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Ludwig; “Tablo çok 
rahatsız edici”

Başbakan Kurz;  
“Beni bunlar 
tisindiriyor” 
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VİYANA- Viyana’da cumar-
tesi günü gerçekleştirilen 
anti-korona gösterisinin 

ardından ceza yağmuru yağdı. 
FFP2 maske zorunluluğu ve as-
gari mesafe kuralına uyulma-
ması nedeniyle 42 tutuklama, 

60 adli suçlama ve 3.000’den 
fazla idari para cezası uygulan-
dı. Çok sayıda bıçak ele geçirildi 
ve dört polis yaralandı. Ayrıca 
polisten edinilen bilgiye göre, 
demo kaosçuları Viyana’daki 
bir sigorta şirketinin genel mer-
kezine bile baskın yaptı ve bir 
adamı yaraladı.

“Aşırı sağcı faaliyetleri 
içermesi kabul edile-

mez”

Yasaklara uyulmaması bir de 
üzerine çıkan ayaklanmalar 
tüm çevrelerden sert tepkile-
re neden oldu. Pazartesi günü 
olaylar hakkında açıklama ya-
pan Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig, yaşananları kı-
nadı, ayrıca daha kötü olayların 
önüne geçen polis teşkilatına da 
teşekkür etti. Twitter’dan yayın-
ladığı bir gönderide, başkentte-
ki polis eksikliğine de dem vu-
rarak, „Cumartesi günkü isyan, 
mümkün olan en güçlü şekilde 
kınanacak. @LPDWien sayesin-
de daha kötü şeyler önlenebildi“ 
dedi.

 „Tablo çok rahatsız edici.” söz-
leriyle gösterilerdeki taşkınlık-
ları kınayan Ludwig, “Bu gös-
terilerin aşırı sağcı faaliyetleri 

içermesi de kabul edilemez” di-
yerek İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan ağır cezalandırılmaları ge-
rektiğini belirtti.

Kurz: „ Beni bunlar tik-
sindiriyor“

ÖVP cephesinden de eski ortak-
larına çok sert tepkiler geldi; 
ÖVP Genel Sekreteri Axel Melc-
hior, „Kickl’in aşırı sağcılarla 
ittifakı, hukukun üstünlüğünü 
ve Avusturyalıların sağlığını 
ve güvenliğini tehlikeye atıyor“ 
dedi.

Başbakan Sebastian Kurz ise 
gösterilerin, ayaklanmalara ve 
anti-Semitik eylemlere yol aç-
masını, „Sieg Heil“ çığlıkları da 
dahil olmak üzere „kabul edi-
lemez“ bulduğunu dile getirdi. 
Hatta daha da ileri giderek tep-
kisini „Bu beni tiksindiriyor“ 
sözleriyle ifade etti. (yenivatan.
at)

Anti-Korona demolara sert 
tepki: Ludwig; “Tablo çok 

rahatsız edici”- Kurz; 
“Beni bunlar tiksindiriyor”

Cumartesi günü koro-
na önlemlerine karşı 

yapılan gösterilerdeki 
ayaklanmaların ardın-

dan Viyana Belediye 
Başkanı Michael Ludwig 

ve Başbakan Sebastian 
Kurz çok sert konuştu. 

FPÖ’nün de gösterilerde 
boy göstermesi partidaş-

ları tarafından kınandı; 
ÖVP, Mavi kulüp patro-
nu Herbert Kickl'i istifa 

etmeye çağırdı, Kurz ise 
keskin bir şekilde eleş-

tirdi.
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Avusturya´da yaşayan ve 
nüfusu son altmış yılda 
400 binden fazla insana 

ulaşan Türkiye göçmenleri, adeta 
yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse 
sakal konumunda korona zamanı-
nı geçirmeye çalışıyor. Bir yandan 
Türkiye’deki yakın aile, akrabala-
rı ne oldu stresi, diğer yandan da 
Avusturya’yı maddi ve manevi an-
lamda adeta kavuran Korona krizi.
Almanca dilini Avusturya’da ne 
yazık ki bugüne kadar iyi öğrene-
memiş ve Almanca basınını takip 
edemeyen, takip etse bile tam an-
lamayan insanlarımızın derdine 
mesela Viyana Belediyesi, Türkçe 
dilinde bilgiler vererek koşuyor 
mu? 
Avusturya hükümeti, Türkçe dilin-
de acil zamanlarda Korona hak-
kında bilgi sunuyor mu? 
Bunun cevabı; evet. Sunuyor. Ama 
Türkçe konuşan insanlarımıza 
ulaşmakta çok zorluk çekiyor. Bu 
görevi yerine getirmek için kuru-
lan Sivil Toplum Örgütleri’nin ço-
ğu Almanca diline vakıf değil ve 
kendi dar çevreleri dışında bil-
gi paylaşma konusunda yararla-
rı yok. 
Bu konuda iyi çalışan, bilgilen-

diren derneklerimiz ve insanları-
mız var. Hepsine teşekkür etmek 
bir borç. 
Bundan sonra bu kişileri ve der-
nekleri kamuoyuna duyuracağız. 
Yeni Vatan Gazetesi, Korona kri-
zi çıktığından bu yana 8. özel ko-
rona sayısını, kamuoyuna Türkçe 
dilinde aylık olarak posta yoluyla 
direkt evlerine veya dağıtım nok-
talarından ulaştırırken, özellikle 
Sosyal Medya’da da Avusturya’da 
vuku bulan olayları günlük ve de-
vamlı olarak Türkçe dilinde duyur-
maya devam ediyor. 
Malın zekâtı olduğu gibi, bilginin 
de zekâtı vardır. Yüzün zekâtı te-
bessüm, kalbin gıdası ve zekâtı ise 
sevgi, ilim ve bilgiyi öğretmek ve 
paylaşmaktır. 
Korona zamanında doğru ve 
emin bilgilerimizi paylaşalım. 
Bunlardan biri de mesela Korona 
aşısından korkmamak gerektiği-
dir. 
Mutlaka devletin ilgili yerleri ile 
iletişime geçerek sıraya girelim. 
Özellikle şeker, yüksek tansiyon 
ve kalp hastası olan insanlara ön-
celik tanınıyor. 
Bunu yetkililere bildirelim.  
Hayatımız korona öncesi “K.Ö” ve 
korana sonrası “K.S” diye ikiye ay-
rıldı. Bunu kabul ederek yaşamı-
mızı düzenleyelim.  
Yeni Vatan Gazetesi olarak Mart 
2021 sayımızda sizleri kucaklar-
ken, “Moralimizi bozmayalım, 
yüzümüzü asmayalım, insanlara 
güler yüzlü yaklaşalım.” diyerek 
sevgi ve hürmetlerimizi sunarız. 

Moralimizi bozmayalım, 
yüzümüzü asmayalım

Birol Kılıç



 Mart 2021 – SAYI 233        422 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA- Okullarda uzak-
tan eğitim, salgının sona 
ermesinden sonra da öğ-

renme unsuru olmaya devam ede-
cek. ÖVP Eğitim Bakanı Heinz 
Faßmann, “Yüz yüze eğitim ile 
uzaktan eğitimin bir araya gel-
mesiyle genel hatları oluşturulan 
Hibrit Eğitim Sistemi’ne geçile-
cek.” dedi. Harmanlanmış öğren-
me olarak da bilinen Hibrit Eğitim 
Modeli’nde, uzaktan eğitime ek 
olarak yüz yüze ders alma imkânı 
da sağlanıyor. 
2020’nin kolay bir yıl olmadığı-
nı yine de ellerinden gelenin en 
iyisini başardıklarını söyleyen   

Faßmann, “Ama en iyisini yapmak 
zorundayız. Elbette, birkaç sıkın-
tılı durum ve bazı talihsiz uygula-
malar da oldu. Ama dönüp geriye 
baktığımda kızgın değilim.” şek-
linde öz eleştiride bulundu.
Sınıf geçme kuralları henüz belir-
lenmedi
Koronavirüs nedeniyle 2020/21 yı-
lında sınıf geçme ile ilgili bir ön-
ceki öğretim yılında olduğu gibi 
benzer düzenlemelerin olup ol-
mayacağı ise henüz belirlenmedi. 
Normalde karnede sadece bir beş 
ile ya da iki veya daha fazla ba-
şarısızlık olsa bile, Öğretmenler 
Kurulu kabul ederse, tekrar sınav 

yapılmadan bir üst sınıfa geçilebi-
liyor.
Eğitim Bakanı, bu düzenlemeyle 
ilgili güzel deneyimlere sahip ol-
duklarını söyledi, ancak bu dü-
zenlemenin bu yıl için de geçerli 
olup olmayacağının henüz belir-
lenmediğini ifade etti.
Yaz okulları geliştirilecek, daha 
fazla ek destek sağlanacak
Yaz okullarının genişletileceğini, 
Almanca dışında matematik ve 
fen derslerinin de müfredata ek-
leneceğini bildiren Faßmann, an-
cak süreyi iki haftadan daha fazla 
uzatmayı düşünmediklerini özel-
likle vurgulayarak “Dinlenmek 

de sosyal bir ihtiyaç.“ açıklama-
sını yaptı.
Bu düzenlemeyle birlikte yaz 
okullarında, 2021’den itibaren, 
Almancaya ek olarak matematik 
dersleri ve ilköğretimde genel fen 
dersleri de verilecek. Ayrıca öğren-
ci sayısı ikiye katlanarak 50.000’e 
çıkarılacak ve tabii ki tüm bunlar 
için eğitime ayrılan yatırım artırı-
lacak. Faßmann, yaz okullarına 
katılma zorunluluğunun da olma-
yacağını açıkladı. Evde başlangıç   
koşulları kötü olan veya öğren-
me gecikmeleri birikmiş olanla-
ra odaklanmak istediklerini ifa-
de eden Bakan ayrıca, “ ’Bu geride 
bırakılanlar için’ derken öğrenciyi 
damgalamak da gerekmiyor.” vur-
gusu yaptı.
“Almanca Destek Sınıfları dil eğiti-
mine katkı sağlamıyor”
Almanca destek sınıflarındaki öğ-
rencilerin MIKA-D dil seviyesi de-
ğerlendirmelerini ne zaman ya-
pacaklarına dair de henüz karar 
verilmediği bildirildi.  Faßmann 
ayrıca, Viyana Üniversitesi’ndeki 
bilim insanları tarafından yakın 
zamanda yayımlanan bir araştır-
madan metodolojik olarak mem-
nun olmadığını ifade etti. Yapılan 
ankete katılan yaklaşık 1.300 öğ-
retmenin yüzde 80’inin, yabancı 
kökenli çocukların, Avusturyalı 
ya da Almancayı daha iyi konuşan 
çocuklardan ayrı bir sınıfta dil eği-
timi almalarının, Almancalarının 
gelişimine ciddi oranda katkı sağ-
lamadığına dikkati çektiği belirtil-
di. Bu temsili bir soruşturma de-
ğildi, herkesin rapor verebileceği 
bir araştırmaydı. Ve ilginç bir şe-
kilde, örneklemede Almanca tak-
viye sınıflarının yalnızca altıda bi-
ri temsil edildi.

Eğitim Bakanı Faßman: "Yaz 
okullarımız ek destek ile 

gelitirilerek devam edecek."
Eğitim Bakanı Heinz Faßmann (ÖVP), uzaktan eğitimin korona salgını bittikten sonra da 

devam edeceğini açıkladı. Salgının, güçlü bir dinamizmi tetiklediğini belirten Faßmann, 2021 
sonbaharında, beşinci ve altıncı sınıfa kadar öğrencilere verilecek dijital cihazlarla, öğrenci-

lerin dijitalleşme döneminden yararlanarak eğitimlerine devam edeceklerini tekrar etti.

