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VİYA NA   –  B aşb a ka n 
S e b a s t i a n  K u r z , 
Pazartesi’den itibaren 

medya ve halkla sadece video 
konferans aracılığıyla iletişim ku-
racak.

Koronavirüsün yayılmasını engel-
lemek için başka önlemlerin de 
planlandığını kaydeden Kurz, “sü-
permarketler ve eczaneler her du-
rumda açık kalacak.” dedi.

Kendisi veya bir başka başbakan-
lık çalışanının hastalanması du-
rumunda, tüm başbakanlık bi-
nasının karantinaya alınacağını 
aktara Kurz, olası bir vaka duru-
munda herkesin orada kalıp tec-
rit halinde çalışmaya devam ede-
ceğini söyledi.

“Daha fazla ekonomik yardım pa-
ketinin de gelmesi muhtemel” di-
yen Kurz, Avusturya genelinde 
tedbir amaçlı 12.000 hastane yata-
ğı temin edileceğini belirtti.

“Sadece üç nedenden dolayı evi-
nizden çıkın”

Halka “Evde kalın!” çağrısında 
bulunan Kurz, “3 sebeple evden 
çıkabilirsiniz; “1- işe gitmek için, 

2- ihtiyaçları almak için, 3- yardı-
ma muhtaç kişilere yardım etmek 
için evinizden dışarı çıkabilirsiniz. 
Bunların dışında evden çıkmanız 
için hiçbir sebep yok. kimseyle to-
kalaşmayın, insanlarla aranızda 
mesafe olsun” şeklinde konuştu.

Kurz ayrıca, uzun zamandır kimse 
ile tokalaşmadığını ifade ederken, 
bunun kendisi için büyük bir deği-
şim olduğunu belirtti.

Kurz, ’’Ülkemizdeki her insan bir 
ekip. Tüm önlemleri alırsak, o za-
man insanları korur ve daha son-
ra sosyal ve ekonomik alanlarda 
daha hızlı bir şekilde geri dönme 
şansımız olur’’ dedi.

Kurz, ÖSTERREICH gazetesine ver-
diği demeçte ise ‘’Her sosyal temas 
kendiniz için bir risktir, aynı za-
manda ebeveynler ve özellikle bü-
yükanne ve büyükbabalar için ya-
ni aile için bir risktir.’’ dedi.

Kurz, halkın tedbirlerimi nasıl 
desteklediğini çok yakından göz-
lemliyoruz diyerek, “Birçok insan 
tehlikenin boyutunu anlamış du-
rumda. Ayrıca, yaşlılar, yardıma 
muhtaç kişilere ve büyükbaba ve 
büyükannelere yardım eden çok 
sayıda Avusturyalıyla gurur duyu-
yorum” beyanında bulundu.

Başbakan Kurz, ’Bu virüsün bir-
çok insan için çok fazla acı, hasta-
lık ve ölüm anlamına geldiği her-
kes için açık olmalıdır.’’ derken, 
“Bu yüzden hepimiz sosyal haya-
tımızı en azamiye düşürüp, tedbir-
lerle ne kadar bağlı kalırsak sosyal 
ve ekonomik hayatımıza daha ça-
buk devam etme şansımız o kadar 
artar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kurz önlemlerin er-
ken alınmasının önemini vurgu-
layarak, özellikle sağlık alanında, 
süpermarketlerde, eczanelerde, 
bakım marketlerinde ve güvenlik 
alanında hizmet veren tüm çalı-
şanlara teşekkür etti.

Kurz: “3 sebep dışında 
evden çıkmayın”
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AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

Bu işin 
şakası yok!

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucuları, zor bir zamandan ge-
çiyoruz. Gazetemizin bu sayısın-
da Koronavirüsü ile ilgili bilgileri 
lütfen dikkatli bir şekilde okuyup 
kurallara fazlasıyla uymanızı rica 
ediyoruz. Başbakan Kurz başta ol-
mak üzere, İç işleri bakanı, Sağlık 
bakanı  başından itibaren kamuo-
yunu bu konuda uyarmış durum-
da. Türkçe haber yayınlayan Yeni 
Vatan Gazetesi bu konuda örnek 
gazetecilik ile size anadilinizde 
önemli bilgileri dikkatinize bu 
sayıyla sunuyor. Bu virüse kapıl-
mamak için önümüzdeki 14 günü 
mümkünse (yakın aileniz dışın-
da) tek başınıza geçiriniz.

Avusturya'da bu konuda en 
hassasiyet göstermesi gereken 
Türkler, bu ülkeye olan saygımızı 
ve sevgimizi ancak tavsiye edilen 

tüm kurallara uyarak gösterebili-
riz. Kafamıza göre cahillik yapıp, 
hem kendinizi, hem kamuoyunu 
tehlikeyeatmanıza hakkınız yok. 

Özellikle yaşlı insanlarımız bu 
virüse karşı daha hassas ve kırıl-
ganlar. Dikkat edelim ve çevremi-
zi bu zor günlerde uyaralım.

BAŞYAZI
Koronavirüsü 

Avusturya’da hızla 
yayılıyor!

VİYANA – Türkiye’nin sı-
nırları açma kararının ar-
dından Yunanistan sı-

nırına akın eden mültecilere 
bir destek de Viyananın sevi-
len Belediye Başkanı Michael 
Ludwig’den geldi.

Resim Facebook sayfasından yaptı-
ğı paylaşımda, “Viyana insani ne-
denlerle her zaman yardıma ha-

zırdır. Bunu sıklıkla etkileyici bir 
şekilde gösterdik” ifadelerine yer 
verirken, bunun koruma için geçi-
ci konaklama durumu için geçerli 
olduğunu söyledi.

Ludwig, bunun için Avrupa ça-
pında bir oylamanın yapılması ve 
Avusturya hükümetinin Viyana 
Belediye’sinden talepte bulunma-
sı gerektiğini kaydetti.

Ludwig: “Viyana 
mülteciler 

için yardıma 
hazırdır”
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30 Mart’ta oynanacak olan Avus-
turya – Türkiye maçının korona-
virüs nedeniyle seyircisiz oyna-
nacağı açıklandı.

Avusturya hükümetinin açıkla-
masında, yeni tedbirler kapsa-
mında, 500 ve üzeri katılımcıla-
rın olduğu etkinlikler yasaklandı, 

kapalı alanlarda ise 100 ve üzeri 
katılımcıların olduğu organize ve 
toplantılara izin verilmiyor. Öte 
yandan Avusturya liginde maçlar 
iki hafta oynanmayacak.

A Milli Takımın Avusturya maçı 
koronavirüs sebebiyle seyircisiz  

oynanacak.

Avusturya – Türkiye 
maçı için son karar

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede 
Pazartesi gününden itibaren 5'ten fazla kişinin 
bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurdu.

VİYANA – Türkiye’nin sınır-
ları açma kararının ardın-
dan Yunanistan sınırların-

daki krizlere değinen FPÖ lideri 
Herbert Kickl, Avusturya’nın sı-
nırlarını kaçak göçmenlerden ko-
runması adına, göz yaşartıcı gaz 
ile müdahaleyi savundu. Kickl, 
ayrıca son çözüm olarak “tabi ki” 
silah kullanımı da istediğini be-

lirtti.Kickl’a göre Avusturya’daki 
sığınma yasası geçici ya da sü-
resiz olarak askıya alınması ge-
rektiğini belirten Kickl, “Artık 
Avusturya topraklarına sığınma 
başvurusu yapılmamalıdır. İlgili 
kişiler menşe ülkelerine veya “gü-
venli bölgelere” geri gönderilme-
lidir.

Avusturya, 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında 5’ten 
fazla kişinin bir araya 
gelmesini yasakladı

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Büyükelç i  Ozan Ceyhun’un 
Avusturya Türk Toplumu’na  
mesajı şöyle:

“Avusturya’da Yaşayan Değerli 
Vatandaşlarımız,
T ü r k iy e  C u m h u r iy e t i ’ n in 
Avusturya Federal Cumhuriyeti 
nezdindeki  Büyükelçisi  ola-

Büyükelçi Ozan 
Ceyhun göreve 
başladı!
Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen makamında Türkiye Cumhuriyeti 
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un Güven 
Mektubunu kabul etti. Büyükelçi Ceyhun göreve baş-
lar başlamaz Avusturya'da yaşayan Türk toplumuna 
mesajını yayınladı.

rak görevime başlamış  bulu-
nuyorum. Köklü ve tarihi iliş-
k i lere sah ip bulunduğumuz 
Avusturya’da Türkiye’yi  tem-
sil  ediyor olmaktan onur ve 
mutluluk duyuyor, sizleri  en 
kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Türkiye-Avusturya iliş-
kileri, günümüzde iki ülkenin 

çok boyutlu işbirliği  vizyonu 
çerçevesinde sağlam bir temel 
üzerinde ve pozitif gündeme 
odaklanmak suretiyle ilerle -
mektedir. Büyükelçilik olarak 
çalışmalarımızı,  bu doğrul-
tuda şevk ve kararlılıkla sür-
düreceğiz. Türkiye-Avusturya 
ilişkilerinde, zaman zaman or-

taya çıkan zorlukların ve sına-
maların bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da dostluk 
ilişkilerimizi etkilemeden ge-
ride bırakılması şüphesiz bü-
yük önem taş ımaktadır.  Bu 
bağlamda, aramızdaki doğru-

dan iletişim kanallarından ve 
diyalogdan yararlanarak, bil-
gi eksikliği, önyargılar ve yan-
lış anlamalardan kaynaklanan 
mevcut zorlukları zaman içeri-
sinde hep birlikte aşacağımıza 
inanıyorum.

VİYANA – Türkiye’nin sınır-
ları açma kararının ardın-
dan Yunanistan sınırların-

daki krizlere değinen FPÖ lideri 
Herbert Kickl, Avusturya’nın sı-

nırlarını kaçak göçmenlerden ko-
runması adına, göz yaşartıcı gaz 
ile müdahaleyi savundu. Kickl, 
ayrıca son çözüm olarak “tabi ki” 
silah kullanımı da istediğini be-

lirtti.Kickl’a göre Avusturya’daki 
sığınma yasası geçici ya da sü-
resiz olarak askıya alınması ge-
rektiğini belirten Kickl, “Artık 
Avusturya topraklarına sığınma 

başvurusu yapılmamalıdır. İlgili 
kişiler menşe ülkelerine veya “gü-
venli bölgelere” geri gönderilme-
lidir.

FPÖ Başkanı Kickl, sınırda 
silah kullanılmasından yana
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Postane´nin başlattığı 
kampanya şöyle 

duyuruldu:

Avusturya’da her hane 2001 
yılından beri hizmete hazır 
olan yaklaşık 150 farklı elektrik 
tedar ikç is i  ve  yaklaş ık  50 
g a z  t e d a r i kç i s i  a r a s ı n d a n 
ke n d i  e n e r j i  te d a r i kç i s i n i 
seçebilmektedir.

B u n l a r ı n  a r a s ı n d a n  d oğ r u 
olanını bulmak o kadar kolay 
değildir. Postane Enerji Maliyet 
Hesaplayıcısını  tam olarak 
ayıran şey de budur: İki arada 
bir derede kalmaya son verir ve 
size en uygun tarifeyi bulur!

Enerji tedarikçisini 
değiştirin ve tasarruf 

edin!

Av u s t u r ya’n ı n  ü c re t s i z  ve 
objektif tarife karşılaştırması!
P o s t a n e  E n e r j i  M a l i y e t 
H e s a p l a y ı c ı s ı  i l e  t a r i f e 
karş ı laşt ırması  ücretsiz  bir 
hizmett ir.  Postane objekti f 
bir aracı olarak hareket eder 
ve listelenen elektrik ve gaz 
tedarikçilerinin hiçbirisi ile 
şirketler hukukunca bağlantılı 
değildir.

