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Vİ YA N A-   Av u s t u r y a 
Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen’den siya-

si çatışmalara yönelik bir açık-
lama geldi! Cumhurbaşkanının 
özellikle politikacılara yönelik “ 
Hukuk devletine ve kuvvetler ayrı-
mına en başta saygı, siyasi ahlak 
ve vicdan” vurgusu en başta ÖVP 
Yeşiller hükümetine gözlerin çev-
rilesine neden oldu. Avusturya son 
birkaç yıldır yönetimde bulunan 
siyasilerin yolsuzlukları ve siyasi 
kavgaları ile çalkalanıyor. FPÖ ile 
başlayan “İbiza Skandalı”, ÖVP’li 
Maliye Bakanı Gernot Blümel’in 
“kumarhane soruşturması” ve son 
olarak Başbakan Sebastian Kurz 
hakkında U-Komitesinde “yalan 
beyanda bulunmak” suçlamasıy-
la başlatılan soruşturma gündemi 
günlerce meşgul etti.

Avusturya Federal Devlet Başkanı 
Alexander Van der Bellen, özellik-
le son haftalarda gittikçe tırmanan 
siyasi anlaşmazlıklar ve “saygı, 
ahlak ve hukukun üstünlüğünün 
temelleri” hakkındaki açık endi-
şeleri nedeniyle bir konuşma ya-

yınladı. Avusturyalılara seslendiği 
konuşmasını, „Ruh hali bozuldu-
ğunda ve duygular işin içine gir-
diğinde, genellikle derin bir nefes 
almak ve mesafe kazanmak doğru-
dur” ifadeleriyle başlatan Van der 
Bellen, “Anayasal devletimizin 
kurumlarının çalışmaları, kesinti-
siz ve barış içinde yürütülebilmeli-
dir” telkininde bulundu.

“Barış içinde yaşamamı-
zı garanti eden yasaları-

mız var”

Federal Cumhurbaşkanı, İbiza 
U-Komitesi’ni çevreleyen son olay-
lar ışığında Federal Anayasa’ya 
saygı duruşunda bulunarak, ko-
nuşmasında şu noktaya özel-
likle işaret etti: „Tanrıya şükür, 
hukukun üstünlüğüne dayalı li-
beral bir demokraside yaşıyoruz. 
Avusturya’da, ciddiye alınırsa, ba-
rış içinde ve saygılı bir şekilde bir-
likte yaşayabileceğimizi garanti 
eden yasalara sahip olduğumuza 
dikkat edin. Ve ciddiye alınmaz-
larsa, savunulmaları ve uygulan-
maları gerekir.“

Van der Bellen ayrıca parlamento 
alt komitelerinin, bağımsız bir yar-
gı sisteminin ve özgür medyanın 
önemini vurgulayarak, “Anayasal 
devletimizin kurumlarının çalış-
maları, kesintisiz ve barış içinde 
yürütülebilmelidir. (…) Bu kurum-
ları ciddiye almalıyız. Onlar, tabi-
ri caizse, devletimizin bağışıklık 
sistemidir ve onun zayıflaması-
na izin vermemeliyiz.“ ifadelerini 
kullandı.

“Meclis soruşturma ko-
mitesiyle alay etmekten 

vazgeçin!”

Başbakan Sebastian Kurz, ge-
çen pazar günü ‚Krone‘ röporta-
jında, komitedeki seviyenin, si-
yasi yaşamında yaşadığı her şeyi 
alt üst edeceğini söylemişti. Daha 
spesifik söylemlerde bulunan 
Cumhurbaşkanı Van der Bellen, 
“Meclis soruşturma komitesiy-
le alay etmeye çalışmak gereksiz-
dir. (…) Öte yandan, soruşturma 
komitesinde soru sorma hakkını 
kullananlar da diğer kişiyle ilgile-

nirken ve aynı zamanda ses tonla-
rında saygılı bir şekilde işlevlerini 
yerine getirmelidir.“ açıklamasıy-
la adeta Kurz’a cevap verdi. Devlet 
başkanı konuşmasını “Bayanlar 
ve baylar, özellikle politikacılar! 
Hepinizi kurumları ciddiye alma-
ya çağırıyorum. Onlara saygınızı 
gösterin!” ifadeleriyle sürdürdü.

“Siyasi ahlak ve vicdan” 
vurgusu   

Federal Cumhurbaşkanı konuş-
masını “masumiyet karinesi” de 
vurgu yaparak şu sözlerle sonlan-
dırdı:

„Mahkûm edilmemiş bir kişi ma-
sum sayılmalıdır, (…) siyasetçiler 
de! Ama nihayetinde „siyasi ah-
lak“ var. Yemek yerken ayakları-
nızı masaya koyarsanız kimse si-
zi tutuklamaz. Ama yapmasanız 
daha iyi olur, bu ahlakla ilgilidir. 
Hükümetten sorumlu herkesin ve 
muhalefetin „büyük görevlerle 
karşı karşıya olduğumuz“ için bu-
rada kendi vicdanını sorgulaması-
nı istiyorum.“

Avusturya Cumhurbaşkanı’ndan siyasilere:
“Saygı, ahlak ve 
vicdan” uyarısı!

Avusturya’nın 
son dönemde 

girdiği siyasi çık-
mazlara ve çatış-

malara dair bir 
açıklama yayın-

layan Federal 
Devlet Başkanı 

Alexander Van der 
Bellen’in, siyasile-

re yönelik konuş-
masında özellikle 

“saygı ve siyasi 
ahlak” vurgusu 
yapması dikkat 

çekti.

Yeni Vatan Gazetesi’nin 
Haziran 2021 sayısının ana 
konusu, yine Korona aşısı 

ama elbette testlere devam tavsi-
yelerini içeren haber ve analizleri-
miz de sürmekte. 

Aşı olmak hayat kurtarıyor. 
Olmayan okuyucularımızın her 
eyaletin aşı merkezlerinden ya da 
özel doktorları üzerinden acilen 
bir termin yapımasını acilen tav-
siye ediyoruz. İki kere aşı ile haya-
tınız hem Avusturya’da hem yurt-
dışında mesela Türkiye’de daha 
kolaylaşıyor. Bu konuyu lütfen 
ertelemeyin. 
Yeni Vatan Gazetesi ekibi  Mart 
2020 sayısından itibaren her sa-
yısında ve www.yenivatan.at say-
falarından veya  sosyal medya 
FACEBOOK https://www.facebo-
ok.com/YeniVatanGazetesi  adre-
si üzerinde üzerinden geceli gün-
düzlü sizlere sunduğu Korona ile 
ilgili bilgileri lütfen okuyalım ve 
uygulayalım. 

Sunduğumuz tüm bu bilgi-
ler, Avusturya Sağlık Bakanlığı 
ve  başta olmak üzere Viyana 
Şehri Belediyesi’nin kamuoyu-
na Almanca aktardığı bilgilerin 
içinden alıntılanarak ana dili-
nizde haberleştirilmiş en önemli 
bilgilerdir. Aşı alanında  Viyana 
Eyaleti Şehri Belediye dünyada 
gurur duyurucu bir hizmet ver-
mektedir. Hizmetlerinden yarar-
mutlaka lanalım.
 
Geçen yazımızda altını 
çizdik ama tekrarlamak 

zorundayız!

Bir yandan günlük sorunlar bir 
yandan toplumsal sorunların, siz-
leri maddi ve manevi yorduğunu 
biliyoruz. Bu sıkıntılı günleri ina-
nın tüm Avusturya ve insanlık ya-
şıyor. O yüzden özellikle Korona 
aşılarımızı Avusturya Devleti’nin 
ve Eyaletleri’nin resmi izni ile ya-
pılan yerlerde randevu alarak 
acilen yaptırmaya başlayalım. 

Binlerce Türkiye göçmeni Korona 
aşılarını yaptırdı. İkincisini 
de Haziran ayında yaptıracak-
lar. Şimdi yaptıramayanlar için 
Temmuz ayı çok önemli. 
 
Sizler de lütfen gerek telefon ede-
rek gerekse internet üzerinden 
acilen kayıt yaptırarak kendinizi 
ve ailenizi Korona virüsüne kar-
şı koruyun. Bu aşılar, en kötü ih-
timalle, doğacak bir rahatsızlıkta 
bu hastalığın çok hafif geçmesini 
sağlayacaktır veya sizi tamamen 
koruyacaktır. Etrafınızda aşıya 
karşı ileri geri konuşanlara veya 
sosyal medyada yer alan komplo 
teorilerine inanmayın. İnsanlık ve 
sizler de büyük bir sınavdan geçi-
yorsunuz.
 
Yeni Vatan Gazetesi ailesi ola-
rak dile kolay Avrupa’da benzeri 
az olan devamlı yayıncılık ile yaz 
kış, sonbahar ilkbahar demeden 
1999 yılından itibaren büyük bir 
şeref ve mutlulukla Avusturya’da 

hizmet ediyoruz. Bu zorlu gün-
lerde hep yanınızdaydık. Sözde 
İdris ama özünde İblisler’in ise 
her zaman olduğu gibi karşısın-
daydık. Bundan sonra da bağım-
sız ve korkusuz gazetecilik ile hür 
akıl ve vicdanımızla yanınızdayız. 

Hayır, Barış, Sabır, Hak, Hukuk, 
İnsan hakları ve çoğulcu kuvvet 
ayrılığı ve demokrasiye bağlılık 
… Bunlar hayatımızı kolaylaştıra-
cak ve zor kapıları açacak anahtar 
kelimeler. Temiz toplum istiyor-
sak sadece bu Türkiye’nin soru-
nu diyerek kenara çekilmiyelim. 
Avusturya’da uygulayalım. Bu de-
ğerleri aklımızı kimseye ipotek et-
meden yaşamımızda ister dindar 
olalım ister olmayalım ama en 
başta erdemli ve vicdanlı insan 
olmak için mutlaka yoldaş olarak 
seçelim ve ısrarla taleb edelim.
Hürmetlerimizle,

Yeni Vatan Gazetesi 
Viyana, Haziran 2021

Impfen und Testen rettet Leben!
Aşı test hayat kurtarıyor! 
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Uzmanlardan “aşı” 
açıklaması: “Tam 

koruma için 
sonbaharda üçüncü 

doz gerekli”

Viyana- Avusturya aşı konu-
sunda iyi ilerleme kaydediyor; 
şimdiye kadar 3.139.772 kişi 
en az bir aşı oldu, 1.162.623 
kişi zaten tam aşı korumasına 
sahip. Ancak bu aşı koruma-
sının yalnızca altı ila dokuz 
ay süreceğine dikkat çeken 
uzmanlar, en erken güz döne-
minde yapılacak üçüncü bir 
dozla korumanın yenilenmesi 
gerektiğini bildirdi.

Uzmanların bu uyarısını dik-
kate alan Başbakan Sebastian 
Kurz perşembe günü, „Federal 
eyaletler lojistik için hazırlık 
çalışmalarına çoktan başladı-
lar“ açıklamasını yaptı.

„Virüs yok olmayacak“

Aşılama uzmanı Herwig Kol-
laritsch, hala kesin bir tarih 
belirlenmediğini, ancak hazır-
lığa bağlı olarak altı ila dokuz 
aylık bir koruma süresi oldu-
ğunu varsayarak, en erken 
sonbaharda aşılamanın yeni-
lenmesi gerektiğini belirtti ve 
“Virüs yok olmayacak” uyarı-
sında bulundu.

İkinci aşılamadan sonraki bir 
yıl içinde üçüncü dozun en 
olası seçenek olduğunu söyle-
yen Pfizer patronu Albert Bo-
urla, ABD yayıncısı CNBC’ye, 
“Altı ila on iki ay içinde üçün-
cü doz ve ardından yıllık taze-
lemeler çok olası bir senaryo.” 
açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, korona korumasını sür-
dürmek için güz döneminde yeni-
den aşı kampanyalarının hızlan-

ması ve üçüncü bir dozun uygulan-
ması gerektiğini açıkladı.

Avusturya sonbaharda 
okullarda aşılamalara 

başlayacak

VİYANA- Avusturya aşılama 
kampanyasına hâlihazırda 
mevcut önceliklendirme siste-
miyle devam ediyor. Tüm yaş 
gruplarına yönelik bir kam-
panyaya geçiş ise ancak yaz 
aylarında gelecek olan ek doz-
larla mümkün olacak. Haziran 
ayının başından itibaren Bion-
tech/Pfizer tarafından haftada 
500.000 kutu teslim edilmesi 
bekleniyor.

Okullarda aşılama kampanya-
sına geçiş ise hem yeterli sayı-
da doz aşının teslim edilmesi-
ne hem de Avrupa İlaç Ajansı 
EMA’dan gelecek olan onaya 
bağlı. EMA’nin cuma günü 12 
ila 16 yaş arası çocuklar ve 
gençler için Biontech/Pfizer 
aşısına onay vermesi bekle-
niyor. Onaylanması halinde 
Avusturya sonbaharda okul-
larda aşılamalara başlayacak.

Viyana’da şimdiden 10.000 re-
zervasyon

Sonbaharda „çok düşük eşik“ 
olarak sunulan okullarda aşı-
lamanın sorunsuz bir şekilde 
başlaması bekleniyor; 12 ila 
16 yaşları arasında toplam 

340.000 öğrenci bulunduğu 
söyleniyor.

Sadece Viyana’da bu yaş gru-
bu için 10.000 rezervasyon 
bulunduğu, bu sayının etki-
lenenlerin yaklaşık %15’ini 
kapsadığı söyleniyor. Engelli 
çocuklar gibi yüksek riskli 
hastalarda ise aşılamanın yaz 
aylarında başlaması planlanı-
yor. ORF radyosuna göre, Salz-
burg ve Steiermark da yazın aşı 
olmak istiyor.

“Tatilde aşılama iyi bir fikir de-
ğil”

Eğitim Bakanı Heinz Faßmann, 
oe24.TV’de okul aşılarını du-
yurdu ve konunun Sağlık De-
partmanıyla görüşüleceğini 
bildirdi.

Yaz aylarında aşılamaya dok-
torlar ve federal eyaletlerin aşı 
alanlarıyla başlamak isteyen 
Medikal Baş Sorumlusu Katha-
rina Reich,„Tatillerde okullarda 
aşı olmanın iyi bir fikir olduğu-
nu düşünmüyorum.“ açıklama-
sını yaparken, SPÖ lideri Pame-
la Rendi-Wagner da oe24.TV’de 
benzer bir talebi yineledi.

AB İlaç Ajansı EMA çocuklar için korona aşısı 
onayına cuma günü karar verecek. Biontech/
Pfizer aşısının 12 ila 16 yaş arası çocuklar için 

onaylanması bekleniyor. Onaylanması halinde 
Avusturya sonbaharda okullarda aşılamalara 

başlayacak.

Salgından Çıkış Yolu!

oesterreich-impft.at
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Aşı Çalışmaları
Koronavirüse karşı aşılama, ciddi bir hastalık 
seyrini önlemenin en iyi yoludur. Bu nedenle 
kendinizi bir aşı ile korumanız önemlidir. 
Avusturya’da aşı olmak isteyen herkese 
korona aşısı ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Son derece etkili ve güvenli.  
Avusturya’da onaylanan tüm COVID-19 aşıları, on 

binlerce kişiyle yapılan çalışmalarda titizlikle kontrol 

edilmiş ve test edilmiştir. 

Oldukça etkili ve güvenli kabul edilirler. Aşılar 

sadece Avusturya’da değil, diğer birçok ülkede 

de kullanılmaktadır. 

Aşılar onaylandıktan sonra bile düzenli olarak kontrol 

edilir ve izlenir. Aynı zamanda, yeni aşıların sıkı bir 

şekilde test edilmesi ve onaylanması devam etmek-

tedir. Çünkü bir salgında mevcut her aşı önemlidir.

Avusturya’daki herkese yetecek kadar aşı.  
Avusturya’da yıl sonuna kadar 24 milyondan fazla 

aşı dozu mevcut olacak. Bu, aşılanmak isteyen tüm 

nüfusun aşılanması için yeterlidir.

Eyaletlerde kayıt! 
Federal eyaletler, korona aşısının planlanmasından 

ve uygulanmasından birebir sorumludur. Aşı olmak 

isteyenler, federal eyaletlerin ilgili platformları 

üzerinden korona aşısı için kayıt yaptırabilirler: 

oesterreich-impft.at Österreich impft – 
Initiative gegen das Coronavirus. 

Kayıt internet üzerinden veya telefonla yapılabilir.

Daha fazla bilgiye ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  

sozialministerium.at Korona Aşısı – Yabancı 
dillerde sık sorulan sorular
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VİYANA- Avusturya, okul-
larda 12 yaş ve üstü çocuk 
ve ergenlere yönelik bir 

aşılama kampanyası başlatmak 
için Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın 
cuma günü vereceği kararı bek-
liyordu. Sağlık Bakanı Wolfgang 
Mückstein (Yeşiller), yaz sonuna 
kadar mümkün olduğunca çok 
sayıda çocuğu aşılamak istediği-
ni önceden duyurmuştu.

EMA’dan 12 yaş ve üstü çocuk-
lar için BioNTech/Pfizer aşısı-
na onay çıkmasının ardından 
Bakan, „Amacımız, 12 ile 16 yaş 
arasındaki mümkün olan en faz-
la sayıda çocuk ve gencin ağus-
tos ayı sonuna kadar aşılanma-

sıdır“ açıklamasını yaptı.

A v u s t u r y a  U l u s a l  A ş ı 
Komitesi’nin (NIG) bir üyesi ve 
Çocuk Doktoru olan Albrecht 
Prieler, konuyla ilgili perşem-
be günü yaptığı bir yayında, 
„Çocukları ve dolayısıyla toplu-
mun diğer kesimlerini bir an ön-
ce Covid-19 aşısı ile korumamız 
önemlidir“ diyerek şu açıklama-
yı yaptı:

„Şimdiye kadarki verilere gö-
re, Covid-19 genellikle çocuklar-
da daha hafif gibi görünse bile, 
ciddi bir seyir için kalan bir risk 
var. Bulaşıcılık da muhtemelen 
yetişkinlere göre daha düşük-

tür, ancak hafife alınmamalıdır. 
Çocuklara aşı yapılmadan sürü 
bağışıklığı elde etmek asla müm-
kün olmayacak.”

Çocuk aşılarına karşı 
imza toplanıyor

EMA’nın çocuklar için aşıya 
onay vermesi hararetli tartışma-
lara da neden oldu; ünlü Viyana 
Dahiliye Uzmanı ve Ulusal 
Konseyin eski üyesi Dr. Marcus 
Franz, çocukların aşılanmasını 
önlemek için bir imza kampan-
yası başlattı.

Ünlü Doktor Franz, „Çocuklar 
için yaklaşan Covid aşısı gönül-

lü olarak kalmalı- herhangi bir 
kısıtlama olmamalıdır (aşılan-
mamış kişiler için derslerde kı-
sıtlamalar, ayrım tedbirleri, jim-
nastiğe katılım yasakları vb.). 
Ayrıca çocuklar için Covid aşı-
sının risk-fayda oranı genellik-
le belirsizdir, çünkü mRNA aşısı 
tamamen yenidir ve elbette uzun 
vadeli çalışmalar yoktur“ ifade-
lerini kullandı.

Franz, „Mevcut yetersiz veri du-
rumuna dayalı olarak çocuk-
lar için bağlayıcı aşı önerileri-
nin sağlanması sorgulanabilir 
ve aşılanmamış çocuklar için en 
küçük kısıtlamaların getirilmesi 
bile hoş görülemez“ dedi.

EMA 12 yaş üstü çocuklar için aşı 
onayını verdi: Avusturya mümkün 
olduğunca çok çocuğu aşılamak 

istiyor!
Amsterdam'da cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında, Avrupa İlaç Ajansı’nın 
(EMA) 12 yaşından büyük çocuklar ve ergenler için BioNTech/Pfizer aşısına onay ver-

diği duyuruldu. Onayın ardından Avusturyalı yetkililer, mümkün olduğunca çok sayıda 
çocuğu aşılamak istediklerini açıkladı.

