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Avusturya Türk dernekleri teröre lanet okudu

GEDENKEN AN OPFER VON WIENER TERRORANSCHLAG

Nach dem Terror Anschlag von Wien sind Vertreter der Türkischen
Kulturgemeinde in Österreich (TKG) und weitere über dreißig
unabhängigen österreich-türkischen Vereine in Wien zu einer
gemeinsamen Gedenkfeier für die Opfer zusammenkommen. Der
Terror wurde auf das Schärfste verurteilt.

Ich sorge für
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Muhalefetten Hükümete
Korona eleştirisi:
“Hükümet başarısız oldu!”

Muhalefet partileri, hükümeti, Korona salgınıyla mücadelede
başarısız olmakla suçladı. SPÖ Başkanı Pamela Rendi-Wagner,
“Ne yazık ki, hükümetin hatalarının bedelini Avusturyalılar
ödüyor!” sözleriyle hükümete sert çıktı. FPÖ Başkanı Herbert
Kickl, "Kurz, Kogler, Anschober ve Nehammer cumhuriyetimizi
gömmeye çalışıyorlar" eleştirisinde bulunurken, NEOS Başkanı
Beate Meinl-Reisinger ise, "Hükümet başarısız oldu!" dedi.

V

İYANA- Avusturya Başbakanı
Sebastian Kurz (ÖVP), İçişleri
Bakanı Karl Nehammer
(ÖVP), Sağlık Bakanı Rudolf
Anschober (Yeşiller) ve Başbakan
Yardımcısı Werner Kogler (Yeşiller),

2 Kasım’dan bu yana alınan tüm önlemlere rağmen korona vakalarının yükselişinin önüne geçemedi.
Bunun üzerine hükümet, cumartesi günü aldığı yeni bir kararla önlemleri daha da sıkılaştırarak genel
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karantina uygulamasına geçildiğini
duyurdu.

tiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
FPÖ patronu Kickl, hükümet bu süreçten hiçbir şey öğrenmedi diyerek,
“Şimdi ise tamamen abartılı araçlara başvuruyorlar ve Avusturya’yı harabeye sürüklüyorlar. Temel hak ve
özgürlüklere de bir kez daha kitlesel
olarak müdahale ediliyor“ sözleriyle hükümetin başarısızlığından dem
vurdu. Ekonomiye ket vurulduğunu
belirten Kickl, yardım fonları ya yavaş ödenecek ya da hiç ödenmeye-

Hükümetin Korona ile mücadelesini yetersiz bulan Muhalefet partileri alınan yeni kısıtlama kararlarına tepki gösterdi. Cumartesi günü
düzenlediği basın toplantısında,
Rendi-Wagner, yaklaşan ikinci salgın hastalık dalgası için herhangi bir
hazırlık yapılmadığını belirterek, ne
merkezi koordinasyon ne de sağlam
temas takibi yapılmadığını söyledi. Ayrıca, ikinci dalganın başladığı
Ağustos ayında Şansölye Sebastian
Kurz’un (ÖVP) “tünelin sonundaki
ışıktan” bahsetmiş olmasının ciddi
bir hata olduğunu düşündüğünü de
dile getirdi.

cek iddiasında bulundu.

„Avusturyalılar hükümetin
hatalarının faturasını
ödüyor“

NEOS başkanı Beate Meinl-Reisinger
ise okulların kapanması nedeniyle
yasal adımları incelemek istediğini dile getirdi. Meinl-Reisinger, hükümetin okulları kapatma kararına
karşı ilgili yüksek mahkemelere itiraz etmek isteyen ebeveynlerin kendisine başvurduklarını açıkladı.

Rendi-Wagner, şu anda ilan edilen
karantinanın bir „çaresizlik eylemi“
ve hükümetin salgın süreci üzerindeki kontrolünü tamamen kaybet-

NEOS, okulların
kapatılmasına karşı yasal
adımları inceliyor
Muhalefet okulların kapatılması kararına da net bir şekilde karşı çıktı.
SPÖ Başkanı, okulların açık kalması gerektiğini vurgulayarak, “Hemen
hemen tüm batı ülkeleri, kilitlenmelere rağmen derslerin devam etmesine izin verirdi. Durdurmak çok fazla
zarar, az fayda getirir ve „son derece sorumsuzcadır“ ifadelerini kullandı.
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SPÖ-NEOS
koalisyonu yol
haritasını belirledi
21

V

İYANA- Başkent Viyana’da 11
Ekim’de yapılan belediye seçimleri sonunda, koalisyon
müzakerelerini sürdürdüğü NEOS
ile anlaşan Viyana Belediye Başkanı
Michael Ludwig, pazartesi günü,
“gelecekteki koalisyonun” 209 sayfadan oluşan hükümet programını halka sundu. Yakında Belediye
Başkan Yardımcısı ve Şehir Eğitim
Konseyi Üyesi olacak olan NEOS
parti Başkanı Christoph Wiederkehr
ile birlikte basına sunulan programda istihdam, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere Viyana’nın birçok
sorunu hakkında atılacak adımlar
duyuruldu.
İşte yeni koalisyon yönetiminin
program içeriği:
İstihdam ve ekonomide öncelik
Korona krizini aşmak
Koronanın yarattığı krize yönelik
çözümler sunan koalisyon, borçlanmayı düşünmeden, işgücü piyasasına ve ekonomiye destek vermek, sağlık sistemini korumak ve

eğitim sektörünü genişletmek istiyor. 600 milyon Euroluk ekonomik
teşvik paketine ek olarak, „50 artı
kampanyası“ ile yaşlı işsizlere yardım etmek için harekete geçileceği
bildirilen pakette, bürokrasiyi ve iş
yükünü azaltma planları da yapılıyor.
Eğitimde yapılacak en büyük devrim ücretsiz tam gün okullar
Wiederkehr, Şehir Eğitim Konseyi
Üyesi olarak SPÖ üyesi Jürgen
Czernohorszky’nin yerini alsa bile, bu bölüm hala açıkça Sosyal
Demokratların imzasını taşıyor.
Kırmızı-Pembe koalisyon ortaklığının en büyük vaadi ise, tüm
gün ücretsiz okullar. NEOS’un
temel konusu “Viyana Eğitim
Vaadi” programı ile belirli zorluklarla karşılaşan okullara odaklanmayı amaçlamakta; buralara Okul Geliştirme Uzmanlarının
eşlik etmesi sağlanmak isteniyor.
Ayrıca Psikososyal veya Dil Destek
Personeli gibi ek kaynaklar da sağ-

lanacak. Federal hükümetle ilgili olarak, yeni şehir yönetimi “Etik
Derslerini” teşvik etmek istiyor.
Çünkü farklı dinler hakkında bilgi sahibi olmak ve etik konularla
uğraşmanın, çoğulcu bir toplumda karşılıklı anlayışa katkıda bulunacağı düşünülüyor. Ancak şu an,
şehir, müfredata “Etik Derslerini”
dahil edemediğinden, zorunlu
okullardaki etik derslerinin içerikle ilgili yönleri bir pilot proje ile geliştirilmekte. Ana dili Almanca ol-

Aslıhan Bozatemur

mayan anaokulu çocukları için de
belediyeye ait anaokulları ve dil
desteğinin genişletilmesi düşünülüyor. Viyana meclisine iki Türkiye
göçmeni Şafak Akçay ve Aslıhan
Bozatemur kesin olarak girdi. Şafak
Akçay SPÖ Partisine oy veren tüm
insanlara teşekkür ederek bundan
sonra her türlü sorunlarını takipcisi olacağını ifade etti. Yeni Vatan gazetesi olarak iki temsilciye de görev
süreleri boyunca halka hizmette üstün başarılar dileriz.

Şafak Akçay
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Viyana kahramanı Türk, Yeni Vatan’ a konuştu:
“Ayrım yapmadan herkesi seviyorum”
Filistinli kahraman mülteci gence Viyana polisinden ödül iki kahraman Türk
gencine niye verilmedi?

madan herkesi seviyorum“

“Sosyal Medya’da kendisine yapılan eleştirilere karşı düşüncelerine Gültekin şöyle ifade etti:
“ İyilik, insanlık yaptım ve her
zaman da yaparım. Bir insanın
canını o şartlarda kurtarmak,
benim için birinci gündemdir.
Ben Avusturya’da kanunlara saygılı ve uyumu tavsiye eden bir
insanım”
İlk, Ortaokul ve meslek lisesinde ‘ Berberlik’ mesleğini öğrenen Gültekin şu anda babası ile
16. Viyana’da bir berber salonunu işletiyor. Şu anda ayağından
yaralı olduğu için, “Ayağımdaki
ağrılardan dolayı dinleniyorum,”
diyen Gültekin Kafes döğüş sporları nedeni ile her ortama küçük

Birol Kılıç, Viyana
Analiz ve izlenimler

V

iyana’da, hain Avusturya
vatandaşı Kuzey Makedonya
asıllı DEAŞ´cının, İslam
adına icra ettiği terör saldırısında
geçtiğimiz Pazartesi günü biri müslüman Arnavut Kuzey Makedonyalı
4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ağır
yaralandı. Evet yanlış okumadınız. Ölenlerden bir kişi Kuzey
Makedonya Arnavut asıllı bir insan.
Öldüren ise Sudi Arabistan gibi
ülkelerde tarafından Salafileşmiş
Vahabileştirilmiş Tekfirci bir Kuzey
Makedonya Arnavut asıllı bir
Avusturya ve o ülkenin vatandaşı
bir Arnavut ve ailesinin bu kişi ile
alakası yok. Kan davasının çıkmasından endişe edildiğini yakın kaynaklardan öğrendim.

Filistin mülteciye
Viyana polisinden ödül
iki Türk gence polisten
ödül yok
Bir Polisin Schwedenplatz’da
yaralanmasında ilk yardımına

bir Restoranda çalışan Filistin
asıllı mülteci genç Osama, yetişerek Polis’ i daha emniyetli
duvar dibine götürmüş ve daha
sonra kurşunlar şıklaşınca oradan ayrılmıştı. Filistinli gence
dün Viyana Polisi, altın takdirname verirken, iki gence bu
saate kadar bir ödül verilmemesinin nedeni olarak özellikle
Türkiye’deki siyasilerin olaya
el atması ve geçmişte iki Türk
gencinin sosyal Medya’dan
yaptığı paylaşımları ve ortaya
çıkan Videolar yüzünden olduğu iddia edildi.
Kurşunlar arasında bir yaşlı
hanımı ve yaralı bir polisi kanlar içinde yatarken kucaklayan
ve yakındaki ambulansın geldiği noktaya, hayati tehlikeli
altında götüren iki Türk asıllı
Avusturya vatandaşından biri
olan Recep Tayyip Gültekin ile
bugün 30 dakikaya yakın birçok sorular sorarak görüştüm.
Ayağında hala kurşun şarapneli olan Gültekin, bana dertli
olarak , ‘’Başım belada abi.