Değiştirin ve tasarruf edin: 
Postane şubesinde veya online!

Ç a l ı ş a n l a r  ö z e l  o l a r a k 
eğitilmiştir ve şubedeki tarife 
değişikliğini sizinle birlikte 
yaparlar.

Bu Postane adresleri elektrik 
masraflarını düşürmek icin 
yardımcı oluyor Postane kişisel 

olarak  “Postane 
Enerji Maliyet 
Hesaplayıcısı“  

ile tasarruf etme-
nize yardımcı 

oluyor.

5 Postane adresini 
şimdi ziyaret edin – 

sizi bekliyorlar:

1-Şube 1103: Am Hauptbahnhof 
1, 1100 Wien

2-Şube 1115: Hauffgasse 3–5, 
1110 Wien

3-Şube 1152 :  Gablenzgasse 
5–13(Lugner City) , 1150 Wien

4-Şube 1205:  Stromstraße 24, 
1200 Wien

5-Şube 1610:  Quellenstraße 59, 
1100 Wien

Teklif yandaki şubelerde ve 
stoklar bitene kadar geçerlidir. 
Nakit ödeme mümkün degildir.

D eğ iş t i r m e  b o n u s u  o l a r a k 
ücretsiz pilleri temin edin!

P o s t a n e  E n e r j i  M a l i y e t 
Hesaplayıcısının avantajları:

Elektrik ve gaz maliyetlerinden 
t a s a r r u f  P o s t a n e d e  v e y a 
online olarak kişisel hizmeti 
değiştirme ücretsiz ve objektif 
tarife. Karşılaştırması hızlı, 
kullanışlı ve kolay

Bezahlte Anzeige

So schützen Sie sich vor dem Coronavirus
Wie zur Vorbeugung der saisonalen Grippe werden folgende Maßnahmen empfohlen:

wien.gv.at/coronavirus

Folgende Telefonnummern sind rund 

um die Uhr besetzt:

Gesundheitstelefon 1450: Alle, die 
Symptome aufweisen, bitte zu Hause 
bleiben! Sie erhalten unter dieser 
Nummer Ratschläge von medizinischen 
Fachleuten.  
AGES-Hotline 0800 555 621: Antwor-

ten auf Fragen rund um das  Coronavirus 
– allgemeine Informationen zu Über-
tragung, Symptomen, Vorbeugung.  
Betreuungshotline 01/4000-4001: 

Hilfe bei der Organisation des Alltags 
für betroffene Risikogruppen  
(ältere Menschen sowie Menschen  
mit  Vorerkrankungen). 

Schul-Hotline 01/525 25-77048   

(Mo–Do 7.30–16 Uhr, Fr 7.30–15.30 

Uhr): Informationen für Eltern, 
 SchülerInnen und LehrerInnen.
Notrufnummer 144:  
Die Rettung rufen Sie bitte nur  
in lebensbedrohlichen Notfällen!

Alle wichtigen Infos finden Sie unter wien.gv.at/coronavirus

Vermeiden Sie direkten Kontakt  
zu kranken Menschen.

Wenn Sie husten oder niesen, bedecken Sie 
Mund und Nase mit einem Papier taschentuch 
beziehungs weise Ihrer Ellenbeuge (nicht mit den 
Händen). Entsorgen Sie das Papier taschentuch 
umgehend und waschen Sie danach Ihre Hände.

Waschen Sie Ihre Hände  
mehrmals täglich mit  
Wasser und Seife  
oder einem alkoholhaltigen  
Desin fek tionsmittel.

PR_07_CoronaF_195x137.indd   1 16.03.2020   16:02 Uhr
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Yeni Koronavirüs’ün enfek-
siyonu, belirtileri ve önlem-
leri ile ilgili genel bilgileri 

7 gün 24 saat 0800 555 621 numa-
ralı AGESKoronavirüs Bilgi Hattı 
(AGES–Infoline Coronavirus) üze-
rinden alabilirsiniz. Somut en-
feksiyon olma şüphesi varsa lüt-
fen 1450 numaralı sağlık hattını 
(“Gesundheitsnummer“) arayınız.

YENI KORONAVIRÜS 
NEDIR?

Koronavirüs’leri (CoV) büyük bir vi-
rüs ailesidir. Bazı Koronavirüs’leri 
insanlarda hafif bir soğuk algın-
lığından ağır bir zatürreye kadar 
ciddi hastalıklara neden olabilir. 
Başka Koronavirüs’leri hayvan-
larda hastalık yapabilir. Bazı 
Koronavirüs’leri hayvanlardan in-
sanlara geçebilir.

2019 yılının sonlarında Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan 
SARS-CoV-2 diye adlandırılan ye-
ni Koronavirüs’ü daha önce insan-
da saptanmamıştır. Yeni patojenin 
gerçekte ne kadar tehlikeli olduğu 
henüz bilinmemektedir. Sezonluk 
gripte olduğu gibi yaşlı yetişkinleri 
ve bağışıklık sistemi zayıf bireyleri 
daha fazla etkilemektedir.

YENI KORONAVIRÜS 
NASIL BULAŞIR?

SARS-CoV-2 Koronavirüs’ü en çok 

insandan insana bulaşma göster-
mektedir. Bulaşma yolları şunlar 
olabilir:
Solunum yolunun balgam ve salya 
gibi salgıları
İdrar ve dışkı
Kan gibi vücut salgıları

BELIRTILER HANGILE-
RIDIR VE NE ZAMAN 

COVID-19 ENFEKSIYO-
NU ŞÜPHESI BULUN-

MAKTADIR?

Normal Koronavirüs enfeksiyonu 
genelde hafif ve hastalık belirtile-
ri göstermeden geçmektedir. Yeni 
Koronavirüs enfeksiyonunun en 
çok karşılaşılan belirtileri şunlardır:

Ateş
Öksürük
Boğaz ağrısı
Nefes darlığı
Solunum sıkıntıları
Enfekte olmuş şiddetli vakalarda 
SARS-CoV-2 Koronavirüs, zatürre 
ya da ağır solunum yetmezliği be-
lirtisine neden olabilir.

KORONAVIRÜS’TEN 
KORUNMAK IÇIN NE 

YAPABILIRIM?

Sezonluk gripte olduğu gibi aşağı-
daki korunma önlemleri uygulan-
malıdır:

Ellerinizi günde sık aralıklarla sa-

bun ve suyla yıkayınız ya da al-
kol bazlı antiseptik kullanınız 
Öksürme ve hapşırma sırasında 
ağız ve burnunuzu kâğıt mendil-
le ya da dirsek içini kullanarak ka-
patınız. Öksürme ve hapşırma sıra-
sında ağız ve burnunuzu ellerinizle 
kapatmayınız. Kâğıt mendili he-
men sonrasında çöpe atınız ve el-
lerinizi yıkayınız. Kâğıt mendilleri 
eski kâğıt çöpüne atmayınız. Hasta 
insanlarla doğrudan temastan ka-
çınınız.

BANA 
KORONAVIRÜS’ÜN BU-
LAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYO-
RUM? NE YAPMALIYIM? 

HANGI UYGULAMA 
IZLENMELIDIR?

Aşağ ıdak i  durumlarda lüt-
fen 1450 numaralı sağlık hat-
t ı n ı  ( G e s u n d h e i t s t e l e f o n ) 
(Almanca) arayınız. Soğuk algın-
lığı ya da zatürre belirtileriniz var-
sa ve COVID-19 hastasıyla ya da 
COVID-19 olası tanısı konan bir ki-
şiyle yakın mesafede bulunduysa-
nız ya da SARS-CoV-2’nin yayıldığı 
ve yayılmakta olduğu bir bölgeden 
geldiyseniz: Çin Halk Cumhuriyeti, 
İtalya, Güney Kore, İran, Japonya, 
Hong Kong, Singapur.

ya da
COVID-19 hastalarının geçmişte ve 
hala tedavi olduğu bir sağlık kuru-
munda çalıştıysanız veya böyle bir 
sağlık kurumuna gittiyseniz.

“YAKIN TEMAS” NE 
DEMEKTIR?

Aynı ortamı paylaşmak, örneğin sı-
nıf, iş yeri, ev ve hane, hastane ve 
başka sağlık kurumu, başka konak-
lama ortamı, koğuş, tatil köyü. Bu 
ortamlarda uzun ya da kısa bir sü-
re kalmış olmanız önemli değildir.
Kesin ya da olası SARS-CoV-2 en-
feksiyonu olan bir bireyin bakımı 
ve gözetimi. Sağlık personeli ya da 
aile bireyi olarak bakıma muhtaç 
bir bireye baktıysanız.

Sağlık telefonu (“Gesundheits-
telefon“) çalışanlarına şunları bil-
dirin:

SARS-CoV-2’nin yayıldığı hangi böl-
gede ve ne zaman bulundunuz ve
hangi belirtiler ne zaman başladı?
1450 numaralı sağlık telefonunun 
tıbbi olarak eğitimli uzman kişi-
leri telefon üzerinden gerçekten 
Koronavirüs tanımına uyup uyma-
dığınızı saptarlar. Tanıma uyma-
dığınız durumda ev doktorunuza 
gidebilirsiniz. Size evde kalıp kal-
mamanız gerektiğini söyleyecek-
ler ve tam olarak uymanız gere-
ken önerilerde bulunacaklardır.
Coronovirus ile ilgili daha çok bilgi 
(Almanca)
AGES Koronavirüs Bilgi Hattı :
0800 555 621
1 4 5 0  n o ’ l u  s a ğ l ı k  h a t -
tı / Gesundheitsnummer: 1450  
(Almanca)

Panik yapmayın! 
Koronavirüs ile ilgili soru 

ve cevaplar
Avusturya Sosyal ve 

Sağlık Bakanlığı tara-
fından Yeni Vatan 

Gazetesi'ne Türkçe 
dilinde yapılan 

Koronavirüs ile ilgili 
soru ve cevaplar 

şunlardır. 

Türk Dermatoloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal 
Çalıkoğlu, dernekte düzen-

lediği basın toplantısında, sabun, 
temizleyici ve dezenfektanların 
kurutucu ürünler olduğunu ve tü-
ketiminden sonra mutlaka nem-
lendirici kullanılması gerektiğini 
söyledi.

Temizliğin hangi ürünle yapıldı-
ğının da önemli olduğunu vurgu-
layan Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle el temizliğimizde renk-

siz, kokusuz kalıp sabunları ter-
cih ediyoruz. Çünkü bir sabun sı-
vılaştırıldığında ya da içine renk 
ve koku katıldığında bazı kimya-
sallar eklenmiş oluyor. Bu da aler-
jik reaksiyon olma riskini artıyor. 
Renksiz, kokusuz kalıp sabunlar 
kullanır ve arkasından da ellerimi-
zi nemlendirirsek egzama gelişimi-
ni engellemiş oluruz.”

Merdiven altı ve markasız ürünler-
den kaçınılması gerektiğini vurgu-
layan Çalıkoğlu, çok pahalı ürün-
leri seçmeye gerek olmadığını, 
doktorların da kolaylıkla reçete 
edebildiği nemlendiricilerin kulla-
nılabileceğini söyledi.

Fiyatlardaki anormal yükseklik-
lerin Ticaret Bakanlığına bildirile-
bildiğini anımsatan Çalıkoğlu, “Bu 
ortamda fırsatçılığın olmaması la-
zım. Çünkü önemli olan tek payda 
olarak hepimiz için sağlığımız.” 
dedi.

