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" ...anstatt uns gegen-
seitig zu bekämpfen und 
Gruppen gegeneinander 

auszuspielen, möch-
te ich dazu beitragen, 

dass wir alle gemeinsam 
in die Zukunft gehen 

mit Chancengleichheit, 
Integration auf 

Augenhöhe, Respekt 
und gegenseitiger 

Anerkennung."
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Avusturya nüfusu
 göçmenler ile büyüyor

VİYANA – Heute gazete-
sinde yer alan habere gö-
re, Avusturya’nın nüfusu 

8,9 milyona ulaştı. Bu da 2019’un 
başındaki rakamlara göre 42 bin 
289 kişilik bir artış olduğunu 
gösteriyor. Avusturya İstatistik 
Genel Müdürü Tobias Thoma´a 
göre, nüfus artışının yüzde 96’sı 
yoğun göçlere bağlı.

Avusturya İs tat is t ik  Genel 
Müdürlüğü’nün son verileri-
ne göre göç bir önceki yıla göre 

yüzde 15 arttı (2018: +35.301 ki-
şi), ancak 2012-2017 yılları ara-
sında tüm yılların altında kaldı. 
Bu dönemde göç +43.797 (2012) 
ile +113.067 (2015) arasında sey-
retmekteydi.

2019 yılında, yabancı uyruklular 
arasındaki göç verilerinin dört-
te üçü diğer AB ve EFTA ülkeleri-
nin (+33.497 kişi) vatandaşların-
dan ve sadece dörtte biri üçüncü 
ülke vatandaşlarından (+11.459) 
oluşmaktaydı. Bir önceki yıla gö-

re ise AB ve EFTA vatandaşları-
nın göç kazanımları çok az bir 
artış göstermiş (2018: 32,002; 
+yüzde 4,7), üçüncü ülke vatan-
daşlarının göçü ise yüzde 43,0 
artmıştır (2018: +8,015).

Nüfusun yüzde 16,7’si 
yabancı

 1 Ocak 2020 tarihi itibariy-
le kayda geçen verilere göre, 
Avusturya’da toplam 1.486.223 
yabancı uyruklu yaşamaktadır. 
Bu, Avusturya’nın toplam nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 16,7’sinin 
bir kısmını temsil etmektedir. 
Avusturya vatandaşı olmayan-
lar arasındaki bu yüksek oran, 
%13,5’lik payla Avusturya’nın en 
büyük yabancı grubunu oluştu-
ran toplam 199.993 Alman’ın da 
bulunduğu AB ve EFTA ülkele-
rinden (778.443 kişi veya yüzde 
52,4) geldi.

En büyük göç fazlası 2019 yılın-
da Romenler´de (+8 bin 718 ki-
şi) gözlemlendi, onu Almanlar 
(+7 bin 227), Macarlar (+4 bin 

36), Hırvatlar (+2 bin 860) ve 
Bulgarlar (+2 bin 400) izledi. 
Üçüncü ülke vatandaşları ara-
sında ise en yüksek göç fazlası 
Bosna-Hersek (+1.689), Sırbistan 
(+1.588) ve Suriye (+1.060) va-
tandaşları arasında yer aldı. 
Afganlar arasında ise 803 daha 
fazla göç vardı.

Viyana göç merkezi oldu

 Eya l e t  dü z ey i n d e  Viya n a 
Avusturya’ya uluslararası gö-
çün en önemli varış nokta-
sı olmaya devam etti. Federal 
Sermaye 2019 yılında net gö-
çün yüzde 35,8’ini (+14.526 kişi) 
oluşturuyor. Yukarı Avusturya 
(+6.956 kişi), Styria (+4.446), 
Aşağı Avusturya (+3.481) ve Tirol 
(+3.414) de yurt dışından yüksek 
göç kazanımları kaydetti.

Toplam 707 bin 780 kişi üçüncü 
ülke vatandaşıydı ve araların-
da yüksek nüfuslarıyla Sırplar 
(122.115 kişi) Türklerden (117 bin 
607 kişi) önce en büyük uyruğu 
temsil ediyordu.

Avusturya`da İstatistik Kurumu´nun yaptığı incelemelere göre 1 Ocak itibariyle nüfus-
ta kayda değer bir büyüme gözlemlendi. Avusturya İstatistik Genel Müdürü Tobias 

Thomas, "Nüfus artışının yüzde 96'sı göçe bağlı" dedi.

noe.arbeiterkammer.at
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MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.
Markus Wieser  
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

Hotline: 05 7171
beratung@aknoe.at

Son günler ve haftalarda Viyana 
sokaklarında şiddete tanık ol-
duk. Olanlara yüzeysel olarak 
baktığımızda, ağırlıklı olarak 
genç erkeklerin başlattığı olay-
lar olarak düşünülebilir.

Fakat bu şiddetin arkasında-
ki olayları başlatan neden hiç-
bir şekilde yeni değil. Bu şiddet 
yüzyıllık çatışmadan besleni-
yor ve bir bölünme politikasıy-
la da ateşleniyor. Olayın fail-
leri de artık hepsi genç değil. 
Bunların arasında bulunan ço-
ğunlukla arka planda propagan-
da yoluyla, çocukları ve gençleri 
etkisi altına alan ve bazı ergen-
lik yaşındaki gençlerin hayatta 
karşılaştıkları hayal kırıklıkları-
nı kendi amaçları için kullanan 
insanlar var.

Her türlü milliyetçi, ırkçı ve 
kadın düşmanı ideolojiler  en 
başta demokrasinin önünde 
ve çok kültürlü toplumumuz 
için bir engel  teşkil ediyor-
lar. Kim tarafından başlatıldı-
ğı gerçekten önemli değil. Çok 
tehlikeliler,  çünkü insanla-
rı ayrıştırıyorlar, insanları biz 
ve ötekileri diye bölüyorlar. 
İnsanlar arasında duvar örü-
yorlar. Turancılık işte böyle in-
sanlık onurunu hiçe sayan bir 
ideolojidir.

Çoğumuz dünyanın farklı böl-
gelerinden daha iyi bir yaşam 
umuduyla Viyana’da bir araya 
geldik. Kendimiz ve çocukları-
mız için Viyana’da barış için-
de bir arada yaşayacağımız bir 
ortam yaratmalıyız. Eğer öz-
gür, eşit ve dayanışma içinde 
yaşayacağımız bir ortamı ya-
ratmaktan vaz geçersek, o za-
man sorunumuz var demektir. 
Arzuladığımız dünya bizim ça-
balarımız olmadan kendiliğin-
den olmayacak. Biz hepimiz 
demokrasimizi daha da geliştir-
meli ve demokrasiyi,  demokra-
si düşmanlarına karşı koruma-
lıyız.

Aşırı uçlara katılan ya da katıl-

mış olan hangi görüşten olur-
sa olsun gençlerin çoğu, büyük 
hak ihlallerine maruz kalıp, fi-
ziksel ve duygusal şiddet ya-
şamışlardır. Tabii ki, çocuğun 
refahı için anayasada yetişkin-
lerin hakları, dini özgürlükler 
ve daha birçok haklar üzerine 
yazılı haklar bulunmaktadır.

Çocukların korunması, mutlu 
bir gelecek ve başarılı bir de-
mokrasinin temel şartıdır.

 Hepimizin üzerine düşen bir 
görev var:  Biz hepimiz; de -
mokrasimizi, demokrasi düş-
manlarına karşı korumak için 
tüm insanların eşitliği ve öz-
gürlüğü için mücadele etme-
liyiz.  Ama aynı zamanda ço-
cuklarımızın şiddete maruz 
kalmadan büyümelerini sağla-
mak için de mücadele etmeli-
yiz. Çocuklarımıza ve gençleri-
mizi gelişmelerini sağlayacak 
alanlar yaratmalıyız ve onla-
rı bizim seçimlerimiz doğrul-
tusunda kararlar almaları için 
zorlamamalıyız. Onları, bera-
berce şiddete, ayrımcılığa ve 
yoksulluğa karşı gelin hep bir-
likte koruyalım.

Ercan Nik Nafs
Viyana Eyaleti Çocuk ve Gençlik 
Avukatlık Dairesi Başkanı 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Wien, www.kja.at

Junge Menschen, 
alte Ressentiments
In den letzten Tagen und Wochen 
haben wir auf Wiens Straßen 
Gewalt gesehen. Gewalt, die, 
oberflächlich betrachtet, vorwie-
gend von jungen Männern ausge-
gangen ist.
Die Motive hinter dieser Gewalt 

sind aber keineswegs jung. Sie 
sind genährt aus einem Konflikt, 
der hundert Jahre alt ist. Sie sind 
befeuert durch eine Politik der 
Spaltung.

Auch die Täter sind nicht mehr 
alle jung. Unter ihnen, me-
ist im Hintergrund, befinden 
sich Männer, die Kinder und 
Jugendliche durch Propaganda 
beeinflussen und die Frustration 
mancher Jugendlicher und junger 
Erwachsener zu ihren Zwecken 
nutzen.

Nationalistische, rassistische 
und frauenfeindliche Ideologien 
stehen der Demokratie im Weg. 
Egal, von wem sie ausgehen. 
Sie sind gefährlich, weil sie 
Menschen auseinander bringen, 
weil sie in „wir“ und „die“ eintei-
len. So errichten sie Mauern. Der 
Turanismus ist eine solche mens-
chenverachtende Ideologie.

Die meisten von uns sind in der 
Hoffnung auf ein besseres Leben 

aus unterschiedlichen Regionen 
der Welt in Wien zusammenge-
kommen. Wir haben für uns und 
unsere Kindern einen Ort zu fin-
den, wo wir in Frieden leben kön-
nen. Wenn wir aufhören, uns für 
eine freiere, gleichere und solida-
rischere Welt einzusetzen, dann 
haben wir ein Problem. Denn oh-
ne unser aller Anstrengung wird 
es diese Welt nicht geben. Wir al-
le sind es, die unsere Demokratie 
weiterentwickeln und sie auch 
vor  demokr at iefe indl ichen 
Tendenzen schützen.

Viele Jugendliche, die sich 
e x t r e m i s t i s c h e n  G r u p p e n 
anschließen oder angeschlos-
sen haben, haben auch massi-
ve Kinderrechtsverletzungen er-
lebt. Sie haben körperliche und 
seelische Gewalt erfahren. Doch 
das Wohl des Kindes steht in der 
Verfassung über den Rechten der 
Erwachsenen, über dem Recht 
auf Religionsfreiheit und vielen 
anderen Rechten. Der Schutz der 
Kinder ist zentral für eine glück-
liche Zukunft und eine gelingen-
de Demokratie.

Hier liegt eine Aufgabe für uns 
alle: Wir alle sind verpflichtet, 
unsere Demokratie vor demok-
ratiefeindlichen Tendenzen zu 
schützen. Indem wir uns ein-
setzen für die Gleichheit und 
Freiheit aller Menschen. Aber 
auch indem wir unseren Kindern 
ein gewaltfreies Aufwachsen er-
möglichen.

G e b e n  w i r  u n s e r e n 
K i n d e r n  F r e i r ä u m e  u n d 
Entwicklungsräume und zwin-
gen wir ihnen nicht unse -
re Lebensvorstellungen und 
Konflikte auf! Schützen wir sie 
vor Propaganda! Und schützen 
wir sie gemeinsam vor Gewalt, 
Diskriminierung und Armut!

Ercan Nik Nafs
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Wien, www.kja.at

Favoriten olayları hakkında Viyana Eyaleti Çocuk ve Gençlik Avukatlık Dairesi Başkanı: 

Genç insanlar, eski kızgınlıklar

Ercan Nik Nafs
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Kunst und Kultur für alle Menschen in Österreich und dazu noch jede Menge Politik, Live-Debatten, 
Zeitgeschichte und Zeitgeschehen – ohne Sie wäre das unmöglich und würde vielen in ihrem 
Wohnzimmer fehlen. Danke für Ihren Beitrag. Jetzt informieren: www.gis.at

Ich bringe
Kultur in 
Österreichs 
Wohnzimmer.
Daniel M., Wien Hernals

Mein Beitrag zahlt sich aus.
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VİYANA – Brüksel’de bulu-
nan Avusturya Başbakanı 
Sebastian Kurz, katıldığı 

ORF programında mevcut du-
rum için, “Beklediğimiz durum 
şu an oluyor” değerlendirmesin-
de bulundu.

Koronavirüs salgınında hızlı bir 
ikinci dalganın yaşanmayacağı-
nı belirten Kurz, vaka sayıların-
da hareketliliklerin yaşanacağı-
nı söyledi.

‘Bir ilaç ya da aşı bulunana ka-

dar bu tür dalgalanmalar ya-
şayacağız.” diyen Kurz, hükü-
metin pazar günü toplanıp son 
vaka sayılarını dikkatlice ince-
leyeceğini belirtti. Maske zo-
runluluğuna ilişkin, “Kesinlikle 
bir olasılık, gerekli olabilecek 

bir şey” diyen Kurz’un, “Maske 
takmak gerekebilir ama hepsi 
bu değil” ifadelerini kullanma-
sı, kamuoyunda “maske zorun-
luluğuna ek yeni tedbirler ge-
tirilebilir” şeklinde yorumlara 
neden oldu. (yenivatan.at)

Avusturya’da 
yeni tedbirler 

gelebilir
Son günlerde tekrar yükselişe geçen 

koronavirüs salgını, maske zorunlulu-
ğu başta olmak üzere yeni tedbirleri 

gündeme getirdi.