Sevinsen mi yoksa üzülüp dertlensem mi.“ diye bana soruyor.
-“Niye?” diye sordum,
-´´ Abi bugün dahil iki üç gündür bana saldıranlar, hakaret
edenler var. Özellikle benim
eskiden Sosyal Medya´da paylaşımlarından ötürü.”
O kadar tutarsızlık var ki genç
kahramanımız 21 yaşında dünyayı anlamakta güçlük çekiyor. Kime kızsın…Kendine mi
? Kızıyor… Geçmişte 14 yaşında ki paylaşımlarına kızıyor ve
ahmakca buluyor Recep Tayip
Gültekin.
-Peki, bu paylaşımlarından
rahatsızlık duyuyor musun,
diye soruyorum .
– “Unutulan bir nokta var. Ben
21 yaşındayım. 14 yaşında paylaştığım ve şu an kesinlikle yanlış bulduğum, Berlin’de yapılan
DEAŞ terörü hakkında paylaştığım, ‘üzülmedim’ ifadesi, bir

gençlik hatası ve yanlıştı. Çok
yanlıştı. Berlin’de akrabalarım
var. Teröre lanet olsun. Bunun
yanında, benim Ülkücü Kurt
işaretlerim; kesinlikle yok.
Benim Türkiye’den hiçbir siyasi
hareket ila alakam yok. Alakalı
olmak da istemiyorum. Babam
ismimi Recep Tayyip diye, 21 yıl
önce koymuş. Bu ismi de gurur
ile taşıyorum.
Seviyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Benim dedeme Yozgat
Akmağdeni’ nde Kürt Bekir derler. Babam Kürt, annem Türk.
Kürtlerin bana niye saldırdıklarını anlamıyorum. Ne gerek
var. Benim arkadaşlarım Kürt
ve Türk ve hepsini seviyorum.
Üzerime giydiğim, Türk bayraklı askeri üniformaya benzeyen spor giysisini sokakta
giyemedim. Bunlar benim spor
yaparken giydiğim ve bunun
için özür dilemeyeceğim, bunlar spor kıyafetleri. Bana saldıranlardan ricam, bu gerçekleri
bilmeleri. Üzülüyorum bana
saldırılardan dolayı ama fikirlerimi değişmiyor. Ayrım yap-

yaşta girip çıktığını ve hocaları
Atilla Uçar da, ‚Gurur duyuyorum“ dedi.

Sonuç
Kutuplaşmanın
her taraftan
yapıldığı şu ortamda Yeni Vatan
Gazetesi’ nin ilk defa kahramanlar olarak tanıttığı bu gençlerimizin partiler ve siyaset üstü medeni cesaretleri takdire şayan ve
Avusturya’da yaşayan tüm gençlerimize örnek davranıştır geçmişteki paylaşımları hoş değil.
Avusturya’da Türkiye siyasetinin
işinin olmadığını ve olmaması
gerektiğini bu iki gencimiz ile
gördük.

Siyasi partilerin siyasi
emellerine bundan

21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
sonra şımararak
kendilerini alet
etmemelidir
Türkiye’deki siyasi partiler,
burada yaşayan vatandaşları
ayrım yapmadan kucaklamalıdır, çünkü burada ki dertlerimizi
Avusturya’da ki siyasiler, Medya,
Bürokratlar veya Sivil Toplum
Örgütleri çözebilir ve çözecektir.
Türkiye’de ki sorunlar Avusturya
sınırları içine çekilmesi hem
Türkiye hem burada yaşayan
Türkiye göçmenlerinin hangi
görüş, meşreb ve mezheb den
olursa olsun yararınadır.
Avusturya takdir etmesini biliyor.
Avusturya’da sol ve gerçek Sosyal
Demokratlar başta olmak üzere
Avusturya basını, bu iki kahramanımızın Sosyal Medya’da
yayımlanan geçmişteki paylaşımlardan çok rahatsız oldu ve
aşırı sağcı Avusturya partilerini
ve ırkçı güçleri azdırmamak için
üzerine gitmediğini öğrendim.
Bu medeni cesaretleri ister sol,

ister sağ, ister Kürt ister Türk ister
Alevi ister Sünni olsun, hepimizin resmini düzelttiler. Avusturya
Anayasası kanunlarına bağlılıklarını dile getirerek, tüm göçmenlere aslında örnek olurken,
her türlü terörü, nereden gelirse kınamalarından dolayı ayrıca
kutlamak gerek.
Nefslerinin kurbanı olmamaları
gerekiyor. Bundan sonra yaptıkları ve yapacakları işler ve davranışlar bağlayıcıdır. Avusturya’da
yaşıyoruz.
Bundan sonra bu iki gencimiz
son yaptıkları örnek davranışları
ile kamuya mal oldukları için toplumu kutuplaştırmaya gidecek
hal ve davranışlarda bulunurlarsa eleştiri serbesttir.
Onların en büyük sorunu bundan
sonra kendi nefsleridir. O yüzden
iki gencimize tavsiyemiz kendilerini siyasi partilerin siyasi emellerine şımararak alet etmemelidir.
( yenivatan.at, Viyana, Birol Kılıç/
Analiz)
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2 yıl içinde Viyana’ya uyum
gösteren örnek gencimiz

21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Ömer Korkunç, iki yıldır Viyana’da yaşıyor ve Mariahilfe caddesi
üzerinde olan Viyana’nın tanınmış ünlü Cafe AIDA’ da çalışıyor. Pırıl
pırıl kıyafeti ve örnek çalışmasıyla, özellikle Avusturyalı müşteriler ve
iş arkadaşları tarafından seviliyor ve sayılıyor. O bizim aslında gerçek
gönüllü Büyükelçimiz.
Birol Kılıç gördü ve yazdı

V

İYANA. Bir Avusturya
vatandaşı hanımı se vip evlenerek, Viyana
şehrine yerleşen 39 yaşındaki gencimizi görenler, onu 40
yıldır Viyana’da yaşayan garson zanneder. İnsanlara karşı ışık saçan davranışları, yaşlı
Avusturyalılara sabırla ve içten samimi güler yüzlü tutumu
ve tatlı bir Almanca şivesiyle
büyük sempati kazanan Ömer
Korkunç ’un hikâyesi uzun.
Kısa olarak anlatmak gerekirse.
Ağrı doğumlu ve liseyi bitirdikten sonra abilerinin yanına Antalya’ya çalışmaya giden gencimiz, orada İngilizce
ve Almanca öğrendikten sonra,
uluslararası gemilerde garsonluk yaparken tüm meslek sınavlarını başarı ile vermiş ve altın
bileziğini bileğine takmış. İki
dili ve mesleğini layıkıyla öğrenen kibar gencimiz, özellikle
Avusturya’da yıllardır yaşayan
vatandaşlarımıza, iki yıl içinde Almancayı örnek konuşması, Avusturyalılar ile uyumu ve
özellikle çevresine saçtığı pozitif enerjisiyle, örnek bir insan.
Ö m e r Ko r ku n ç , Ye n i Va t a n
Gazetesi’ne şunları ifade etti : “ Bence bir insan en başta
sevdiği bir mesleği okulunda
pratik ile öğrenmeli ki layıkıyla bu işi yapsın. Avusturya’da

inanın okuma, meslek edinme
olanaklarının çok olduğunu,
iki yıllık Viyana’da yaşamımda gördüm. Türk ailelerine izninizle özellikle tavsiyem, çocuklarının bur adaki eğitim
sisteminden mutlaka yararlanmalarını sağlamaları. Viyana

şehrine uyum sağlamak çok
zor değil. Mutlaka zor tarafları var ama karamsar olmadan,
bardağın dolu tar afı görülse ve şehri tanımak için biraz
hareket edilse, çok iyi olur.
Biraz şehri merak etmek gerek.
Avusturyalılar çok zor insanlar

değiller. Biz de zor insanlar değiliz aslında. İstersek, her şey
olur. Her şey iyi niyetle başlar.
Tüm Yeni Vatan Gazetesi okuyucularına sevgi ve saygılarımı
lütfen iletin.”
(yenivatan.at, Birol Kılıç)
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Viyana’da bağımsız Türk derneklerinden ortak mesaj:

„Teröre lanet olsun.
Avusturya’nın yanındayız.
Yurtta sulh, cihanda sulh“

V

İYANA. Viyana’da otuzdan fazla bağımsız Türk
d e r n e ğ i , g e ç e n h a fta tekfirci Vahabi Salefi Kuzey
Makedon asıllı Müslüman dinine mensup DEAŞ’cı teröristin
4 insanı öldürmesi ve 15 insanı yaralamasını kınamak ve terör saldırısı sonucu hayatlarını
kaybedenleri olay yerine çiçekler bırakarak anmak üzere Pazar
günü bir araya geldi.
Bir dakikalık saygı duruşunun

ardından yapılan konuşmalarla
çeşitli dernek başkanları şu ortak mesajı verdiler: „Terörün dini yok. Lanet olsun teröre. İslam
dini barışın ve kardeşliğin dinidir. Yurtta sulh, dünyada sulh
istiyoruz. İkinci yeni vatanımız Avusturya´nın yanındayız.
Zalimce öldürülen insanların
önünde saygıyla eğiliyoruz, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralananlara ise acil
şifalar diliyoruz. “ (yenivatan.at)
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UID Genel
Başkanı Bülent
Bilgi istifa etti
2018 yılından beri AK Partisi Yurtdışı Teşkilatı
olarak kabul edilen kısa adı UID (Union
Internationaler Demokrate) olan Uluslararası
Demokratlar Birliği Genel Başkanlığı görevini
yürüten Bülent Bilgi görevinden istifa ettiğini
açıkladı.

B

ERLİN. 2018 yılında
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
kurultayda genel başkan seçilen
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Viyana’da Terör:
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Korona önlemleri:

SPÖ, Avusturya Vatandaşlık
Kanununda değişiklik
yapılması çağrısında bulundu

Kişi, yasa dışı eylemlere katılmışsa, kazandığı vatandaşlık hakkı iptal edilmeli ve takibinde oturum hakkını kaybetmeli.

Konsolosluk
yalnızca randevuyla çalışacak

Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Başkonsolosluğu, son günlerde randevusuz gelen vatandaşların yığılmalara sebep
olarak korona riskini artırdığını belirterek,
artık randevusuz işlem yapılmayacağını
duyurdu.

