, EBU
W BA I B F Pro f e syo n e l B o k s
Federasyonlarına resmi yollar ile başvuran Kuşcu hepsinden aynı cevabı almış : „Dört
dörtlük sağlık raporlarınız ve
Boks sporuna olan sevginizden dolayı sizi tebrik eder en
başta teşekkür ederiz. Yaşınız
nedeni ile bu kadar tecrübenize rağmen lisans veremiyoruz.
Kusura bakmayın. Üzgünüz…“

TKG Başkanı Birol Kılıç şu açıklamada bulundu: „ Tek kelime
ile örnek sporcu büyüğümuz sayın Kuşcu’yu çok değerli dünya ve Avrupa Boks şampiyonlarını Viyana’ya getirerek kendi
olanaklarımız destek veriyoruz. Yarı ağır sıklet dünya şampiyonu dostumuz Fırat Arslan,
dört kez Avrupa Şampiyonu olmuş dostumuz Cemal Kamacı,
Avrupa Şampiyon Porsche AG
Denetim Kurulu üyesi ve eski Avrupa ağır sıklet şampiyonu dostumuz Uwe Hück ve
şimdi ise iki kez Olimpiyat ve
bir kez Dünya Şampiyonu olmuş Hektor ile sayın Kuşcu
Viyana’da Boks müsabakasına çıkarak hala formunu koruduğunu ve 69 yaşından sonra lisans verilmesede Dünya
Şampiyonu olmak istediğini
tekrarladı. Harika. Bu tür güzel
çalışmaları Avusturya’ nın en
eski Boks Kulubü olan Viyana
Boks Winer Linien’in ayrıca
sponsoru olarak destekleme-

ye devam edeceğiz. 69 yaşında ki sayın Kuşcu bu spor ile
hem kendisini hemde bizleri
zinde tutuyor ve birçok kişinin

Boks sporuna başlamasına vesile oluyor. Kendisine içtenlikle teşekkür eder, uzun ve sağlıklı yıllar dileriz.“
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Diz eklemi ve kıkırdak ağrıları

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ümit Yar, diz eklemleri ve kıkırdak
sorunları ile tedavi yöntemleri ve hastalara öneriler hakkında bilgi verdi.

D

iz eklemleri çok fazla yüke
maruz kalırlar ve yüksek
bir hareket açıklığına sahip
olması, günlük ve sportif aktivite-

ler esnasında
etkin olarak kullanılmasından dolayı yıpranmaya ve yaralanmaya daha yatkındır.
Aşırı hareket, çok az kilo ve ağırlığın bir tarafa

yüklenmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan eklem ağrıları yaşlılarda
olduğu kadar gençlerde de sıkça
görülebiliyor. Rahatsızlık başında
fark edilirse spor ve egzersiz yapılarak düzeltilebiliyor. Eklemleri
etkileyen hastalıklar, artrit ve artroz olmak üzere iki tipte görülüyor.
Artrit, iltihaplı eklem rahatsızlıkları için
kullanılıyor ve
e n

y ayg ın olarak ‘romatoid
artrit’ şeklinde

ortaya çıkıyor. Artroz ise iltihabi bir hastalık olmayıp, kemiklerin aşınıp yıpranması sonucu
oluşuyor. 60 yaşın üzerindekilerde sıklıkla görülen, 45 yaş altında nadiren görülen artroz hastalığı Türkiye’de yaklaşık 5 milyon
kişiyi etkiliyor.

Ne yapmalı?
Yaşam sevincini yok eden, sportif hobilere imkan vermeyen, her
adımda sıkıntı veren eklem ağrılarının seyri bilinçli egzersiz ile
yavaşlatılabiliyor. Dr. Ümit Yar,
hareket edilerek eklemin beslenmesini ve metabolizmanın
desteklenmesini önerirken,
“Fazla hareket fakat zorlama yok” mesajı veriyor.
Egzersizler eklem kıkırdağına olan hafif baskı damarları
olmayan kıkırdak
dokusunun besin
almasını ve basıncı aynı kalan hareketler eklemlere ve