Ev temizliği ve ellerin dezenfekte-
si sırasında art arda işlem yapma-
ya gerek olmadığına işaret eden 
Çalıkoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Dışarıdan geldik, çocuğumuzun 
altını değiştirdik, tuvalete gittik 
veya yemek yedik. Sonrasında el-
lerimizi önce sabunla yıkarsak ve 
eğer kalabalık bir ortamdaysak da 
üzerine dezenfektan sıkarsak bu 
yeterli olacaktır. Yani hem dezen-
fektan hem sabun hem üstüne ça-

maşır suyu gerek yok. Çamaşır su-
yu da maalesef ev temizliğinde 
bile çok sulandırılmadan kullanı-
lıyor. Direk deriyle temas ettiği için 
de çok riskli. Çamaşır suyu ciddi 
bir kimyasal ve elleri tahriş ediyor. 
Çamaşır suyunu mümkünse biraz 
sulandıralım, yoğunluğunu azal-
talım. Temizlik sırasında da içi pa-
muk eldiven kullanalım.”

Çalıkoğlu, temizlik tedbirlerin öne-
mine de dikkati çekerek, “Sağlık 
Bakanlığımızın bu yöndeki bütün 
önerilerini destekliyoruz. Bu sefer-
berlik programında elimizden ne 
gelirse yapmaya hazırız. Sadece 
deri sağlığı açısından bu uygula-
maları yaparken vatandaşlarımı-
zın çok gereksiz yere dermatoloji 
polikliniklerini ziyaret etmelerine, 
bu ortamda evlerinden çıkıp has-
taneye gitmelerine gerek olmadı-
ğını düşünüyoruz. Eğer ellerini iyi 
nemlendirebilirlerse egzama geliş-
mez, hastaneye de gitmek zorunda 
kalmazlar. Hastanelerimizi de da-
ha çok acil durumlar için kullan-
mış oluruz.” dedi.(AA)

El temizliğinde renksiz, 
kokusuz kalıp sabun 
kullanılması önerisi

Prof. Dr. Emel Erdal 
Çalıkoğlu, yeni tip 

koronavirüsten 
korunmak için elle-

rin renksiz, kokusuz 
kalıp sabunlarla 

yıkanmasını önere-
rek, "Ellerimizi nem-

lendirirsek egzama 
gelişimini de engelle-

miş oluruz." dedi.
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Bu sabah Steiermark eyale-
tinden, farklı hastalıkları 
bulunan ve daha önce ko-

ronavirüs tespiti konulan 76 ya-
şındaki kadın hayatını kaybetti-
ği bildirildi

Sosyal bakanlığın son verilerine 
göre Tirol 254, Yukarı Avusturya 
196, Viyana 122, Aşağı Avusturya 
150, Steiermark 111, Salzburg 54, 
Vorarlberg 55, Burgenland 10 ve 
Kärnten 7 olmak üzere toplamda 
959 koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bugüne kadar Avusturya’da top-
lamda 8.167 kişiye test yapıldı, 
hastaların 6’sı (Viyan’a 3, Tirol 2 
ve Aşağı Avusturya 1 kişi) tekrar 
sağılığına kavuştu, 10 hasta yo-

ğun bakımda tedavi görüyor ve 
69 yaşında İtalya seyahatinden 
dönüp hastanede bakıma alınan 
bir hasta hayatını kaybetti.

Öte yandan pazar günü 65 yaşın-
da bir adam Viyana’da koronavi-
rüs şüphesi ile hayatını kaybetti. 
Hastanın başka hastalıkları da ol-
duğu bildirilirken henüz Kovid-19 
hastası olup olmadığı ile ilgili res-
mi bir açıklama gelmedi.

Buna göre Avusturya’da resmi ol-
mamak üzere 3 koroanvirüs ölü-
mü gerçekleşti.

Koronavirüsü Avusturya’da 
hızla yayılıyor!

GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.  
Mit Apple Pay.

erstebank.at
sparkasse.at

WIEN. Die Frauenhelpline 
bietet derzeit rund 
um die Uhr Hilfe 

bei allen Formen strukturel-
ler, körperlicher, psychischer, 
verbaler, ökonomischer und se-
xueller Gewalt, inklusive Gewalt 
im Internet. Die Beratungs- und 
Hilfsangebote der Frauenhelpline 
sind für die AnruferInen kos-
tenlos und anonym. Türkische 
Kulturgemeinde in Österreich 
(TKG)  unterstützt die 
Frauenhelpline und ruft um Hilfe: 
“ “Helfen Sie mit, die 24 Stunden 
Frauenhelpline 0800 222 555 zu er-
halten! Helfen Sie mit, dass die 
Frauenhelpline auch in Zukunft 
rund um die Uhr von Gewalt bet-
roffene Frauen und Mädchen un-
terstützen kann!”

Aufgrund von seit Jahren nicht er-
höhtem Budget und fehlenden 
Indexanpassungen bei gleich-
zeitig steigenden Betriebskosten 
(Miete, Personal- und Sachkosten) 
hat die Frauenhelpline aktu-
ell ein großes Defizit von 72.000 
Euro. Wenn das Budget seitens 
der neuen Regierung nicht sig-
nifikant aufgestockt wird, muss 
der 24 Stunden Betrieb der 
Frauenhelpline notgedrungen ab 
Juni 2020 eingeschränkt werden.

Die Frauenhelpline ist se-
it mehr als 20 Jahren eine erste 
Anlaufstelle von für von Gewalt 
betroffene Frauen und deren 

Angehörige – ein Anruf bei der 
Frauenhelpline kann lebensret-
tend sein!

Helfen Sie mit, dass die 
Frauenhelpline auch in Zukunft 
rund um die Uhr von Gewalt bet-
roffene Frauen und Mädchen un-
terstützen kann!

Jede einzelne Spende hilft!

Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Hier auch unsere 
Bankverbindung:
Die Erste
IBAN: AT77 2011 1841 3644 3300

Lautend auf Verein AÖF/
Spendenkonto

Frauenhelpline gegen Gewalt 
0800 222 555 – rund um die Uhr, 
anonym, kostenlos und mehrs-
prachig: 

www.frauenhelpline.at

TKG: “Helfen Sie 
mit, die 24 Stunden 

Frauenhelpline 0800 

222 555 zu erhalten!”

Türkische Kul-
turgemeinde in 

Österreich (TKG)  
unterstützt die 

Frauenhelpli-
ne und ruft um 

Hilfe:"Helfen Sie 
mit, dass die Fra-
uenhelpline auch 
in Zukunft rund 
um die Uhr von 

Gewalt betroffe-
ne Frauen und 

Mädchen unter-
stützen kann!"
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VİYANA – Avusturya Başbakan 
Yardımcısı ve Yeşiller Partisi li-
deri Wagner Kogler, Yunanistan 
sınırındaki düzensiz göçmen 
hareketliliğine ilişkin “Uzun ve 
orta vadede Avrupa Birliği (AB) 
olarak sorumluluk üstlenerek 
Türkiye’deki mültecilere yardım 
yapılması için mülteci anlaşma-
sının güvence altına alınıp uza-
tılması sağlanmalı.” dedi.

Yunanistan-Türkiye sınırındaki 
düzensiz göçmen hareketlili-
ği, Avusturya’daki merkez sağ-
Yeşiller koalisyon hükümetini 

harekete geçirdi. Başbakan Se-
bastian Kurz, Başbakan Yardım-
cısı Kogler ve İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer, özel gündemle bir 
araya geldi.

Görüşmenin ardından düzen-
lenen ortak basın toplantısında 
konuşan Başbakan Kurz, bir haf-
ta önce Yunanistan-Türkiye sını-
rında herhangi bir insani krizin 
yaşanmadığını belirterek bu du-
rumun planlı bir şekilde gerçek-
leştirildiğini iddia etti.

Kurz, Türkiye’nin baskılarına 
boyun eğilmeyeceğini ifade 
ederek Yunanistan’a Avusturya 
olarak gerekli desteği vermeye 
hazır olduklarını, bu doğrultuda 
Yunan makamları ve AB yetkili-
leriyle görüştüğünü söyledi.

“2015 TEKRARLANMA-
YACAK”

Yunanistan sınırının düzensiz 
göçmenler tarafından aşılması 
ihtimaline karşı Batı Balkan ül-
keleriyle temas halinde oldukla-
rını da belirten Kurz, İçişleri ve 
Savunma bakanlıklarının Avus-

turya sınırlarını korumak için 
gerekli önlemleri hayata geçire-
ceğini, 2015’te yaşanan sığın-
macı krizinin bir daha tekrarlan-
mayacağını dile getirdi.

Yeşiller Partisinden Başbakan 
Yardımcısı Wagner Kogler de 
yaşanan durumun tek boyut-
lu değil, üç boyutlu olduğunu, 
konunun Türkiye-Yunanistan 
sınırı, Türkiye’deki göçmenler 
ve Suriye’nin İdlib kentinde ya-
şanan gelişmeler doğrultusun-
da değerlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

“TÜRKIYE ILE 
ANLAŞMA UZATILMALI”

Kogler, son gelişmelerde 
Türkiye’nin tutumuna tepki gös-
termenin yanında bu durumun 
bir tür yardım talebi olduğunu 
belirterek sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Uzun ve orta vadede Avrupa 
Birliği (AB) olarak sorumluluk 
üstlenerek Türkiye’deki mülteci-
lere yardım yapılması için mülte-
ci anlaşmasının güvence altına 

alınıp uzatılması sağlanmalı. Şu 
an 3,5 milyonun üzerinde mülte-
ci var. Kötü bir senaryoda bu sa-
yının artması söz konusu. Orada 
(Türkiye’de) kısmen de olsa sos-
yal güvence, eğitim ve iş imkanı 
bulunuyor, bunlar kendiliğin-
den olmuyor.”

Yeşiller Partisi olarak Türki-
ye’deki mültecilerin durumunun 
stabil hale gelmesini istedikle-
rini belirten Kogler, İdlib’de ya-
şanan gelişmelere de değinerek 
“Özellikle Türkiye-Suriye sını-
rındaki İdlib’de büyük bir insani 
trajedi yaşanıyor.” ifadesini kul-
landı.

Başbakan Yardımcısı Kogler 
ayrıca İdlib’de yaşanan insani 
dram için Avusturya’nın Ulus-
lararası Kızılhaç Örgütü aracılı-
ğıyla yardım yapacağını da ifade 
etti.

“KADIN VE ÇOCUKLARI 
ALAMAYIZ KOALISYON 
ANLAŞMASINA AYKIRI”

Öte yandan konuya ilişkin Avus-
turya Haber Ajansı APA’ya açık-
lamalarda da bulunan Kogler, 
Yunanistan sınırındaki mülte-
cilere yönelik insani koşulların 
oluşturulmasının önem arz etti-
ğinin altını çizerek “Eğer bu ba-
şarılamazsa, (Yeşiller olarak) ka-
dın ve çocukların (Avusturya’ya) 
alınmasından yanayız.” şeklin-
de konuştu

Bu açıklamaya tepki gösteren 
İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
ise iki parti arasında yapılan 
koalisyon anlaşmasında, daha 
fazla mülteci alınmayacağının 
açık bir şekilde belirtildiğini 
anımsatarak “Kadın ve çocuk-
ların Avusturya’ya getirilmesi 
hususunda bir uzlaşı yok.” dedi.

