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Avusturya’da altmış yıllık geç-
mişleri ve beşinci nesilleriy-
le yaşayan Türk toplumu, 

Korona nedeniyle çift katlı zor bir 
dönemden geçiyor. Her şerde bir 
hayır vardır.  Bu dönem bize, insani 
ilişkilerin, birbirini aramanın sor-
manın, sahip çıkmanın ve erdemli 
bir insan olmanın önemini gösterdi.

Hem Avusturya’da hem Türkiye’de 
sevdikleri ve de yakınları, bilmedik-
leri bir virüs olan Korona yüzünden 
hastalanıyor veya vefat ediyor. Bu 
arada yolda, işte, okulda, üniversi-
tede kendilerine yetmedi bir de çev-
relerine dikkat etmeleri gerekiyor.
 
Korona şartlarının yalnızlıkları da 
artırdığını görüyoruz ve özellikle 
psikolojik sorunlarda da çoğalma-
lar var. 

22. yılına doğru adım atan Yeni 
Vatan Gazetesi olarak tüm insanla-
rımıza sakinlik, sabır diliyor ve çev-
remizdeki sevdiklerimizin ve dost-
larımızın kıymetini bilelim diyoruz.

Çevremizde maddi ve manevi so-
runları olan insanlarımıza az çok 
yardım edelim. Herkes çok gurur-

lu. Kimseyi kırmadan ve dökme-
den, bir elin diğerini görmeyeceği 
şekilde yardım yani infak edelim. 
İnfak Hakk’ın yolu ve arzusudur. 
Direk yardıma muhtaç olanlar ile 
gelin paylaşalım, infak edelim. 
Çevremizde psikolojik sorunları 
olan insanlarla, sanki kötü bir şey-
miş gibi suratlarına vurmadan soh-
bet edelim. Onları dinleyelim. Yeni 
Vatan Gazetesi’nin ciddi kurum-
lar ile yaptığı araştırmaya göre, 
Avusturya’da genelde tüm göçmen-
lerde ama özelde Türkiye göçmen-
lerinde psikolojik sorunlar artmış 
durumda. Eskiden Türkiye’ye gide-
rek bir rahatlama oluyordu, şimdi o 
da eskisi gibi kolay değil.

Dünyayı veya tüm Avusturya’yı 
kurtarmanızı kimse beklemiyor. 
Avusturya’da başta ailenizi, ak-
rabalarınızı, dostlarınızı ve kom-
şularınızı arayın, kibarca hatırını 
sorun ve dertlerini dinleyin en baş-
ta. Hiçbir şey yapamıyorsanız, en 
azından “Selam” diyerek, Hakk’ın 
selamını vererek infak edin. Tüm 
okuyucularımızı bu zor zamanda 
kucaklıyor ve her konuda yanınız-
da olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. 
Sağlıcakla kalın. 

İnfak edelim
Birol Kılıç

Buradan Eczacı 
Mag.pharm. Özlem Cetinkaya-Mastal a' 
ulaşabilirsiniz

QR-Kod´u tarayın ve GRarrO´ 
yu App Store veya Google 

Playstore üzerinden ücretsiz 
yükleyin.

BuyurunBuyurun

Lütfen!Lütfen!

Graben Eczanesi

1010 Viyana, 
Graben 7
oezlem@grabenapotheke.at

Nerede olursanız olun, uygulamamız üzerinden bana her 
zaman kolayca ulaşabilir, sağlığınızla ilgili sorularınızı ve 

isteklerinizi memnuniyetle iletebilirsiniz.

Eczanemizin ana dilinizde sunduğu “Danışman Eczacı” 
hizmetimizden yararlanabilir, sağlığınızla ilgili 

sorunlarınızı veya isteklerinizi benimle Türkçe her zaman 
konuşabilirsiniz. 

Taleplerinizin veya reçetenizin sadece fotoğrafını çekip 
bize göndermeniz yeterli; taleplerinizi, en hızlı şekilde 

size ulaştıracağız. Ayrıca düzenli müşteri olmanın 
avantajlarından da yararlanabilirsiniz.

Sizin danışman eczacınızımSizin danışman eczacınızım

Türk ailelere kendi Türk ailelere kendi 
dilinde hizmet dilinde hizmet 

İstekleriniz yıldırım hızıyla İstekleriniz yıldırım hızıyla 
oturma odanızdaoturma odanızda
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Üçüncü sırada Tayvan’ın baş-
kenti Taipei 85.80 puanla yer 
aldı.

İkinci sırada 88.52 puanla 
Katar’ı başkenti Doha bulu-
nuyor.

Dünyanın en güvenilir 10 şehir açıklandı. Türkiye'den bir 
şehrin sekinci sıradan dünyanın en güvenilir şehri seçilmesi 
dikkat çekti.

Dünyanın en güvenilir 10 
şehir açıklandı, bir tanesi 
Türkiye’den!

Dördüncü sırada 85.36 
p u a n l a  Ka n a d a’ n ı n 
Quebec şehri yer aldı.

İsviçre’nin Zürih kenti 
83.17 puanla listenin 5. sı-
rasında.

Numbeo isimli araştırma firma-
sı, 2020 yılının en güvenli şehir-
lerini açıkladı. Listenin ilk sı-
rasında 88.67 puanla Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin başkenti 
Abu Dabi yer aldı.

Türkiye’den ilk 10’a giren tek 
şehir yıllardır CHP yönetimin-
de  olan Eskişehir, 8. sırada 
82.45 puanla listede yer alıyor.

BAE’nin Dubai kenti ise 
82.95 puanla 6. sırada.

1 0.  s ı rad a  i s e  A B D’ n i n 
Kaliforniya eyaletinde Irvine 
şehir yer alıyor.

9. sırada İsviçre’nin başkent 
Bern bulunuyor.

7. sırada ise 82.61 puanla 
Almanya’nın Münih şehri 
bulunuyor.

Eskişehir
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Tepkiler büyüyor: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Türkiye tanıtımı 
için “Nusret”i seçti!

ANKARA.Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, tanıtım ça-
lışmaları kapsamında 

yurt dışında Türkiye’yi tanıtma-
sı planlanan 19 ünlü Türk şefi-
ni belirledi. Listede Masterchef 
programı ile tanınan Somer 
Sivrioğlu, şef olmadan önce pro-
fesyonel bir rüzgar sörfçüsü olan 
Kemal Demirasal, Paris’te adını 
duyuran Aylin Yazıcıoğlu ve te-
levizyonda yayınlanan yemek 
programlarıyla bilinen Arda 
Türkmen gibi isimler bulunuyor. 

Ancak listenin açıklanmasının 
ardından en çok konuşulan isim 
tuz serpme hareketiyle tüm dün-
yada fenomen haline gelen ka-
sap Nusret Gökçe oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Türkiye’yi yurt dışında tanıtma-
sı için “sosyete etçisi” olarak ta-
nınan Nusret Gökçe’yi seçmesi 
tepki çekti. Kimilerinin, hayat hi-
kayesi dolayısıyla takdir edilme-
si gerektiğini söylediği Nusret, 
birçok skandalla anıldı. Son ola-

rak bir videosunda cinsel organı 
gözüktüğü gerekçesiyle Nusret’e 
soruşturma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Türkiye’yi tanıtması için Nusret 
Gökçe’yi seçti. Sosyal medya-
da “sosyete etçisi” ve “görgü-
süzlüğün sembolü” gibi benzet-
meler yapılan ve skandalları ile 
gündemden düşmeyen Nusret 
Gökçe’nin tanıtım elçisi seçilme-
sine ise tepkiler dinmiyor. 

İşte sosyal medyada Nusret 
Gökçe’nin Türkiye’yi tanıtacak 
isimler arasında yer almasına 
yönelik tepkiler:
„Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt 
dışında Türkiye’yi ‚tanıtmaları‘ 
için 19 şef seçti. Bunların arasın-
da Acun Ilıcalı’nın kanalında ya-
yınlanan Masterchef adlı prog-
ramın jürisi Somer Sivrioğlu, ve 
ülkemizde görgüsüzlüğün sem-
bollerinden biri haline gelen 
Nusret Gökçe bulunuyor.Sosyete 
etçisi“ olarak gündeme gelen ve

ADVERTORIAL/ILAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında yurt dışında Türkiye’yi tanıtması planlanan 
19 ünlü Türk şefini belirledi. Listede Masterchef programı ile tanınan Somer Sivrioğlu, şef olmadan önce 
profesyonel bir rüzgar sörfçüsü olan Kemal Demirasal, Paris’te adını duyuran Aylin Yazıcıoğlu ve televiz-
yonda yayınlanan yemek programlarıyla bilinen Arda Türkmen gibi isimler bulunuyor. Ancak listenin açık-
lanmasının ardından en çok konuşulan isim tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen 
kasap Nusret Gökçe oldu.

yaptığı tuhaf „tuzlama hareke-
ti“ ile ünlenen Nusret Gökçe’nin 
reklam için tam 2 milyon dolar 
harcadığı ortaya çıkmıştı. Nusret 
kendi yarattığı reklam kampan-
yası sayesinde ünlü olmuştu. 
Gökçe, aynı zamanda ABD’deki 
restoranında çalışanların bah-
şişlere el koyması ve bu konuda 
şikayetçi olanları kovmasıyla da 

gündeme gelmişti.“

OSMANLI BİFTEĞİ VE 
SALT BAE İLE ÜNLENDİ

Nusret Gökçe, Ocak 2017’de sos-
yal medyada 10 milyon kez gö-
rüntülenen “Osmanlı Bifteği” vi-
deosuyla popüler oldu. Ardından 
kendine özgü tuz serpme yönte-

minden dolayı “Salt Bae” saye-
sinde tüm dünyada tanındı.

Gökçe, aşçı ve lokantacı olarak 
deneyim kazanmak için 2007-
2010 yılları arasında Arjantin ve 
ABD dahil olmak üzere birçok ül-
keyi ziyaret etti ve yerel restoran-
larda ücretsiz olarak çalıştı. İlk 
restoranını 2010’da İstanbul’da 
açtı. Yurt dışına Dubai şubesi ile 
açılan Nusret Gökçe’nin farklı ül-
kelerde birçok restoranı var.

“AHLAK” ŞİKAYETİYLE 
SORUŞTURMA

Gökçe’nin elçi seçilmesinin he-
men ardından, hakkında soruş-
turma başlatıldı. Soruşturmanın 
g e r e k ç e s i  i s e  G ö k ç e ’ n i n 
İstanbul’da satın altığı oteli tanı-
tırken paylaştığı videoda cinsel 
organının gözükmesiydi. Bir va-
tandaş, paylaşılan görüntünün 
halkın ahlakını bozacak şekilde 
olduğunu dile getirdi ve söz ko-
nusu video ile birlikte şikâyetçi 
oldu. Savcılık, şikayetin ardın-
dan Gökçe hakkında soruşturma 
başlattı.

SKANDALLARLA 
GÜNDEMDE

Gökçe, sosyal medyada yaptı-
ğı tuzlama hareketi ile fenomen 
haline gelmişti. Bunun yanı sıra 
Gökçe daha önce ABD’deki res-

toranında çalışanların bahşişle-
rine el koyması ve bu konuda şi-
kayetçi olanları kovmasıyla da 
gündeme gelmişti.

Ayrıca dünyada birçok ülkede 
restoran açan Nusret Gökçe’nin 
ABD’deki restoranlarının koro-
navirüs salgını nedeniyle işlet-
me sahiplerine ödenen “Maaş 
Koruma Programı”ndan da ya-
rarlanarak 2 milyon dolar yar-
dım aldığı da iddia edilmişti. 
Gökçe’nin işletmesi bu konuda-
ki iddialara yönelik bir açıklama 
yapmamıştı.

N u s r e t  G ö k ç e  d a h a  ö n -
c e  İ s t a n b u l ’d a  5 0 0  y ı l l ı k 
Kapalıçarşı’nın kapısına “Nusr-
et” afişi astı. Kesilmek üzere sı-
kıştırılmış olarak bekleyen hay-
vanlarla poz verip “çok önemli 
bir toplantı” yazıp paylaştı.

Et ile verdiği birçok görüntü tep-
ki çeken Gökçe, Haziran 2020’de 
koronavirüsü umursamadan 
maskesiz bir şekilde sahile çık-
mış, insanlarla fotoğraf çektir-
mişti. Doktor Mehmet Öz’le yap-
tığı yayında “asemptomatik” 
kelimesini ise “esem tematik”, 
“esem matematik”, “esentema-
tik” gibi şekillerde telaffuz etmiş-
ti.  Dominik Cumhuriyeti’nde, iş 
yapan bir kadının baldırına vu-
rup “sen baldır da seversin” no-
tuyla paylaşmışt.

ADVERTORIAL/ILAN
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Açılma tartışmaları sürerken SPÖ 
liderine sert çıkış: “Belli ki parti 
içinde tek başına dans ediyor”

ÖVP-Grünen koalisyon hükümetinin uzun istişareler sonucu verdiği “Açılma” 
kararına, “büyük bir risk” sözleriyle karşılık veren SPÖ lideri Pamela Rendi-
Wagner tepkilerin odağında. SPÖ'lü eyalet yetkililerin olumlu baktığı açılma 

kararına, parti liderinin farklı tepki vermesi, ÖVP tarafından “çifte strateji” ola-
rak adlandırıldı.

VİYANA- Federal hükümet, 
pazartesi günü eyalet yö-
neticileri, muhalefet ve uz-

manlarla yaptığı istişare turunun 
ardından ilk açılış adımlarını açık-
ladı; ticaret ve okullar katı kural-
larla yeniden açıldı, gastronomi ve 
oteller ise kapalı kaldı.

Hükümetin bu yeni açılma strate-
jisinden gastronomi ve otel işlet-
mecileri umduğunu alamasa da 
perakende mağazalar ve kuaför-
ler açılmadan oldukça memnun. 
WKÖ Başkanı Harald Mahrer, açı-
lış adımlarının, ülkedeki binlerce 
insan için hem psikolojik hem de 
ekonomik olarak belirleyici oldu-
ğunu söyledi.