V

İYANA- Başkonsolosluk yetkililerinin yayınladıkları duyuruda,
yaşanan yoğunluğun bekleme
sürelerini artırdığı, bu sebeple bekleme salonlarında sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının güçleştiği ve
korona bulaşma riskinin arttığı bildirildi.
Vatandaşların sağlığı için yeni sisteme geçtiklerini ifade
eden yetkililer, korona önlemleri çerçevesinde yeni dö-

Bülent Bilgi akşam saatlerinde
sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla istifasını duyurdu.
Bilgi’nin mesajı şu şekilde:

V

İYANA- SPÖ, Viyana’daki
terör saldırısının ardından, vatandaşlık yasasının sıkılaştırılması konusunda
ısrar ediyor.
SPÖ Meclis Grup Başkanı Jörg
Leichtfried konuya ilişkin şu
açıklamalarda bulundu: ”Bir kişi bir terör örgütüne katılır ve
savaşa katılmak isterse, o kişinin Avusturya vatandaşı olma
hakkı olamaz. Geçmişte olaylara karışmış bir kişi Avusturya
vatandaşlığına sahip olamaz ve
Avusturya’da bulunmasına izin
verilemez.“

Vatandaşlığın geri
alınması
Leichtfried, Viyana Belediye
Başkanı Michael Ludwig’in taleplerini yeniden teyit ederek,
„Yetkililerin, belirli gerçekler
varsa vatandaşlığı geri çekmek
zorunda kalması için yasal sıkılaştırma istiyoruz.“ dedi.
Leichtfried açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Mevcut federal yasaya göre bu mümkün değil. Bilindiği gibi, Avusturya’da
çifte vatandaşlığa sahip suikastçı, Suriye’de IŞİD’e katılmaya te-

şebbüs etmişti, bu nedenle vatandaşlık hakkının geri alınması
için Viyana hakimiyle bir prosedür uygulandı. Fakat savaşa aktif olarak katıldığı kanıtlanamadığından uygulanamadı, çünkü
bu yasal olarak mümkün değil.”
Bu noktada Leichtfried, yasanın
burada değiştirilmesi gerektiğini
savundu.

Vatansızlık tehdidi
durumunda bile
Leichtfried’e göre, vatansızlık
tehdidi durumunda bile vatandaşlığın iptali mümkün olma-

lı. Hükümetten buna uygun bir
yasal çözüm bulması isteniyor.
Leichtfried, ayrıca, bundan bağımsız olarak, geçmişte mevcut
yasal durum failin tutuklanabilmesi için yeterli olabilirdi diyerek şunları ifade etti: „İçişleri
Bakanlığı’nda ciddi hatalar yapıldı. Bir terör örgütüne yasadışı olarak destek olmaktan suçlu bulunan bir suikastçının tam
otomatik bir saldırı tüfeği satın
alması ve mühimmat almaya çalışması tutuklama için yeterli bir
sebep olmalıydı.“
(yenivatan.at)

nemde yalnızca randevulu çalışılacağını duyurdu. Böylece
yeni dönemde artık konsolosluk işlemleri için, https://
www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden randevu alınması ve
işlem saatinden 15 dakika önce hazır bulunulması gerektiği belirtildi.
Vatandaş ayrıca, personelin
ve kendisinin sağlığının korunması için maske takılması
konusunda da özellikle uyarıldı. (yenivatan.at)
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Cihatçı gruplar
Viyana’da suikastçıyla
buluştu

Viyana'da terör eylemi düzenleyen
suikastçının, bu yaz Temmuz ayında,
Avusturya, Almanya ve İsviçre'den bir
düzineden fazla genç cihatçıyla birlikte, evinde ve parklarda buluşmalar
düzenlediği ortaya çıktı. Bu toplantılar,
suikastçının saldırı için cephane satın
almak istediği Slovakya'ya gitmesinden
hemen önce gerçekleşti.

V

İYANA- Viyana’daki terör
saldırısı sonrası başlatılan
kapsamlı soruşturmalarla,
suikastçı etrafındaki cihatçı ağın
gerçekte ne kadar geniş olduğu da
giderek daha açık hale geliyor.

WENN
WIR WISSEN
MÜSSEN,
WAS PASSIERT.

lileri atlatmayı başardılar. Hatta
birkaç gün sonra, terörist grup
Slovakya’da cephane almaya çalıştı. Slovak Polisi gerekli mercileri
uyardı ama geldiğimiz noktada belli ki tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

Kujtim F. çevresindeki 16 şüpheliden 10’u gözaltındayken, şimdi de
Temmuz ortasında Viyana’da, bir
„Üç Ülkeli Cihatçı Zirve“ yapıldığı,
hatta bir sonrakinin de katil tarafından organize edildiği ortaya çıktı.
Avusturya, Almanya ve İsviçre’den
bir düzineden fazla IŞİD sempatizanının, Viyana’daki bir parkta „rahat
saatler“ geçirmek için birkaç gün
boyunca toplandığı ve buluşmada
Konfederasyonlar ve Alman Gizli
Servisi tarafından, terör gecesinden
kısa bir süre sonra tutuklanan dört
şüphelinin de yer aldığı iddia edildi. Hatta dörtlü, yurtdışı seyahatinde suikastçının evinde bile kaldı.

WENN’S DRAUF ANKOMMT.

Alman meslektaşlarının bir ihbarı
üzerine, sözde cihatçı grubun, her
zaman iç istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğu söylendi ancak görünen o ki gözlemler işe yaramadı. Avusturya İçişleri
Bakanı Karl Nehammer’in de dile getirdiği gibi bir şekilde yetki-

ADVERTORIAL/ILAN

İstihbarat atlatıldı
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Avusturya Entegrasyon Bakanı
Raab’dan Viyana Büyükelçisi
Ceyhun’a niye sert mesaj verdi

Avusturya Göçmenler Entegrasyon ve Kadınlar Bakanı Susanne Raab'ın, 29 Ekim Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin bir gece öncesinde, Viyana'da makamında saat 20:30 sularında Sosyal Medya hesabından yaptığı sert paylaşımı dikkat çekti. Bugün Viyana Büyükelçisi
Ozan Ceyhun ile görüştüğünü ifade eden Raab, Büyükelçinin ismini anmayarak sadece,
"Türkiye Büyükelçisi ile konuşmamızda şunları kendisine bildirdim" dediği görüldü.

V

İ YA N A . Av u s t u r y a
Göçmenler Entegrasyon ve
Kadınlar Bakanı Susanne
Raab paylaşımında şu ifadeleri kullandı: „Avusturya’da toplumu bölücü, entegrasyon düşmanı her türlü
yurtdışı nüfuz, etki ve tesirini reddediyoruz. Bu düşüncelerimi Türkiye
Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisine
bildirdim“

APA Haber Ajansı’nın geçtiği haber
şöyle:

„Yurtdışından gelen entegrasyona

ADVERTORIAL/ILAN
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Allianz Sigorta:

„Korona sağlık
farkındalığımızı
değiştirdi“

K

orona krizi sürecinde aile ile birlikte yaşamın en
önemli faktörlerinden biri de sağlık oldu. Sağlık, işgücünü ve dolayısıyla finansal varlığı güvence altına alır. Nüfustaki
tüm yaş gruplarında sağlık bilinci de önemli ölçüde artmıştır. Bu,
yeni yayımlanan Allianz Sağlık
Barometresi 2020 de de gösterilmiştir.
Elde edilen son bulgular, insanların son aylarda sağlık konusuna
daha duyarlı hale geldiğini gösteriyor. Korona ile ilişkili değişiklikler ve kısıtlamalar bazen psikolojik
ve ruhsal strese de neden oluyor.
Bir sigorta şirketi olarak Allianz
Avusturya, müşterileri için her
durumda ömür boyu sürecek bir
ortaklıktır. Hayatın tüm önemli
alanlarında müşterilerinin karşılaştığı sorunları çözen ve hayatın
tüm önemli alanlarında müşterilerinin yanında duran bir ortaklık.
Elbette ki, sağlık alanında da!
Allianz Avusturya’dan Hakan
Gevher şunları ifade etti, „Hiçbir
şey sağlık ve aile kadar önemli
değildir ve Allianz olarak müşterilerimizin ve çocuklarının sağlığını korumak bizim için özellikle
önemlidir,“ dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:“Allianz sadece yetişkinler için değil, özellikle
çocuklar için de ucuz ve kapsamlı bir teminat sunuyor!“
Sigorta şirketiniz sağlığınız konusunda size destek olabiliyor mu?
Allianz ile bu mümkün!

Raab: “Ankara’nın
Avusturya’daki Türkler
üzerindeki etkisi kabul
edilemez.”

Entegrasyon Bakanı
Raab, Türkiye’nin
Avusturya’daki nüfuzuna
izin vermeyi reddediyor

Kasım 2020 – SAYI 229

Aile ve sağlık geçmişe göre bugün daha
fazla hayatımızın merkezinde yer almaya
başladı. Hemen şimdi, ailenizin tüm bireyleri için sağlık sigortası yaptırın ve sağlıklarını güvence altına alın - ayda sadece 8,20
EURO ile başlayan fiyatla.

İlgili paylaşım şöyle :
Bu paylaşımından sonra kısa adı
APA olan Avusturya Basın Ajansına
konuşan ama bu haberi kendi sayfasında paylaşmayan Avusturya
Göçmenler Entegrasyon ve Kadınlar
Bakanı Susanne Raab Avusturya
Basını’ında şu ifadeleri kullandığı
görüldü.

Entegrasyon Bakanı Susanne Raab
(ÖVP), Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi
Ozan Ceyhun ile Çarşamba günü
Federal Şansölyelik ‘teki görüşmeden sonra bir yayında, şu açıklamalarda bulundu: ” Avusturya’daki Türk
toplumu üzerinde yurtdışından gelecek herhangi bir etkinin kabul edilemeyeceği, Büyükelçi Ozan Ceyhun’a
bildirilmiştir.“

15

Hemen şimdi, ailenizin tüm bireyleri için sağlık sigortası yaptırın ve
sağlıklarını güvence altına alın –
ayda sadece 8,20 EURO ile başlayan fiyatla.

düşman bu tür eğilimler entegrasyonu engelliyor ayrıca da toplumda bir bölünmeye yol açabiliyor.“
diyen Entegrasyon Bakanı Susanne
Raab (ÖVP), „Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın kollarının Viyana’ya kadar uzanamaz ve
Haziran 2020’de olduğu gibi, bizim
ülkemizde sokakta ciddi çatışmalara yol açamaz. “ dedi.
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel

Macron’a Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından yapılan „son
zamanlardaki tacizin açık bir şekilde kınanmasının“ da ele alındığını ifade eden Raab, Avusturya’nın,
„Fransa ile tam dayanışma gösterdiğini. Gösterilen bu yaklaşımla kırmızı çizginin aşıldığını ve
Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığını bir kez daha görüldü.“ ifade etti. Türkiye Büyükelçisi Ceyhun başlangıçta APA’nın görüşme için karşı

fikir almak için aralamaları yanıtsız kaldı.
Fransa’da bir öğretmenin başının
18 yaşında olduğu iddia edilen bir
İslamcı tarafından kesildikten sonra, Macron, muhafazakâr siyasallaşmış İslam’a karşı harekete geçeceğini açıkladı. Erdoğan daha sonra
bizzat Macron’a saldırdı ve Fransız
mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. (yenivatan.at)

Sigorta danışmanınız sizi kişisel
olarak bilgilendirmekten mutluluk duyacaktır.
Hakan Gevher
Sigorta Danışmanı
Allianz Elementar Vers.-AG
Cep telefonu: 0676 93200 41
Eposta: hakan.gevher@allianz.at
Daha fazla bilgi www.allianz.at
adresinde de mevcuttur.
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Der NPO-Fonds unterstützt
gemeinnützige Organisationen.
Unsere Gesellschaft braucht
dieses Engagement.