Wagner Kogler:

Türkiye ile anlaşma 
uzatılsın

Der Wirtschaftsbund baute 
seine Dominanz damit auf 
fast 70 Prozent der Stimmen 

und fast 75 Prozent der Mandate 
aus. Der Sozialdemokratische 
Wirtschaftsverband (SWV) verte-
idigte mit leichten Verlusten den 
zweiten Platz mit 10,3 Prozent 
(8,7 Prozent der Mandate). Die 
Grüne Wirtschaft rückte wegen 
der Verluste der Freiheitlichen mit 
nur geringen Zuwächsen mit 9,5 
Prozent der Stimmen (6,3 Prozent 
der Mandate) auf Rang drei vor.

Die Freiheitliche Wirtschaft ver-
lor ein Drittel der Stimmen auf 6,2 
Prozent (4,1 Prozent der Mandate) 
und fiel damit auf Rang vier. Die 
NEOS-Liste UNOS kam nach leich-
ten Zugewinnen auf 2,7 Prozent der 
Stimmen (1,1 Prozent der Mandate). 
Die Liste der Industrie bekam 3,4 
Prozent der Mandate, andere zu-
sammen 1,7 Prozent.

URSACHENSUCHE FÜR 
WAHLBETEILIGUNG

L a u t  O R F. a t  h a b e n  a l l e 
Spitzenkandidaten gingen am 
Freitagabend bei der Vorstellung 
der Ergebnisse in Wien auf die 
geringe Wahlbeteiligung ein. 
Diese fiel auf 33,7 Prozent, nach 
38,9 Prozent vor fünf Jahren. 
Ur s a ch e n  in  d e r  Ka m m e r 
und dem Wahlmodus sahen 
Sozialdemokraten (SWV), Grüne 

und NEOS (UNOS).

Der bisherige und künftige 
Wirtschaftskammer-Präsident 
Harald Mahrer, Spitzenkandidat 
des ÖVP-Wirtschaftsbunds, ver-
mutet hingegen die aktuelle Krise 
rund um das Coronavirus als 
Ursache. „Es ist vermutlich sehr 
klar, dass die wirtschaftlich an-
gespannte Lage, die sich noch we-
iter anspannen könnte, mit dem 
Ergebnis in Verbindung zu brin-
gen ist.“ Das zeige auch die steigen-
de Briefwahlbeteiligung bei gerin-
gem Interesse an der Präsenzwahl. 
Grundsätzlich zeige das Ergebnis 
der Wahl, dass zwei Drittel der 
Unternehmer mit dem eingeschla-
genen Weg zufrieden seien. Mahrer 
versprach, diesen Weg fortzusetzen.

Auch der Wiener Wirtschafts-
kammer-Präsident Walter Ruck 
nannte das Coronavirus als Grund 
für die niedrige Beteiligung. Es ge-
be laut wahlbegleitenden Analysen 
eine hohe Zufriedenheit mit den 
Leistungen der Kammer. „Es ist 
uns leider nicht gelungen, die-
se Zufriedenheit auch in Stimmen 
umzumünzen.“

FPÖ-WIRTSCHAFT 
DENKT ÜBER E-WAHL 

NACH

Der freiheitliche Spitzenkandidat 

Matthias Krenn dachte ange-
sichts der „bedauerlich geringe-
ren Wahlbeteiligung“ laut da-
rüber nach, ob man künftig die 
Mitglieder der Kammer mit der 
Möglichkeit einer elektronischen 
Wahl zu den Urnen bringen könne. 
Für seine Fraktion sei das Ergebnis 
„ernüchternd und weit unter den 
Erwartungen“, man werde aber 
den bisherigen konstruktiven Kurs 
fortsetzen.

F ü r  R i c h a r d  S c h e n z , 
Sp i tzenkand idat  der  L iste 
Industrie, und Detlev Neudeck 
von der Fachgruppe Gewerbliche 
Wirtschaft sind überhaupt die 
Unternehmer selber schuld, wenn 
sie nicht an der Wahl teilnehmen. 
Schließlich sei die Zeit ja nicht so, 
dass die Wirtschaftskammer keine 
Unterstützung brauchen würde, so 
Schenz.

„AUSDRUCK DER 
RESIGNATION“

C h r i s t o p h  M a t z n e t t e r , 
Spitzenkandidat des SWV, sah 
die Kammerorganisation als 
stärkste Verliererin. Die geringe 
Wahlbeteiligung, die in Wien unter 
ein Viertel fiel, sei „ein Ausdruck 
der Resignation“, die 70 Prozent für 
den Wirtschaftsbund „fast schon 
nordkoreanische Verhältnisse“. 
Matznetter  kr i t is ier te  den 

Zurechnungsmodus der Stimmen, 
der zwar den Wirtschaftsbund 
stärke, aber Zweifel an der rich-
tigen Bewertung von Stimmen 
nähre. Er forderte eine Reform des 
Wahlrechts.

Die grüne Spitzenkandidatin 
Sabine Jungwirth bezeichnete die 
Wahlbeteiligung als „bittere Pille“. 
Nicht die Unternehmer seien da-
ran schuld, die WKÖ sei gefordert, 
sich in den nächsten fünf Jahren 
selbst zu hinterfragen, um die 
Wahlbeteiligung zu verbessern. Für 
die Grünen sei es ein „durchwach-
senes“ Ergebnis, mit Gewinnen 
insbesondere in Niederösterreich 
und Wien, aber auch Verlusten in 
anderen Bundesländern.

Michael Schuster, Spitzenkandidat 
der Liste UNOS, kritisierte ein 
„extrem mehrheitsfreundliches 
Wahlrecht nur für eine Fraktion“ 
in der Kammer. Die „erschrecken-
de“ Wahlbeteiligung „zeigt, dass 
die Kammer alles tun muss, um 
sich attraktiver zu machen“. Seine 
Fraktion sei mit dem Ergebnis zuf-
rieden und werde für Transparenz 
und Kontrolle kämpfen. ( ORF.at, 
yenivatan.at)

WKÖ-Wahl: ÖVP-
Wirtschaftsbund %70

Avusturya Başbakan 
Yardımcısı Kogler: 

"Uzun ve orta vadede 
AB olarak sorumlu-
luk üstlenerek Tür-

kiye’deki mültecilere 
yardım yapılması 
için mülteci anlaş-

masının güvence altı-
na alınıp uzatılması 

sağlanmalı"

Die 
Wirtschaftskammer-
Wahl hat eine 
Stärkung der ÖVP-
Teilorganisation 
Wirtschaftsbund 
auf Kosten der FPÖ-
Liste Freiheitliche 
Wirtschaft gebracht. 
Bei Sozialdemok-
raten, Grünen und 
NEOS gab es geringe 
Veränderungen. Die 
Wahlbeteiligung lag 
bei rund 33 Prozent.
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Avrupa Birliği İç İşleri ve 
İç İlişkilerden Sorumlu 
K o m i s y o n e r i  Y l v a 

Johansson, Yunan adalarında ya-
şayan ve Suriyeli olmayan göç-
menlere şaşırtıcı bir teklif sundu. 
Midilli, Kos, Sisam, Sakız Adası ve 
İleryos adalarında yaşayan 5 bin 
Suriyeli olmayan mülteciye para 
teklif etti.

Türkiye’nin sınır kapılarını aç-

masının ardından son yılların en 
büyük mülteci krizine tanık olan 
Avrupa Birliği, yeni mültecilerin 
gelmesi üzerine yaşanan krizi çöz-
mek için Yunan adalarında bulu-
nan mültecilere para teklifi ede-
rek gündem oldu. İngiltere’nin 
çok okunan saygın gazetelerin-
den The Times’ta yer alan haber-
de, “AB’nin ülkelerine dönen ve 
Suriyeli olmayan mültecilere 2 bin 
euro para vereceği” belirtildi.

GERI 
DÖNEMEYECEKLER

Yunanistan Göç Bakanı Notis 
Mitarachi ile toplantı sonrasın-
da açıklama yapan Johansson, 
“Bu teklif adalarda yaşanan kri-
zi rahatlatmak için bir teklif. Bu 
para, mültecilerin evlerinde taze 
bir başlangıç yapması için harca-
nacak. Elbette ülkesine dönenler 
tekrar buraya gelemeyecek” dedi.

Uluslararası Göç Organizasyonu, 
son dört yıldır benzer bir uygula-
ma yapıyordu. Uluslararası Göç 
Organizasyonu, gönüllü olarak 
ülkesine dönen mültecilere 370 
euro veriyordu. Resmi rakamlara 
göre toplam 5.526 kapasiteli mer-
kezlerde şu an 41.635 mülteci bu-
lunuyor. Bu mülteciler çoğunluk-
lu olarak Suriye, Afganistan ve 
Somali’den geliyor.

AB’den skandal teklif: 

2 bin euroyu alın 
ülkenize dönün

Avrupa Birliği, Yunan adalarındaki mültecilere bir teklif sunarak uluslararası kamuoyunda 
yeni bir tartışma başlattı... The Times'ın haberinde, AB'nin İç İşleri Komisyoneri Ylva 
Johansson, Midilli, Kos, Sisam ve İleryos adalarındaki 5 bin göçmene, "Eğer ülkenize 

dönerseniz 2 bin euro veririz" teklifinde bulunduğu belirtildi.

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich versteht 
sich als Think-Tank (Denkfabrik) Plattform vereins-
erfahrener Türken und Österreicher um Informationen 
auszutauschen und aktiv an der Gestaltung der öster-
reichischen Gesellschaft teilzunehmen. 

Der gemeinnützige Verein-NGO wurde Anfang 2000 
von und für Menschen gegründet, die mit verschiede-
nen Projekten das konstruktive Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen in Österreich aktiv fördern wollen. 
Wir, Bürgerinnen und Bürger aus der Türkei, haben uns 
dauerhaft in Österreich niedergelassen. Österreich ist 
unsere „neue Heimat“ und die Heimat unserer Kinder 
und nachkommender Generationen, die hier geboren 
sind und hier aufwachsen. Wir wollen in Österreich mit 
allen Bevölkerungsteilen dieses Landes gleichberech-
tigt, in Würde, Sicherheit, Frieden, Freundschaft und 
Solidarität leben. 

Wir wollen nach dem Grundsatz der Gleichstellung und 
Gleichbehandlung zur Verwirklichung unserer Rechte 
als kulturelle Minderheit in allen rechtlichen, sozialen, 
politischen, ökonomischen und kulturellen Bereichen 
unseren Beitrag leisten. Wir werden den Rechtsstaat 
Österreich in seinen Gesetzen und Verfassungen loyal 
bleiben und mit allen Mitteln als Verfassungspatrioten 
unterstützen, damit wir auch von allen Seiten objektiv 
und korrekt behandelt werden. Die „Türkische Kultur-
gemeinde in Österreich“ (TKG) ist ein wehrhafter, den 
pluralistischen, freiheitlich demokratischen und rechts-
taatlichen Prinzipien verpflichteter Verein. 
 

Wir sind stolz, die Veranstaltung am 
16.03.2020 im Wiener Konzerthaus „Von 
Sufismus zu anatolischen Poeten“ als 
Brückenbauer unterstützen zu dürfen. 

Türkische Kulturgemeinde in Österreich 
Obmann, DI Birol Kilic

Brückenbauer

Brückenbauer.indd   1Brückenbauer.indd   1 04.03.20   10:4504.03.20   10:45
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Avusturya’da 100’ün üze-
rinde akademisyen Baş-
bakan Sebastian Kurz’a 

yazdığı açık mektupta Yuna-
nistan sınırındaki sığınmacıla-
rın Avrupa’ya girmelerine izin 
verilmesi çağrısında bulundu.
Farklı alanlardan akademis-
yenler, başta Başbakan Kurz 
olmak üzere Dışişleri ve İçişleri 
bakanlarına yönelik kaleme al-
dıkları mektupta, sığınmacıla-
rın Yunanistan sınırında kabul 
edilemez koşullarda hayatta 
kalmaya çalıştıklarına işaret 
ederek, özellikle çocuk ve genç-
lerin akıbetinin çok kaygı verici 

olduğuna dikkati çekti.