VİYANA – AK Başkanı 
Renate Anderl, “Çocuk 
okulunun başarısı ebe-

veynlerin cüzdanlarına bağlı ol-
mamalı,” diyerek, “devlet okulu 
kamu tarafından finanse edilme-
lidir.” açıklamasını yaptı. Anderl, 
2016’da yapılan bir ankete göre 
ebeveynlerin çocuk başına bir yıl 
içinde 1.300 avroya kadar masraf 
yapmak zorunda olduğunun al-
tını çizdi ve bazı okulların uzun 
zamandır talep ettiği ve Corona 
kapatılması sırasında özellikle ih-
tiyaç duyulan dizüstü bilgisayar-
lar için ödeme yapmak zorunda 
kaldıklarını; veya yaz bakımı için 

harcama yapmak zorunda olduk-
larını açıkladı.

AK başkanı “Maliyet baskısı azal-
mayacak,” uyarısında bulunarak, 
maliyet çığını durdurmak için ebe-
veynlerden www.schulkosten.at 
adresindeki İşçiler Odasının ma-
liyet izlemesinde yer almaları için 
çağrıda bulundu.

Okul masraflarının izlenme-
si Burgenland, Salzburg, Aşağı 
Avusturya, Kärnten, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg ve Viyana AK ta-
rafından ortaklaşa yürütülmek-
tedir. Ebeveynler www.schulkos-

ten.at adresinden kayıt olup Eylül 
2020’den itibaren bir yıl boyunca 
çocuklarının okul masraflarını ve 
ödemek zorunda oldukları ek üc-
reti not edebilirler. Anderl: “Bunu 
yaparak, okuldaki mevcut enflas-
yon yarasına parmağımızı koy-
mamıza ve ebeveynler için mali-
yet çığını durdurmamıza yardımcı 
oluyorsunuz.” açıklamasını yapa-

rak öğrencilerin ebeveynlerini bu 
sitedeki izlemeye katılmaları için 
çağrıda bulundu.

Çalışma Odası okul masraflarının 
izlenmesinin sonuçlarını Federal 
Hükümete sunacağı kaydedilir-
ken, Anderl, “Federal hükümet, 
ebeveynler için ek okul masrafla-
rına karşı önlemler almalıdır. Bu 

İşçiler odası (AK) uyardı: 

Sonbaharda okul 
maliyetleri artacak

Avusturya’da ailelerin okul masraflarına 
yılda çocuk başına 1.300 avroya kadar 

harcamaları gerektiği açıklanırken, 
www.schulkosten.at’nin izlemesi maliyet 

çığını durdurması bekleniyor.
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VİYANA – Avusturya içişle-
ri bakanlığından edinilen 
bilgiye göre, son 24 saat-

te Avusturya genelinde 116 kişiye 
koronavirüs tanısı konuldu.

Avusturya’da bugüne kadar 
726.345 kişiye Kovid-19 testi ya-
pılırken bunların 19.270’i pozitif 
olarak kayda geçti. Hastaların 
17.244’ü sağlığına kavuştu, 711’i 
ise hayatını kaybetti.

Yayımlanan verilere göre en 
çok yeni vaka tespiti Yukarı 
Avusturya eyaletinde yapıldı, 3 
eyalette ise birer vaka görüldü.

Eyaletlere göre tespit edilen yeni 
vaka sayıları:
Burgenland: 1
Kärnten: 1
Niederösterreich: 27
Oberösterreich: 37
Salzburg: 7
Steiermark: 9
Tirol: 2
Vorarlberg: 1

Wien: 31

Yükselen yeni Kovid-19 tanıla-
rı ile aktif vakalar da artmak-
ta. Buna göre en çok aktif koro-
na hastası Yukarı Avusturya’da 
bulunuyor, en az enfekte olan 
kişi ise Vorarlberg eyaletinde 
bulunuyor.

Eyaletlere göre aktif korona has-
ta sayıları:
Burgenland: 19
Kärnten: 18
Niederösterreich: 130
Oberösterreich: 523
Salzburg: 51
Steiermark: 96
Tirol: 40
Vorarlberg: 5
Wien: 433

Tespit edilen yeni koronavirüs 
hastaların yanı sıra hastanede 
olanların sayısı da hafif arta-
rak 94’e yükseldi. Bugün itibari 
ile yoğun bakımda 11 kişi teda-
vi görüyor. (yenivatan.at)

Avusturya’da 
yine 100’ün 

üstünde korona  
vakası tespit edildi

Avusturya 
Dışişlerinden 

Ayasofya 
eleştirisi

Avusturya'da son 24 saatte 116 kişide 
koronavirüsü tespit edildi.

VİYANA- 1934’te  mü-
z e y e  d ö n ü ş t ü r ü l e n 
Ayasofya’nın ibade -

te açılmasının önünü açan 
Danıştay kararı  dünyanın 
gündemine oturdu. Özellikle 
Hristiyan dünyasından gelen 
eleştirilere Avusturya da katıldı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Dışişleri Bakanı Schallenberg, 
“Ayasofya, tarihi ve ihtişamı 
ile UNESCO Dünya Mirası’nın 
önemli bir parçası olarak, bü-
yük bir sembolik değere sahip 
ve Doğu ile Avrupa kültürünü 

birleştiren Boğaz’ın tarihi geliş-
melerini simgeliyor” dedi.

Ayasofya’nın statüsü hak-
kındaki bu kararın büyük bir 
hata olduğunu vurgulayan 
Schallenberg, “Bir müze ola-
rak Ayasofya, tüm kültürlerden 
ve dinlerden milyonlarca in-
sana açıktı. Bugünkü bu statü-
yü kaldırma kararı, Türkiye için 
büyük bir hata ve Avrupa’dan 
uzaklaşma adına atılmış başka 
bir büyük adım” ifadelerini kul-
landı. (yenivatan.at)

Türkiye Yüksek İdare Mahkemesi'nin 
Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararı-

na bir tepki de Avusturya Dışişleri Bakanı 
Alexander Schallenberg (ÖVP)´den geldi. 
Schallenberg, derin üzüntü duyduğunu ve 

kararın Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırdı-
ğını savundu.

Avusturya’dan tatilcilerine uyarı: 
Tatilden sonra maaşınız 

kesilebilir!

VİYANA – Korona nede-
niyle, Avrupa ülkele-
rinden İsveç, Portekiz, 
İngiltere, Gütersloh 

(Almanya),  Batı  Balkanlar, 
Romanya, Bulgaristan veya 
Moldova için en yüksek seviye 5 
ve 6 seyahat uyarısı geçerli. Bu 
ülkelere seyahat edip, hastala-
nan veya izolasyonda bulunan 
herkes, hastalık veya karanti-
na süresi boyunca maaş hakkı-

nı kaybedecek.

Buna sebep ise bu bölgele-
re seyahat yapanların “çok 
ihmalkâr” olması olarak açık-
l a n d ı .  Av u s t u r y a  Ç a l ı ş m a 
Bakanlığı bunu tatilciler için 
bir el kitabında (bmafj.gv.at) 
belirtti.

Uyarı seviyesi tatil sırasında da 
değişebilir

Bakanlığa göre, şu anda salgın 
durumunun istikrarlı olduğu-
na güvenilemediği için, tatil sı-
rasında bir uyarı gelse dahi ma-
aş kesintisi olacak. Bu durumda 
vatana döndükten sonra evi-
ne karantinaya girmek zorunda 
kalanlar bile, maaşlarını bu sü-
re zarfında almaya hakları bu-
lunmayacak.

Öte yandan, seyahat uyarısı ol-

mayan ülkelerde hastalanan ve 
bu nedenle zaman içinde tek-
rar çalışamayanların ücretleri-
ne devam etme hakkına sahip 
olduğu kaydedildi.

Avusturya İşçi Bakanı Christine 
Aschbacher (ÖVP), “ihtiyati ted-
birlere uymaya ve bu süre zar-
fında seyahat uyarı seviyelerini 
özellikle dikkate almaya” çağrı-
sında bulundu. (yenivatan.at)

Yüksek riskli ülkelere seyahat yapan kişiler, olası bir hastalık durumunda maaş kesintisiyle karşı 
karşıya kalabilecek.
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Die Sommerschule 2020 ermöglicht dir als Lehramtsstudent/in 
eines höheren Semesters, aktiv Sprachkenntnisse zu vermitteln: 
Unterstütze Schüler/innen, sammle Erfahrung und profitiere von 
Austauschplattformen und digitalen Coachings. Für deine 
Unterrichtspraxis erhältst du 5 ECTS-Punkte. Jetzt anmelden!

Alle Informationen auf www.sommerschule.gv.at

*bevorzugt höhersemestrige Studierende der Primarstufe oder Sekundarstufe Allgemeinbildung Unterrichtsfach Deutsch.

Dann kannst du
diesen Sommer
richtig punkten.

Sommerschule 2020:
Du studierst Lehramt?*

www.sommerschule.gv.at
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Viyana. Bu ve buna benzer 
Yeni Vatan Gazetesi'nin 
sorularını  Viyana Allianz 

AG sigortanın Viyana Bölge 
Sorumlusu Christian Koch ve 
asistanlarından Türk asıllı Hakan 
Gevher, Allianz Sigorta Acenta 
sorumlusu olarak cevapladı.

Ailemle, arabayla Türkiye’ye 
gitmek istersem, özellikle nele-
re dikkat etmeliyim?

Koch: Genel sigortanız dışında, 
kaza ve Yurtdışında hastalık duru-
mu sigortası (gülüyor) “Büyük Yeşil 
Kartınızı” da unutmamalısınız. 

“Yeşil Kart“ (Grüne Karte) nedir? 

Koch: “Yeşil Kart”(Grüne Karte)  
aynı zamanda Uluslararası 
Motorlu Taşımacılık Sigorta Kartı 
olarak da bilinir ve yurtdışında-
ki motorlu taşıt sorumluluk si-
gortanızın kanıtı olan en önemli 
belgedir. Bazı ülkelere girişte bu 
belgeyi göstermek zorunludur.
Yeşil Kart”(Grüne Karte), hakla-
rınızın genişletilmesi için gerek-
lidir, örneğin Türkiye’nin Asya ta-
rafında, Fas ve diğer taraflarda .

“Büyük Yeşil Kartımı” unutur-
sam ne olur?

Koch: Bulunduğunuz Gümrük 
Kapısında sınır sigortası yaptır-
mak zorunda kalırsınız. Burada 
yapılacak sigortada, sigorta pri-
mi yüksek ama kapsamı dar ola-
cağını hesaba katmalısınız.

“Yeşil Kartımı” nereden alabili-
rim ve fiyatı ne kadar olur?

Ko c h :  G ü ve n i l i r  S i go r t a 
Danışmanınıza başvurabilirsi-
niz, bu konuda Allianz Sigorta 
Acenta  sorumlusu Hakan 
Gevher’e sizlere yardımcı olabilir. 

Bu kartı evinize göndertebilir. Ya 
da çok acilse kendiniz Acenteden 
gidip alabilirsiniz. Çok az sayıda 
sigortanın sağlayabildiği Yeşil 
Kartı  ek olarak Allianz ücretsiz 
veriyor. Hakan Gevher, Allianz  
Sigorta Acente Sorumlusu bu ko-
nuda şunları ifade etti: " Bir tele-

fonunuz yeter, sormak istediğiniz 
tüm soruları memnuniyetle ce-
vaplamaya hazırım. Ayrıca –özel 
bir ipucu vermek isterim - acil bir 
durumda her zaman yanınızda 
bir Avrupa kaza raporu olmasını 
tavsiye ederim. Zararın çözümü-
nü kolaylaştırır. Önlemi önceden 

almak her zaman iyidir." 

Hakan Gevher,
Versicherungskaufmann
Allianz Elementar Vers.-AG
 
Handy: 0676 93 200 41
E-Mail: hakan.gevher@allianz.at

Allianz Sigorta: 
"Türkiye yolculuğunda 

Yeşil Kartınızı unutmayın"
Sınırlar tekrar açılacak ve birçok insan yurtdışına tatile git-
menin özlemi içinde. Ailemle, arabayla Türkiye’ye gitmek 
istersem, özellikle nelere dikkat etmeliyim?
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geçerli olduğunun altı çizildi.

İş Hukuku Avukatları 
önce anlaşamadılar.

Geçen hafta, iş hukuku uzmanla-
rı, iş hukuku kapsamındaki orta-
ya çıkan sonuçlar konusunda 
uyarıda bulundular. İşçi Odaları, 
çalışanlar tatillerini yurtdışında 
uyarı bölgesine yapmış olsalar 
dahi, iş haklarında bir sınırla-
ma yapılamayacağı konusunda 
görüş bildirdi. Diğer iş hukuku 
Avukatları, bu konuda dikkatli 

olunması tavsiye ettiler.

Linz Üniversitesi Çalışma ve 
Sosyal Hukuk Enstitüsü yönetim 
kurulu üyesi Elias Felten, seya-
hat uyarısı bulunan bir ülkede 
enfekte olanların feshedilmeye 
kadar iş hukuku sonuçlarına 
maruz kalabileceğini söyledi.

MS ortağı Avukat Birgit Vogt-
Majarek, seyahat uyarısı olan 
bölgelere yapılan seyahatin ağır 
ihmal olarak sınıflandırıldığı ve 
işverenlerin bile tazminat talep 

edebileceği konusunda uyardı.

Anschober: Sorumluluk 
bilinciyle seyahat etmek

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober 
(Yeşiller Partisi) şu değerlendir-
meyi yaptı: “Nerede ve nasıl tati-
limizi geçireceğimizi iyi düşün-
memiz gerekir. Evet, seyahat 
etmek serbest, fakat sorumluluk 
bilinciyle seçimlerimizi belir-
lemeliyiz. Hiçbir zaman temel 

kuralları unutmamalıyız. Virüs 
burada, tatile gitmedi, bunu 
aklımızdan çıkarmamalıyız,” 
dedi.

