
YENI VATAN GAZETESI  
Ausgabe 241 - 
Aralık - Dezember 2021 - 
Kostenlos P.b.b. - PLUS.
ZEITUNG 10Z038438P 
UNABHÄNGIG - Seit 1999
1010 Wien - „Nicht Retournieren“

Vorsicht vor Fake-News! 
Aşı konusunda
yalanlara hayır 

©
 Bild: C.Jobst/PID

Avusturya yeniden açıldı, Viyana hâlâ temkinli

Jeden Tag sterben Menschen wegen Falschnachrichten

Hier sind die 
neuen Regeln

S. 2
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3. Aşı tazeleme kampanyası 
hızla tüm Avusturya´da de-
vam ediyor. Aşı ile ilgili yalan 

ve uydurma denilen “ Fake News” 
haberler ise aynı hızla devam sos-
yal medya ve her yerde devam edi-
yor. İnanmayın. Çevrenize bakın. 
Aşı olanların hele hele üçüncü aşı-
yı olanların rahatlığına bakın. Siz 
de aşı olun ve hayatın içine katı-
lın. Çevrenizde aşı olmayanlar var 
ise lütfen onları ikna edin. Aşı ol-
mayan dostlarımıza mutlaka bi-
rinci aşı olmalarını tavsiye ede-
lim. İkinci aşısını yaptıranlar için 
3. Aşı çok ama çok önemli. Yeni 
Vatan Gazetesi internet sayfasını 
ve gelecek sayıda bu konuda geniş 
bilgileri her saat gün www.yeniva-
tan.at sayfasından veriyor. Hatta 
bu özel bir Korona sayfası açtığı-
mızı duyurmuştuk:
www.yenivatan.at/corona   

Tekrar ediyoruz; aşı olmak ha-
yat kurtarıyor.  Kilosu olanla-
rın mutlaka kilo vermeleri çok 
önemli. Yüksek tansiyonu olan-
lar dikkatli olması gerekiyor. İki  
ve üçüncü doz aşı ile hayatınız 
hem Avusturya’da hem yurtdışın-
da -mesela Türkiye’de- daha da 
kolaylaşıyor. Aşı alanında Viyana 
Eyaleti Şehri Belediyesi dünyada 
gurur duyulan bir hizmet vermek-
tedir. Hizmetlerinden mutlaka ya-
rarlanalım. Bir yandan günlük 
sorunlar bir İnsanlık ve sizler de 
büyük bir sınavdan geçiyorsunuz. 
Sağlıklı ve aşılı günler dileriz. 
Hürmetlerimizle. 

www.yenivatan.at 
www.yenivatan.at/corona
Yeni Vatan Gazetesi/
Neue Heimat Zeitung

Aşı ile ilgili yalan (Fake News) haberlere 
inanmayın: Aşılarımızı hemen olalım!
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www.adler-pharma.at

www.otafarma.com

Zell Calmin
UYKU 

Zell Vita
ENERJİ 
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& ERSCHÖPFUNG

Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH

Adler Pharma laktozsuz Schüssler Mineralleri Nr.1-12 Türkiye‘ de 
Ota Farma üzerinden eczanelerde bulunmaktadır.

Eczanelerden reçetesiz satın alabilirsiniz. 

VİYANA- Korona vakaları-
nın artması ve omikron 
varyantının yayılma-

sıyla geçtiğimiz haftalarda bir 
kez daha karantina kararı alan 
Avusturya -bazı eyaletler fark-
lı kurallar getirse de- yeniden 
açıldı. Aşılı-aşısız herkese yö-
nelik genel karantina, 12 Aralık 
itibariyle yalnızca aşılılar ve 
iyileşenler için son buldu. Aşı-
sızlar ise ilk olarak 10 günlük 
bir karantina süresi geçirecek, 
ardından çıkarılacak bir yasa 
ile aşılanana kadar karantinada 
kalmaları sağlanacak.