©
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*İndirim perdelik kumaşlar ve prefabrik perdeler için listelenen ürün grubundaki tüm ürünler için geçerlidir. Ayrıca tavsiye edilen perakende fiyatından özel siparişlerde de geçerlidir. Uzun vadeli düşük 
fiyatlı, indirimli, reklam ve satış fiyatlarının yanı sıra ücretli hizmetler (ör. perde dikimi vb.) ve kupon alımı indirim dışındadır. Diğer promosyonlar veya kampanya kuponları ile birleştirilemez. Kampanya 
süresince ödenen tutarlarda satın alma anındaki geçerlidir. Mevcut siparişler, tahsilatlar ve nihai ödemeler için geçerli değildir. Bonus ekstrelerinde maksimum %20 indirime kadar promosyonlar dikkate 
alınır. Tüm fiyatlara KDV dâhildir. Aksi belirtilmedikçe fiyatlar yerine önceki satış fiyatlarımızdır. ** Betten Reiter özel müşterilerine önceliklidir! Standart tasarımlarda düz panjur ve yan panellerdeki 
bahçe eşyaları için, indirim 9,99€ başlayan ürünler için geçerlidir. Teklifler stoklarla sınırlıdır. Hatalar, model değişiklikleri, renk sapmaları, dizgi ve baskı hataları saklıdır. İmtiyaz Sahibi ve Yayıncı: REITER 
Betten & Vorhaben GmbH.
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Fermuarlı  
gofre yatak  
çarşafları
%100 Pamuklu,  
140 x 200 cm, 70 x 90 cm 
(O3005126)

2499
-%43

13,-
QUALITÄT
seit 1953   

“COOL” Pamuklu örtüler
Kılıf: %100 tamamen mentollü yapısıyla pamuklu,
Dolgu: %100 pamuk, 140 x 200 cm (Q2130301)

Mentol sayesinde serinletici etki!

60°

havadar ve hafif

%100 Pamuklu

QUALITÄT
seit 1953

Dekoratif kumaş baskılı 
145 cm genişlik (M4108516)

1499

lfm.

-%46

8,-

Omuz konfor yatağı
Kaplaması: iki kat Tensel kumaş kaplama, 

Çekirdek: 7 bölgeli Cellflex çekirdek  
çift taraflı düğmelerle , 

90 x 200 cm,  
Yatağın yan yüksekliği:  

yaklaşık 24 cm   
(O8000101)24 cm

599,--%58

250,-
60°

5999
-%58

25,-
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VİYANA- Avusturya Ulusal 
M e c l i s i ’n d e  ç a r ş a m -
ba günü kararlaştır ı-

lan Yeşil Geçiş’in yerel versi-
yonu 4 Haziran’dan itibaren 
hayatımıza girecek. 3G’nin (aşılan-
mış, test edilmiş, iyileşmiş) tespi-
ti olan Yeşil Geçiş nasıl çalışıyor? 
Alternatifler olacak mı? Avusturya 
Sağlık Bakanlığı aklınıza takılan 
tüm soruları tek tek cevapladı.

Yeşil Geçiş nedir?

Bir aşının, önceki bir enfeksiyo-
nun veya negatif bir testin doğrula-
nabilir kanıtı (QR kodu) için genel 
bir terimdir. Bu kanıt, gesundheit.
gv.at adresinden bir sertifika şek-
linde indirilebilir. Dikkat: Yeşil 
Geçişi indirmek için bir cep telefo-
nu imzasına (Handysignatur) veya 

vatandaş kartına (Bürgerkarte) ih-
tiyacınız var, bu nedenle bunlara 
talepte bulunmanız gerekir.

Yeşil Geçiş analog biçim-
de de var mı?

Evet, mobil cihazı, yani cep telefo-
nu olmayan kişiler, belediyeler, il-
çe idari makamları veya ELGA sis-
temi aracılığıyla tüm sertifikaların 
çıktısını alabilirler. Aşı sertifikala-
rı da ücretsiz olarak pratisyen he-
kimlerden ve eczanelerden temin 
edilebilir.

Sertifikaları kendimiz de 
yazdırabilir miyiz?

Evet. Elektronik aşı kartında ta-
mamlanmış bir aşının çıktısı ge-
sundheit.gv.at web sitesinde 

„ELGA Oturum Aç“ düğmesi ile 
oturum açılarak alınabilir. Dikkat, 
burada bir cep telefonu imzası 
(Handysignatur) veya vatandaş 
kartı da (Bürgerkarte) gereklidir. 
Başarılı bir şekilde oturum açtık-
tan sonra aşı sertifikası bir belge 
olarak (PDF formatında) oluşturu-
labilir ve ardından örneğin cep te-
lefonuna kaydedilebilir veya yaz-
dırılabilir.

Aşı, Yeşil Geçiş’e otoma-
tik olarak kaydediliyor 

mu?

Evet, aşılar elektronik aşı kartıyla 
kaydedilir, bu nedenle onları Yeşil 
Geçiş’e kendiniz girmek zorunda 
kalmazsınız.

Yeşil Geçiş olmadan bir 

lokale veya tatile 
gidilebilir mi?

Evet, mevcut tüm kanıtlar -test so-
nuçları, iyileşme bildirimleri, aşı 
belgeleri vb.- geçerliliğini korur. 
Seyahat, tatil yerinin kurallarına 
bağlıdır. Orada hangi giriş yönet-
meliklerinin geçerli olduğuna bağ-
lı olarak, resmi olarak tanınan aşı 
pasaportları veya sadece bir test 
sertifikası yeterli olabilir.

Avrupa Yeşil Geçiş’i 
1 Temmuz’da geliyor. 

Avusturya versiyonunda 
bir şey değişir mi?

Hayır. Bu tarihe kadar, ulusal yeşil 
pasaport nihai haliyle zaten mev-
cuttur, zaten AB ile uyumlu olarak 
yayınlanmıştır.

Özgürlüklerin anahtarı: 
“Grüner Pass- Yeşil Geçiş” 

nedir, ne değildir?
Avusturya'da 

düşünülen açılış 
adımları ile birlik-

te 4 Haziran'dan 
itibaren hayatı-
mıza eşlik ede-

cek olan “Grüner 
Pass” yani “Yeşil 

Geçiş” ile ilgili 
akıllara takılan 

onlarca soru var. 
Avusturya Sağlık 

Bakanlığı tüm 
sorularınızı tek 

tek cevapladı. 
Bütün ayrıntılarıy-

la “Grüner Pass- 
Yeşil Geçiş” nedir, 

ne değildir?

©
 Bild: im

ago

24-h Frauennotruf 
01 71 71 9
24-h Frauenhaus-Notruf
05 77 22

wienkuemmerts.wien.gv.at

Du fühlst dich zerbrochen?
Häusliche Gewalt ist nicht deine Schuld. Wenn dein Partner oder Ex-Partner dich bedroht, 
schlägt oder mit Nachrichten über das Smartphone abwertet: Du bist nicht allein!
 
Wenn du von häuslicher Gewalt betroffen bist, ruf an. Wenn du Hilfe in einer Notsituation 
brauchst, ruf an. Wenn du eine Gewalttat wahrnimmst, ruf an. Wir lassen Gewalt an Frauen 
nicht so stehen! Die Notrufnummern der Stadt Wien sind rund um die Uhr für dich da!

Bezahlte Anzeige
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Gönn dir ein
Upgrade in der
#Sommerschule2021  
Anmeldung bis 21. Juni möglich! 

 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
A

LT
U

N
G

FO
TO

C
RE

D
IT

: I
ST

O
C

K/
N

AT
TA

W
U

N

Auf die Plätze, 
fertig, anmelden! 

Die Sommerschule ist ein Erfolgsprojekt zur individuellen und gezielten Förderung von 
Schülerinnen und Schülern, um einen Aufholbedarf, der durch die COVID-19 Krise ent-
standen ist, zu kompensieren.  
Um gut vorbereitet ins neue Schuljahr zu starten, melde dich jetzt in deiner Schule an!
www.sommerschule.gv.at 
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Viyana Eyaleti Sağlık Bakanı Hacker, ücretsiz testlerin sonlandırılmasını eleştirdi: 

„Henüz çok erken“
Vorarlberg’in kısa süre önce duyurduğu ücretsiz test kampanyalarını azaltma girişimine, 
Viyana Eyaleti Sağlık Bakanı Peter Hacker (SPÖ) tarafından "çok erken" eleştirisi geldi.

VİYANA- Vorarlberg bu haf-
ta eyalet, belediye ve silah-
lı kuvvetler test istasyon-

larındaki ücretsiz Covid-19 test 
kampanyalarını kademeli olarak 
azaltacağını duyurdu. Eyalet yet-
kilileri, ev testlerinin onaylanma-
sı ve aşılananların testten muaf tu-
tulması ile test caddelerine talepte 
önemli bir düşüş yaşandığına dik-
kat çekti. Ayrıca daha fazla insa-
nın aşı yaptırması için gelecekte 
testlerin ücretli olacağı da medya-
da konuşuluyor.

Ö1-Mittagsjournal’a konuşan 
Viyana Eyaleti Sağlık Bakanı 
Peter Hacker ise “Henüz mara-
tonun sonuna ulaşmadık” sözle-
riyle Vorarlberg’in bu girişimine 
net bir şekilde karşı çıktı. Hacker, 
„Avusturya genelinde test kapa-
sitelerini düşürmeye başlamak 
için yeterince yüksek bir aşılama 
oranına sahip olmaktan çok uza-
ğız“ ifadelerini kullanarak bu ka-
rar için henüz çok erken olduğunu 
vurguladı.

Testler özellikle tatil dö-
neminde oldukça önemli

Tatil sezonun yaklaştığına ve dün-
yanın farklı bölgelerinden birçok 
insanın seyahat edeceğine dik-
kat çeken Hacker, özellikle bu dö-
nemde testlere çok daha fazla ihti-
yaç olduğunu belirtti. Böylesi bir 
dönemde bu tartışmanın anlam-
sız olduğunu söyleyen Hacker, 
„İnsanlar dünyanın her yerinden 
uçuyor, dünyanın her yerinden ge-

liyorlar; bu ortamda diğer kıtalar-
da var olan virüs mutasyonlarının 
Avrupa’ya da geldiğini varsayma-
lıyız. Ve eğer test etmezsek, onla-
rı nasıl keşfetmeliyiz?” ifadelerini 
kullandı.

Hacker ayrıca, “daha fazla insanın 
aşı yaptırması için gelecekte test-
lerin ücretli yapılması” fikrini de 
“Aşıya gitmek için neredeyse hiç 
motivasyon sağlamaz, üstelik in-
sanlar test de yaptırmaz“ sözleriy-
le eleştirdi.

©
 Bild: APA/Hochm

uth

LİNZ- Freistadt Kliniği’nde 
yaşanan trajik olayda, 82 
yaşındaki bir hastanın yan-

lış bacağı ampute edildi (kesildi).

Hastaneden alınan bilgiye göre, 
karışıklık 18 Mayıs’taki operas-
yondan kısa bir süre önce yaşan-
dı; yani yanlış bacak işaretlendi. 
Klinikten yayınlanan bir açıkla-
maya göre, insan hatasından kay-
naklanan bu trajik hata ancak bu 
sabah bandaj değiştirildiğinde 
ortaya çıktı. Görünüşe göre has-
tanın kendisi hatayı fark etmedi 
ya da kendisine bundan söz edil-
medi.

Freistadt  Kl iniği ’nin Tıbbi 

Direktörü Norbert Fritsch, per-
şembe günü düzenlediği bir ba-
sın toplantısında, yaşanan bu 
trajik olayı ayrıntılarıyla kamuo-

yuna açıkladı ve özür diledi.

Fritsch vahim hatalar 
zincirini şöyle aktardı:

“82 yaşındaki hasta, her iki baca-
ğını da etkileyen birçok hastalığa 
sahipti. Sol bacak o kadar şiddetli 
bir şekilde etkilendi ki uyluk am-
putasyonu gerekliydi. Ancak „ta-
lihsiz koşullar zinciri“ nedeniyle, 
sol bacak yerine sağ bacak ampu-
te edildi. Dört göz ilkesine bağlı 
kalınmadı“

„Özür dileriz”

Hasta ve yakınları trajik hatadan 
hemen haberdar edildi. Fritsch, 
„Hastadan özür dilemek istiyo-
ruz“ dedi. Hatadan sorumlu olan 
ilgili doktorun kendi isteği üzeri-
ne görevinden istifa ettiği açık-
landı.

Freistadt Kliniği’nde korkunç hata: 
Hastanın yanlış bacağı kesildi!

Yukarı Avusturya'daki Freistadt Kliniği'nde doktorlar korkunç bir hata yaptı; 18 Mayıs'taki bir ameliyat 
sırasında bir hastanın (82) yanlış bacağı kesildi. Klinik yöneticisi Norbert Fritsch düzenlediği basın top-

lantısında bu vahim hatayı "Ne yazık ki bugün çok trajik bir vaka keşfettik" sözleriyle duyurdu.
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entgeltliche Einschaltung

01/24 5 24 
www.fsw.at

 Fonds Soziales Wien

Ihr direkter Draht zu 
Pfl ege und Betreuung

VİYANA. Sadece 
Avrupa’nın değil dün-
yanın da sayılı en eski, 

güvenilir ve ciddi gazeteleri 
arasında ilk sıralarda kabul 
edilen İsviçre’nin kısa adı NZZ 
olarak bilinen „Neue Zürcher 
Gazetesi’nin“ Avusturya, Polan-
ya, Çekya ve Slovakya Temsil-
cisi olarak Viyana Bürosu’ndan 
hizmet veren Dr. Ivo Mijn-
ssen, Yeni Vatan Gazetesi’nin 
„Herausgeber“i (İmtiyaz Sahibi) 
Birol Kılıç’ı ziyaret etti.

Viyana başta olmak üzere Avus-
turya, Türkiye ve AB’deki önemli 
gelişmelerin konuşulduğu güzel 
bir öğle yemeğinden sonra, Yeni 
Vatan Gazetesi adına Birol Kılıç, 
Sayın Mijnssen’e bir Türk kahve-
si eşliğinde yaşamın içinden ya-
şamı ilgilendiren sorular sordu.

NZZ’nin Temsilcisi’nden 
Yeni Vatan Gazetesi’ne 

ziyaret Video Yeni Vatan Tv

Scannen Sie den 
QR-Code um zum 

Yeni Vatan TV 
Videointerview mit Ivo 
Mjinssen zu gelangen
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yasal İslam ve sorunlu akımlar ve 
ideolojiler arasında net bir ayrım 
yapıyoruz. İslam’a karşı değiliz. 
Olamayız ama siyasallaşmış de-
mokrasi düşmanı dinciliğe karşı-
yız. Bunu siyasallaşmış İslam’da 
görüyoruz. Viyana Belediyesi ve 
Belediye Başkanı Ludwig’e, en-
tegrasyon konularındaki deveku-
şu politikalarına son vermeleri ve 
ayrıca sorunların nerede yattığı-
na bakmasını acilen tavsiye ve ri-
ca ediyoruz.”

ÖVP’nin dini cemaatlerle 
olan ilişkilerine tepki

Ludwig ayrıca „Katolik kilisesi 
temsilcilerinin baskı altına alın-
masını da kesinlikle redd edi-
yorum“ sözleriyle iktidarda ki 
Hiristiyan Demokrat Halk Partisi 
ÖVP’nin Vatikan’a bağlı Katolik 
Kilisesi’ne karşı  düzenlemeyi 
planladığı artık vergi muafiyeti 
kiliselere yok  „tam gaz“ eylemi-
ni de eleştirdi. Avusturya’da başt 
ÖMV, Austrian Airlines, POST , 
Verbund gibi tam özelleştirilme-
miş büyük şirketleri Avusturya 
Devleti adına yöneten ÖBAG’ın 
Genel Müdürü Thomas Schmid ve 
Başbakan Sebastian Kurz (ÖVP) 
arasındaki mesaj trafiğine de 
atıfta bulunan Avusturya Sosyal 

Demokrat Partisi Viyana Eyaleti 
ve Belediyesi Başkanı Michael 
Ludwig, Hiristiyan Demokrat 
Halk Partisi ÖVP’nin  dini cema-
atlerle olan ilişkilerini bir kez da-
ha sert eleştirdi.

Viyana Eyaleti ve Belediyesi 
Başkanı atıfta bulunduğu söz 
konusu bu mesaj trafiğinin, 
Avusturya Maliye Bakanlığı tara-
fından İbiza Komitesi’ne gönde-
rilen ve buna göre Başbakanlığın 
4 Mart’ta „dini topluluklar-
la bağlantılı tüm vergi avantaj-
larının“ bir listesini talep etti-
ği e-postalardan oluştuğu ve 13 
Mart’ta kilise temsilcilerine yö-
nelik “tam gaz” eylem tale-
binde bulunulduğu Avusturya 
P a r l a m e n t o s u  A r a ş t ı r m a 
Komisyonu’ndan dışarı sızmış ve 
basına konu olmuş ve büyük tar-
tışmalara neden olmuştu.

Ludwig’den “Sosyal 
Uyum Elçileri” projesine 

tam destek

 Dinler ve kültürler arasındaki 
birlikteliği pekiştirmek için ha-
rekete geçen Ludwig, Twitter he-
sabından yaptığı bir paylaşımla, 
Avusturya Yahudi Cemaati’nin 
o r to d o k s  H a h a m  S ch l o m o 

Hofmeister ve  kısa adı İGGÖ olan 
ve başında Milli Görüş akımı için-
den yetişmiş Ümit Vural’ın olduğu 
Avusturya İslam Cemmaati’ne ya-
kın İmam Ramazan Demir tarafın-
dan başlatılan ve Vatikan‘ a bağlı 
Viyana Katolik Başpiskoposluğu 
Vekili General Nikolaus Krasa’nın 
da içinde bulunduğu “Sosyal 
Uyum Elçileri” dini projesini üst-
leneceğini de duyurdu. Projenin 
amacı, “Antisemitizm, İslamofobi 
ve ırkçılığa karşı aktif bir duruş 
sergilemek için dinlerin benzer-
liklerini ve kökenlerini göster-
mek” olarak açıklandı.

Avusturya müslüman-
lara verilen haklar ile 
Avrupa’da örnek ülke 

ama tartışmalar „siyasi 
İslam’da“  kilitlenmiş du-

rumda

Avusturya’da kısa adı IGGÖ olan 
Avusturya İslam Cemiyeti İslam 
Kanunu ile Devlet tarafından res-
men tanınıyor ve özellikle okul-
lara atanacak öğretmenler ve ki-
taplar konusunda tek başına 
Avusturya Eğitim Bakanlığı’nın 
koyduğu kurallar çerçevesinde 
karar verebiliyor ve bu durum 
geçmişte atanan din öğretmenle-
rin kalitesi ve okutulan kitaplar 

konusunda tartışmalara neden 
olmuştu.

Öğretmenlerin maaşları  di-
rekt Avusturya Eğitim Bakanlığı 
Avusturya’nın Eyalet Yönetimleri 
üzerinden ödeniyor. İGGÖ ay-
rıca Avusturya Ordusun’da gö-
rev yapan müslüman askerle-
re kışlada İmam atamasından 
sorumlu ve bu durumda geç-
mişte atanan İmamlar’ın baş-
ta selefi ve ünvanları konusunda 
Avusturya Ordusu İstihbarat’ın 
izin vermemesi haberlere konu 
olmuştu.  İGGÖ’nün yönetiminde 
Türkiye’de siyasal İslam’ın aş tem-
silcisi sayılan Milli Görüş başta ol-
mak üzere  Cumhurbaşkanlığı’na 
bağl ı  Türkiye  Cumhuriyet i 
Diyanet İşleri Başkanlığı, MHP ve 
Süleymancılar‘ a yakın önceden 
camii dernekleri olara kurulan 
kurumların atadığı kişiler en çok 
söz sahibi olması nedeni ile ülke-
de siyasal İslam tartışmalarına ve 
gerilimlere neden olduğu yıllardır 
gözleniyor.