Yaz tatilinden önce herkes “ 
Seyahat amacım ne? Gideceğim 
yer riskli bir bölge mi?  sorusunu 
kendine sormalı. Öğrendiğimiz 
hijyen koşullarını   ve mesafe 
kuralını gittiğimiz her yerde 
yurt dışında da uygulamalıyız.. 
Kalabalık ortamlardan uzak dur-
malıyız.. Ağız- Burun Koruyucu 
Maskemiz mutlaka yanımızda 

olmalı. Hiç kimse sorumlu dav-
ranmayı unutmamalı. Viyana 
seyahat ve tropikal tıp uzmanı 
Herwig Kollaritsch’e göre, bah-
sedilen kuralların yerine getiril-
mesiyle, bulaşma riski yüzde 80’i 
önlenebilir.

Salgınların Çernobil’i 
Kalabalıklardır.

Salgınların Çernobil’i kalabalık-
lardır. Bu nedenle kalabalıklar-
dan uzak durun, diyerek uyarı-
da bulunan Herwig Kollaritsch, 
İschgl’le çok iyi öğrendiğimiz 
gibi Seyahat faaliyetleri sonucu 
kalabalık insan topluluklarının 
bir araya gelmesiyle, salgının 
daha geniş insan topluluklarına 
yayılmasının daha kolay oldu-
ğunu belirterek, bu şekilde seya-
hatlerin virüsün yayılma hızını 
artırabileceği konusunda uyarı-
da bulundu. Bazı enfekte olmuş 
bireylerin hastalık belirtisi gös-
termediklerini ama hastalığı baş-
kalarına kolayca bulaştırdıkları-
nı ve bu durumun da hastalığın 
yayılma hızını artırdığı belirt-
ti. Örneğin, kulüplerde, kapalı 
mekânlarda veya birkaç kişinin 
yakın toplantılarında virüsün 
bulaşabileceğini söyledi.

Maria Ecker,  Tüketici 
Bilgilendirme Derneği (VKI) 
Danışma Başkanı, tatile giden-
lerin, alabilecekleri tüketici 
koruma önlemlerini açıkladı. 
Seyahate çıkmadan önce gidi-
lecek yeri çok iyi araştırıp, bilgi 
edinilmesi ve tedbirli gidilmesini 
önerdi.

Uzman,  paket tur rezervasyon-
larının tavsiye etti. Bu seyahat 
programlarında iptal söz konusu 
olunca karşınızda konuşabilece-
ğiniz bir muhatap bulunabildi-
ği, bireysel seyahatler için ise 
bunun pek söz konusu olma-
dığının, bireysel seyahatlerde 
Havayoluyla ayrı, otel ile ayrıca 
uğraşılması gerektiği, hakların 
korumanın daha zor olduğunu 
ve ayrıca Dışişleri Bakanlığına 
seyahat kaydı yaptırılmasını 
önerdiğini ve son olarak da tüke-
ticilerin  ücretsiz seyahat hattı 
olan 0800 201 211 numaradan da 
bilgi alabileceklerini, Avrupa’da 
yapılacak seyahat hakkında bilgi 
Reopen.europa.eu/de adresinde 
alabileceklerini belirtti.( yeniva-
tan.at)

Viyana. Avusturya 
Çalışma Bakanlığı ile 
sosyal taraflar arasın-
da yapılan bir toplan-

tıda, yasal durum şimdilik açık-
lığa kavuşturuldu. Karara göre,  
Covid 19 hastalığına rağmen, 
ücretler yurtdışındaki bir tatil-
den sonra da ödenmeye devam 
etmelidir. Bununla beraber 
yine de dikkat edilmesi gere-
ken bazı noktalar vat.

Bakanlık, Çalışma Odası, 
Ticaret Odası, ÖGB ve 
Sanayiciler Federasyonu ile 
birlikte yapılan görüşmeler 
sonucunda şu karara varıl-
dığı belirtildi: Bir çalışanın 
yurtdışına tatile gittiği ülke-
de, uygulanan yerel korona 
virüsü kurallarına uyması ve 
Korona-19 hastalığına yaka-
lanması durumunda, yurt-
dışında hastalandım, bana 
ödeme yapılmaz endişesine 
kapılmaması gerektiği belirtil-
di. Alınan bu karar Seyahat 
edilecek ülkelere verilen puan-
ları 1-4 arası olan ülkeler için 
geçerli olacağı da belirtildi.

Bakanlıktan yayınlanan yazı-
da şu bilgiler verildi: “Hem 
Avusturya’da hem de yurtdı-
şında tatil yaparken aşağıda-
kiler geçerlidir: Ülkeye özgü 
Covid ihtiyati hükümlerine 
uyursanız, genellikle ücretle-
rin ödenmesinin devam etme-
siyle ilgili herhangi bir sorun 
yaşamayacaksınız.”

Belirlenen “Covid !9 
Kurallarına” uyanlar 

için sorun yok

Çalışma Bakanı Christine 
Aschbacher (ÖVP) Perşembe 
günü Ö1 Morgenjournal gazete-
sine verdiği demeçte şu açıkla-
mayı yaptı:” Bununla birlikte, 

aşırı derecede ihmalkâr davra-
nanların, ücretlerinin sürek-
li ödenmesi ile ilgili sorunlar 
olabilir, örneğin, sahilde bir 
partide içeceğinizi “birlikte 
aynı bardaktan içtiğinizde.”                                                                                                             
Çalışma Odasından gelen yazı-
lı açıklamada, İşverenin yanlış 
davranışı kanıtlamak zorunda 
olduğu belirtildi.

 Çalışma Bakanı yaptığı açıkla-
mada şu bilgileri verdi: ”Daha 
yüksek bir uyarı seviyesinde 
bulunan ülkeye seyahat edil-
mişse durum farklı görünüyor.

Aschbacher açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Çalışan eğer 
uyarı derecelendirmesi beş ya 
da altı olan bir ülkeye seyahat 
eder ve orada hastalanırsa ya 
da karantinaya alınırsa, ücre-
tinin ödenme garantisi yoktur. 
Genel olarak, işveren “yurtdışı 
seyahati yasaklayamaz veya 
işten çıkarılma nedeni olarak 
kullanamaz.” .

Dışişleri Bakanlığı şu anda 
korona virüsü ile bağlantılı 23 
ülke için seviye altı seyahat 
uyarısında bulundu, Bu ülke-
ler şunlar: Mısır, Bangladeş, 
Brezilya, Şili, Ekvator, İngiltere, 
Hindistan, Endonezya, İran, 
Meksika, Nijerya, Pakistan, 
Peru, Filipinler, Portekiz, 
Rusya, İsveç, Senegal, Güney 
Afrika, Türkiye, Ukrayna, ABD 
ve Beyaz Rusya (Belarus). 
Kısmi seyahat uyarıları 
İtalya’nın Lombardı ya Bölgesi 
ve Almanya’nın Kuzey Ren-
Vestfalya eyaleti için de geçer-
lidir.

AK: İşverenler 
“Davranış isteklerini” 

ifade edebilir

Avusturya’da geçirilecek tatil-

de, ücretlerin sürekli ödenme-
si ‘Salgın Yasası’ ile garanti 
edilmektedir. Bakanlıktan bir 
yetkili APA’ya yaptığı açıkla-
mada, Bakanlığın web sitesin-
de belirtilen somut kuralları 
anlatan bir kitapçık olduğunu 
ve kitapçıkta, sadece kuralları 
anlatıldığını, ayrıca kapsayıcı 
bir yasaya gerek olmadığını 
belirtti.  Ayrıca kuralları, her-
kesin anlayabileceği şekilde 
çok somut olarak açıkladıkla-
rının altını çizdi.

İşçi Odaları tarafından yapı-
lan açıklamada, çalışanların 
tatili nerede geçireceklerini, 
işverene söylemek zorunda 
olmadıklarını, fakat seyahat 
uyarı bölgelerinde tatillerini 
geçirdiyseler, geri döndükle-
rinde, İşverene bunu açıkla-
mak zorunda olduklarını, bu 
durumda İşverenin, çalışanın 
bir süre  ‘evde’ ya da ‘ofiste’ 
tek çalışmasını isteyebileceği-
ni, belirtildi. Ancak bu durum-
da dahi iş hukuku kuralları 

Yurtdışı seyahatlerinde dikkat 
edilmesi gereken kurallar
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VİYANA – Avusturya’da 
ilk ücretsiz kreş uygu-
laması Viyana’da başla-

tılmıştı. Başlatılan bu uygula-
madan sonra 30.000 çocuğun 
velisi 6 yaşına kadar ödenme-
si gereken parayı tasarruf etmiş 
oldu. Ücretsiz Kreş uygulaması-
na öncülük eden Viyana’yı ge-
çen yıl Burgenland takip etti.

Viy a n a  B e l e d iye  B a ş k a n ı 
Michael Ludwig (SPÖ) geçen 

yıl  şubat ayında ‘Tam Gün 
Eğitim’ veren okulların da üc-
retsiz olacağı müjdesini ver-
mişti .  2020 Eğitim yıl ında 
Viyanalılar, tam gün eğitim ve-
ren okullara katkı payı ödeme-
yecek. Alınan karar Haziran 
ayı sonunda Mecliste yapı-
lan oylamada SPÖ, Yeşiller ve 
NEOS’un kabul oylarıyla mec-
listen geçmişti. ÖVP, FPÖ ve 
Strache’nin grubu bu oylama-
da ret oyu vermişlerdi.

Bugüne kadar yapılan kat-
kı  her ay 140 Euro’ydu, bu 
da  y ı lda  1 .800 Euro  eder. 
Resmiyet kazanan bu kararla 
birlikte tam gün eğitim veren 
okullara giden 17.000 öğren-
cinin velisi  bu parayı öde -
meyecek. Okulda öğrencile-
re verilen yemek de ücretsiz 
olacak. Her yıl yapılan yeni 
çalışmalarla da tam gün üc-
retsiz eğitim veren okulların 
sayısı artacak.

Yeterli imkân 
sunulmuyor

Avusturya’nın diğer bölgelerinde 
‘Tam Gün Eğitim’ veren okullar 
çok fazla değil. FPÖ iktidarı son 
zamanlarda yatırım için ayrılan 
fonları yarıya indirdi. Somut ola-
rak söylersek 2032 yılına kadar 
750 Milyon Euro’ya indirdiler. Yıl 
olarak söylersek 107 Milyon Euro 
değerinde ayrılan yatırım fonu 53 
Milyona düşürüldü.

Ücretsiz Kreşlerden sonra, 
şimdi de “Tam Gün Eğitim” 

veren okullar ücretsiz olacak

 Viyana’da ücretsiz hizmet veren Kreşlerden sonra, ‘Tam Gün Eğitim’ veren okullar 
da, Viyana Belediye Meclisinde alınan kararla artık ücretsiz olacak. Böylece 17.000 

çocuğun velisi okula ödedikleri parayı tasarruf etmiş olacak.

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE

Immer auf dem neuesten Stand: 
• wko.at/corona-türkce
• wko.at/corona-turkce
• wko.at/corona-tuerkce

Hier fi nden Sie alle aktuellen Informationen der
Wirtschaftskammer zur Corona-Krise auf Türkisch.

Ticaret Odasının Korona kriziyle ilgili tüm açıklamalarını 
Türkçe dilinde burada bulabilirsiniz.

Mehr auch unter wko.at/corona (nur auf Deutsch)
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Kur′an′ı Ker′im Korona Virüsü’ndan beter 
diyen 3. Meclis Başkanı hala görevde?

ifadeleri, bir 
Politikacının ifadeleri 
olarak kabul edilemez

NEOS adına Yeni Vatan Gazetesi’ne 
yazılı cevap veren Avusturya 
Parlementosu Milletvekili Helmut 
Brandstätter şunları ifade et-
ti: “FPÖ Başkanının ifadeleri, bir 
Politikacının ifadeleri olarak ka-
bul edilemez. Avusturya’da din ve 
devlet işlerini birbirinden ayıran 
iyi bir sistemimiz var, bunun güç-
lendirilmesi gerekir. Avusturya 
Parlamentosu 3. Meclis Başkanı 
Norbert Hofer’in Avusturya’da ta-
nınan bir dini topluluktaki tüm 
insanlara hakaret etmesi kabul 
edilemez. Müslüman inancına 
mensup birçok insan ülkemiz için 
her gün çok şey yapıyor. Açık bir 

özür en azından ahlaki olurdu.”

 Ednan Aslan: 
“Parlamento Hofer’e 
bir demokrasi dersi 

vermelidir.”

 Viyana Üniversitesi İslam Dini 
Pedagoji  Teoloj is i  B ölümü 
Öğretim Üyesi Profesör Doktor 
Ednan Aslan, Norbert Hofer’in 
konuşması üzerine düşünceleri-
ni şu şekilde ifade etti: “Avusturya 
Cumhuriyetin Parlamentosu 3. 
Meclis Başkanından daha fazla 
sorumluluk sahibi olması ve top-
lumu ayrıştırmak için dinleri kar-
şı karşıya getirmemesi beklenir-
di. Bay Hofer, din eleştirisinde 
bulunabilmesi için din konusun-
da yeterliliğe ve derin bilgiye sa-
hip olması gerekir, gördüğümüz 
kadarıyla bu bilgilere sahip değil. 
Dinin eleştirisi, bilgiyi ve eğitim-
sel hedefleri ve her şeyden önce 
demokratik bir zihniyet gerektirir. 
Farklı inançların bir arada yaşadı-
ğı bir toplumda laik bir politika-
cı, dini siyasete alet etmemelidir. 
Dinler seküler politikanın konusu 
haline gelirse, çoğul-seküler bir 
toplumun temelleri geri dönül-
mez bir şekilde bozulur. Bay Hofer 
siyasi geleceğinin sorumluluğunu 
kendisi almıyorsa Parlamento so-
rumluluğu almalı ve Bay Hofer’e 
bir demokrasi dersi vermeli, laik-
demokratik bir toplum olarak din-
lerin siyasallaşmasına ya da din-
lerin bölünmesine müsamahamız 
olmayacağına kendisine göster-
melidir.”