Asgari kurallar  

•Aşılı ve iyileşme dönemindeki-
ler için sokağa çıkma yasağı 12 
Aralık’ta sona erdi.
•Perakende, otel, kültür, spor ve 
gastronomi kilitlerinin açılması-
na izin verildi, ancak 23:00’ten 
itibaren sokağa çıkma yasağı 
bulunuyor. (Eyaletler arası fark-
lılıklar bulunmaktadır)
•Kapalı alanlarda FFP2 maske 
zorunluluğu bulunuyor
•3-G kuralı iş yerinde hala ge-
çerli
•Gece gastronomi ve kayak son-
rası barlar kapalı kalmaya de-
vam ediyor.
Birkaç federal eyalet sıkılaşıyor, 
bu nedenle 12 Aralık’tan itiba-
ren tekrar bir dizi önlem alındı: 

Tirol, Vorarlberg ve Burgenland, 
minimum standartlara göre pa-
zar gününden itibaren açık. Vi-
yana ise aşamalı olarak açıldı, 
buna göre; ticaret 12 aralık iti-
bariyle açık, ancak gastronomi 
20 Aralık’tan itibaren açılacak. 
Yukarı Avusturya 17 Aralık’a ka-
dar kilit altında kalacak, ancak 
daha sonra açılacak.

Asgari önlemler neler?

Ülke çapındaki „alt sınır“, fede-
ral eyaletlerin, karantina sona 
erdikten sonra aşılı ve iyileşmiş 
insanlar için gece gastronomi-
si hariç tüm alanları (ticaret, 
kuaförler, gastronomi, turizm, 
kültür, spor gibi hizmet sağlayı-
cılar) prensipte yeniden açması-
na izin verdi- ama koruyucu ön-
lemlerle. Bu alanlara sadece 2-G 
doğrulaması (aşı veya iyileşme) 
ile girilebilir. Her durumda, aşı-
lanmamış olanlar kilit altında 
kalır. Kapsamlı bir FFP2 maskesi 
gereksinimi de geçerlidir.

Ticaret ve vücut odaklı hizmet 
sağlayıcılar pazartesi gününden 
itibaren kilidini açabilir. Kol-
tuk tahsisi olmayan iç mekan 
etkinlikleri için maksimum 25 
katılımcı geçerlidir; sabit koltuk 
tahsis edilmeden 2.000 kişiye 
izin verilir. Açık hava etkinlik-
leri için üst sınır 4.000 ziyaret-

çidir.
Spor alanları (hem iç hem de dış 
mekan) 2-G doğrulaması ile kul-
lanılabilir, FFP2 maske şartı di-
rekt sporlar için geçerli değildir. 
Bu, diğerlerinin yanı sıra fitness 
stüdyolarını da etkiler. Gece 
gastronomi ve Apres-ski barları 
hizmet vermeye devam ediyor.

Her durumda, hükümet kontrol-
lerin sıkılaştırıldığını duyurdu. 
Nehammer ve Mückstein, ihlal 
durumunda yemek ve peraken-
de işletmelerinin, yapılan yar-
dım ödemelerinin geri ödenme-
siyle tehdit edildiğini söyledi, 
„bu alelade dikkatsizlikler bit-
meli“ uyarısında bulundu.

Viyana daha temkinli 
hareket ediyor

Salgında başından beri çok 
temkinli bir çizgi izleyen Viya-
na Belediye Başkanı Michael 
Ludwig (SPÖ), restoranlar ve 
oteller için bir haftalık bekleme 
süresini, uzmanların „şiddetle 
tavsiye ettiğini“ söyledi. Ludwig 
sözlerini, „Her şeyi aynı anda 
açmayın, adım adım açın. Vi-
yana gibi bir metropol için, 
bir yandan tüketici akışlarını 
eşitlemek önemlidir, ancak 
aynı zamanda krizin hala aşıl-
madığının farkında olunması 
gerekir” İfadeleriyle sürdürdü.