© Bild: APA/Helmut Fohringer
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Viyana- Tüm dünyayı etkisi 
altına alan Korona salgını-
nın sağlık üzerindeki etki-

lerine çare bulunsa da bir gerçek 
var ki ekonomi üzerindeki etki-

leri uzunca bir süre hissedilecek. 
Ülkelerin ekonomileri yanı sıra bi-
reysel olarak da çoğu insanı dar-
boğaza sokan Korona krizine kar-
şı, hükümetler çeşitli yardım ve 

destek paketleri sunmaya devam 
etmekte ve salgının önüne geçil-
medikçe bu düzenlemeler de uza-
tılmaktadır.

Bu bağlamda, korona krizinin, 
Avusturya halkını ekonomik ola-
rak çok sert vurduğunu söyleyen 
Adalet Bakanı Alma Zadic de bu 
süreçte kiracıların korunmasını 

Yeni düzenleme ile 
kira borçlarının 
ödenmesi için 
verilen süre uzatıldı
Korona krizi nedeniyle mali sıkıntı yaşayan birçok kişi-
nin, kira ödemekte zorlandıklarını dile getiren Adalet 
Bakanı Alma Zadic (Yeşiller), çarşamba günü yaptığı 
açıklamada, “Kiracı Koruması” düzenlemesinin Mart 
ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Bu düzenleme 
ile kiracılar tahliyeye karşı da korunacak ve bu 2022'ye 
kadar devam edecek.

ADVERTO
RIAL/ILAN
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VİYANA- Başbakan Yardımcısı 
Werner Kogler (Yeşiller) an-
laşma hakkında „Birçoğu 

için, aylık sabit maliyetlerin en bü-
yük kısmını kira oluşturuyor. Artış, 
özellikle Korona krizinde mali ka-
yıplarla mücadele eden insanlar 
için bir yük olabilir.“ diyerek, ertele-
menin bu zorlu zamanlarda insanla-
ra iyi geleceğine inandığını söyledi.

ÖVP Kulüp Başkanı August 

Wöginger ise bu ertelemenin va-
tandaşlar için önemli bir rahatla-
ma sağlayacağını ifade etti.

„Memnuniyet verici ama 
yeterli değil“

Muhalefet ise hükümetin bu adı-
mından oldukça memnun ol-
duklarını dile getirdi. Bu kara-
rın zaten son haftalarda Sosyal 
Demokratların temel talebi oldu-

ğunu belirten SPÖ lideri Pamela 
Rendi-Wagner, Federal Hükümetin 
bu projesinin SPÖ tarafından des-
tekleneceğini söyledi.

Ayrıca, Rendi-Wagner, salgının ar-
dından bir başka rahatlama önle-
mi olarak, yalnızca işsizlik yardım-
larında artış talebini yinelemekle 
kalmadı, aynı zamanda uzun süre-
li işsizlere yeniden iş ve umut veri-
lebilecek olan “Aktion 40,000” pro-

jesinden de bahsetti.

FPÖ’nün Bina Sözcüsü Philipp 
Schrangl ise kira artışlarının askı-
ya alınması kararını, „Memnuniyet 
verici ama yeterli değil“ sözleriyle 
yorumlayarak, şu anda ihtiyaç du-
yulan şeyin, uygun fiyatlı yaşamı 
ve „şeffaf kiracıya“ karşı etkili ön-
lemleri teşvik edecek olan „gerçek-
ten işlevsel bir konut bankası“ ola-
cağını ifade etti. (yenivatan.at)

Kira fiyatlarının otomatik olarak enflasyona ayarlanması, 
Korona nedeniyle bu yıl askıya alındı, artışlar 2022'ye ertelen-
di. Hükümet ve muhalefet, bu ertelemenin ülkedeki insanları 
rahatlatması gerektiği noktasında ortak bir paydada buluştu, 
ancak SPÖ ve FPÖ sadece bunun yeterli olmadığı daha başka 

yardımların da yapılması gerektiği talebini yineledi.

sağlayacak olan kiracı koruması 
ve kira borçlarının ödenmesinde 
kolaylık sağlanması adına yapı-
lan düzenlemenin uzatılması için 
harekete geçti.

Gelir kaybının, kiracıların “ken-
di kusuru olmaksızın” ödemele-
rini geciktirmelerine neden ola-
bileceğini dile getiren Adalet 
Bakanı, hemen önlem alınması 
gerektiğini belirterek, „Bu neden-
le, Koronanın neden olduğu ba-
har dönemi kira borçlarının, da-
ha uzun sürede geri ödenmesini 
mümkün kılıyoruz.“ sözleriyle du-
rumu ifade etti.

Geri ödeme süresi üç ay 
uzatıldı

İlk düzenlemede, birikmiş borçla-
rın ödenmesi için verilen süre 31 
Aralık 2020 idi. Zadic yaptığı bir 
açıklamayla, 1 Nisan- 30 Haziran 
2020 tarihleri   arasında korona-
virüs nedeniyle gelir kaybı yaşa-

yan ve bu nedenle daire kiraları-
nı ödemekte zorluk çekenlerin, 
yeni düzenleme ile artık borçların 
ödenmesi için 31 Mart 2021’e kadar 
süreleri olduğunu duyurdu.

Genişletilmiş düzenlemeler tüm 
konut kiralamaları için geçerli 
olmalı diyen Zadic, yaptığı yazı-
lı açıklamada, „Kendi hatası ol-
maksızın birinin kapının dışına 
atılmasına izin vermiyoruz, çün-
kü bir çatı altında yaşamak temel 
bir haktır.“ diyerek düzenlemeyi 
savundu.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlik-
te kiracılar tahliyeye karşı da ko-
runacak. Bahardan kaynaklanan 
kira borçları, özellikle kiracıların 
30 Haziran 2022 tarihine kadar ev-
lerini kaybetmelerine yol açma-
yacak, böylece onlara yeni bir yer 
bulmaları için daha fazla zaman 
verilecek. Tahliyeler yalnızca is-
tisnai durumlarda yapılabilecek. 
(yenivatan.at)

Kira artışları ertelendi: 
SPÖ ve FPÖ yardımların daha 

da artırılmasını talep etti
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LO N D R A / E D I N B U R G H /
WALTHAM- “Salgında belir-
leyici bir dönüm noktası ola-

bilir” sözleriyle umut vaat eden bu 
araştırmaya göre, kullanılan aşılar 
sadece hastalıkları değil, aynı za-
manda Sars-CoV-2 enfeksiyonunu 
da önlüyorsa, büyük çaplı aşılama 
kampanyaları ile virüs hızla durdu-
rulabilir. Yayımlanan ilk veriler ce-
saret verici; İngiliz verilerinin ana-
lizine göre, Biontech ve Pfizer’den 
gelen aşı, koronavirüs enfeksiyo-
nunu zaten önlüyor.

İngiliz sağlık otoritesine (Public 
Health England) göre, henüz aşı 
yapılmamış bir kişiyle kıyaslandı-
ğında, planlanan iki dozun ilkin-
den sonra enfeksiyon riski yakla-
şık yüzde 70, ikincisinden sonra 
ise yaklaşık yüzde 85 azaldı. “Bu, 

aşının virüsün bulaşmasını dur-
durmaya da yardımcı olabileceği-
ni, çünkü kişi enfekte değilse vi-
rüsü geçiremeyeceği anlamına 
geliyor” denildi ancak bu sonu-
cun bağımsız uzmanlar tarafın-
dan doğrulanan veriler olmadığı 
da özellikle belirtildi. Sağlık sek-
töründen yaklaşık 40.000 çalı-
şandan oluşan bir grup için semp-
tomlar, yayılmalar ve kan serumu 
örnekleriyle ilgili anketlerin dü-
zenli olarak analiz edildiği „Siren“ 
çalışması sonucundaki değerlere 
geri dönüldü.

“Sadece bir ön rapor, 
bilimsel olarak güvenilir 

değil!”

Hafta sonu, İsrail Sağlık Bakanlığı 
ile Biontech ve Pfizer’in daha ön-
ce yayınlanmamış bir yayınının so-
nuçlarına göre, aşının Sars-CoV-2 
ile enfeksiyonları önlemede “ol-
dukça etkili” olduğu öğrenildi. Bu 
nedenle, tam aşı korumasına sahip 
kişilerdeki, Korona testinin pozitif 
çıkma oranı, aşı yaptırmamış olan-
lara göre daha düşüktü. Araştırma 
uzmanları bu oranı yüzde 89,4’lük 
olarak açıkladılar. Ancak yetkililer 
yine de yaklaşımlarının etkisinin 
fazla tahmin edilmiş olabileceğini 
belirterek, bulguların bilimsel bir 
önemi olmadığı konusunda uyarı-
da bulundu. Ayrıca uzmanlar da bu 

değerin şu an için güvenilir olduğu-
nu düşünmediklerini belirtti.

Bazı raporların öne sürdüğünün 
aksine, İsrail Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yapılan yayın bilimsel 
bir çalışma değil, sadece bir ön ra-
pordu ama yine de her bilgiyi içe-
riyordu. Buna göre, bir kişi ikinci 
doz Pfizer Aşısını korumalı olarak 
aldıktan iki hafta sonra neredey-
se yüzde 96 etkinlikle enfeksiyona 
karşı korunmuş oluyor.

Daha ileri analizler, gelecekte, şu 
anda kullanılan aşıların virüsün 
bulaşmasını önemli ölçüde azalt-
tığını doğrularsa, devam eden aşı-
lama kampanyaları ile salgın etkili 
bir şekilde yavaşlatılabilir ve nüfu-
sun büyük kesimleri de olabildiğin-
ce daha hızlı aşılanır.

Astrazeneca, hastanede 
kalma riskini yüzde 94 

oranında azaltmayı 
hedefliyor

Şimdiye kadar, AB’de onaylanan üç 
aşının, koronavirüse karşı ne kadar 
iyi koruduklarına ilişkin güvenilir 
veriler elde edildiği açıklandı.

Birkaç İskoç üniversitesi ve İskoçya 
halk sağlığı otoritesi tarafın-
dan yapılan bir başka çalışma ise 
Astrazeneca’nın hazırladığı iki aşı-

dan ilkinin Covid-19 için hastane-
ye yatma riskini yüzde 94 oranın-
da azalttığını gösteriyor. Değerler, 
ilk dozu aldıktan sonraki dördün-
cü hafta için geçerli.

İskoçya Koronavirüs Halk Sağlığı 
Müdürü Jim McMenamin, İskoç 
nüfusu genelinde tek bir aşı do-
zundan sonra hastaneye yatma ris-
kinin azaldığını belirtti.

İlk kez aşı yaptıranların hastaneye 
başvurularının, henüz aşılanma-
mış kişilere göre yüzde kaç oranın-
da daha az olduğu karşılaştırılan 
ancak henüz bir uzman dergisinde 
yayımlanmayan araştırma için bi-
lim adamları, neredeyse tüm İskoç 
nüfusuna yakın 5,4 milyon kişiden 
gelen verileri kullandı. 8 Aralık- 15 
Şubat arasındaki süre zarfında, 
İskoçya’da 1.14 milyon doz aşı uy-
gulanmıştı.

Moderna aşısı da yüksek 
bir etki düzeyine sahip  

30 Aralık’ta New England Journal 
of Medicine’de yayımlanan bir 
Amerikan araştırmasına göre ise 
ABD aşısı Moderna da çok yüksek 
bir etki düzeyine sahip olarak dere-
celendirildi. 18 yaş ve üstü 30.420 
kişiyle yapılan test çalışmasında, 
aşının etkisi, tamamlandıktan son-
ra yüzde 94 olarak belirlendi.

Salgınla mücadelede umut veren veriler: 

Aşılar işe yaradı!
Biontech/Pfizer, 

Astrazeneca, 
Moderna… İlk veriler 

umut verici. İngiliz 
verilerinin analizi-

ne göre, Biontech ve 
Pfizer'den gelen aşı, 

koronavirüs enfek-
siyonunu önlüyor. 

İskoçya'da yapı-
lan bir çalışma ise 

Astrazeneca'nın hazır-
ladığı iki aşıdan ilki-

nin Covid-19 için has-
taneye yatma riskini 

yüzde 94 oranında 
azalttığını gösteriyor. 
Bir Amerikan araştır-
masına göre ise ABD 

aşısı Moderna da çok 
yüksek bir etki 

düzeyine sahip olarak 
derecelendirildi.