 Avusturya-Azerbaycan Ticaret 
Birliği: “Hofer, tüm sınırları aştı 
ve artık 3. Meclis Başkanı görevi-
ni yapmaya layık olmadığını gös-
terdi.”

A v u s t u r y a - A z e r b a y c a n 
Ticaret Birliği Başkanı Yardim 
Güneş’te Avusturya Cumhuriyet 
P a r l a m e n t o s u  3 .  M e c l i s 
B a ş ka n ı n ı n  Ko ro n a  Vi r ü s- 
Kuran karşılaştırması konu-
sunda şok olmuş. Konuyla ilgi-
li düşüncelerini şu şekilde ifade 
etti: ”Söylediği sözlerle 3. Meclis 
Başkanı, sınırları çok aşmış ol-
duğunu göstermiştir, görevinde 
kalmamalıdır. Bu toplumun en 
üst makamında görevli bir kişi, 
bizi Korona Virüs ya da Parazit 
olarak görüyorsa, biz bu toplum-
la niye kaynaşalım ki?”

ALEVİ: “Bu bir din eleşti-
risi değil. Bu sadece tah-
rik değil, aynı zamanda 

bir dini topluluğun genel 
olarak şeytanlaştırılması-

dır da.”

 Avusturya Devleti tarafından res-
mi olarak tanınan Dini Topluluk 
Alevi İnançBirliği Basın Sözcüsü 
(ALEVI) düşüncelerini şöyle ifa-
de etti: “Önemli görevlerde bu-
lunan politikacılar, söyledikleri 
her kelimeye çok dikkat etme-
lidirler.Meclis Başkanı Norbert 
Hofer’in söyledikleri kabul edile-
mez. Böyle bir din eleştirisi olmaz. 
Bu ifadeler sadece bir tahrik ola-
rak görülemez, aynı zamanda bir 
dini cemaatin genel olarak şey-
tanlaştırılmasıdır. Biz, bu ifade-
lerinden sonra Hofer’in 3. Ulusal 
Meclis Başkanlığı görevini yapa-
mayacağına inanıyoruz. 3.Ulusal 
Meclis Başkanının bu sözleri 
Avusturya’da bir arada yaşam için 
bir tehlikeli ifadelerdir.”

DERSIM Viyana –Doğa 
Derneği: “Çok endişe ve-
rici bir durum ve hiç güzel 

değil.”

Viyana Dersim Doğa Derneği 
Başkanı Kemal Soylu’nun ko-
nuya ilişkin ifadeleri şunlar: 
” Her türlü ırkçılığa ve kök-
ten dinciliğe karşıyız. Suçlu- 
Kurban – ya da tersi Avusturya 

Parlamentosu 3. Meclis Başkanı 
tarafından tersine çevrilme-
si çok endişe verici bir durum. 
Ulusal  Meclisin 3.  Başkanı 
Norbert Hofer, eleştiri adı altın-
da bir inancın taraftarlarını ve 
onların kutsal kitaplarını Virüs- 
Parazit (Hastalık:Korona- Virüs) 
benzetmesiyle insanlıktan çı-
kardı karaladı sonra da toplum 
içinde kendini kurban ilan etti. 
Bu, bizim bildiğimiz, takdir et-
tiğimiz ve sevdiğimiz huzurlu 
Avusturya kültürüne veya an-
layışına da uymuyor. Mağdur 
suçlu ya da suçlu mağdur, suç-
lu- kurban ya da tersi ve Kurbanı 
suçlamak bir olayı anlatmak 
için kullanılır, bir saldırıda su-
çu kurbanda aramayı ifade 
eder. Avusturya Parlamentosu 
3. Başkanı tam da bunu yapı-
yor. Çok endişe verici bir du-
rum ile karşı karşıyayız. Çok 
ciddi bir şekilde takip edilme-
li. Saman altı edilmesine mü-
sade edilmemeli. Demokratik 
kurallar çerçevesine takip edil-
meli. Avusturya’da (İbizza – 
Videosundan sonra) hep “Bir 
daha asla” veya “ Biz böyle de-
ğiliz,” diyoruz. Güzel ve doğ-
ru. Avusturya Cumhuriyetinin 
çizgisinin net olmalı ve onun 
Avusturya Parlamentosu 3. 
Meclis Başkanlığı görevinden 
alıp, onunla arasına mesafe 
koyması gerekir.”
( yenivatan.at) 

Vi y a n a ( y e n iv a t a n . a t ) .  
Avusturya Parlamentosu 
3. Meclis Başkanı ve aşırı 

sağcı FPÖ Partisi Lideri Norbert 
Hofer, 16 Haziran Salı günü 
Viyana Viktor-Adler- Markt böl-
gesinde yaptığı konuşmada, ke-
limesi kelimesine şunları ifade 
etmişti: ”Korona’dan korkmu-
yorum, Kuran korona’dan da-
ha tehlikelidir.” Daha sonra bu 
sözlerini oe24tv´da, “Ağzımdan 
kaçmadı bilinçli bir şekilde söy-
lediğim”  sözleri ile tasdik eden 
Hofer bununla kalmayıp ken-
disine müslümanlar tarafından 
tehdit geldiğini Red Bul’un sahi-
bine ait Servus TV’de , ” İnşallah 
tüm müslümanlar beni tehdit 
eden müslümanlar gibi terörist 
değildir” diyerek müslümanla-
ra karşı toptan ikinci bir çirkin 
yakıştırma, aşağılama. kışkırt-
ma ve iftirada bulunması dikkat 
çekti.

Nasıl ve niçin entegre
 olsunlar?

En sonda sorulması  gere -
ken soruyu ilk başta soralım; 
Avusturya Cumhuriyet’inin  3. 
Meclis Başkanı gibi en üst ma-
kamlarından birini işgal eden 
bir kişi, Avusturya’da yaşayan 

müslümanları veya Türkler’i 
“insan kimliğinden çıkarıp”  
(Entmenschlichung) Korona 
Virus gibi bir hastalık yayan 

ölümcül ve bulaşıcı bir parazite 
benzetmesinden sonra nasıl ve 
niçin entegre olsunlar?

Nazi üslubu-Nazidiktion

Avusturya´da  birçok sivil top-
lum örgütü ve dini alandan ge-
len insanlar Parlamentosu 3. 
Meclis Başkanı Norbert Hofer’in, 
Korona Virus-Kur’an benzet-
mesini “Nazi üslubu” bir ko-
nuşma  olarak değerlendirip, 
sert eleştirilerde bulundular. 
Ayrıca  Yeşiller Partisi ve ÖVP 
Norbert Hofer’i istifaya davet et-
ti. SPÖ pek sesli olmayan eleş-
tirilerde bulundu. Protestan ve 
Katolik Kiliseleri ile İsrail Kültür 
Cemiyeti(IK), Hofer’in ifadelerini 
sesli bir  şekilde  sert eleştirdiler.

Söylenenler örtbas edilme -
den, şu soruyu sormalıyız:” 
Avusturya asıllı Hitler’in başın-
da bulunduğu kısa adı NSDAP 
“Nasyonal Sosyalist  Alman 
İşçi Partisi” Yahudilere kar-
şı Virus ve Parazit benzetme-
sini kutsal kitapları Talmud ve 
Tevrat üzerinden yaparak tarih-
de en büyük organize soykırı-
ma yol açmıştı.  Norbert Hofer 
bu Nazi üslubuyla( Nazidiktion), 
Avusturya Parlamentosu 3. 
Meclis Başkanlığı görevini sür-
dürebilir mi?”  Bu soruyu çeşit-
li kesimlere sorduk. Yeni Vatan 
Gazetesi bu konuda farklı görüş-
leri toparladı.

NEOS: FPÖ Başkanının 

Avusturya'nın Aşırı sağcı FPÖ Partisi lideri Norbert Hofer, “Nazi üslubuyla”  Avusturya 
Parlamentosu 3. Meclis Başkanlığı görevine devam edebilir mi?

© WIKIPEDIA/ Franz Johann 
Morgenbesser
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Vİ YA NA  –  Viya n a’n ı n 
Favoriten bölgesinde ar-
tarak devam eden şiddetli 

gösteriler hakkında açıklama yapan 
Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz (ÖVP) “Avusturya’da, özellik-
le Viyana’da, diğer ülkelerdeki gibi 
sokaklarda şiddetin resmini istemi-
yoruz.” dedi. Viyana’nın çeşitli böl-
gelerinde günlerdir süren şiddetli 
gösteriler hükümeti daha sert ön-
lemler almaya itti. Konuyla ilgili ra-
hatsızlığını dile getiren Avusturya 
Başbakanı Sebastian Kurz (ÖVP), 
çatışmalarda yaralıların olduğu ve 
birkaç tutuklamanın gerçekleşti-
ği gösterilere karşı sorumlu bakan-
lardan daha sert ve etkili önlemler 
geliştirmelerini istedi. Bu önlemler 
arasında, polisin, ayaklanmaların 
destekçilerine karşı harekete geç-
mesi de yer alıyor.

Birkaç gündür süren ve şiddeti git-
tikçe artan gösterileri durdurmak 
için Viyana Anayasa ve Terörle 
Mücadele Devlet Dairesi (LVT), 
İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
(ÖVP) adına ilgili tüm Türk dernek-

lerinin temsilcileri ile bir görüşme 
yapmıştı. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Nehammer, “Anayasanın 
Korunması Ofisini destekçile-
ri araştırması için görevlendirdim 
ve burada tekrar tekrar bahsedi-
len derneklerden en üst düzeyde 
iş birliği yapmasını da talep ediyo-
rum.” dedi.  “Ayrıca polis, gerekti-
ğinde müdahale edebilmeleri için 
Viyana ve diğer şehirlerdeki kritik 
noktalarda artan mevcudiyet gös-
terecektir.” sözleriyle açıklamala-
rına devam eden İçişleri Bakanı 
Nehammer, “Avusturya sokakla-
rındaki Türk çatışmalarını çözme-
ye çalışırken hiçbir anlayışım yok. 
Polis, ülkemizdeki temel hak ve öz-
gürlüklerin koruyucusudur ve şid-
detli ayaklanmalar ve yasa ihlal-
lerinde tüm sonuçlarıyla hareket 
edecektir.” dedi.

K o n u y l a  i l g i l i  F e d e r a l 
Başbakanlık’tan gelen me -
sajda ise, Türkiye’nin Viyana 
Büyükelçisinin de süreçlere dahil 

edilmesi gerektiği dile getirildi ve 
Büyükelçi Ozan Ceyhun pazarte-
si günü bir konuşma yapmak üze-
re Dışişleri Bakanlığı’na davet edil-
di. Hükümet, bu adımın artan bir 
etki yaratmasını bekliyor. Federal 
Hükümet ayrıca Viyana ile kentin 
şiddeti önlemek için ne gibi katkı-
lar sağlayabileceği konusunda gö-
rüşmelerde bulunuyor.

Çarşamba gününden bu yana, Kürt 
göstericileri ile Türk karşıt gösteri-
cileri arasında Viyana Favoriten´de 
tekrar tekrar yaşanan şiddetli ça-
tışmalarda ciddi oranda yaralan-
malar, tutuklamalar ve maddi ha-
sar meydana geldi. Cumartesi 
günü, bir polis ekibi eşliğinde Kürt 
ve solcu eylemcilerin gerçekleştir-
diği ortak mitinginde ise büyük bir 
olay yaşanmadı.

Hükümetin Siyasal İslam çalışma-
ları yeniden gündemde

Turkuaz-Mavi hükümeti dönemin-

de ilan edilmiş ve şu an Turkuaz-
Yeşil hükümet programına de-
mirlenmiş olan siyasi İslam’ın 
Dokümantasyon Merkezinin bu 
yaz çalışmaya başlaması bekleni-
yor. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Entegrasyon Bakanı Susanne Raab 
(ÖVP), “Bu, siyasi İslam’ın aşırılık 
yanlısı ideolojisinin temelini oluş-
turan ağları bilimsel olarak incele-
mektir.” dedi. (yenivatan.at)

Kurz: Sokaklarda 
şiddetin resmini 

istemiyoruz
Avusturya Hükümeti 

Viyana´da 
Çarşamba günün-

den bu yana devam 
eden gösterilerde 

sol Kürt yanlısı 
gruplarla aşırı mil-
liyetçi Türk grup-

lar arasında çıkan 
çatışmalara sert 
tepki gösterdi ve 

yeni önlemler alına-
cağını duyurdu.

Telefonisch: 02742/9005    
(Montag bis Freitag 7.00—19.00 Uhr, Samstag 7.00—14.00 Uhr)

Per Mail: buergerbuero.landhaus@noel.gv.at

Online-Terminbuchung für ausgewählte Leistungen und alle Informationen  
unter www.noe.gv.at/terminbuchung

Telefonisch: Die Vorwahl Ihrer zuständigen Bezirkshauptmannschaft plus 9025/26800  
(Montag bis Donnerstag 7.30—15.30 Uhr, Freitag 7.30—12.00 Uhr)

Per Mail: an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft  
unter www.noe.gv.at/terminbuchung
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Einhaltung der Mindestabstände 
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Eine Information des Landes Niederösterreich

Weitere Informationen unter: 
www.noe.gv.at  |    Unser Niederösterreich  |     @niederösterreich
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Wir sind wieder persönlich für Sie da: In allen Bezirkshauptmannschaften  
und im Amt der NÖ Landesregierung. Im Interesse Ihrer und unserer  
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Berlin. 2000 senesinden 
sonra Almanya’dan izin 
almadan yeniden Türk 

vatandaşlığına geçen Türk kö-
kenli Alman vatandaşlarının 
vatandaşlığını iptal etmeye 
hazırlanıyor.