Viyana’da geçerli  
özel kurallar ise şöyle

•12 Aralık 2021 tarihinden iti-
baren Viyana’da ticaret kapı-
larını açtı ve pazartesi günü 
itibariyle mağaza, kuaför ve 
vücut bakım merkezleri hiz-
met sunmaya başladı. Alış-
veriş mağazalarında FFP2 
maskeleri takılması zorunlu. 

•Vücut bakım merkezleri, sa-
una, masaj salonları ve kuaför 
gibi hizmet sağlayıcılarında, 
müşterilerin 2-G kuralının yanı 
sıra FFP2 maskeleri takmaları 
zorunlu. Bu hizmet sektörlerin-
de çalışanlar ise yine 3-G kuralı-
na tabi olacak.

•Noel satış stantları da 12 Ara-
lık itibariyle açıldı. Buralarda 
yiyecek stantlarının ise yalnızca 
paket servis için açılmasına izin 
verildi, onun dışında 19 Aralık’a 
kadar kısıtlı kalmaya devam ede-
cekleri özellikle belirtildi. Paza-
ra en az 50 metre mesafe içinde 
ise tüketime izin verilmiyor. 

•Öte yandan Viyana yönetimi, 
gastronomi ve otelcilik sektörü-
nün açılmasına da diğer eyalet-
lerden farklı olarak 20 Aralık ta-
rihinden sonra izin verilmesine 
karar verdi.

Avusturya yeniden açıldı, Viyana hâlâ temkinli:

İşte yeni önlemler!
Avusturya’da uzun bir 

karantinanın ardından 
yeniden açılma kara-
rı alındı. Öte yandan 
bazı eyaletler kendi 

içlerinde hükümetten 
bağımsız bazı katı 

kurallar da getirdi. 
Bu nedenle kurallar 

konusunda vatandaşın 
biraz kafası karışık. 

Peki bizleri neler 
bekliyor?
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VİYANA. Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) tarafından 
yapılan yazılı açıklama-

da, Güney Afrika’dan yayılan ve 
B.1.1.529 olarak isimlendirilen 
yeni mutasyonunun adı, „Omic-
ron“ olarak değiştirildi. Yeni 
varyantın aşının etkisini düşü-
receği ya da doğal bağışıklığı 
olanları etkileyeceği endişe ko-
nusu olmuştu. DSÖ, ilk belirle-
melere göre bu varyantın hasta-
lığı geçiren kişileri tekrar hasta 

etme potansiyelinin bulunduğu-
nu açıkladı

DAHA BULAŞICI

Bu mutasyonun diğer varyantla-
ra göre daha bulaşıcı olduğunu 
belirtilen DSÖ, açıklamasında 
„Bu mutasyon, bazıları endişe 
verici olan çok sayıda mutas-
yona sahiptir. Ön bulgular yeni 
mutasyonun daha yüksek bulaş-
ma riski taşıdığı yönünde“ ifade-
lerine yer verdi.

ENDİŞE MUTASYONU 

Omicron mutasyonunu taşıyan 
vaka sayısının Güney Afrika’da-
ki giderek arttığını belirten DSÖ, 
yeni mutasyonunu „Endişe Mu-
tasyonu (VOC)“ olarak sınıflan-
dırdığını kaydetti.

BİR ÜLKEDE DAHA 
GÖRÜLDÜ

Yeni varyanta Avrupà da ilk 
kez Belçikà da rastlandı. Bu-
gün Almanya Sosyal İşler Ba-
kanı, Omicron varyantının 
Almanya’da da görüldüğünü 
duyurdu. Böylece görülen ülke 
sayısı 6’ya yükseldi.

Şimdiye kadar Güney Afrikà da 
77, Botswanà da 4, Hong 
Kong`da 2, İsrail, Almanya ve 
Belçikà da birer vaka görüldü. 
Ancak yetkililer, B.1.1.529 ola-
rak da bilinen varyantın zaten 
tespit edilmeden yayılıyor olabi-
leceği konusunda uyarıyor.