Başbakan Sebastian Kurz, eyalet-
lerle ortak bir paydada buluşul-
duğunu söylediği toplantıda, ki-
litlenmenin Avusturya’da etkili 
olduğunu bildirdi ancak İngiltere 
ve Güney Afrika’daki mutasyonlar 
tehlikesinin de halen sürdüğünü 
söyledi. Bu şartlar altında, çocuk-
ların okula geri dönme ihtiyacı, iş-

sizliği düşük tutma hedefi ve sos-
yal ve psikolojik etkiler de dikkate 
alınarak temkinli bir açılma kara-
rı aldıklarını belirten Kurz, vatan-
daşı kurallara bağlı kalmak konu-
sunda uyardı.

Okullar dönüşümlü ola-
rak açılacak

Hükümetin önümüzdeki günler-
de planladığı gibi, okullar yarıyıl 
tatilinin hemen ardından dönü-
şümlü olarak açılacak; ancak test 
zorunluluğu getirilecek. Testler 
haftada iki kez yapılacak, negatif 
test sonucu olmayanlar için evden 
eğitim gündemde olacak, Kurz’a 
göre sadece test yaptıran öğren-
ciler yüz yüze derslere katılabile-
cek. Ayrıca her alanda olduğu gibi 
okullarda da FFP2 maske zorunlu 
olacak. ÖVP Eğitim Bakanı Heinz 
Faßmann salı günü detayları açık-
layacak.

Ticari işletmelere katı ku-
rallar getirildi  

Önümüzdeki haftadan itibaren ti-
cari işletmeler de belirli koşullar 
altında yeniden açılabilecek; FFP2 
maskesi takmak zorunlu olacak 
ayrıca 20 metrekare limiti uygula-
nacak. Müzeler, kütüphaneler ve 
hayvanat bahçeleri de bu şartlar 
altında açılacak.

Kuaföre gitmek için test 
zorunluluğu

Kuaförler gibi vücut bakım hiz-
met sağlayıcılarının da katı kural-
lar altında açılmasına karar veril-
di. Müşteriler için 48 saatten eski 
olmayacak ve sadece eczane veya 
doktorda yapılmış olan negatif so-
nuçlu bir test zorunlu kılındı.

Gece çıkış kısıtlamaları 
devam ediyor

8 Şubat’tan itibaren, en fazla dört 
yetişkin olmak üzere iki hanenin 
tekrar bir araya gelmesine izin ve-
rilecek ancak 20:00 – 06:00 saat-
leri arasındaki gece çıkış kısıtla-
maları yürürlükte kalacak. Korona 

kurallarının ihlali durumunda ve 
sınır kontrollerinde cezalar sıkılaş-
tırılacak.

Otel ve gastronomi işlet-
mecileri de çözüm bek-

liyor

Ticaret Odası Gastronomi Başkanı 
Mario Pulker APA’ya yaptığı açık-
lamada „Şubat ayının bizim 
için kapalı kalacağı belliydi. Bu, 
Başbakan ile son görüşmede açık-
ça iletildi.“ dedi. Otelcilik Derneği 
(ÖHV) Başkanı Michaela Reitterer 
ise „Hepimizin acilen bir perspek-
tife, işverenlere ve çalışanlara ihti-
yacımız var“ sözleriyle durumu ifa-
de etti.

Tirol Ekonomi Başkanı aynı za-
manda Ticaret Odası Teleferik 
Başkanı Franz Hörl (ÖVP), bir ya-
yında özellikle yemek, otel ve et-
kinlik endüstrileri için daha fazla 
senaryonun olabildiğince çabuk 
çizilmesini talep etti. Turizm adı-
na, „akıllı bir başlangıç   planı“ için 
bastırdı. Zillertaler Otel işletmecisi, 
hükümete, „Paskalya’dan bir hafta 
önce otel endüstrisinin kilidini aç-
mak, tatillerden bir hafta önce okul 
açmak gibi olacaktır.“ dedi.

Muhalefet bölündü

Pazartesi günü açıklanan açılma 
kararına karşı muhalefetten fark-
lı tepkiler geldi. SPÖ lideri Pamela 
Rendi-Wagner çok kuşkuluydu; 
okulların test zorunluluğu eşliğin-
de açılışı Rendi-Wagner tarafın-
dan da „doğru ve gerekli“ olarak 
görüldü ancak bunun ötesinde-
ki gevşemeyle federal hükümetin 
büyük bir risk aldığı kanaatindey-
di. Rendi-Wagner, “Başarısız olur-
sanız, üçüncü dalga ve bir sonraki 
kilitlenme birkaç hafta içinde teh-
dit ediyor. Bundan federal hükü-
met sorumludur.“ sözleriyle hükü-
mete seslendi.

Hükümetin uzun süren bir kilitlenme sonrası nihayet açılma için adımlar atma-
sı birçok sektörde rahatlama yarattı ancak otel ve gastronomi işletmecileri yine 

hayal kırıklığına uğradı.

Avusturya açılıyor: Ticari işletmeler memnun, 
oteller ve gastronomi hayal kırıklığına uğradı

VİYANA- Avusturya hüküme-
tinin, eyalet yöneticileri, 
muhalefet ve uzmanlarla 

yaptığı istişare turunun ardından 
açıkladığı açılış adımları ve yeni 
önlemler çok farklı tepkileri de 
beraberinde getirdi. SPÖ içindeki 
ikilem ve karşıt görüşler tepkiye 
neden oldu, hükümeti “açılma” ile 
büyük bir riske girmekle suçlayan 
SPÖ lideri Pamela Rendi-Wagner’a 
en sert tepki Ekonomi Federasyonu 
Genel Sekreteri Kurt Egger’dan 
geldi; „Belli ki SPÖ Genel Başkanı 
parti içinde tek başına dans ediyor 
ya da kötü koordine oldu.”

SPÖ kafa karışıklığın-
dan kurtulmalı, saflarına 

düzen getirmeli

SPÖ lideri Rendi-Wagner’in açılış 
adımlarına destek vermemesine 
en büyük eleştiri ÖVP’den geldi. 

ÖVP Sağlık Sözcüsü Gaby Schwarz, 
„Sendika ve Doskozil Temsilcisi 
Schneemann gibi SPÖ’lü eyalet 
liderleri Kaiser ve Ludwig de açı-
lışlardan yanayken, Rendi-Wagner 
bunları kesinlikle eleştiriyor. Bu 
çift veya iki markalı strateji iste-
nirse, tehlikeli ve sağlık krizinin 
üstesinden gelmekte son derece 
verimsiz olabilir“ sözleriyle tepki-
sini ortaya koydu.

Halk Partisi, açıkça tek tip çizgi-
den yoksun olan bu çizgiyi, Sosyal 
Demokratların “ikili stratejisi” 
olarak tanımladı. Sağlık Sözcüsü 
Schwarz, „SPÖ, kafa karışıklığı 
yerine hızla kendi saflarına düzen 
getirmelidir.“ diyerek sert bir şekil-
de parti liderini eleştirdi.

FPÖ lideri Norbert Hofer ise salı 
günü Twitter’dan yaptığı, „Rendi-
Wagner, SPÖ-Ludwig’i sert eleştiri-

lerle ….“ yazılı paylaşımla SPÖ’nün 
farklı pozisyonlarına hayret ettiği-
ni dile getirdi. 

Parti liderinin aksine 
Ludwig: „Alınan kararlar 

bir uzlaşmadır“

Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig (SPÖ), Rendi-Wagner’in 
aksine, “Açılım” kararını savun-
du. “Hepimiz aynı gemideyiz.” 
sözleriyle alınan tüm kararların 
bir uzlaşmanın sonucu olduğunu 
beyan eden Ludwig, okulların açıl-
masının öğrenciler ve veliler için 
bir rahatlama olduğunu da dile 
getirdi. Ayrıca kuaförlerin yeniden 
açılmasının da çok iyi olduğunu 
söyledi.

Açılma ya da kilitlenme: 
SPÖ içinde farklı sesler

Viyana Sağlık Belediye Meclisi 

Üyesi Peter Hacker (SPÖ), cuma 
günü yaptığı bir açıklamayla, 
Viyana’da açılma için adımların 
atılması lehinde konuşmuş, tam 
anlamıyla kapatmaya devam 
etmek için hiçbir neden olma-
dığını söylemişti. Burgenland 
Eyalet Meclis Üyesi Leonhard 
Schneemann (SPÖ) de kilitlenme-
nin hafifletilmesi lehine bir açıkla-
ma yapmıştı.

Rendi-Wagner’in sadece parti 
içindekilerle değil kendisiyle de 
çeliştiği, farklı zamanlarda yap-
tığı açıklamalarla ortaya kondu. 
SPÖ parti lideri, salı günü yaptığı 
bir açıklamada okula geri dönüşü 
„acilen gerekli“ olarak değerlendi-
riyor, ancak bunun ötesinde gevşe-
menin „büyük bir risk“ olduğunu 
beyan ediyor. Ancak 23 Aralık’ta 
krone.tv’de bu sefer kilitlemenin 
bir „plan olmadığını“ dile getiri-
yor.
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Ku r u m s a l  k i ş i l i ğ i n i , 
“Hristiyan-Sosyal fikir-
lere kendini adamış böl-

gesel bir Yukarı Avusturya gün-
lük gazetesi” olarak tanımlayan 
„Oberösterreichische Volksblatt“, 
pazar günü, siyasal İslami grup-
larla ilgili çarpıcı bir analiz-haber 
yayımladı.   

Volksblatt’da, Manfred Maurer 
t a r a f ı n d a n  y a y ı m l a n a n 
“Seçimden önce uyanık olun-
malı” başlıklı analiz-haberin 
Türkçesini yorumsuz birebir 
aktarıyoruz:   

Aşırı sağcı veya İslamcı Türk der-
neklerinin siyaseti etkileme ça-
balarına karşı Alman Federal 
hükümetinin uyarısı Yukarı 
Avusturya’da da ciddiye alınma-
lıdır.

Çünkü komşularının kartal gözle-
riyle gözlemlediği gruplar bu ülke-
de de aktif: Aşırı sağcı Bozkurtlar 
(Ülkücü), köktendinci Milli Görüş 
veya Türk iktidar partisi AKP şu-
besi Uluslararası Demokratlar 
Birliği (UID).

(Neredeyse) her zaman 
tamamen yasal

Berlin hükümeti, aşırı sağcı 
Türklerin „siyasi karar alıcılara 
ve partilere yakın olarak Alman 
çoğunluk toplumu içindeki si-
yasi söylemi etkilemeye çalıştı-
ğını“ söyledi.

Yerel seçimler için de yarıştılar. 
İslam Cemaati Milli Görüş (IGMG) 
ise „siyaset ve toplum için diyalog 
ve muhatap olarak hareket etme-
ye çalışıyor“.
Bu, bu gruplarla mücadeleyi zor-
laştırıyor. Çünkü hükümete göre 
„kamuoyunu ve siyasi fikir oluş-
turmayı etkileyerek mevcut hu-
kuk sistemi içerisinde hedeflerini 
takip ediyorlar.”

Göze çarpmayacak ka-
dar iyi kamufle edilmiş

Yani bu hiçbir şekilde teröristler 
veya demokratik düzeni açıkça 
sorgulamakla ilgili değil. Aksine, 
siyasetteki bu tür grupların kah-
ramanları kendilerine enteg-
re, sosyal ve kozmopolit ortaklar 
olarak hizmet ederler. Türklerin 
Facebook sayfalarında yasaklan-
mış “kurt selamları” gibi, her tür-
den Türk aşırılık yanlılarına yapı-
lan itiraflar da çoğunlukla göz ardı 
ediliyor.

Bir Janus kafası nadiren ortaya çı-
kar: 2015 yılında Wels’de SPÖ için 
yarışan bir din öğretmeni, aynı 
zamanda Türk Milli Görüş partisi 
Saadet’in Linz şubesinin de baş-
kanıydı.

Ancak Linz’deki İslami Dini 
Cemaatin eski gençlik görevlisi-
nin bir cihat videosu yayınladığı 
öğrenildiğinde, SPÖ, terör örgütü-
ne üye olmaktan hüküm giyen ki-
şiden- birkaç yıl önce Vorchdorf’ta 
bir hac ziyaretinde „Babamız“ a 
dua etmişti- ayrıldı.

SPÖ’ye dikkat çekici ya-
kınlık

Bu vaka, daha yakından bakma 
ihtiyacına bir örnektir. O zaman 
bile mesele, Wels yoldaş gibi na-
diren bu kadar açık. Siyasi İslam 
Gözlemevi’nin Bilimsel Danışma 
Kurulu Başkanı  Mouhanad 
Khorchide  sorunu bi l iyor: 
„Tehlikeli olan da bu: Siyasal 
İslam yasal çerçeve içinde ha-
reket ediyor. Bu da, kavramayı 
zorlaştırıyor.“

Yani ne Attnang-Puchheimer SPÖ 
Meclis Üyesi Kadir Arslan ne de 
özgür şehir yoldaşı İbrahim Cansız 
yasadışı herhangi bir şeyle suçla-
namaz. Ama her ikisi de Avusturya 
Linz İslam Federasyonu’nun 
(Alif)- oö. IGMG Şubesi- önde ge-
len görevlilerindendir. Bununla 
birlikte aynı zamanda Necmettin 
Erbakan’ı “büyük bir İslami dü-
şünce lideri ve alimi” olarak 
onurlandıran bir derneği temsil 
ediyorlar.

Milli Görüş’ün kurucusu, İslami 
dünya düzeni için çabalıyordu ve 
„Yahudiler 5700 yıldır dünyayı yö-
netiyor“ gibi görüşleri yayıyordu. 
„Fikirleri anti-Semitik komplo te-
orileri tarafından şekillendirildi“, 
örneğin Alman Yeşilleri, Milli-
Görüş temsilcileriyle diyalogun 
koşulu olarak „Yahudi karşıtı ku-
rucu figürden uzaklaşmalarını“ 
belirlemiş ve talep etmişlerdir.

Adaylara yakından bakın

Şimdiye kadar SPÖ’den Enns hak-
kında bu tür bir haber alınmadı, 
örneğin, AB Parlamentosundaki 
„Alevi Dostlar Çevresi“ başka-
nı SPÖ üyesi Günther Sidl „çeşit-
li alanlarda temel radikalleşme 
sorununa“ işaret etse bile: Sidl, 
VOLKSBLATT’a „Paralel toplum-
ların oluşmamasına dikkat etme-
lisiniz.“ dedi.