Sözcü gazetesinde yer alan ha-
bere göre Kuzey Ren Vestfalya 
Vatandaşlık Dairesi, bu du-
rumda olanlara mektup gön-

dererek iptal kararını bildirdi.

Almanya,  vatandaşlık  bi l-
gilerini ise Türkiye’den al-
dı. Almanya’da yasalara göre 
Alman vatandaşlığına geçmek 
için önce Türk vatandaşlığın-
dan çıkmak gerekiyor.

Geçmişte birçok kişi Alman 
olabilmek için Türk vatandaş-
lığından çıktı. Alman olduk-

tan sonra ise Alman yasala-
rına aykırı olmasına rağmen 
gizlice yeniden Türk vatanda-
şı oldu.

Yıllardır bilinen bu duruma 
Türk makamları göz yumarken 
Alman makamları haberdar 
olduğunda derhal müdaha-
le edip Alman vatandaşlığını 
iptal ediyorlar. Alman vatan-
daşlığını kaybedenlerin yeni-

den vatandaşlık için başvuru-
da bulunması gerekiyor.

VİYANA –  Gözlem ve da-
nışma merkezi ZARA, bu 
nedenle personelini artır-

mak istediğini ve kitle fonlaması 
projesi başlattığını açıkladı.

ZARA’da, artan sayılar ırkçı kış-
kırtma, hakaret ya da sözlü ta-
cizin mutlak sayılarda biriktiği 
gerçeğine atfedilmezken, ak-
sine, artık günlük yaşamda ve 
internette nefret ve kışkırtma-
yı kabul etme isteği değil, bunu 
bildirme isteği olduğu vurgulan-
dı. ZARA sözcüsü Meike Kolck-
Thudt, “Black Lives Matter” ha-
reketi sırasında ve ABD’de ve 
başka yerlerde ırksal olarak mo-
tive edilen polis saldırılarından 
sonra bu durumun gerçekleştiği-
ni söyledi.

“Buzdağının görünen 
ucundan daha fazlası”

ZARA genel müdürü Caroline 
Kerschbaumer ise “Şimdi buzda-
ğının ucundan ilk kez biraz da-
ha fazlası gözüküyor. Halkçılık 
bilinci ve ırkçılık olgusuna yö-
nelik medyanın ilgisinin artma-
sı nedeniyle, şu anda normalden 
daha fazla olay bildirildi. ” sözle-
ri ile durumu doğrulardı.

Öte yandan raporlamaların ola-
ğan kalitede işleyebilmek için 
ZARA’nın uzun vadede daha faz-
la danışmana ihtiyacı olduğu 
kaydedildi.

ZARA, aynı zamanda ırkçılığa 
karşı ulusal bir eylem planı ta-
lep ederken, sorumluluğun sa-
dece siyasette değil her alanda 
olması gerektiği ve değişikliğe 
gidilmesi gerekildiği vurgulan-
dı. Örnek olarak ise eğitim siste-
mi ve iş alanlarında yaşanan ırk-

çılık vakaları verildi.

Çoğu bildiri İnternet ile 
alakalı

Temel olarak, ZARA yıllardır 
Avusturya’da ırkçı olaylarda ar-
tış kaydetti. 2019 yılında ZARA’ya 

yıl boyunca yaklaşık 2.000 olay 
bildirildi. Beş rapordan üçü ise 
İnternet’le ilgiliydi.

Derneğe göre bir çok sayıda bildi-
rilmemiş vaka var. Sonuçlardan 
korkulduğu için özellikle polisle 
alakalı olaylarda insanların ko-

nuşmamayı seçtiğini kaydeden 
ZARA, AB Temel Hakları Ajansı 
(FRA) tarafından Viyana’da ya-
pılan daha önceki bir araştırma-
ya göre, tüm ırkçılık vakalarının 
sadece yüzde 14’ü kayda geçiyor. 
(yenivatan.at)

Almanya’dan inanılmaz 
karar! 1 milyon Türk’ün 

vatandaşlığı iptal ediliyor
Almanya, 2000 senesinden sonra izinsiz olarak Türk vatandaşlığı alan 
Alman vatandaşlarının vatandaşlığını iptal etmeye hazırlanıyor. Bazı 

kesimlerce karar Ayasofya misillemesi olarak değerlendirildi.

Irkçılık karşıtı derneği ZARA, Haziran ayında daha önce hiç olmadığı kadar 
çok sayıda ırkçı şikayet aldığını kaydederek, bir ayın içinde toplamda 500 

şikayet geldiğini yayımladı.

Üzücü rekor: Bir ayda 
500 ırkçılık raporlandı
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ÖGK’den ücretsiz 
check-up fırsatı

Avusturya Sağlık 
Sigortası Fonu (ÖGK), 
ÖGK ile sigortalı olan 
ve daha önce hiç sağlık 
taraması yaptırma-
mış veya uzun süredir 
yaptırmayan kişileri 
önleyici tıbbi muayene 
yapmaya davet ediyor.

Önleyici tıbbi muayene-
nin bir parçası olan sağ-
lık taraması, incelenenle-

rin genel sağlık durumu hakkında 
önemli bilgiler sağlar. Bu şekilde 
kronik hastalıklar erken bir aşa-
mada tanınabilir ve uygun önlem-
ler alınarak olası risk faktörleri 

en aza indirilebilir. Önleyici tıbbi 
kontroller 18 yaşın üzerindeki her-
kes tarafından yapılabilir. Genel 
olarak sağlık taraması 40 yaş al-
tındakiler için 3 yılda bir, 40 yas-
tan itibaren ise 2 yılda bir önleyici 
tıbbi kontrolün bir parçası olarak 
önerilmektedir. Bu önleyici tıbbi 

kontrol, son sağlık taramasının bir 
yıldan uzun bir süre önce yapılmış 
olması kaydıyla, 18 yaşın üzerin-
deki herkes tarafından kişisel bir 
davet olmadan da alınabilir.

Önleyici tıbbi kontrol, ilgili sözleş-
mesi olan tüm yerleşik doktorlar-

dan ve ÖGK sağlık merkezlerinden 
talep edilebilir. Tıbbi check-up hak-
kında genel bilgi için pazartesiden 
cumaya 08: 00-18: 00 arası ücretsiz 
servis hattı (0800 501 522) mevcut-
tur. Bir sağlık merkezinde muayene 
istenirse, sigortalı randevuyu doğ-
rudan Servis Hattı üzerinden ya-
pabilir. Sağlık taraması sırasında 
E-kart mutlaka yanınızda bulundu-
rulmalıdır. Sunulan tüm hizmetler 
50 yaş ve üstü herkes için geçerli-
dir: Önleyici tıbbi muayenenin bir 
parçası olarak kolon kanseri tara-
ması yapma fırsatını değerlendirin. 
(yenivatan.at)

ADVERTORIAL/ILAN

VİYANA  – Avusturya 
İçişleri Bakanı Karl 
N e h a m m e r  ( ÖV P ) , 
Türkiye gizli istihbaratı-

nın Viyana’daki gösteriler sırasın-
da çıkan olaylara katıldığına dair 
işaretler gördüğünü öne sürerek, 
bu iddiasını destekleyecek kanıt-
ları cuma günü (yarın) kamuoyu-
na aktaracağını söyledi.

Türk gizli servisinin dahil olup 
olmadığını araştırmak için özel 
bir komisyon oluşturulduğunu 
aktaran Nehammer, Anayasayı 
Koruma Dairesi’nin de soruştur-
malarda yer aldığını duyurdu. 

Nehammer, kameralarını yalnız-
ca PKK yandaşları ve solcu eylem-
cilerin gösterilerine odaklanan 
“dokümantasyon ekiplerinden” 
bahsederek, hedeflenmiş “askeri 
örgütlü yıkıcı eylemlerin” de bel-
gelendiğini öne sürdü.

– Polisi gösteriden uzaklaştırmak 
için hedeflenen strateji uygulandı

“Görünüşe göre amaç, polis güç-
lerini parçalara ayırmak ve da-
ha sonra Kürt gösterisine saldır-
mak için başka yerlerde yeni odak 
noktaları oluşturmaktı.’’ diyen 
Nehammer, cuma günü daha faz-

la ayrıntı açıklayacağını duyurdu.

Türk gizli istihbarat servisinin 
olaylara karıştığının tespit edilme-
si durumunda, bunun hoş görül-
meyeceğini ifade eden Nehammer, 
geçtiğimiz hafta sonu olaylar hak-
kında yorumda bulunmuş ve 
Türkiye’den olaylara müdahale 
edildiğine dair şüphelerinin oldu-
ğunu açıklamıştı.

Nehammer, ayrıca paralel toplum-
lara karşı erken uyarı sistemi ve si-
yasi İslam için dokümantasyon 
yerinin oluşturulacağını belirtti. 
(yenivatan.at)

Bir polisin siyahi 
bir gence 'zenci' 

ifadesi kullandığı 
iddia edildi.

VİYANA – Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da bir 
metroda çıkan gerginli-

ğe müdahale eden polislerin, 
olaya karışan 16 yaşındaki siya-
hiye “zenci” ifadesini kullandı-
ğı iddia edildi.

Avusturya kamu yayıncı kuru-
luşu ORF’nin haberinde, ön-
ceki gün metroda bir kişinin 
16 yaşlarındaki 3 gence saldır-
ması üzerine olay yerine gelen 
polislerin, mağdurlardan siya-
hi gence art arda “zenci” dedi-
ği öne sürüldü.

Siyahi gencin sosyal medya he-
sabından konuya ilişkin yaptığı 
paylaşıma da yer verilen haber-
de, olaya çok sayıda yolcunun 
da şahit olduğu ifade edildi.

Basında yer alan haberler üze-
rine Viyana polisinden yapılan 
açıklamada, konunun her yö-
nüyle incelendiği, bu tür davra-
nışlara hiçbir şekilde müsama-
ha gösterilmeyeceği belirtildi. 
(Anadolu Ajansı)

Avusturya’da 
polise ırkçılık 

suçlaması

Nehammer’dan “Türk Nehammer’dan “Türk 
istihbaratı, Viyana’daki istihbaratı, Viyana’daki 
olaylı gösterilerde rol olaylı gösterilerde rol 

aldı” iddiasıaldı” iddiası
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Yeni Vatan Gazetesi: Hoş geldi-
niz Şafak hanım. Viyana’da 
doğdunuz tipik bir işçi göçmeni 
ailesinin birinci nesil evladısınız. 
Hem meslek sahibi  olarak 
çalışıyorsunuz hem de yıllardır 
milletvekilisiniz.  Almancaya ve 
Türkçeye vakıfsınız. Kendinizi 
nereli hissediyorsunuz?

Şafak Akçay:  (Gülerek) Ben 
büyük bir tutkuyla Viyanalıyım. 
Hayatım birçok dili konuşuyor. 
A m a  ka l b i m  Viya n a c a .  4 6 
yaşındayım.  Evl iy im ve  19 
yaşında bir kızım var. Viyana’da 
doğup büyüdüğüm için kendimi 
burada evimde gibi hissediyo-
rum. Bu benim ailemin geldiği 
sevdiğim ülke olan Türkiye’yi 
unuttuğum anlamına gelmeme-
li  elbette,  aksine beni  ben 
yapan değerlerin toplamıdır 
geçmişim. Bizler yani 2.  ve 
3. kuşak farklılıklarımızla – 
Kültür, Din, Dil, Mutfak –  bu 
şehri  zenginleştirdik.  Artık 
Viyana şehrinin bir parçasıyız 
ve sorumluluklarımızın bil-
incine  var ar ak hareket  et-
meliyiz. Göçmen Viyanalıların 
– Göçmen Viyanalılarla bizleri 
kastediyorum- çalışmaları ol-
madan bugün bizim tanıdığımız 
Viyana olmazdı. Viyana çok 
kültürlü bir şehir ve bundan da 
gurur duymalıyız. Ayrıca çok 
kültürlülüğün önemli olduğunu 
düşünüyorum ve Viyana’da 
yaşayan herkesi sosyal hayata 
katılmaya ve böylece sosyal 
yaşamı zenginleştirmeye teşvik 
etmek istiyorum. Gücümüz bir 
arada birlikteliğimizden geli-
yor. Her birimiz farklı yerlerden 
geldik, fakat şimdi buradayız, 
birbirimizi dikkate alarak ve 
karşılıklı yardımlaşarak ortak 
bir gelecek için çaba göstermel-
iyiz.

Yeni Vatan Gazetesi: Aileniz kaç 
yıllarında Viyana’ya geldi, hangi 
okullara gittiniz? SPÖ Partisine 
kaç yıllarında üye oldunuz? 

Şafak Akçay:  Annem ve babam 
70’li yıllarda misafir işçi olarak 
Viyana’ya gelmişler ve şimdi on-
lar da Avusturyalı. İlkokuldan 
sonra Ticaret Lisesine gittim 
ve mezun oldum. Tüm aileleri 
çocuklarını özellikle meslek 

liselerine yollamalarını tavsiye 
ediyorum. 1993’den beri vergi 
danışmanlığı merkezinde mu-
hasebeci olarak çalışıyorum. 
1996 tarihinde SPÖ’ye üye ol-
dum, Kasım 2001 ile  2013 tari-
hleri arasında ikinci Viyana 
Leopalstadt’ ta Bölge Meclis Üyesi 
olarak seçildim ve görev yaptım. 
Kasım 2013’den günümüze ka-
dar Viyana’da Eyaleti Belediye 
Meclis üyesi ve Eyalet Meclis 

üyesiyim.  SPÖ – Leopoldstadt 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 
LO-Viyana Entegrasyon sözcüsü, 
SPÖ – Leopoldstadt Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görev-
lerim arasında.