30’DAN FAZLA
MUTASYON

Güney Afrika’daki Salgın Tep-
ki ve Yenilik Merkezi direktörü 
Tulio de Oliveira, virüsün insan 
hücrelerine bağlanan ve giriş ka-
zanmasına izin veren kısmı olan 
spike proteininde 30’dan fazla 
mutasyon olduğunu söyledi.
Oliveira, „Eğer iyi bir haber var-
sa, o da bu varyantın da PCR 
testi ile tespit edilebilmesidir.“ 
dedi, yani tanı laboratuvarları 
yeni varyantı hızla tanımlaya-
bilir.

AŞININ ETKİSİNİ ORTA-
DAN KALDIRIR MI?

Uzmanlar, yeni varyantın aşıla-
rın etkinliğini sınırlasa bile, aşı-
ların sağladığı korumayı tama-
men ortadan kaldırmasının olası 
olmadığını belirtiyor ABD Hasta-

lık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 
bugüne kadar Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Güney Afrika’da 
tespit edilen Kovid-19 Omicron 
varyantının hiçbir vakasının 
tespit edilmediğini açıkladı. 
New York valisi Kathy Hochul, 
yeni varyant, artan enfeksiyon 
ve hastaneye yatış oranlarını 
gerekçe göstererek “afet acil du-
rum” bildirisi yayınladı. Kanada 
hükümeti, yeni Omicron var-
yantına karşı gelişmiş sınır ön-
lemleri uygulayacağını açıkladı. 
Hindistan 15 Aralık’tan itibaren 
14 ülkeye sınırlı hizmetle ulusla-
rarası uçuşlara devam edeceğini 
açıkladı. Avustralya , sınırları-
nı Güney Afrika’da bulunan ve 
Avustralya vatandaşı olmayan 
herkese kapatacağını açıkladı.
Bu ülkelerden gelen Avustralya 
vatandaşları 14 gün boyunca 
karaninaya girecek Brezilya altı 
Güney Afrika ülkesinden gelen 
yolculara sınırlarını kapatacağı-
nı açıkladı. İngiltere, Singapur, 
Japonya ve İsrail de dün Güney 
Afrika bölgesinden gelen hava 
yolcuları için seyahat yasakları-
nı duyurmuştu. Türkiye, Avrupa 
Birliği ve Amerika Birleşik Dev-
letleri de güney Afrika’dan yapı-
lan uçuşlara kısıtlama getirdi.

Omicron varyantı hızla yayılıyor…
Önceden kovid atlatanlar dikkat!

Dünya genelinde bas-
kın varyant olan ve mil-

yonlarca insanın ölü-
müne neden olan Delta 

varyantı ile mücade-
lemiz bitmeden yeni 

kabus başladı B.1.1.529 
olarak bilinen, yeni adı 
ile "Omicron" varyantı 
sadece bir gün içinde 

hayatımızın odak nok-
tasına oturdu. Yeni var-

yant bir ülkede daha 
görülürken, korkutan 

detaylar da ortaya çık-
maya başladı...

FRANKFURT- Iraklı bir IŞİD 
mensubunun, esir olarak 
satın aldığı bir Ezidi kızı ezi-

yet ederek öldürmesi davasında 
karar açıklandı. Frankfurt Eyalet 
Yüksek Mahkemesinde görülen 
davada 29 yaşındaki sanık Taha el 
C., soykırım, insanlığa karşı suç ve 
savaş suçu işlemekten suçlu bulu-
narak ömür boyu hapis cezasına 
ve ölen kızın annesine ödenmek 
üzere 50 bin avroluk tazminat ce-
zasına çarptırıldı.

Mahkeme yargıçlar heyeti başkanı 
Christoph Koller, açıklanan hük-
mün dünya çapında IŞİD’in Ezidi 
azınlığa yönelik suçlarıyla ilgili ilk 
mahkeme kararı olduğuna işaret 
etti. Koller, ölen kızın annesine hi-
taben “Bu acıyı kaldırmayı başa-

rabilmenizi ve huzur bulabilmeni-
zi ümit ediyoruz” dedi. Mahkeme 
kararında terör örgütü IŞİD’in tüm 
dünyaya yayılan bir İslami hilafet 
kurma hedefi güttüğüne ve Irak’ta 
ağırlıklı olarak Sincan bölgesin-
de yaşayan Ezidi dini azınlık men-

suplarını imha politikası izlediği-
ne yer verildi.