Linz Belediye Başkanı Klaus 
Luger, Alif ile olan dostane ilişki-
lerini, paralel sosyal yapılara kar-
şı bir eylem olarak görüyor. Bu, 
Luger arkadaşlarından birinin 
resmi olarak tanınan bir ülkücü-
nün Facebook arkadaş listesini de 
süslemesi ve Ülkücü etkinliklerin-
de görülmesi dostluğu etkilemiyor 
gibi görünüyor.

Özellikle sonbaharda yapılacak 
belediye meclisi seçimlerinden 
önce aday listelerini kullanarak, 
kimin hangi kuruluşlarla ilişki 
içinde olduğuna ve ilk bakışta ço-
ğu kez fark edilmeyen hangi fikir-
lerin arka kapıdan topluluklara sı-
zabileceğine dikkatlice bakmanız 
gerekecek.

Volksblatt’da yayımlanan bu habere dikkat!
Volksblatt'da yayımlanan “Seçimden önce uyanık olunmalı” başlıklı analiz-habe-

rin Türkçesini birebir yorumsuz bir şekilde okumanıza sunuyoruz!

VOLKSBLATT: 
“Almanya’nın radikal 

Türk gruplarına yö-
nelik uyarısı Yukarı 

Avusturya için de ge-
çerli” 

PARİS. Fransa’da başkent 
Paris’in güneydoğusundaki 
20 bin nüfuslu Bonneuil-sur-

Marne’da, 17 yıldır görevde olan 
Belediye Başkanı Patrick Douet’in 
sağlık nedenleri ile istifası sonra-
sı yeni Belediye Başkanı Çorumlu 
gurbetçi Denis Ömür Öztorun ol-
du. Bugün olağanüstü toplanan 
Belediye Meclisi Öztorun’u yeni 
Belediye Başkanı seçti. 

13 yaşında Çorum’dan 
Fransa’ya geldi

Çorum merkezde doğan evli ve 
iki çocuk babası olan Denis Ömür 
Öztorun’un bir işçi çocuğu olarak 
13 yaşında Çorum’dan Fransa’ya 
gittiği öğrenildi.

42 yaşındaki Denis Ömür Öztorun 
çocuk yaşta dil bilmeden geldiği 
Fransa’da, eğitimini başarıyla ta-
mamladıktan sonra  çeşitli kade-
melerdeki yöneticilik deneyimleri-
nin ardından şehrin yeni belediye 
başkanı oldu. Belediye meclisin-
de konuşan yeni Belediye Başkanı 
Denis Ömür Öztorun, göreve başla-
dığı gün kendisini yanlız bırakma-
yan Babası Ali Haydar Öztorun ve 
Annesi Şengül Öztorun’a da teşek-
kür etti. 

Belediye Başkanlığı yar-
dımcılığında önemli ça-

lışmalara imza attı

Daha önce aynı şehrin belediye 
başkan yardımcılığı görevini üstle-
nen Öztorun, eğitimde fırsat eşitli-
ğine, belediye hizmetlerinin halka 
eşit ve adaletli biçimde ulaştırılma-
sına gösterdiği hassasiyetle hem 
yerel hem de ulusal düzeyde tak-

dir toplayan çalışmalara imza attı.

Patrick Douet yaptığı açıklamada, 
ciddi bir rahatsızlık ile mücade-
le ettiğini belirterek, görevi Denis 
Ömer Öztorun’a vereceğini açıkla-
mıştı. Gurbetçi Türk de, Douet’in 
açıklamasının kensidi için çok izel 
olduğunu ifade etmişti. Arkadaşı 
olan Patrick Douet’in kendisine 
çok şey kattığını ifade etmişti. 

İlk kez bu kadar nüfu-
sa sahip bir şehire Türk 
Belediye Başkanı seçildi

2020 yılında yapılan yerel seçim-
lerde de yine Valde Marne bölge-
sinde Valenton şehrinde de Türk 
Metin Yavuz Belediye Başkanı 
seçilmitşi. Ancak Paris’e 15 ki-
lometre mesafedeki Bonneuil-
sur-Marne’da Belediye Başkanı 
seçilen Öztorun, en kalabalık şe-
hirde Belediye Başkanlığı yapan 
Türk olacak.

Denis Ömür Öztorun: 13 yaşında 
geldi, Fransa’nın belediye 

Val-de-Marne bölgesinde başkanı oldu..
Fransa’nın Val-de-Marne bölgesinde 
Bonneuil-sur-Marne şehrinde, isti-
fa eden Belediye Başkanı’nın yeri-
ne, Çorumlu gurbetçi Denis Ömür 

Öztorun seçildi.
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BE R L İ N .  A l m a n  a v u -
ka t  C h r i s t i a n  Ru m p f 
Süddeutsche Gazetesi‘ 

nnde , FETÖ’nün gizli bir ittifak 
olduğunu belirterek, „Gülen’in 
destekçileri, toplumun her ala-
nında güçlü bir uyum ve sadık 
bağları olan bir topluluk yapısı-
na ulaştı. Efsanevi İlluminati’den 
daha büyük bir güce sahip nere-
deyse gizli bir ittifak.“ değerlen-
dirmesinde bulundu.

EYALET 
YÖNETİMİNDEN 975 BİN 

AVRO DESTEK

FETÖ’nün“Gülen hareketi“ ola-
rak nitelendiği haberde Bavyera 
eyaletinin, örgütün Frohsinn 
(Neşe) adlı eğitim derneğine yıl-
da 975 bin avro destek verdiğini 
yazan Süddeutsche Gazetesi

Örgütün Bavyera’da kök saldığı-
na dikkati çekilen haberde şu ifa-
deler kullanıldı:

„Hareketin bir özelliği de şef-
faf olmaması. Bu ağ, çoğu za-
man fark edilmeden 30 yıldır 
Augsburg’da da faaliyet göste-

riyor. Frohsinn Dernegi 2009’da 
Münih, Ingolstadt, Neu-Ulm 
ve Ravensburg’dan kardeş der-
nekler ile yatılı özel kız ortao-
kulu ve lisesini kurdu. Bavyera 
Kültür Bakanlığının verilerine 
göre, şu anda 164 kız öğrenci eği-
tim görüyor ve Bavyera Eyaleti 
buraya yılda 975 bin avro katkı-
da bulunuyor. Öğrencilerin yak-
laşık yüzde 90’ı Türk kökenli. 
Okul Liechtenstein, Avusturya ve 
İsviçre’den öğrenci alıyor.“

ÖRGÜT MENSUBUNUN 
„KARA KUTU“ 

BENZETMESİ

FETÖ temsilcilerinin 2016’dan bu 
yana vadettikleri şeffaflığa ha-
len sahip olmadıklarının altı çi-
zilen haberde, örgütten bir kişi-
nin, „Harekette bir ‚kara kutu‘ 
var. İçine bakılmalı.“ şeklindeki 
ifadesine yer verildi.

Haberde görüşüne yer verilen 
Augsburg kentinin eski uyum yet-
kilisi Matthias Garte de Frohsinn 
adlı dernek üzerinde „gizem“ ol-
duğunu belirterek, „Bunun ar-
kasında bir ağ olduğundan 
şüpheliydik. 2015’te görevden 
ayrılıncaya kadar sorumlular 
İslam’ın veya bir hareketin ken-
dileri için önemli rol oynadığını 
inkar etti.“ ifadesini kullandı.

Haberde FETÖ’nün on yıllar bo-
yunca Türkiye’de bürokrasi, 
yargı, ordu ve polis içinde yüz 
binlerce takipçisinin olduğu ha-
tırlatıldı.

Alman Süddeutsche Gazetesi’nden 
FETÖ uyarısı: “Almanya için 

İlluminati’den daha tehlikeli“
Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde, 

ülkede kök salmaya başlayan ve tehlikeli hale gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) "karanlık yapısı" ile ilgili uyarıda bulunuldu., FETÖ'nün İlluminati tarika-
tından daha tehlikeli olduğunu Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche 
Zeitung'ta yer alan haberde, ülkede kök salmaya başlayan ve tehlikeli hale gelen 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "karanlık yapısı" ile ilgili uyarıda bulunuldu., 
FETÖ'nün İlluminati tarikatından daha tehlikeli olduğunu söylemesi dikkat çekti.

SÜDDEUTSCHE: 
“FETÖ'nün 
İlluminati 

tarikatından daha 
tehlikeli” 

VİYANA. Avusturya Eğitim 
Bakanlığı eski kamu de-
netçisi Wiesinger, çocukla-

rın önemli bir bölümünün eğitim 
başarılarında korona döneminde 
büyük bir düşüş olduğunu savun-
du. Yapılan bir anket sonucuna 
göre başarılı olanların oranı sade-
ce yüzde 48 diğerleri 5’le üst sınıfa 
devam ediyorlar.
Wiesinger bu sorunun çözümü 
için tek bir çözüm olduğunu be-
lirterek şunları söyledi: ”Ders yı-
lının çok sayıda çocuk tarafından 
tekrarlanması gerekir.“ Bu sadece 
Brennpunktschulen ( zorlu okul-
larda) değil, aynı zamanda şehir 
liselerindeki alt düzey öğrencile-

ri de kapsamalı diyen Wiesinger, 
okulunda okul yılını tekrar etme-
nin „büyük bir kısmı“ için mantık-
lı olacağını ifade etti.

Çoğunluk, başarılmadan 
bir üst sınıfa devam edil-

mesine karşı

Zorunlu Eğitim Birliği Başkanı 
Paul Kimberger, sınıf tekrarı yeri-
ne, yaz döneminde bu öğrenciler 
için programlanacak yoğun deste-
ğin daha faydalı olacağını savun-
du. Bu yoğunlaştırılmış yaz kurs-
larında öğrencilerin eksiklerinin 
tamamlanabileceğini ve ayrılan fi-
nansman destek sayesinde, „ola-

ğan kriterlere göre sertifika verme-
nin hiç sorun olmadığı“ yönünde 
açıklamada bulundu.

-Fikir araştırma enstitüsü tarafın-
dan „Profil“ dergisi adına uygula-
nan bir ankette, Avusturyalıların 
yüzde 48’i, yeterli notu almayan 
öğrencilerin otomatik olarak bir 
üst sınıfa devam edebilmelerine 
itiraz ettiler.

-Yüzde 38’i, pandemideki zor öğ-
renme koşulları nedeniyle böyle 
bir otomatik olarak üst sınıfa de-
vam edebilme maddesini destek-
lediğini belirtmiş. Ankete katı-
lanların yüzde 14’ü herhangi bir 

yorumda bulunmamış.

Geçen yıl Korona salgınının ardın-
dan okulların kapanması nede-
niyle sınıf geçme yönetmenliğin-
de değişiklik yapılmıştı. Karnede, 
bir notu beş olan öğrencilerin de 
bir sonraki sınıfa geçmesine izin 
verildi. İki veya daha fazla notu 
yeterli olmayan öğrencilerin sı-
nav tekrarı yapmadan bir üst sı-
nıfa öğretmenler kurulu kararıyla 
geçebildiler. Pandemi öncesi sınıf 
geçme yönetmeliği farklıydı: Bir 
beş notu olunca ancak öğretmen-
ler kurulu onaylarsa sınava girme-
den bir üst sınıfa devam edilebili-
yordu.

“Bütün bir yılı tekrarlamaları 
gerekiyor. Öğrencilerin 

performansında büyük bir düşüş var.“
Eğitim Bakanlığındaki bağımsız bir şekilde çalışırken birden 
Bakanlığı eleştirerek istifa eden eski kamu denetçisi Susanne 

Wiesinger, başarısız öğrencilerin ders yılını tekrarlamasını savundu. 
Viyana Favoriten'deki ilkokul öğretmeni, "Profil" dergisine yaptığı 

açıklamada, öğrencilerin performansında büyük bir düşüş olduğunu 
gözlemlediğini belirtti.
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Tek kullanımlık ambalajlar zehir saçıyor

FRANKFURT- Modern haya-
tın getirdiği en büyük zo-
runluluklardan biri de hiç 

kuşkusuz yeme-içme konusunda 
da hız çağına ayak uydurmak zo-
runda kalmamız. Özellikle çalışan 
kadınlar ve erkekler için yemek 
hazırlamak imkânsız hale geldi-
ğinde paket gıdalar imdadımıza 
yetişiyor. Ancak kurtarıcı olarak 
gördüğümüz bu gıdalar aslında 
zehir saçıyor.
PlastX Araştırma Grubu tarafın-
dan yürütülen bir proje üstünde 
çalışan bilim insanları, folyolar-
dan yoğurt kapları ve tek kulla-
nımlık çatal bıçak takımlarına ka-
dar günlük olarak tükettiğimiz 
bütün plastik ürünleri bileşimle-
ri açısından incelediler ve şaşırtı-
cı sonuçlar elde ettiler.

„Yemeğimize çok şey gi-
riyor“

F r a n k f u r t  G o e t h e 
Üniversitesi’nden Biyolog Lisa 
Zimmermann, help.ORF.at’ye 
yaptığı bir açıklamada, „Kimyasal 
analizde, bir üründe binlerce 
madde olabileceğini gördük“ de-
di. Bilim insanları tam olarak ne 
bulunduğunu söyleyemediler, ya-
ni maddeler büyük ölçüde bilin-
miyor hatta üreticiler bile bunun 
ne olduğunu bilmiyor.

Ambalajdaki maddelerin gıdaya 
aktarıldığı konusunda da uyarı-
larda bulunan uzmanlar, bunun 
insan organizması için ne anlama 
geldiği konusunda hala belirsiz-
likler olduğunu da belirtti. Ancak 
uzmanlara göre şu anda net olan 
tek bir şey var; plastiklerin içinde-
ki maddeler çok kolay çözünüyor. 
Zimmermann, „Yemeğimize çok 
şey giriyor“ diyerek bizleri uyarı-
yor.