Yeni Vatan Gazetesi: Neden SPÖ 
Viyana’yı seçtiniz? Niye ÖVP 
veya Yeşiller Partisi değil?

Şafak Akçay: Çünkü SPÖ, Sosyal 

Adalet i  savunuyor.  Bunun 
anlamı da; eğitim, iş, bilgi ve 
katılım başta olmak üzere tüm 
sosyal malların adil dağılımı 
demektir. Aynı zamanda sosyal 
konut, büyük toplu taşıma ağı, 
gaz ve elektrik arzı, çöp imhası, 
kültürel kurumlar, hastaneler, 
vb. tüm her şeyin toplumun hiz-
metinde olmasıdır. Yani hizmet 
önemlidir, kâr değil. Neoliberal 
ve muhafazakâr güçler, bu ka-
mu hizmetlerini sürekli olarak 
öz e l l e ş t i r m eye  ve  b ö yl e ce 
birkaç kişinin kâr çıkarlarına 
ulaşt ı rmaya çal ış ıyor.  SPÖ 
Viyana her zaman özelleştirmeye 
karşı çıktı. Yani enerji arzı, 
toplu taşıma ve ayrıca 220.000 
Belediye konutları kamunun 
elinde, yani Viyana sakinlerinin 
elinde. Böylesi de doğru olandır. 
Kamu hizmetlerinin kamu yönet-
imi yoluyla korunması sosyal 
adaletin en etkili aracıdır.

Yeni Vatan Gazetesi: Viyana 
şehrini diğer şehirlerden ayıran 
nedir ve sizin bir siyasetçi olarak 
amaçlarınız nedir?

Şafak Akçay:  Viyana gibi büyük 
bir şehrin farklı tarihlere, deney-
imlere ve yaşam biçimlerine sa-
hip çeşitli insanları birleştirdiği 
bir gerçektir. Fakat maalesef 
çoğu zaman bir arada yaşayan 
insanların farklı kültür ve ge-
lenekleri ön plana çıkartılıyor. 
Oysaki  toplulukların ortak 
noktalarını ön plana çıkartmak 
ço k  d a h a  ö n e m l i d i r.  Tü m 
Viyanalılar, şehrin olabildiği 
kadar başarılı olması için büyük 
katkıda bulunuyorlar. Benim için 
toplumu “siz” ve “biz” olarak 
ayırmak değil, herkesi harekete 
geçiren ve herkesi bir araya ge-
tiren bir politika yapmak daha 
önemli. Viyana Belediyesi’nde 
“ Eğitim”, “Dil”, “Bir arada 

yaşamakla” ilgili yaptığımız 
tüm projelerin amacı, insanları 
bir araya getirmek, diyalog 
kurmalarını sağlamak ve ön 
yargıları ortadan kaldırmaktır. 
En önemli önlemlerden biri 
Almancayı öğrenmektir. Fakat 
Dil öğrenmek de tek başına 
yeterli değil. Bu nedenle işgücü 
p iy a s a s ı n ı n  ge l i ş t i r i l m e s i 
i ç i n  ö n l e m l e r  a l ı n m a s ı n a 
ve çalışanların vasıflarının 
geliştirilmesini istiyoruz. Çünkü 
Viyana’da insanların en baştan 
itibaren kendi ayakları üzerinde 
durmayı başarıp potansiyell-
erini ortaya koyabilmek için ge-
rekli imkâna sahip olmaları çok 
önemli. Toplumdaki sosyal il-
erlemenin anahtarı “Eğitimdir.”

YVG: Bu amaca ulaşmak için 
neler tavsiye ederseniz?

Akçay: Birbirimizle kavga et-
mek ve grupları karşı karşıya 
ge t i r m e k  ye r i n e ,  d iyo r u m 
k i  ge l e ceğe  e ş i t  ş a r t l a rd a 
hazırlanarak, karşılıklı birbir-
imizden bir şeyler öğrenerek, 
birbirimize saygı duyarak, birbir-
imizi tanıyarak geleceğe gidelim. 
Ancak bu şekilde davranırsak 
dayanışmaya dayalı bir toplum 
olarak kalabiliriz, çünkü bir ara-
da durmak ve dayanışma göster-
mek başarılı bir geleceğe giden 
yoldur. İnsan Hakları konusun-
daki net duruşumuzu belirtmek 
istiyorum. Çünkü insan hakları 
Viyana’daki siyasi kararlarımızın 
temelini  oluşturuyor.  Yani 
Viyana’yı bir bütün olarak in-
san hakları  i lkelerine göre 
şekillendiriyoruz. Ve bu ilkeler 
herkes için insan haklarını ga-

ranti ediyor. İlkelerimiz aynı za-
manda ‘Ayrımcılık’ yapmamayı, 
‘Eğitim Hakkını’ , ‘siyasete ve 
yönetime’ katılım ve kaynaşma 
hakkını da garanti ediyor.

YVG: Bu konuyu biraz açar 
mısınız?

Akçay: 19 Aralık 2014’te Viyana 
Eyaleti Meclisi´nde belirlediğimiz 
“Viyana – İnsan Hakları Şehri” 
d e k l a r a s yo n u  i l e  k o n u y u 
nasıl yorumladığımızı ortaya 
koyarak bir örnek oluşturduk. 
Viyana Şehri olarak günlük 
çalışmalarımızda, ilkelerimizle 
ölçülmek istiyoruz. Bir yan-
dan Viyana’da yüksek insan 
hakları standartlarını güvence 
altına almak, diğer yandan da 

Viyana’nın aydınlık uluslararası 
etkisini, insan hakları açısından 
genişletmekle ilgileniyoruz. 
Şehrimiz, Kadın hakları, cin-
siyet eşitliği ve çocuk hakları 
alanlarında öncü rolüyle özellikle 
belirgindir. Bununla gurur duyuy-
orum. Bununla birlikte, insan 
haklarının çeşitli kesitleri olduğu 
gerçeğini gözden kaçırmamalıyız, 
çünkü insan hakları sadece ente-
grasyon alanını değil, aynı za-
manda hareket özgürlüğü, sağlık, 
sosyal konuları, eğitim, çevre ve 
barınma alanlarını da kapsar. 
Özetle, insan haklarının hepi-
mizi ilgilendirdiğini vurgulamak 
isterim, sivil cesaretle, eşitsizlik, 
adaletsizlik ve ayrımcılığa karşı 
cesaretle karşı durulmalı. Tek 
evrensel değer sistemi olan “in-
san hakları” nı sorgularsak her-
hangi bir sorunu çözemeyiz, 
çünkü bu durumda tüm hukuk 
sistemimizi tartışmaya açmış 

oluruz.  Sorunları kısaltarak, 
cezalandırarak, kısıtlayarak, 
açlıkla çözemezsiniz. Sorunları 
birbirimize karşı açık olmak-
la, birbirimizi kabul ederek, 
konuşarak ve nefrete, kışkırtmaya 
karşı, kadın düşmanlığına karşı, 
tecavüze ve ırkçılığın her türüne 
karşı durarak çözebiliriz. Yalnızca 
birlikte karşı koyabilirsek tüm 
insanların onurunu koruyabiliriz.

YVG: Geçtiğimiz haftalarda 
onuncu Viyana Favoriten’de 
meydana gelen olaylar hakkında 
görüşleriniz nedir? Viyana 
Şehrini yöneten SPÖ Partisi 
yıllardır uyum için herkesten to-
planan vergiler üzerinden uyum 
projelerine para akıttı. Olaylara 
bakışınız nedir?

Akçay: Uyum sağlamaya hazır 
ve y a  uy u m  s a ğ l a m ı ş  b i n -
lerce insanı,  şiddet yanlısı 
ufak bir azınlıkla aynı gözle 
değerlendirmeyi faydalı bul-
muyorum. Viyana’da yaşayan 
gö ç m e n l e r i n  y ü z d e  9 9,9’ u 
Favoriten’de meydana gelen 
olayları şiddetle kınıyorlar. 
Viyana’da şiddetin yeri yok-
t u r.  Ş i d d e t e  b ü t ü n  gü c ü-
m ü z l e  k a r ş ı  d u r m a l ı y ı z .
B öyle  hassas  bir  konunun 
hangi biçimde tartışılacağına 
veya yayınlanacağına çok iyi 
düşünmeliyiz. Bazı insanların 
ortaya koyduğu imaj çok kötü. 
Göçmen gençliğin çoğunluğu 
hiç de şiddete meyilli ve tehlikeli 
değil. Bu nedenle birinci göre-
vimiz insanları radikalizme karşı 
korumak değil, bilakis çocukları 
ve gençleri radikalleşmeye karşı 
korumalıyız. Bu politikacıların 
yüzleşmesi gereken bir gerçek-
liktir. Özeleştiri yapmak ge-
rek. Var olan önlemlere rağmen 
yenilerini de düşünmeliyiz. 
Böylece “tüm” gençler, ebev-
eynler, öğretmenler ve gençlik 
çalışanları vb. bir araya geler-
ek gençlere farklı ve daha iyi 
yaşam perspektifleri göstermel-
iyiz. Çünkü çocuklarımızın ve 
gençlerin geleceği söz konusu 
olan, bu da gelecekte şehrimizin 
geleceği anlamına geliyor.

Yeni Vatan Gazetesi: Teşekkür 
ederiz.

Şafak Akçay: Ben çok teşekkür 
ederim.

Viyana Eyaleti Meclis Üyesi Akçay: 
“Yalnız birlikte karşı koyabilirsek 
insan onurunu koruyabiliriz”

Şafak Akçay Ekim 2020’de Viyana Eyaleti ve Belediyesi seçimle-
rinde 26. sıradan kesin seçilecek listeden aday. Türkiye göçmeni 
bir ailenin Viyana’da doğmuş, Viyana’nın anaokullarına gitmiş 
ve eğitimini en sonunda muhasebeci olarak tamamladıktan 
sonra 23 yıldır önemli bir şirkette çalışmasının yanında hala 
Viyana Eyaleti Milletvekili olarak sürdürmesi ile dikkat çekiyor. 
Yeni Vatan Gazetesi olarak kendisi davet ederek kendisine oku-
yucularımıza tanıtmak istedik.

Soldan sağa Şafak Akcay, Birol Kılıç
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Tİ R O L –  K r o n e n 
Gazetesi’nde yer alan 
habere göre, haksız ye-

re alınmış işsizlik ödeneği ve 
acil yardımlarla yapıldığı id-
dia edilen soygun yeterli de-
ğilmiş gibi, 56 yaşındaki ki-
şinin, 2016’dan bu yana var 
olmayan bir inşaat şirketinin 
Genel Müdürü olarak hare-
ket ettiği ve böylece sıva işle-
ri için sözleşmeler aldığı söy-

leniyor.

Schwaz’da yaşayan şüpheli, 
yasa dışı çalışmalardan suç-
landı. Polis pazartesi günü 
yaptığı açıklamada, “Parayı 
özel hesabına aktardı.” dedi. 
Sonuç olarak, ortada beş ha-
neli rakamlara ulaşan tutar-
da bir hasar vardı. Bu hasarın 
yaklaşık 50.000 Euro tutarın-
da olduğu tahmin ediliyor.

Tirol’de 50 bin 
Euro’luk sosyal 

yardım vurgunu

Avusturya’nın Tirol eyaletinde 56 
yaşındaki bir Türk, 2015’ten beri 

sürekli olarak işsizlik yardımı ve ben-
zeri acil yardımları haksız yere almak-
la suçlanıyor. Ayrıca, şüphelinin kayıt 
dışı çalışmalarla kendini zenginleştir-

diği söyleniyor.

Viyana’da polis 
şiddeti! 8 polis 

ihraç edildi

VİYANA – Avusturya’nın 
b a ş ke n t i  Viy a n a’d a 
2019’un ocak ayında, 10. 

Viyana’da yapılan bir kontrol es-
nasında polislerin şiddet uygula-
dığı video kayıtları ortaya çıktı.
Viyana Polisinin yaptığı yazılı ba-
sın bildirisine göre, 5 dakika sü-
ren kayıtlarda polislerin uygula-
dığı şiddet açıkça görülmekte.

Medyaya da sızan video kayıtla-
rında 2019 yılının ocak ayında, 
henüz FPÖ’lü Herbert Kickl içiş-
leri bakanlığı görevini sürdürür-
ken 3 polisin kendini savunma-
yan 28 yaşındaki adamı tekme ve 
yumruklar ile hastanelik ettikleri 
diğer 5 memurun da sadece seyir-

ci kaldığı açıkça görülüyor.

Olaydan bir buçuk yıl geçtikten 
sonra, gözetim kamerasındaki 
belgenin aniden ortaya çıkmasın-
dan sonra, Avusturya içişleri ba-
kanlığı derhal harekete geçti ve 8 
polis geçici olarak görevlerinden 
ihraç edildi.

Yapılan basın bildirisine göre ise, 
soruşturmanın emniyet dışından 
Federal Yolsuzlukla Mücadele ve 
Önleme birimi tarafından yürü-
tüldüğü kaydedilirken, polislerin 
şiddet kullanımı dışında mağdur 
hakkında yalan ifade verdikleri 
de ortaya çıktı. (yenivatan.at)

2019'da 28 yaşında bir Çeçen asıllı 
adamı darp eden polisler geçici olarak 

görevden uzaklaştırıldı.
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Viyana– Bu arada, med-
yadaki bazı değerlen-
dirmelerde, Avusturya 

hükümetinin 5 aşamalı bir plan 
eşliğinde “Avusturya üzerinde-
ki Türk nüfuzuna karşı müca-
dele başlattığı” yolunda işaret-
ler bulunduğu belirtiliyor.