Sanık mahkeme 
boyunca suskun kaldı

Sanığın 2015 Eylül ayında Irak’ı 
terk ederek Türkiye’nin Samsun 
kentine yerleştiği, burada da 
IŞİD mensubu olarak faaliyet-
lerde bulunduğu, Ekim 2018’de 
Türkiye’den Yunanistan’a kaç-
tığı ve 16 Mayıs 2019 tarihinde 
Atina’da tutuklandığına işaret 
edildi. Sanık, Ekim 2019’da gön-
derildiği Almanya’da o zamandan 
bu yana tutuklu bulunuyor.
24 Nisan 2020’de başlayan davada 
58 duruşma yapıldı. Sanık Taha el 
C., kendisine yöneltilen suçlama-
lar hakkında dava süresince ko-
nuşmadı. Mahkeme, karara kar-
şı temyiz yolunun açık olduğunu 
bildirdi.

Dünyada bir ilk: IŞİD’liye Ezidi cinayetinden 
ömür boyu hapis

Almanya’da yargılanan 
bir IŞİD mensubu, 5 

yaşındaki bir Ezidi kızı 
eziyet ederek öldürdüğü 

gerekçesiyle soykırım, 
insanlığa karşı suç ve 
savaş suçundan ömür 

boyu hapis cezasına 
çarptırıldı.
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Noel’e özel süper 
kampanya firsati.
eety TOP AB’de geçerli 
ekstra bol GB’larla. 

9,90 €
30 Gün İÇİn

10 GB AB’de 
kullanilabİlİr 1.000 DK

  500 SMS

15 GB+
+

Paket 30 gün geçerlidir. Yeterli bakiyeniz varsa otomatik uzatılıyor. Ayrıntılar: eety.at
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VİYANA– AB ülkeleri ara-
sında en yüksek vaka 
sayılarına sahip olan 

Avusturya, radikal bir karar-
la ülkede genel bir karantina 
uygulanacağını ve Şubat 2022 
itibariyle “aşı zorunluluğu” ge-
tirileceğini duyurdu. Ülke içinde 
çok büyük tepkilere neden olan 
karar, dünya basınının da ilgisi-
ni çekti. Yaklaşık yüzde 66 ile AB 
ortalamasının oldukça altında 
bir aşılama oranına sahip olan 
Avusturya, aldığı radikal “aşı zo-
runluluğu” kararı ile dünya bası-
nının manşetlerinde yerini aldı.

“Avusturya çığır açıyor”             

Avusturya’nın Batı Avrupa ülke-
leri arasında bir ilk olan “aşı zo-
runluluğu” kararını manşetten 
veren “New York Times”, söz ko-
nusu haberde “Şubat 2022’den 

itibaren planlanan zorunlu aşı-
lama ile Avusturya yeni bir çığır 
açıyor” ifadelerine yer verdi.

“BBC” ise şu ana kadar çok az 
ülkenin aşılamayı zorunlu hale 
getirdiğine dikkat çekti; haberde 
“Avrupa’da şimdiye kadar bunu 
sadece Vatikan uyguladı” denil-
di.

“AB için bir rol model 
mi?”

Alman günlük gazetesi “Bild“, 
aynı anda ilan edilen “sokağa 
çıkma yasağı” ve “zorunlu aşı-
lama” hakkında “Avusturya zo-
runlu korona aşısını ilerlettiğine 
göre, diğer ülkeler de aynı şeyi 
yapabilir” diye yazarken, “Die 
Zeit” okuyucularına „Avrupa 
Birliği’nde korona virüsüne kar-
şı aşı zorunlu olmalı mı?“ soru-
sunu yöneltti.