FFP2 maske  

takın.

İki metre  

mesafeyi koruyun.

Her üç günde 

bir test yapın.

123
Lütfen kendinizi ve baskalarını korumaya devam  
edin ve kendinize düzenli olarak test yapın. 
Test sokaklarında, eczanelerde, iste veya evde,  
hiç fark etmez!  

Ancak lütfen unutmayın: Negatif çıkan test 
sonucu yalnızca anlık bir kayıttır ve  
enfeksiyona karsı koruma sağlamaz. 
 
Daha fazla bilgi için su adresi ziyaret edin: oesterreich.gv.at 

   bana 
bak!

Kendine
 bak,

ADVERTO
RIAL/ILAN
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FFP2 Maske 
takmayı reddeden 
öğretmenler işten 

çıkarıldı!
Yeni Taksi 

Tarifesi: Telefon 
ve uygulama ile 
artık daha ucuz!

VİYANA- Federal eyalet-
lerdeki hemen hemen 
her eğitim departmanı, 

sınıflarda maske zorunluluğuna 
uymayı reddeden eğitimcilere 
karşı başlatılan disiplin soruş-
turmalarını inceliyor.

Yakın zamanda Yukarı Avus-
turya eyaleti Freistadt bölge-
sinde bir öğretmen aleyhinde 
başlatılan soruşturma halen 
devam ediyor. Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne göre „maske tak-
mamak“, „görev ihlali“ anlamı-
na geliyor.

Maske takmayı 
reddettiler, meslekten 

atıldılar

Vorarlberg’de ise soruşturmanın 
da ötesine geçildi, iki öğretmen 
mesleğinden oldu. ORF’ye göre 
sınıfta FFP2 maskesi takmayı 
reddeden iki öğretmen sınıfla-

rından ve mesleklerinden atıldı. 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan söz konusu öğretmenlerin, 
öğretime devam etmelerinin 
„imkânsız“ olduğu söylendi. 
Personel temsilcileri ise işten 
çıkarmaların nasıl engellenebi-
leceği konusunda çaresiz.

Öğretmenler için de test 
zorunluluğu geliyor

Öğretim görevlileri, anaokulu 
öğretmenleri ve memurlar şim-
diye kadar korona testi yaptır-
mak ya da çalışırken bir FFP2 
maskesi takmak konusunda 
seçme şansına sahipti. Ancak 
kanunda yapılan bir değişiklik, 
çok sayıda müşteri teması olan 
profesyonel gruplara da test zo-
runluluğunu getirdi. Artık öğ-
retmenler, anaokulu öğretmen-
leri ve memurların gelecekte 
Korona virüsü için test edilmesi 
gerekecek. (yenivatan.at)

VİYANA- Taksi yasasında 
yapılacak olan reform, 
1 Mart’tan itibaren fiyat 

aralıklarında da reform yapılma-
sını gerektirecek. Viyana Şehir 
Meclis Üyesi Peter Hanke, sosyal 
ortaklarla Uber&Co. için yasal 
güvenlik de sağlayacak yeni tari-
feler konusunda anlaştı.

Bu taksi tarifeleri 1 Mart’tan 
itibaren Viyanalılar için geçerli 
olacak:

Grundtarif Tag: 3,40 €
Grundtarif Nacht: 3,80 €
Streckentarif 1-5km: 0,80 €
Streckentarif ›5km: 0,50 €
Zeittarif: 0,50 €
Bu tarifeler, sokakta bir taksi 
çağırdığınızda veya bir durak-
tan bindiğinizde geçerli olacak.

Uygulama veya telefon tarifesi 
daha uygun

Seyahatini Uber gibi bir uygu-
lama aracılığıyla veya Funkta-
xi üzerinden telefonla sipariş 
eden herkes, yüzde 20 yukarı 
veya aşağı değişebilen sabit bir 
fiyat üzerinde anlaşabilecek. 
Uber ve Taxi 40100 bu alt sınırı 
aşmak istiyor.

Taxi 40100 patronu Crhistian 
Hödl ise her durumda kazanan-
ların müşteriler olduğunu söy-
leyerek, „Bu, örneğin Opera Ba-
losu gecesi gibi fahiş tarifelere 
gelecekte artık izin verilmediği, 
herkesin adil kurallara uyması 
gerektiği anlamına geliyor.“ 
ifadelerini kullandı. (yeniva-
tan.at)

Vorarlberg'de görev yapan iki öğretmen, 
sınıf içerisinde FFP2 Maske takmayı red-
dettikleri için sınıftan atıldı yetmedi işle-
rini kaybetti. Eğitim personellerine uygu-
lanan maske ve test zorunluluğunda işten 
çıkartmaların olması yeni bir tartışmayı 

başlattı.

Şehir ve sosyal ortaklar, Taksi ve Uber&Co. 
için yeni tarifeler konusunda anlaştı. 

Hayata geçirilecek olan reformla birlik-
te, telefon ve uygulama üzerinden alınan 
taksi hizmeti, taksi durağından yapılan 
yolculuklara nazaran daha ucuz olacak. 

Taxi 40100 patronu Crhistian Hödl, 
her durumda kazananların müşteriler 

olduğunu söyledi.
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WIEN. Der Präsident des 
Österreichischen Pres-
serats Dieter Henrich 

war zu Besuch beim Herausge-
ber der „Neuen Heimat Zeitung“ 
Birol Kilic und besprach mit ihm 
die Qualität und Quantität der 
Medienberichterstattung. Er fre-
ut sich über die neue Mitglieds-
chaft der „Yeni Vatan Gazetesi 
(„Neue Heimat Zeitung“), die 
seit 1999 als älteste und ständige 
österreichische Zeitung im Mig-
rantenbereich auf dem Markt 
besteht.

Die Yeni Vatan Gazetesi ( „ Neue 
Heimat Zeitung“) unterzeichnete 
Anfang Februar 2021 den Ehren-
kodex, sowie die Schiedsgericht
sbarkeitserklärung. Mit der Hin-
terlegung der entsprechenden 
Erklärung und Unterschriften 
verpflichtet sie sich dazu, die im 
Ehrenkodex enthaltenen publi-
zistischen Grundsätze zu beach-
ten und auszuführen.

Der Ehrenkodex bildet die 
Grundlage der Entscheidungen 
des Senates des Presserats und 
alle Entscheidungen werden 
vom Presserat veröffentlicht.

Der Präsident des Österreichisc-
hen Presserats  Henrich: „Wir 
freuen uns natürlich die „Neue 

Heimat Zeitung“-Yeni Vatan Ga-
zetesi mit an Bord begrüßen zu 
dürfen und laden natürlich alle 
beständigen österreichischen 
Migrantenzeitungen herzlich 
dazu ein, bei uns Mitglied zu 
werden. Dadurch kann ein Min-
deststandard an Qualität und 
Kontrolle garantiert werden und 
der hochwertige Journalismus 
wird gesichert. Das kommt nicht 
nur bei den Bürgerinnen und 
Bürgern sehr gut an, sondern 
auch bei den seriösen Koopera-
tionspartnern. Die Verpflichtung 
zu einem medienethischen Stan-
dard durch den Ehrenkodex ist 
ein wichtiges und gutes Signal.“

„Yeni Vatan Gazetesi („Neue 
Heimat Zeitung“)  Herausgeber 

Birol Kilic: „Wir freuen uns bei 
solch einem schätzenswerten 
Verein Mitglied sein zu dürfen. 
Unsere journalistische Selbs-
tkontrolle, die wir seit fast 22 
Jahren durchführen, wurde 
nun eigentlich mit der Mitgli-
edschaft beim Presserat ein-
fach gekrönt. Für uns war und 
ist es selbstverständlich, die 
Grundsätze des Ehrenkodex des 
Österreichischen Presserats zu 
verwirklichen und umzusetzen.“

www.presserat.at

www.yenivatan.at 

https://www.facebook.com/Ye-
niVatanGazetesi

Wie wichtig ist der Ehrenkodex? 
Neue Heimat Zeitung – 

Yeni Vatan wurde Mitglied im 
Österreichischen Presserat

Hoher Besuch bei der 
Yeni Vatan Gazetesi 

(„Neue Heimat 
Zeitung“)
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VİYANA – Durumla ilgi-
li olarak Viyana Belediye 
Başkanı Michael Ludwig 

(SPÖ), ‚Kovid-19 salgınının baş-
lamasıyla birlikte, ülkemizde-
ki halkın sağlığını korumak için 
benzeri görülmemiş güvenlik ön-
lemlerinin alınması gerekiyordu“ 
dedi. Ludwig ‘’Viyana’nın dünya-
daki diğer büyük şehirlerle karşı-
laştırıldığında bu kadar sağlıklı 
olması „şehrin çalışanları sayesin-
dedir. Çünkü onların kararlı, son 

derece yetkin ve her şeyden ön-
ce yorulmak bilmeyen çabalarıy-
la sevdiklerimize önemli katkılar 
sağlamışlardır ve bu şekilde şeh-
rimiz büyük hasardan kurtuldu“ 
şeklinde ifadelerde bulundu.

younion Başkanı Christian 
Meidlinger: „Krizin başlangıcın-
dan bu yana, Viyana’da çalışan-
lar için örnek sosyal ortaklık ön-
lemleri tasarlamak mümkün oldu. 
Kimsenin işi hakkında endişelen-

mesine gerek kalmadı ve hiç kim-
se kısa süreli çalışmanın neden 
olduğu gelir kaybı ile tehdit edil-
medi. Çalışanlar büyük başarıla-
rı ile şehrin korona bonusunu hak 

etti.“ dedi.
Öte yandan Meidlinger hükümeti, 
tüm duyuru ve vaatlere rağmen iş-
çileri ‘yağmur altında bırakmakla’ 
eleştirdi. (yenivatan.at)

Ludwig’den 
Viyanalı korona 

kahramanlarına 
prim sözü

Viyana belediyesi Kovid-19 hastaları ile çalışan 
işçilere prim ödeyeceğini duyurdu. Viyana bele-

diyesinin yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 4 
bin kişiye bir defaya mahsus olmak üzere 500 

avroluk bir prim ödeneceğini açıkladı.

BE R L İ N -  A l m a n y a 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
Ofisinden yapılan açık-

lamaya göre, Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier ta-
rafından 19 Mart’ta Bellevue 
S a r ay ı’n d a  d ü z e n l e n e c e k , 
Başbakan Angela Merkel’in de 
katılacağı törende, Türk bilim in-
sanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin’e 

Almanya’nın „Yıldızlı Büyük 
Liyakat Nişanı“ verilecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın bu 
yıl ilk kez yüz yüze vereceği liya-
kat nişanını, BioNTech’in kuru-
cularından araştırmacı çiftin ala-
cağına işaret edilen açıklamada, 
Türeci ve Şahin’in yorulmak bil-
meyen çabalarıyla korona salgı-

nının kontrol altına alınmasına 
kararlı bir katkı sağladıkları tıbbi 
araştırmalarına işaret edildi.

B i o N Te c h  a d l ı  b iyo te k n o -
loji  f irmasının iki  kurucu-
su,  koronavirüse karşı  ge -
liştirdikleri aşıyla büyük bir 
bilimsel başarıya imza atmışlardı. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan 

açıklamada, iki bilim insanının 
mRNA teknolojisinde dünya ça-
pında tanınan yetileri ve özverili 
çalışmaları sayesinde kısa bir za-
man dilimi içinde Covid-19’a kar-
şı aşıyı geliştirmeyi başardıkları 
ifade edildi. Türeci ve Şahin’in bu 
sayede koronavirüs pandemisiy-
le mücadeleye büyük katkı sağ-
ladıkları belirtildi. (yenivatan.at)

Almanya’dan  
liyakat nişanı

Koronavirüs aşısını geliştiren Alman 
biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu orta-

ğı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci 
Almanya'da liyakat nişanı ile 

onurlandırılacak.
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VİYANA- Korona krizi ne-
deniyle zor bir dönem-
den geçen vatandaşlar 

için hükümet mümkün oldu-
ğunca işlevsel yardım paketleri 
sunmaya çalışıyor hatta krizin 
halen devam etmesi nedeniyle 
hâlihazırda son bulması bek-
lenen birçok yardım da uzatı-
lıyor.