Hygiene- und Verhaltensregeln zur Eindämmung des
Coronavirus in Österreich

D

Foto: © Lieve Boussauw / Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs

Sichern auch Sie sich rasche und einfache Hilfe für Ihren Verein!
Alle Informationen dazu auf www.npo-fonds.at

Padişah, baş vezire sormuş:
„Eğitim mi önemli, karakter mi?“
Padişah, baş vezire sormuş
– ‘Eğitim mi önemli, karakter mi?’
Vezir hemen cevap vermiş:
– ‘Karakter önemlidir sultanım!’
Padişah, memleketin her yanına
tellallar göndermiş:
– ‘Duyduk duymadık demeyin…
En iyi hayvan eğiticisine 100 kese
altın ödül verilecek!’
Yapılan elemelerden sonra bir kişi, ‘ülkenin en iyi hayvan eğiticisi’
olarak padişah’ın huzuruna çıkmış. Padişah sormuş:
– ‘Bir kedi’ye tepsiyle servis yapmayı ne kadar zamanda öğretirsin?’
– ‘Altı ayda öğretirim padişahım!’
Aradan altı ay geçmiş. Eğitici huzura alınmış.
Padişah sormuş:
– ‘Öğrettin mi?’
– ‘Öğrettim padişahım!’

Saray erkanı toplanmış. Hünerli
kedi elinde tepsiyle servis yapmaya başlamış. Tam baş vezirin önüne geldiği zaman padişah sormuş:
– ‘Ey vezir! Söyle bakalım, eğitim
mi önemlidir, karakter mi?’
Vezir, padişahın sorusuna cevap
vermeden önce, kaftanının altında hazır tuttuğu bir fare’yi yere bırakmış. Kedi, fareyi görünce tepsiyi attığı gibi farenin peşinden
koşmaya başlamış. Altı aylık eğitim de boşa gitmiş.Vezir, padişahın sorusuna cevap vermiş:
– ‘Karakter önemlidir padişahım.
Önünde bir fare gördüğünde her
şeyi unutan bu kedi gibi, eline bir
fırsat geçtiğinde çıkarının peşinde
koşan, dinini bile satan, eğitimli fakat karakteri bozuk insanlardan da Rabbim herkesi korusun!’
( Tekin Sönmez , Trakyagözlem)

ADVERTORIAL/ILAN

Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 6.000 Vereine
und Organisationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur,
Umweltschutz oder auch Soziales in der Corona-Krise unterstützt
werden. Insgesamt stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung.
Anträge sind bis Ende 2020 möglich.
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14 dilde
korona
bilgileri

CoronaInformationen
in 14 Sprache

npo-fonds.at

Weil wir
gemeinsam
das Beste aus
uns herausholen.
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as Coronavirus (COVID-19)
verbreitet sich im Moment
sehr schnell in zahlreichen Ländern und gefährdet
besonders kranke und ältere
Personen. Damit die Ausbreitung
gestoppt werden kann, müssen alle in Österreich lebenden Menschen daran mitwirken.
Regelmäßiges und gründliches
Händewaschen und vor allem die
Vermeidung von Sozialkontakten
sind wichtige Verhaltensregeln
d a f ü r. D i e Ö s te r re i ch i s ch e
Bundesregierung hat eine Reihe
an weiteren Maßnahmen erlassen, um der Ausbreitung des
Virus entgegenzuwirken. Es ist
daher nur mehr aus drei Gründen
erlaubt, aus dem Haus zu gehen: Dringende Arztbesuche,
Einkauf von Lebensmitteln und
Medikamenten sowie unaufschiebbare Arbeit. Hält man sich nicht
an die Ausgangsbeschränkungen
und Sicherheitsvorschriften, drohen hohe Verwaltungsstrafen!

Infos auch
auf Türkisch
verfügbar
Offizielle Infoblätter und TelefonHotline auf www.integrationsfonds.at/coronainfo
Unter www.integrationsfonds.
at/coronainfo informiert der
ÖIF auf 14 Herkunftssprachen
ü b e r w i c h t ige Ve r h a l t e n sund Hygienemaßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus
in Österreich. Hier finden Sie neben Videos in den
Herkunftssprachen auch offizielle Informationsblätter des
Gesundheitsministeriums und
der Apothekerkammer sowie
Antworten zu häufig gestellten

Fragen rund um die Erkrankung.
Darüber hinaus hat der ÖIF
auch eine Hotline nur für Fragen
zum Coronavirus eingerichtet,
die zahlreichen Sprachen verfügbar ist wird, unter anderem
auch auf Türkisch. Nummer und
Verfügbarkeit der Hotline finden
Sie auf www.integrationsfonds.
at/coronainfo.

Ellerinizi sabunla düzenli
olarak yıkayın

Avusturya'da korona virüsünü içeren hijyen ve
davranış kuralları

K

orona virüsü (COVID-19)
şu anda birçok ülke de çok hızlı yayılmakta d ı r ve özel l ik l e ha s t a l a r
ve yaşlılar için tehlikelidir.
Yayılmanın durdurulabilmesi
için Avusturya'da yaşayan tüm
insanların katılması gerekiyor.

Hapşırırken veya öksürürken
ağzınızı ve burnunuzu kapatın

Düzenli ve kapsamlı el yıkama
ve her şeyden önce sosyal temaslardan kaçınma bunun
için önemli davranış kurallarıdır. Avusturya federal hükümeti, virüsün yayılmasına önlemek için bir dizi başka önlem
aldı. Bu nedenle evden sadece
üç nedenden dolayı çıkılmasına izin verilir: acil doktor randevuları, yiyecek ve ilaç alımı
ve ertelenemeyecek işler için.
Çıkış kısıtlamalarına ve güvenlik düzenlemelerine uymazsanız, yüksek idari cezalar vardır.

Bilgiler Türkçe
olarak da
mevcuttur
www.integrationsfonds.at/coronainfo adresindeki resmi
bilgi formları ve telefon hattını bulabilirsiniz.

Mümkünse grip belirtileri
gösteren kişilerle
temastan kaçının

Yüz maskeleri yalnızca hasta
olduğunuzdan veya hasta
insanlara baktığınızdan
şüpheleniyorsanız gereklidir

www.integrationsfonds.at/coronainfo

www.integrationsfonds.at/
coronainfo adresinde ÖIF, 14
farklı dilde Avusturya'da korona virüsünü içerecek önemli davranış ve hijyen önlemleri hakkında bilgi vermektedir.
Farklı dillerdeki videolara ek
olarak, sağlık bakanlığı ve eczacılar odası'ndan resmi bilgi
sayfalarının yanı sıra hastalık
hakkında sık sorulan soruların
cevaplarını da bulabilirsiniz.
Ayrıca ÖIF, sadece koronavirüs
soruları için türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde mevcut
olan bir telefon hattı oluşturmuştur. Yardım hattının numarası ve kullanılabilirliği www.
integrationsfonds.at/coronainfo adresinde bulunabilir.
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Şnitzel tavuk mu yoksa
hünkârbeğendi mi,
hangisini seçersiniz?

İ

stanbul. Gastronomi yazarı
ve TV programcısı Vedat Milor
Viyana’nın dünyaca ünlü dana etinden orjinali yapılan şnitzel (Schnitzel) ile ilgili Türkiye’de
Türk mutfağının beğenilen yemeği
hünkârbeğendi ile karşılaştırdı ve
şikayette bulunarak ikisi arasında
niye şnitzel tavuk( Türkiye´de daha
çok tavuktan yapılıyor) şeceriz diyerek Türkler’in kendi mutfağının
değerini bilmediğini konusunda
dikkat çekti. Vedat Milor’un bilmediği bir konu altın renğinde yapılan
dünyaca ünlü Şnitzel Bizans döneminden İstanbul’dan İtalya üzerinden ihraç edilerek kopyelenmiş bir

yemek türü ve dana etinden yapılıyor.
Vedat Milor, Hürriyet gazetesindeki
“Mutfağımız dünyada hatırı sayılır
olabilir mi?” başlıklı yazısında “Bir
imparatorluğun mirasçısı olan ‘ciddi Türk mutfağı’nı ihraç etmememiz
için hiçbir neden yok. Ancak öncelikle kendi mutfağımızı iyi tanımamız, yöresel yemeklerimizi bilmemiz ve evlerimizde pişirmemiz
gerekmez mi?” diye sordu.
“Hamburger çok sevilen bir ‘fast food’ ama Amerikan mutfağını dünyada öne çıkarmıyor” diyen Milor
şöyle devam etti:

“Öte yandan Japon usulü çiğ balık,
sashimi ve nigiri suşi, hem süpermarketlerde plastik kaplarda hazır satılıyor hem de iki kişinin 1.200
dolara çıkacağı üç Michelin yıldızlı bir lokantada gastronomik başyapıt olabiliyor. Pizza, ikisinin arasında. Çok popüler bir fast food. Öte
yandan İtalya’da Michelin’den yıldız alan ve şampanya içerek pizza
tadım menüsü alabileceğiniz ve üç
saat oturup olağanüstü bir deneyim yaşayacağınız pizza lokantaları da var.
Bizde döner, kebap ve pide hem popüler olup hem üst düzey olması

muhtemel bir üçlü. Ama kolay değil. Pidenin pizzanın arkasından
gelip öne geçmesi zor. Pizzanın bir
avantajı, gerisinde İtalyan mutfağının prestiji olması. Bir diğeri, çok
değişik malzemelerle çok farklı kesimlere ve zevklere hitap etmesi.
Kanımca minik pide, üst düzey bir
Türk lokantasında tadım menüsünün bir parçası olarak iş yapar.”

“LOKANTAYA
GİTTİĞİMİZDE BİRİ
HÜNKÂRBEĞENDİ,
DİĞERİ TAVUK ŞNİTZEL
İKİ SEÇENEK OLSA…”
Hürriyet gazetesi yazarı “Türk mut-

Gastronomi yazarı
ve TV programcısı
Vedat Milor, Türk
mutfağına ilişkin kaleme aldığı
yazısında tartışma
yaratacak bir soru
sordu.
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öğrencilerin
„Hızır Avusturya Viyana’da
verilerini paylaşan
Derneğine“ öğretmen, ihraç edildi
Türkiye’den
anlamlı ödül
V
Viyana’da göçmen kökenli öğrencilerin kişisel bilgilerini sosyal medyada
paylaşan öğretmen, meslekten ihraç
edildi.