Schallenberg: „Gerçekle 
yüzleşmek zorundayız“

Federal Şansölye Alexander 
Schallenberg (ÖVP) cuma günü 
yaptığı açıklamada, son önlem-
lerin günlük aşı sayısını artırdı-
ğını ancak bunun yine de yeterli 
olmadığını dile getirdi. Aşı için 
yeterince insanı ikna edemedik-
lerini üzülerek belirten Schal-
lenberg, “Uzun süredir ülkede 
aşının gerekli olmadığı konu-
sunda bir fikir birliği vardı, an-
cak artık gerçekle yüzleşmemiz 
gerekiyor“ dedi.

İsviçreli avukattan 
zorunlu aşı eleştirisi

“Neue Zürcher Zeitung” 
Avusturya’da yenilenen karan-
tinayı bildirdi ve aynı zamanda 
İsviçre’de de “böyle bir kriz” teh-
didi olup olmadığını uzmanlara 
sordu. İsviçreli Avukat Kaspar 
Gerber, Avusturya’nın “zorun-
lu aşılama” kararına yönelik 
bir soruya hitaben, hastalanma 
riskinden bağımsız olarak tüm 
nüfus için geçerli olacak olan 
böylesi bir kararın “çok fazla“ 
olduğunu söyledi.

“AB için bir rol model olur mu?” 
Avusturya’nın “aşı zorunluluğu” kararı dünya gündeminde!

Avusturya hüküme-
tinin Şubat 2022 iti-

bariyle uygulanacak 
olan “aşı zorunlu-

luğu” kararı dünya 
gündemine bomba 

gibi düştü. Dünya 
basınında en çok 

merak edilense, bu 
kararın diğer ülkeler 

için bir rol model 
olup olmayacağı.
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 Fake Haare
 statt Fake News.
Gib Fake News keine Chance. 
Fake News oder Falschmeldungen haben nichts mit der Wahrheit  
zu tun. Sie werden bewusst verbreitet, um Menschen zu manipulieren  
und zu verunsichern. Pass deshalb besonders in Sozialen Medien auf,  
hinterfrage Inhalte kritisch und prüfe die Quelle. Informiere dich, wie  
du sicher im Internet surfen kannst!

wien.gv.at/medien/fake-news

Bezahlte Anzeige
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Aşı zorunluluğu taslağı yayınlandı: 
“Aşı olmayanları cezalandırmak değil, kazanmak istiyoruz!"

•Zorunlu aşı fiziksel zorlama ile 
uygulanmayacaktır. Ayrıca yargı-
lamaların hiçbirinde yedek hapis 
cezası uygulanmaz.
•Pandemi sırasında daha fazla 
aşının gerekli olduğu ortaya çıkar-
sa (örneğin, uyarlanmış bir dör-
düncü doz), Mückstein, spesifi-
kasyonları buna göre değiştirme 
yetkisine sahiptir.

Aşı muafiyeti için “tıbbi 
onay” gerekli

Mückstein, NEOS başkanı Beate 
Meinl-Reisinger’in de katıldığı 
Edtstadler ile ortak basın toplan-
tısında, istisnai nedenlerle tıbbi 
onay gerektiğini vurguladı. Böyle 
bir istisna belgesi, genel yasal 
sağlık sigortası doktorları, dahili-
ye uzmanları, psikiyatristler, cilt 
ve zührevi hastalıklar doktorla-
rı, kadın doğum uzmanları ve ka-
mu sağlık görevlileri tarafından 
verilebilir. Aynı zamanda hami-
le kadınlara aşı yapılmasının „ke-
sinlikle tavsiye edildiğini“ vurgu-

layan Mückstein’a göre, Ulusal Aşı 
Kurulu’nun kullanım tavsiyelerin-
de bunun için “açık öneriler” de 
bulunmaktadır.