Avusturya´da şu anda 700 bin-
den fazla müslüman yaşıyor. Bu 
sayının 400 bine yakını Türkiye 
göçmeni. 150 bine yakın Alevi 
müslüman ayrıca İGGÖ dışın-
da ALEVİ adı altında Avusturya 
Parlamentosu’ndan geçmiş İslam 
Kanunu ile aynı İGGÖ gibi resmen 
tanınmış durumda. Bu tanınma 
dünyada bir ilk. Böylece Aleviler 
Avusturya’da Cem Evleri’ni öz-
gürce aynı hak ve hukukla bir ki-
lise, sinagog ve camii gibi kurabi-
liyorlar. Avusturya Devleti İslam 
Kanunu ile İGGÖ VE ALEVİ kuru-
muna ayrı ayrı mezarlık vererek, 
dini günlerini tanıyarak başta öğ-
retmen atamaları ve dini kitap-
larını okullarda seçmek gibi bü-
yük demokratik haklar vermesi 
ile Avrupa’da örnek ülke olarak 
tanınıyor. İsviçre ve Almanya’da 
bu haklar şu ana kadar  verilmiş 
değil.

VİYANA- Ölümle tehdit edi-
len ÖVP’li Entegrasyon 
Bakanı Susanne Raab ta-

rafından, Müslümanlara ait çeşitli 
dernek ve kurumların ayrıntılı bil-
gilerinin yer aldığı dijital bir harita 
olan „İslam Landkarte“ projesinin 
hayata geçirilmesi ülkede büyük 
bir tartışma başlattı. Proje, birçok 
cepheden “Müslüman kurumlar 
hedef gösteriliyor ve güvenlikle-
ri tehlikeye atılıyor” eleştirisi aldı.

Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig (SPÖ) de pazar günü “Der 
Standard”a verdiği bir demeçle 
tartışmaya dahil oldu. Özellikle 
“sosyal bölünmeye” ve “dinlerin 
damgalanmasına” vurgu yapan 
Ludwig, “Bu harita, entegrasyo-
na kesinlikle hiçbir katkı sağla-
maz, ancak sosyal bir bölünmeyi 
teşvik eder. Şehrimizde ve ülke-
mizde herkesin birlikteliği ve say-
gılı bir şekilde bir arada yaşama-
sı lehine çok net konuşuyorum ve 

prensip olarak dinlerin damgalan-
masını da red ediyorum.” ifadeleri 
ile tepkisini ortaya koydu.

Raab’dan anında karşılık 
geldi: “Viyana yönetimi 

artık kafasını kumdan çı-
karmalı”

Günlerdir tepkilerin odağında 
olan Entegrasyon Bakanı Susanne 
Raab, pazar günü krone.at’ye ko-
nuşarak kendisine ve projeye yö-

nelik eleştirilere karşı kendisini 
savundu. Bakan Raab, “şeffaflık” 
vurgusu yaparak haritanın asıl 
amacının, kurumların arkasın-
daki yurtdışı bağlantılarını ve et-
kilerini gözler önüne sermek, ay-
rıca tehlikeli fikir ve ideolojilerin 
yayılmasını engellemek olduğu-
nu bir kez daha ifade etti. Raab 
açıklamasını şu sözlerle sürdür-
dü: “Uzmanlar, camilerin nerede 
Erdoğan tarafından kontrol edildi-
ğini, Bozkurtlar´ın Türk milliyetçi 
fikirlerini nerede yaydığını ve an-
tisemitizmin nerelerde yayıldığını 
gösteriyor. Burada şeffaflık iste-
meyenler bunun ne kadar tehlike-
li olabileceğini anlayamıyorlar.“

Viy a n a  B e l e d iye  B a ş k a n ı 
Ludwig’in eleştirel tavrına da 
tepki gösteren Raab, özellikle 
Viyana’da, on yıllardır dernek-
lerin ve arka bahçelerdeki camii 
adı altında başka ülkelerden ge-
len Avusturya’nın seküler çoğul-
cu demokratik oturmuş düzenini 
din hürriyeti adı altında karşı sa-
vaş açmış dinci ve demokrasi düş-
manı partilerin  üzerine örtü ör-
tüldüğüne ve pek çok şeyin gizli 
kaldığına dikkat çekerek Viyana 
yönetimine “devekuşu politika-
larına son vermeleri” çağrısında 
bulundu. Raab, Ludwig’e şu söz-
lerle karşılık verdi: “Bir yanda 
İslam dini ve entegrasyonu teşvik 
eden kurumlar ile diğer yanda si-

“İslam Haritası” Ludwig ve Raab’ı karşı karşıya getirdi: 
Ludwig “Bölünmeyi”, Raab ise “Şeffaflığı” işaret etti

Avusturya müslümanlara verilen haklar ile Avrupa’da örnek ülke ama deprem etkisi yaratan 
ve ülkeyi geren tartışmalar Avusturya hükümetinin „Siyasal İslam“ ı ülkenin demokrasine 
yıkıcı etkisi olan ve olacak büyük bir sorun olarak ele alması ile oluşan terimlerin, tanım-
ların ve Başbakanlık altında kurulan dokumentasyon dairesinin  etki ve tepkileri üzerinde 
kilitlenmiş durumda. Bu tartışmaları aslında Türkiye'den biliyoruz.  İşte Avusturya'da ki bu 

gelişmeler tamamen bu büyük depremin "artçı depremleri"  şeklinde seyir ediyor.  Bu mana-
da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıtılan “İslam Haritası”nın etkileri halen sürüyor. Bir 

tepki de “Prensip olarak dinlerin damgalanmasını red ediyorum” sözleriyle Viyana Belediye 
Başkanı Michael Ludwig'den (SPÖ) geldi; Ludwig'in “Sosyal Bölünme” vurgusu dikkat çekti. 
Susanne Raab ise “Viyana kafasını kumdan çıkarmalı” sözleriyle Ludwig'e sert bir karşılık 

verdi.
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VİYANA- Viyana Belediye-
si Başkan Yardımcısı ve 
Entegrasyondan Sorumlu 

Belediye Meclisi Üyesi Christoph 
Wiederkehr (NEOS) bugün, çö-
züm odaklı bir entegrasyon poli-
tikası vadeden ve bu alanda uz-
man kişilerden oluşan “Viyana 
Entegrasyon Konseyi”ni oluştur-
duğunu kamuoyuna duyurdu.
Amacının bütünleşmeyi, bölün-
menin önüne koyan mantıklı ve 
çözüm odaklı bir entegrasyon 
politikası olduğunu vurgulayan 
Wiederkehr, başlangıçta konse-
yin entegrasyon ve göç alanla-
rından gelen 10 uzmandan oluş-
tuğunu belirtti.

Konsey, düzenli raporlar 
sunacak, şehir yöneti-
miyle iletişim halinde 

olacak

Yılda iki kez, 21 Mayıs (Diyalog 
ve Kalkınma için Kültürel Çeşitli-
lik Günü) ve 18 Aralık’ta (Ulusla-
rarası Göçmenler Günü), Viyana 
Entegrasyon Konseyi önceden 
gündeme getirilen sorunlar hak-
kında bir rapor sunacak ve gele-
cekte düzenli olarak entegrasyon 
ve çeşitlilik politikasıyla ilgili 
merkezi konularda şehir yöne-
timiyle sürekli iletişim halinde 
olacak.

„W.I.R.“nin ele alacağı ilk soru-
nun, korona salgınının şehrin 
entegrasyon politikası üzerinde-
ki etkileri ve sonuçları olacağını 
bildiren Wiederkehr, “Viyana 
kozmopolit bir şehir ve bir çeşit-
lilik şehridir. Bununla birlikte, 
entegrasyon alanında zorluklar-

la karşı karşıyayız ve maalesef 
salgın burada da izini bıraktı. 
„Wiener Integrationsrat“ ile en-
tegrasyon ve göç hakkında nes-
nel bir tartışmayı teşvik ediyo-
ruz.“ dedi.

Uzman üyeler oluşum-
dan oldukça memnun

„W.I.R.“ üyeleri, uzmanların şe-
hir ve karar vericilerle diyaloğa 
girecek olmasını memnuniyet-
le karşıladıklarını açıkladı. Bu 
diyaloğun, gerçeklere dayalı ve 
tartışmalı bir alışveriş için alan 
sunduğunu da belirten uzmanlar 
ortak bir açıklamada, „Viyana 
Şehir yönetiminin bu açık diya-
loğu bilimle başlatmasından ve 
şehre eylem önerileri sağlamak 
amacıyla uzmanlığımızı bir ara-
ya getirmesinden memnuniyet 

duyuyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Entegrasyondan Sorumlu Bele-
diye Meclisi Üyesi Wiederkehr 
ise Viyana’nın artık entegras-
yon açısından geri adım atmak 
yerine ileriye iki adım atmak 
istediğini belirtti. Wiederkehr, 
geleceğe yönelik ve gerçeklere 
dayalı bir entegrasyon politikası 
geliştirmek için acilen dışarıdan 
profesyonel bir bakış açısı elde 
etmek gerekliliğini ise özellikle 
vurguladı.

Eleştirilerin olması dik-
kat çekti

Kurulan konseye  çeşitli kesim-
lerden arka kapılardan eleştiri 
geldi. İsimlerini vermeyen eleş-
tireleri sahipleri daha çok uz-

manların Türk toplumunu iyi 
tanımadığı ve uzmanların daha 
çok  NEOS’un  hesaplı dost ar-
kadaş çevresinden olması yö-
nünde olması dikkat çekti.  Bu 
hesaplı denklemlerin ilerde SPÖ 
Viyana’nın başını çok ağrıtacak 
büyük sorunlara ve tepkilere yol 
açacak diyen eleştiri sahipleri 
şunları ifade ettiler: „Bize de Al-
manca ve Türkçe haberler ile yer 
vererek Viyana’nın en önemli 
konusu göçmenlerin uyumu ko-
nusunda kimsenin arka kapılar-
da iş çevirip yanlış ve kendi ve 
dar çevrelerinin yararına olanak 
sağlamak için yanlış işler peşin-
de koşmasını engellemek gerek.  
Saydamlık burada önemli. Kimse 
uyum siyasetini kendi ceplerini 
doldurmak ve siyasi makamları-
nı yükseltmek için kullanamaz“ 
ifadeleri dikkat çekti.

Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü vesilesiyle, “W.I.R.-Viyana 
Entegrasyon Konseyi” Viyana Belediye Binası'nda tanıtıldı. Konsey, Belediye 

Başkan Yardımcısı ve Entegrasyondan Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Christoph 
Wiederkehr (NEOS) tarafından başlatıldı.

Viyana Entegrasyon Konseyi 
kuruldu: Çözüm odaklı bir 

entegrasyon politikası vadediyor!

©
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Sadece 19 Euro

Kampanya 31 Ağustos 2021 
tarihine kadar geçerlidir

Avusturya’da 
kiralarda cep yakan artış!

Avusturya'da kiralar dört yılda neredeyse yüzde 12 oranında arttı, özellikle yeni sözleşmeler-
de yüksek fiyatlar cep yakıyor.

VİYANA- Avusturya’daki 
kira oranlarıyla ilgili bir 
araştırma yürüten Statis-

tics Austria, ana kiralık daireler 
için işletme maliyetleri dahil 
ortalama kiranın 2016 ile 2020 
arasında yüzde 12,2 oranında 
arttığını ortaya koydu. Uzmanlar 
bu artışın ana nedeni olarak ar-
tan konut talebini işaret ediyor. 
Statistics Austria Genel Müdü-
rü Tobias Thomas, son on yılda 
560.000 kişilik önemli bir nüfus 
artışına değindi.

Geçen yıl, Avusturya genelinde 
ortalama kira metrekare başına 
ayda 8,3 Euro idi, yeni özel kira-
lamalarda ise metrekare başına 
fiyatlar 10,8 Euro’yu buluyor. 

Kira sözleşmesi ne kadar kısa 
olursa, kira o kadar yüksek olu-
yor. Her şeyden önce kâr amacı 
gütmeyen emlak geliştiricileri 
için (metrekare başına 7,4 Euro) 
ve belediye konutlarında (metre-
kare başına 6,9 Euro) daha dü-

şük konut maliyetleri karşımıza 
çıkıyor. Eyaletler arasında en dü-
şük kiralar ise metrekare başına 
6,4 Euro ile Burgenland’da talep 
ediliyor.

Viyana da yüksek kiralarla ilk 

sıralarda.  

Araştırma verilerine göre, kira-
lar özellikle metropol bölgelerde 
yüksek seyrediyor. Viyana’nın 
nüfusu artıyor; bu da artan ta-
lep nedeniyle son yıllarda emlak 
maliyetlerini yükseltiyor. İnşaat 
malzemesi fiyatları da önemli 
ölçüde arttı.

Viyana gibi şehirler artan emlak 
fiyatlarına çok geç tepki göster-
di. Güney Tirol’de ise otlakların 
inşaat arazisine yeniden tahsis 
edilmesi sırasında okullar veya 
yaşlıların evleri için olduğu ka-
dar sosyal konutlar için de ara-
zilerin sunulduğu yararlı bir sis-
tem bulunmakta.
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Sağlıklı döner istiyoruz
Wir wollen gesunden Döner!

Bize has, bize özgü, bir yan-
dan da bizi temsil eden, 
Avusturya’da satışları tonlar-

la ölçülen bir ürünün bu denli yay-
gın olması mutluluk yaratırken, bu 
kadar çok yenen bir yiyeceğin önü-
müze gelene kadar nasıl bir yoldan 
geçtiği de büyük önem taşıyor. 

DÜRÜST DÖNERCİLER 
ALINMASIN

Yeni Vatan Gazetesi döner ve et 
alanında çalışan adını vermek is-
temeyen birçok kişi, kurum ve ku-
ruluş ile oldukça zaman alan zah-
metli görüşmelerde bulunarak 
hazırladığı aşağıdaki yazıyı, dö-
ner hakkındaki bilgiler ile kamu-
oyunun dikkatine sunmayı görev 
biliyor. İşini temiz yaptığını iddia 
edenlerin bu analizi kendi üzeri-
ne alınmamalarını tavsiye ederiz. 
Kamunun çıkarı onların kazandı-
ğı para ve ünden daha önemlidir. 
Onların ortağı değiliz, insan gibi 
çok fazla uçmadan ve vergilerini 
dürüstçe vererek işlerine devam 
etsinler. Hatta döner ismini kirle-
tenlere karşı eğer bu kadar rahat-
sız iseler en büyük mücadeleyi on-
ların vermeleri gerekir.

NİYE 
SORGULAMIYORUZ?

Tavuk veya dana eti nereler-
de, hangi şartlarda üretiliyor? 

Örneğin, bir tavuğun sadece 40–
50 gün içinde yumurtadan piliç 
haline geliyor olması artık bir sır 
değil. Bu kadar çabuk bir şekilde 
büyütülen, seri üretim mamulü 
her tavuk için İslami kesim şart-
larının yerine getirilemeyeceği de 
aşikâr. Birçoğumuz yediğimiz dö-
ner etinin Helal olduğunu düşü-
nüyoruz. Ancak fabrikalarda hazır 
dönerler için kesilen etlerin nere-
den geldiğini, hangi şartlar altın-
da kesildiğini, içine ne karıştırıl-
dığını bilmiyoruz. Hiçbirimiz de 
bunu sorgulamıyoruz.  

DÖNERİN HAZIRLANIŞI 
NASIL OLMALI? 

Bilmeyenler için işin ustalarının ağ-
zından anlatalım. Esasen döner eti 
aşçı tarafından hazırlandığında, 
tavuk ise tavuk budunun kemik-
lerinden ayrılması, et ise filetolar 
halinde kesilip açılması ile başla-

nıyor işe. Bazen tavuğun derisi et 
kuru olmasın diye aralara konabi-
liyor ancak bu oranın çok az tutul-
ması gerekiyor. Et dönerde ise sığır, 
dana, koyun veya kuzu etinin but 
kısmından kullanılması gerekiyor. 
Lezzet vermek için kıyma kullanı-
labilir ancak dönerin tamamı kıy-
madan yapıldığında daha az mali-
yetli olduğundan genellikle kıyma 
döner yemekteyiz. Fileto haline ge-
tirilmiş etler, yoğurt veya süt ile so-
ğan suyunda ve aşçısına göre deği-
şen baharatlarla terbiye edilip en az 
5–6 saat dinlendiriliyor, ardında da 
tek tek döner şişine diziliyor. 

NE KADAR SAĞLIKLI? 
BUYRUN 

KARAR VERİN! 

Çoğu zaman bu şekilde hazırlanan 
dönerler folyolara sarılarak derin 
donduruculara atılıyor. Ancak et 
eğer döner olmadan önce dondu-
rulmuş bir şekilde geliyorsa, önce 
çözülüyor ve terbiyenin ardından 
tekrar donduruluyorsa, biz o döne-
ri yiyene kadar et iki kere donmuş, 
iki kere çözülmüş oluyor. Bu durum 

ne ka-
dar sağlıklı, 
sormak ge-
rekiyor. 

DÖNERE NE HAKLA 
SU BASIYORSUN 

DOLANDIRICI?

Dönercilerin kendi şikâyetlerinden 
biri de, kendilerine gelen hazır 
dönerin kilogramağırlığının hiç-
bir zaman gerçeği yansıtmama-
sı. Dönerin sarılı olduğu folyo açıl-
dığında içinden akan su, dönerin 
toplam kilogramağırlığının yüz-
de 10 ila 15’ini oluşturuyor. Terbiye 
sosu, dondurulmuş etin çözülme-
siyle akan sular, kilogramağırlığı-
na dâhil olmuş oluyor. Döneri şi-
şe takıp, ızgara önünde pişirmeye 
başlandığında ise, etin içerisinde-
ki suyun tepeden buharlaşıp uçtu-
ğu görülebiliyor. Bu konudaki en 
büyük tartışma ise döner etinin içe-
risine, gramajı arttırabilmek adına 
su basılıp basılmadığı yönünde ya-
şanıyor. Öyle ki, bazı dönerciler kar 
etmek amacıyla döner etine sadece 
(!) yüzde 10 oranında su basmaları 

veya enjekte etmeleri ile övünüyor-
lar. Çünkü başkaları bu oranı daha 
fazla tutuyor. 

ÇÖPE ATILMASI GERE-
KEN DÖNERİ TEKRAR 
DONDURUCUYA NİYE 

ATIYORSUN?
 
İnsan sağlığı için büyük bir teh-
like teşkil eden bir başka durum 
ise, gün sonunda arta kalan dö-
ner. Pek çok dönerci, gün sonun-
da kalan döneri çöpe attığını söy-
lüyor, ancak bu ne kadar doğru? 
Kalan döneri derin dondurucu-
ya atıp, yeri geldiğinde geri tak-
tığını itiraf eden dönercileri nere-
ye koyacağız? Bir takım dönerciler 
kendi ceplerini insan sağlığından 
üstün tutarak çeşitli metotlar ge-
liştiriyor. Örneğin 20 kilogram dö-
nerden gün sonunda 3–4 kilog-

r a m 

arta kalıyor. Kalan d ö -
neri çöpe atmak yerine, derin don-
durucuya atıyor. Ertesi gün 10–15 
kilogramlık döner takılıyor ve bu 
döner erken bitince, derin dondu-
rucudan gizlice, yani müşteri gör-
meden eski döner takılıyor. Bir iki 

tur ateş karşısında dönen döner, 
buzlu görüntüsünü kaybedince 
müşteriye tazeymiş gibi satılıyor. 

SÖZDE DÖNERCİ, ÖZDE 
DOLANDIRICILIK Dİ-

YE BUNA DENMEZ 
Mİ? 

Kalan dönerle il-
gili bir başka yön-
tem de, yine derin 

dondurucuya atıl-
mış dönerin küçük parçalar halin-
de tiftiklenip fırınlarda pişirilmesi, 
ardından da biraz taze dönerden, 
biraz da eski dönerden katılarak 
müşteriye verilmesi. Kurnaz döner-
ciler, müşterinin bu dönerden baş-
ka her şeye benze

Döner, Avrupa'da Mc Donalds'ı en fazla zorlayan fast food yani hızlı yiyecek ürünü. Fast food 
devlerini sıkıntıya sokan dönerin Viyana'da bulunmadığı yer yok. Avusturya'nın artık köyle-
rine kadar girmiş durumda. Hem bütçeye uygun, hem de hamburgerden çok daha sağlıklı ve 
lezzetli bir ürün olması bakımından her kesimden insan tarafından tercih ediliyor.  Vatandaş 
işte bu yüzden sağlıklı döner istiyor. Sözümüz dürüst çalışan dönercilere değil. Ama sorunlar 
var. Döner alanında sorunlar var. Buna en başta dürüst bir şekilde bu dönercilik işini yapan-
lar gündemlerine almalıdr. Soralım tekrar: Taze olmayan döner neden vatandaşa sunu-
luyor, kalan döner neden çöpe değil de dondurucuya atılıyor? Kötü dönerin içine sos 
basınca yenecek hale mi geliyor? Temizliğe neden gereken önem verilmiyor? Son 
sorumuz Dönere neden su basılıyor? Ne demişlerdi?