eklem metabolizmasına yarar
sağlıyor. Sıçrama gerektiren ve
mücadele biçimindeki sporlar ise
eklemlere zarar veriyor.
Eklem ağrıları olan kişiler için
fazla güç gerektirmeyen, ritmik, akıcı ve yumuşak hareketler -örneğin yokuş olmayan yolda bisiklet kullanma, yüzme,
yürüme, dans etme- yapmalıdır. Su, vücut ağırlığını taşıdığı
ve eklemlerin hareketini kolaylaştırdığı için, yüzme egzersizi özellikle idealdir. Tenis, basketbol, voleybol, futbol gibi ani
ve yön değiştirici hareketler gerektiren sporlar eklem kıkırdağının aşınmasına yol açar. Yerel
kan dolaşımını iyileştiren masaj
da tedavi sürecinde öneriliyor.
Eklemlerin hareket yeteneğini
azaltan kısılmaları giderir, gevşeme sağlar. Sıcak uygulamaları ya da aktif artrozda soğuk uygulamaları ağrıyı yatıştırıyor.
Elektrik ve ultrasonik tedavileri, dolaşımı ve metabolizmayı
iyileştiriyor.

Evdeki “antibakteriyel” tehlike

Anneler için adeta sihirli bir temizlik ürünü olan “antibakteriyel sabunlar” uzmanlara göre
kanserojen madde içerebiliyor, hormon bozukluklarına neden olabiliyor.

E

v temizlik ürünlerinde, parfümlerde, kırtasiye malzemelerinde, hatta
ilaçlarda, yiyeceklerde ve içeceklerimizde bulunan binlerce
katkı maddesinin insan sağlığına zararları olduğunu biliyoruz.
Kanada Tıp Birliği’nin (Canadian
Medical Association) antibakteriyel sıvı sabunlar hakkında yaptığı açıklama ise anneleri üzecek
cinsten. Antibakteriyel sabunların içeriğinde bulunabilen “triklosan” maddesinin kanserojen
madde içerdiğini ve hormon bozukluğuna neden olduğunu belirten uzmanlar, bu maddeyi

içeren deodorant, diş macunu
ürünlerinden de uzak durumlası
gerektiğini açıkladı. Açıklamaya
göre triklosan antibiyotik diren-

cine yol açıyor, sudaki serbest
klorla birleşerek diklorofenol
oluşumuna neden oluyor, çocuklarda alerjiye sebep olabildi-

ği gibi, tiroit hormonlarını etkiliyor. Bu sebeple antibakteriyel
sabun satın alırken içeriğine dikkat etmek gerekiyor.
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Kış 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?

IMPRESSUM/ KÜNYE

K

onya Medicana Hastan e s i F i z i k Te d av i v e
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. 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

Soğuk havayla
gelen ağrılar
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 ortaileri 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 fazla ağrı oluştuğunu söylemek de mümkün.

likle 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.”

Baş ağrıları başa bela

Depresyona dikkat

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 özel-

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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Biz ılık yumuşak gıdık
tüyler ile kucaklıyoruz!

79

99

4999

2

199,-

QUALITÄT
seit 1953

1

QUALITÄT
seit 1953

3 bölmeli yastık

% 100 Pamuklu kılıf,
Dolgu: Dış Dolgu: % 80 gıdık tüylü ,% 20 1. Sınıf sırt tüyü.
iç dolgu: % 100 1. sınıf sırt tüyü, 70/90 cm (M60027/01)

Kompakt destekli
yumuşak döşeme!

4999

2499

60°

2

Gıdık Tüylü Yorgan

Dolgu: % 100 pamuk, Dolgu: % 80 gıdık tüyü,
% 20 sırt tüyü 1. sınıf, 140/200 cm (O60011/01)

99,-

Saf doğadan saran
yumuşak yıl boyu yatak!

60°

Ich bin

BIO

5

1499

99

QUALITÄT
seit 1953

Fermuarlı organik
pamuk saten çarşaf

% 100 penye, merserize organik pamuk,
140/200 cm, 70/90 cm 49,99 € yerine, sadece 24,99 € (O30322/87)
140/220 cm, 70/90 cm 59,99 € yerine, sadece 29,99 € (O30323/87)

QUALITÄT
seit 1953

Büküm Havlu

3

99

% 100 pamuk,
yaklaşık 50/90 cm 5,99 € yerine, sadece 3,99 € (O52328)
70/130 cm 11,99 € yerine, sadece 7,99 € (O52329)

Süper kabarık ve emici!

Süslü Masa örtüsü

999

yaklaşık 130/160 cm 14.99 € yerine, sadece 9.99 € (O91127)
yaklaşık 150/250 cm 29.99 € yerine, sadece 17.99 € (O91128)

Yüksek kaliteli dokuma jakarlı
masa örtüsü!
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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. Yazım ve basım hataları bulunabilir.
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