Biyoplastik sanıldığı ka-
dar zararsız değil

Genellikle daha çevre dostu bir al-
ternatif olarak gösterilen biyop-
lastiklerin de geleneksel plastik-
ten daha iyi bir sonuç vermediği 
araştırma sonuçları içinde yer al-
dı. Çalışmalar, PET veya PE’den 
yapılan ambalajların biraz daha 
iyi performans sergilediğini gös-

terdi, ancak yine de öneride bu-
lunmak için çok fazla istisna var-
dı.

Tam olarak bu noktada Biyolog 
Zimmermann, „En iyisi, cam veya 
paslanmaz çelik kutularımızla pa-
ket servis siparişi vermek ve müm-
kün olduğunca ambalajsız ürün 
satın almaya çalışmaktır“ öneri-
sinde bulundu.

Plastik gıda ambalajlarındaki büyük tehlike konusunda uzmanlar uyarıyor; içerdikleri kimyasal 
maddeler toksik (zararlı) ve en kötüsü de paketlenmiş gıdaya geçebilir!

VİYANA- Korona krizi, art ar-
da verilen kilitlenme ka-
rarları, yardım paketleri… 

Salgının Avusturya bütçesinde de-
rin yaralar bıraktığı aşikâr.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladı-
ğı verilere göre, 2020 yılında ge-
lirler 2019’a göre yüzde 8,4 düşüş-
le 73,6 milyar Euro’ya gerilerken, 
harcamalar yüzde 22’lik inanılmaz 

bir artışla 96,1 milyar Euro’ya ulaş-
tı. Maliye Bakanı Gernot Blümel 
(ÖVP), Turkuaz-Yeşil federal hükü-
metin korona politikası hakkında, 
“Bütçe üzerindeki etkiler belirgin-
dir ve alternatifi yoktur“ yorumu-
nu yaptı.

E k o n o m i k  A r a ş t ı r m a 
Enstitüsü’ndeki (Wifo) uzmanlar 
ise, son aylık raporlarında 2021 

için planlanan bütçeyi ve orta va-
deli mali çerçeveyi daha yakından 
inceledi. Raporu Simon Loretz ve 
Hans Pitlik ile birlikte yazan Margit 
Schratzenstaller, vergi erteleme gi-
bi tedbirlerin önceden finanse edil-
mesiyle bu yıl ve gelecek yıl kamu 
borcundaki tek küçük artışı şöyle 
açıkladı; “Ama nihayetinde bütçe 
açısından etkili değiller, vergilerin 
geri ödenmesi gerekiyor.”

“Milyoner Vergileri adalet 
meselesidir”  

Uzmanlara göre, salgın zaman-
larında tahmin yapmak son de-
rece zor; bütçenin ve ulusal bor-
cun nasıl gelişeceği, büyük ölçüde 
salgının nihayet azalmasına bağ-
lı olacak. Bu noktada daha fazla 
yardıma ihtiyaç olabileceğine dik-
kat çeken uzmanlar, yeterli finan-
sal hareket alanının var olduğunu 
da belirttiler.

Hükümet, “Ausfallbonus” ve 
“Veranstalter-Schutzschirm” gi-
bi yalnızca duyurulmuş ancak he-
nüz uygulanmayan tedbirler hariç, 
Korona yardım tedbirleri için 49,6 
milyara kadar para ayırdı. Wifo’ya 
göre şimdiye kadar sadece 32,6 
milyar Euro bağlayıcı olarak taah-
hüt edildi veya ödendi. Korona bu 
yıl federal bütçede ana motif ola-
rak kalsa bile, Wifo uzmanları ha-
la bir eğilimin tersine döndüğünü 
görüyor.

Kırmızı Finans Sözcüsü Jan 
Krainer ise, pazar günü yaptığı 
açıklamada, SPÖ’nün federal hü-
kümetten odaklanmalarını istedi-
ği noktaları dile getirdi ve tartış-
ma yaratacak bir talepte bulundu; 
„Milyonerlerin ve krizden kar elde 
eden şirketlerin milyoner vergileri 
ve dayanışma katkılarıyla kriz yö-
netimine katkı sağlaması adalet 
meselesidir.“

Salgın bütçede dev bir açık yarattı!
Avusturya Maliye Bakanlığı, pazar günü yapılan bir açıklamayla 2020 kamu bütçesinde 22,5 mil-

yar Euro değerinde büyük bir açık meydana geldiğini duyurdu.

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

Ich sorge für  
spannende und 
romantische
Fernseh-Abende.

Mario A., Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Mario Yeni.indd   1Mario Yeni.indd   1 05.10.2020   11:23:2005.10.2020   11:23:20
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VİYANA- Entegrasyon bölümün-
den dini topluluğa yazılan bir 
mektuba göre, yasada yapılması 
planlanan değişikliklerle ilgili cu-
ma günü yapılması planlanan gö-
rüşme, daha önceki birçok rande-
vuda olduğu gibi IGGÖ tarafından 
yine iptal edildi. APA’nın edindi-
ği bilgiye göre, bu durumdan ol-
dukça rahatsız olduğunu dile ge-
tiren Sorumlu Bölüm Başkanı 
Martin Kienl, “İslam Hukukunda 
yapılması planlanan değişiklik-
lerin, detaylı bir tartışması için 
belirlenen bugünkü randevumu-
zun, kısa vadeli olarak iptal edil-
diğini üzülerek belirtmek isterim. 
Özellikle daha önce de önerilen 
birkaç tarihimiz olduğu göz önü-
ne alındığında, açıkçası bu yak-
laşımdan çok rahatsızım” açıkla-
ması yaptı.

İslam Hukukunda yapılması plan-
lanan değişiklik müzakerelerinin 
başlangıcından bu yana, bakan-
lığın her zaman bu sürece İslami 
Dini Cemaati de dahil etmeye ve 
onlarla konuşmaya çalıştığını an-

cak buna karşılık IGGÖ’nün çok 
sayıda konuşma teklifini reddet-
tiğini özellikle vurgulayan Kienl 
şu sözlerle cemaate seslendi:

“Randevumuzun şimdi yine ip-
tal edilmesiyle, maalesef, yapıcı, 
esaslı tartışmalara ayrıntılı ola-
rak devam etmek için bir fırsat 
daha geçti, ki biz buna çok üzü-
lüyoruz.“

“Hala bir diyalog umu-
dumuz var”

Bölüm Başkanı, IGGÖ’nün İslam 
Hukukunda yapılması planla-
nan değişikliklerle ilgili bu tu-
tumunun, hukuki ayrıntıların 
henüz yoğun bir şekilde tartışıl-
madığını gösterdiğini vurgula-
yarak, „Maalesef bu değişikliğin 
tüm noktalarında IGGÖ’nün ge-
nel reddi, yapıcı ve çözüm odaklı 
bir yaklaşımı tanımıyor. Bunu not 
etmeliyiz, ama çok pişmanız.” ifa-
delerini kullandı.

Her şeye rağmen diyalog kapıla-

rının her daim açık kalacağını ve 
diyaloğu sürdürebilecek bir umu-
du hala içlerinde taşıdıklarını da 
özellikle belirtti.

Hükümet bir “İmam 
Sicili” oluşturmak isti-

yor

“Anti-Terör-Paketi” ile hükümet 
İslam Hukukunu sıkılaştırmak is-

tiyor; yapılan değişiklik, Kültür 
Dairesi’nin dini ve cami cemaat-
lerinin mali durumları hakkında 
yıllık bir görüşe sahip olmasını 
sağlıyor. Kurumlar bunu sağlaya-
mazsa 72 bin Euro’ya kadar para 
cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. 
Hükümet ayrıca Avusturya’daki 
Müslüman din adamlarının faa-
liyetlerini izlemek için bir “İmam 
Sicili” oluşturmak istiyor.

Anti-Terör-Paketi: Bakanlık, 
IGGÖ’nün görüşmeleri 

reddetmesinden şikâyetçi
Susanne Raab'ın 

(ÖVP) Entegrasyon 
Bakanlığı, İslami 

İnanç Cemaati'nin 
(IGGÖ), “Anti-Terör-

Paketi” ile ilgili 
olarak "konuşmayı 
tamamen reddet-
tiğini", Sorumlu 

Bölüm Başkanı’nın 
tekrarlanan bu 

görüşme iptallerin-
den oldukça rahat-
sız olduğunu ifade 

etti.

Göttingen Üniversi tesi 
y e n i  b i r  ü n i v e r s i -
te yönetimi teslim al-

dı; Fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, 
Göttingen Üniversitesi Rektörü 
oldu. Oybirliğiyle Üniversite 
Senatosu’nun kabulünü ve 
Üniversite Vakıf Komitesi’nin ona-
yını alan Tolan, 31 Aralık 2020 ta-
rihine kadar görevde olan Prof. Dr. 
Reinhard Jahn’dan görevi devral-
dı. O zaman zarfında üniversite 
yönetimini Başkan Yardımcısı Dr. 
Valérie Schüller geçici olarak üst-
lendi. Tolan’ın görev süresinin ise 
baharda başlaması bekleniyor.
Rektör seçilmesinin ardından 
Tolan, birçok cemiyetten ve üni-
versite camiasından tebrik mesaj-
ları aldı.

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti 
B aşkanı  Birol  Kı l ıç ,  “Siz i 
Avusturya’dan içtenlikle tebrik 
ediyoruz. Saygıyla.“ sözleriyle 
Tolan’a Avusturya’dan tebrikleri-
ni iletti.

Senato Sözcüsü Prof.Dr. Nicolai 
Miosge, hem Senato Başkanı ola-
rak hem de şahsen Metin Tolan’ı 
Göttingen Üniversitesi’nin yaklaş-
makta olan başkanlığından dolayı 
kutladığını belirten açıklamasında 
şunları söyledi: “Üniversite perso-
nelinin büyük desteği ile gerçek 
bir yükseliş ve yeni bir başlangıç 
getirebileceğinden memnunum. 
Bundan da öte, salgının üstesin-
den geldikten sonra, uzun aylarda 
edindiğimiz çeşitli deneyimleri, 
üniversitemizin gelecekteki yönü-
ne dahil etmeye hepimizin hazır 
olması ise daha doğru.“
Üniversite Vakıf Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Peter Strohschneider 
ise şu sözlerle tebriklerini sun-
du: “Metin Tolan’ı ve bu kararın-

dan ötürü üniversiteyi tebrik edi-
yorum. Gelecekteki başkanları ile 
Georgia Augusta, son derece say-
gın bir bilim insanı ve deneyimli 
bir üniversite yöneticisi kazandı. 
Üniversiteyi sağduyulu ve akıllı-
ca yönetecek, böylece çeşitli işlev-
lerinde çoğulcu bir varlık olarak 
son derece başarılı bir şekilde geli-
şebilecektir. Yeni başkanın yakın-
da göreve gelmesini umuyorum ve 
yapıcı iş birliğinden çok memnu-
num.“

Rektör olarak seçilmenin ve ken-
disine duyulan bu güvenin haklı 
gururunu yaşayan Prof. Dr. Metin 
Tolan ise, „Seçimden ve bana du-
yulan güvenden çok memnunum 
ve bunu katı Korona koşulları al-
tında mümkün kılan herkese te-
şekkür ediyorum.“ dedi. En iyi üni-
versitelerden birinin Rektörlüğüne 
seçilmiş olmasının kendisi için bü-
yük bir onur olduğunu dile getiren 
Tolan, “Üniversiteyi ilerideki gö-
revlere hazırlamak için bu ivme-
nin artık dikkate alınması gereki-

yor.“ sözleriyle hedefini ifade etti.   

1965 doğumlu Metin Tolan, 1993 
yılında doktorasını da aldığı Kiel 
Üniversitesi’nde fizik ve matema-
tik okudu. Postdoc (Doktora son-
rası) olarak ABD’de birkaç yıl 
araştırma yaptı, 1998 yılında Kiel 
Üniversitesi’nde deneysel fizik ala-
nında habilitasyonunu tamamla-
dı. O zamanlar özel bir öğretim gö-
revlisiydi (Privatdozent) ve yine 
ABD’deydi. 2001 yılında Dortmund 
Teknik Üniversitesi’nde Deneysel 
Fizik Profesörlüğünü kabul et-
ti. 2004’ten 2008’e kadar orada 
Fizik Fakültesi Dekanı, 2008’den 
2020’ye kadar TU Rektörlüğü Üyesi 
ve 2016’dan beri de Rektör’ün 
daimî temsilcisi idi. Rektörlükte, 
beş yıldır öğretimden, dört yıldır 
finanstan ve üç yıl boyunca araş-
tırmadan sorumluydu.

G e o r g-A u g u s t - U n i v e r s i t ä t 
Göttingen, araştırma ve araştır-
maya dayalı öğretim konusunda 
uluslararası bir üne sahip büyük 

geleneksel Alman üniversitele-
rinden biridir. Yaklaşık 31.000 öğ-
rencisi ve 12.700 çalışanıyla Aşağı 
Saksonya’daki en büyük üniversi-
te ve Güney Aşağı Saksonya’daki 
en büyük işverendir. Aydınlanma 
Çağında (1737) kurulan Georg-
August-Universität, uluslararası 
üne sahip en büyük Alman araş-
tırma üniversitelerinden biri ola-
rak, araştırma ve öğretme, çalışma 
ve ileri eğitimde en üst düzeyde bi-
limsel bilgi kazanma, eleştirel bir 
şekilde sürdürme ve aktarmak-
la yükümlüdür. Öğrencilerini top-
lumun her alanında sorumlu bir 
şekilde hareket etmeleri için güç-
lendirmeye çalışmaktadır. Konu 
çeşitliliği ve disiplinler arası araş-
tırma, araştırma odaklı öğretme ve 
öğrenme, Göttingen kampüsünde-
ki seçkin üniversite dışı araştırma 
kurumlarıyla yakın bağlar, yüksek 
uluslararası çekicilik ve kamu hu-
kuku altında bir vakıf tarafından 
desteklenen bir üniversite olarak 
özel sorumluluk, özellikle önem-
lidir.