Tavuk eti çabuk bozu-
lan bir et türüdür ve 
bir gün içinde tüke-
tilmesi gerekir. Çoğu 
satıcı bunu önemse-
mediği için burada-
ki dönere güvenmiyo-
rum. O yüzden büfeler 
yerine restoranlarda 
et döner yemek daha 
fazla hoşuma gidiyor.

Yasmin Kazar 
(öğrenci, Türkiye)

Hem Avusturya’da hem 
de Türkiye’de döner ye-
dim .  B ence arada-
ki fark tartışılmaz bile. 
İstanbul’daki dönerin eti 
çok daha kaliteli ve lez-
zetli. 

Egle Skulskyte 
(öğrenci, Litvanya)

"Avusturya’daki döner porsiyonları bü-
yük olmasına rağmen, lezzeti damak ta-
dıma hiç uymuyor. Burada satılan etin 
tadı, Avusturyalıların damağına uyma-
sı için yıllar içinde değişmiş; örneğin bu-
raya has soslarla servis ediliyor. Bu da 
milli yiyeceğimiz orijinal döner kebap-
tan daha çok, “Avusturya toplumuna 
entegre olmuş döner” imajını veriyor. "

Beyza Gürdoğan 
(öğrenci, Türkiye)

 “Döner mit allem” zihniyeti, dönere yapılmış 
en büyük hakarettir. Normalde döner, etin 
kalitesi ve güzel sunumuyla her zaman lez-
zetli bir kebap çeşidi olmuştur. Ama burada-
ki fabrikasyon döner “cacık” diye anlamsız 
bir sos ile mundar edilmiştir. Avusturya’da 
dönerin bu kadar yaygın olmasının tek ne-
deni, böyle az paraya bu kadar fazla et ye-
menin başka imkânı olmamasıdır. Yağlı ve 
kayış gibi böyle yalancı döner olmaz olsun!

Berk Göltepe 
(öğrenci, Türkiye)
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bilinebilecek çünkü kimse daha 
önce hırsızlık yapmış bir personel 
ile çalışmak istemez. İşverenlerin 
işe alacakları kişiler hakkında 
böyle bir talepleri var, ancak ta-
bii ki işe bir de diğer taraftan bak-
mak gerekiyor. Hızlı yiyecek sek-
törü ucuz işçinin çalıştırıldığı en 

büyük sektörlerin başında geli-
yor. Sadece dönercilerde değil, et 
ve piliç üretimi yapılan fabrikalar-
da da çoğu zaman kendi anayur-
dunda mağdur olup Avusturya’ya 
gelen ve sonunda daha çok mağ-
dur olan işçiler çalışıyor. 

TEMİZLİK! AĞIR, PİS, 
YAĞLI BİR HAVA VE 

ORTAM

Değinilmesi gereken bir başka 
nokta ise elbette temizlik. Döner 
gibi yağlı, sosları etrafa sıçrayan 
bir yiyeceğin yapıldığı ortam ister 
istemez kirlenir. Bir süre sonra ha-
valandırmaların ortamdaki yağ-
dan tıkanması da normal. Ancak 
vatandaş üstü başı döner kok-
madan bir dönerciden çıkamaya-
cak mı? İşletme için oldukça mas-
raflı olabilir, ancak bu da işin bir 
parçası. Birçok kişi dönercilerin 
mekânlarına hâkim olan o yağlı 
ağır havanın içerisine girmek iste-
miyor. Zahmetli olduğu için hafta-
da bir temizlenmesi gereken ha-
valandırma filtreleri, keyfe keder 
temizleniyor. Peki, dönerciler do-
ğayı ne kadar düşünüyor? Gün so-
nunda döner tepsisinde biriken en 
az 1–2 kilogramlık yağ nereye dö-
külüyor? Magistrat’ın işletmele-
re atık yağlarını dökmesi ve son-
ra Magistrat’a teslim etmesi için 
özel bidonlar verildiği biliniyor. 
Kaç kişi lavaboya veya çöpe değil 
de, bu bidonlara döküyor yağını? 
Bilmeyenler için söyleyelim, dün-
yadaki su kirliliğine yüzde 25’ini 
evlerden çıkan atık yağlar sebep 
oluyor. Artık siz işletmelerin ya-
rattığı kirliliği düşünün. 

DÖNER ÇOK UCUZ 
İSE DİKKAT

Dönerciliği, uzmanlık alanı döner 
olmayan birçok kişinin de meslek 
edindiğini görüyoruz. Semmel’in 
içine döner koymalar, markette dö-
ner satmalar, kısacası her gün yeni 
bir icat çıkıyor. Bazı yerde döner 1,5 
Euro’dan, bazı yerde 4 Euro’dan sa-
tılıyor. Biz size söyleyelim, dönerci-
nin cebini yakmadan, vatandaşı da 
etten mahrum etmeden döner sand-
viç yapmak için 1 kilogram döner 
etinden 5 sandviç çıkarmak gereki-
yor. Bir kilogram etten ne kadar fazla 
sandviç çıkarsa, dönerin fiyatı o ka-

dar düşebiliyor. Vatandaş 1,5 Euro’ya 
döner yediğinde, neredeyse sadece 
sos ve salata yemiş oluyor. Bunun 
standardı ne olacak? Üstelik bu tip 
uygulamalar kaliteyi düşürürken 
dönercilerin kendilerini de haksız 
rekabet yüzünden rahatsız ediyor.  
Bunca olumsuzluğa rağmen, işini 
hakkıyla yapan, çok güzel işletme-
ler var. Doyurucu olması, fiyatının 
uygunluğu, anında taze bir şekilde 
hazırlanması ile 7’den 70’e herkesin 
beğenisini kazanmış bir yiyecek dö-
ner. Bu yiyeceğin, bu kadar başarı 
kazanmışken daha dikkatli, özenli, 
kurallara uyarak, vatandaşı kandır-
mayarak, insan sağlığını düşünerek 
hazırlanması gerekmez mi? 

yen şeyi nasıl yiyebileceklerinin de 
yolunu bulmuş. Sos, soğan ve acıyı 
sandviçin veya dürümün içine daha 
fazla basarak, kötü tadı bir nebze ol-
sun indirgiyorlar. Bu yöntemler in-
sanın adeta midesini kaldırıyor. 

HELAL Mİ, HARAM MI? 
BÜYÜK SAHTEKARLIK!

Dönerciye sorulan klasik soru: 
Etiniz Helal mi? Dediğimiz gibi bu 
seri üretim hayvanlarının her bi-
rinin kesimini denetlemek müm-
kün değil. Üstelik hazır döner üre-
ten Avusturya firmaları da var. 
Küreselleşen bir dünyada yaşı-
yoruz. Et kim bilir nerelerden ge-
liyor? Dönerciler üretici firmala-
rına ısrarla sizin sorduğunuz bu 

“Helal mi?” sorusunu soruyor mu? 
Dönerciler, çalıştıkları firmaların 
üretim mekânlarını ziyaret ediyor 
mu? Kendi gözleriyle kontrol ediyor 
mu? “Etimi senden alacağım ama 
bir bakalım nasıl üretiyorsun?” di-
ye soruluyor mu? Birçok toptancı-
nın, üretici firmanın tarihi geçmiş 
veya geçmek üzere olan etleri elden 
çıkarmak için çok düşük fiyatla-
ra birdenbire piyasaya sürdüğünü, 
bunun da en çok dönercilere satıldı-
ğı devlet sırrı değil. Herkesin bildiği 
bir gerçek. Avusturya’da genellikle 
kıyma döneri yiyoruz. Bu kıymanın 
içine neler karıştırılıyor? Et ve tavuk 
döneri aynı fiyata satan dönerciler 
var. Et ve tavuk nasıl aynı fiyat ola-
biliyor? Etin içinde ne var ki, bu ka-
dar ucuza satılabiliyor? 

HIRSIZ ELEMAN, HIRSIZ 
ORTAK SORUNU

Dönercilerin, bizzat kendilerinin 
rahatsız oldukları bir başka konu 
da güvenilir eleman bulma zorlu-
ğu. Daha önce bir başka yerde ça-
lışmış döner ustasını, kasa ele-
manını veya garsonu güvenip işe 
almakta zorluk çektiğini, kendile-
ri dile getiren dönerciler bu sektör-
de çalışan kişiler hakkında bir ve-
ri bankası oluşturulmasını istiyor. 
Böylece bir elemanın daha önce 
ne sebeple eski işinden ayrıldığı 

Türkiye’de döner elle hazır-
lanıyor, ama burada genelde 
makinayla hazır döner yapılı-
yor. Onun için burada satılan 
döner gerçek döner değil. Çok 
nadir olarak döner yiyorum.

Cuma Kamalı 
(otelci, Türkiye)

Ben döneri gerçekten çok se-
viyorum, hem lezzetli, hem de 
doyurucu. Ama her zaman ay-
nı yerlerden yemeye özen gös-
teriyorum. Tercih ettiğim bazı 
dönerciler var ve onların eti-
ne, temizlik anlayışına güve-
niyorum. 

Renate Klingbacher 
(emekli, Avusturya)

Döneri severek yiyorum ama 
kebap satan bazı büfelere gü-
venemiyorum. Aklıma bir-
kaç yıl önce Almanya’da or-
taya çıkan et skandalı geliyor 
(Gammelfleischskandal). 
Büfeler resmi kurumlar tara-
fından daha sık denetlenmeli, 
özellikle de döner için kullanı-
lan etler.

Lukas Wojta 
(öğrenci, Avusturya)

Firmaların dağıttığı hazır dö-
ner yerine gerçek döner olsa, 
daha fazla satılır ve tüketilir. 
Ayrıca birçok büfede musluk 
suyu yok. Dolayısıyla yeterin-
ce hijyenik ortamda çalışamı-
yoruz. Her büfede su tesisatı ol-
ması lazım.

Ramazan Şahin
 (dönerci, Türkiye)

Avusturya’ya gelme-
den tavuk döneri ter-
cih ederdim. Ama 
burada döner yapı-
mında kullanılan etin 
sağlıklı ve taze oldu-
ğuna inanmıyorum. 
Onun için döner ye-
meyi çok fazla tercih 
etmiyorum.

Sibel Öztürk 
(öğrenci, Türkiye)

 Buradaki dönerin ta-
dı Türkiye’dekinden 
daha iyi. Belki fiyat 
farkından, belki için-
dekilerden, damak 
zevkime daha uygun 
olduğunu düşünüyo-
rum. Ancak satışın da-
ha hijyenik ortamlar-
da yapılması gerekir.

Aykut Ayyıldız 
(komi, Türkiye)

Birçok dönerci önceki gün-
den kalan eti derin dondu-
rucuya atıyor, ertesi gün yi-
ne kullanıyor. Ayrıca döneri 
hazırlamak için etin sinirli 
ve kötü olan kalan parçala-
rı kullanılıyor. Çok sağlıksız 
bulduğum için yemiyorum. 

Murat Hoca 
(aşçı, Türkiye)

Ucuz olan yerlerde döner 
etinin kalitesi çok kötü. 
Kötü olduğunu tavuğun 
yağından bile anlayabi-
lirsiniz. İyi olan yerlerin 
sayısı da çok az. Ayrıca 
genellikle metro durak-
larının yanındaki döner 
büfeleri de pis. Bu şe-
kilde satılan dönerlerle 
Türk mutfağına haksız-
lık edildiğini düşünüyo-
rum. Dikkatli olunması 
gerekiyor. 

Diego Meier 
(öğrenci, Almanya)

Burada çok ender olarak dö-
ner yiyebiliyorum. Bunun ne-
deni dönerin tazeliğinden ve 
temizliğinden şüphe etmem 
ve etin hiçbir tadı olmama-
sı. Plastik gibi olan et, ancak 
birçok sosun karıştırılma-
sıyla yenilebilir hale geliyor. 
Dolayısıyla Türkiye’de mis gi-
bi olan dönerin yanında bu-
radakinin esamesi bile okun-
maz. . 

Begüm Honça 
(öğrenci, Türkiye)
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LİNZ- Yıllardır tartışmalı in-
ternet devi Pornhub’ın ar-
kasında kimin olduğu be-

lirsizdi; ancak şimdi Pornhub’ı 
da içeren çevrimiçi porno şirke-
ti Mindgeek’in çoğunluğunun bir 
Avusturyalı çiftçiye  ait olduğu 
çıkması Avusturya’da şok yarattı.

Milyarder Bernd B.’nin adı, şu-
bat ayında Kanada Parlamentosu 
Etik Komitesi’nin iki saatlik du-
ruşmasında anıldı. Mindgeek’in 
m ü l k i y e t  y a p ı s ı  h a k k ı n -
da Mindgeek’in CEO’su Feras 
Antoon ve Operasyon Direktörü 
David Tassilo’ya soru soruldu. 
Feras Antoon protokole göre „Adı 
Bernard B. ve yüzde 50’den fazla-
sına sahip. Pasif bir yatırımcı ve 
günlük işlerle uğraşmıyor“ ceva-
bını verdi.

İngiliz çevrimiçi dergisi „Tortoise 

Media“ ve Avusturya yerel araş-
tırma platformu „Dossier“ tar-
tışmalı porno platformunun 
Avusturya’daki sahibinin izi-
nin sürüldüğünü iddia ediyor. 
Rapora göre, iz, Ansfelden’li bir 
çiftçinin oğlu olan 52 yaşındaki 
Bernd B.’ye gidiyor. Mindgeek’in 
çoğunluk sahibi olarak- grup bir-
kaç seks portalını işletiyor- varlı-
ğının 1,4 milyar avro olduğu tah-
min ediliyor.

„Eskiden çok utangaçtı“

Bernd B.’nin Yukarı Avusturya’da 
çiftçi bir genç iken Hıristiyan 
muhafazakâr bir şekilde yetiştiril-
diği öğrenildi.  Yukarı Avusturya 
Eyaleti’nin başkenti Linz’deki bir 
liseden sonra bir ziraat okulu-
na gittiği söylenen Bernd B.’nin 

gençliğinden bir arkadaşı onu 
“Her zaman çok utangaçtı. Her 
halükârda, kadınlara çok açık bir 
şekilde yaklaşan biri değildi“ söz-
leriyle tanımlıyor.  

Şimdiyse eşi ve üç çocuğuyla 
Londra’da yaşadığı söyleniyor. 
Peki neden Ansfeldenerliye ilgi şu 
anda bu kadar büyük? Yarım yıl-
dan fazla bir süredir, bir New York 
Hukuk Firması ve FBI, Mindgeek 
ve Pornhub’ı araştırıyor çünkü re-
şit olmayanların resim ve videola-
rının platformlara defalarca yük-
lendiği iddia ediliyor.

„Kocam masum“

İngiliz „The Sunday Times“ ga-
zetesine verdiği röportajda eşi 
Priscila B., kocasının porno plat-

formuyla olan bağlantılarına dair 
hiçbir bilgisinin olmadığını söy-
lüyor. Milyarderin annesi ve ken-
di bloğu da bulunan Brezilyalı bir 
model olan eşi, „Bu işi yaparken 
çocukları düşünmek zorundasın“ 
ifadelerini kullanıyor. Ancak yine 
de kocasının masumiyetini savu-
nan Priscila B.; eşi Bernd B. nin 
reşit olmayanlara yönelik yasa dı-
şı videolarla ilgisi olmadığını da 
iddia ediyor.

B i r k a ç  y ı l  ö n c e s i n e  k a -
dar  Ansfeldener ’de  birkaç 
Avusturyalı özel vakfın yöne-
tim kurulunda aktif olan iş insa-
nı şimdi sessiz, soruları cevapsız 
bırakıyor. „Bild“ gazetesine göre, 
şu anda ondan bir iz yok, Çin’de 
ailesiyle birlikte saklandığı söy-
leniyor.

Dünyanın en büyük 
porno sitesinin 

sahibi bir Avusturyalı 
çıktı. Niye kaçıyor?

Avusturya'dan başta 
spor, sanat, kültür 
bilim, marka üret-
me ticaret gibi bir-

çok alanda küçük 
bir ülke olmalarına 

rağmen dünya lis-
telerinde hep bir 

numara olacak in-
sanları gurur verici 

şekilde çıkarmaları-
nın yanında bu ka-

dar dünya basınına 
konu olan kravatlı 
dolandırıcı, sapık 

ve katilleri nasıl 
çıkarıyor diye kafa 
yoran uzmanlar bu 
rekor karşısında ne 

diyecekler ?Porno 
şirketi Mindgeek'in 

çoğunluğunun, 
Linz yakınlarındaki 

Ansfelden'den bir 
yatırım bankacısına 

ait olduğu söyleni-
yor. Pornhub, ço-

cukların kayıtlarını 
dağıtmakla suçlanı-

yor.

Ayrılığın  

#bitmesi
için.

Pandeminin geçmesi için.
Siz de aşı olun. 

www.Österreich-impft.at
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VİYANA- Avusturyalı yet-
kililer, 4 Haziran itibariy-
le Yeşil Geçiş‘in (Grüner 

Pass) ülke genelinde hayata ge-
çirileceğini duyurmuştu, ancak 
mayıs sonunda yapılan bir açık-
lamayla bir hafta gecikme ya-
şanacağı belirtilmişti. AB’nin, 
Avusturya’da BT ayarlamalarını 
gerekli kılan teknik gereksinim-
lerdeki değişiklikleri duyurması 
gecikmenin sebebi olarak göste-
rilmişti.

Sağlık Bakanlığı pazartesi günü 
yaptığı bir açıklamayla, bu hafta 
sonunda, iyileşen ve test edilen 
kişiler için AB uyumlu QR kod-
lu ilk sertifikaların dijital olarak 
oluşturulabileceğini ve bunlara 
erişilebileceğini duyurdu. Ancak 
bakanlıktan edinilen bilgiye gö-
re, bu hafta sonu itibariyle uy-
gulamaya girecek olan QR kodlu 
elektronik yeşil pasaport, şimdi-
lik aşılı kişiler için geçerli olma-
yacak. Yalnızca test edilmiş ve iyi-
leşmiş kişiler bu hafta QR kodlu 
elektronik Yeşil Geçiş’e erişebile-
cek.

Temmuz itibariyle tüm 
Avrupa’da geçerli

Sağlık Bakanlığı’na göre, AB 
uyumlu kodlara sahip ilk serti-
fikalar daha sonra dijital olarak 
oluşturulabilecek ve bunlara eri-
şilebilecek.

Bakanlık şu an Yeşil Geçişi kul-
lanamayacak olan aşılı kişiler 

içinse diğer yolları da açıkladı; 
buna göre cep telefonu imzası 
(Handysignatur) veya vatandaş 
kartı (Bürgerkarte) ile dijital aşı 
kanıtının zaten oluşturulabilece-
ği ve bakanlığın web sitesindeki 
elektronik aşı kartından indirile-
bileceği kaydedildi.

Yetkililerin bildirdiğine göre, 1 
Temmuz’dan itibaren sertifika 
Avrupa genelinde de geçerli ola-
cak. Avrupa içinde seyahat etme-
yi yeniden çok daha kolay hale 
getirmek amacıyla, korona aşıla-
rının, testlerinin ve Covid-19 has-
talıklarının atlatıldığının kanıt 
yöntemleri için salı günü AB mil-

letvekilleri tarafından onaylanma 
yapılması bekleniyor.

Yeşil Pasaport ve aşı 
hakları için resmi AB 

oylaması

AB Parlamentosu ve AB ülke-
leri, mayıs ayı ortasında Covid 
sertifikası üzerinde anlaşmıştı. 
Ancak şimdi AB Parlamentosu 
ve AB devletlerinin resmi onay-
larını da vermesi gerekiyor. Salı 
günkü oylamadan önceki tartış-
mada, milletvekillerinin uygun 
fiyatlı ve erişilebilir test taleple-
rini yinelemeleri muhtemel. AB 
Parlamentosu’ndaki oylamanın 

sonucu çarşamba sabahı açıkla-
nacak.