Bağımsız sigortalı serbest sa-
natçılara verilen 1.000 avroluk 
kilitlenme bonusunun Ocak ve 
Şubat ayları için yeniden talep 

edilebileceği de hükümet ta-
rafından açıklandı. SVS Geçiş 
Finansmanının bir parçası ola-
rak Kasım ve Aralık aylarında 
zaten var olan bu 1000 avroluk 
kilitlenme bonusunun, Ocak 
ve Şubat ayları için de tekrar-
lanacağını bildiren Devlet Sa-
nat ve Kültür Bakanı Andrea 
Mayer, bu bonus yardımın, 
SVS Geçiş Finansmanı veya 
WKO’nun Sıkıntı Fonu gibi 
mevcut yardım önlemlerine ek 
olarak alınabileceğini özellik-
le belirtti.

Bakan, „Mevcut yardım tedbir-
lerine ek olarak 1000 avroluk 
özel bir ödemeyle, bağımsız 
sigortalı serbest sanatçıların 
kilitlenme nedeniyle yaşa-
dıkları sıkıntıları hafifletmek 
istiyoruz“ sözleriyle birçok sa-
natçının başvurmaya devam 

edeceklerini umduğunu dile 
getirdi ayrıca serbest meslek 
sahibi sigorta çalışanlarına te-
şekkür etti.

Diğer destekler devam 
ediyor

Mayer, aylık 1.000 avro tuta-
rındaki bu yardımın, SVS Geçiş 
Finansmanı yoluyla yapılan 
yardımlardan bağımsız olarak 
devam ettiğini belirtti ve Ocak 
ayından bu yana sanatçılar için 
yapılan yardımlardan bahse-
derek, „15 Ocak 2021’den bu 
yana, sanatçılar 2021’in 1. çey-
reği için 3.000 avroluk ek bir 
dilim için başvurabiliyorlar. 
2. çeyrek için, 1 Nisan’dan iti-
baren 3.000 avroya tekrar baş-
vurabilecekler. Toplamda, SVS 
Geçiş Finansmanı sırasında 
yaklaşık 85 milyon avro öden-

di, buna 14 milyon avro kapat-
ma bonusu da dahil.” şeklinde 
bir açıklama yaptı. 
(yenivatan.at)

1.000 avroluk yeni 
kilitlenme bonusunu 

kimler alacak?

Bağımsız sigortalı 
serbest sanatçı-
ların kilitlenme 
nedeniyle yaşa-
dıkları sıkıntıları 
hafifletmek isteyen 
hükümet, pazartesi 
gününden itibaren 
Ocak ve Şubat ay-
ları için talep edile-
bilecek olan 1.000 
avroluk yeni bir 
kilitlenme bonusu 
verileceğini duyur-
du.

© Bild: APA/Roland Schlager
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Birol Kılıç

Immanuel KANT sadece Alman 
felsefesinin kurucu isimlerin-
den ve felsefe tarihini kendisin-
den sonraki dönemini belirleyici 
olarak etkilemiş bir isim değildir. 
Kant ayrıca ahlak, hak ve gerçek-
lerden sapmama felsefesinin ku-
rucuları arasında en önemli bir 
isimdir desek yanlış olmaz.

Kant, felsefedeki ilk ve temel mis-
yonunun bilimi temellendirmek, 
daha sonra da ahlakın ve dinin 
rasyonelliğini savunmak ve  oldu-
ğuna inanmıştır. Kant gerçeklerin 
pesindedir. Geliştirdiği metodun 
temeli ahlakın dünyada normlan-

ması formülüdür sanki. Kant özel-
likle tek tanrılı dinlerde Tanrı’nın 
yani görünmeyen, tutulmayan, 
koklanmayan, tasavvur edilme-
yen ama inanılan yaratıcının yer-
yüzünde suiistimaline yani din 
bezirgânlığa karşı Hristiyan ah-
lakından bahsetmiştir. Bu neden-
le transandantal epistemolojik 
idealizm diye bilinen kendi bil-
gi kuramını geliştirmiştir ve biz 
Müslümanlara aslında kapı ara-
lamıştır.

1724 yılında dünyaya ge-
len Kant, 1804 yılında 

80 yaşında iken hayatını 
kaybetmiştir.

Yaşamı boyunca yaptığı çalışma-
lar ile birçok eser  ve özlü sözler 
bırakmıştır.

Bu vesile ile Viyana´da 2024 yılın-
da Kant’ın 300. doğum yılını kut-
larken,  Neue Welt Verlag yayınevi 
olarak bizler de bu çorbada tuzu-
muz olsun diye bu eserin 3. baskı-
sını özel siparişleriyle 10 bin adet 
ile tekrar basmaktan gurur duyu-
yoruz.

Kant Müslümanlar ve Türkler ile 
ilgilenmiş midir? İlgilenmiş ise 
acaba bu ilgilenme olumlu mu-
dur? Bu iki sorunun cevabı,  yap-
tığımız araştırmalar sonucu ola-
rak; iki kere evettir.

Yayınevimizin Kant ile ilgili bu 
ikinci eseri olması tesadüf de-
ğildir. Kant ile ilgili birinci ese-
rimiz olan „Kant´s Wanderung 
über das Nebelmeer“ aslında 
Kant´ın 1781’de yayımladığı „Salt 
Aklın eleştirisi“ ( Kritik der reinen 
Vernunft) adlı eseri üzerinden  bi-
razda Müslümanlara bakışını an-
latmıştık.

„Kant Türkçe pişiriyor“  („Kant 
kocht türkisch“) adı ile tercüme 
edebileceğimiz  bu ikinci eserimi-
zin üçüncü baskısı yine fazla de-
rinlere inmeden sadece doğu ba-
tı arasında köprü kurmak amaçlı 
Kant sever ve meraklılarına hem 
Kant´ı hatırlatmak hem de Türk 
mutfağını  ve kültürünü detayları 
ile tanıtmaktır. Kant’ın ünlü öğle 
yemeklerini ve nedenlerini dün-
ya biliyor…

İşte bizler bu öğle yemeklerinde 
doğudan yani Osmanlı Türk top-
raklarından onun masasına ge-
len ürünleri de dikkate alarak 
bir gönül köprüsü kurarken ayrı-
ca 2024´e yani onun doğumunun  
man kalmışken, kendisine ikinci 
kez teşekkür etmek istedik.

Aş ağ ı d a  k i t ab ı n  P D F ´ s i n i 
Almanca ana dili olan  kişilere, 
hem Türk mutfağını hem Türk 
kültürünü  tanıtmak, ısındır-
mak veya hatırlatmak hem de 
biz Türkler ´in  Almanlara dost-
ça baktığımızın bir nişanesi ola-
rak rahatlıkla gönderebilirsiniz. 
Hızlı yazdım, lafladım biliyorum. 
Hatalar af ola.

„Kant kocht Türkisch“… 
„Kant Türkçe pişiriyor“
Immanuel KANT sadece Alman felsefesinin kurucu isimlerinden 

ve felsefe tarihini kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak 
etkilemiş bir isim değildir. Kant ayrıca ahlak, hak ve gerçeklerden 
sapmama felsefesinin kurucuları arasında en önemli bir isimdir 

desek yanlış olmaz.
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VİYANA- Viyana Belediyesi ta-
rafından, Gastronomi işlet-
mecilerine en azından bir ge-

lir kaynağı sunabilmek için kaldırım 
bahçeleri aracılığıyla 27 Mart’tan iti-
baren sektörün yeniden açılması 
planlanıyordu. Ancak hızla artmaya 
devam eden enfeksiyon sayıları, ay 
sonunda düşünülen açılmanın ye-
niden sorgulanmasına yol açtı.

APA’dan edinilen bilgiye göre 
Peter Hanke (SPÖ), pazartesi günü 
Belediye Ekonomi Konseyi Ofisi‚ne 
yaptığı açıklamada, bir konsept sun-
mak için federal ve eyalet hükümet-

leri arasında 15 Mart’ta gerçekleşe-
cek olan görüşme turunu beklemek 
istediğini özellikle belirtti.

Ludwig’den çözüm: 
“Halka Açık Hizmet 

Alanları”

Belediye Başkanı Michael Ludwig 
(SPÖ) Gastronomi için bambaşka 
bir çözüm planı sundu; “Halka Açık 
Hizmet Alanları” inşa etmeyi önerdi. 
Buluşmaların, kontrollü bir çerçeve-
de yani uygun önleme konseptleriy-
le burada gerçekleştirilebileceğini 
bildiren Ludwig, aynı zamanda bu 

alanların kendi bahçesi olmayan 
gastronomi işletmeleri için de olduk-
ça fayda sağlayacağını söyledi.

Viyana’nın FPÖ patronu Dominik 

Nepp ise yeni gelişmeleri eleştirerek, 
“Hanların, kafelerin ve şarap barları-
nın derhal açılmaya ve böylece nor-
male dönmeye ihtiyacı var“ diye vur-
guladı. (yenivatan.at)

Viyana yönetimi, Mart sonunda kaldırım bahçeleri ile birlikte Gastronomi sezonunu açmayı plan-
lıyordu ancak yükselen enfeksiyon sayıları nedeniyle Ekonomi Şehir Meclisi Üyesi Peter Hanke 

frene basıyor. Mart sezonunda, kaldırım bahçesi alanları aracılığıyla yapılması beklenen yemek 
ticaretindeki açılış hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Viyana’da Gastronomi 
açılışı sallantıda!

ADVERTORIAL/ILAN
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BAD VÖSLAU- Viyana’nın 
10. bölgesinden Türk va-
tandaşı olan bir adam (31) 

ve Romanya vatandaşı olan bir 
kadın (23), 26 Şubat’ta Bad Vös-
lau Evlilik Dairesi’ne evlenmek 
için başvurdu. Evliliğin oturum 
alma niyetiyle yapılan sahte bir 
evlilik olduğundan şüphelenen 
Göçmenlik Bürosu ve Sınır Poli-
sinden yetkililer, Bad Vöslau Ka-
rakoluna kontrol emri verdi.

Damat çocuklar hakkında 
hiçbir şey bilmiyordu

Türkiye göçmeni müstakbel da-
mat, evlilik öncesinde, Federal İl-
tica ve Göçmenlik Bürosu’nun tu-
tuklama emri üzerine Bad Vöslau 
yetkilileri tarafından tutuklandı. 
Meinbezirk.at adlı internet sitesi-
nin haberine göre, 31 yaşındaki 
adam, Romanya vatandaşı olan 

23 yaşındaki müstakbel karısı 
hakkındaki hiçbir soruyu bileme-
di. Adamın hem kadının doğum 
tarihini bilmemesi hem de iki ço-
cuğundan haberdar olmamasıyla 
yetkililerin şüpheleri de doğru-
lanmış oldu.

Viyana Polis Gözaltı Merkezine 
getirilen damat, Kayıt Yasası uya-
rınca sorumlu makama bildirildi.

ADANA. Adana’da kaçak 
muayenehanede hasta 
tedavi ettiği ve çocukları 

sünnet ettiği belirlenen Suriye 
uyruklu N.G., Seyhan Belediyesi 
zabıtası ve polis ekipleri tarafın-
dan suçüstü yakalandı. Görme 
güçlüğü çektiği de belirlenen 
N.G.’nin kaçak muayenehanesi 
belediye ekipleri tarafından mü-
hürlendi.