Akademisyenler, çok sayıda 
Avusturyalının sığınmacılara 
yardım etmek istediğini, özel-
likle sığınmacı çocuk, kadın 
ve ailelerin ülkeye alınması 
yönünde taleplerinin bulun-
duğunu, hükümetin katı tutu-
muyla buna izin vermediğini 
belirtti.Özellikle Başbakan 
Kurz ve İçişleri Bakanı Karl 

Nehammer’e tepki gösteren 
akademisyenler, “Bu krize in-
sani bir çözüm bulunmasının 
yollarını Başbakan ve İçişleri 
Bakanı engelliyor. Ancak bu 
tutumla Avusturyalıların da-
yanışma hakları sınırlandı-
rılıyor.” ifadesine yer verildi.
Mektupta, sığınmacılara yöne-
lik kullanılan ifadelere dikkat 
edilmesi çağrısında bulunan 
akademisyenler, şu ifadeleri 

kullandı:”Sığınmacılara yö-
nelik popülist bir kışkırtıcılık 
söz konusu. Ayrıca bu insan-
ların ne pahasını olursa ol-
sun Avrupa’ya girmelerinin 
engelleneceği yönündeki tar-
tışmalar, yaşananların gerçek 
nedeni başta olmak üzere, il-
tica hakkı verilmeyerek işle-
nen insan hakları ihlalleri ve 
Avrupa’nın sorumsuz tutumu-
nu örtbas etmektedir.”

Avusturya’da  
akademisyenlerden 

“Sığınmacılar  
ülkeye alınsın” 

çağrısı Açıklaması

Avusturya'da 100'ün 
üzerinde akade-

misyen Başbakan 
Sebastian Kurz'a 
yazdığı açık mek-
tupta Yunanistan 

sınırındaki sığınma-
cıların Avrupa'ya 

girmelerine izin 
verilmesi çağrısında 

bulundu.
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HANAU – Almanya’nın 
Hanau kentinde ırkçı 
katil Tobias Rathjen’in 

(43) katlettiği 4’ü Türk 9 kişi için 
Hanau kentinde anma töreni 
düzenlendi.

T ö r e n e ,  A l m a n y a 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel, Federal Eyaletler 
Meclisi Başkanı Dietmar Woidke, 
eski Cumhurbaşkanı Christian 
Wu l f f ,  H e s s e n  B a şb a k a n ı 
Volker Bouffier, Bosna-Hersek 
Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, 
Hanau Büyükşehir Belediye 
Başkanı Claus Kaminsky ve 
Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt 
Başkonsolosu Burak Karartı ile 

davetliler katıldı.

“Bu hepimize yapılan 
bir saldırıydı”

Törende bir konuşma yapan 
A l m a n y a  C u m h u r b a şk a n ı 
Steinmeier, Hanau’da iki hafta 
önce gerçekleşen ırkçı saldırı 
için, “Bu hepimize yapılan bir 
saldırıydı.” değerlendirmesinde 
b u l u n d u .  S t e i n m e i e r , 
Almanya’nın her  yerindeki 
insanların Hanau kentiyle be-
raber yas tuttuğunu belirterek, 
”Hepimiz, bir terör suçu ve 
vahşice öldürücü bir şiddet ey-
lemi ile sarsıldık. Acımız ve öfke-
miz kederimize karışıyor.” ifadel-
erini kullandı.

”Devletin herkesi 
koruma görevi var”

Almanya’daki herkesin huzur 
ve güvenli bir şekilde yaşaması 
ge re k t iğ i n e  d i k ka t i  çe ke n 
Steinmeier, ”Ülkemizde yaşayan 
herkes, güvenlik ve barış içinde 
yaşayabilmelidir. Devletimizin 
bu hakkı koruma görevi vardır. 
Bunun için daha fazlasını yap-
mak zorunda. Bunun için her 
şey yapmalı. Bu sorumluluk 
öncelikle ülkemizin kurumları 
tarafından üstlenilmekte, bu 
sorumluluk hepimizin. Nefret ve 
ajitasyona, terör ve şiddete karşı 
birlikte durmak zorundayız.” 
diye konuştu.

“Müslümanlara 
karşı yaygın bir 
düşmanlık var”

S t e i n m e i e r ,  A l m a n y a ’ d a 
ırkçılığ ın bulunduğunu be -
lirterek, ”Evet, Müslümanlara 
karşı yaygın bir düşmanlık var. 
Koyu tenli veya başörtüsü olan 
insanlar ayrımcılık yaşıyorlar, 
saldırıların, hakaretlerin ve 
şiddetin kurbanları oluyorlar. 
Hepsinin, kendilerini koruyan 
bir devlet istemeye hakkı vardır.” 
dedi.

“Açık topluma bir 
saldırıydı”

He s s e n  Eya l e t i  B aşb a ka n ı 

Bouffier ise saldırganın ırkçı 
saiklerle hareket ettiğini belirt-
erek, hayatını kaybedenlerin 
yabancı olmadıklarını, Hanau 
kentini ve Hessen eyaletini kend-
ilerine yurt edindiklerini söyledi.

Bouffier, ırkçılığın ve nefretin 
toplumda yeri olmadığını vurgu-
layarak, “Bu, bizim açık toplu-
mumuza karşı bir saldırıydı.” 
ifadesini kullandı.

Aşırı sağa ve ırkçılığa karşı 
uyanık olunması ve buna anlayış 
gösterilmemesi gerektiğini ifade 
eden Bouffier,  ırkçılığa her 

zaman karşı durmanın, herkesin 
görevi olduğunu kaydetti.

“Sizin nefretinizden 
daha güçlüyüz”

Belediye Başkanı Kaminsky 
de, Hanau kentinin 19 Şubat ile 
anılmasının çok acı olduğunu 
belirtti.

Merkel’in “ırkçılık ve nefret ze-
hirdir” şeklindeki sözlerine hak 
verdiğini belirten Kaminsky, 
ırkçılara yönelik, “Biz daha 
çoğuz ve sizin nefretinizden daha 
kuvvetliyiz.” ifadesini kullandı.

Kaminsky, 19 Şubat’ta hayatını 
kayb e d e n l e r  i ç i n  b i r  a n ı t 
dikileceğini belirterek, yaşanan 
acıların unutulamayacağ ını 
kaydetti.

”Insan çabuk unutur. 
Ama bu genç insan-
lar ve tüm kurbanları 

unutmamalıyız”

Ölen Türk gençlerinin arkadaşı 
olan Kemal Koçak da yaptığı 
konuşmada, çok üzgün olduğunu 

belirterek, ”İnsan çabuk unutur. 
Ama bu genç insanlar ve tüm 
kurbanları  unutmamalıyız . 
Bugünlerde ırkçılık, nefret ve 
şiddete karşı birlikte durmalıyız 
ve gelecekte de ayağa kalkıp 
sesimizi yükseltmeliyiz.” dedi.

Koçak, Hanau’da doğduğunu 
belirterek, “Burada büyüdüm. 4 
çocuğum var, ancak 19 Şubat’tan 
sonra artık dışarıya çıkmaya 
korkuyoruz” şeklinde konuştu.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden 
B osnalı  Hamza Kurtovic’ in 
kız kardeşi Ajla Kurtovic ise 
katili, ırkçı saldırıya nefretin 
sürüklediğini vurgulayarak, 
“Nefret ve ırkçılık birbirine 
ço k  ya k ı n .  B e n ,  h e r ke s i n 
n e f re te  m e s a f e  ko y m a s ı n ı 
i s t iyo r u m .  A l m a nya  b i z i m 
vatanımız. Kardeşim Hamza hiç 
beklenmedik şekilde aramızdan 
kopartıldı. Geriye kalan sınırsız 
b i r  a c ı  o l du . ”  i f a d e l e r i n i 
kullandı.

H a n au’d a k i  k u r b a n l a r d a n 
Afganlı Said Nesar Hashemi’nin 
kız kardeşi Saida Hashemi ise 

kardeşinin Hanau’da dünyaya 
geldiğini ifade ederek, ”Burada 
yetişt i ,  burada okula gitt i , 
ailesi buradaydı ve arkadaşları 
buradaydı. Bu insanları böyle 
o l ayl a r a  m o t ive  e d e n  n e ? 
Bu nefreti  ne kadar tolere 
etmeliyiz? Irkçılara platform 
sunulmamalı.” diye konuştu.

650 davetlinin hazır bulunduğu 
törende her bir aile için 25’er 
kişilik kontenjan ayrıldı.

1 9  Şu b a t ’ t a  ı r k ç ı  To b i a s 
Rathjen’in düzenlediği terör 
saldırısında Mercedes Kierpacz, 
Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, 
Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, 
Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, 
Said Nesar Hashemi ve Fatih 
Saraçoğlu hayatını kaybetmişti. 
Rathjen, saldırının ardından 
evine dönerek annesi Gabriele 
Rathjen’i öldürdükten sonra 
intihar etmişti.

Polis, Tobias Rathjen’in evine 
baskın düzenlemiş ve ırkçı ka-
tilin cesedini bodrum katında 
bulmuştu. (arti49,dpa)

Almanya 
Cumhurbaşkanı 

Steinmeier, 
"Müslümanlara 
karşı yaygın bir 
düşmanlık var. 
Koyu tenli veya 

başörtüsü olan in-
sanlar ayrımcılık 

yaşıyorlar, 
saldırıların, ha-

karetlerin ve 
şiddetin kurbanları 

oluyorlar" dedi.

‘Müslümanlara karşı 
yaygın bir düşmanlık
var’
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Avusturya Anayasa Mahkemesi 
Başkanı ile demokrasi ve hukuk 
devletini konuştuk 1920 yılında kurulan Avusturya'nın "Anayasa 

Mahkemesi Adalet Divanı "ve Anayasası  
100. yılında kutlu olsun.

Birol Kılıç, Viyana/Kısa bir analiz

Avusturya  en yüksek mah-
kemesi  olan “Anayasa  
Mahkemesi Adalet Divanı” 

(Verfassungsgerichtshof VfGH) 
Başkanı  Prof. Dr. Christoph 
Grabenwarter  dokuz Mart tarihin-
de Viyana’dan yayın yapan önem-
li yabancı medya temsilcilerini ka-
bul ederek yüksek mahkemenin 
Avusturya’da demokrasi ve hukuk 
devleti üzerindeki  etkisini ve ülke 
ve AB’deki son hukuki gelişmeler 
alanında dikkat çekici sorulara ce-
vap verdi. Yazılmak ve yazılmamak 
üzere geçen ufuk turundan önce 
Corona Virüsü nedeni ile selamlaş-
malarda el ile tokalaşmalar yerine 
baş ile selamlanması kuralı dikkat 
çekti. Bu toplantının iptal edilme-
mesi aslında bir şans. Hafta başı 
16 Mart tarihinde Başbakanlık’da 
Başbakan Kurz’un bizleri özel ka-
bulü Corona Virüsü nedeni resmen 
iptal edilerek ileri bir tarihe atılmış 
durumda.