AB yetkileri, bu haftaki genel ku-
rul toplantısında, AB’nin, Dünya 
Ticaret Örgütü’ne (DTÖ), Covid-19 
aşılarıyla ilgili fikri mülkiyet hak-
larından feragat edip etmeyece-
ğine dair teklifi konusunda da oy 
kullanacak. AB Konseyi Başkanı 
Charles Michel, Porto’daki AB 
zirvesinde yaptığı açıklama-
da, somut bir öneri masaya ge-
lir gelmez konuyu tartışma-
ya hazır olduğunu söyledi. AB 
Parlamentosu’ndan bu konuda 
bir karar çıkıp çıkmayacağı per-
şembe günü belli olacak.

Yeşil Geçiş uygulaması 
gecikmeli olarak başlıyor: 
Ancak şimdilik aşı olanlar 

istisna!
Avusturya genelinde 4 Haziran itibariyle hayata geçirilmesi beklenen ancak son anda 
bir haftalık bir gecikme yaşanacağı söylenen Yeşil Geçiş QR kodu uygulaması sonunda 
başlıyor. Ancak uygulama yalnızca test edilen ve iyileşenler için aktif olacak, aşılanan-

lar ise bu uygulama için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

ADVERTORIAL/ILAN
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VİYANA/TAHRAN- İran 
Dışişler i  Bakanı,  cu-
m a r t e s i  g ü n ü  s a -

at  11’de  Minori tenplatz ’da 
Avusturyalı mevkidaşı Alexander 
Schallenberg ile görüşecekti an-
cak Cevad Zarif, Viyana ziyaretini 
iptal etti. Avusturya’nın hükümet 
binalarına İsrail bayrağı çekerek 
İsrail’e destek vermesi İslam cum-
huriyetinde şiddetli tepkilere yol 
açtı.

Cuma günü hem Avusturya 
Federal Şansölyeliği hem de 
Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail bay-
rağını bir gün boyunca hükümet 
binalarına çekmesinden hoşlan-
mayan Zarif ile Viyana’da yapı-
lacak görüşmelerin merkezinde 
nükleer anlaşmayla ilgili müza-
kereler yer alıyordu. İspanya’da 
temaslarda bulunan Zarif ’in bir 
sonraki durağının Viyana olması 
bekleniyordu.

„Filistin’in arkasındayız“

Haftalardır Viyana’da nükleer an-
laşmanın yeniden canlandırılma-

sı için müzakerelerde bulunan 
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Abbas Araghchi de Twitter’da 
şunları söyledi: “Avusturya şu ana 
kadar müzakerelerin büyük bir ev 
sahibi oldu. Ancak Viyana’da hü-
kümet binalarında, birkaç gün 
içinde aralarında çocukların da 
bulunduğu onlarca masum sivi-
li öldüren işgal rejiminin bayrağı-
nı görmek şok edici ve acı verici. 
Filistin’in arkasındayız“.

İsrail, İslam Cumhuriyeti’nin baş 
düşmanı olarak görülüyor.

Türkiye de Viyana’da hükü-
met binalarına İsrail bayrağı-
nın çekilmesini sert bir şekil-
de eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Twitter’da “Bu ahlaki değil. 
Bu tür davranışlar İsrail’in „sal-
dırganlığını“ güçlendiriyor.” dedi.

Schallenberg iptalden 
pişmanlık duyuyor

Avusturya Dışişleri  Bakanı 

Alexander Schallenberg cuma 
akşamı Zarif ’le hala temas ha-
lindeydi ve iptalinden pişman-
lık duyduğunu dile getirdi. Ancak 
İsrail ile dayanışma kampanya-
sından da geri adım atmayan ba-
kan destegin nedenini, „Şu ana 
kadar Hamas ve Gazze’den gelen 
diğer terörist gruplar tarafından 
İsrail’e atılan binden fazla roket“ 
sözleriyle açıkladı. Avusturya’nın, 
İsrail’in güvenliğinin arkasında 
kararlı bir şekilde durduğunu tek-
rardan vurguladı.

Önceki yıllarda Filistinlilerin po-
zisyonlarına daha fazla önem ve-
ren ve çoğunlukla tarafsız dav-
ranan Avusturya, Başbakan 
Sebastian Kurz göreve geldiğin-
den beri kesinlikle İsrail yanlısı 
bir yol izliyor.

Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesinde iç

siyasi baskı

Zarif ile Viyana’da yapılacak gö-
rüşmelerin merkezinde nükleer 
anlaşmayla ilgili müzakereler yer 

alıyordu. İran Dışişleri Bakanı’nın 
Şam’dan Madrid’e uzanan seyaha-
tinde bir sonraki durak Avusturya 
olacaktı ve pazar gününe kadar 
Viyana’da kalması bekleniyordu.

Zarif, ülkesinde de baskı altın-
da; çünkü 18 Haziran’da İran’da 
cumhurbaşkanlığı seçimleri ya-
pılacak. Söylentilerin aksine 
Zarif ’in kendisinin katılmayaca-
ğı biliniyor. Cumartesi günü, katı 
Adalet Şefi Ebrahim Raisi ve eski 
Parlamento Başkanı Ali Larijani 
adaylıklarını açıkladı. Başkan 
Yardımcısı Eshaq Jahangiri, re-
formcuların adayı olarak da aday 
olacak.

2013’ten beri Cumhurbaşkanı olan 
Hassan Rohani ise art arda iki yıl-
lık görev süresinin ardından aday 
olmaktan menedildi. Kayıt süresi 
cumartesi günü sona erdi.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud 
Ahmedinecad da çarşamba gü-
nü kayıt yaptırmıştı. Görev süresi 
boyunca (2005’ten 2013’e) nükleer 
anlaşmazlık birkaç kez arttı.

İran’dan Avusturya’ya bayrak 
tepkisi: Dışişleri Bakanı Zarif 

Viyana ziyaretini iptal etti
İran Dışişleri Bakanı 

Muhammed Cevad 
Zarif, Avusturya Dışiş-
leri Bakanı Alexander 

Shallenberg’le yapa-
cağı görüşmeyi, Fe-

deral Başbakanlık ve 
Dışişleri Bakanlığı'nın 

hükümet binalarına 
İsrail bayrağı çekmesi 

nedeniyle iptal etti. 
Avusturya Dışişleri 

Bakanlığından yapılan 
açıklamada, bugünkü 
görüşmenin iptal edil-

diği duyuruldu.
©
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VİYANA- Avusturya hükü-
met binalarında dalgala-
nan İsrail bayrağı hem iç 

hem de dış siyasette büyük tep-
kilere yol açtı. Günlerdir eleşti-
rilerin hedefinde olan Dışişleri 
Bakanı Alexander Schallenberg 
ise tüm bu tepkilere rağmen İsrail 
bayrağının Avusturya hükümet 
binalarına çekilmesini „Yine ya-
parım“ sözleriyle savundu.

Schallenberg, İsrail’e olan bağ-
lılığı ve dayanışmayı göstermek 
adına düzenlenen bu bayrak 
kampanyasına karşılık gelen bir 
soruya yanıt olarak, Filistin bay-
rağının da Dışişleri Bakanlığı üze-
rinde dalgalandırılması olasılığı-
nı ise açıkça reddetmedi; „Diğer 
bayrakları da hükümet binaların-
da dalgalandırma olasılığını göz 
ardı etmiyorum“ ifadelerini kul-
landı.

„Bilinçli bir dayanışma 
eylemi“

Avusturya’nın bayrak kampan-
yası ile İsrail-Filistin çatışma-
sında İsrail’in yanında olduğu 
izlenimine ise şiddetle karşı çı-
kan Schallenberg, bu sebep-
le Avusturya’nın “arabulucu ro-
lünün” sorgulanabileceğine de 
inanmadığını vurguladı.

Bayrak kampanyasının bilinç-
li bir dayanışma eylemi olduğu-
na dikkat çeken Schallenberg, 
İsrail-Filistin çatışmasına yönelik 
Avusturya’nın tutumunu şu söz-
lerle aktardı:

“Avusturya, bu çatışmada yıl-
lardır net bir pozisyona sahip. 
Hedefimiz müzakere edilmiş iki 
devletli bir çözüm. Yerleşimlerin 
inşası, Doğu Kudüs ve dini me-
kanlar konusunda net bir duru-
şumuz var. Bir terör örgütünün 
İsrail Devleti’ne düzenlediği sal-
dırı karşısında bilinçli bir daya-
nışma eylemiydi. İsrail’in güven-

liği bizim için temel bir mantradır 
(Hinduizm’den kutsal hece, keli-
me veya ayet).”

“Yahudi vatandaşlarımı-
za ne oluyor?”

Schallenberg, Müslüman veya 
Türk toplumundaki hoşnutsuz-
lukla ilgili soruları ise karşı bir 
soruyla cevapladı; “Yahudi va-
tandaşlarımıza ne oluyor? Bu, 
özellikle Avusturya’da uygun 
olan bir sorudur.” Buna ek ola-
rak ÖVP’li bakan, dış politikasını 
„Avusturya’da hangi grubun kır-
gın hissedebileceğine“ dayandır-
madığını da özellikle belirtti.

AB ve ABD tarafından terör örgü-
tü olarak sınıflandırılan Hamas’ın 
İsrail’i roketlerle bombaladığı bir 
durumun hala devam ettiğine dik-
kat çeken Schallenberg, bu konu-
da şimdiye kadar sessiz kalan El 
Fetih’ten (Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas) „bu bağlamda da 

net bir pozisyon almasını“ bekle-
diğini söyledi.

Erdoğan’ın „laneti“: 
Türkiye büyükelçisi 

çağrıldı

Schallenberg, önceki gün ise 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın sert söz-
lerini reddetti ve „ Türkiye 
Cumhurbaşkanı’nın suçlamala-
rı kendisinden kaynaklanıyor. 
Ortadoğu çatışması ağızda köpük-
le çözülemeyecek“ dedi. Ayrıca 
Türkiye Büyükelçisi Avusturya 
Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Erdoğan dün, Avusturya hüküme-
tinin Filistinli Hamas ile yaşanan 
çatışmada İsrail ile dayanışması-
nı „Avusturya devletini lanetliyo-
rum. Muhtemelen Yahudilere uy-
guladıkları soykırımın bedelini 
Müslümanlara ödetmeye çalışı-
yorlar” sözleriyle sert bir şekilde 
kınamıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı 
Schallenberg: “İsrail bayrağını 

yine dalgalandırırım”
ÖVP Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, dün kendisine yöneltilen bir soru-
ya karşılık İsrail bayrağının Avusturya hükümet binalarında dalgalandırılması-

nı savundu; "Yine yaparım."
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LONDRA- Dünya çapında 
özellikle çocuklar ve gen-
çler arasında hızla yayılan 

TikTok’a karşı önemli bir uyarı 
geldi. Özellikle internette popül-
er olmak için her şeyi yapmaya 
hevesli gençler konu sosyal medya 
olduğunda sınır tanımıyor. Ancak, 
bazı durumlarda internette popül-
er olmaya çalışmanın sonucu 
ölümle bitiyor.

Ölüm tehlikesi olan trendlerden 
biri de son dönemlerde özellikle 
çocuklar ve gençler arasında 
popüler hale gelen “Piercing 
görünümlü manyetik bilye” tren-
di; video kliplerde gençler, dilin 
üstüne ve altına yerleştirdikleri iki 
küçük metal manyetik bilyeyi “dil 
piercingi” izlenimi verecek şekilde 
hareket ettiriyorlar. Uzmanlar ise 

bu tehlikeli trende karşı ebeveyn-
leri uyarıyor; “Yutulması halinde 
ölümle sonuçlanabilir. Dikkatli 
olun!”

Manyetik bilyeler ölüm 
saçıyor!

M a nye t i k  m e t a l  b i lye l e r i n 
yanlışlıkla yutulması durumunda 
hayati tehlike oluşturduğu ko-

nusunda uyaran Ulusal Sağlık 
Servisi (NHS), son üç yılda to-
plam 65 çocuğun hastanelerde 
tedavi olmak zorunda kaldığını 
açıkladı ve ne yazık ki son za-
manlarda bu sayının gittikçe 
arttığına dikkat çekti. NHS, many-
etik nesnelerin bağırsaklara kan 
akışını keseceğini söyleyerek, 
söz konusu bilyelerin satışının 
yasaklanmasını talep etti.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS), son dönemlerde özellikle çocuklar ve gençler 
arasında oldukça popüler hale gelen bir TikTok trendine karşı ebeveynleri uyardı. NHS, 
videolarda Piercing izlenimi vermek için kullanılan manyetik metal bilyelerin ölüm 
saçtığına dikkat çekerek, “oyuncak” olarak satışlarının yasaklanmasını talep etti.

Bu TikTok trendi ölümle sonuçlanabilir! 
Satışı yasaklanmalı!

Konuyla ilgili açıklama yapan 
NHS Uzmanı Simon Kenny, 
“Mıknatıslar çocuklar için büyü-
leyici. Ancak sonuçta, manyetik 
oyuncaklar “güvenli değildir ve 
satılmasına izin verilmemelidir” 
dedi.

Geçtiğimiz günlerde 11 yaşındaki 
çocuğu bu trend yüzünden ölüm-
den dönen bir anne, sosyal medya 
üzerinden yaptığı bir paylaşımla 
diğer ebeveynleri dikkatli olmaya 
çağırdı. Talihsiz anne, çocuğunun 
toplamda beş bilye yuttuğunu, 
doktorların ancak birkaç saatlik 
acil ameliyattan sonra çocuğun 
hayatını kurtardığını aktardı. 
Ebeveynlere “Dikkatli olun!” 
uyarısında bulundu.

Bir örnek!

Sosyal medyada trend olan 
akımlar yine bir acı haber ile 
gündemde. TikTok ‚challenge’ı 13 
yaşındaki çocuğu hastanelik etti.

TikTok gibi  sosyal  medya 
platformlarında popüler hale 
gelen yeni bir akım 13 yaşındaki 
ABD’li kızı hastanelik etti. üçüncü 

derece yanıklara maruz kalan 
Destini’nin konunu hareket et-
tirme kabiliyetini kaybettiği 
açıklandı
A B D  O r e go n  e y a l e t i n d e k i 
Portland kentinde yaşayan 13 
yaşındaki bir çocuk TikTok 
challange’ı denerken hastane-
lik oldu.TikTok ‚challenge’ı 12 
yaşındaki çocuğun canına mal 
olduAynaya alkol dökerek yazı 
yazma challenge olarak bilinen 
bu akımı deneyen Destini Crane 
bir kaza sonrası kendisini yaktı. 
13 Mayıs’ta gerçekleşen olayın 
ardından yoğun bakıma kaldırılan 
Destini’nin tedavisinin hala 
sürdüğü açıklandı. 

Doktorlar genç kızın üçüncü de-
rece yanıklara maruz kaldığını ve 
konunu hareket ettirme kabiliy-
etini kaybettiği açıklandı.

ABC News’a konuşan anne 
Kimberly Crane olayın nasıl me-
dyana geldiğini şu sözlerle anlattı;

‚Oturma odasında annemle 
konuşuyordum ve kızımın adımı 
bağırdığını duydum. Hemen gi-
dip banyo kapısını açtım ve her 
şey yanıyordu. Destini yanıyordu. 
Banyodaki şeyler yanıyordu.

Ebeveynler dikkat! 



 Haziran 2021 – SAYI 236       3022 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA-Viyana Belediyesi 
Şehir Senatosu Toplan-
tı Odası’nda, Avusturya 

eski Cumhurbaşkanı Dr. Heinz 
Fischer, Viyana Eyalet Parla-
mentosu Birinci Başkanı Ernst 
Woller, Ulusal Konsey Üyesi Ma-
ria Großbauer ve Diplomat Peter 
Launsky-Tieffenthal’in katılı-
mıyla düzenlenen törende “Vi-
yana Eyaleti Büyük Altın Onur 
Madalyası”, Çin Halk Cumhuri-
yeti Büyükelçisi Bay LI Xiaosi’ye 
Viyana Belediye Başkanı Dr. Mic-
hael Ludwig tarafından bizzat 
takdim edildi. 

Avusturya ve Çin arasındaki 
geleneksel dayanışmaya ve Vi-
yana-Pekin arasındaki dostane 
ilişkilere vurgu yapan Belediye 
Başkanı Ludwig, iki ülke ara-
sındaki diplomatik ilişkilerin 
50. yıldönümünün bu yıl böyle 
kutlandığını söyledi. Ludwig bu 
vesileyle, geçen yıl Çin toplumu 
tarafından Viyana’ya dağıtılan 
39.000 FFP2 maskesi için Büyü-
kelçi Li’ye tekrardan özel teşek-
kürlerini iletti. 

Ludwig: “Pekin ile Vi-
yana arasında güçlü bir 
dayanışma ve ekonomik 

bağ var!

„Korona krizinin patlak verme-
sinden sonra imzanızı açıkça 
taşıyan bir girişimi hatırlatmak 
isterim“ sözleriyle cümlesine 
başlayan Ludwig, Büyükelçi 
Li’ye, “Sizin tavsiyeniz üzerine, 
Viyana’ya dağıtılan 39.000 FFP2 
maskesinden bahsediyorum. 
Krizin ortasındaki bu kendili-
ğinden yardım, Pekin ile Viyana 
arasındaki dayanışmanın güçlü 
bir işaretiydi“ dedi. 

Çin ve Avusturya arasındaki ya-
kın ekonomik bağları da hatır-
latan Ludwig, Viyana Kärntner 
Strasse’deki ultra modern “Hua-
wei Experience Store”un yakın-
da açılacağını da duyurdu.

Ayrıca şehrin kültür elçilerinin 
-Viyana Filarmoni, Viyana Dev-
let Operası, Viyana Çocuk Koro-
su ve ayrıca Pekin’deki Viyana 
Baloları- Çin’de çok iyi karşılanı-

yor olmasından da Viyana Kültür 
Başkenti Belediye Başkanı ola-
rak özellikle memnun olduğunu 
da dile getirdi. 

Yeni nesil Çinli büyükelçileri 
temsil eden, özellikle de Av-
rupa siyasetinde ve Alman-
ca konuşulan ülkelerde uz-

manlaşan Büyükelçi Li, önce 
Posta ve Telekomünikasyon 
Bakanlığı’nda, ardından ÇHC 
Dışişleri Bakanlığı’nda çalış-
tı. Daha sonra Almanya, İsviç-
re ve Lihtenştayn’da çalışan Li 
Xiaosi, Ekim 2016’da Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Avusturya Bü-
yükelçisi olarak atandı.

Viyana’dan Çin Büyükelçisi 
Li Xiasoi’ye “Viyana Eyaleti 

Büyük Altın Onur Madalyası”
Çin Halk Cum-
huriyeti Büyü-
kelçisi Bay LI 

Xiaosi, Viyana 
Belediye Başkanı 
Dr. Michael Lud-

wig tarafından 
Viyana'ya hiz-

metlerinden ötü-
rü Büyük Altın 

Onur Madalyası 
ile ödüllendirildi.

Ich korrespondiere
mit der ganzen Welt.
Thomas , Barber in Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Fundierte Informationen aus der ganzen Welt kommen von den Augen und Ohren am Ort
des Geschehens. 25 Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten aus Belgrad,  
Berlin, Brüssel, Budapest, Istanbul, Kairo, Kiew, London, Madrid, Moskau, Paris, Peking,  
Rom, Tel Aviv, Washington und Zürich. Jetzt informieren: www.gis.at
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VİYANA- Der Standard’nın 
önemli isimlerinden Mic-
hael Völker tarafından 

kaleme alınan “ÖVP(Turkuaz)-
Grüner Umgang mit dem Staat: 
Wer das Recht hat“ başlıklı ma-
kalede, hükümetin büyük ve kü-
çük ortakları (ÖVP-Yeşiller) çok 
sert eleştirilere maruz kaldı.

Völker, Başbakan Sebastian 
Kurz’un (ÖVP) çevresindekileri 
“küçük ve komplocu” sözleriyle 
niteleyerek, söz konusu bu grup-
ların „her daim kendilerini haklı 
gördüklerini“  dile getirdi.