„Siyasi Birlik“ önemli

Anayasa Bakanı Edtstadler, yasayı 
hazırlarken hükümet için bir „si-
yasi birliğin“ özellikle önemli ol-
duğunu vurgulayarak, “Virüsle si-
yasi düzeyde savaşılmıyor. Birlikte 
savaşmak en iyisidir. Çünkü ortak 
düşman virüstür” dedi. Bakan, 
„Aşı olmayanları cezalandırmak 
istemiyoruz, onları kazanmak is-
tiyoruz“ diye özellikle vurguladı.

Sağlık Bakanı, göreve başladı-
ğında genel bir aşı şartının ge-
rekli olabileceğini düşünmedi-
ğini vurguladı. Bakan, “Hepimiz 
uzun zamandır zorunlu aşılamayı 
reddettik, ama çok şey öğrendik, 
özellikle de daha fazla söz verme-
mek gerektiğini ve “sonsuz açılma 
ve kapanma döngüsünden çık-
mak” istediğimizi” dedi.

Avusturya adım adım aşı zorunluluğuna yaklaşıyor. Sağlık Bakanı Mückstein, söz konusu 
taslağı kamuoyuna sundu. Anayasa Bakanı Edtstadler, bu adım “halk sağlığını korumak 

için gerekli” yorumunda bulundu.

Aşı karşıtıydı! 
Ünlü vaiz Marcus Lamb koronavirüsten 

hayatını kaybetti

NEW YORK- Amerika Birleşik 
Devletleri’nde aşı karşıtlığı ile 
bilinen Daystar’ın kurucusu, 
TV yazarı ve vaiz Marcus Lamb 
koronavirüse yakalandıktan 
sonra kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. Daystar’ın 
Facebook’ta yayınlanan prog-
ramında eşi Joni Lamb, kocası-
nın ölümünü doğruladı. Joni, 
eşinin şeker hastası olduğunu 
ve oksijen seviyesi düştükten 
sonra hastaneye kaldırıldığını 
söyledi.
Lamb’in aylardır kendisini ta-
kip edenlere de önerdiği alter-
natif tedavileri denediği ancak 
iyileşemediği ortaya çıktı.

Aşı yerine “dua etmeyi” 
önermişti

New York Times’a göre Daystar 
ve Lamb çifti, korona aşısının 
etkinliğini birkaç kez sorgula-
mıştı. Mayıs ayında çift, aşının 
bağışıklık sistemini „öldür-
düğünü“ iddia etmiş, Marcus 
Lamb, aşı olmak yerine „dua 
edebiliriz“ önerisinde bulun-
muştu.

Lamb’in karısı Joni de eşinin 
hastalığı sürecinde „Özellikle 
ciğerlerinin Covid’den temiz-
lenmesi ve oksijen seviyeleri-
nin yükselmesi için dua edin 
ki onu eve götürebilelim“ söz-
leriyle vaiz için dua edilmesini 
istemişti.

“Aşı gerçek değil” 
demişti

Lamb, pandeminin başlama-

sından sonra kendi progra-
mında sık sık Kovid-19 aşıla-
rına karşı çıkan açıklamalar 
yapıyordu.

Ünlü vaiz bu yılın başlarında, 
Aşı karşıtı eylemciler Robert F. 
Kennedy Jr. ve Del Bigtree’nin 
yer aldığı bir bölümde Co-
vid-19 aşısının „gerçek bir aşı“ 
olmadığını, sadece „tehlikeli 
bir deneysel atış“ olduğunu 
söylemişti. Lamb sık sık aşı-
ların insanlarda nörolojik so-
runlara ve ölümlere yol açtığı-
nı iddia ediyordu.

Oğlu: Babam düşmanı yen-
mek için her şeyi 

yapıyor

Marcus Lamb’in oğlu Jonathan 
Lamb, 23 Kasım’da aşı karşıtı 
bir gösteriye ev sahipliği yap-
tığı sırada babasının Kovid-19 
teşhisini „düşmanın manevi 
saldırısı“ olarak nitelendirdi 
ve „Babam düşmanı alt etmek 
için elinden gelen her şeyi ya-
pıyor“ dedi.