Alman-Türk Fizikçi Prof. 
Dr. Metin Tolan, Göttingen 
Üniversitesi Rektörü oldu

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti (TKG): "Sizi Avusturya'dan içtenlikle tebrik ediyoruz. 
Saygıyla."
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VİYANA- Avusturya’da ikisi 
Gürcistan biri Ermenistan 
asıllı 3 öğrenci ve ailesinin 

uzun yıllar süren iltica başvuruları-
nın reddedilmesi nedeniyle sınır dı-
şı edilmeleri ülke genelinde gergin-
lik yarattı.Başta Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen olmak 
üzere çok sayıda siyasetçi, sanatçı 
ve sivil toplum kuruluşu olaya sert 
tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
(ÖVP) ise, çocukların sınır dışı edil-
mesini savunarak, polislerin mah-
kemenin aldığı kararı uyguladığını 
ifade etti. Avusturya’daki iltica yasa-
sının bağımsız ve tarafsız olduğunu 
defalarca vurgulayan Nehammer, 
aileler tarafından sığınma hakkının 
kasıtlı olarak kötüye kullanıldığını 
da söyledi.

Gürcistanlı ailenin Avukatı Wilfried 
Embacher ise, Nehammer ve 

Bakanlık’ın iddialarını sert bir şe-
kilde eleştirerek, „Çocuğun iyiliği 
çok önemlidir“ dedi ve ebeveynle-
rin davranışlarının çocuklara atfe-
dilemeyeceğini ifade etti.

“Yasalara uymakla yü-
kümlüyüz”

Pazar günü konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan İçişleri Bakanlığı, il-
tica prosedüründe menşe ülkede 
zulüm ve başka bir tehdit olmadı-
ğının yasal olarak tespit edildiği-
ni belirterek, insani bir kalışın an-
cak yasal gereklilikler karşılanırsa 
verilebileceğini beyan etti. Aksi bir 
kararın tamamen keyfilik olacağını 
ve yargı kararlarına zarar vereceği-
ni ifade eden Bakanlık, bunun ay-
nı zamanda “yabancılar arasında 
eşit muamele” şeklindeki anaya-
sal ilkeye de aykırı olacağını vurgu-
ladı. Ayrıca, yasallık ilkesine göre, 
Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi 

(BFA) ve İçişleri Bakanlığı’nın yasa-
lara kesinlikle uymakla yükümlü 
olduğu vurgulandı.

Tartışmalı sınır dışı etme kara-
rı, iktidar partileri arasında da so-
run yarattı; Turkuaz-Yeşil koalisyo-
nunda kriz baş gösterdi. Başbakan 

Yardımcısı ve Yeşiller Partisi lide-
ri Werner Kogler, çocukların po-
lis zoruyla gönderilmelerine tepki 
göstererek, „Avusturya’da doğmuş 
büyümüş ve iyi uyum sağlamış ço-
cukların zorla sınır dışı edilmelerini 
gerektiren yasal bir yükümlülük bu-
lunmuyor.“ görüşünü paylaştı. 

Tartışmalı “sınır dışı etme” kararı: Bakanlık 
“yasal yükümlülükleri” işaret etti

Avusturya’nın her kesiminden sert tepkiler alan sınır dışı edilmelerle ilgili tartışma gün geçtikçe 
büyüyor. Tepkilerin odağındaki İçişleri Bakanlığı, verilen sınır dışı kararının tamamen hukuki 

olduğunu belirterek, aksi bir kararın tamamen keyfilik olacağını ve yargı kararlarına zarar vere-
ceğini ifade etti.

TİROL- Resmi makamlar-
dan edinilen bilgiye göre, 
2007 yılında, Türk vatanda-

şı olan kişi, Innsbruck’ta bir daire 
(Eigentumswohnug) satın almak 
için, Avusturya vatandaşı olan ka-
yınbiraderini alıcı olarak göstererek 
satış sözleşmesini imzalattı. Daha 
sonra ise aslında gerçekte kendisi-
ne ait olan bu dairede, sosyal olarak 
dezavantajlı bir kiracı gibi yaşadı ve 
2020’ye kadar devletten toplamda 
86.618,40 Euro kira yardımı, asgari 

geçim güvencesi ve yasal yardım gi-
bi çeşitli sosyal yardımlar aldı.

Dolandırıcılık, kilitlenmede, ak-
rabaların satış sözleşmesini yeni-
den imzalayarak gerçek mülkiye-
ti ortaya çıkarmasıyla ortaya çıktı. 
İçişleri Bakanı Karl Nehammer ko-
nuyla alakalı olarak, „Bu tür dolan-
dırıcılık vakalarını tespit etmek, or-
taya çıkarmak ve kovuşturmak için 
elimizden gelen her şeyi yapmaya 
devam edeceğiz.“ açıklaması yaptı.

Türkiye göçmenleri adına utanç verici!
Innsbruck'ta, resmi makamlar tarafından yıllar sonra tespit edilen utanç verici sosyal dolandırı-
cılık pes dedirtti! 50 yaşındaki bir Türk vatandaşının, tam 13 yıldır, akıl almaz bir planla devleti 

yaklaşık 86.000 Euro dolandırdığı ortaya çıktı.

Vİ YA N A .  D ü s s e l d o r f 
Havalimanı’nda, ev ya-
pımı böreklerin içine yer-

leştirilen altınlar bulundu. Bu 
sorun Viyana havalimanında 
yaşanıyor.

Sözcü haberine göre bir vatanda-
şın Türkiye’den gelirken „Uçakta 
uyuyorum“ diyerek taşıdığı yas-
tıkların içinde onlarca bilezikle 
yakalandı. Çaydanlık içinde, yi-
yeceklerin arasında, sırt çanta-
larında, bavullarda, el çantala-
rında, kadınların bileklerinde, 
boyunlarında, erkeklerin mah-
rem yerlerinde altınlar bulunu-
yor. 

Türkiye göçmenlerini altın me-
rakı, Almanya’yı resmen zengin 
ediyor. Yılda 15 milyon euro’ya 
yakın bir para, yolcu beraberin-
de getirilen altınlar nedeniyle 
Alman gümrüklerine yatırılıyor.

Geçtiğimiz hafta Stuttgart’ta, bir 
Türk kadının 8 bilezik, küpe ve 
diğer altınlarına el konuldu. 

2 bin 100 euro vergi kesildi, altın-
lar geri verildi ama kadına ‘güm-
rüklü malı beyan etmeme’ nede-
niyle ayrıca ceza da uygulandı. 
Hayatın olağan akışına aykırı bir 
durum ve altının kaynağı konu-
sunda sorun varsa, altınları ba-
zen almak da mümkün olmuyor.

Geçtiğimiz yıl sadece Köln/
Bonn Havalimanı’nda 8.3 mil-
yon euro’luk altın yakalandı. 
Avusturya’da u rakam takribi 1 
Milyorn Euro olduğu tahmin edi-
liyor. Buna diğer havalimanları-
nı da eklerseniz, rakam inanıl-
maz boyutlara çıkıyor. Türklerin 
altın merakı, Almanların  ve 
Avusturya´nın ceza kesme ısra-
rı bitmeyeceğine göre ne yapma-
lıyız?

Viyanalı lokal sahi-
bi hükümete öfkeli: 

“Kilitlenme lokallerin 
ölümü olacak!”

Kimisi böreğin içinde, kimisi özel 
bölgelerinde, kimisi de peynir bido-
nunda... Almanya'ya altın sokmaya 

çalışan gurbetçi ne yaparsa yapsın x 
ray'den geçemiyor.

Viyana: 40 yaşındaki 
bir baba üvey kızını

 hamile bıraktı
Kimisi böreğin içinde, kimisi özel 

bölgelerinde, kimisi de peynir bido-
nunda... Almanya'ya altın sokmaya 

çalışan gurbetçi ne yaparsa yapsın x 
ray'den geçemiyor.

Viyana. Özellikle şiddet-
li bir çocuk istismarı va-
kasında, 40 yaşındaki bir 

aile babası Cuma günü Viyana 
Bölge Mahkemesinde 14 yıl ha-
pis cezasına çarptırıldı ve ak-
li anormal kanun ihlalleri ne-
deniyle bir kuruma gönderildi. 
Adam, meslekten olmayan yar-
gıçlar senatosundan (başkan: 
Petra Poschalko) önce, üvey kı-
zına yedi yaşından beri taciz et-
tiğini itiraf etti, on yaşından beri 
ona tecavüz etti ve 17 yaşında ha-
mile kaldı. Kız 2018’de bir erkek 
çocuk doğurdu.

Eski eşine sürekli zulüm yapma-
sı sonucu, eski eşi tarafından şi-
kayet edilmiş ve bir süre cezae-
vinde kalmış.

Üvey kız artık hamileliğini sak-
layamazdı

Üvey kız artık hamileliğini sak-

layamazdı. Savcı, „Anne bir şe-
yi doğru yapmaktan aciz ve güç-
süzdü“ dedi. Anne, kocasını 
ihbar etmek yerine kızının yeni 
doğan oğlunu evlatlık verdi.

Savunma avukatı tarafından 
temsil edilen sanık, kapsamlı bir 
itirafta bulundu. 40 yaşındaki 
adam, „Orada bulunan herkes-
ten özür dilemek istiyorum çün-
kü böyle ahlaksız bir şey için-
de yaşamak zorunda kalıyorlar. 
Suçluyum. Sorumluluk alıyo-
rum. İşleri kabul ediyorum“ de-
di. Neden diye sorulduğunda, 
„Eski karımla sorunlar yaşadım. 
Beni aldatmaya çalıştı.“ diye 
açıklamalarda bulundu.

Meslekten olmayan yargıçlar se-
natosu, beş ila 15 yıl arasında bir 
ceza ile 14 yıllık suçu ve suçu uy-
gun gördü. Ayrıca savcılığın ta-
lep ettiği yerleştirme kararı ve-
rildi. Karar nihai değil
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Viyana. Eğitim Bakanı 
Heinz Faßmann, okulların 
Avrupa’da benzeri olma-

yan paskalyaya kadar devam ede-
cek olan bir güvenlik planı doğrul-
tusunda açılacağını belirtti.

Okula devam etmek isteyen öğ-
renciler, Korona testi yaptırmak 
zorundalar. Bu testi yaptırmak ol-
dukça kolay.

Eğitim Bakanı Heinz Faßmann 
Salı günü 8 Şubat’taki kilitlen-
menin sona ermesinin ardından 
okulların açılması planının ayrın-
tılarını sunarken, „Haydin oku-
la diyerek değil, alınması gereken 
tedbirleri büyük bir özenle alarak, 
okulları yeniden açacağız,” dedi. 

Eğitim Bakanı Heinz Faßmann, 
okulların açılacak olmasının okul 
çocukları için öneminin altını çiz-
di ve „küçümsenmemesi gere-
ken“ enfeksiyonların ve virüs mu-
tasyonlarının hala çok yüksek 
olduğunu vurguladıktan sonnra, 
„Korona salgını herkesi, özellik-
le çocukları ve gençleri çok etki-
ledi ve siyaset artık bir yön çizebi-
lir.“ dedi.

Düzenli olarak test etti-
rin!

Başbakan Sebastian Kurz (ÖVP) 
Pazartesi akşamı genel hatları 
hakkında açıklamada bulunmuş-
tu. Faßmann, Salı günü, üç unsur-
dan oluşan „Avrupa’da eşi benzeri 
olmayan bir güvenlik planından“ 

söz etti: „Maske, testler ve mesafe“

Avusturya’da hükümet somut ola-
rak, 8 Şubat’tan itibaren veya sö-
mestr tatilinden sonra okulların 
açılması ve şu şekilde devam et-
mesi planlanıyor: Tüm ilkokul öğ-
rencileri yüz yüze derslere baş-
layacaklar, diğer tüm öğrenciler 
dönüşümlü olarak iki gün okul-
da ve iki gün evde, işlenen konu-
ları çalışacaklar. Cuma günü tüm 
uzaktan eğitim için iş ödevleri ve-
ya zaman çizelgesine göre video 
dersleri yapılacak.

Okula gitmenin ön koşulu, 
Pazartesi ve Çarşamba günleri 
okulda yapılacak „burundan“ test 
kiti kullanılarak alınan sıvı örnek-
lerinin incelendiği bir negatif ko-
rona testi olacak. Test yaptırma-
yanlar, sadece özel ders aldıkları 
ve uzaktan eğitim almadıkları ev-
de eğitimlerine devam etmek zo-
runda kalacaklar.

Bir maske tak!

İlkokul öğrencileri, okul binasın-
da ağız ve burun koruması (MNS) 
takmak zorundalar, ancak sınıfta 

değil, alt sınıflarda maske (MNS) 
de zorunlu olacak, lise öğrencile-
rinin genellikle bir FFP2 maskesi 
takmaları gerekiyor.

Öğretmenler haftada bir profesyo-
nel grup testine katılmak zorunda-
dır, Faßmann ayrıca öğretmenler 
için okulda ikinci bir kendi kendi-
lerine test yapmalarını istiyor. Test 
edilen eğitimciler için ağız ve bu-
run koruması yeterli olacak; test 
edilmezse FFP2 maskesi takmak 
zorundalar.

Faßmann, belirlenen güvenlik ön-

Eğitim Bakanı Faßmann:
„Okulların yaşasın diye kutlayarak 
değil, dikkatli ve saygılı bir şekilde 
açılması taraftarıyım“
Dili yanan Avusturya Eğitim Bakanı Faßmann, okulları yaşasın diye kutlayarak değil, 

dikkatli ve saygılı bir şekilde açmak istiyor.

lemleriyle şimdilik öğrencileri ve 
öğretmenleri güvenli bir şekilde 
Paskalya’ya getireceğini düşün-
düğünü belirterek şunları söyledi: 
„Plan, ancak herkes ona bağlı ka-
lırsa başarılı olabilir. Pandemi he-
nüz bitmedi.“

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sis-
tematik olarak test edilmesi uz-
manlar tarafından memnuniyet-
le karşılanmaktadır, ancak çoğu 
okullarda neler olup bittiğine da-

ha yakından incelenmesini iste-
mekteler. Özellikle “gargara ile 
ağız ve boğaz çalkalama” biçi-
minde, yapılan korona testi, ki-
litlenme nedeniyle 8 Mart’a kadar 
askıya alınmıştı. Avusturya gene-
linde 250 temel eğitim okullarında 
(Pflichtschulen), yapılacak on test 
serisinde öğrenciler ve öğretmen-
ler arasındaki salgın sıklığını orta-
ya koyabilir.