ÖVP’nin hukukun üstünlüğüne 
karşı „küstahça bir yaklaşımda“  
bulunduğu değerlendirmesinde 
bulunan yazar, “Devleti temsil 
edenler ona saygı duymaz, ku-
rallarını hiçe sayar ve kitaptaki 
her hileyi kullanırsa, vatandaş-
ların hukuka uygun davranma-
sını nasıl beklersiniz?” sözleriyle 
Avusturya’nın ÖVP Yeşiller hü-

kümetine sert bir şekilde çıkıştı.

„Devlet idaresindeki bu yozlaş-
maya karşı, Yeşiller partisinin 
takındığı tavır ve yaptığı eleşti-
rilerin çok hafif kalmasından“  
şikayet eden Völker, ÖVP Yeşiller 
parti yöneticilerini bu konuda 
çok daha kararlı davranmaya ça-
ğırdı ve hükumet ortağı Yeşiller’i, 
„hukukun üstünlüğünü kasten 
baltalayan bir partinin suç ortağı 
olma tehdidine“  karşı uyardı.

Bu dikkat çekici analize dair 
önemli diğer detayları ise birebir 
Türkçe tercümesi şöyle :

Der Standard -Michael 
Völker, Viyana, 
9.Mayıs. 2021

ÖVP lideri ve Başbakan Sebasti-
an Kurz’un çevresindeki küçük, 
komplocu grup, temelde haklı 
olduklarını varsayıyor. Şansöl-
ye ve sadık takipçileri bundan 

açıkça kendilerinin “yasa” oldu-
ğu ilkesini çıkarıyorlar ve böy-
lece Anayasa ve yasaların kağıt 
üzerinde öngördüğü hukukun 
üstünde duruyorlar. Hukukun 
üstünlüğüne ve kurumlarına yö-
nelik bu kısmen küstah, kısmen 
otokratik yaklaşım tehlikelidir. 
Devleti temsil edenler ona saygı 
duymaz, kurallarını hiçe sayar 
ve kitaptaki her hileyi kullanır-
sa, vatandaşların hukuka uygun 
davranmasını nasıl beklersiniz? 
Yukarıdakiler yasayı esnetip 
çiğnerse ve devleti ihtiyaç duy-
dukları şekilde hazırlarsa, aşa-
ğıdakiler neden kuralları büyük 
ölçüde yasalarla tanımlanan top-
luma yapıcı bir şekilde uysun? 
Güçlü kişiler en güçlülerin yasa-
sını uygularken ve ne kadar kont-
role izin verdiklerine kendileri 
karar verirken neden başkalarını 
düşünelim?

Bu apaçık

Bu endişe verici bir gelişme ve 
Turkuaz bir Başbakan’ın al-
tında gerçekleşiyor. Ve diğer 
koşullar altında, yani Yeşiller 
hükümette koalisyon ortakları 
olmasaydı, uzun ve şiddetli bir 
şekilde yalnızca Maliye Bakanı 
Gernot Blümel’in (ÖVP) istifasını 
istemeyeceklerdi, aynı zamanda 
Şansölye’nin istifasını da garanti 
edeceklerdi. Açıktır: Blümel, en 
yüksek mahkeme ve parlamento 
gibi merkezi demokrasi kurum-
larını kullanıyor; Kurz, görünü-
şe göre bu prosedürü iyi olarak 
nitelendiriyor. Onların üzerini 
örtüyor.

Saldırıyı küçümsemek

Yeşiller bunun iyi bir şey oldu-
ğunu düşünmüyor ve bunu dile 
getiriyorlar, ancak eleştirilerinde 
oldukça yumuşaklar. Elbette gö-
revinizi gördüğünüz koalisyonu 
tehlikeye atmak istemezsiniz. 
Yeşiller, bu uysal tereddütle, de-
mokrasinin temellerine yönelik 
bu saldırıyı göreceleştiriyor ve 
küçümsüyor. Yargıyı siyasetin 
emirlerine tabi kılma girişimi-
nin normal bir siyasi çatışma 
olarak görülmesini sağlamak 
için kendi paylarına düşeni yapı-
yorlar. Ne değil. Bu, nihayetinde 
devlet yapısını menteşelerinden 
uzaklaştırır. Yeşiller demokra-
tik inançlarını ciddiye alırlarsa, 
cumhuriyetin kurumlarına saygı 
duymak için ÖVP konusunda çok 
daha kararlı davranmaları gere-
kiyor. Ya da bu koalisyonu sona 
erdirmek zorundalar. Aksi halde 
hukukun üstünlüğünü kasten 
baltalayan bir ÖVP’nin suç orta-
ğı olmakla, gelebilecek her şeyle 
tehdit ediyorlar. (Michael Völker/
Der Standard, 9 Mayıs 2021)

ÖVP-Yeşiller’in devlet idaresi: 
Hak hukuk kimde?

Der Standard'dan Michael Völker, ÖVP ve Yeşiller'e yönelik çok sert eleştirilere ve çarpıcı analizlere 
yer verdiği makalesinde, özellikle ÖVP'nin hukuku çiğnediğini, Yeşiller'in ise buna sessiz kaldığını 

iddia etti. Yeşiller'in, hukukun üstünlüğünü kasten baltalayan bir partiyle (ÖVP) suç ortağı olmakla 
karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Völker, “Yeşiller hükümette olmasaydı, onların tarafında çoktan 
istifa çağrıları olurdu.” ifadesini kullandı. Avusturya iktidar partisine ve koalisyon ortağına yönelik 

ciddi eleştirilere yer verilen bu analizi Türkçe dilinde okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

©
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LAND SCHLAG
ER

VIYANA.Önleyici tıbbi mu-
ayenenin bir parçası olan 
sağlık taraması, incelenen-

lerin genel sağlık durumu hakkın-
da önemli bilgiler sağlar. Bu şe-
kilde kronik hastalıklar erken bir 
aşamada tanınabilir ve uygun ön-
lemler alınarak olası risk faktörleri 
en aza indirilebilir. Önleyici tıbbi 
kontroller 18 yaşın üzerindeki her-
kes tarafından yapılabilir.

Genel olarak sağlık taraması 40 
yaş altındakiler için 3 yılda bir, 
40 yastan itibaren ise 2 yılda bir 
önleyici tıbbi kontrolün bir parçası 
olarak önerilmektedir. Bu önleyici 
tıbbi kontrol, son sağlık taraması-
nın bir yıldan uzun bir süre önce 
yapılmış olması kaydıyla, 18 ya-
şın üzerindeki herkes tarafından 
kişisel bir davet olmadan da alı-
nabilir.

Önleyici tıbbi kontrol, ilgili sözleş-
mesi olan tüm yerleşik doktorlar-
dan ve ÖGK sağlık merkezlerinden 

talep edilebilir. Tıbbi check-up 
hakkında genel bilgi için pazarte-
siden cumaya 08: 00-18: 00 arası 
ücretsiz servis hattı (0800 501 

522) mevcuttur. Bir sağlık merke-
zinde muayene istenirse, sigortalı 
randevuyu doğrudan Servis Hattı 
üzerinden yapabilir. Sağlık tara-

ması sırasında E-kart mutlaka ya-
nınızda bulundurulmalıdır.

Sunulan tüm hizmetler 50 yaş ve 
üstü herkes için geçerlidir: Önle-
yici tıbbi muayenenin bir parçası 
olarak kolon kanseri taraması yap-
ma fırsatını değerlendirin.

DAVET! ÖGK ücretsiz „check-up“ 
fırsatı ile önleyici tıbbi muayene 

yapmaya davet ediyor

Bezahlte Anzeige / Advertorial

Avusturya Sağlık Sigortası Fonu (ÖGK), ÖGK ile sigortalı olan ve daha önce hiç sağlık 
taraması yaptırmamış veya uzun süredir yaptırmayan kişileri önleyici tıbbi muayene 

yapmaya davet ediyor.
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BRÜKSEL- Avrupa Konseyi 
27 Mayıs Perşembe günü 
yaptığı açıklamada, Vize 

Bilgi Sistemi’ni (VIS) değiştiren 
yönetmeliğin kabul edildiğini 
duyurdu. Konsey tarafından 
yapılan açıklamada; „Değişen 
göç ve güvenlik zorluklarına 
yanıt olarak, AB üye devletlerin 
yetkilileri tarafından Schengen 
bölgesine girmek için kısa süre-
li vize başvurusunda bulunan 
kişileri kaydetmek ve doğrula-
mak için kullanılan bir belge 
olan VIS iyileştiriliyor.” denil-
di.

Portekiz İçişleri Bakanı Edu-
ardo Cabrita, AB Konseyi 
Başkanlığı’nın bir temsilcisi 
olarak şunları söyledi: „Son 
yıllarda, AB, Schengen bölge-
sine giren insanlar üzerindeki 
kontrolleri iyileştirmek için 
sürekli çalıştı. Örneğin, yeni 
seyahat izinleri için sistemler, 
giriş ve çıkış süreçleri ve veri 
tabanlarının bağlanması tü-
müyle uygulanmaktadır. VIS 
güncellemesi de bu yönde atı-
lan bir sonraki adımdır.”

Cabrita, yeni kuralların, „gü-
venlik tehdidi oluşturabilecek 
veya göç kurallarımızı göz ardı 
edebilecek kişileri belirlemek 
için“ vize başvuru sahiplerinin 
daha iyi taranmasına olanak 
sağlayacağını sözlerine ekledi.

Üçüncü ülkelerden gelenler 
daha sıkı kontrol edilecek

Şimdiye kadar, VIS aracılığıy-
la yalnızca kısa süreli vizelere 
ilişkin bilgiler toplanmaktaydı. 
Bu prosedür şimdi güçlendiri-
lecek ve aynı zamanda kontrol 
sistemi, üçüncü ülkelerden 
gelen kişiler için uzun dönem 
ikamet izinlerini ve oturum 
izinlerini içerecek şekilde ge-
nişletilecektir.

Aynı zamanda VIS, Schengen 
Bilgi Sistemi (SIS), AB Giriş ve 
Çıkış Sistemi (EES), Avrupa 
Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme 
Sistemi (ETIAS) dahil olmak 
üzere diğer AB sistemleri ve veri 
tabanlarıyla, Avrupa Polis Oto-
ritesi Europol ve onun uluslara-
rası muadili Interpol’den gelen 
verilerle ve sığınmacıların ve 
diğer göçmenlerin parmak izle-
rinin saklandığı Eurodac siste-
mi ile ağ oluşturmuştur.

Şimdiye kadar, Schengen böl-

gesi içinde hareket etmesine 
izin verilen üçüncü ülke va-
tandaşlarının biyografik (isim, 
cinsiyet, yaş) ve biyometrik ve-
rileri (fotoğraf ve parmak izi) 
VIS veri tabanında toplandı.

Veriler dijitalleşecek, parmak 
izi yaşı 6'ya inecek   

Planlanan bir diğer değişiklik, 
seyahat belgelerindeki veri-
lerin daha fazla dijitalleştiril-
mesidir. Visa’da halen kabul 
edilen kağıt fotoğraf, gelecekte 
„uygun“ çözünürlüğe ve görün-
tü kalitesine sahip dijital bir 
görüntüyle değiştirilecek ve bu 
fotoğraf daha sonra otomatik 
biyometrik karşılaştırma için 
kullanılabilecek.

İnsan kaçakçılığı ve ticareti ile 
mücadele etmek için çocukla-
rın parmak izinin alındığı yaş 
da on ikiden altıya indiriliyor.

AB “daha fazla güvenlik” 
için harekete geçti: 

Vize sistemi değişiyor!

AB, Vize Bilgi 
Sistemi’nde gü-

venliği ve denetimi 
artırıcı ek tedbirleri 
öngören değişiklik-
lere onay verdi. Ya-
pılması planlanan 

değişikliklerle, kısa 
süreli vizelerin ve 

uzun süreli oturma 
izinlerinin daha iyi 
izlenmesi sağlana-

rak Schengen bölge-
sindeki güvenliğin 

artırılması amaçla-
nıyor.

Vİ Y A N A -  F e d e r a l 
Başbakanlık haziran ayına 
kadar ülkede isteyen her-

kesin aşılanacağını açıkladı; açı-
lış haftası itibariyle en azından 
ilk dozun alındığı üç milyon aşıla-
ma barajının aşılması bekleniyor. 
Nüfusun üçte ikisinin aşılama-
ya istekli olduğu varsayılırsa, aşı 
olmak isteyenlerin yüzde 60’ının 
aşı yaptırmış olacağı,  özellikle de 
tehlike altındaki yaş grupları ara-
sında aşılamada kaydedilen ilerle-
menin oldukça cesaret verici oldu-
ğu söyleniyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz (ÖVP) mevcut gelişme hak-
kında, “Açılışlar için başlangıç   
noktası beklenenden daha iyi. 
Korona ile enfekte olanların eğrisi 
dik bir şekilde aşağıya doğru iner-
ken, aşılananların eğrisi ise yu-
karı doğru yükseliyor.” yorumu-
nu yaptı.

Bu olumlu gelişmenin devam ede-
ceğinden ve „yazın normale döne-
bileceğimizden emin“ olan Kurz, 
“Hafta sonuna kadar, Vorarlberg, 
Burgenland, Yukarı Avusturya ve 
Tirol’e ek olarak 50 yaşın üzerin-
dekilerin üçte ikisinin aşılanma-
sını bekleyebiliriz” açıklamasın-
da bulundu.

İlk dozdan sonraki üç 
hafta oldukça önemli  

Aşı olmasına rağmen kaç kişinin 
korona geçirdiğine dair geçerli ve-
rilere, Trafik Işığı Komisyonu’nun 
son toplantısında AGES tarafın-
dan sunulan raporla birlikte ar-
tık erişilebildigi açıklandı. Ülke 
genelinde kesin rakamlara ulaş-
mak henüz mümkün değil ancak 
APA’nın edindiği bilgilere göre, şu 
an için yalnızca Vorarlberg için 
kesin rakamlar mevcut.

Söz konusu verilere göre, „Ländle“ 

deki 27.600 hastanın yüzde 93,4’ü 
aşılanmamıştı. Hastalıkların yal-
nızca yüzde 0,5’i ilk dozdan üç 
haftadan daha uzun bir süre sonra 
ve yüzde 0,16’sı ise ikinci aşılama-
dan sonra meydana geldi. Mutlak 
sayılar verilmedi, ancak %0,5 138 
ve yüzde %0,16 44 hastaya karşı-
lık geliyor.

Yetkililer, özellikle söz konusu bu 
raporlarda “ilk dozdan sonraki üç 
hafta” olarak saptanan bu süre-
nin, „aşılananların hangi süreler-
den itibaren testten muaf tutulma-
sı gerektigi“ tartışması açısından 
önem arz ettiğine dikkat çekiyor.

Tirol ve Steiermark da 
tüm verileri ortaya koydu

Tirol eyaleti de kendi anketleri-
ni gerçekleştirdi. Orada 42 sözde 
“aşılama atılımı” kaydedildi, bun-
lardan üçü öldü. Bununla birlikte, 
burada Vorarlberg’dekinden fark-

lı standartlar kullanıldığı açık-
landı; sadece ikinci aşıyı almış 
olan semptomatik kişiler sayıldı. 
Şimdiye kadar, Tirol’de kısmen 
aşılanmış yaklaşık 279.000 ve her 
iki aşıyı da almış 123.000’den faz-
la kişi olduğu açıklandı.

Steiermark’da bir huzurevinde 
ise aşılanan birkaç kişiyi etkile-
yen başka bir vaka dizisi olduğu 
belirtildi; buna göre toplamda 16 
enfeksiyon vardı ve bunlardan on 
bir kişi zaten aşılanmıştı. İkinci 
grupta ise hastalık büyük ölçü-
de semptomsuzdu, ancak aynı za-
manda iki ölüm de vardı. Daha ön-
ce çok sayıda hastalığı olan yaşlı 
bir kadın, Covid-19 ile ilişkili za-
türreden öldü.

Yakın zamanda tüm ülke gene-
li için daha geçerli veriler orta-
ya konacağı, Aşı Koordinatörü 
Katharina Reich tarafından özel-
likle vurgulandı.

Aşılamada umut vaat eden oranlar: 
Şimdiden üç milyon 
Avusturyalı aşılandı

Avusturya'da aşılama 
federal hükümetin 
vaat ettiği seviyeye 
ulaştı; restoranlar, 

oteller, tiyatrolar ve 
benzerlerinin açıl-
masından sadece 

birkaç gün önce üç 
milyon Avusturyalı 
en azından ilk doz 
aşısını aldı. Ayrıca 
aşılamaya rağmen 
kaç kişinin korona 
geçirdiğine dair ilk 
veriler de açıklan-
dı. Vorarlberg'den 

alınan veriler, aşıla-
manın işe yaradığını 

gösteriyor.
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WASHİNGTON- Küresel 
Ekonomik Beklentiler 
Raporu’nun Haziran 

2021 sayısını yayımlayan Dünya 
Bankası, küresel ekonominin bu 
yıl yüzde 5,6, 2022’de yüzde 4,3 
ve 2023’te yüzde 3,1 büyüyeceği 
tahmininde bulundu. Raporda, 
küresel ekonomik toparlan-
manın güçlü olduğu ancak öte 
yandan pek çok gelişmekte olan 
ülkenin yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının kalıcı etki-

leriyle mücadele ettiği belirtildi.

Dünya Bankası uzmanları, dün-
ya ekonomisinin bu yıl yüzde 
5,6 oranında büyümesinin muh-
temel olduğunu, bu büyümenin 
ise 80 yıllık bir durgunluktan 
sonraki en güçlü toparlanma 
olacağını tahmin ediyor. „Bu 
yükseliş düzensiz ve büyük öl-
çüde bazı büyük ekonomilerde 
güçlü bir toparlanmayı yansıtı-
yor“ diye uyaran Dünya Banka-
sı, raporunda, birçok yükselen 
ve gelişmekte olan ülkenin hala 
birçok yeni korona enfeksiyonu, 
aşılamanın önündeki engeller 
ve devlet yardımlarının geri çe-
kilmesiyle mücadele ettiğine de 
dikkat çekiyor.

ABD ekonomisi 1984’ten 
bu yana en büyük 

artısını gördü

Özellikle ABD ve Çin’in bu yıl 
kuvvetli biçimde toparlanacağı 
kaydedilen raporda, üretimin ise 
salgın öncesi seviyelerin aşağı-
sında seyredeceği aktarıldı.

Dünya Bankası, ABD ekonomi-
sinin büyüme tahminini yüzde 
5,5’ten yüzde 6,8’e yükseltti. 
Euro bölgesi için beklentiler yüz-
de 3,6’dan yüzde 4,2’ye, Çin için 
tahmin ise yüzde 7,9’dan yüzde 
8,5’e yükseltildi. Küresel ekono-
minin 2022’de yüzde 4,3, ardın-
dan 2023’te yüzde 3,1 oranında 
büyümesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisi de 
büyüme kaydedecek

Dünya Bankası Küresel Eko-
nomik Beklentiler Raporu’nun 
Ocak 2021 sayısında, Türkiye 

ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 
ve 2022 yılında da yüzde 5 büyü-
yeceği belirtilmişti. Mart ayında 
yapılan ara güncelleme ile Dün-
ya Bankası, Türkiye ekonomisi-
ne ilişkin büyüme tahmini 2021 
yılı için yüzde 4,5’ten yüzde 5’e 
çıkarılmıştı. 2022 ve 2023 yılla-
rı için ise Türkiye’nin yüzde 4,5 
büyüyeceğini öngörmüştü.

Dünya Bankası, yayımladığı 
Haziran raporunda, Türkiye eko-
nomisine ilişkin büyüme beklen-
tilerini 2021 yılı için yüzde 5 ci-
varında sürdüreceğini açıkladı. 
Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında 
beklenen büyümenin yüzde 4,5 
seviyesinde seyredeceğini ön-
gördü. Böylelikle Dünya Banka-
sı, Türkiye’ye ilişkin mart ayın-
daki büyüme tahminini haziran 
ayında yayımladığı raporunda 
da korumuş oldu.