Seyhan Belediyesi Zabı-
ta Müdürlüğü, Yeşilyuva 
Mahallesi’nde kaçak muayene-
hane işletildiği ihbarı üzerine 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
ile birlikte adrese baskın yap-
tı. Ekipler, baskında kaçak 
muayenehaneyi işleten Suriye 
uyruklu N.G.’yi hijyen koşul-
larından yoksun, sağlıksız bir 
ortamda, ofis masası üstüne 
serilen halı üzerinde kendi ülke 

vatandaşı bir çocuğu sünnet et-
meye hazırlanırken suçüstü ya-
kaladı. N.G.’nin sünnet etmeye 
hazırlandığı çocuk koruma al-
tına alınırken, kaçak muayene-
hanede ebeveynleri tarafından 
sünnet edilmek üzere getirilen 
başka çocukların da sıra bekle-
diği tespit edildi.

SADECE SURİYELİLERE 
HİZMET VERİYORMUŞ

Zabıta ekiplerinin tuttuğu tu-
tanakla kaçak muayenehane 
süresiz olarak mühürlenip ka-
patıldı. Hakkında Kabahatler 
Kanunu’na göre işlem yapılan 
N.G.’nin, görme güçlüğü çektiği 
de görüldü. Adreste yapılan ara-
mada makas, şırınga, ilaçlar, se-
rum, pansuman malzemeleri ve 
oksijen makinesi bulunurken, 
N.G.’nin bir yıldan daha fazla 

bir süredir kaçak muayenehane 
işletip doktorluk yaptığı öğre-
nildi. Muayene olmak için sıra 
bekleyen sığınmacılardan elde 
edilen bilgilere göre N.G.’nin, 

sadece Suriyeli sığınmacılara 
hizmet verdiği ve yetişkinlerin 
de hastalandıklarında N.G. tara-
fından muayene ve tedavi edil-
diği ortaya çıktı.

Evlilik Dairesi’nde  
tutuklama: Türkiye 

ve Romanya göçme-
ni çiftin “sahte evliliği” 

engellendi

Kör sünnetçi önünde kuyruk

Bad Vöslau Evlilik 
Dairesi'nde, bir Türk 

vatandaşı ve Romanya 
vatandaşı arasında 

gerçekleştirilecek olan 
evlilik, sahte oldu-

ğu gerekçesiyle polis 
tarafından engellendi. 
Gelin ve damat suçla-
maları reddetti ancak 
Türkiye göçmeni müs-

takbel damat yetkililer-
ce tutuklandı.

Adana'da görme engelli sünnetçi suç üstü yakalandı. Önünde kuyruk olduğu 
görülen kaçak muayenehane mühürlendi.
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PARİS- Geçtiğimiz Ekim 
ayında Fransa’da infial 
yaratan tarih öğretmeni 

Samuel Paty’nin başı kesilerek 
öldürülmesi olayının gerçek-
leşmesinde büyük rol oynadığı 
belirtilen 13 yaşındaki ortaokul 
öğrencisinin daha önceki ifa-
delerini yalanladığı açıklandı. 
Charly Hebdo’nun Hz. Muham-
med karikatürlerini sınıfta gös-
termek için Müslüman öğrencile-
ri dışarı çıkardığı yönünde ifade 
veren öğrencinin o gün okulda 
bile olmadığını söylediği öğre-
nildi. Soruşturma savcısına ver-
diği en son ifadelerde daha önce 
söylediklerini yalanlayan kızın 
babasının ise kızının okuldan 
uzaklaştırılmasına sinirlendiği 
için sosyal medyada paylaşım 
yaptığı ve “Bay Paty’nin Charlie 
Hebdo dergisinde yayınlanan ka-
rikatürleri öğrencilere gösterme-

si umurumda bile değildi” dediği 
belirtildi.

Genç kız, büyük pişman-
lık duyduğunu söyledi

Le Parisien gazetesinde yer alan 
haberde, Ortaokul öğrencisi genç 
kızın, Samuel Paty’nin Charlie 
Hebdo’da yayınlanan Hz. Mu-
hammet karikatürlerini gös-
terdiği gün okulda olmadığını 
polise verdiği ifadede söylediği 
belirtildi. Çeçen terörist Abdul-
lakh Anzorov tarafından başı 
kesilerek vahşice katledilen tarih 
öğretmeni Samuel Paty’yi İslam 
düşmanı olarak suçlayan ortao-
kul öğrencisi daha önce verdiği 
ifadelerde, tarih öğretmeninin 
karikatürleri göstereceği sırada 
tüm Müslüman öğrencileri dışarı 
çıkardığını söylemişti. Disiplin 
cezası yüzünden okuldan uzak-

laştırılan genç kızın, karikatür-
lerin gösterildiği derste olmadığı 
ve bunu daha sonraki ifadelerin-
de söylediği kaydedildi. Olayın 
etkisinde kurtulmayan genç kı-
zın büyük bir pişmanlık duyduğu 
ifade edildi.

Öte yandan olaya adı karışan 14 
kişiyle birlikte cezaevinde bulu-
nan genç kızın babası ise kızının 
söylediklerini doğrulayan bir 
açıklama yaptı. Kızının anlat-
tıklarını sosyal medya üzerinde 
paylaşan şahıs Samuel Paty’yi 
İslam düşmanlığı yapmakla suç-
lamıştı. Tarih öğretmenini Adolf 
Hitler’e benzeten şahıs sosyal 
medya üzerinde adeta cinayete 
davetiye çıkarmıştı.

Kızın babası: Karikatür-
lerin sınıfta gösterilmesi 
umurumda bile değildi

Soruşturmayı yürüten savcıya 
verdiği son ifadesinde “Büyük 
bir aptallık yaptığını” söyleyen 
şahısın, kızının okuldan uzak-
laştırılmasına sinirlendiği için 
sosyal medyada paylaşım yaptı-
ğını söylediği belirtildi. Büyük 
bir pişmanlık duyduğunu söyle-
yen şahısın Charlie Hebdo’nun 
yayınladığı Hz. Muhammed ka-
rikatürlerinin umurunda bile ol-
madığını ifade ettiği kaydedildi.

Samuel Paty’nin ailesi başta 
olmak üzere tüm Fransa’ya bir 
açıklama borcu olduğunu belir-
ten şahısın “Bay Paty’nin Char-
lie Hebdo dergisinde yayınlanan 
karikatürleri öğrencilere göster-
mesi umurumda bile değildi. Ben 
sadece kızımın okuldan uzak-
laştırılmasına sinirlenmiştim” 
şeklinde ifadeler kullandığı be-
lirtildi.

Fransa’nın Conflans 
Sainte-Honorine 

kentinde 16 Ekim 
2020 tarihinde vah-
şice katledilen tarih 

öğretmeni Samuel 
Paty’yi İslam düş-

manı olarak suçla-
yan ortaokul öğren-

cisi ile babasının 
yalan söylediği 

ortaya çıktı. Baba – 
kızın verdikleri son 
ifadelerinde yalan 

söylediklerini kabul 
ettikleri belirtildi.

Paris: Kafası kesilen Samuel 
Paty’yi suçlayan müslüman 
kız öğrenci yalan söylemiş
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DÜREN/ DUİSBURG/ AAC-
HEN- Almanya’daki 
Türkler arasında, korona 

disiplinsizliği yüzünden büyük 
kayıplar yaşanıyor. Salgının ba-
şından beri sadece Türkiye’ye 
1700’ü aşkın korona cenazesi 
gönderildi. Almanya’da defne-
dilenler ile normal ölümler ha-
riç. Almanya’daki birinci kuşak 
Türklerin çok büyük bir bölümü 
koronadan can verirken, nere-
deyse korona geçirmeyen cami 
imamı da kalmadı.

Sözcü’de yer alan habere göre, 
Almanya’nın Düren kentinde-
ki Fatih Camisi’nde, aynı anda 
500’e yakın cemaat namaz kıldı. 
Ardından, koronanın İngiliz mu-
tasyonu patladı ve 8 adet aktif 
vaka tespit edildi. Bunun üzerine 
başta Fatih Camisi olmak üzere, 
bölgedeki 5 Türk camisi ve diğer 
camiler kapatıldı. Camilerin açı-

lıp açılmayacağı 7 Mart’ta belli 
olacak.

Cemevinde lokma 
virüs yaydı

Duisburg kentindeki Marxloh 
Cemevi’nde (Duisburg-Kuzey, 
Alevi Toplumu), hızır lokması 
dağıtımına katılanlara virüs 
bulaştı. Virüs kapan 82 ya-
şındaki Pülümürlü Mehmet 
Ali Şengül önceki gün hayatı-
nı kaybetti. Şengül’ün eşinin 

lokma dağıtımına katıldığı öğ-
renildi. Lokma dağıtımını ger-
çekleştiren kadınlar kolunun 
bir üyesinin koronayı yaydığı 
iddia ediliyor. Buradaki virü-
sün de İngiliz mutasyonu ol-
duğu, Tuncelili bir vatandaşın 
lokmadan sonra virüsü çevre-
sine bulaştırdığı ve 30 kişinin 
hastalandığı belirtilirken, ba-
zılarının durumunun ağır ol-
duğu öğrenildi.

Kısır gününde korona 
oldular

Almanya’nın Aachen kentinde 
de 10’dan fazla Türk kadının kı-
sır günü yaptığı, o buluşmanın 
ardından pek çok kişiye korona 
bulaştığı öğrenildi. Kadınlar 
karantinada tutuluyor. İngiliz 
mutasyonu Almanya’da çok hızlı 
yayılırken, sosyalleşmekten geri 
durmayan Türkler arasında ya-
yılma oranı çok daha fazla.

Cami, Cemevi, Kısır günü 
derken Almanya’daki 

Türkler arasında mutasyon 
patlaması: Camiler kapatıldı!

Almanya’daki Türkler 
arasında, koronanın 

İngiliz mutasyonu patla-
dı. Düren’de 500 kişinin 

namaz kıldığı cami, 
cemaatte virüs çıkınca 
diğer 4 camiyle birlikte 

kapatıldı. Duisburg’daki 
Cemevi’nde Hızır lok-

masına katılanlar virüs 
kaptı. Bir kişi öldü, bir-

çok kişi komada. Aachen 
kentinde ise 10'dan fazla 

Türk kadının katıldığı 
kısır gününün ardından 

pek çok kişiye korona 
bulaştığı öğrenildi.
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AN K A R A -  A n k a r a ’ d a 
geçen hafta polis opera-
syonuyla bir IŞİD’linin 

e v i n d e n  k u r t a r ı l a n  y e d i 
yaşındaki kız çocuğunun derin 
internetten satışa çıkarıldığı 
öğrenildi. Derin internetteki 
satış odasında çocuğun boydan 
bir fotoğrafıyla birlikte Kürtçe 
ve Arapça “satılığa çıkarıldığı” 
ilanı yayınlandı. ‚Satılık‘ ilanı 
salı  günü yayınlandı,  polis 
çocuğun ailesi olduğunu be-
lirterek en yüksek fiyatı ver-
erek al ıcı  gibi  davrandı  ve 
çarşamba günü sabaha karşı 
Ke ç i ö re n’d e  t u t u l duğu  eve 
baskın gerçekleştirerek çocuğu 
kurtardı. Çocuk Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı yetkili-

lerine teslim edil irken onu 
rehin tutan IŞİD şüphelisi ise 
Ankara TEM ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

Kürtçe ve Arapça satılık 
ilanı verildi

E z i d i  k ı z  ç o c u ğ u n u n 
kurtarılmasına ilişkin ayrıntılar 
da netleşmeye başladı. Gazete 
Duvar ’ın  edindiği  bi lgi lere 
gö re ,  ço c uğu n  b o yd a n  b i r 
fotoğrafı geçen hafta Kürtçe ve 
Arapça bir satılık ilanı ile derin 
internete konuldu. İlanda satış 
için bir fiyat belirtilmedi an-
cak „ailesi satın almak isterse 
pazarlığa tabii olduğu“ ifade 
edildi.