Tekrar gargara yapsınlar!

Örneğin, Med-Uni Innsbruck’taki 
Çocuk Kliniği I’in başkanı Thomas 
Müller, STANDARD’a yaptığı açık-
lamada, tekrar gargara testi ya-
pılsın çağrısında bulundu. Daha 
sonra şu yorumda bulundu: 
“Avusturya’da Kovid-19 hakkın-
da kamu tarafından finanse edi-
len çok az sayıda çocuk araştırma-
sı var, çünkü çocuklar biyolojik 
olarak Koronadan çok etkilenmi-
yorlar ama psikolojik olarak çok 
sıkıntı çekiyorlar, uluslararası be-
ğeni toplayan çalışmayı şu anda 
askıya almak hiç anlaşılır gibi de-
ğil. “

Çözüm önerisi için du-
rumdan etkilenenler ne 

düşüyor?

Okul çözümünden etkilenenler 
ne diyor? Federal okul sözcüsü 
Alexandra Bosek, „Zorunlu test, 
sınıf öğretimine devam etmek için 
çözümse, elbette destekliyoruz. 
Gördüğünüz gibi Test edilmemek 
için bir neden yok.“ dedi

Öğretmenleri en kısa za-
manda aşılayın!

Temel Eğitimde görevli öğretmen-
lerin bağlı bulunduğu sendika 
başkanı Paul Kimberger, kavra-
mın „içeriğinden“ memnun, yani 
sınıfta hiçbir öğrencinin test edil-
memiş olmaması şöyle açıkladı:
„Bunun için gerekli olan güven-
li test lojistiği, yani yeterli antijen 
kendi kendine uygulanacak test-
lerin sağlanması gerekmektedir. 
Ayrıca öğretmenlere en kısa süre-
de aşı teklif edilmesini gerekmek-
tedir. Yüz yüze derse başlayışlarda 
temkinli dönüş önemli ve doğru-

dur. Uzaktan eğitim asla yüz yüze 
öğretimin yerini alamaz.“

Okul Aile Birliği Derneğinin baş-
kanı Evelyn Kometter, velilerin 
„ilkokul öğrencileri için tekrar yüz 
yüze derslerin başlamasından çok 
mutlu olduklarını“ söyledi. Ancak 
testi reddedenler için, evde eği-
timde sunulan „destekten“ daha 
fazlasını istemesinin icrasını şöy-
le istedi: „Her yoga stüdyosundan 
bir canlı yayın oluşturulabilir.“

 Öğrencileri kalabalık 
toplu taşıma araçlarına 

bindirmeyin!

E b e v e y n l e r i n  t e m s i l c i s i 
STANDARD sohbetinde bir eleşti-
riyi dile getirdi ve şunları  söyledi: 
„Toplu taşıma ağı tamamen göz 
ardı edildi. Oradaki okul çocukla-
rı için artan bir bulaşma riski var. 
Kalabalığın yoğun olduğu saatler-
de, Avusturya’nın genelinde öğ-
rencilerin bindikleri ulaşım araç-
larının servis sayısının ikiye veya 
üç katına çıkarılmasını talep edi-
yoruz. “

ADVERTO
RIAL/ILAN
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Son otuz yılda, yaşamımı sürdür-
düğüm Viyana’da insanlarımızı 
aydınlatmaya kendi olanakları-
mız ile çalışıyorum. Avusturya’da 
altmış yıllık geçmişi olan ve nüfu-
su altıncı nesil ile dört yüz elli bi-
ne yaklaşan Türkiye göçmenleri, 
yaşadıkları şehir, ilçe, kasaba ve-
ya köylerinin tarihlerini biliyorlar 
mı? Bilseler iyi olur. Ne Türkiye’nin 
tarihini ne Avusturya’nın tarihini 
bilmeyen insanlarımızın kafala-
rı karışık. Hepimizin cahil olduğu 
konular var. Bir konuda cahillik 
okumak, araştırmak, sormak ve 
dinlemek ile hallediliyor. Ama 
gaflet içinde cahillik asla. 

„Eskilerin “Arif “ dediği, günü-
müz diline “kendini bilen” olarak 
çevirebileceğimiz insandan fersah 
fersah uzaktayız artık. Cehaletten 
eğitimle uyanmak mümkün ola-
bilirdi belki. Ama gafletten ancak 
trajediyle uyanabiliriz. Trajediye 
hazır olun…“ diyor bir hekim. Ne 
kadar haklı.

Faşizm nedir “ Avusturya 
Faşizmi( Austrofaşizm) 

nedir ?“  nedir?

Faşizm sözlüklerde faşist, sade-
ce kendi düşüncesini doğru bel-
leyen ve başkalarını da o düşün-
cenin doğruluğuna inandırmaya 
zorlayan kişi olarak tanımlanıyor. 
Ancak terimin daha birçok farklı 
tanımı ve açıklaması bulunuyor. 
Faşist, faşizm ideolojisini benim-
seyen kişiler ile yandaşları olarak 
tanımlanabilir. (1)

Faşizm, ilk olarak İtalya’da Benito 
Mussolini tarafından oluşturu-
lan, otoriter devlet üzerine kuru-

lu bir radikal milliyetçi siyasi ide-
olojidir. İlkeleri ve öğretileri La 
dottrina del fascismo adı altın-
da Giovanni Gentile tarafından 
yazılmıştır. Benito Mussolini’nin 
kurucusu olduğu Ulusal Faşist 
Parti’nin İtalya’da iktidara gelme-
sinin ardından, birçok milliyet-
çi ideolojiye örnek oldu. Benito 
Mussolini’nin sistemini örnek ala-
rak doğan nasyonal sosyalizm ve 
falanjizm gibi akımlarla beraber 
faşizm iyice güçlenen bir ideolo-
ji olmuştur

TDK´ya gör Faşizm kelimesi 
Latince grup anlamına gelen „fas-
ces“ kelimesinden gelir. Faşizm 
Latince fasces kelimesinden türe-
tilmiştir ve bu sözcük “demet, bir-
lik, grup” gibi anlamlara gelmek-
tedir. Ayrıca fasces Antik Roma’da 
hükümetin gücünü ve yetkisini 
sembolize eden ucunda balta bu-
lunan çubuk.

Avusturya’da faşizm, her şeyden 
önce Heimwehr adı verilen para-
militer gruplar tarafından temsil 
ediliyordu. Bu gruplar 1918’de ku-
rulan 1. Cumhuriyet’in demokra-

tik ilkelerine karşı mücadele veri-
yorlardı. 

Othmar Spann’ın ve İtalyan faşiz-
minin etkisinde bu paramiliter 
gruplar anti-parlamenter, görü-
nüşte anti-kapitalist bir devlet ik-
tidarını savunuyorlardı (18 Mayıs 
1930’da ilan edilen Korneuburg 
Yemini).

Bu programın kimi parçaları şan-
sölye Engelbert Dollfuß tarafın-
dan 1 Mayıs 1934’te ilan edilen 
Mayıs Anayasası’na alındı. Bu 
anayasa aracılığıyla Avusturya ru-
hani-otoriter-faşist bir devlet biçi-
mine dönüştü. Dollfuß baskıcı bir 
rejim uyguladı ve önce komünist 
sonra da sosyalist örgütlenmeleri 
ve sendikaları yasakladı. 
Avusturya faşizmini Alman na-
zizminden ve İtalyan faşizmin-
den ayıran başlıca nokta bir kit-
le partisi yerine, kimi burjuva ve 
katolik gruplara dayanmasıdır. 
Ayrıca İtalya’daki Mussolini ya da 
Almanya’daki Hitler gibi karizma-
tik bir lider Avusturya faşizminde 
yoktur. Bu farka rağmen 1938’de-
ki Anschluß (Katılma) sonrasında 

„Haksızlığın haklı olduğu yerde 
direniş görev olur. Asla unutma!“

"Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht" demenin adıdır.

Birol Kılıç, Viyana

Avusturya faşizmi kolayca Alman 
nazizmiyle yer değiştirmiştir. 
Üstelik Heimwehr gruplarının, 25 
Temmuz 1934’te yapılan nazi dar-
besi girişimine karşı mücadele et-
miş olmalarına karşın nazi iktidarı 
bu grupları kendi çevresinde tut-
mayı başarmıştır.

Austrofaşist diye anılan 
Engelbert Dollfuss hükü-

meti

Viyana Belediye Sarayı’nın ön 
bahçesine yeni bir anıt dikil-
miş. Dikkatimi çekti. Ülkenin 
ve şehrin geçmişine vurgu yapı-
yor. Mart 1938’de, Almanya Nazi 
Hükümeti’nin başı Hitler’in, 
kendi ülkesi Avusturya’yı alkış-
lar ile ilhak etmesinden önce 
Avusturya’da hükümetin başında 
Avusturya Hiristiyan Muhafazakar 
Milliyetçi Austrofaşist diye anı-
lan Engelbert Dollfuss hüküme-
ti var. Dollfuss, Avusturya bay-

rağına gamalı haç benzeri bir 
hristiyan haçını ekletmiş faşist-
dinci bir devlet adamı olarak bi-
linir. Faşist İtalyan lider ve daha 
sonra ayağından halkı tarafından 
asılan Mussolini gibi Hitler dos-
tu olan Dollfuss, 20 Mayıs 1932’de 
Avusturya Başbakanlık görevini 
üstlendi. Kısa zamanda astığı as-
tık kestiği kestik otoriter bir yöne-
tim kurdu. Avusturya’da sağ eği-
limleri birleştirdi fakat Hitler’in 
o zaman Almanya’da yükselen 
ve Avusturya’da temsilcileri olan 
Avusturya Nasyonal Sosyalist 
Partisi yani NAZİ’leri kontrol al-
tına alamadı ve Naziler tarafın-
dan 25 Temmuz 1934 tarihinde 
Başbakanlığı’nın içinde öldürül-
dü. 

Ülkede Sosyal Demokratlara kar-
şı savaş açan Dollfuss, bir iç sava-
şa neden oldu ve kendisini, flört 
ettiği Almanya’dan Hitler’den 
esinlenmiş NAZİ Partizanları 
Avusturya Başkanlığı’nda vurdu-
lar. Evet Avusturya tarihi çok ha-
zin. Hepsini burada bir çırpıda an-
latmak fazla olur ama günümüze 
bakalım ve düşünelim, sorumsuz 
küstah siyasilerin kendi ülkeleri-
ni uçuruma nasıl sürükledikleri-
ni düşünelim. 

Gelelim Viyana Belediye Sarayı 
bahçesine anıt gibi dikilen 3 met-
relik bildireye. Ne yazıyor ?

12 Şubat 1934

„12 Şubat 1934’te Avusturya’daki 
işçiler, Avrupa’da faşizme cesurca 
karşı çıkan ilk işçilerdi. Özgürlük, 
demokrasi ve cumhuriyet için sa-
vaştılar.

Avusturya’da 4 Mart 1933’te fa-
şizan muhafazakar milliyet-
çi Dollfuss hükümeti parlamen-
toyu kapattı ve Birinci Dünya 
Savaşı’ndan kalma bir yasaya da-
yanarak karar verdi. Bu şu anla-
ma geliyordu: „Basın ve toplan-
ma özgürlüğünün kısıtlanması, 
grevlerin yasaklanması, ölüm ce-
zasının yeniden getirilmesi ve di-
ğer şeyler.“

12-15 Şubat 1934 tarihleri   arasında 
10.000 ila 20.000 işçi, jandarma 
ve polisten, silahlı kuvvetlerden 
ve ev muhafızlarından yakla-
şık 60.000 kişilik üstün bir güçle 
karşı karşıya kaldı. Mücadeleler 
esasen Yukarı Avusturya ve 
Steiermark Sanayi merkezlerinin 
yanı sıra Viyana’nın işçi sınıfı böl-
geleri ile sınırlıydı. Ülke çapın-
da bir genel grevin gerçekleşme-
mesi ve belediye binalarına karşı 
top ve havan topları kullanılma-
sının ardından, ayaklanma çök-
tü. Çatışmalarda 350’den fazla ki-
şi öldü.  Avusturya Cumhuriyeti’ni 
Koruma Birliği’nden dokuz vatan-
sever idam edildi.

1 Mayıs 1934’te faşizan muhafaza-
kar milliyetçi Dollfuss hükümeti, 
parlamenter demokrasi, çoğulcu 
partiler ve serbest sendikaları yok 
sayan ve içermeyen yeni bir faşi-
zan otoriter Anayasa ilan etti.
Haksızlığın haklı olduğu yerde di-
reniş görev olur. Asla unutma! “

 Sonuç ! Acaba Avusturya´nın bu 
korkunç geçmişinden, lümpence 
ve sorumsuzca hareket eden ve af-
ra tafra atan çok bilmiş gaflet-i ca-
hiller ders çıkarabilir mi?
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VİYANA- Kasım 2020’nin 
başından bu yana kilit-
lenmeden sadece gast-
ronomi ve otel endüst-

risi değil, gıda toptancılarından 
meyve toptancılarına, manav-
lardan şarap tüccarlarına ve çi-
çekçilere kadar binlerce teda-
rikçi de ciddi şekilde etkilendi. 
Tedarikçiler, bugüne kadar her-
hangi bir satış ikamesi sübvansi-
yonu olmaksızın aylardır satışlar-
daki büyük kayıplarla mücadele 
ediyorlar.

Çelik: Yardımlar gecikti, 
sektör darboğazda

Tedarikçi ler in hala söz ve-
r i len yardımları alamadığı-
nı ve darboğazda olduğunu di-
le getiren Viyana Ticaret Odası  
Ticaret Masası Başkanı Ali Çelik, 
“Gastronomi şu anda dördüncü 
tecrit ayında. Gastronomi endüst-
risinin Kasım ve Aralık aylarında 
cömert satış tazminatı almasını 
memnuniyetle karşılıyoruz an-

cak kabul etmediğimiz şey, ka-
panışlardan dolayı tıpkı gastro-
nomi sektörü gibi ciddi şekilde 
sıkıntı çeken tedarikçilerin, üç 
aydan fazla kilitlenme süresinin 
ardından hala söz verilen yardı-
mı bekliyor olmaları. Artık veri-
len sözleri yerine getirme vakti!” 
sözleriyle hükümete seslendi ve 
endüstrinin bir iflas dalgasıyla 
tehdit edildiğini söyledi.