“Küresel ekonomi” 
toparlanıyor: 80 yıllık 

durgunluğun ardından 
büyüme bekleniyor

Dünya Bankası, 
ABD'nin ekonomik 
teşvik programları 

ve Çin'in güçlü eko-
nomik toparlanması 

ışığında 2021 için 
tahminini yüzde 

5,6 artıya yükselt-
ti. Özellikle büyük 

ekonomilerde yıllar-
dır görülmeyen bir 

yükseliş yaşanıyor; 
2021'de ABD'nin 

yüzde 6,8, Çin'in 
yüzde 8,5, Euro böl-
gesinin yüzde 4,2 ve 
Türkiye'nin yüzde 5 
büyümesi bekleni-

yor.

Sevindirici haber! Avusturya’da işsizlik oranları 
düşmeye devam ediyor!

Avusturya koro-
na krizinin 

yarattığı istih-
dam krizinden 

kurtulmaya 
başladı; işsizlik 

rakamlarında 
görülen sevin-
dirici ve umut 
veren azalma 
devam ediyor.

VİYANA- Avusturya, yakla-
şık iki senedir süren koro-
na krizi nedeniyle istihdam 

açısından çok büyük zorluklar ya-
şadı ve birçok kişi ya işini kaybetti 
ya da kısa süreli çalışma programı-

na dahil oldu.

Ancak Çalışma Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanan yeni veriler duru-
mun iyiye doğru gittiğini gösteri-
yor. Çalışma Bakanı Martin Kocher 

tarafından APA’ya açıklanan son 
verilere göre, şu anda 375.500 ki-
şi işsiz; bu, bir hafta öncesine göre 
yaklaşık 17.000 daha az. Kısa süreli 
çalışma programına kayıtlı kişi sa-
yısı ise bir haftada 19.000 daha aza-

larak yaklaşık 311.000 kişiye düştü.

Çalışma Bakanı Kocher, yaz so-
nuna kadar sadece 100.000 ila 
120.000 kısa süreli işçi olacağını 
bekliyor. 

Austria Center’da aşı kartları çalındı! 
Sorumlu kişiler işten çıkarıldı!

Viyana Austria Center'daki aşı caddesinde gündemi sarsan hırsızlık! Aşı kartları çalındı! 
Hem de Arbeiter-Samariter-Bund çalışanları tarafından!

Vİ Y A N A -  A r b e i t e r -
S a m a r i t e r - B u n d  ç a -
l ışanlar ının,  Viyana-

Donaustadt’ta bulunan Austria 
Center’daki aşı alanından, daha 
önce damgalanmış ancak henüz 
kişiselleştirilmemiş 20’ye kadar 
aşı pasaportunu çaldıkları iddia 
edildi.

Bir meslektaşlarının 25 ve 26 
Mayıs’ta bu tür olayları gözlem-
lediği ve şikayet ettiği söyleniyor. 
Polis soruşturması halen sürüyor.

Çalışanlar kovuldu, gü-
venlik önlemleri artırıldı 

Samariter-Bund Derneği Başkanı 
Susanne Drapalik, ORF’in „Wien 
heute“ programına verdiği de-

meçte, bir çalışanın aşı kartını 
damgaladıktan sonra çaldığının 
gözlemlendiğini söyledi.

Kurier’in yetkililerden edindiği 
bilgiye göre, üçü halihazırda so-
ruşturulan beş çalışanın anında 
işten çıkarıldığı söyleniyor. Aşı 

sertifikaları ile ne planlandığı bi-
linmiyor. Drapalik, hırsızlıkların 
ardından güvenliğin artırıldığını 
açıkladı.
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VİYANA- Avusturya Uyum 
Bakanı Susanne Raab( 
ÖVP) ve İç İşleri Bakanı 

Karl Nehammer(ÖVP),  son gün-
lerde yaptıkları açıklamalara bu-
günde devam ederek, Viyana’da 
düzenlenen İsrail karşıtı gösterile-
ri sert bir şekilde eleştirmenin ya-
nında, soruşturma açıldığını  du-
yurmaları ve  “ülkemizde bu tip 
aşırılık yanlısı tavırlara yer yok” 
mesajını vermeleri dikkat çekti.

Entegrasyon Bakanı  Raab, 
“İsrail’e yönelik şiddet çağrılarına 
ve Yahudi karşıtı açıklamalara sı-
fır toleransımız var! Avusturya’da 
bunlara karşı tüm gücümüzle mü-
cadele etmek tarihsel sorumlulu-
ğumuzdur” dedi. İçişleri Bakanı 
Nehammer ise Avusturya’nın Milli 
İstihbarat Teşkilatı olana bilinen 
„Anayasayı Koruma Dairesi’nin“ 
(Verfassungsschutz) soruşturma 
başlattığını ve Yahudi kurumları-
nın artık daha yakından  korundu-
ğunu duyurdu. 

Nehammer: 
„Demokrasimiz için 

tehlike“

Gösteri hakkının “Avusturya’da 
demokratik bir hak” olduğunu 
bildiğini ve her zaman gönülden 
savunduğunu vurgulayan Raab, 
“Ama bu hak kullanılırken ülke-
mizde yurt dışından gelen çatış-
malar yaşanırsa, işte o zaman bu, 
barış içinde bir arada yaşamamız 
için bir tehlikedir“ uyarısında bu-
lundu.

Avusturya İç İşleri  Bakanı 
Nehammer de “temel toplanma 
hakkı”nın İsrail karşıtı ve Yahudi 
karşıtı sloganlarla suistimal edil-
mesini “demokrasi için bir tehli-
ke“ olarak gördüğünü beyan etti. 

„Viyana’daki gösteride oldu-
ğu gibi, çatışmanın İsrail’den 
Avusturya’ya aktarılması hiç-
bir şekilde onaylanamaz“ açıkla-
masını yapan Avusturya Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Wolfgang 

Sobotka da (ÖVP) perşembe akşa-
mı geç saatlerde yaptığı yayında, 
„Ülkemizde anti-Semitizmin her 
türüne sıfır toleransımız var“ ifa-
delerini kullandı.

Bazı protestocuların, açıkça 
Yahudi karşıtı olan gösteriyle ilgi-
lendiğine dikkat çeken Sobotka, 
“Ülkemizdeki Yahudi inancına sa-
hip insanlar Ortadoğu’daki olay-
lardan sorumlu tutulamaz ve so-
rumlu tutulmamalıdır“ dedi.

Gösteride yüzlerce 
Viyanalı „Filistin’e öz-
gürlük“ sloganları attı   

Yüzlerce gösterici çarşamba gü-
nü öğleden sonra Mariahilfer 
Straße’de, Filistin için İsrail kar-
şıtı gösteri yapmak üzere toplan-
dı. Filistin bayraklarının sallan-
dığı gösteride „Allahu Ekber“, 
„Filistin’e özgürlük“ ve „Çocuk ka-
tili İsrail“ gibi sloganlar atıldı. 

Avusturyalı Yahudi Öğrenciler 

(JöH) Derneği ise gösteriyi düzen-
leyenler arasında „Yahudi düş-
manlığıyla tanınan örgütler”– 
BDS hareketi, Anti-emperyalist 
koordinasyon ve Dar-al-Janub – 
bulunduğunu iddia etmesi dik-
kat çekti.

İsrail-Filistin çatışmasın-
da şiddet ve can kaybı 

artıyor

İsrail ve Filistin arasındaki çatış-
ma gün geçtikçe şiddetini artıyor 
ve giderek daha fazla insan öl-
dürülüyor. İsrail’in yoğun bom-
bardımanı altında olan Gazze 
Şeridi’nde hayatını kaybedenle-
rin sayısı 83’e çıkarken, 7 İsrail va-
tandaşı Gazze’den ateşlenen roket 
atışlarında öldü. Filistinli yetkili-
ler, ölenler arasında çocuk ve ka-
dınların bulunduğunu ve yüzlerce 
yaralı olduğunu aktardı.

İsrail ve Filistinliler arasında ar-
tan şiddet nedeniyle uluslararası 
düzeyde endişeler de artıyor.

Avusturya’da İsrail karşıtı 
gösterilere “Sıfır Tolerans” 
denerek soruşturma açıldı!

Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ve İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer (ikisi de ÖVP), Viyana'da düzenlenen İsrail karşıtı gösteriyi sert 
bir şekilde eleştirdi; “Avusturya'da Yahudi karşıtlığına yer yok, toleransımız 

sıfır!”

Viyana. Bahsetmiştik ya! Bu 
küçücük Avusturya’dan 
n e  ç ı lg ı n l a r  ç ı k ıyo r ! 

Dünyanın en büyük Porno si-
tesi Pornhub, dünyanın en bü-
yük enerji içeceği Red Bull, 
Swarovski, Verund, ÖMV veya 
dünyanın en büyük kumar ma-
kinesi şirketi Novamatic, dünya-
nın onlarca en büyük en büyükle-
ri  ya direkt Avusturya´dan ya da 
kökleri Avusturya´dan! En büyük 
cani Hitler dahil ve müzisyeni 
Mozart dahil! Ama  isterseniz şir-
ketlerin kurucu sahiplerinde ka-
lalım! Türkiye dahil Avusturya’da 
ve dünyanın her yerinde gördü-

ğümüz REMAX adlı şirketin sa-
hibi Kanada gibi görünse de sa-
hipleri Avusturya’nın Steiermark 
eyaletinden.

Az bilinir, ancak dünyanın en 
büyük Gayrimenkul Şirketi 
-Remax- büyük ölçüde aslen 
Steiermark’dan bir klan tara-
fından yönetiliyor. Remax evet 
Türkiye´de veya Austurya´da 
oldukça aktiv bir resim çizen 
Remax Emlak firması.

Re m a x  ş i r ke t i n i n  ku r u c u-
su Michael Polzler (54), „Doğu 

Kanada’da, ABD’nin doğu kıyısın-
da ve Avrupa’da Remax işine sa-
hibiz. Avusturyalı olmakla gurur 
duyuyorum“ demesini Avusturya 
basınında okumak mümkün.

Avusturya basınında REMAX ku-
rucuları ile aldığımız notlar şun-
lar:

Michale Polzler’in  Babası Frank 
(88) Austurya’nın Steirmarkt 
Eyaleti’nin Gleisdorf köyün-
den Kanada’ya 1953’te göç et-
miş ve 40 yıl önce Toronto’dan 
ilk Remax Master ismi ile birlikte 

Franchising (Bayilik) , Avusturya 
kökenli Kanadalı ortağı Walter 
Schneider (67) ile birlikte yarat-
mışlar.

Son yıllardaki muazzam büyü-
meden memnun olan Michael 
Polzler dikkat çeken şu bilgileri 
Remax’ın yerel değil Uluslararası 
ir sirket olduğunun göstergesi 
olsa gerek : „Bugün Kanada’da 
yaklaşık 12.000, ABD’de 8.000 
ve Avrupa’da 29.000’in üzerinde 
Brokerimiz (Aracı, Komisyoncu) 
var. 201 2 yılında Avrupa genelin-
de 11.500 Broker ile 1.500 Remax 
Ofisi vardı; şimdi 2.200’den fazla 
lokasyon var. Polzler, Avrupa’daki 
Broker sayısını „önümüzdeki beş 
yıl içinde 3000’den fazla ofiste 
40.000’e çıkarmak. 020’de Remax 
Brokerleri 220.000’den fazla gay-
rimenkul işlemini destekledi. 
Korona krizi nedeniyle çoğu kişi 
evde olduğundan, daha güzel bir 
evde yaşamaya büyük ilgi var!“

İş modeli, Remax’ın markaya 
Franchising haklarını ve ilgili ül-
kelere know-how’ı (bilgi ve des-
tek) verecek şekilde çalışıyor. 
Avusturya’da Reikersdorfer ai-
lesi, Remax’ın kurulmasından 
sorumlu; buna karşılık, ofisleri 
yöneten serbest meslek sahibi gi-
rişimcilere Franchising haklarını 
veriyor.

REMAX! Avusturya asıllı “Emlak 
Hanedanı”nın yükselişi

Dünyanın 
en büyük 

Gayrimenkul şir-
ketinin sahibi 

Avusturya asıl-
lı! Gleisdorf'tan 

Polzler ailesi şimdi 
dünyanın en büyük 
Gayrimenkul zinci-
ri Remax ile geniş-

liyor.

©
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VİYANA- Avusturya Eğitim 
Bakanlığı, yaklaşık 20 yıl-
dır okullarda dini eğiti-

min yanı sıra Etik ve Ahlak eğiti-
minin de verilmesi için çalışmalar 
yürütüyordu. Önümüzdeki son-
bahardan itibaren Etik dersinin, 
din eğitimine katılmayan tüm öğ-
renciler için lise düzeyinden itiba-
ren zorunlu bir ders olarak tanıtı-
lacağını açıklayan Eğitim Bakanı 
Heinz Faßmann (ÖVP), yeni zo-
runlu okul dersinin kilit noktala-
rını sundu.

Şu anda 233 yerde bir okul dene-
mesi olarak sunulmakta olan Etik 
derslerinin, gelecekte 920 okulda 
normal derslerin bir parçası ola-
rak Din eğitimi gibi haftada iki 
saatten fazla verileceği belirtil-
di. Yeni dersin tüm sunumunun 
2024’te AHS’de ve 2025’te BHS’de 
tamamlanması beklenirken, öte 
yandan dokuzuncu sınıfların son-
baharda başlayacağı, ardından 
onları 2022 sonbaharında doku-
zuncu ve onuncu sınıfların takip 
edeceği açıklandı. Faßmann, bu-
nun için müfredatın pazartesi gü-
nü açıklanacağını vurguladı.

Felsefi sorular düşünme-
ye sevk edecek

Müfredatla ilgili olarak Faßmann, 
etik dersinin içerik açısından, bil-
gi vermekle ilgili değil, daha çok 
belirli sorular üzerinde düşün-
mekle ilgili olacağını ifade etti ve 
yeni dersin müfredatının, „Ben 
düzeyi“, „Ben-ve-sen“ ve „Ben-ve-
dünya düzeyi“ olmak üzere üç dü-
zeyde yapılandırıldığını söyledi.

İlk düzeyde felsefe yapılacak so-
rular, “Ben kimim? Değerlerim 
neler? Ne elde etmek istiyorum?” 
gibi örneklendirildi. İkinci seviye 
alanında, birlikte yaşamaya dair 
“Birbirimizle nasıl başa çıkarız? 
Yabancı nedir? Çatışmaları nasıl 
çözerim?” gibi soruların tartışıla-
cağı; son olaraksa üçüncü düzey-
de küresel sorunların ele alınaca-
ğı açıklandı.

Ayrıca ek olarak müfredatın; in-
san hakları, çevre, çeşitlilik ve ay-
rımcılık veya hastalık gibi alanla-
rı da kapsayacağı belirtildi. Etik 
derslerinin, insanların farklı fel-
sefi, ideolojik, kültürel ve dini ge-
lenek ve imajlarını göz önünde 

bulundurarak „bireysel kişilik ge-
lişimine katkı sağlamayı“ amaçla-
dığı özellikle vurgulandı.

Dini toplulukların temsil-
cileri ile ortak bir bildiri 

imzalandı  

Ek olarak, Faßmann ve dini toplu-
lukların temsilcileri, temel etik so-
ruların da din öğretimi müfreda-
tında ele alınmasına dair ortak bir 
bildiri imzaladı. Böylece, bu etik 
sorular cevaplanırken, dine özgü 
bakış açıları ve aynı zamanda di-
ğer dinlerin ve devlet etiği eğitimi-
nin bakış açıları da sunulacak.

Amacının, okul çocuklarını „top-
lumu şekillendirmede sorumlu 
bir rol oynamaları“ için güçlendir-
mek olduğu belirtilen söz konusu 
ortak bildiri, bir basın toplantısın-
da, Katolik, Protestan ve Ortodoks 
Kiliseleri, İsrail Dini Cemaati, 
İslam ve Alevi Dini Cemaatleri, 
Budist Dini Cemaatleri ve özgür 
kiliseler tarafından imzalandı.

Eğitim kurulunda refe-
randum

Çarşamba günü konu öğretim ku-
rulunda da tartışılacak, ardından, 
160.000’e yakın imza toplayan 
„Herkes için Etik“ referandum gi-
rişiminin talepleri burada ele alı-
nacak. Bu referandum ile, ilk öğ-
retim yılından son öğretim yılına 
kadar tüm öğrenciler için zorunlu 
bir ders olarak din öğretiminden 
ayrılan bir etik dersinin tanıtılma-
sı çağrısında bulunuldu.

Referandum dilekçe sahipleri, an-
laşmayı bir „sahte paket“ olarak 
nitelendirdi ve şu açıklamayı yap-
tı: “Katolik din eğitimi çerçevesin-
de ötenazi veya kürtaj hakkında 
bir tartışmanın veya kadının top-
lumdaki rolü veya devlet ile din 
arasındaki ilişkinin İslami din 
eğitimi çerçevesinde tartışılması-
nın buna uygun bir muamele ile 
eşitlenmesi gerektiğini düşünen 
herkes, etik dersleri çerçevesin-
de, Avusturyalı kadın ve erkekle-
rin zekasını hafife alıyor.“

SPÖ ise bir yayında, sadece din 
dersini reddedenler için değil, 
tüm öğrenciler için etik dersleri 
verilmesi çağrısında bulundu.

„Etik“ dersi dini eğitim 
müfredatına girdi! 

Sonbahar itibariyle başlıyor!
Avusturya'da yaklaşık 20 yıldır okullarda Etik dersinin işlenmesi için müca-
dele ediliyordu; sonbahar itibariyle Etik dersinin artık zorunlu bir ders ola-

cağı duyuruldu.

VİYANA- Avusturya’da aşırı 
sağcı parti olarak bilinen 
Özgürlük Partisi (FPÖ), 

İbiza Skandalı sonrası bir türlü 
toparlanamadı; en son yaşanan 
parti içi kavgalar ve güç müca-
deleleri de partiyi günden güne 
zayıflattı. Partinin gidişatına ve 
hakkında söylenenlere dayana-
mayan Norbert Hofer, geçtiğimiz 
hafta şaşırtıcı bir şekilde aniden 
istifa ettiğini açıkladı. Hofer’in 
istifasına sebep olarak Herbert 
Kickl’i işaret etmesi ise oldukça 
dikkat çekti.

Bu şok istifa sonrası partinin ba-
şına kimin geleceği ise merak ko-
nusuydu. Bugün toplanan FPÖ 
Başkanlık Divanı, Herbert Kickl’i 
FPÖ başkanı olarak atadı. Gerekli 
parti kongresi ise 19 Haziran’da 
yapılacak ve oybirliğiyle seçilen 
Kickl’in başkanlığı resmîleşecek.

G e n e l  S e k r e t e r  M i c h a e l 

Schnedlitz Kickl’in başkanlığıi-
le ilgili yaptığı yorumda, Herbert 
Kickl’i, FPÖ’nün şu anda izledi-
ği olumlu yolda sadakat, gerekli 
öngörü ve mücadele becerilerini 
taşıyan „en mantıklı halef“ ola-
rak nitelendirdi ve başka hiçbir 
şeye benzemeyen netlik ve bağlı-
lığı temsil ettiğini ifade etti.

Kickl: „Eğilmeyeceğim”

Parti başkanlığını enerjik ama bir 
o kadar da alçakgönüllü yürüte-
ceğini belirten Kickl konuşma-
sında, partideki bu değişimin, 
cumhuriyetteki güç dengesinde 
gerçek bir değişim anlamına gel-
diğine ve Avusturya nüfusunun 
çıkarları için gerekli olduğuna 
inandığını vurguladı.

Partiyi her ihtimale karşı hazır-
lıklı olacak şekilde kurmak gibi 
büyük bir görevin üstesinden gel-
mek için artık herkesin bir araya 

gelmesi gerektiğine dikkat çeken 
Kickl, bu sorumluluğu eğilme-
den, bükülmeden ele alacağını 
ve „liberal başarı öyküsüne“ de-
vam edeceğini özellikle belirtti.

Hofer’den şaşırtan 
destek

Kickl, “Turkuaz Halk Partisi” ile 
“berrak tartışmalara” öncülük 
edeceğini, bunun “ikinci cum-
huriyetin en büyük siyasi göz ka-
maştırıcı işi” olduğunu ve bunun 
için mecliste temsil edilen tüm 
partilerle diyalog arayışında ola-
cağını açıkladı.

Toplantıya birkaç saatliğine ka-
tılan Norbert Hofer de şaşırtıcı 
bir şekilde Kickl’e yönelik daya-
nışma ve desteğini açıklayarak, 
Kickl ve onun yönetici koltuğu-
nu devralma konusundaki bariz 
hırsları hakkında „Ben kimseye 
uzun süre kızabilecek biri deği-

lim“ dedi.