Köle pazarında fotoğrafı 
sadece beş dakika kaldı

Ezidi kız çocuğunun fotoğrafı 
geçen hafta salı günü IŞİD’in 
kullandığı odalardan birinde-
ki “köle pazarına” konuldu. 
I r a k’t a  E z i d i l e r i  Ku r t a r m a 
Komisyonu’nda görevli olan ve 
yakınlarını bulmak için “derin 
interneti” sürekli takip eden 
Ezidi Cemaati’nden isimler “kız 
çocuğunun fotoğrafının derin 
internette sadece beş dakika 
kaldığını” ifade etti. Çocuğun 
fotoğrafının konulduğu dakika-
larda Ankara TEM ekipleri de 
derin internette köle pazarını 
takipteydi ve çocuğun ailesiymiş 
gibi yaparak pazarlığa başladı. 

Başkentte geçen 
hafta yapılan po-
lis operasyonu ile 

kurtarılan Ezidi 
çocuğun IŞİD 

tarafından derin 
internette (deep 
web) satılmaya 

çalışıldığı ve kur-
tarma opera-

syonunun da bu 
olayla başladığı 

ortaya çıktı. HDP 
Milletvekili Filiz 

Kerestecioğlu, 
TBMM’ye verdiği 

soru önergesinde, 
“Köle olarak 

satın alınmış 
kadınlar ve çocuk-

lar, IŞİD’liler 
tarafından 

Türkiye’nin 
başkentine nasıl 

bu kadar kolay ge-
tiriliyor hatta uzun 

süreler boyun-
ca Ankara’da 

barınabiliyor?” so-
rusunun açıklığa 

kavuşturulmasını 
talep etti.

Türkiye’ye yığılan 
IŞİD’in yaptığına bakın!
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Sonunda da çocuğu satın aldı.

Operasyon başlatıldı

D e r i n  i n t e r n e t t e k i  “ k ö l e 
pazarında” satışı gerçekleştirilen 
kadın ya da kız çocukları IŞİD’in 
güvenli aracıları vasıtasıyla be-
lirlenen bir noktada ailelere tes-
lim ediliyor. Polis bu süreçte si-
ber suçlar birimiyle de ortaklaşa 
hareket ederek Ezidi kız çocuğun 
bulunduğu evi tespit etti. TEM 
ve MİT ekipleri geçen çarşamba 
sabaha karşı Keçiören’deki eve 
baskın gerçekleştirdi ve çocuk 
kurtarıldı.

Ailesi bulunamadı, 
fotoğrafları gönderildi

Çocuğun fotoğrafı şu anda Erbil 
ve Duhok’ta bulunan Kayıp 
Ezidileri Bulma Komisyonu’nda 
bulunuyor  ve  aynı  zaman-
d a  E z i d i l e r i n  y o ğ u n l u k l a 

yaşadığı Berlin, Avustralya ve 
Kanada’daki cemaat ileri gelen-
lerine iletildi. Ancak henüz 
kimliği, ailesi ve yakınları tespit 
edilemedi.

Çocuğun anne ve babası ile 
yakınlarının IŞİD tarafından 
2 0 1 4’te k i  Ş e nga l  Ka t l i a m ı 
sırasında öldürülmüş olmaları 
da ihtimaller arasında. Ankara 
Emniyeti’nin açıklamasında 
yedi yaşında olduğu belirtilen 
ç o c u ğ u  2 0 1 4  s o n r a s ı n d a 
Türkiye’ye kaçırılmış olduğu 
dikkate alındığında kendisinin 
geçmişine, ailesine ve yakınlarına 
dair bilgi verebilmesinin müm-
kün olmadığı düşünülüyor.  Ezidi 
kız çocuğunun kimlik bilgilerine 
Ezidi cemaati gibi Türkiye res-
mi makamları ulaşamadı. Irak 
vatandaşı çocuğun kimlik ve aile 
bilgilerine ulaşılabilmesi için ha-
len gözaltında bulunan IŞİD’linin 
sorgu sırasında verdiği/vereceği 
bilgiler önemli olacak.

Kadın ve çocuklar derin 
internette satılıyor 

IŞİD’in 2014 katliamı sırasında 
binlerce Ezidi öldürüldü, bin-
lerce kadın ve çocuk kaçırıldı. 
Kaçırılan kadınlar ve çocuklar 
cihatçıların cinsel istismarına 
uğradı. Binlerce kadın tecavüz 
s o n u c u  h a m i l e  k a l d ı  v e 
cihatçıların çocuklarını dünyaya 
getirdi. Kadın ve çocuklar ayrıca 
Irak ve Suriye’de kurulan köle 

pazarlarında ve derin internette 
açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Çocuk pornosu, uyuşturucu 
kaçakçılığı, silah ticareti, in-
s a n  t i c a re t i  g i b i  ka r a n l ı k 
işler,  pazarlık ve satışların 
gerçekleştiği “derin internet” 
güvenlik güçlerince de yakından 
takip ediliyor.

Ankara’da dört kadın 
ailelerince kurtarılmıştı

Son iki yıl içinde dört Ezidi 
kadın Ankar a  Keçiören ve 
Sincan’da tutuldukları evlerde 
IŞİD tarafından derin internette 
satışa çıkarıldı. Derin internette-
ki “köle pazarında” fotoğrafları 
konulan kadınların aileleri açık 
arttırmaya katılıp yakınlarını 
satın alarak Türkiye’den çıkardı. 
2 0 17  y ı l ı n d a  d a  I Ş İ D’ l i l e r 
tarafından biri beş diğeri yedi 
yaşındaki iki kardeş Kırşehir’e 
kaçırılmıştı. Çocuklar Kırşehir 
polisinin dikkati  sayesinde 
IŞİD’li aileden alınarak çocuk 
yuvasına yerleştirilmişti.

“Irak ile Ankara 
arasında çocuk 

ticareti…”

H D P  M i l l e t v e k i l i  F i l i z 
Kerestecioğlu, Ankara’da yapılan 
operasyonla yakalanan IŞİD’li 
S.O.’nun Irak’tan ‘ganimet’ 
olarak kaçırıp getirdiği ve de-
rin internetten satışa çıkardığı 

7 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili 
TBMM’ye soru önergesi verdi. 
Cumhurbaşkanı  Yardımcısı 
Fuat  Oktay ’a  birçok kr i t ik 
soru yönelten Kerestecioglu 
özellikle, “Köle olarak satın 
alınmış kadınlar ve çocuklar, 
IŞİD’liler tarafından Türkiye’nin 
başkentine nası l  bu kadar 
kolay getiriliyor hatta uzun 
süreler  boyunca Ankara’da 
b ar ı n ab i l iyo r? ”  so r us u nu n 
açıklığa kavuşturulmasını talep 
etti.

K e r e s t e c i o ğ l u  m e c l i s t e k i 
k o n u ş m a s ı n ı  ş u  s ö z l e r l e 
sürdürdü:

“ E s i r  a l ı n a n  ç o k  s a y ı d a 
erkek çocuğun katledildiği, 
kadınların ve kız çocukların 
tamamına yakınının tecavüze 
uğradığı, işkence gördüğü, köle 
pazarlarında ve derin inter-
nette (deep web) ‘satıldığı’, in-
san hakları örgütleri tarafından 
r ap o r l a n m ı ş t ı r.  B ugü n  h a -
len IŞİD’in elinde çok sayıda 
kadın ve kız çocuğu olduğu 
bilinmekte, IŞİD tarafından 
kaçırılarak Türkiye’ye getirilen 
Ezidi kadın ve çocuklarla il-
gili haberler gündeme gelme-
ktedir. Ankaralıların gündelik 
yaşamında sıkça karşılaştıkları 
kimlik kontrolü gibi güvenlik 
uygulamalarına rağmen bu 
kişiler nasıl Irak ile Ankara 
a r a s ı n d a  ç o c u k  t i c a r e t i n i 
sürdürmektedirler?”

Türkiye’ye yığılan 
IŞİD’in yaptığına bakın!
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VİYANA- Avusturya’da 
1 Mart’tan itibaren, 
ücretsiz evde yapılan 

Korona kendi kendine testle-
ri, eczaneler aracılığıyla üc-
retsiz olarak temin edilmeye 
başlandı. Yalnızca Viyana’da-
ki eczaneler 650.000 ayrı test 
kiti teslim aldı. Eczacı Caro-
line Frauendorfer, bazı ecza-
nelerde pazartesi gününden 
itibaren test olmayabileceğini 
belirtti ancak “Hafta boyunca 
tüm eczanelerde testler kesin-
likle mevcut olacak“ güvence-
sini de verdi. Önümüzdeki bir-
kaç hafta içinde, Viyana’daki 
325 eczaneye daha fazla test 
gönderileceğini söyleyen Vi-
yana Eczacılar Odası, vatan-
daşlardan test yaptırmak için 
ilk gün eczanelere saldırma-
masını talep etti. Eczacıların 
test kitlerini kendilerinin biz-
zat zarflara koyması gerektiği 
de özellikle belirtildi.

Giriş testi olarak asla kabul 
edilmeyecek!

Avusturya hükümetinin son 

yaptığı düzenleme ile artık 
kuaförler ve diğer tüm vücuda 
yakın hizmetlere erişim, yal-
nızca negatif bir test sonucu 
edinmekle sağlanıyor. İşte bu 
noktada yetkililer, vatandaş-
lara özellikle uyarıda bulun-
du; eczanelerden edinilen ve 
evde kendi kendine yapılan 
bu ücretsiz testler, yalnızca 
diğer insanlarla buluşmak ya 
da tamamen kendi kendine 
kontrol amaçlıdır. Yani kuafö-
re gitmek isterseniz kesinlikle 
geçerli değil!

Yalnızca ELGA ile 
ücretsiz test edinmek 

mümkün

Yalnızca elektronik sağ-
lık kaydı bulunanlar yani 
ELGA’ya kayıtlı ve 15 yaşını 
dolduranlar, E-Kartlarıyla 
ayda bir eczaneden beş ayrı 
test edinebilecekler. Ancak 
8,8 milyon E-Kart sahibinin 
yaklaşık 300.000’i, elektronik 
sağlık kaydını (ELGA) bırak-
tıkları için eli boş dönüyor. 

Eczanelerde ücretsiz CoV 
testlerin dağıtımı başladı: ELGA 
kaydı olmayan alamayacak!

Eczaneler, evde 
kendi kendine 

yapılabilen CoV 
testlerin ücret-
siz dağıtımına 

bugün (1 Mart) 
itibariyle başladı. 

Ancak eczacılar 
ELGA konusun-
da vatandaşları 

uyardı; her ay 
kişi başına 5 adet 

olarak verilecek 
olan testleri yal-

nızca elektro-
nik sağlık kaydı 

(ELGA) halen 
devam edenler 

alabilecek.
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Korona pozitif 
doktor hasta 

muayene etti! 
Üstelik maskesiz!

SA L Z B U R G - 
Avusturya’nın Salzburg 
eyaleti Pongau bölge-

sinde hizmet veren bir doktor 
birkaç gün önce Korona testi 
yaptırdı ve sonucu pozitif çık-
tı. Yetkililerin karantina em-
rini dikkate almayan doktor, 
enfekte olmasına rağmen salı 
günü muayenehanesine gitti 
ve Maske-Mesafe kuralına uy-
maksızın hasta tedavi etmeye 
devam etti. Polis ihbar üzerine 

doktoru tutuklayarak savcılığa 
sevk etti.

Savcılık tarafından bulaşıcı 
hastalık yoluyla kişileri kas-
ten tehlikeye atmaktan suçlu 
bulunan doktor, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Etkilenen başka hasta veya di-
ğer temaslı kişilerin olup olma-
dığının ise henüz bilinmediği 
kaydedildi. (yenivatan.at)

Salzburg'da hizmet veren bir doktorun, 
korona pozitif olmasına rağmen hastaları 
tedavi ettiği ortaya çıktı. Karantina emrini 
iki kez dikkate almayan, üstelik hastala-
rını da Maske-Mesafe kuralına uymadan 

muayene eden doktor tutuklandı.

Çünkü E-Karta ELGA bağlan-
tısı olmadan, eczacı, kişinin 
diğer eczanelerden bir set alıp 
almadığını bilemiyor. Tüm 
bu sebeplerden ötürü herke-
sin ücretsiz test alamayacak 
olması ise Tabipler Birliği ve 
Emekliler Derneği tarafından 
da eleştirilere neden olmuştu.