Umutsuzca yardım
 bekleyişi

WKÖ Gıda Ticaret i Başkanı 
Christian Prauchner ise gastro-
nomi tedarikçilerinin, artık ya-
sal kesinliğe ve net bir ekonomik 
perspektife ihtiyaç duyduğunu 
ifade ederek, şirketlerin nihayet 
Kasım ve Aralık için yardım baş-
vurusunda bulunabilmek adına 
umutsuzca beklediğini açıkladı.

Üç aylık kilitlenmeden sonra, şir-
ketlerin hala sübvansiyon ala-
mıyor olmasından endişe duy-

duğunu belirten Prauchner, “Bu 
durum savunulamaz. Hükümet 
artık yasal netlik ve planlama 
güvenliği sağlamalıdır.” açıkla-
ması yaptı.

“İptal Bonusu 
(Ausfallsbonus) geriye 
dönük olarak uygulan-

sın”

Sayısız meyve ve sebze satıcısı 
veya şarap tüccarı gibi yiyecek-
içecek endüstrisine aracılar ara-
cılığıyla teslimat yapan ve bu ne-
denle yeni direktif kapsamında 
herhangi bir satış tazminatı alma 
olasılığı düşük olan taşeronların 
da görmezlikten gelinmemesi ko-
nusunda uyarı yapan WKÖ Gıda 
Ticareti ve Tarım Ticareti Genel 
Müdürü Christoph Tamandl, bu 
şirketlerin artık, varsayılan bo-
nusun geriye dönük olarak da ta-
lep edilebileceği konusunda, hü-
kümetten net bir taahhüt almaya 
ihtiyacı olduğunu özellikle vur-
guladı. 

WKÖ’den Çelik hükümete 
seslendi: „Artık yardım 

vaatlerini yerine getirme vakti!“
Viyana Ticaret Odası ( WKÖ WIEN) Ticaret Masası Başkanı Ali Çelik, kilitlenmeler ve geciken 
yardımlar nedeniyle tedarikçilerin bir iflas dalgası tehdidi altında olduğu uyarısında bulun-

du. “Şirketler, nihayet vaat edilen kilitlenme yardımları için başvurabilmelidir” çağrısı yapan 
Çelik, “Likidite Rezervleri- Satış İkamesi” konusunda şirketlere verilen yardım sözlerinin en 

kısa sürede yerine getirilmesini talep etti.

ÖHV Başkanı Reitterer: SVS’in 
uyguladığı faiz adeta “tefecilik”

VİYANA- Serbest Meslek 
Sahipleri Sosyal Sigortası 
(SVS) ve Avusturya Sağlık 

Sigortası (ÖGK), korona krizi ne-
deniyle ertelenmiş olan sosyal 
güvenlik primlerinin zamanında 
ödenmesi konusunda birkaç gün-
dür uyarıda bulunuyor.

Hala kapalı olan ve normal işle-
yişin de öngörülemediği şirketler 
için mart ayında ödeme yapmanın 
pek mümkün olmayacağını be-
lirten Avusturya Otelciler Birliği 
(ÖHV) Başkanı Reitterer, perşem-
be günü „Kurier“e verdiği demeç-

te ek sürenin uzatılmasını talep 
etti.

ÖHV Başkanı, SVS’in, borçların 
mart ayı sonuna kadar ödenme-
mesi halinde borçluları yüzde 
3,38 faizle tehdit ettiğini söyle-
yerek, „Sıfır ve negatif faiz orta-
mında tefecilik gibi görünüyor” 
sözleriyle sert bir çıkış yaptı. 
Reitterer, „Yapılmayan ödemeler 
için müşterilerime yüzde 3,38 ek-
lersem, Çalışma Odası sıkıntı ya-
ratır“ dedi.

ÖGK: Temmuz 2022 den itibaren 

faiz %3,38 olmalı

 „Kurier“e göre ÖGK ise SVS’in 
aksine, taksit ödemelerinin mart 
ayından sonra da kararlaştırıla-
bileceğine ve gecikme faizinin 
Temmuz 2022’ye kadar yüzde 3,38 
olmaması, ondan önce ise sade-
ce yüzde 1.38 olması gerektiğine 

dikkat çekti.

Sosyal Güvenlik Sistemi’nin er-
telenmiş katkı paylarını geri al-
masının dışında, banka kredisi 
ertelemeleri de Ocak ayı sonun-
da sona eriyor. Ayrıca müşterile-
ri için „özel çözümler“ vaat edi-
yorlar.

Avusturya Otelciler Birliği (ÖHV) Başka-
nı Michaela Reitterer, SVS ertelemelerine 

yönelik yüksek faiz oranlarını "Sıfır ve nega-
tif faiz ortamında tefecilik gibi görünüyor" 

sözleriyle eleştirdi.

BERLİN. Başbakan Angela 
Merkel konuşmasına Prof. 
Uğur Şahin’in salgını erken 

fark ederek virüse karşı aşı geliş-
tirmesinin insanlık için önemine 
vurgu yaparak başladı.
Merkel Prof. Şahin’le görüşmesini 
hatırlattı. Kendisinin 24 Ocak’ta 
başkanı olduğu BioNtech’in virü-
se karşı bir mRNA aşısı geliştir-
meye odaklanmak için tüm araş-
tırma programlarını değiştirmeye 
karar verdiğini belirten Merkel 
şöyle dedi: “Şahin ve dünyada di-

ğer şirketlerin de sayesinde, her 
ne kadar yeterli miktarda olmasa 
da, bugün çok şey vaat eden bir 
aşıya sahip olmamız aslında in-
sanlığın, araştırma ve bilimin ne-
lere vakıf olduğunu gösteriyor. Bu 
aynı zamanda salgından bir çıkış 
yolu.
BioNTech’de 60 farklı milletten bi-
lim insanın çalışıyor olması, ulus-
lararası ilişkilerin nasıl bir değere 
sahip olduğunu ve bu sayede ne-
lerin başarabileceğini ortaya ko-
yuyor” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel’den 
Uğur Şahin’e övgüler

Almanya Başbakanı Merkel, Dünya Ekonomik Forumu’nda konuştu. Merkel, 
Prof. Uğur Şahin’in 12 ay gibi kısa bir sürede bir aşının geliştirilmiş olması sebe-

biyle Şahin'e minnettar olduğunu söyledi
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VİYANA. Merkur marka-
sı piyasalardan çekiliyor 
– Rewe, Billa Plus’a geçi-

yor. Rewe yönetim kurulu üyesi 
Marcel Haraszti, şubelerin isminin 
Nisan’dan itibaren değiştirileceği-
ni açıkladı. Şube veya çalışan sa-
yısında herhangi bir küçülme ol-
mayacağını, aksine genişlemeye 
devam edeceklerini, 2024 yılına 
kadar 100 yeni mağaza açmak is-
tediklerinin altını çizdi. Billa Corso 
isim değişikliklerinden etkilenme-
yecek – marka kalacak. 

Rewe’nin Avusturya yetkilisi, 
„2024 yılında süpermarket sektö-
ründe, 1 numara olmak istedik-
lerini belirterek, konuyla ilgili şu 
açıklamada bulundu: “Bunu ba-
şarmak için, grubun daha planlı 
düzenlenmesi gerekiyor. Bu başa-
rıyı, diğer şeylerin yanı sıra, mo-
düler bir sistemle sağlayacağız ve 
çalışmamız daha çok bir şubenin 
müşterilerinin talep ve ihtiyaçla-
rına göre şekillenecek. Örneğin, 
işe gidip gelme yoğun olduğu nok-
talarda, daha da çok paket servis 
olacak,” “Organik ürün yelpaze-
si de genişletilecek. Yeni bir mar-
ka olan „Billa Bio“ 130 civarında 
ürünle piyasaya çıkacak ve hızla 
yaygınlaşacak. „Evet! Elbette“ ile 
karşılaştırıldığında,  marka daha 
ucuz olmalı ve insanların hayatını 
kolaylaştıran hazır yemek konusu-
na ağırlık vermeli.”

Şirket yönetimi, indirim çıkart-
ma kampanyaları, 2 + 1 ücretsiz 
kampanyalar ve yakın zamanda 
diğer tekliflerle dolu kampanya-
da kaybedilen tüm müşteriler için 

iyi haberleri var. Rewe yöneticisi 
Michael Paterno, „Son zamanlar-
da biraz fazla olmuş olabilir“ diye 
itirafta bulunarak, gelecekte, kam-
panya politikalarının „daha basit, 
daha müşteri dostu, daha net“ ol-
ması gerektiğini savundu. 

Korona satışları artırdı

Rewe- Grubu yaptıkları açıklama-
da, 2020 yılında satışlarını yüzde 
6 artırdıklarını, bunun sebebinin 
de restoranların haftalarca kapa-
lı kalması sonucu, süpermarket 
ve indirimli satış yapan market-
lerde satışların artması gösterildi. 
Rewe yönetimi, „Daha fazla satış, 
daha fazla kazanç değildir“ diye-
rek “Maliyetleri artıran güvenlik 
önlemlerine çok yatırım yapılma-
sı gerekiyordu,” dedi.

Son olarak Rewe genel merkezinde 
200 iş alanı kapatıldı. Küçültülen 
organizasyonlardan elde edilen 

tasarruf ve Merkur ve Billa satın 
alma gibi çeşitli iş alanlarının bir-
leştirilmesiyle maliyetten yapılan 
tasarrufun, artık Billa Plus’a akta-
rılacağını açıkladı.

Şirketler kendi markalarını birleş-
tirirken de tasarruf yapar. Örneğin, 
gelecekte Billa ve Merkur’un ken-
di markaları altında süt veya pirinç 
olmayacak. Bu, paketleme, lojistik 
ve nihayetinde pazarlama giderle-
rini azalması anlamına geliyor. Bu 
durum tabi ki herkesi mutlu etmi-
yor.

Ticaret  Odası  (WKO) Gıda 
Endüstrisi Derneği Genel Müdürü 
Josef Domschitz, „Billa ve Billa 
Plus kendi markaları için ortaklaşa 
çok daha büyük miktarlarda sipa-
riş verecekler ve bu nedenle fark-
lı planlamalar yapabilecekler,“ 
dedi. Fakat bu durumun, markalı 
mal üreticilerini daha da fazla bas-
kı altında bırakacağından duydu-

ğu endişeyi ifade ederek, önceden 
süpermarketler giriş seviyesi fiyat 
belirlemede yalnızca kendi marka-
larını piyasaya sürdüklerini, ancak 
şimdi yerleşik etiketleri raflardan 
indirerek tüm fiyat aralıklarında 
bunu yaptıklarını belirtti.

Ortalama bir süpermar-
ket

Danışman Michael Brandtner, 
1969’da kurulan Merkur marka-
sıyla ilgili alınan kararı mantık-
lı bulduğunu açıkladı. Marka uz-
manı, „Ano Nyms’in terk edilmesi 
ve sürekli değişen kampanyalar-
la, Merkur’in giderek, ortalama bir 
süpermarket haline geldiğini be-
lirtti. “Şu anki müşteriler için çok 
az değişiklik olacak. Bu Merkür 
boşluğunu kapatabilecek açık-
ça konumlandırılmış bir rakip ol-
saydı durum farklı olurdu. Ama 
‘Interspar’ bile sonuçta sadece bü-
yük bir Spar.

MERKUR süpermarketleri 
BILLA PLUS oluyor

Korona ile daha çok para kazanan BILLA aynı grupta olan MEKUR'u yutmaya 
hazırlanıyor. MERKUR tutmadı. Avusturya´da REWE grubuna ait Merkur süper-
market zinciri isim değiştirerek Billa Plus olarak piyasada yerini alacak. Yeşili 

sarıya çevrilecek: Merkur, Billa markası olarak piyasaya sunulacak. Reklam 
kampanyası başladı; daha ucuz, organik bir marka geliyor. Alman REWE grubu  

Billa, Penny, Merkur, Aldi ve Bipa' nın sahibi olarak SPAR, HOFER, LIDL ile 
Avusturya'da rekabet altında.
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İslam Yasası’nda istenen yeni 
düzenlemelere itiraz var

Viyana ( AA). BAŞKENT 
Viyana’da, 2 Kasım 2020’de 
4 kişinin ölümüne yol açan 

terör saldırısının ardından hazır-
lanan ve Avusturya Parlamentosu 
Hukuk Komisyonu’nda görüşülen 
terörle mücadele yasa tasarısına 
tepkiler var.  Avusturya Hâkimler 
Birliği’nden yasa tasarısına ilişkin 
yapılan açıklamada, terör suçun-
dan hüküm giyen kişilerin, cezala-
rını tamamladıktan sonra radikal 
görüşlerden arınıp arınmadıkla-
rını gözlemlemek için elektronik 
kelepçeyle takip edilmesini ön-
gören maddenin, özel yaşama ve 
temel özgürlüklere aykırı olduğu 
değerlendirmesinde bulunuldu. 
Açıklamada, hükümetin tasarı 
metnindeki bu maddeyi tam ola-
rak gerekçelendiremediği belirti-
lerek emniyet güçlerinin, 2 Kasım 

2020’deki terör saldırısı öncesi ye-
terli istihbarata sahip olduğu hal-
de gerekli önlemleri almadığı kay-
dedildi.

Yasa tasarısında yer alan ‘siyasal 
İslam’ ile mücadele maddesinin 
‘dini saikli aşırıcılık uzantılarının’ 
suç unsuru olarak kabul edilmesi-
ni öngördüğü ifade edilen açıkla-
mada, bu düzenlemenin ceza ka-
nunun 246 ve 247a maddelerinde 
de bulunduğu, ayrıca anlaşılır bir 
şekilde tanımlanmadığı için key-
fi uygulamalara yol açabileceğine 
dikkat çekildi.