Av u s t u r y a  Uy u m  B a k a n ı 
Susanne Raab, olaylar sonra-
sında Ceyhun’un yaptığı açık-
lamaların gerçeği yansıtma-
dığını ileri sürerek, “Türk 
çocuklarının kışkırtıldığı ve 
tek tük gençlerin yasak boz-
kurt işaretini taklit ettikleri” 
yolundaki yorumunu eleştir-
di. Raab’ın, Avusturya medya-
sına yaptığı bazı açıklamalar-
da, “Türk büyükelçisi ve Türk 
hükümeti durumun ciddiyetini 
kavrayamamıştır” ifadeleri dik-

kat çekti.

Uyum Bakanı Raab, şiddetin 
tırmandığı, cezai eylemlerin or-
taya çıktığı Favoriten’de insan-
ların birbirine girdiği olayların 
“delifişek gençlerin düşünce-
sizliğiyle” açklanamayacağını 
savundu ve “Bu durum ciddiye 
alınmalıdır” dedi. Bakan Raab, 
olayları “Türk hükümetinin ve 
onun Avusturya’daki büyükel-
çisinin net ifadelerle açık bir 
biçimde mahkûm etmesini” de 
istedi. Susanne Raab “Türk ih-
tilaflarının” Viyana’da yaşan-
masına karşı “sıfır hoşgörü” 
göstereceklerini belirtirken, 
“Türkiye’den bir etki istemi-
yoruz, böyle bir duruma karşı 
ben ve içişleri bakanı, Türkiye 
ne derse desin, mücadele ede-
ceğiz” dedi. yenivatan.at

Vİ Y A N A -  D ı ş i ş l e r i 
B a k a n ı  A l e x a n d e r 
Schallenberg (ÖVP), 

Srebrenica katliamının 25. 
yıldönümü vesilesiyle ver-
diği demeçte, “`Srebrenica 
Soykırımı´nın, İkinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesinden 
bu yana yaşanmış Avrupa’nın 
en kötü suçu” olduğunu vurgu-
ladı. Cumartesi günü yayınla-
nan bir yayında Schallenberg, 
“Binlerce Boşnak’ın öldürül-
düğü soykırım Avrupa tarihin-
de kara bir leke olmaya devam 
ediyor.” dedi. Bu anma günü-
nün, 10 Temmuz 1995’ten son-
raki günlerde hayatını kay-
beden binlerce öldürülmüş 
insanın anısına hizmet ettiği-
ni dile getiren Schallenberg, 
“Bugün binlerce masum kur-
banı hatırlıyoruz ve düşün-
celerimizle yakınlarının ya-
nındayız.  “  temennisinde 
bulundu. Dışişleri Bakanı, 
Srebrenica kurbanlarını ve es-
ki Yugoslavya’daki savaşları 
onurlandırmanın tek yolunun 
gerçek uzlaşma için çalışmak 
olduğuna dikkat çekti ve “Bu, 
“suçluluğu kabul etmeyi ve af 
dilemeyi gerektirir, insanlık 
dışı suçların reddedilmesi ise 

bu hedefle bağdaşmaz” dedi.

Maas: Faillerin 
hesap verme 

sorumluluğu var

Schallenberg’in Alman mevki-
daşı Heiko Maas (SPD) döne-
min suçlarıyla ilgili daha fazla 
soruşturma yapılmasını iste-
di. Maas cumartesi günü yap-
tığı açıklamada, “Bugün kalp-
lerimiz ve düşüncelerimizle 
Srebrenica soykırımı kurbanla-
rının ve yakınlarının yanında-
yız. Anma, uzlaşma ve yeniden 
değerlendirme yolunu tutarlı 
bir şekilde takip etmek için bir 
teşvik olmalıdır.” dedi.

Srebrenica´nın, 1990’larda es-
ki Yugoslavya ülkelerinde in-
sanlığa karşı yapılan vahşet ve 
suçlar açısından eşi benzeri ol-
mayan bir yer olarak durduğu-
nu belirten Maas, “O zamanlar, 
Avrupa’nın ortasında 8.000 er-
kek ve erkek çocuğu öldürüldü. 
Kabul ediyoruz: Srebrenica asla 
kendini tekrar etmemeli.” dedi 
ve Milliyetçi eğilimlere, onlar-
la karşılaştığımız her yerde ka-
rarlı bir şekilde karşı çıkılmalı-
dır uyarısında bulundu.

Avusturya’da 
“Türkiye 

Hükümeti nüfuzu” 
tartışması

Schallenberg: 
Srebrenica 

Soykırımı Avrupa 
tarihinde kara bir 

lekedirHaziran ayı sonunda Viyana'nın Favoriten 
semtinde meydana gelen olayların yan-
kıları sürüyor. Özellikle iktidar partile-
rinin Türkiye kökenli sağ ve sol gruplar 

arasındaki şiddet içeren sahnelerin 
Avusturya'daki toplumsal barışı tehdit etti-

ği iddiaları dikkat çekiyor.

Viyana Favoriten´de günlerce süren şiddetli ayaklanmalar ile ilgili soruşturma tüm hızıy-
la devam ediyor. İçişleri Bakanı Karl Nehammer, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, 

"Viyana'daki ayaklanmalardan sonra maskeleme cezaya karşı koruma sağlamaz. Dört 
lider tespit edildi. 30 suç duyurusu yapıldı." dedi.

VİYANA- Haziran sonunda 
Viyana´nın 10. semtinde 
yapılan sol gösterideki 

şiddetli ayaklanmaların tesadüf 
olmadığına dair ilk varsayımlar 
doğrulanmış oldu: Viyana Polis 
Şefi Yardımcısı Franz Eigner, 
Türk Nasyonal Sosyalistlerin 
tacizleri yönettiğini vurguladı. 
İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
ise, emrin yurt dışından geldiği-
nin henüz kanıtlanmadığını ve 
soruşturmanın henüz bitmedi-

ğini açıkladı.

Nehammer, şiddetli yürüyüş ile 
ilgili şimdiye kadar yapılan ba-
şarılı soruşturmayı da sundu: 
Dört elebaşı (hepsi 30lu yaşlar-
da Türk göçmen kökenli) araş-
tırıldı. Bunlardan birinin aşırı 
sağcı ülkücü oldu tahmin edi-
liyor. Hakkında işlem yapılan 
ve kimliği henüz tespit edilme-
miş şüphelilerden 10 tanesinin 
ise maskeli olmalarına rağmen 

kimliği Kriminalistler tarafın-
dan belirlendi.

Nehammer: Polise karşı 
gelmeyi havalı buluyorlar

İçişleri Bakanı, “Sıcak Bölge” 
olarak bahsettiği Viyana´nin 
Favoriten semtinde, polise kar-
şı gelmenin havalı bulunduğu-
nu dile getirdi. “Bu asla kabul 
edilemez!” dedi. Bundan dola-
yı cuma akşamı yaklaşık 400 

katılımcıdan oluşan grup ha-
rekete geçtiğinde, Favoriten´de 
durum gergindi. İki Polis heli-
kopterinin destek verdiği, yüz-
lerce polisin gözlemlediği yürü-
yüş, Karlsplatz´da yapılan final 
konuşmasına kadar sakin geçti.

Şimdi ayaklanmaların kont-
rol altına alındığına inanılıyor. 
Avusturya ile Erdoğan arasın-
daki buzlar ise erimedi. (yeni-
vatan.at)

Provokatörler 
polisin hedefinde
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Vİ YA NA  –  Av u s t u r ya 
İçişleri Bakanı Ankara’nın 
Viyana’daki ayaklanmala-

rın arkasında olduğuna dair işa-
retler gördüğünü vurgulayarak, 
çıkan olaylar sonrası başlattıkla-
rı çalışmanın hızla devam ettiği-
ni aktardı.

Haziran’ın son günlerinde 
Viyana’nın 10. bölgesinde dü-
zenlenen yürüyüş ve gösteriler-
de, provokasyonlara yenik düşen 
gençler hem göstericilere hem po-
lislere ve iddialara göre polis kö-
peklerine de saldırdı.

Favoriten bölgesinde çıkan ar-
bedeler sonucu, günlerdir 
Avusturya parlamentosunu dahi 
meşgul eden bu durumun sorum-
lusu, Türkiye gizli istihbaratı ol-
duğu düşünülüyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer, Türkiye gizli istih-
baratın gösterilere katıldığı ve 
yönettiği ortaya çıkması duru-
munda Türkiye’nin ağır sonuç-
lar ile karşı karşıya kalacağını da-
ha önce ifade etmiş, geçtiğimiz 
Cuma günü ‘kanıtları’ sunacağı-
nı açıklamıştı. Ancak Cuma günü 
Nehammer, Entegrasyon Bakanı 
Susanne Raab ve Viyana Devlet 
Polis Başkan Yardımcısı Franz 
Aigner eşliğinde düzenlediği ba-
sın toplantısında, polisin iyi ve 
profesyonel çalışmaları sonucu 22 
kişinin tespit edildiğini ve bunla-
rın 4’ünün ‘elebaşı’ olduğu bilgiler 
haricinde ayrıntı açıklamadı. Öte 
yandan elebaşı olarak nitelendiri-
len 4 kişinin de Türkiye kökenli ve 
30’lu yaşlarda oldukları aktarıldı.

İçişleri Bakanı Nehammer bu-
günkü röportajında, Cuma günkü 

açıklamalarını tekrarlayarak, 22 
kişinin tespit edildiğini, bu kişile-
rin araştırılıp incelemeye alındı-
ğının altını çizdi. Tespit edilen ki-
şiler arasında Türkiye vatandaşı 
kişilerin yanı sıra Türkiye kökenli 
Avusturyalılarında olduğunu ifa-
de eden Nehammer, tespit edilen 
kişilerden birinin aşırı sağ olarak 
gösterilen Bozkurtçular ile organi-
ze olduğu öne sürdü.

Çıkan olaylar Türkiye’nin 
kontrolünde mi?

Nehammer ayrıntı vermeden geç-
mişteki deneyimlerine dayana-
rak, 6 bin göstericinin çok kısa bir 
sürede bayraklar ile sokaklara in-
diğini hatırlattı, bunun ise uygun 
bir organize olmadan mümkün ol-
mayacağını vurguladı.

Bakan, Kürt gösterisindeki ka-

tılımcıların profesyonel yönet-
meler ile casusluk yaptığını fark 
ettiklerini duyurdu. İfade özgür-
lüğü hakkının değerli bir meta ol-
duğunu vurgulayan Nehammer, 
böyle bir durumun mümkün ola-
mayacağını hatırlattı ve bu ne-
denle Anayasanın Korunması 
Dairesi’nin de katılımıyla araştır-
mayı yoğunlaştırmak için görev 
gücünü yükselttiğini ifade etti.

Nehammer, Türkiye’yi olası 
“sonuçlar” ile tehdit etti
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VİYANA – “Siyasal İslam 
Dokümantasyon Merkezi”, 
Austurya Entegrasyon 

Fonu örneğinde olduğu gibi fede-
ral bir fon olarak kuruldu. Rabb’ın 
bildirdiğine göre, başlangıç serma-
yesini, Entegrasyon Bakanlığı büt-
çesinden ayrılan 500.000 Euro teş-
kil edecek. Bakan aynı zamanda 
beş ila yedi çalışanı olacak kuru-
mun çalışmalarında bağımsız ola-
cağını vurguladı. Şimdi burada ça-
lışacak kişiler aranıyor. Kurumun 
yöneticisini bulmak amacıyla da 
ilan verildi. Ancak Raab şimdiden, 
bu makamda bir kadını görmek is-
tediğini açıkça belirtti.

Bakan aynı zamanda doküman-
tasyon merkezine ilk görevini ver-
di. Bunlar arasında siyasal İslam 
ile mücadele, dini motivasyonlu 
siyasal aşırılığın ve ilgili dernek ya-
pılarının bilimsel olarak araştırıl-
ması, dokümantasyonu ve bunlar 
hakkında bilgi sunma yer alıyor. 
Bilgilerin resmi makamlara, siya-
set dünyasına ve kamuya sunulma-
sı öngörülüyor. Bakan, “Merkezin 
amacı şeffaflık sunmaktır” dedi.

„Din karşıtı bir merkez 
değil “

Kuruluş amacı, şu ana kadar “si-
yasal İslam ile mücadeleyi amaç 
edinen bir kurum olmaması” ile 
açıklanıyor. Yeni merkezin, konuy-
la dolaylı yoldan alakalı Yahudi 
düşmanlığı ve ırkçılık gibi konu-
larla da ilgilenmesi öngörülüyor. 
Bunların başında Müslümanlar’ın 
Yahudi düşmanlığı ile Türk milli-
yetçisi “Bozkurtlar” geliyor.

Ancak Raab diğer yandan, merke-
zin İslam dininin kendisine karşı 
olmayacağının ve sadece “siyasal 
İslam’ın radikal ideolojisi”ne karşı 
olacağının güvencesini verdi. “Bu 
dokümantasyon merkezi din kar-
şıtı bir kurum değildir” diyen ba-

kan, bilakis din ve vicdan hürri-
yetinin koruma kalkanı arkasına 
sığınan tehlikeli ağlarının hedef-
lendiğini söyledi. Bu bağlamda ca-
milerde kendi dininin üstünlüğüne 
dair propaganda yapılması veya er-
kek çocukların okul bahçesinde di-
ni yasaların bekçiliğine soyunması 
(“Haram nesli”) gibi durumlar ele 
alınacak.