Neoklasik rönesans 
saray mimarisi

2012 yılından bu yana Frehung 6 
adresine merkezini alan “Anayasa  
Mahkemesi Adalet Divanı” bina-
sı 1921 yılında neoklasik rönesans 
saray mimarisi ile „Österreichische 
Creditanstalt für Handel und 
Gewerbe“ adlı banka için zamanın 
ünlü iki mimarı olan Ernst Gotthilf 
und Alexander Neumann tarafın-
dan yapılmış.  Binanın son sahi-
bi Reno Benko Avusturya’da iki 
önemli günlük gazeteye ( Krone, 
Kurier) adeta arka kapıdan  ortak 
olarak devamlı gündemden düş-
meyen tartışmalı genç bir işadamı 
ve Signa Holding’in sahibi. Kısaca  

bu muhteşem binada “Anayasa  
Mahkemesi Adalet Divanı” Reno 
Benko’ya bağlı  „Renngasse 2 
Immobilien GmbH“ kiracısı.  Kirası 
mutlaka çok yüksek olan bu güzel 
saraya gibi binayı girerken acaba 
Avusturya Devleti niye zamanında 
satın almamış  diye düşündüm…

Başta Almanya’nın Handelsblatt, 
Süddeutsche Zeitung, Neue 
Zürcher Zeitung, DPA gibi tem-
silcilerinin katıldığı toplantıya  
İspanya, Fransa, İtalya, Ukrayna, 
Slovenya, Rus  gazetelerinin 
önemli temsilcileri yanında Yeni 
Vatan Gazetesi  ve Neue Welt adı-
na davet edildim. Sorular ve ce-
vaplarını detaylarını haber masa-
mız yapacaktır. Büyük bir kitapçık 
şeklinde renkli basılan  Avusturya 
Anayasası eserini herkesin evi-
ne almasını, okumasını veya göz-
den  geçirmesini tavsiye ederim. 
Bu Anayasa Avusturya’da yaşayan 
özellikle Türkiye göçmenlerinin 
adeta yaşam sertifikası.

Avusturya Anayasası 
ve Anayasa 

Mahkemesi 100 
yaşına girdi

Konuşmanın ana gövdes in i 
Avusturya Anaya Mahkemesi ve 
Avusturya Anayasasının 2020 yı-
lında 100. yıla girmesi nedeniyle 
parlamentoda karar verilen kanun 
ve yasaların Anayasaya uygunlu-
ğu, önemli Avusturya enstitüleri 
içinde ki önemi ve Avrupa’daki di-
ğer Anayasa Mahkemeleri ile ilişki 
ve  çalışmaları oluşturdu.

Özellikle İngiltere, Almanya, 
İsviçre ve İspanya’da Anayasa 
Mahkemelerinin kararları ve 

Avusturya’da etkisinin yanın-
da prestiji yüksek Avusturya 
Anayasa Mahkemesi’nin Başkanı  
Christoph Grabenwarter özellikle 
Avusturya’da verilen kararların et-
kilerinden önemli örnekler verdi.

2005 yılından bu yana Avusturya 
Anayasa Mahkemesi üyesi olan  
Grabenwarter bu yıl Anayasa 
Mahkemesi başkanlığına tam 
yetkili olarak seçildi. Avusturya 
Parlamentosu’nun tüm partileri 
ve milletvekilleri kanunlar konu-
sunda karar vermeden önce ade-
ta tanrı gibi korktukları Anayasa 
Mahkemesinden, hazırladıkla-

rı yasa geri döner mi düşüncesi-
dir.   Avusturya’da kuvvetler ayrı-
lığı olabildiğince işliyor ve ülkenin 
adeta namusu gibi. Yasa, insanlar 
ve filozofik görüşlerin konu olması 
başkanın hoşuna gittiğini toplan-
tı sonunda “ Avusturya ve dünya 
hakkında arkadaşlar derin bilgili”  
mealinde ki esprili ifadesinden çı-
kardım.

Anayasa Mahkemesi 
Başkanı’nın Türkçe 
yayınlanmış eseri: 
Anayasa Teorisi 

Avusturyalı hukuk bilimci ve 

Avusturya Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Christoph Grabenwarter 
hukuk bilimcilerle yapılan or-
tak çalışma sonucu hazırlanan 
“Anayasa Teorisi” adlı eseri 2008 
yılında Türkçeye de tercüme edil-
miş Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sayın Grabenwarter’e , Alman, 
Avusturya ve Türk Anayasalarını 
100 yıl içinde geçmişten bu güne 
kadar bu üç ülkenin 1914 -1918 yı-
lında 1. Dünya Savaşı ile tepe nok-
tası yapan silah arkadaşlığından 
önce ve sonra Anayasaları için-
de sarsıcı maddelerini karşılaştır-
mak amacı ile sorduğum iki soru-
dan birine aldığım cevaplar içinde 

“Anayasa Teorisi” kitabından bah-
setmesiyle öğrendim.

.
“Wehrhafter 

Demokratie” /Militan 
demokrasi

Alman Anayasa Mahkemelerinde  
“wehrhafte Demokratie /Militan 
demokrasi” var olan bu sı-
fatlar Avusturya ve Türkiye 
Anayasalarında niye yok? Niye 
Almanya vatandaşlarına ‘mili-
tan demokrat’ olun deme ihtiya-
cı duyuyor? Hitler yüzünden mi? 
Hitler NSDAP ile resmen seçim-
ler ile gelip hem Almanya’yı hem 
Avrupa’yı kana buladı. Demek ki 
demokrasi ve cumhuriyet yetmi-
yormuş. Almanya eğer birileri se-
çimle gelip ülkenin demokratik 
kurumlarına, kuvvetler ayrılığı-
na zarar verirse bir militan gibi de-
mokrasini koru derken Avusturya 
Anayasa Başkanı bu durumlar-
da vatandaşlardan ne bekliyor? 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
‘Laiklik’ maddesi varken bu mad-
de özellikle Alman ve  Avusturya 
Anayasası’nda niye yok? Almanya 
devlet dairelerinin tarafsız nötrleş-
mesi kararları Avusturya’dan nasıl 
görülüyor? Avusturya’da gündem-
den düşmeyen sekülerlik ve laik-
lik arasında ki fark nedir? Sorular 
arasında 2020 yılında Avusturya 
Anayasa Mahkemesi tarafında ka-
rara bağlanacak  ilkokulda ve 14 
yaşına kadar kız öğrencilerin baş 
örtüsü başta olmak üzere  diğer 
önemli konular vardı. Burada sayın 
Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 
verdiği cevapları başka bir analizi-
mizde yer vereceğim.

Av u s t u r y a  A n a y a s a s ı  v e 
Mahkemesi’nin 100. yılına girer-
ken acaba Avusturya vatandaşla-
rı, hukuk devletinin ve kuvvetler 
ayrılığının  öneminin farkındalar 
mı? Avusturya gibi nüfusu gittik-
çe göçmenler ile zenginleşen güzel 
bir ülkede bağlayıcı ve özgürlük-
çü, çoğulcu seküler demokrasiyi 
ve cumhuriyetin değerlerini koru-
mak için Anayasal Milliyetçilik ko-
nusunda daha fazla çalışma yapı-
lacak mı diye sordum?

Soldan sağa Birol Kılıç, Avusturya 
Anayasa Başkanı Christoph 
Gr abenwar ter,  Hans  Peter 
Siebenhaar (Handelsblatt)

Avusturya 
Anayasası´na düşmanı 

iki grup!

Avusturya’da yüzbinlerce göç-
men yaşıyor. Aslında göçmenle-
ri Avusturya’da en çok koruyan 
Avusturya Anayasası. Ama bir-
çok Orta Doğu kökenli göçmenler 
ülkelerinden kaçarak geldikleri 
Avusturya’da demokratik olmayan, 
Avusturya çoğulcu demokratik sis-
temine düşman siyasi görüş, kin 
ve nefretlerini biraz güçlendikten 
ve kanunların kendisini korudu-
ğunu gördükten sonra Avusturya 
Anayasası’na adeta düşmanlık et-
meye başlıyorlar. Avusturya’nın 
aslında 100. yılını kutladığı 2020 
yılında gelecek 100. yılında başını 
ağrıtacağı konu işte bu. Bunlardan  
biri Avusturya’nın aşırı sağı ve ye-
ni vatandaş olmuş gerici, feo-
dal, lümpen, din bezirganı, fa-
şist zihniyetten kurtulmamış ve 
Avusturya’da 1000 yılllık acı, göz-
yaşı ve tecrübe ile kazanılmış hak 
ve özgürlükleri hep kendine yonta-
rak toplumu geren yarı cahil göç-
menler. Avusturya aşırı sağı ise bu 
Anayasal haklar ile kazanılmış hak 
ve hukuktan eşit bir şekilde yarar-
lanan yarı cahil gerici, kendisi gibi 
faşist, feodal ve uyumsuz göçmen-
lerin yararlanmasını istemiyor. Bu 
anlamda bu iki grub ilerde birbirle-
rinden “kazan kazan/ win win” ya-
pacak şekilde Avusturya toplumu-
nu daha fazla gereceğe benziyor.

Avusturya Anayasasını 
elimizden düşürmemiz 

gerekiyor!

 Erdemli vatandaşlara ihtiyacımız 
var !

Avusturya’nın birçok kurumu bu-
nun farkında. 1920 yılında kurulan 
Avusturya’nın Anayasa Mahkemesi 
ve Anayasası  100. yılında kutlu ol-
sun. Demokrasiler canlı bir orga-
nizma. Sahip çıkmak ve korumak 
gerek. Vatandaşların bu bilince sa-
hip olması gerekiyor. Bu manada 
Avusturya Anayasasını elimizden 
düşürmemiz gerekiyor.

Anayasal Milliyetçilik bu anlamda 
çok önem arz ediyor. Avusturya’da 
yaşayan göçmenlerin ve özellikle  
Türkiye göçmenlerinin bu anlam-
da bilgilendirilmesi  ve dikkati bu 
alana çekilmesi gerekiyor. Zor gün-
ler kapılarında. “Lümpen yaşadı-
ğı topluma karşı sorumsuz, bencil, 
yarı cahil, kindar” vatandaşlıktan 
“aydın, bilgili ve aklı ve vicdani hür 
erdemli” vatandaşlığa geçiş  kabul 
edilmesede gündemde…

Nice demokratik, çoğulcu ve  in-
san haklarına, kuvvetler ayrılığına 
önem verildiği özgür ve bağımsız 
erdemli vatandaşların çoğunlukta 
olduğu yıllara…(Birol Kılıç, Viyana, 
10.02.2020, yenivatan.at)

Soldan sağa Birol Kılıç, Avusturya Anayasa Başkanı 
Christoph Grabenwarter, Hans Peter Siebenhaar 

(Handelsblatt)
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olmadan İslam olur mu?

Bir şahsın yahut bir grubun 
değil halkın yararını esas al-
madan yani maslahat olmadan 
İslam olur mu?

D a n ışm a ,  f i k i r  a l ışve r iş i , 
düşünce özgürlüğü ve şurayı 
ikame etmeden yani meşveret 
olmadan İslam olur mu?

Dediler ki bunlar olmadan da 
İslam olur.

Yeter ki namaz kıl ama Mua-
viye’nin, Yezid’in adaletsizliğine 
itiraz etme!

Yeter ki oruç tut ama açın, yok-
sulun halini  sorma! Devlet 
erkanının lüks ve şatafat içinde 
yaşamasını dert etme!

Yeter ki hacca git ve Kabe’yi 
tavaf et ama farklı düşünüyor, 
farklı inanıyor diye zalim ikti-
darlar tarafından hapse atılıp 
şehit edilen İmamı Azam Ebu 
Hanife’leri, çöle sürgün edil-
ip ölüme terkedilen Ebu Zer 
Gıfari’leri, kılıçla boynu kesilen 
Hucr bin Adiyy’leri sakın gün-
deme getirip de fitne çıkarma!