İYANA – Geçtiğimiz haftalarda sınıf listesindeki
göçmen kökenli öğrencilerin kişisel verilerini sosyal medyada yayınladığı video ile paylaşan öğretmen, meslekten ömür
boyu ihraç edildi.

fağı derken, bir imparatorluğun mirasçısı ülkemizin hatırı sayılır ve
zengin yemek çesitliliğini kastediyorum” diyerek yazısını şöyle sonlandırdı:
“Elbette ki bu zenginlik, etnik ve
kültürel çesitliliğin mutfağa yansıması. Arap, Boşnak, Gürcü, Yunan,
Ermeni, Çerkes, hatta Rus, Pontus,
İtalyan, Azeri, Orta-Asya, Yörük vs.
yeme-içme gelenekleri birleşmiş
ve ortaya bir saray mutfağı çıkmış.
Zengin gelenek şanslı coğrafyayla
birleşmiş ve ‘insanlığın kültür hazinesi’ denebilecek bir mutfak geleneği doğmuş. En büyük artımız
bu.Mutfağımız dünyada hatırı sayılır olabilir mi
Paradoksal bir şekilde en büyük eksimiz de bu. Bu zenginliğin ve ağırlığın altında adeta ezilmişiz. ‘Bir
âlimden bir zalim…’ lafını hatırlar mısınız? ‘Hayırlı babanın hayırsız oğlu’ gibi. Çok eski ve köklü ai-

lelerde rastlanan bir durum. Köklü
ve saygıdeğer ailenin biraz şımarık
erkek evladı kendisinden beklentilerin ağırlığı altında adeta eziliyor.
Başarısızlığını da hep başkalarının suçu olarak görüyor. Biraz öyleyiz biz. ‘Dünya bizi sevmiyor, mutfak değerimizi anlamıyor!’ diyoruz.
Ama biz her şeyden önce kendi yemeklerimizin ne kadarını biliyor, seviyor ve pişiriyoruz?
Bırakın farklı ülkelerin mutfağını,
ülkemizdeki, kendi yöremizin dışındaki yörelerin mutfağını merak ediyor ve deniyor muyuz? Bir lokantaya gittiğimizde biri hünkârbeğendi,
diğeri tavuk şnitzel iki seçenek olsa,
pek çoğumuz ikinciyi seçmiyor muyuz genellikle?
Dış dünyada ciddi oyuncu haline
gelebilmek için her şeyden önce
kendi mutfağımızın en iyi örneklerini kendi ülkemizde bulabilmemiz
gerekmez mi.

26. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü
"Hızır Avusturya Derneğine" verildi.

V

İYANA. 26. Hacı Bektaş
Veli Dostluk ve Barış
Ödülünün, „Hızır
Avusturya Derneğine“ verildiğini açıklayan Hızır Avusturya
Derneği Başkanı Zöhre Doğan
dernekleri hakkında sorularımızı şöyle cevapladı.

Hızır kimdir ?
Zöhre Doğan: Hz. Hızır, Aleviler
arasında çok özel bir yere sahiptir. Çünkü o mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Darda
kalanların, fakirin yardım edendir. Ak sakallı, bembeyaz elbiseleriyle Bozat’ına binip diyar diyar dolaşarak insanları koruyan,
kollayan, kurtaran ve hoşgörü
ile sevgiyi harmanlayan Pir’dir.
Bilge, ulu, evliya ve derviş gibi bir değil birden fazla kişiliğiyle insanlara doğru yolu gösteren manevi güçtür. Bu bağlamda
Hz. Hızır’ın inancımızda önemini
açıkça belirtilmektedir.
Kurduğunuz „Hızır Avusturya
Derneği’ni kimlerin yardımı ile
kurdunuz

Zöhre Doğan: Hz. Hızır’ın Alevi
inancımızdaki öneminden hareketle kısa adı ALEVİ olan
Avusturya Alevi İnanç Toplumu‘
nun yardım ve hayır işleri alanında işlev görecek Hızır Avusturya
Derneğini kurarak, bugüne kadar eksik kalan bir yanımızı da
tamamlamak istiyoruz.

Hedefleriniz nedir?
Zöhre Doğan: Başlıca hedefimiz
Hızır Avusturya olarak düzenleyeceğimiz çeşitli projeler ile yardıma muhtaç olan canları incitmeden, „Bir elin verdiğini diğer
el görmemeli“ anlayışına sadık
kalarak yardım etmektir. Kısaca
ihtiyaç sahiplerinin carına yetişmektir.
Teşekkür ederiz.
Zöhre Doğan: Bizle teşekkür ederiz. Bu itibarla Hızır bütün insanların yoldaşı ve haldaşı olsun.
İlgili linkler ve çalışmalar :
http://www.aleviten.at

Bir daha öğretmenlik yapamayacak olan pedagog için Viyana
Eğitim Müdürlüğü sözcüsü
Matias Meißner, “Çalışma süresi uzatılmayacak. Öğretmen artık
bizim tarafımızdan kullanılmayacak“ ifadelerini kullandı.
Sağcı sayfalarda paylaşım yapmıştı
Sağcı politikaları temsil eden bir
Facebook sayfasında yayımlanan
paylaşımda, bu sene sınıfa gele-

cek olan göçmen kökenli öğrencilerin isimleri ile beraber diğer
kişisel veriler ve ebeveynlerin bilgileri de yer alıyordu.

Paylaşımında yabancı kökenli öğrencileri küçümseyen eğitmen, “Orjinal Avusturyalı ismi
taşıyan tek çocuk; gelecekte zorbalığın tek kurbanı olacak” şeklinde ifade kullanmış, çocuğun
babası oğlunu okuldan aldırmış
ve öğretmen hakkında yasal işlem yaptığını açıklamıştı.
Sözcü Meißner gelen tepkilere yönelik, öğretmen hakkında karar
verildiğini açıklarken, „Bugün
veri koruma yetkilisine de bir rapor hazırladık. Şimdi konuyu inceliyorlar ve öğretmene karşı idari bir ihlali araştırıyorlar.“ dedi.
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Ich sorge für
spannende und
romantische
Fernseh-Abende.
Mario A., Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Mario Yeni.indd 1

05.10.2020 11:23:20

ADVERTORIAL/ILAN

Ob Drama oder Komödie, ein Hauptabendprogramm mit internationalen Blockbustern
sowie heimischen Filmen und Serien sorgt für unterhaltsame, spannende und romantische
Fernseh-Abende. Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.
Jetzt informieren: www.gis.at
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Sahte doktor skandalı:

Ameliyatlara
bile girmiş
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Viyana Polisi Ezan’ın alet
edildiği skandal protesto
nedeniyle özür diledi

İslami mezarlık IŞİD’li
teröristin cenazesini
kabul etmedi

Güney Steiermark'ta 59 yaşındaki bir
kişinin, tıp eğitimi olmamasına rağmen, altı yıldır doktor olarak çalıştığından şüpheleniliyor, hatta küçük cerrahi
müdahaleler bile gerçekleştirdi. Eyalet
Kriminal Polis Birimi (LKA) skandala el
attı.

S

TEİERMARK- Polise göre , s öz d e d o k to r a ltı yıl boyunca güney
Steiermark’ta görevlendirildi.
Gerçek aile hekimlerinin yaptığı
her şeyi yaptı- aşı yaptı, ağrıları tedavi etti, tıbbi raporlar verdi ve hatta küçük cerrahi müdahaleler yaptı.
Kronen’de yer alan habere göre, Kitzeck’teki “muayenehanesinde” yapılan bir ev aramasında, Eyalet Kriminal Polis
Biriminden müfettişler, şüphelinin arabasında Kızıl Haç ceketleri, acil doktor işaretleri ve
hatta mavi bir ışık buldu.

Sahte doktora sertifikaları ve lise diploması

Yapılan aramalarda bulunan
üç doktora belgesi ve ayrıca lise diplomasının tamamen sahte olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili hemen açıklama yapan Steiermark Eyalet
Polis Müdürlüğü’nden Heimo
Kohlbacher, şüpheli tarafından tedavi edilen birçok kişinin Eyalet Kriminal Polis Birimi
tarafından tespit edildiğini belirterek, “Ancak henüz Eyalet
Kriminal Polis Birimi tarafından
temasa geçilmemiş ve adam tarafından tedavi gördüklerine
inanan herkesten en yakın polis karakoluna başvurmalarını
talep ediyoruz.” dedi.
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Viyana’da pazar günü sabah saatlerinde, polis eskortları eşliğinde dolaşan bir araçla,
silah sesleri eşliğinde Ezan dinletilerek yapılan protesto nedeniyle, gün boyu kendilerine
şikâyetler yağması üzerine açıklama yapan Viyana polisi, soruşturma başlatıldığını
duyurdu, herkesten özür diledi.
V İ YA N A- V i y a n a’ n ı n 8 .
Bölgesinde, pazar günü sabah
saatlerinde, polis eskortları eşliğinde dolaşan bir araçtan, hoparlörlerle silah seslerinin ardından Ezanın dinletilmesi çok
büyük tepki çekmişti. Viyana
Polisi, sosyal medya üzerinden
resmi hesapları etiketlenerek vi-

deoların yayınlanması ve sert
tepkilere maruz kalması sonrasında yaptığı bir açıklamayla,
bunun saat 09:00 ile 10:00 arasında, kayıtlı özel bir kişi tarafından yapılan bir gösteri olduğunu
onaylamıştı.
İlerleyen saatlerde tekrar açık-

lama yapan Viyana Polisi,
“Josefstadt bölgesinde meydana
gelen olayları ve orada yapılan
mitingin hemen durdurulmaması nedeniyle Viyana Polisi olarak bizler Viyana’daki herkesten,
özellikle de eylemden dolayı korkanlardan özür diliyoruz. Bu gerçekleşmemeliydi.” sözleriyle tüm

Viyanalılara özürlerini sundu.
Ayrıca, protesto katılımcıları hakkında, kamu düzeninin bozulması ve nefret söylemi şüphesi nedeniyle inceleme yapılacağı ve
haklarında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. (yenivatan.at)

Viyana-Liesing'deki İslam Mezarlığı yetkilileri, Viyana'daki terör saldırısında 4 kişiyi
öldüren ve 27 kişiyi yaralayan IŞİD militanının cenazesini kabul etmek istemediklerini
açıkladı. Mezarlık Yöneticisi olan Ali İbrahim,
"O masum insanları öldüren ve böylece
bütün Müslümanlara zarar veren bir katil.
Müslümanlar bir katilin yanında yatmak
istemezler.’’ dedi.