„Parti daha da sağa 
kayıyor“

Parti başkanlığına Kickl’in se-
çilmesiyle, parti ve Kickl yoğun 
eleştiri bombardımanına tutul-
du. Tüm eleştirilerin temelinde, 
“partinin daha da sağa kayması” 
ve “radikal görüşlerin galip gel-
mesi” yer alıyordu.

ÖVP Kulüp Başkanı August 
Wöginger, “Herbert Kickl’in 
etrafındaki radikal görüşle-
rin galip gelmesi parti ve ül-
ke için bir utançtır.” sözleriyle 
sert bir eleştiride bulundu. SPÖ 
Federal Genel Müdürü Christian 
Deutsch’a göreyse, parti şim-
di Kickl başkanlığında daha 
da sağa kayacaktı. NEOS için-
se, FPÖ’nün gelecekteki çizgisi 
„tehlikeli bir isyan rotasına“ işa-
ret ediyordu.

FPÖ’nün yeni lideri Herbert Kickl 
oldu: “Parti daha da sağa kayıyor”

Avusturya geçtiğimiz hafta, FPÖ Kulüp Başkanı Herbert Kickl ile yaşanan iktidar mücade-
lesi ve parti içi kavgalar nedeniyle FPÖ lideri Norbert Hofer'in ani istifası ile çalkalandı. O 
günden beri parti başkanlığına kimin geleceği merak konusuydu; sonunda karar verildi, 

parti başkanı Herbert Kickl oldu.

©
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   Türkiye göçmeni siyasetçiler veya dernekçilerde samimiyet   
 görmüyorum. 

   Ufak esnafı öldürmeye çalışıyorlar, hiçbir siyasetçinin, 
 dernekçinin buna karşı bir şey yaptığı yok. 

   Ne Türkiye kökenli siyasetçilerin, ne de dernekçilerin 
 kapımızı çaldığı var.

   Sadece seçim öncesinde kapımız çalınıyor, gerçek 
 problemlerimize kimse çözüm bulmuyor.

Türkiye kökenli siyasetçiler ve 
dernekçilerin çözüm bulmalarını 
istediğiniz problemleriniz neler? 

ESNAF NEDEN ŞİKAYETÇİYDİ

Türkiye göçmeni siyasetçile-
rin de, dernekçilerin de en 
çok dinlemesi gereken in-

sanlar aslında esnaflar. Bu devlet 
sanki ufak esnaftan geçiniyormuş 
gibi her konuda yakamıza yapışı-
yorlar. Kazandığımızın yarısı za-

ten vergiye gidiyor. Onun dışında 
pazar günü açmamıza izin veril-
miyor. Pazar günü açabilmek için 
bakkalın içine imbiss de açmak 
zorunda kaldık. Ufak esnafı öl-
dürmeye çalışıyorlar, hiçbir siya-
setçinin, dernekçinin buna karşı 

bir şey yaptığı yok. Belki bir yap-
tırımları yok ama en azından bir-
lik beraberliği sağlayabilirler. Ben 
haklarımızı almak ya da artırmak 
için insanları birlik olmaya çağı-
rıyorum, herkes sırtını dönüyor. 
Dernekçiler insanlara birlik bera-

berlikten güç doğduğu fikrini aşı-
lasın. Pazar günü dükkanımı açıp 
çalışmak istiyorum, Magistrat ge-
lip çalışan adama ceza yazıyor. 
Zaten bizim gibi ufak esnafların 
hepsi Türkiye göçmeni. Birinin bi-
zim hakkımızı araması lazım. 

Ne Türkiye kökenli siya-
setçilerin, ne de der-
nekçilerin kapımızı çal-

dığı var. Kimse gelip halimizi 
hatrımızı sormuyor, işler nasıl 
diye sormuyor. Ancak seçim-
lerden önce gelip broşür dağı-
tırlar, göstermelik derdimizi 
dinlerler. O zamanlarda da an-
latıyoruz derdimizi ama pek bir 
değişiklik olmadı şimdiye ka-
dar. Dernekler zaten bizim için 
sistemde çok bir şey değiştire-
mezler. Dernekler genelde da-
yanışma, yardımlaşma için 
var. Düğün veya cenaze işle-
rinde vs.  faydaları dokunabili-
yor. Ama mesela bir kişinin ço-
cuğu kumar oynuyorsa, dernek 
bu kişiye ne kadar yardım ede-
bilir bilmiyorum, ancak akıl ve-
rir, yönlendirir. Ama aslında ne 
Türkiye kökenli siyasetçiler, ne 
de dernekçilerin bize gerçek an-
lamda faydası dokunuyor. 

"Ufak esnaflar arasında birlik beraberlik yok"

Türkiye göçmeni siyasetçi-
ler veya dernekçiler hak-
kında şunu düşünüyorum: 

Samimiyetlerini gösteremiyorlar. 
Ben bir değil, birkaç derneğe üye-
yim ama aidatımı ödüyorum, so-
runlarım ise varlığını sürdürüyor. 
Bir problemim çözülmüş değil. 
Ufak esnafın belini büken vergiler-
dir. Kazancımızın yarısı vergiye gi-
diyor. 

Dernekler böyle bir konuda ne ya-
pabilir bilmiyorum ama Türkiye 
kökenli politikacılar bu işe bir el 
atmalı. Hiçbir şey yapamıyorlarsa 
en azından çıkıp bir yerde dile ge-
tirsinler. Hadi ona bir şey yapamı-
yorlar, bu Parkpickerl olayı benim 
işlerimi yüzde 30 düşürdü. Adam 
eskiden arabasını parkedip, döner 
yemeye geliyordu. Şimdi yapamı-
yor. Bu Parkpickerl olayına, ufak 
esnafın ölmemesi için bir çare bu-
lunması gerekiyor. 

"Siyasetçiler ve dernekçiler samimi değil""Kapımız sadece seçim öncesi çalınıyor"

Serkan 
Doğanay

Mustafa Önder
Tacettin Osmanof 

Halil Cansever 
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 “Dernek ve federasyonlar sivil toplum örgütü gibi çalışmıyor ve kendi dar çerçe-
velerinin iş takibi yapan bir firma ajansı veya parti gibi çalışıp göz boyuyorlar.”

  “Bu ülkede çifte standarttan artık bıktık. Dernekler çok pasif ve çıkarcı”

   “Bu insanlar neden bu toplumun elinden tutup yol göstermiyor ya da özlerinden 
kopmadan  bizi, çeşitliliğimizi, kültürümüzü anlatamıyorlar?”

 “Derneklerden bir gün de arayıp “Nasılsın? Bir sıkıntınız var mı?” diye soran yok.”

  “Türkiye göçmenleri iyi bir işe imza attığında medyada hiç yer almıyor, kötü bir 
şey  yaptıklarında mutlaka “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” damgasını görüyor-
sunuz.  Bu durumu kim düzeltecek?”

RÖPORTAJ

Vatandaşa "İmajımız niye bozuk?" 
diye sormuştuk. 2021 yılında durum?

VATANDAŞ DERNEKLERDEN 
NEDEN ÇOK ŞİKAYETÇİYDİ  

Neden imajımızın bozuk ol-
duğunu ben size söyleye-
yim. Geçmişini bilmeyen 

geleceğini bilemez. Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmenleri ço-

cuklarına köklerimizi, gelenekle-
rimizi, göreneklerimizi öğretmiyor. 
Öğretse bile bağnaz bir şekilde öğ-
retiyor, bugünkü hayata uymaya-
cak şekilde. Dini ve kültürel değer-

ler giderek yok oluyor. Aile yapısı 
hepten bozulmuş. Yani imajımız 
sadece Avusturyalılara karşı de-
ğil, içeriden baktığınızda da bo-
zuk. Herkesin ayrı bir psikolojik 

problemi var, sosyal devlette yaşa-
dığımız halde insanlar sorunlarını 
gidip çözmüyorlar. Akan sele ka-
pılmış gidiyor herkes. Türkiye göç-
menlerinin hali hal değil. 

İmajımızın bozuk olması-
nın en büyük sebebi aramız-
da birlik beraberliğin olma-

yışıdır. Avusturya'da Türkiye 
göçmenlerine gelince hep çifte 
standart çalışıyor. Özellikle de 
Avusturya medyasında. Şimdi bir 
metro sapığı çıktı, tüm Türkiye 
göçmenleri damga yedi ama bu 
ülke Natascha Kampusch’u ün-
lü yaptı. Çifte standarttan ar-
tık bıktık. Bu anlamda, bu çif-
te standartlara, Avusturyalıların 
yüzümüze gülüp arkamızdan 
yaptıkları ırkçılıklara bir son de-
mesi gereken üyesi olduğumuz 
ve her ay para ödediğimiz der-
neklerdir. Artık neredeyse her 
mahalleye bir dernek düşer ol-
du. Her ay paramızı düzenli ola-
rak ödüyoruz ama sorunlarımıza 
çare bulan yok. Derneklerin so-
runlarımıza çözüm bulabileceği-
nin en güzel örneği Avusturya’da 
minare yasağı konusudur. 

İşadamları yasak gündeme gel-
diği dönemde “Hisselerimizi 
çekeceğiz” dediler, yasak he-
men geri çekildi. Ancak bu tip 
icraatlar kırk yılın başı oluyor. 
Derneklerden bir gün de ara-
yıp “Nasılsın? Sağlığınız ye-
rinde mi? Bir sıkıntınız var mı? 

Çoluk çocuğun durumu na-
sıl? Okulla problemi var mı?” 
diye soran yok. Bu kadar mı 
zor herkese ulaşmak bu devir-
de? Dernekler elini taşın altına 
koysun. Avusturya’da yurtlarda 
2000 tane sahipsiz çocuğun ol-
duğu söyleniyor. Dernekler bu 

çocuklara neden sahip çıkmı-
yor, sahip çıkılmasının önünü 
neden açmıyor?  Türkiye göç-
meni bu çocuklar için yuva ku-
rulması gerek! Yoksa bundan 
on sene sonra o çocuklar dışarı 
çıktığında onlara sahip çıkma-
dığımıza pişman olacağız. 

"Herkes akan sele kapılmış gidiyor"

Ramazan Doğan
(Esnaf)  

Sadi Balcı
(Esnaf) 

İmajımızın bozuk olmasının 
en önemli sebebi ilk bakışta 
dil problemi gibi gözüküyor. 

İnsanlar bu toplumun bir parça-
sı olmak yerine paralel bir toplum 
oluşturuyor ve kendi içlerinde ya-
şıyorlar. Ancak bu, burada doğmuş 
ve Almanca diline hakim Türkiye 
kökenliler için de geçerli. Birbirine 
yabancı yaşayan iki toplum. 
Türkiye göçmenlerinin birileri tara-
fından Avusturyalılara anlatılması 
gerekiyor. O zaman bugün, Türkiye 
göçmenlerinin en büyük karalayı-
cısı Avusturya basını da söylem-
lerine dikkat etmek zorunda ka-
lır. Türkiye göçmenlerinin imajının 
bozuk olmasında Avusturya bası-
nının çok büyük etkisi var. Türkiye 
göçmenleri iyi bir işe imza attığında 
medyada hiç yer almıyor, kötü bir 
şey yaptıklarında mutlaka “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” damgasını 
görüyorsunuz. Bu durumu kim dü-
zeltecek? Avusturya’da Türkiye’den 

gelmiş aydınlar yok mu? Okumuş 
etmiş insanlar yok mu?Biri de göç-
menler için çalışsın. Bu insanlar 
neden bu toplumun elinden tu-
tup yol göstermiyor ya da özlerin-

den kopmadan bizi, çeşitliliğimi-
zi, kültürümüzü anlatamıyorlar? 
Hadi aydınları, entelektüelleri geç-
tim, artık Türkiye'deki köylerin bi-
le burada dernekleri var. Onlar ne-

den bir çare bulamıyor, anlamak 
güç. Basında her gün Türkiye göç-
menleri yerden yere vuruluyor, bi-
risi de çıkıp bu Avusturya basınına 
ses çıkarmıyor.

Canberk Onbaşıoğlu 
(Öğrenci) 

"Biri de göçmenler için çalışsın""Dernekler elini taşın altına koysun"
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Zirve Üniversitesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ali Cımbız, 

dil rengi ve şeklinin bir çok hasta-
lıkların habercisi olduğunu söyle-
di. Hastalık ortaya çıkmadan önce 
dilin birçok konuda bilgi verece-
ğini kaydeden Cımbız, “Örneğin 
normalde bir dilin rengi açık pem-
bedir, üzerinde hafif ince bir beyaz 
tabaka olabilir. Eğer bu pembelik 
kırmızıya ya da koyu kırmızı bir 
renge dönüşürse bu bizim vücu-
dumuzda iltihap olduğunu göste-
rir. Bu iltihap akciğerden bağırsak 
mide veya iç organlarının herhan-
gi bir tanesinden bize bilgi vere-
cektir.” dedi.

Dilin renginin hastalıkların 
ön teşhisi olduğunu vurgulayan 
Cımbız, şunları kaydetti: “Dilin 
rengi koyu kırmızıysa iltihabın 
çok fazla olduğunu hatta dilin 
üzerinde sarı bir tabaka varsa vü-
cutta uzun süreli bir iltihabın ol-
duğunu bize gösteriyor. Eğer böyle 
bir problemle karşı karşıya kaldıy-
sanız doktorunuza görünmenizde 
fayda vardır. Çünkü oradaki ilti-
hap uzun sureli olduğu için vücut 
kendi kendine tedavi edemiyor-
dur. Müdahaleye ihtiyaç vardır. 
Dilin rengi hastalıkların ön teşhi-
sidir. Size ileri ki zamanlarda orta-
ya çıkacak hastalığı önceden bil-
dirir.”

Dile bakarak birçok hastalık 
hakkında fikir sahibi olunacağını 

vurgulayan Cımbız, “Örneğin dili-
niz çok ıslak ve çok tükürüklüyse 
bu sizin sık beslendiğinizi ve vü-
cudunuzda çok fazla su tuttuğu-
nuzun göstergesidir. Bunun ya-
nında tansiyonunuz yükseliyorsa 
çok fazla tuzlu, şekerli ve baharat-
lı besleniyorsunuz anlamına ge-
lir.” diye konuştu.

‘DİL BÜTÜN İÇ 
ORGANLARIN 
AYNASIDIR’

Dilin bütün iç organların ayna-
sı olduğunu aktaran Cımbız, 
“Kendinize dil çıkarın. Normalin 
dışında bir görüntüsü varsa haya-
tınızda değiştirmeniz gereken şey-
ler vardır demektir. Eğer dilimizin 

altındaki damarlar fazla ise aşırı 
şeker ve tuz alıyoruz demektir bu-
nu azaltmamız lazım. Eğer dilin 
üstünde koyu kırmızı bir renk var-
sa, acıdan ve baharatlardan uzak 
durmamız gerekiyor. Eğer dil so-
luk kuruysa açık renkteyse, vücut 
sıvısız kalmış demektir.” ifadeleri-
ni kullandı.

Dilin düz olması gerekirken 
kenarlarında diş izi varsa karaci-
ğer ve safra kesesinde sorunun ol-
duğunu vurgulayan Cımbız, “Bu 
ciddi bir karaciğer ve safrakese-
si hastası olduğunuzu göstermez 
ama ilerde bunun olacağını ve 
uzun süredir böyle bir problem 
yaşadığınızı gösterir. Eğer böyle 
bir problem varsa karaciğerinizi 
desteleyen et, daha az ilaç, daha 

fazla sebze tüketmeniz gerekiyor. 
Diliniz soluk renkli ise pembeliği 
kaybolmuşsa bu sizin kansız oldu-
ğunuzu gösterir. Kan yapıcı yiye-
cekler tüketmeli, kafeini azaltma-
nız gerekmektedir.” diye konuştu.

Özellikle dilin ucunda oluşan 
değişikliklerin kalp ve akciğer ile 
ilgili problemleri gösterdiğini be-
lirten Cımbız, “Dilin ortasının sa-
rı, beyaz olması mide ve dalak ile 
ilgili fikirler verir ve bunun bera-
berin dilin yanlarında gördüğü-
nüz diş izleri ve çatlaklar karaciğer 
ve safra kesesiyle ilgili problem ol-
duğunu gösterir. Dili yukarı kaldı-
rıp altındaki damarlar çok belirgin 
ise mesane ve böbrek problemle-
rinin ön planda olduğunu gösteri-
yor.” dedi.

Dilinizin rengi 
neyin habercisi

Ali Cımbız, dil rengi ve şeklinin 
bir çok hastalıkların habercisi 

olduğunu söyledi.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. 

Dr. Murat Aksoy stres hak-
kında bilgi verdi. Bir stres 

kaynağı ile karşılaşmak kalp hızı-
nın artması, kan basıncının yük-
selmesi, solunumun daha sık ol-
ması gibi sorunlar getiriyor.

BİRÇOK HASTALIĞI 
BERABERİNDE 

GETİRİYOR

Kaslarımızın gerilmesi de aslında 
vücudun kendini savunmaya ha-
zırlanması anlamına gelir. Vücut 
dış ortamda tehdit altında olur. 
Stres nedeni ortadan kalmaz ise 
ve sürekli hale gelirse, savunma 
ve saldırı dengesini sağlayama-
yan vücut hastalıklarla boğuşma 
noktasına gelebilir.

Bunun sonuçları:
* Kalp hastalıkları
* Yüksek tansiyon
* Kalp ritim bozuklukları

KİŞİ KENDİNİ 

DEĞERSİZ HİSSEDER

Kalp damar hastalıklarının yanı sıra 
aşırı stresin insanda başka önemli 
başka sağlık sorunlarına da yol açı-
yor. Depresyon, anksiyete ve obezite 
kalp damar hastalıklarından sonra-
ki sırayı alıyor. Kişinin artık ener-
jisi düşer, baş ağrısından, sürekli 
olan mide bulantılarından, kabız-
lık ve ishalden şikâyet eder. Kas ağ-
rıları sıklaşmaya başlar, uykusuzluk 

kontrol edilemeyen bir hal alabilir, 
cinsel isteksizlik başlar, geceleri diş 

gıcırdatma ve ağız kuruluğu ön pla-
na çıkar. Kişi artık daha kolay sinir-
lenir bir hal alır, kendini yalnız, ba-
şarısız ve değersiz hisseder.

HAYIR DEMEYİ 
ÖĞRENMEK STRESLE 

BAŞA ÇIKMANIN 
ÖNEMLİ YOLU

Stres var neden olan durumu orta-
dan kaldırılamıyorsa, küçük mü-
dahalelerle sağlık sorunu yaşa-
manın önüne geçebilir.

Stresle baş etmenin sağlık-
lı yolları:

* Günde 30 dakika egzersiz
* Arkadaşlarla ve aile ile daha 
sık buluşmak
* “Hayır” demeyi öğrenmek
* Ortamı değiştirmeye çalışma-
nın yeri olduğunu ifade etmek

Bunların yanı sıra sağlıklı yaşam 
kurallarına uymak, sağlıklı bes-
lenmek, kahveyi ve şekeri azalt-
mak da yararlı olur. Bunların yeri-
ne sigara ve alkol tüketmek, aşırı 
uyumak veya aşırı televizyon sey-
retmek, hemen ilaçlara sarılmak 
veya arkadaşlardan uzaklaşmak 
gibi sağlıksız olan tercihleri ön 
plana çıkartmak sadece durumu 
içinden çıkılmaz hale getirir.

Söz konusu stres olunca yüzlerce yazı ve 
birbirine geçmiş bilgiden bahsedebili-
riz. Ancak kısaca söylemek gerekirse azı 
başarı, çoğu ise ciddi boyutlara ulaşan 
hastalıklar getiriyor. Vücudun strese 
karşı verdiği yanıtlar arasında en önem-
lisi de kalp damar sisteminde yarattığı 
tablo. Bakın Uzmanlar ne tavsiye ediyor?

Stresin azı yarar çoğu zarar
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Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt 
direkt oder indirekt vom Export ab. Ob Klein- und 
Mittelbetrieb oder Großunternehmen – Österreichs 
Betriebe schaff en Beschäftigung in unserem Land.