Evet; böyle dediler.

A l l a h’ t a n  b a şk a s ı n a  k u l 
olmamayı ve gerekirse zalim 
sultana karş ı  kıyam etmeyi 
öğreten mukaddes namaz iba-

detini yozlaştırıp onu neredeyse 
iktidar sahiplerine itaat etme 
ritüeline dönüştürdüler.

Aynı tahribatı oruçta, hacda da 
gerçekleştirdiler.

Allah, ihtiyaçtan fazla olanı 
yoksullara verin dediği halde 
zekatı kırkta bire indirdiler.

İnfakı unutturdular.

Saraylar yaptılar. Servetlerine 
servet kattılar.  Ezdiler,  sö-
mürdüler, yoksulun ve geniş 
halk yığınlarının iliğini em-
diler. Kendileri sözde dünya 
nimetlerinden alabildiğince 
yararlandılar da yoksul mümin-
ler içinse sadece öbür dünyada 
cennet hayalini bıraktılar.

He s ap  ve r m e d i l e r.  He s ab ı 
ahirete havale ettiler.

Sonuçta Muhammedî İslam’ı 
yerle yeksan edip yeni bir din 
ürettiler.
Ürettikleri din, “aslında İslam 
öncesi şirk dininin İslam maske-
si giydirilmiş halinden ibaretti.”

CEMİL KILIÇ
İLAHİYATÇI YAZAR

Okudum düşündüm!

Hep sorardım islam coğrafyası 
neden böyle?!?

ISLAMIN 5 ŞARTI

İslam’ın Beş Şartı, Ya da Hz. 
Hüseyin Neden Şehit Oldu?

Miladi 680 yılının 10 Ekim 
günü Kerbela’da büyük bir 
katliam gerçekleşti. Katliam, 
İslam toplumunu derinden 
sarstı. Zira İslam peygamberi 
Hz. Muhammed’in torunu Hz. 
Hüseyin ve yanındaki 72 yakını, 
Emevi Arap İslam Devleti’nin 
h a l i f e s i  Ye z i t ’ i n  o r d u s u 
tarafından Kerbela’da hunhar-
ca katledildiğ inde İslam’ın 
doğuşunun henüz 70. yılı idi.

Bir din düşünün ki, doğuşunun 
üzerinden henüz 70 yıl gibi 
kısa bir süre geçmişken o dinin 

peygamberinin çok sevdiği to-
runu, yine o pegambere iman 
ettiğini söyleyenler tarafından 
acımasızca katledilsin.  İşte 
İslam, böyle bir facianın dini-
dir. İslam, Kerbela çölüne Hz. 
Hüseyin’le birlikte gömülen ma-
zlum ve mahzun bir dindir.

Gerçek şu ki Kerbela’da katle-
dilen Hz.  Hüseyin’in bede -
ni değildi. Onda simgeleşen 
İslam’ın ta kendisiydi. İslam, 
o gün orada aslında 73 kez 
kat ledi ldi .  73  şehidin  bir i 
Hüseyin’di, diğerleri ise onun 
en yakını  o lan kardeş ler i , 
çocukları,  kuzenleri  ve yol 
arkadaş larıydı.  Her birinin 
şahsında İslam bir defa daha 
katledilmiş oldu.

P e k i  n e yd i  İs l a m?  N e d e n 
katledildi?

Emeviler Kerbela şehitlerinin 

şahsında İslam’ı katletmeyi 
neden çok istediler?

Oysa onlar da İslam’a iman et-
tiklerini iddia ediyorlardı.

Ne var ki onlar tarihe İslam pey-
gamberi Hz. Muhammed’in en 
yakınlarını katledenler olarak 
geçse de bizce onlar doğrudan 
d oğ r u y a  d i n i n  k e n d i s i n i 
öldürdüler.

B u n u  a n l a y a b i l m e k  i ç i n 
İslam’ın, üzerine kurulu olduğu 
beş ilkeyi iyi bilmek gerek.

Evet; İslam beş  ilke üzerine 
kurulmuştur. Biz buna İslam’ın 
beş şartı diyoruz.

Apaçık Kur’an ayetleriyle sabit-
tir ki; ilk şart adalettir.

İkincisi emanettir.

Üçüncüsü ehliyet, dördüncüsü 
m a s l a h a t ,  b e ş i n c i s i  i s e 
meşverettir.

Ne oldu?

Şaşırdınız mı?

Yoksa siz namaz, oruç, hac gibi 
ritüellerden mi bahsedeceğimi 
sanmıştınız?

Hayır, hayır!

Onlar İslam’ın şartı değildir.

Şart öyle birşeydir ki o olmaz-
sa onun temsil ettiği sistem de 
olmaz.

Adalet olmadan İslam olur mu?

Emanete  sadakat  o lmadan 
İslam olur mu?

İşi ehline vermeden yani ehliyet 

İSLAMIN 5 ŞARTI
Hep sorardım islam 

coğrafyası neden böyle



 Mart 2020 – SAYI 221        28 29           Mart 2020 – SAYI 221 21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

İtiraf edin! Yeni anne olmuş Y 
kuşağı kendini sosyal med-
yada Berkecan’ın annesi diye 

tanıtmıyor mu artık? Bebeğin ilk 
adımlarını atmasından okuldaki 
ilk gününe çocukların hayatıyla il-
gili önemli-önemsiz her şeyi pay-
laşmak git gide artan bir alışkan-
lık haline geldi. Peki like üstüne 
like alan bu paylaşımlar sizce gö-
ründüğü kadar zararsız mı? Yoksa 
çocuğa zarar mı veriyor?

Bebeğinizin size göre en tat-
lı, en özel halini paylaşırken aca-
ba bebeğinizin önümüzdeki 10 yıl 
boyunca o fotoğrafı internette gör-
mek isteyeceğinden emin misiniz? 
Michigan Üniverstitesi Pediatri 
bölümünde araştırma yapan bi-
lim insanı Sarah Clark’ın çalış-
malarından çıkardığı yorum şöy-
le: Çocuklar kendi sosyal medya 
hesaplarını kullanacak olgunlu-
ğa erişene kadar birçoğu aileleri 
tarafından yaratılan dijital kim-
likleri çoktan üzerine geçirmiş 
oluyor. Bir düşünün, sizden önce 
sizin Facebook profilinizi başkası 
oluşturuyor.  Nasıl hissederdiniz? 
Sizce bu adil mi?

Belki de bebeğiniz, büyüdü-
ğünde sizin onun adına paylaştı-
ğınız, onun özel anlarını okul ar-
kadaşlarının, sevgilisinin ya da 
patronunun görmesini istemeye-
cek. Michigan Üniversitesi’nde, 
0-4 yaş arası çocuk sahibi aileler-

le yapılan bir anketin sonuçlarını 
paylaşıyorum: Ailelerden yüzde 
28’i çocuklarının nasıl uyuduğu-
nu, yüzde 26’sı nasıl yemek ye-
diklerini paylaşıyor. Yüzde 19’u da 
diğer ailelerle çocukları nasıl di-
sipline edeceklerine dair fikir alış-
verişi yapıyor.

SOSYAL MEDYADA 
PAYLAŞTIĞINIZ 
FOTOĞRAFLAR 
GÜVENDE MI?

Bir de işin güvenlik boyutu var ta-
bi. Aileler çocuklarının her anını 
ve aile hayatını paylaşırken fotoğ-
rafı paylaştıkları yer, zaman gi-
bi detaylar da ifşa oluyor. Bu da 
gerçek hayatta çocuğu risk altın-
da bırakacak bir faktör. ABD’de 
ailelerin yüzde 68’i bu fotoğrafla-
rı paylaşırken bir yandan başkala-
rının fotoğrafları paylaşıp, kayde-
deceği konusunda endişeleniyor.

AILE ÇOCUĞUN 
GIZLILIĞINI KORUMAK 

ZORUNDA

Uzman Psikolog Vesile Çetin 
Kazak, ailelerin sosyal med-
ya kullanımı ile ilgili oluşabile-
cek sıkıntıları şöyle dile getirdi: 
“Çocuk küçük olduğu için sü-
recin farkında olmuyorlar. Bu 
noktada ailenin çocuğun gizli-

liğini korumak gibi sorumlukla-
rı var. Ben, sosyal medyada ço-
cuklarının her anını paylaşan 
ailelerin çocuk ihmali yaptığını 
düşünüyorum. Bu durum istis-
mara kadar gidebilir. Pedofilik 
emelleri olan kişiler çocukların 
fotoğraflarını bu amaçla kulla-
nabilir. Anne baba istemeden 
de olsa buna yol açmış olur. Hiç 
mi paylaşmamalıyız diye sorar-
sanız tabi ki de çocuklarıyla ge-
çirdikleri anları paylaşabilir-
ler ama kontrollü ve güvenliği 
sağlamış şekilde paylaşmalılar. 
Facebook’ta gizlilik ayarları 
var. Orada sadece arkadaşları-
nı, güvendikleri kişileri seçerek 
bu fotoğrafları paylaşmaları ço-
cukların güvenliği için çok daha 
doğru bir yol olur.

ERGENLIK DÖNEMINDE 
SIKINTI BAŞLIYOR

Çocuk küçükken durumu çok net 
anlayamıyor ama ergenlik döne-
mine girince bedenin mahrem ol-
duğunu güçlü şekilde hissediyor. 
Onun izni olmadan paylaşılan es-
ki fotoğraflarının arkadaşları tara-
fından görülmesi kendini değersiz 
hissetmesine ve arkadaşları ara-
sında küçük düştüğünü düşün-
mesine neden olabilir.

Ayrıca çevreye kızmanın öte-
sinde ailesine kızabilir. Ergenin 
en temel problemi birey olmak-
tır. Ailesiyle çatışma yaşayabi-
lir çünkü ondan izinsiz fotoğ-
raflarının paylaşılmış olmasını 
mahremiyet alanına bir saldırı 
olarak görür. Nasıl çocuklar kü-
çükken, ona mahrem alanlarına 
kimsenin dokunmaması gerek-
tiğini öğretiyorsak, ebeveynin 
de çocuğun mahremiyet alanı-
nı koruması en önemli görevle-
rindendir.

Çocuğunuzun 
her anını  sosyal 

medyada 
paylaşmak 

zorunda mısınız?
Sosyal medyada çocuklarının yediğinden 

içtiğine her anını paylaşan anne ve babalar 
dünya çapında yeni bir kelime yarattı: 
“Sharenting” Çocuklar hakkında ‘çok 

fazla’ bilgi paylaşmakla bağdaştırılan bu 
kelime henüz Türkçe’ye girmese de, benzer 
davranışlar çoktan hayatımıza girdi bile. 

Çocuk istismarı ve ihmali söz konusu. 

GmbH (Limited şirketi) na-
sıl kurulur, avantajları ne-
dir? GmbH yada halk ara-

sında “Ges.m.b.H” olarak bilinen 
ve Türkçesi “Limited şirketi” olan 
işletme türü Avusturya’da en çok 
kullanılan hukuki formdur. 

Bu şirket türünün tercih edil-
mesinin başta hukuki mükelle-
fiyet olmak üzere birçok sebebi 
vardır. Avusturya’daki türkiyeli 
işadamları özellikle hukuki ola-
rak uğraşmak istemediklerinden 
ya da yeterince bilgileri olmadı-
ğından GmbH yerine kişisel işlet-
me türlerini tercih etmektedirler.