„Nihai güvenlik yok“

Test kitindeki talimatlar, test-
lerin nasıl doğru şekilde yapı-
lacağına dair talimatlar içeri-
yor ancak Virologlar, daha iyi 

ve doğru bir sonuç için testler-
den önce burnunuzu sümkür-
menizi tavsiye ediyor.
MedUni Viyana’dan Virolog 
Lukas Weseslindtner ise ORF.
at’ye verdiği demeçte, „Hızlı 
testte nihai güvenlik yoktur“ 
diyerek „Hala bulaşıcı olabi-
lirsiniz, ancak çok bulaşıcı 
değilsiniz.“ açıklaması yaptı. 
Weseslindtner, virolojik açı-
dan, hızlı bir testin yalnızca 
virüs konsantrasyonu yüksek-
se maksimum 24 saat boyunca 
güvenilir olduğunu kaydetti. 
(yenivatan.at)

Eczanelerde ücretsiz CoV 
testlerin dağıtımı başladı: ELGA 
kaydı olmayan alamayacak!
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Vİ YA N A-  G a s t r o n o m i 
sektörü uzun süredir 
kilitlenme altında, açılma 

adımlarından ise neredeyse 
aylardır hiç nasibini alamadı. 
En son 8 Şubat’taki gevşemeyle, 

sadece perakende mağazaların 
değil  aynı zamanda korona 
hızlı testleri sayesinde vücut 
bakım hizmetlerinin de yeniden 
hizmete sunulması da bardağı 
taşıran son damla oldu. Bu du-
rum gastronomi sektöründen 
ciddi eleştirilere neden oldu ve 
çoğu lokal sahibi kuralın adil 
olmadığını dile getirdi.

Yemek ve turizm sektöründeki 
çok sayıda şirket, aylardır ayak-
ta kalmak için mücadele ediyor 
ve yeniden açılış bu şirketler için 
bir kurtuluş olabilir. Sonunda 
aylar sonra, restoran temsilcile-
rinin çabaları artık meyvesini 
verdi. Raporlara göre, gastrono-
mi endüstrisinin açılması için 
artık net bir karar verildi ancak 
yeniden açılmanın tam zamanı 
ve koşulları henüz belirlenmedi.

“Kökenlerime geri 
dönmek istiyorum”

Hükümetten gelen açılma sinyal-
lerinin ardından, ünlü „Dosage“ 

şampanya barının sahibi Friso 
Schopper, „Heute“ye verdiği rö-
portajda çok yüksek beklentilere 
karşı uyardı.

Fleischmarkt 16’da sahibi olduğu 
„Dosage“ şampanya barını, 
kilitlenme sırasında müdavim-
leri için özel ürünlerinin satıldığı 
bir dükkanına çeviren ve bu hali-
yle de çok iyi iş yapmasına ve 
popüler hale gelmesine rağmen 
yine de kökenlerine dönme 
isteğini dile getiren Schopper, 
„Heute“ye verdiği röportaj-
da „Kilidi kesinlikle açacağım. 
Gerçekten dört gözle bekleyen 
çok sayıda değerli misafirim var” 
açıklamasında bulundu.

„Süreç hakkında 
güvenilir bir tahmin 

yapamazsınız“

İlk kilitlenmeden sonra, olası 
büyük bir ilgi ve yoğunluk için 
her şeyi hazırladığını belirten bar 
sahibi, “Telaş ve yoğunluk fena 
değildi, ama sonuçta beklediğim 

kadar da yüksek değildi.“ dedi.

Benzer sürecin şimdi kuaförlerde 
yaşandığını ve birçok müşterinin 
test  zorunluluğu sebebiyle 
kuaföre gitmekten çekindiğini 
söyleyen Schopper, satışların 
beklendiği gibi olmadığını ve 
hayal kırıklığının birçok hizmet 
sağlayıcı arasında yayıldığını if-
ade etti.

Gastronomi sektöründe ise 
her  ne kadar güvenil ir  bir 
tahminde bulunmak müm-
kün olmasa bile, sürecin da-
ha farklı işleyebileceğini bey-
an eden Schopper, “Gastronomi 
v e  k u a f ö r l e r  a r a s ı n d a k i 
karşılaştırma eksik. Sonuçta, 
sadece arada bir kuaföre git-
meniz gerekiyor ama bir lokale 
ya da bara daha sık gitmek is-
tiyorsunuz.“ sözleriyle iyimser 
bir bakış açısında bulunmasına 
rağmen yine de gastronomi sek-
törü için öngörülen çok yüksek 
beklentilere karşı uyarıda bu-
lundu.

Viyana’nın ünlü bar işletmecisi 
uyardı: Açılıştan beklentiler çok 

yüksek olmasın!
Geçtiğimiz günlerde 

Başbakan Sebastian 
Kurz, giriş testleri ile 
gastronominin yeni-

den açılmasının artık 
mümkün olabileceği 
sinyalini verdi. Ünlü 
"Dosage" şampanya 

barının işletmecisi 
Friso Schopper, uzun 
süredir beklenen bu 
açılma ile beklenti-
lerin çok da yüksek 

tutulmasına karşı 
uyarıda bulundu.
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Salgın ve karantina ruh 
sağlımızı etkiledi

„Irk“ kelimesi 
 Anayasadan 

çıkarılıyor

BERLİN- İçişleri ve adalet 
bakanlıkları sözcüleri, 
Anayasa’nın ayrımcı-

lık yasağının ifade bulduğu 
3’üncü maddesindeki „ırk“ 
sözcüğünün kaldırılacağını ve 
yerine „ırkçı nedenlerle“ ibare-
sinin getirileceğini teyit etti.

Anayasanın söz konusu 
3’üncü maddesinde hiç kimse-
nin „cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, 
yurdu ve kökeni, inancı, dini 
ve siyasi görüşleri nedeniy-
le avantaj ya da dezavantaja 
sahip olamayacağı“ ifadesi 
bulunuyor. Maddedeki „ırkı 
nedeniyle“ ibaresinin „ırkçı 
nedenlerle“ şeklinde değişti-
rilmesi öngörülüyor.

Değişiklikle ilgili kanun tasa-
rısının çarşamba günü Bakan-
lar Kurulunda onaylanması 
bekleniyor.

Hristiyan Birlik 
partileri bu teklife 

sıcak bakmıyor

Sonbaharda Bakanlar Kuru-
lu Anayasa’da yer alan „ırk“ 
ifadesinin, artık uygun kabul 
edilmeyen bir kavram olduğu-
na işaret ederek değiştirilmesi 
kararı almıştı. Bulunan formü-
lün Sosyal Demokrat Adalet 
Bakanı Lambrecht’in fikri ol-
duğu ve Hristiyan Birlik parti-
lerinin başlangıçta bu teklife 
sıcak bakmadığı belirtiliyor. 
Almanya’da anayasada deği-
şiklik yapılabilmesi için Fede-
ral Meclis ve Eyalet Temsilciler 
Meclisinde üçte ikilik çoğunlu-
ğa ulaşmak gerekiyor.

Spiegel dergisi, Adalet Bakanı 
Christine Lambrecht ile İçişle-
ri Bakanı Horst Seehofer’in bu 
formülasyon üzerinde uzlaş-
tıklarını bildirmişti.

Almanya'da içişleri ve adalet bakanlıkları 
Anayasa'nın ayrımcılığa karşı maddesin-
deki "ırk" kelimesini değiştirme konusun-

da uzlaştı. Irk yerine "ırkçı nedenlerle" 
ibaresi getirilecek.

MANİSA- Alınan tüm 
sıkı önlemlere rağ-
men önüne geçileme-

yen salgın, gün geçtikçe ruh 
sağlımız üzerinde de olumsuz 
etkilere sebep olmaya başla-
dı. Özellikle virüs gibi gözle 
görülmeyen ve ölümcül ola-
bilen bir tehlike karşısında, 
insanların yoğun kaygı ve 
korku yaşayacağını, bunun da 
psikolojileri üzerinde olum-
suz etkilere sebep olacağını 
dile getiren uzmanlar, korona 
virüsün (Covid-19) insan psi-
kolojisi üzerindeki etkilerine 
karşı uyarılarda bulundu.

Manisa Ruh Sağlığı ve Has-
talıkları Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Şahut Duran, yap-
tığı bir açıklamayla korona 
virüs hastalığının yüksek bu-
laş ve ölüme neden olmasının 
insanlar üzerinde olumsuz et-
kiler bıraktığına dikkat çeke-

rek, „Dünyada, 1 yıla yakındır 
süren bir hastalık ile uğraşı-
yoruz. Hastalık, dünya gene-
linde olduğu gibi ülkemizde 
de yoğun bir kaygıya neden 
olmaktadır. Bunun nedenle-
ri arasında ölüm oranlarının 
artması ve sürekli artan bulaş 
sorununa yaklaşık 1 yıldır çö-

Dünya genelinde 1 
yılı aşkın bir süredir 
mücadele ettiğimiz 

Covid-19 salgının, 
insan psikolojisi 

üzerindeki etkile-
rine karşı uyarıda 

bulunan uzmanlar; 
salgının, bulaş yolla-
rından ölüm riskine, 
alınan önlemlerden 

zorunlu hale getirilen 
sıkı kısıtlamalara 

kadar birçok sebeple 
yoğun bir kaygıya 

neden olduğunu dile 
getirdi.
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Salgın ve karantina ruh 
sağlımızı etkiledi

züm bulunamaması, belirtile-
rin sürekli değişkenliği, her 
ne kadar aşı üzerine olumlu 
haberler alınsa da hastalığın 
giderek artması gibi durumlar 
yer almaktadır. Hastalığın ilk 
zamanki etkileri ile şu andaki 
etkileri bir değişkenlik gös-
terse de benzer ruhsal etkiler 
oluşturuyor“ dedi.

ÖLÜM DÜŞÜNCESİ 
KAYGIYI TETİKLİYOR

Özellikle temaslılarda hem 
yalnız kalma korkusu hem 
de sevdikleri ve yakınlarına 
bulaştırma korkusu olduğu-
nu, birçok kişininse hastalığa 
yakalandığı zaman öleceğini 
düşündüğünü ifade eden Dr. 

Duran, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Yani korona virüs hastalığı-
nın fiziksel sonuçlarının çok 
kötü olmasının oluşturduğu 
kaygılar var. Bunlar daha çok 
ruhsal olarak sık rastladığı-
mız, kafa karışıklığı, dikkat, 
konsantrasyon bozukluğu, 
korku, huzursuzluk, suçluluk 
hissi, matem, yas, ümitsizlik 
gibi birçok belirtisi var. Bu 
belirtiler tam anlamıyla ruh-
sal bir bozukluk olmasa da 
stres bozukluğu, kaygı bozuk-
luğu, depresyona neden olabi-
lir. Kişiden kişiye değişmek-
le birlikte bu sorunlarla baş 
edilebiliyor. Baş edilemediği 
durumlarda insanlarda psiko-

somatik dediğimiz bedensel 
belirtilerin ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Korona virüs 
hastalığının belirtileri olan 
yüksek ateş, öksürük, halsiz-
lik, ağrı gibi belirtiler, psiko-
somatik olarak ortaya çıkıp, 
bu şekilde de sağlık kurumla-
rına birçok başvuru olmakta-
dır. Neticesinde korona virüs 
hastalığına benzer yakınma-
larla başvurular olabiliyor. Bu 
gereksiz başvurular bazen de 
hastalığın bulaşma riskini de 
arttırıyor.“

“Önlemlere uyalım, sosyal 
medyadaki gerçek dışı yayın-
lardan uzak duralım!”