DEĞİŞİKLİK 
ÖNGÖRÜLÜYOR

Terörle mücadele yasa tasarı, 
Avusturya’da İslam dininin res-

men kabul edilmesini ve ülke-
de Müslümanları temsil eden 
İGGÖ’nün özerk bir kurum ola-
rak tanınmasını düzenleyen 
‘İslam Yasası’nda’ da değişiklik-
ler öngörüyor. Açıklamada, İslam 
Yasasında yapılacak değişikliğin 
Müslümanların ‘potansiyel suç-
lu’ olarak görünmesine yol aça-

cağı ve devlet tarafından resmen 
tanınmış bir dini cemaatin ayrım-
cılığa maruz kalacağının altı çizil-
di. Hükümet tasarıyla, ülkede aşı-
rıcı olduğu ileri sürülen camilerin 
kapatılmasını kolaylaştırdığı ve 
imamları kayıt altına alarak faali-
yetlerini denetlenmeyi planladığı 
gerekçesiyle eleştiriliyor

Avusturya Hükümeti camii derneklerinin para giriş ve çıkışlarını artı İmamları hakkında 
detaylı bilgi için 2015 parlamentoda son kararı verilen İslam Yasası'nda yeni düzenlemele-
re gidiyor. Avusturya’da Hâkimler Birliği ve Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ), temel insan 
haklarını ihlal edeceği ve Müslümanları ‘potansiyel suçlu’ olarak göstereceği gerekçesiyle 
terörle mücadele yasa tasarısındaki bazı maddelerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

VİYANA- Almanya’dan ge-
len sanat öğrencisi genç, 
Viyana’nın merkezinde 2 

Kasım 2020 tarihinde yaşanan terör 
saldırısında suikastçı tarafından 
vurulduğu akşam bir lokalde gar-
sonluk yapıyordu. Bu acı kayıp üze-
rine, Kurier’in Pazar baskısında yer 
alan habere göre, kederli anneye 
acı ve ıstırabın tazminatı olarak bir 
defaya mahsus olmak üzere 2.000 
Euro değerinde bir tazminat verildi.
Ancak acılı anne, saldırıdan bu ya-
na tedavi edilmesi gereken depres-

yon ve ciddi bir kederden muzdarip 
olduğu için 80.000 Euro daha taz-
minat talep etti. Buna ek olarak, 
acı ve ıstırap için 20.000 Euro da-
ha tazminat ödenmesi, ayrıca ce-
naze masraflarının da Avusturya 
Cumhuriyeti tarafından karşılan-
ması talep edildi.
Genel olarak talepler nere-
deyse 125.000 Euro civarında. 
Avukatlarının beyanına göre ise ai-
le Avusturya ile resmi temasa geç-
mek istedi ancak iddiaya göre hiç-
bir karşılık alınamadı.

Viyana Terör Saldırısı: Avusturya Devleti’ne 
125 bin Euro’luk tazminat davası!

Viyana’nın göbeğinde yaşanan ve IŞİD’in (Irak ve Şam İslam Devleti) üstlendiği kanlı terör 
saldırısında hayatını kaybeden Alman gencin annesi, yaşadığı acı ve ıstırap için Avusturya 

devletinden toplamda yaklaşık 125 bin Euro değerinde bir tazminat talep etti.

Teorik eğitimin yanı sıra ile-
ri eğitime de büyük önem 
verilen kurumda, çırak-

lık eğitiminin yanında hafta-
lık “İngilizce Kursları”, “Kişilik 
Geliştirme Seminerleri” ve “Atölye 
Çalışmaları” da bulunmaktadır.

Ayrıca “Malta’da Dil Haftaları” 
ve “Avrupa Havalimanları ile 
Değişim Programları” projeleri ile 
uluslararası seviyede bir donanı-
ma erişmeniz de mümkün!

Size iyi bir meslekten çok daha 
fazlasını kazandıracak olan bu çı-
raklık eğitiminin tüm ayrıntılarını 
ve başvuru sürecini sizler için der-
ledik:

LEHRLINGE (ÇIRAKLIK)

Doğu Avusturya’daki en büyük iş-
veren olarak Flughafen Wien AG, 
bölgedeki (çırak) eğitim şirketle-
ri arasında ilk tercihlerden biri-
dir. Havalimanında mevcut olan 
iş profillerinin çeşitliliği, çok sayı-
da çıraklığa da yansımıştır:

● E l e k t r o t e c h n i k  ( m i t 
Schwerpunkt Anlagen- oder 
Betriebstechnik)

●KFZ-Technik

●Metalltechnik 

●Installations- und Gebäude 
Lüftungstechnik

●Informationstechnologie-  
Betriebstechnik

●Applikationsentwicklung-
Coding

Teknoloji alanındaki çıraklar, eği-
timlerine şirketin kendi eğitim 
atölyesinde başlar. Onlara bura-
da talimatlar verilir ve daha son-
ra günlük işlere doğrudan enteg-
re edildikleri uzman atölyeleri için 
uygun hale getirilirler.

Meslek okullarında teorik eğitimin 
yanı sıra ileri eğitime de büyük 
önem verilmektedir. Tüm çıraklık 
dönemi boyunca anadili İngilizce 
olan konuşmacılardan oluşan haf-
talık İngilizce kursları vardır ve 
“Kişilik Geliştirme Seminerleri” 
ve “Atölye Çalışmaları” da eğitim 
paketinin ayrılmaz bir parçasıdır.

“Malta’da Dil Haftaları” ve 
“Avrupa Havalimanları  i le 
Değişim Programları” da çıraklık 
eğitiminde havalimanının ulusla-
rarası niteliğini yansıtır.

BAŞVURU SÜRECİ

Flughafen Wien AG’de bir çıraklık 
eğitimiyle ilgileniyorsanız, başvu-
runuzu almak için sabırsızlanıyo-
ruz.

İyi derecede Almanca 
şart!

Herhangi bir sorunuz varsa Bayan 
Gugl (01 7007 22184) ile iletişime 
geçebilirsiniz.

Flughafen Wien AG’den 
kaçırılmayacak “Çıraklık 

Eğitimi” fırsatı!
Bölgedeki eğitim şirketleri arasında ilk tercihlerden biri haline gelen 

Flughafen Wien AG, çeşitli alanlardaki çıraklık programlarını duyurdu. İyi 
bir eğitimle iyi bir meslek edinmek isterseniz bu fırsatı kaçırmayın!
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Koronavirüs hastalarının ba-
ğışıklık sistemlerini güçlü 
tutmalarının önemine dik-

kat 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 tü-
ketmeleri çok önemli! Günlük su 
ihtiyacınızı kilogram başına 30 ml 
olarak hesaplayabilirsiniz. Günde 
8-10 bardak su mutlaka tüketilme-
li. Evde çok fazla çay ve kahve tü-
ketiminden kaçınılmalı, bu gibi 
içeceklerin fazla tüketimi sıvı ihti-
yacını daha da arttırabilir. Günlük 

sıvı ihtiyacınızın karşılanıp kar-
şılanmadığını anlamak için idrar 
renginizi gün içinde takip edebi-
lirisiniz, idrar renginin gün için-
de açık renge dönmesi sıvı tüketi-
minizin iyi olduğunu gösterebilir. 
Özellikle yaşlı bireylerde dehidra-
tasyon, hastalıkların ilerlemesine 
neden olabilir.

– Serotonin düzeyini artıran gı-
dalar tüketilmeli: Covid -19 teda-
visi ve izolasyon süreci nedeni ile 
uzun süre dışarı çıkamamak, sev-
diklerimizden uzak kalmak, has-
taların 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, ıs-
panak ve yumurta olarak sıralaya-
biliriz. Bu gıdalar kendinizi daha 
iyi hissetmenize yardımcı olur.

-Kaliteli uyku şart: Covid -19 ne-
deni ile tedaivi alan ve karantina 
sürecinde olan hastaların strese 
ve günlük hayatlarının değişme-
sine bağlı uyku düzenleri bozula-
biliyor. İyi bir bağışıklığın önem-
li parçalarından biri iyi bir uyku 
çekmek. İyi bir uyku için yatma-
dan 3-4 saat önce ana yemeğini-
zi yemiş olun, yatmadan hemen 
önce kafein içeren kahve ve çaylar 
tüketmeyin, uyumakta zorlanı-

Hızla iyileşmek için: 
Covid-19 pozitif hastalara 

beslenme önerileri!
yorsanız melisa, papatya gibi sa-
kinleştirici çaylardan faydalana-
bilirsiniz.

-Her gün C vitamini içeren gıdala-
ra yer verin: C vitamini, hücrelerin 
oksidatif hasara karşı korunma-
sında rol oynar. C vitamininden en 
zengin gıdalar kırmızı biber, bro-
koli, yeşil biber, koyu yeşil yap-
raklı sebzeler, domates ve turunç-
gillerdir. C vitamini vücutta depo 
edilmediği için her gün beslen-
me tedavisinde C vitamini içeren 
gıdalara yer verilmelidir; ancak C 

vitamini havadaki oksijenle tep-
kimeye girdiği için vitamin aktivi-
tesini bir miktar kaybedebilir. Bu 
nedenle C vitamini içeren gıdalar 
taze tüketilmeli veya çok kısa bir 
süre için ısı işlemi uygulanmalı-
dır. Eğer C vitamini içeren gıdalar 
soyulacaksa veya suyu çıkarıla-
caksa fazla bekletmeden tüketi-
mi sağlanmalıdır.

-Omega 3 desteği önemli: Omega 
3 tüketimi bağışıklık sistemini-
zi güçlendirirken, sonbahar dep-
resyonuna karşı da sizi korur. 
Haftada 2-3 kere balık tüketilmeli 
ve her gün herhangi bir ara öğü-
nünüzde 2-3 tam ceviz yemelisi-
niz.

-Her  gün 1  bardak kef i r: 
Probiotiklerin güçlendirici etki-
sinden faydalanın. Kefir ve tur-
şu gibi probiotik içeren gıdalara 
beslenmenizde yer verin, özelik-
le probiotiklerden zenginleştil-
miş ürünler, evde probiotik ile 
zenginleştirilerek mayalanmış 
yoğurtlar tercih edebilirsiniz, 
bunlar bağışıklık sisteminizin 
güçlenmesine destek olur, sindi-
rim sisteminizi rahatlatır.

-Koronavirüse karşı besin hij-
yeni: Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi (European Food Safety 
Authority (EFSA)) Covid-19’un 
besinlerle bulaştığına dair bir 
kanıt olmadığını bildirmiş olası-
na rağmen besin hijyenini sağla-
mak için çiğ besinleri çok iyi yı-
kayıp tüketmeye, çiğ ve pişmiş 
besinleri ayrı yerlerde muhafaza 
etmeye dikkat edilmelidir. Covid 
ile ilgili çalışmalar virüsün yü-
zeylerde bir süre yaşayabildiğini 
göstermekte olup yine de taze alı-
nan çiğ sebze ve meyveleri bir sü-
re bekletip tüketmek daha iyi bir 
tercih olabilir.

-Pişirme yöntemlerine dikkat: 
Kızartma, kavurma gibi yağda pi-
şirme yöntemlerinden uzak du-
rulmalı; fırınlama, buharda pi-
şirme gibi hafif yöntemler tercih 
edilmeli.

-Çok tuzlu ve hazır gıda tüketi-
minden kaçının: Bu dönemde ha-
zır ve tuz içeriği yüksek konserve 
gıda tüketimi artabiliyor. Çok tuz-
lu besin tüketiminden kaçının.

-Her gün 1 avuç kabuklu yemiş: 
Kavrulmamış badem, fındık, ce-
viz gibi yağlı tohumlar içerdi-
ği vitamin, mineraller ve yararlı 
yağlar sayesinde bağışıklığı des-
tekler.

-Haftada 2-3 kere kurubaklagil-
lere yer verin: Yüksek protein, lif 
ve vitamin içeriği ile kurubakla-
giller hastalık döneminde iyileş-
menize destek olur. Yeşil merci-
mek, nohut, fasulye, barbunya 
gibi gıdalar uzun sürede pişme-
sine rağmen fazlasını paketleyip 
buzluğa atabileceğiniz sonrasın-
da çözdürdükten sonra tekrar ra-
hatlıkla tüketebileceğiz besin de-
ğeri çok yüksek gıdalar arasında 
yer alır.

-Her  gün 1  diş  sarımsak: 

Bağışıklık sistemini güçlendi-
ren en önemli sebzelerden biri 
sarımsak. Sarımsak, insan sağlı-
ğı açısından çok önemli bir yere 
sahip olan allisin bileşiğini içe-
riyor; hem soğuk algınlığı ve gri-
bal enfeksiyonlara karşı korun-
mada hem de tedavi süresinde 
hızlıca iyileşmeye katkı sağlıyor. 
Sarımsağın içindeki etken mad-
deden 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, salata-
larınıza, yoğurdunuza bir diş sa-
rımsak eklemeyi ihmal etmeyin.

-Pişirme yöntemlerine dikkat: 
Kızartma, kavurma gibi yağda pi-
şirme yöntemlerinden uzak du-
rulmalı; fırınlama, buharda pi-
şirme gibi hafif yöntemler tercih 
edilmeli.
-Çok tuzlu ve hazır gıda tüketi-
minden kaçının: Bu dönemde ha-
zır ve tuz içeriği yüksek konserve 
gıda tüketimi artabiliyor. Çok tuz-
lu besin tüketiminden kaçının.
-Ev içinde hareketi arttırın: 
Hareketsiz yaşam bağışıklık sis-
teminin de olumsuz etkilenme-
sine neden oluyor, evde küçük 
küçük egzersizler yapmak gere-
kiyor.

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 bes-
lenmeli? Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, evde ko-
ronavirüs tedavisi gören kişilere tıbbi tedavilerini 

desteklemek için tavsiyeler verdi.
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   bana 
bak!

Kendine
 bak,

Daha önceden 
önemliydi,
su anda 
çok daha 
önemli!

Fiziksel teması azaltın

En az 2 m mesafe bırakın 

FFP2 maske takın

Ortamı düzenli olarak havalandırın

bu dönemi basarılı bir sekilde 
atlatacağız.

Bu basit koruyucu önlemler, önceki virüs varyantından 
çok daha bulasıcı olan yeni virüs mutasyonlarına karsı 
da koruma sağlar.

Sayet hepimiz bu koruyucu önlemlere uyarsak,

Koruyucu önlemlerle ilgili tüm bilgiler için su adresi 
ziyaret edin: oesterreich.gv.at

ADVERTO
RIAL/ILAN