Fakat şunu da belirtmek gerekir 
ki GmbH sıkı devlet kontrolü, ku-
ruluş masrafları ve vergi yükümlü-
lükleri sebebi ile küçük işletmeler 
yerine daha çok orta ya da büyük 
işletme türleri için uygundur. Ana 
Sermaye (Kuruluş Sermayesi) en az 
35.000 Euro Gmbh için en az 35.000 
Euro kuruluş sermayesi beyan et-

mek mecburidir. Her hissedar en az 
70 Euro ile bu sermayeye ortak ol-
malıdır. Yeni kanunlara göre Gmbh 
yalnız bir kişi tarafından da kuru-
labilir. Kanunen “Gewerbe”nin ta-
şıyıcısı yine Gmbh’nın kendisidir. 
Hukuki Mesuliyet Sadece Şirket 
Için Geçerli.

“GmbH” şirket türünün en 
önemli ve avantajlı tarafı mad-
di mükellefiyetin, şirketin ana 
sermayesi ile sınırlı olması. Yani 
özel durumlar hariç borçlular 
borçlarını sadece şirket sermaye-
sinden tazmin edebilirler. 

Hissedarlar sadece ana ser-
mayedeki  payları nisbetince 
mükellefiyet taşırlar. Dikkat! 
Hukuka aykırı bazı davranış-
lar hissedarları iflastan önce-
ki beş yıllık süreye kadar mesul 
kılabilir. Örneğin: şirket malını 
kanundışı zimmetine geçirme. 
Toplum içinde Gmbh’nın me-
suliyetinin sadece 35.000 Euro 

olduğu yönünde yanlış bir yar-
gı vardır.  Mesuliyet miktarı ana 
sermaye ile doğru orantılıdır ve 
bununla artar veya azalır. Vergi 
Meselesi Öncelikle Gmbh vergi 
yükümlüsü olarak yıllık %25 ku-
rumlar vergisi öder. Daha sonra 
hissedarlara dağıtılan kazanç-
tan kişi başı %25’e kadar vergi 
kesilir. Bununla hissedarlar bu 
kazançları ile ilgili gelir vergi-
sinden muaf olurlar. Şirketten 
elde edilen kaza-ncın sermaye-
nin büyümesi amacı ile şirkette 
bırakılması vergi açısından bir-
çok avantaj sağlamaktadır.  Bu 
tür durumlarda kanunen bir-
çok vergi indirim imkanı öngö-
rülmüştür. Aynı zamanda şir-
ket yöneticisi olan hissedarlar 
esnaflar için geçerli  olan si-
gorta türünden faydalanabi-
l irler.  (Gewerbl iche Soz ial-
versicherung).

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

Bir süredir internet üze-
rinden yayınlanan ve 
ücretsiz ürün yada hiz-

met vermeyi vaadeden web 
sayfalarının çoğunun pa-
ra tuzağı olduğu anlaşıldı. 
Özellikle gençlere yönelik bu 
sayfaların tuzaklarına düş-
memek için dikkat etmek ge-
rekiyor. Bu tür internet sayfa-
larının yapıları ve tarzları hep 
aynı modeli içeriyor. Örneğin 
çıraklık eğitimi yapılabilecek 
işletmeler veya zeka testle-
ri gibi ilginç konuları işliyor-
lar ve özellikle gençlere hitap 
ediyorlar. Bu teklifler çoğun-
lukla „kazanın“ veya „beda-
va“ gibi sloganlarla daha ca-
zip hale getiriliyor. 

Bu servislerden yararlana-
bilmek için isim, adres ve do-
ğum tarihi gibi kişisel bilgiler 
talep ediliyor. Bir süre sonra 
e-postayla gelen ödeme emriy-
le gençlerin para ödemeleri is-
teniyor. Bu e-postalar gençleri 
ürkütecek içeriğe sahip olabili-
yor. Kişisel bilgilerinde yaşını 
olduğundan büyük gösteren 
ya da uydurma isim kulla-
nanlar suç duyurusu ve hapis 
cezasıyla tehdit ediliyor. Yazı-
ların amacı, göz korkutarak ve 
kullanıcıların bilgisizliğinden 
yararlanar-ak bir an önce öde-
me yapılmasını sağlamak.

Gençlere 
yönelik 
internet 

tuzaklarına 
dikkat!

GmbH nasıl kurulur,GmbH nasıl kurulur,
avantajları nelerdir?avantajları nelerdir?
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Mevsim geçiş dönemlerin-
de sürekli değişen hava 
şartları, insan sağlığı ve 

günlük hayat temposunu etkiler. 
Bahar ayları havadaki pozitif ve 
negatif yüklü iyonların artması 
da insan biyoritminde olumlu ya 

da olumsuz etkilere neden olur. 
Pozitif iyonlar insanı daha zin-
de hissettirirken; negatif iyonla-
rın artması insanın kendini daha 
halsiz hissetmesinde ve yorgun-
luk belirtilerinin ortaya çıkma-
sında etkili olur. Bu dönemde 

vücudun daha aktif olmasını 
sağlayacak hormonlar salgılan-
masına karşın; kişide vitamin 
eksikliği ve beslenme bozukluğu 
varsa, vücut buna uyum göstere-
mez ve yorgunluk hissi artar.
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Bahar hastalık mevsimi 
olmasın! Bahar ile gelen 

şikayetleri önemseyin

İlkbaharda canlanan doğayla 
birlikte ısınan hava ve diğer ba-
zı durumların bir kısım insanlara 
neşe verip heyecanlandırırken, 
daha aktif ve enerjik olmaları-
nı sağladığı, bazı insanlarda da 
"bahar yorgunluğu" denilen du-
ruma sebep olduğu bilinmekte-
dir. "Havaların ısınmasıyla bir-
likte birçok kişide halsizlik, 
isteksizlik, eklem ağrıları, uyku 
isteği, yorgunluk gibi. şikayet-
ler görülmektedir. Ayrıca bu ay-
larda neşeli ve enerjik olunması-
nın temel nedenlerinden biri de 
yine hormonlardır. Bazı hormon-
lar karanlık ortamlarda daha faz-
la salgılanırken, bazı hormonlar 
ise insan metabolizması gereği 
güneş ışığı gördüğünde daha faz-
la salgılanır. Yazın güneşin fazla 
görüldüğü dönemlerde ise dep-

resyondan çıkışı kolaylaştıra-
cak, daha neşeli hale getirecek 
hormonlar salgılanmaktadır. 
Ancak kişinin ruhsal yapısı bu 
durumdan ne kadar etkilene-
ceğinde belirleyicidir. Örneğin; 
eğer kişi depresif bir yapıya sa-
hipse, herkesin neşelendiği bir 
ortamda kendini daha depresif 
hissedebilir.

Enerjinizi doğru kullanın

Yorgunlukla baş etmek istiyor-
sanız öncelikle enerjinizi doğru 
kullanmayı öğrenin. Çalışma ve 
dinlenme periyotlarınızı doğru 
ayarlayın. Kısa ve sık dinlenme 
aralıkları vererek yorgunluğun 
ortaya çıkmasını önleyebilirsi-
niz. Çalışırken vücut mekanik-
lerini doğru kullanarak kas ağ-
rılarını engelleyebiliriz. Çalışma 
ortamının iyi havalandığından 
emin olmalısınız. Çok sıcak ve-
ya çok soğuk ortamlar vücudu-
muzda ekstra bir stres yaratır. 
Vücudun çok hafif düzeyde su-
suz kalması dahi metabolizma-
yı yavaşlatır. Bu nedenle günde 
en az 8-10 bardak su içilmesi ve 
kahve ile çayın mümkün oldu-
ğunca az tüketilmesi gerekir.

B vitamini ile taze 
meyve sebzelerin 

gücünden faydalanın

Bu dönemin aşılmasında, B vi-
taminleri ve antioksidan vita-
minler yönünden zengin sebze 
ve meyveler yardımcı olmakta-
dır. Dünya Sağlık Örgütü, gün-

de 5 porsiyon sebze veya mey-
ve tüketilmesini önermektedir. 
Düzenli uyku, yeterli ve den-
geli beslenme bağışıklık siste-
minin güçlü olması için gerek-
lidir. Bunun için de çiğ veya 
pişmiş olarak bol sebze ve mey-
ve tüketilmesi (sebze yemekle-
ri, salatalar, taze sıkılmış mey-
ve suları) önemlidir. Özellikle 
antioksidan vitaminler olan A 
ve C vitamininden zengin seb-
ze ve meyvelerin tüketilmesi, 
metabolizmamızın güçlenerek 
hastalıklara karşı direncin artı-
rılması için gereklidir.

Egzersiz sizi yormaz 
aksine zindelik verir

Her gün düzenli olarak yapılan 
30 dakikalık bir yürüyüş, vü-
cut ağırlığının dengelenmesi-
ne, kemik sağlığının korunma-
sı ve geliştirilmesine yardımcı 
olmaktadır. Düzenli egzersiz 
ile metabolizma hızlanır ve din-
lenmiş duruma göre daha faz-
la enerji oluşumu sağlanır. Kalp 
damar sisteminin ve solunu-
mun düzenlenmesini, dokula-
ra yeterli düzeyle oksijen taşın-
masını sağlar. Özellikle aerobik 
tipte olan yürüyüş, koşu, bisik-
let, yüzme, dans gibi egzersizler 
tercih edilmelidir.

Bahar yorgunluğu deyip 
geçiştirmeyin

Yorgunluk, vücudumuzun fizik-
sel çalışmaya, psikolojik stre-
se, uykusuzluğa verdiği fizyolo-

jik bir cevap olarak tanımlanır. 
Yorgunluk fizyolojik bir cevap 
olabildiği gibi bazı hastalıkla-
rın ön belirtisi olarak da ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle yorgunluk 
uzun sürdüğünde mutlaka altta 
yatan nedenlerin araştırılması 
gerekir. Kansızlık, enfeksiyon-
lar, bağışıklık sistemi hastalık-
ları, tümörler, yeme bozukluk-
ları, tiroit hastalıkları, kronik 
yorgunluk sendromu, uyku bo-
zuklukları, stres, depresyon gi-
bi sebepler yorgunluk için araş-
t ır ı lması  gereken sorunlar 
arasında gelir. Yorgunluk uzar 
ve kişinin gündelik işlevlerini 
bozacak hale gelirse ya da okul 
veya işyerindeki performansı 
engelleyecek boyuta ulaşırsa bu 
durumu bahar yorgunluğu diye 
geçiştirmemek gerekir. Elbette 
bu durumun ortaya çıkmasında 
mevsimlerin, ışığın, ısının ro-
lü vardır; ancak bahar yorgun-
luğu diye geçiştirildiği takdirde 
tedavisi gecikebilecek bazı psi-
kiyatrik durumlar da söz konu-
su olabilir. Sadece psikiyatrik 
değil, hem bedensel hem ruh-
sal belirtilerle giden başka du-
rumları da unutmamak gerekli-
dir. Uzun süren yorgunluklarda, 
depresyon, kaygı bozuklukları, 
demans ( bunama), eşzaman-
lı alkol ve/veya madde kullanı-
mı, birincil uyku bozuklukları, 
yeme bozuklukları, hatta şizof-
reninin bile tanılar arasında dü-
şünülüp araştırılması gerekir.

Prof. Dr. Birsel KAVAKLI

Geceleri kar ya da yağmur yağarken gündüz güneş açıyor, 
havalar bir ısınıp bir soğuyor. Hal böyle olunca kendisini 
halsiz, yorgun ve hasta hissedenlerin sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Peki doğanın canlandığı bu dönemde biz neden 

hastalanıyoruz, sağlıklı kalmak için neler yapabiliriz?  Me-
morial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Prof. Dr. 
Birsel Kavaklı, bahar aylarında hastalıklardan korunma-

nın yolları hakkında bilgi verdi.