V

İYANA- Viyana’da gerçekleştirdiği terör saldırısında 4 kişinin ölümüne ve
bazıları ağır olmak üzere 27 kişinin de yaralanmasına sebep olan
IŞİD militanını, Viyana Müslüman
Mezarlığı kabul etmedi. ViyanaLiesing’deki İslam Mezarlığı’nın
Yöneticisi olan Ali İbrahim Kurier
Gazetesi’ne yaptığı açıklamada,
“Allah onunla hesaplaşacaktır.
Ama biz de bir şeyler yapmamız
gerektiğini hissettik” diyerek cenaze töreni yapılmayacağını ve ce-

maatin cenazeyi reddetme kararının arkasında olduklarını söyledi.
Bu durumda failin nerede ve ne
zaman gömüleceği henüz belli değil. Mödling’de büyüyen suikastçı için Vorarlberg’de veya en
azından köklerinin olduğu Kuzey
Makedonya’da bir cenaze töreni
yapılması bir alternatif olabilir.
Ayrıca Viyana’nın merkez mezarlığında da Müslümanlar için bir
alan bulunmakta.

21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
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Avusturya Katolik Kilisesi sözcüsü:
“Biz Türk gençleri saldırdı demedik.
10. Viyana’da kışkırtma olmadan
barış içinde yaşamak istiyoruz. ”
lerini gerçekleştirmek zorundalar. Biz siyasal İslam’a karşı savaşımızda kararlı bir şekilde
devam edeceğiz ve hiç bir şekilde
yanlış hoşgörü göstermeyeceğiz.
İçişleri Bakanı Karl Nehammer
ve Uyum Bakanı Susanne Raab’a
hızlı reaksiyonları nedeni ile teşekkür ederiz ve özel teşekkürüm
özel operasyon yapan polisleredir.“

Başbakan Kurz’un saat 17.00 sularına kadar 24 saat içinde 12
binden fazla beğeni , 3575 adet
Türklere ve Müslümanlara karşı
hakaret ve aşağılama içeren yorum ve 1701 kez paylaşım alan
yukarıdaki yorumun altına paylaştığı Kurier’in manşeti ve altında yazan haber girişi ise şöyle:

Avusturya Kardinali Schönborn'un Sözcüsü olan Katolik Kilisesi İletişim Masası
Müdürü Dr. Michael Prüller Yeni Vatan Gazetesi'ne konuştu.
Birol Kılıç/ Viyana,
Haber Analiz
Basit bir soru ile başlayalım.
10. Viyana’daki Antonskirche
30 Ekim Cuma günü saldırısında son durum nedir ve saldıranların 50 Türk genci olduğu nereden çıktı? Video ortada
yok. Fotoğraf ortada yok. Hepsi
polise teslim edilmiş. Kilise ve
Avusturya Kardinal’in sözcüsü Yeni Vatan Gazetesi’ne, „Biz
Türkler saldırdı demedik!“ diyor.
Tüm Avusturya basını, „50 Türk

genci 10.Viyana’da Kilise’ye saldırdı“ diye kaynıyor. Avusturya
sağ siyaseti haberlere atlamış
kışkırtıyor.
31 Ekim Cumartesi günü saat
12:00’ye kadar bekliyorum.
IGGÖ’den niye tık yok ?
Avusturya’da Müslümanları
resmi olarak temsil eden kısa adı IGGÖ olan Islamische
Glaubensgemeinschaft´tan kurumsal olarak resmi bir açıklama gelecek mi?

Yok ne Facebook IGGÖ ne Twitter
IGGÖ hesaplarından IGGÖ adına
Cumartesi 31. Ekim saat 17:00´e
kadar resmi bir açıklama yok.
Olacak iş değil.
Bir Kilise’ye yapılan saldırıyı
kurumsal kimliği ile yani IGGÖ
adına kınama veya Kurier haberini yalanlama var mı? Yok.
Cuma günü tüm Avusturya basını Kurier Gazetesi’nin ilk haberi ile şu Almanca’dan Türkçe
diline çevireceğim haber ile çalkalanmaya başlıyor, arkasından Krone, Heute, Österreich,

Der Standard olmak üzere APA
Haber Ajansı tüm abonelerine
Kurier haberini geçiyor.
IGGÖ’den ne Cuma ne Cumartesi
günü kurumsal kimliği ile tık
yok. IGGÖ nereye koşuyor ,
Avusturya nereye koşuyor?
IGGÖ´den tık yok ama Cuma günü Başbakan Kurz Cuma günü
kendi Facebook sayfasında paylaştığı Kurier Gazetesi haberi
üzerine şunları yazıyor:
„Avusturya’da tüm Hristiyanlar
özgür ve emniyet içinde ibadet-

„Avusturya’da gerginlik yaratan
iddiaya göre, 50’ye yakın Türk
genci kiliseye saldırdı; „Allahu
Ekber“ diye bağırarak bankları ve günah çıkarma oturaklarını tekmeledi. Perşembe akşamı, Viyana 10.bölge Favoriten’de
50’ye yakın genç bir grubun tekbirlerle Anton Kilisesi’ne baskın düzenlediği ve isyan çıkardığı iddia edildi. Sıraları ve günah
çıkarma oturaklarını tekmeledikleri ve „Allahu Ekber“ diye
bağırdıkları söylendi. Polis raporunun da belirttiği gibi, tüm olay
güneyliye benzeyen gençleri de
gösteren bir güvenlik kamerasına kaydedildi. Yetkililere göre,
kimse tehdit edilmedi ve herhangi bir yaralanma ya da ölüm bildirilmedi. Anayasayı Koruma
Devlet Dairesi, davaya ilişkin soruşturmayı devraldı. Buna göre, şüphelilerin birkaç saat önce
Reumannplatz’da buluşmuş bir
grup Türk genci olduğu söylendi.

İddiaya göre, zaten orada kavgalar ve havai fişekli isyanlar vardı. Polis on genci kontrol etti ve
kimliklerini de belirledi. Grubun
yabancı olmadığı, Favoriten’de
aylardır huzursuzluk çıkaran
fanatik İslamcılar olduğu iddia
ediliyor. Bu nedenle, bu tür toplantıların polis tarafından artık
daha fazla kontrol edileceği bildirildi.“

Sorularımız

Bu haberlere ve yukarıda verdiğimiz paylaşımlara rağmen
IGGÖ’nin resmi sayfalarında 31
Ekim Cumartesi günü saat 17.00
sularına kadar niye tık yok ?
Kilise önüne daha sonra gidip
üç beş kişilik bir grup ile çiçekler
konulması ve daha sonra bunu
Avusturya basınında kendilerine
yakın basın üzerinden paylaşan
belli ki kurumsal anlamda değil
içlerinden çıkan üye ve bazı imamların el ele vererek kiliseyi koruma
fotosu vermesi göze hoş bir PR çalışması ama IGGÖ Başkanı Ümit
Vural veya IGGÖ Yönetimi Kurulu
niye orada değil?
Niye başka bağımsız Viyana´da
Tü r k C e m iye t B a ş k a n l a r ı ,
Yönetimi veya daha fazla insan
davet edilmemiş bu kilise önüne ?
Niye devamlı bir şov peşinde koşmak var ama Türkiye göçmenlerini oyunun dışında bırakmak var ?
Ye n i Va t a n G a z e t e s i s a a t
11:00´den sonra yöneticiler uyuyor mu diye çeşitli Whatsup gruplarında bir araya niye gelinmiyor
diye ne yapılması gerekir mesajlarının analizlerini yaparken bu
fikri alıp bir partiye ve kuruma
mal edecek şekilde saa 17:00´den
sonra şov yapmak neyin nesi ?
Kızmayın lütfen. Aklımızı başımıza alalım. Alemi şaşkın milleti aptal yerine koymayalım. Sizi oraya kimse seçmedi. Bar insi zorla
temsil ediyorsunuz, hata yapmayın ve şu zor zamanlarda toparlayıcı olun lütfen.
Devam…Başbakan haberi paylaşmış ve Avusturya ayağa kalkmış ama sadece bir çiçekli PR
calışması saat 17:00´den paylaşılmış. Ama kurumsal anlamda IGGÖ adına bir açıklama yok.
Avusturya’da 800 bine yakın
Müslümanın temsilcisiyiz diyen
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bir kurum, tüm Müslümanlara ve
Türkiye göçmenlerine yıkılmak
istenilen ve nefret ile milyonlarca
insana ulaşan bu haber ve paylaşımlara karşı ne hakla sessizliğe
bürünüyor?
IGGÖ bundan sonra ne hakla Müslümanları ve İslam dinini
Avusturya’da temsil ediyoruz diyebilir?
IGGÖ kimi ve kimleri temsil ediyor?

Türkiye göçmenlerinde
Kilise’ye saldırma
kültürü yoktur
Salı günü Antonskirche’de vuku bulan saldırı ve “50 Türk genci saldırdı” haberleri için kilise
temsilcileri ve Viyana Polisi Milli
İstihbarat’ı buluşup değerlendirmelerde bulunacak. Yeni Vatan
Gazetesi enselerinde kamuoyunu
bilgilendirmek içi takip edecek.
Böyle bir kiliseye saldırma kültürü Türkiye göçmenlerinin altmış
yıllık Avusturya geçmişinde yok.
Bu amaçla yıllardır mesle ki olarak tanıdığım ve değer
verdiğim Avusturya Kardinali
Schönborn’un Sözcüsü olan
Katolik Kilisesi İletişim Masası
Müdürü Dr. Michael Prüller’i aradım ve sorularımı yayınlamak
üzere kendisine dostça sordum.
Ka to l i k K i l i s e s i Av u s t u r ya
Kardinali S özcüsü Michael
Prüller’in bana ifadeleri mealen şöyle: “Biz kesinlikle buraya bu saldıranların Türk asıllı olduğunu söylemedik. Banda
alınmış videoyu polise teslim ettik. Kilise içinde mala zarar vermeyecek şekilde 20 kişi civarında kişiyle bir saldırı var. Ben 10.
Viyana’da sorumlu herkesle konuştum. Biz kilise olarak kesinlikle bu olayın büyütülmesini istemedik. Haber videonun polise
teslimi sonrası bir gazeteye çıtlatılmış. Biz bu olayın alevlenmesine karşıyız ve Türkler ile özelde
ve genelde Müslümanlar ile bugüne kadar süren iyi dostça ilişkilerimize zarar gelmesini istemeyiz. Özellikle, bu saldırının,
toptan olarak Türkiye göçmenlerine Türk gençleri üzerinden mal
edilmesini istemiyoruz. Bir gerçek var ki 10. Viyana’da bazı kili-

se önlerinde var olan Müslüman
gençler ibadete gelen Hristiyan
insanları rahatsız ediyorlarmış,
son zamanlarda tırmanan bir
gençlik çetesi tarafından taciz algısının artmış gibi. Ama kibarca
uyarıldıklarında buradan uzaklaşıyorlarmış. Bana anlatılan bu.
Biz 10. Viyana’da bundan sonra
dostça birlikte yaşamak istiyoruz. Herkesin bundan sonra daha dikkatli olması ve provokatörlere izin vermemesi, çocuklarını
uyarması ve Türk toplumunun sizin gibi güvenilir kişilerce aydınlatılması gerekiyor.