Uzmanlardan destek

Derneklerden kaçının doküman-
tasyon merkezinin merceği altına 
girebileceğini, Raab tarafından ata-
nan uzmanlar da bilmiyor. ABD’de 
bulunan George Washington 
Üniversitesi Aşırılık Araştırmacısı 
Lorenzo Vidino, Selefilerin ve 
Müslüman Kardeşler’in kendilerini 
ifşa etmeyeceğine, bu nedenle do-

kümantasyon merkezinin öncü bir 
rol üstlenmekle önemine işaret etti.

Almanya’da bulunan Vestfalya 
Üniversitesi ilahiyatçılarından 
Mouhanad Khorchide, siyasal 
İslam’ın halihazırdaki birçok mer-
kezlerinin Müslüman ülkelerden 
çok Avrupa’da olduğunu, ancak bu 
konuda henüz çok az araştırma ya-
pıldığını kaydetti. Kendisi de, bura-
da hedefin İslam dini değil, “tehli-
keli bir ideoloji olan siyasal İslam” 
olduğunu vurguladı.

Dini cemaat sürece  
katılma talebinde bulundu

Av u s t u r y a  İ s l a m  İ n a n ç 
Cemaati (İGGÖ), “Siyasal İslam 
Dokümantasyon Merkezi” süreç-
lerine katılma talebinde bulundu. 

Başkan Ümit Vural yaptığı yazılı 
açıklamada, ÖVP-FPÖ hükümeti-
nin izolasyon politikasının sürdü-
rülebileceği eleştirisinde bulun-
du. Vural ayrıca, Viyana kentinin 
Favoriten ilçesinde gerçekleşen 
gösteriler sırasında Türk milliyet-
çileri tarafından ortaya konan sal-
dırganlığın dini arka planı olmadı-
ğını öne sürdü.

Vural, „Favoriten’deki olayların di-
ni bir arka planı yok. Bunlar Türk 
iç siyasetinin, Avusturya’da olma-
ması gereken, talihsiz yansımala-
rıdır” dedi.

C e m a a t i n i n ,  2 1 .  Yü z y ı l d a 
Antisemitizm, dini motivasyonlu 
siyasi aşırılık ve ırkçılığa karşı bir 
dokümantasyon merkezi kurulma-
sını memnuniyetle karşılayacağını 
söyleyen Vural, diğer yandan mer-
kezin doğal olarak her türlü dini 
motivasyonlu siyasi aşırılığı ince-
lemesi öngörüldüğü halde ismin-
de neden “siyasal İslam gibi kati 
olmayan ve tanımlanmamış bir te-
rimin” yer aldığının anlaşılmaz ol-
duğunu kaydetti. Vural, “Bütün ça-
balara inat bu noktada, ÖVP-FPÖ 
hükümetinin Müslüman yurttaşla-
rımıza karşı yürüttüğü izolasyon ve 
suçlu ilan etme politikası sürdürü-
lebilir”. (yenivatan.at)

Siyasi islam karşıtı 
dokümantasyon 
merkezi kuruldu
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Novo Nordisk CEO’su Lars Rebien 
Sorensen şunları söyledi: “Maalesef 
dünyanın birçok yerinde insan-
lar enjeksiyondan (iğne) korkuyor. 
Genellikle insülin kullanımı yanlış 

anlaşılıyor. Bu insanları madde ba-
ğımlısı gibi algılayanlar oluyor. Bu 
nedenle insanlar tedaviyi reddede-
biliyor. Bu yeni çalışma sonucu ar-
tık insülinin tablet-hap olarak kulla-

nımı uygun hale gelecek. İnsülinin 
hap olarak alınması insanların te-
daviyi daha çabuk kabul etmesi-
ni sağlayacak. Ürünün kullanıma 
sunulması için 3 yıllık bir süre var. 

Diyabet hastalarına iyi  
haber: Bir devir kapanıyor
Her gün insülin iğnesi kullanmak zorunda kalan diyabet hastaları 

için bir dönem kapanıyor. Diyabet hastalarının bağımlı olduğu insülin 
iğneleri artık tablete giriyor.

Terör olaylarının ve savaş ko-
şullarının yaşandığı bu gün-
lerde toplumsal stresin, bi-

reylerde “uyku terörü” hastalığını 
da tetikleyebileceği belirtiliyor. 
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), 
özellikle 4-12 yaş arasındaki ço-
cukların ve psikolojik rahatsızlığı 
bulunan yetişkinlerin uyku terö-
rü hastalığının risk grubunda ol-
duğu uyarısında bulunuyor. Tıbbi 
adı “pavornokturnus” olan “uyku 
terörü” hastalığının, terör, şiddet 
ve korku dolu günlerde tetiklene-
bileceği ve çocuklarda daha etkili 
olduğu belirtiliyor. TUTD Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Özgen, 
uyku terörü hastalığının derin uy-
ku sırasında ortaya çıktığını söylü-
yor. Bu sorunu yaşayanların uyku 
sırasında çığlık attığını ve ağladık-
larını vurgulayan Özgen, belirtileri 
“Yoğun korku ile birlikte çarpıntı, 
terleme, göz bebeğinin büyümesi ve 
davranışsal değişikliklerle karakte-

rize bir bozukluktur. Hasta yatakta 
oturur, dış uyaranlara yanıtsızdır, 
uyanıksa şaşkın görünür. Uyku te-
rörü, uykunun ilk 90 dakikası için-
de ortaya çıkar” şeklinde sıralıyor.

Uyku terörü nedir?

Uyku terörü, üçüncü ya da dör-
düncü NREM (non-rapid eye mo-
vement) evresinde oluşan bir uyku 
bozukluğudur. Atak birkaç dakika 
ile yarım saat arasında bir süre bo-
yunca sürebilir. Kâbuslardan farkı, 
çığlıklarla uyanan çocuk veya ye-
tişkin neden korktuğunu bile bil-
memektedir.

‘Ergenlikte düzelir’

Prof. Özgen, çocuklarda genel-
likle 4–12 yaşlarında uyku te-
rörünün başladığını ve normal 
seyirde ergenlik döneminde ken-
diliğinden düzeldiğini de ekliyor. 

Erişkinlerde alkol, sakinleştiri-
ci kullanımı, uyku yoksunluğu, 
yorgunluk, santral sinir sistemini 
baskılayan ilaçlar ve stresin has-
talığın ortaya çıkma olasılığını art-
tırdığını anımsatan Özgen, şunları 
kaydediyor: “Psikiyatrik hastalık-
lar ile çocuklardaki uyku terörü 
epizotları arasında bir ilişki bu-
lunmazken, yetişkinlerde tipik 
olarak ilişki vardır. Çalışmalarda 
uyku terörü olan hastaların öykü-
lerinde baskın olarak, bipolar bo-
zukluk, kişilik bozukluğu, dep-
resyon, anksiyete bozuklukları 
tespit edilmiştir. Tedavide ilk ba-
samak yatak odasının güvenliği-
nin sağlanmasıdır. Yaralanmaya 
sebep olabilecek mobilyalar ve 
eşyaların ortamdan uzaklaştırıl-
ması; pencere ve kapılara kilit 
monte edilmesi gibi tedbirler alın-
ması önemlidir. Adölesan döne-
min sonlarında ve yetişkin hasta-
larda bazı ilaçlar kullanılabilir.”

Uyku terörüne dikkat!
Türk Uyku Tıbbı Derneği, uyku terörü hastalığında özellikle 4-12 
yaş arasındaki çocuklar ve psikolojik rahatsızlığı bulunan yetiş-

kinlerin risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor.

Tedavi aşamalarında, çocuk 
psikiyatristi, pedagog ve 
psikologlarla işbirliğine gi-

rebilir ve tedaviye katkılarını iste-
yebilir. Hekim tedavi programını 
belirledikten sonra bunu uygu-
lamaya başlar. Bu noktada ba-
zı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Tedavinin gidişini ve sonucunu 
olumsuz olarak etkileyen bu zor-
lukları incelemeye çalışalım.

1- Tedaviden çekinme ve 
korkma:

Her ne sebeple olursa olsun ço-
cuk psikiyatristine başvuran an-
ne ve babaların bir kısmı tedavi 
sözünü duyunca irkilir ve hoş ol-
mayan duygular yaşar. Ebeveyn, 
sorunun büyük olmadığını ve te-
davi gerektirmediğini düşünebi-
lir. Bir anlamda tedavi sözünden, 
sorunun ağır olduğu mesajını alır. 
Oysa aile ile bir kez konuşup soru-
nun çözümü konusunda rehberlik 
yapmak dahi tedavi sayılır. Anne 
ve baba tedavi şeklinin ne olaca-
ğı konusunda aydınlanmalı, hiç-
bir şey gizli kalmamalıdır.

2- Tedavi süresi:

Aileler genellikle ruhsal sorunla-
rın çözümünde aceleci davranır, 
sorunun birden çözülmesini ve te-
davinin kısa sürede bitmesini is-
terler... Bu sabırsızlıkları nede-
niyle de tedavi yarım bırakılabilir. 
Çocuklardaki ruhsal sorunların 
tedavisinde süre konusunda sa-
bır göstermemek ve aceleci dav-
ranmak tedavinin gidişini olum-
suz olarak etkiler.

3- Tedaviye inanma:

Erişkinlerden fark olarak çocuk-
ların tedavisinde anne ve babanın 
da tedavi sürecine etkileri vardır.
Başarılı olabilmesi için aile, teda-
vi gmşimine ve hekime inanmalı-
dır. Ancak bu inanç sayesinde te-
daviye devam sağlanabilir. Bazen 
çocuk tedaviye devam etmek iste-
diği halde aile tedaviyi yarım bıra-
kabilmektedir. Böyle durumlarda 
sorunun devam etmesi veya tek-
rarlanması kaçınılmazdır.

4- Tedavinin sonucu ile 
ilgili beklentiler:

Aile, tedavi sonucunda nelerin 
değişeceği, tedavinin amacı ve 
sonuçları konusunda bilgi sahi-
bi olmalıdır. Ancak bu sayede ger-
çek dışı ve abartılı beklentilerden 
uzaklaşabilir. Beklentileri yüksek 
aileler aceleci olur ve tahminleri 
gerçekleşmediği zaman da hayal 
kırıklığına uğrarlar. Bu durum, te-
davinin yanm bırakılmasına, sık 
sık hekim ve hastane değiştirme-

lere neden olur. Çocukların ruhsal 
sorunlarının tümünde uygulanan 
tedavi şekilleri vardır:

• Aileye rehberlik,
• İlaç tedavisi,
• Bireysel psikoterapi,
• Davranış ve bilişsel tedaviler,
• Oyun tedavisi,
• Grup tedavisi,
• Aile tedavisi,
• Eğitsel tedavi,
• Hastanede yatarak tedavi.

Çocuğa bu tedavi şekillerinden 
biri uygulanabileceği gibi, bir-
kaç tedavi yönteminin bir arada 
kullanıldığı yaklaşımlar da uygu-
lanabilir. Tedavi yönteminin be-
lirlenmesinde hastalığın şekli, 
çocuğun yaşı, eğitimi, ilişki ku-
rabilme yeteneği, ailenin teda-
viye yaklaşımı gibi birçok faktör 
rol oynar. Çocuğa aynı anda uy-
gulanan farklı tedavi şekillerinin 
bir uyum içinde yürütülmesi ge-
rekmektedir. Dolayısıyla teda-

vinin başındaki hekim ile diğer 
tedavileri uygulayan kişiler sü-
rekli işbirliği içinde olmalıdır-
lar. Örneğin, aşırı hareketliliği 
nedeniyle hekim tarafından ilaç 
tedavisine alınan bir çocuk ay-
nı zamanda özel bir eğitim prog-
ramına da alınabilir. Bu eğiti-
mi uygulayan kişiler ile hekimin 
devamlı temasta olması ve teda-
viden elde edilen sonuçların bir-
likte değerlendirilmesi gerekir.

AİLEYE REHBERLİK

Çocukların ruhsal sorunlarının 
tedavisinde en önemli ve vazge-
çilmez metotlardan biri aileye 
rehberlik yapmaktır. Ruhsal so-
runun kaynağı ne olursa olsun 
ailenin tutum ve yaklaşımının 
tedaviye katkısı inkar edilemez. 
Tamamen biyolojik nedenlerle 
oluşan ruhsal hastalıklarda da-
hi ailenin çocuğa yaklaşımının 
tedavinin gidişini olumlu ya da 
olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Çocukların tedavisinde 
erişkinlerde olduğu gibi 

çoğunlukla hedef sadece 
bireyin kendisi olmamakta-
dır. Tedavinin yürütebilmesi 

ve başarılı olabilmesi için 
çocukla birlikte tedaviye 

aile ve okul faktörlerini de 
sokmak gerekir. Bazen bu 

da yetmemekte ve toplum-
sal bir katılım gerekebil-

mektedir. Ancak aile, okul 
ve hekim işbirliği ile tedavi 
en iyi şekilde yürütülebilir.

Çocuklarda ruhsal  Çocuklarda ruhsal  
sorunların tedavisisorunların tedavisi



     

Yeni gevşetmelerle özellikle sıcak aylarda çok şey artık 
daha kolay olacaktır. Ve böylelikle kesin olan: Tedbirlere 
uymaya devam edersek, yaz aylarının tadını gönül 
rahatlığıyla çıkarabiliriz. Ve bunu hepimiz hak ettik! 
#schauaufdich

Düzenli olarak 
eller yıkanmalı 

En az 1 metre 
mesafe

Mesafe mümkün değilse, 
maske kullanılmalı

Bu şekilde 
yaz güvenle 
geçer.

ADVERTO
RIAL/ILAN