Hastalıkla ilgili bilgi ve biri-
kimin öneminden de bahse-
derek, alınması gereken tüm 
önlemleri -maske, sosyal me-
safe ve hijyen gibi- aldıktan 
sonra, artık sosyal medyadaki 
gerçek dışı tüm yayınlardan 
uzak durulması gerektiğini 
özellikle vurgulayan Duran, 
“Mecburen sosyal hayatın içe-
risinde olduğumuz zaman da 
bir şekilde temaslarımız olu-
yor ve bundan dolayı kaygılar 
yaşanabiliyor. Bir kere korona 
virüse karşı yoğun bir uğraş 
olmaması lazım. Sosyal med-
ya ve basında yer alan gerçeğe 
uygun olmayan yayınlardan 
uzak durmamız ve ilgilenme-
miz lazım. Tüm zamanımızı 
bu hastalık üzerinde geçirdi-
ğimizde kaygımız daha artar 
ve daha da psikosomatik be-
lirtiler yaşarız.” sözleriyle du-
rumu ifade etti.  

Bu süreçle baş edebilmenin 
yollarını da anlatan Duran, 
“Spor aktiviteleri, imkânımız 
varsa yürüyüşler yapmalıyız. 

Gün ışığından faydalanmalı-
yız. Uyku hijyenimize ve uyku 
düzenimize dikkat etmemiz 
gerekiyor. Beslenmemizin dü-
zenli olması lazım. Çok kay-
gı duyduğumuz durumlarda 
gevşeme ve nefes egzersizleri 
yapmalıyız.” sözleriyle kaygı-
yı yenmenin öneminden bah-
setti.

Ayrıca temaslı ve izole yaşa-
yan insanların da yaşadığı 
ruhsal sorunlar olduğunu dile 
getiren Duran, “Bunun için 
de sevdiğimiz insanlara on-
line olarak telefonla destek 
olmalıyız. Bu süreçte aranıp 
sorulması ve sıkıntılarının 
dinlenilmesi çok etkili olmak-
tadır.” sözleriyle insanların 
bu süreçte birbirlerine duygu-
sal destek sağlaması gerekti-
ğini de hatırlattı.
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CALİFORNİA- ABD’nin Cali-
fornia eyaletindeki San Di-
ego Hayvanat Bahçesi’nde 

büyük maymunlar, hayvanlar 
için özel olarak geliştirilen bir aşı 
ile Covid-19’a karşı aşılandı.

Veterinerlik ilaçları üreten Zo-
etis şirketi tarafından insan 
kullanımına da uygun olarak 
geliştirilen deneysel Covid-19 
aşısı, 1994’te dünyada açık 

kalp ameliyatı geçiren ilk may-
mun olan Karen adında bir 
orangutan da dahil olmak üze-
re toplam dokuz büyük may-
muna uygulandı. Hayvanlar, 
her üç haftada bir ikinci doz-
larını aldı. CNN’e demeç veren 
Yaban Hayatı Birliği Sözcüsü 
Darla Davis „Hayvanlar gayet 
iyi ve aşıya karşı herhangi bir 
yan etki görmedik“ şeklinde bir 
açıklama yaptı.

Deneysel aşıya erken 
erişim

Dört orangutan ve Beş bonobo 
(cüce şempanze) cinsi maymu-
nun aşı olmasından sonra Küre-
sel Koruma ve Yaban Hayatı Sağ-
lık Görevlisi Nadine Lamberski, 
National Geographic’e “May-
munlar yakın aile gruplarında 
yaşadıkları için, virüsün tek bir 
maymuna bulaşması tür içeri-
sinde hızla yayılmasına neden 
olabilir” açıklaması yaptı.

Kariyerinin bu kadar erken dö-
nemlerinde daha önce hiçbir de-
neysel aşıya erişemediğini söy-
leyen Lamberski, aşı daha önce 
sadece kediler ve köpekler üze-
rinde test edilmiş olmasına rağ-
men, yine de büyük maymunları 
aşılama riskini almayı seçtiğini 
ifade etti. Toplamda, o ve ekibi, 
tümü nesli tükenmekte olan hay-
vanlar olan 14 goril, sekiz bono-
bo ve dört orangutana baktı.

Doğada 5 binden daha az goril 
kaldığının altını çizen araştır-
macılar ise koronavirüsün hay-
vanlar üzerindeki etkisinin hala 
tam olarak bilinmediğini ancak 
daha önce kedi ve köpekler başta 
olmak üzere çeşitli hayvanlarda 
virüs tespit edildiğini belirtti.

Dünyada koronaya 
yakalanan ilk gorillerdi

Hayvanat bahçesindeki sekiz go-
ril daha önce Ocak ayında pozi-
tif test edildi ve bu onları dünya 
çapında pozitif test edilen ilk bü-
yük maymunlar yaptı.

Semptomlar hafifti ve öksürük, 
kabızlık ve yorgunlukla sınırlıy-
dı. O zamandan beri maymunlar 
tamamen iyileşti. Hayvanat bah-
çesinin güvenlik önlemlerine 
rağmen, hayvanların asempto-
matik (herhangi bir belirti gös-
termeyen) çalışandan enfekte 
olduğundan şüphelenildi.

ABD'de San Diego Hayvanat 
Bahçesi'ndeki dokuz büyük may-
mun koronavirüse karşı aşılandı. 
Hayvanlar için geliştirilen deney-
sel koronavirüs aşısını olan büyük 
maymunların, aşılanan insan dışı 

ilk canlılar olduğu bildirildi.

Goriller korona aşısı 
oldu, birçok kişi bekliyor
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Wien . Laut Türkische 
Kulturgemeinde  in 
Österreich (TKG) be-

weisen Studien: „Über 33% al-
ler Frauen in der EU haben seit 
ihrem 15. Lebensjahr körperlic-
he und sexuelle Gewalt erfahren. 
In Österreich gibt die Polizei be-
kannt, dass jeden Tag durchs-
chnittlich 20 Wegweisungen 
von Männern aufgrund der 
Gewalttätigkeit gegen eine Frau 
geschehen, das macht im Jahr 
7300 Gewaltfälle, die von der 
Polizei registriert wurden. Die 
Zahl der nicht registrierten Fälle 
ist vielleicht noch höher. Auch 
im Internet richten sich manc-
he Attacken besonders gegen 
Frauen mehr als man glaubt.“

Experten warnen: „ Ob aus 
Eifersucht, vermeintlich verletz-
ter Ehre oder Wut – es gibt vie-
le Taten, bei denen Frauen Opfer 
sind. Manchmal auch, gerade we-
il sie Frauen sind. Genaue Daten 
sind allerdings ein Problem. Das 

soll sich ändern. Der Hass, den 
Frauen erfahren, ist häufig sehr 
drastisch und geht direkt un-
ter die Gürtellinie Gerade wenn 
es um häusliche Gewalt und 
Partnerschaftsgewalt geht, bleibt 
vieles im Dunkeln. Während zum 

Beispiel Wohnungseinbrüche 
u n d  R a u b d e l i k t e  n a h e z u 
vollständig zur Anzeige geb-
racht werden, kommt es bei an-
deren Taten nicht zur offiziellen 
Meldung, weil Opfer schweigen 
– aus Angst, Scham oder dem 
Gefühl, es werde sich ohnehin 
nichts ändern. Wir sehen im-
mer nur die Spitze des Eisbergs. 
Belastbare statistische Daten lie-
fern wichtige Informationen für-
gezielte Präventionsstrategien 
und angemessene staatliche 
Reaktionen. Wir müssen frau-
enfeindliche Straftaten künftig 
auch in den Polizeistatistiken 
besser sichtbar machen“

TKG: „Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern soll-
te in Österreich auch unter den 

MigrantInnen nicht nur ein 
Lippenbekenntnis sein, son-
dern von Anfang an als grund-
legender Wert einer Gesellschaft 
vermittelt und in Folge auch ak-
tiv umgesetzt werden. Für viele 
ist dies zwar selbstverständlich 
und wir wollen niemanden 
unter Generalverdacht stel-
len, aber hier liegt definitiv ein 
großes Defizit vor. Oftmals spie-
len kulturelle, soziale und wirts-
chaftliche Faktoren eine Rolle. 
Jedes Jahr findet am 8. März der 
Weltfrauentag statt, aber wir for-
dern Solidarität und Bewusstsein 
gegen Gewalt an Frauen auch 
an den restlichen 364 Tagen im 
Jahr, unabhängig davon, welc-
he Religion, Kultur, Herkunft 
und Staatsbürgerschaft der Täter 
hat.“

Türkische KULTURgemeinde 
(TKG) fordert: „8. März 

Weltfrauentag! Gewalt gegen 
Frauen stoppen!“

Anlässlich des Weltfrauentages ruft Türkische Kulturgemeinde in 
Österreich (TKG) auch dieses Jahr ohne Wenn und Aber zu Aufklärung 

und Solidarität gegen Gewalt an Frauen auf.
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Uzmanlar, uykunun ka-
litesiz olmasının cildin 
de kalitesini kaybet-

mesine neden olduğunu söy-
lüyor. Peki ama nasıl? Bu ko-
nuyu biraz açalım.

Kortizol seviyeleriniz yüksel-
diğinde, kolajeniniz, hyalu-
ronik asitiniz ve lipidleriniz 
zarar görme eğilimindedir. Bu 
üç bileşen zamanla tükendik-
çe, cildin aslında daha ince ve 

daha az elastik hale gelebile-
ceği ‚dermal incelmeye‘ neden 
olabilir. Sonuç olarak, cilt 
bariyeriniz zayıflar ve bu da 
tahriş, kuruluk ve erken yaş-
lanmaya davetiye çıkarır.
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Güzellik uykusu efsane 
değil tamamen bilimsel
"Güzellik uykusu dediğimiz terimin aslında bir ne-
deni var; derin ve dinlendirici bir uykudan uyandı-
ğımızda cildimiz esnek, gözlerimiz parlak görünür 
ve deyim yerindeyse baştan aşağı ışıldarız. Aksine 

yetersiz ve kalitesiz bir uykudan sonra solgun ve şiş 
bir yüzle uyanabiliriz. Yetersiz uyku cilde nasıl ve 

neden etki ediyor? "
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Güzellik uykusu efsane 
değil tamamen bilimsel

Öyleyse uyku nerede 
devreye girer?

Uyku ve stres iç içedir. Uyku 
eksikliğini özellikle birden 
fazla gece yaşadığınızda bu 
durum vücut ve beyin tara-
fından stres olarak kaydedi-
lir. Konuyla ilgili yapılan bir 
araştırmada, kısa uyku süre-
sinin çalışan yetişkinlerde 
algılanan stres ile ilişkili ol-
duğu tespit edildi. Başka bir 
araştırmada ise bir hafta bo-
yunca geceleri 4,5 saat uyu-
yan katılımcıların daha öfke-
li, stresli, üzgün ve zihinsel 
olarak bitkin hissettiği ortaya 
çıktı.

Geceleri cilt iyileşme 
moduna geçer

Uzmanlar, geceleri cildimizin 
iyileşme moduna geçtiğini 
söylüyor. Gece uyku döngü-
sünde HGH’de (insan büyüme 
hormonu) büyük bir artış var-
dır, bu da vücut dokularının 
yeniden inşasına yardımcı 
olur ve hasar görmüş hücre-
lerin yerini alması için artan 
hücre üretimini teşvik eder.

Yeterince uyumuyorsanız, cilt 
hücreleriniz bu iyileşme süre-
cinde çok fazla yenilenmez. 
Ve bu nedenle, cildinizin do-
nuk, kuru ve tıkalı görünme-
sine neden olabilecek hasarlı 
hücreler birikir.

Uyku ve cilt sağlığı el 
eledir

İyi bir cilt için uzmanların 
önerisi gece boyunca en az 7 
saat uyumak. Uyurken odanı-
zın karanlık ve sessiz olma-
sına dikkat etmelisiniz. Aynı 
zamanda cep telefonunuz ve 
bilgisayarınızın da uzakta 
durduğundan emin olun.

Eğer uyku problemi yaşıyor-
sanız uyku öncesi ılık bir duş 
alarak vücudunuzu rahatlatın 
ve özellikle nefes alan kumaş-

tan üretilmiş pijama tercih 
ederek kaliteli bir uykuya ze-
min hazırlayın. 
(yenivatan.at)
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