Sorularımız
Şimdi burada ifade edilenler ile
Avusturya basınında dile getirilen “50 veya 30 Türk genci 10.
Viyana’da Allah’u Ekber nidalarıyla Antonskirche’ye saldırdı”
ifadeleri ne kadar örtüşüyor ?
Peki Avusturyalı siyasiler bile bu
haberleri kendi Sosyal Medya hesaplarından bu kadar büyüterek
özellikle Türk göçmeni gençlerin üzerine yıkarak paylaşıp milyonlarca insanı neden gaza getirdiler?
Bu grubun içinde iki üç Türk genci olmuş olsa bile bu rezil davranışı niye Türkiye göçmenleri
kınamıyor ve hemen savunmaya geçiyor? Bu gençler kimler?
Bu Afgan, Çeçen, Suriye ve diğer
mülteci olarak şu anda Viyana’da
kalan gençler, bu ekmeklerini
yedikleri ve insanlığına sığınarak misafir oldukları Avusturya
Milletine ve Devletine nasıl böyle
bir kalleşlik yaparak ibadet edilen bir Kiliseye saldırabilecek cesarete ulaşmışlar? Bunlar paralı
ajan provokatörler mi? Bunların
arkasında hangi ülkenin Gizli
İstihbarat Örgütleri veya Terör
Örgütleri var?
Tamam Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı kışkırtmakla itham
ediyorsunuz ama siz ne yapıyorsunuz sayın Avusturyalı siyasetçiler. İnsan kendi ülkesi
Avusturya’yı ateşe atar mı?
Atsan atamayacağın satsan satamayacağın 800 binden fazla
Müslümanı ve bunlar içinde 450
bin Türkiye göçmenini 9 milyonluk Avusturya’da nereye sokacaksınız? (yenivatan.at, Birol Kılıç )
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Şahin normale dönüş
takvimini açıkladı
B

ERLİN. Koronavirüs aşısını
bulan BioNTech şirketinin
CEO’su Prof. Uğur Şahin,
aşının etkisinin yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve
hayatın gelecek kış itibarıyla normale döneceğini söyledi.
Şahin, aşının vaka sayılarına çok
büyük bir etkisi olmaması nedeniyle bu kış aylarının yine zor
geçeceğini belirtti. BioNTech ve
Pfizer, geçen hafta yapılan testlerdeki ilk analizlerin aşının
Covid-19’a yakalanmayı yüzde
90’dan daha fazla önlediğini söylemişti.

halinde yapılıyor.

Testlere 43 bin dolayında kişi katıldı. Aşı, üç hafta arayla iki doz

İlk etkili koronavirüs aşısının bulunduğu açıklamasının

BBC’de yayınlanan Andrew Marr
Show programına katılan Şahin,
aşının hastalığın bulaşmasını
azaltacağına ve aşı vurulmuş bir
kişideki semptomların gelişmesini engelleyeceğine inandığını
söyledi. Şahin „Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90
değil, belki yüzde 50 oranında.
Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım“ dedi.

ardından, Oxfor Üniversitesi
Profesörlerinden John Bell de hayatın bahar aylarında normale
dönebileceğini söylemişti. Ancak
Şahin, bunun daha uzun süreceğini belirtti. Şahin, her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl
sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğini vurguladı.

Koronavirüs aşısını
bulan BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Uğur
Şahin, aşının etkisinin
yaz aylarında yoğun
bir şekilde görüleceğini ve hayatın gelecek
kış itibarıyla normale
döneceğini söyledi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise
Şahin’in bu açıklamalarını paylaşarak tepki gösterdi.

Online dil öğrenim platformu www.sprachportal.at
Almanca öğrenebilmeniz için 24 saat kesintisiz
ücretsiz imkanlar sunmaktadır: Sınava hazırlık
testleri, çok sayıda egzersiz, öğrenim materyalleri,
videolar ve öğrenim podcast‘leri cep
telefonunuzdan ücretsiz ve her yerde kullanılabilir.
Şimdi bir göz atın ve Almanca öğrenin!

www.sprachportal.at
Hotline: +43 (1) 715 10 51–250
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Enerji uzmanlarından önümüzdeki
kış ayları boyunca
ısınma masraflarını düşürmek için
bazı öneriler:

Şahin, tüm aşılama programlarının gelecek sonbahar aylarından
önce bitirilmesinin çok önemli olduğuna da işaret etti.

Erfolgreich Deutsch lernen zu Hause
und unterwegs
Übung
Artık Almancayı dilediğiniz yerde
en
zu
Werte m
wissen
dilediğiniz zaman
çalışabilirsiniz!
Das Online-Portal www.sprachportal.at bietet
kostenlose Angebote zum Deutschlernen rund um
die Uhr: Zahlreiche Übungen,Materialien und
Beispieltests zur Prüfungsvorbereitung, Videos und
Lernpodcasts sind gratis und überall abrufbar, auch
vom Handy. Jetzt reinschauen und Deutsch lernen!
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Isınma masraflarını
nasıl düşürürüm?

n yüksek performansı elde
etmek için kalorifer peteğinizi kullanmadan önce havasını alın. Sadece evde olduğunuz zamanlarda evinizi tamamen

ısıtın. Evde olmadığınız zamanlarda dereceyi düşürün. Sağlıklı
bir uyku için evinizin çok sıcak
olmaması gerekiyor, bu yüzden
uyurken evinizi normalden daha

az ısıtmanız uyku kalitenizi artırırken, ısınma masraflarınızı düşürecektir. Kış gelmeden pencereleriniz ve kapılarınızın bakımını
yaptırmanız da izolasyon için bü-

yük önem taşıyor. Odaları günde
beş on dakika havalandırmanız
da odalarınızın daha çabuk ısınmasına yardımcı olacaktır. Bunun
için önce tüm kalorifer peteklerini
kapatın ve odayı beş on dakika havalandırın. Pencereyi kapattıktan
sonra petekleri tekrar açın.
Odalarınızın daha hızlı ısındığını göreceksiniz. Detaylı bilgi için
www.wohnservice-wien.at adresini ziyaret edebilirsiniz.

kazandıkları için ve hukuki açıdan
haksız oldukları için bu tip dolandırıcıların tehditleri göz dağı vermekle kalıyor. Yani böyle bir sözleşme
veya ödeme bir defa yapıldığı veya
imzalandığı halde bile, hukuki açıdan haklı olunduğundan, dolandırıcıların tehditlerini görmemezden
gelip daha fazla ödeme yapmamak
en doğrusu. Bu tür sahte belgeler
imzalanıp ilk ödeme yapıldıysa, dolandırıcılara dava açmanın anlamsız olduğu söyleniyor. Çünkü bu do-

landırıcı şirketler genel olarak yurt
dışında olup, mahkeme masraflarının pahallı olacağı ihtimali yüksek. Buna rağmen bu sahtekarlıkların ihbar edilmesi öneriliyor. Böyle
sahtekarlıklara kanmamak için
alınabilecek en iyi tedbir, firmaya gelen tüm belge ve formları imzalamadan evvel titiz bir şekilde incelemek. Belgede kuşku uyandıran
noktalar bulunduğu halde, ticaret
odasını (Wirtschaftskammer) arayıp sormakta da fayda var.

Sakın ödemeyin

Şirket sahipleri, ödeme faturası dolandırıcılığına dikkat! Özellikle sonbahar aylarında
birçok şirkete sahte ödeme faturaları gönderiliyor. Bu sahte faturaları gerçek sanan
ve bu sebepten dolayı ödeme yapan birçok
şirket olduğundan dolandırıcılar, yıllardır
bu yöntemlerini sürdürüyorlar.

S

ahte ödeme faturalarının yanında, doldurulması zorunlu
gibi görünen çeşitli belge ve
formlar da şirket ve kurumlara gönderiliyor. Bu belge ve formlar, daha
önceden gerçekten imzalanmış bir
sözleşmenin ilavesi gibi hazırlanıyor. Oysa ki bu belge ve formlar, doldurulup geri gönderildiğinde, yeni
bir sözleşme imzalanmış oluyor. Bu
tür sözleşmeler genellikle birkaç yıl
için geçerli olup, büyük bir zararı
engellemek için kısa bir süre sonra bildirilip feshedilmek zorunda.
Hukuki açıdan reklama ya da zorunlu doldurulması gereken belge-

ye benzeyen formlar, üzerinde teklif
veya sözleşme oldukları yazmadığı
sürece, geçerli değiller. Fakat sıkça
bu sahte belgelerin arka sayfalarında çok küçük bir yazı ile, geri gönderildikleri veya ödendikleri halde bunun yeni bir sözleşmeye imza atma
anlamına geldiği belirtiliyor.
Medeni hukuka göre bu tür dolandırıcıklar “kötü niyetle kandırma” kategorisine giriyor. Bu sözleşmeler ve sahte faturalar gözardı
edildiğinde, dolandırıcılar mahkeme ve tahsilat ile tehdit girişiminde bulunuyorlar. Ancak bu faturaları ödeyenlerden yeteri kadar para
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Korona ihlalleri:

Polisten Türk lokaline
ceza yağmuru

Viyana'da Türkiye kökenlilerin toplandığı bir Kültür Derneği Lokaline,
korona kuralları ihlal edildiği gerekçesiyle 42 resmi cezai işlem uygulandı.

V

İYANA- Meidling’deki bir
lokale baskın yapan polisler, lokalde korona önlemlerine dair tüm hükümlerin
göz ardı edildiğini tespit etti.
Heute Gazetesi’nin verdiği habere
göre, kapalı bir alanda toplam 18
kişinin maskesiz bir şekilde kâğıt
oynadığı, bir metrelik minimum
mesafenin korunmadığı ve lokalde bulunan kişi sayısına göre yeterli sayıda sandalyenin de tahsis
edilmediği belirtildi.
Polis tarafından hem lokal sahibine hem de orada bulunan insanlara 42 resmi cezai işlem uygulandı ve Viyana Belediyesi’nin
ilgili departmanının da onayı alınarak lokal kapatıldı.
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„AHLAK BEKÇİSİ“ Çeçen
çetesinin lideri tutuklandı

Viyana Polisi
tarafından,
Sittenwächter
(Ahlak BEKÇİSİ)
çetesinin lideri
olduğu tespit
edilen 20 yaşındaki Çeçen genç
yakalanarak
gözaltına alındı; birden fazla
sabıka kaydı var.

V

İYANA- Favoriten’deki bir
gösteride yaşanan ayaklanmalar sırasında, polisin göstericilere sert şekilde
müdahale etmesine direndiği gerekçesiyle Ağustos 2020’de tutuklanan 20 yaşındaki bir Çeçen,
şimdi (Sittenwächter- Band) ahlaki muhafız olarak adlandırdıkları bir grubun başkanı olarak ortaya çıktı.
Son soruşturma bulgularına göre
failin, Viyana’daki Sittenwächter
çetesinin başı olarak, Messenger
gruplarının ve diğer örgüt elemanlarının denetimini yaptığı belirlendi. Faaliyetlerini Nazi
dönemi İçişleri Bakanı, SS lideri ve Gestapo şefi olan Heinrich
Himmler kod adı altında yürüttüğü söyleniyor.
2018 yılında, suç örgütü ve terör
örgütü kurmaktan 24 ay hapis cezasına çarptırılan ve sekiz ay sonra serbest bırakılan genç, şimdi
yine gözaltında.

Nehammer: Paralel
toplumlar kabul edilemez
Polis, Donauzentrum’da 2019 son-

bahar/ kış dönemlerinde, ideolojik nedenle meydana gelen
olaylar nedeniyle, kendi kendini ahlaki koruma görevlisi tayin
eden (Sittenwächter) grubunu
inceleme altına almıştı.

KULLANICI RİSK KATKI
PAYINI TASARRUF EDİNİZ
– SAĞLIĞINIZDAN
TASARRUF ETMEYİNİZ!

İddiaya göre, o dönemde Çekler,
Çeçen gençleri dövmüyordu,
çünkü Çeçen kadınlarıyla ilişkileri vardı.
Şimdiye kadar toplam 11 fail hakkında soruşturma başlatıldı ve beşi tutuklandı. İçişleri
Bakanlığı salı günü APA’ya yaptığı açıklamada, dördünün hala
gözaltında tutulduğunu duyurdu.
Avusturya’da herhangi bir paralel toplum biçimine tahammül edilmeyeceğine özellikle vurgu yapan İçişleri Bakanı
Karl Nehammer (ÖVP), gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada
“Temel demokratik ilkelerimizin bu tür hain ve kendi kendini
ideolog ilan edenler tarafından
yıpratılmasına izin vermiyoruz.
Bunu kabul etmeyenler toplumumuzun dışında yer alırlar.“ ifadelerini kullandı.
(yenivatan.at)

19 ila 40 yaş arasındaki
kişiler için yeni hastane
masraf sigortası
yaptırdığınızda
10 yıllık muafiyet
kuponunuzu hemen şimdi
öğrenin.
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Allianz danışmanınız
Hakan Gevher size daha fazla
bilgi vermekten mutluluk duyacaktır.
Tel: 0676 93200 41
allianz.at
SAĞLIK SİGORTAC

Promosyon
dönemi:
01/01/2020 11/12/2020
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Tüm dünya Covid-19 virüsü ile mücadele ediyor.
Ağır hastaların hastanede tedavisi sürdürülürken,
Covid-19 testi pozitif çıkan, hafif semptomlu
hastaların tedavisi ise evde planlanıyor. Peki,
Covid-19 pozitif hastalar karantinada nasıl beslenmeli? Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, evde koronavirüs tedavisi gören kişilere tıbbi tedavilerini
desteklemek için tavsiyeler verdi.
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Hızla iyileşmek için:
Covid-19 pozitif hastalara
beslenme önerileri!

K

oronavirüs hastalarının bağışıklık sistemlerini güçlü
tutmalarının önemine dikkat çeken Diyetisyen Pakize Gizem
Akgül DHA Ajansına , önerilerini
şöyle sıraladı:

-Sıvı tüketimine dikkat edin: Tedavi
sürecinde olan hastaların sıvı kaybı
önlenmeli, evde tedavi gören hastaların özellikle su tüketmeleri çok
önemli! Günlük su ihtiyacınızı kilogram başına 30 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Günde 8-10 bardak su
mutlaka tüketilmeli. Evde çok fazla çay ve kahve tüketiminden ka-

çınılmalı, bu gibi içeceklerin fazla
tüketimi sıvı ihtiyacını daha da arttırabilir. Günlük sıvı ihtiyacınızın
karşılanıp karşılanmadığını anlamak için idrar renginizi gün içinde
takip edebilirisiniz, idrar renginin
gün içinde açık renge dönmesi sıvı tüketiminizin iyi olduğunu gösterebilir. Özellikle yaşlı bireylerde
dehidratasyon, hastalıkların ilerlemesine neden olabilir.

den uzak kalmak, hastaların daha
depresif ve mutsuz hissetmelerine
sebep olabiliyor. Mutluluk hormonunun salınımını destekleyecek,
serotonin üretimi için gerekli olan
triptofanı yüksek oranda içeren bazı besinler; muz, ananas, erik, fındık, süt, hindi, ıspanak ve yumurta olarak sıralayabiliriz. Bu gıdalar
kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

– Serotonin düzeyini artıran gıdalar tüketilmeli: Covid -19 tedavisi ve
izolasyon süreci nedeni ile uzun süre dışarı çıkamamak, sevdiklerimiz-

-Kaliteli uyku şart: Covid -19 nedeni ile tedaivi alan ve karantina sürecinde olan hastaların strese ve günlük hayatlarının değişmesine bağlı

uyku düzenleri bozulabiliyor. İyi bir
bağışıklığın önemli parçalarından
biri iyi bir uyku çekmek. İyi bir uyku için yatmadan 3-4 saat önce ana
yemeğinizi yemiş olun, yatmadan
hemen önce kafein içeren kahve ve
çaylar tüketmeyin, uyumakta zorlanıyorsanız melisa, papatya gibi sakinleştirici çaylardan faydalanabilirsiniz.
-Her gün C vitamini içeren gıdalara
yer verin: C vitamini, hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasında
rol oynar. C vitamininden en zengin
gıdalar kırmızı biber, brokoli, yeşil

biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates ve turunçgillerdir. C
vitamini vücutta depo edilmediği
için her gün beslenme tedavisinde C vitamini içeren gıdalara yer
verilmelidir; ancak C vitamini havadaki oksijenle tepkimeye girdiği
için vitamin aktivitesini bir miktar
kaybedebilir. Bu nedenle C vitamini içeren gıdalar taze tüketilmeli
veya çok kısa bir süre için ısı işlemi uygulanmalıdır. Eğer C vitamini içeren gıdalar soyulacaksa veya
suyu çıkarılacaksa fazla bekletmeden tüketimi sağlanmalıdır.

bir süre bekletip tüketmek daha iyi
bir tercih olabilir.

-Omega 3 desteği önemli: Omega 3
tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, sonbahar depresyonuna karşı da sizi korur. Haftada
2-3 kere balık tüketilmeli ve her
gün herhangi bir ara öğününüzde
2-3 tam ceviz yemelisiniz.

-Her gün 1 avuç kabuklu yemiş:
Kavrulmamış badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar içerdiği vitamin, mineraller ve yararlı yağlar
sayesinde bağışıklığı destekler.

-Her gün 1 bardak kefir:
Probiotiklerin güçlendirici etkisinden faydalanın. Kefir ve turşu gibi
probiotik içeren gıdalara beslenmenizde yer verin, özelikle probiotiklerden zenginleştilmiş ürünler,
evde probiotik ile zenginleştirilerek mayalanmış yoğurtlar tercih
edebilirsiniz, bunlar bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek
olur, sindirim sisteminizi rahatlatır.
-Koronavirüse karşı besin hijyeni:
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
(European Food Safety Authority
(EFSA)) Covid-19’un besinlerle bulaştığına dair bir kanıt olmadığını bildirmiş olasına rağmen besin
hijyenini sağlamak için çiğ besinleri çok iyi yıkayıp tüketmeye, çiğ
ve pişmiş besinleri ayrı yerlerde
muhafaza etmeye dikkat edilmelidir. Covid ile ilgili çalışmalar virüsün yüzeylerde bir süre yaşayabildiğini göstermekte olup yine de
taze alınan çiğ sebze ve meyveleri

-Pişirme yöntemlerine dikkat:
Kızartma, kavurma gibi yağda pişirme yöntemlerinden uzak durulmalı; fırınlama, buharda pişirme
gibi hafif yöntemler tercih edilmeli.
-Çok tuzlu ve hazır gıda tüketiminden kaçının: Bu dönemde hazır ve
tuz içeriği yüksek konserve gıda tüketimi artabiliyor. Çok tuzlu besin
tüketiminden kaçının.

-Haftada 2-3 kere kurubaklagillere yer verin: Yüksek protein, lif ve
vitamin içeriği ile kurubaklagiller
hastalık döneminde iyileşmenize
destek olur. Yeşil mercimek, nohut, fasulye, barbunya gibi gıdalar uzun sürede pişmesine rağmen
fazlasını paketleyip buzluğa atabileceğiniz sonrasında çözdürdükten sonra tekrar rahatlıkla tüketebileceğiz besin değeri çok yüksek
gıdalar arasında yer alır.
-Her gün 1 diş sarımsak: Bağışıklık

sistemini güçlendiren en önemli sebzelerden biri sarımsak.
Sarımsak, insan sağlığı açısından
çok önemli bir yere sahip olan allisin bileşiğini içeriyor; hem soğuk
algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı korunmada hem de tedavi süresinde hızlıca iyileşmeye
katkı sağlıyor. Sarımsağın içindeki etken maddeden daha iyi yaralanabilmek için ezmek veya iyice
çiğnemek gerekiyor. Tadı içerdiği
kükürtlü bileşiklerden dolayı bazen ağızda çok hoş bir koku bırakmasa da bu havalarda yemeklerinize, salatalarınıza, yoğurdunuza
bir diş sarımsak eklemeyi ihmal etmeyin.
-Pişirme yöntemlerine dikkat:
Kızartma, kavurma gibi yağda pişirme yöntemlerinden uzak durulmalı; fırınlama, buharda pişirme
gibi hafif yöntemler tercih edilmeli.
-Çok tuzlu ve hazır gıda tüketiminden kaçının: Bu dönemde hazır ve
tuz içeriği yüksek konserve gıda tüketimi artabiliyor. Çok tuzlu besin
tüketiminden kaçının.
-Ev içinde hareketi arttırın:
Hareketsiz yaşam bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilenmesine
neden oluyor, evde küçük küçük
egzersizler yapmak gerekiyor.

Corona‘ya
karşı hep
birlikte
Sonbaharda bu
tavsiyelerle
Ellerini sık sık yıka!
En az 1 metrelik mesafeyi koruyun!
Kapalı alanlarda maske takın!
Hasta mısınız? Evde kalın!
Odaları sık sık havalandır!
“Stopp Corona”-uygulamasını kullanın!
#schauaufdich
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