Dünyanın en büyük Hristi-
yan ağlarından 
birinin sahibi

Televizyon yazarı ve ünlü vaiz 
Marcus Lamb 1997’de Hristi-
yan televizyon ağı ‚Daystar Te-
levision Network’ü kurdu. Ağ, 
ABD’de 108 milyondan fazla 
haneye ve dünya çapında 2 
milyardan fazla kişiye ulaşa-
rak dünyanın en büyük Hıris-
tiyan ağlarından biri haline 
geldi.

Aşı karşıtlığı ile bilinen ünlü TV yazarı ve vaiz 
Marcus Lamb, koronavirüse yakalandıktan sonra 64 

yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİYANA- Şubat 2022’den iti-
baren uygulamaya ko-
nulacak olan “zorun-

lu aşılama”ya dair ayrıntılar 
netleşmeye başladı. Sağlık Bakanı 
Wolfgang Mückstein (Yeşiller), 
“aşı zorunluluğu” taslağını “Aşı 
zorunluluğu, Avusturya’da ikamet 
yeri olan 14 yaşından büyük tüm 
vatandaşlar için geçerlidir. Hamile 
kadınlar hariçtir” sözleriyle kamu-
oyuna duyurdu. Anayasa Bakanı 
Karoline Edtstadler (ÖVP) bu adı-
mı “Bu, halk sağlığını korumakla 
ilgili” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

“Zorunlu aşılama taslağı”, ikti-
dar partileri ÖVP ve Yeşiller’e ek 
olarak, SPÖ ve NEOS tarafından 
da onaylandı. Yasa tasarısı 10 
Aralık’ta incelenecek. Şubat ayı-
nın başında yürürlüğe girmesi ve 
2024’ün sonuna kadar geçerli ol-
ması bekleniyor.

Genel zorunlu aşılamaya 
dair önemli noktalar ise 

şu şekilde açıklandı:

•Genel zorunlu aşı, 14 yaşından 
itibaren Avusturya’da ikamet eden 
herkese uygulanır.
•14 yaşın altındaki (ancak aşı tav-
siye edilir) çocuklar ve sağlık ne-
denleriyle aşı olamayanlar zorun-
luluktan muaf tutulur.
•İstisna, 180 gün iyileşenler ve tıb-
bi nedenlerle aşı olmasına izin ve-
rilmeyenler için de geçelidir. Buna 
dair bir kılavuz hazırlanmıştır.
•Zorunlu aşıya tabi olan tüm ki-
şilerin aşılanmaları veya merke-
zi aşı kayıt defterine bir istisna ne-
deni girmeleri gereken „aşı son 
tarihleri“ her üç ayda bir gerçek-
leşecektir. Mückstein, ilk son ta-
rihin 15 Mart olacağını söyledi. 
Reddetmeler bu noktadan itiba-
ren üç ayda bir (600 Euro) ceza-
landırılacaktır.
•  Sözde aşılama tarihlerinde, 
kimlerin zorunlu aşı kapsamında 
olduğu kaydedilir. Kayıt yaptırma-
yanlar- normal süreçte gelir duru-
mu dikkate alınarak 3600 avroya 
kadar- para cezası ile karşı karşı-
ya kalır.

VİYANA- Avusturya’da 1 Şu-
bat 2022’den itibaren planla-
nan zorunlu aşılama giderek 
yaklaşıyor. Pazar günü sosyal 
medyada ilk taslak yayınlandı. 
Buna göre, 15 Şubat 2022’den 
itibaren tüm aşısız kişilere aşı 
randevusu için posta gelecek, 
reddedenler 15 Mart’tan itiba-
ren ağır para cezalarıyla karşı 
karşıya kalacak. Sorumlu ba-
kanlıklardan resmi açıklama-
lar tabii ki henüz mevcut değil.
ORF sunucusu Martin Thür’ün 
sosyal medyadan paylaştığı 
taslak, reddedenler için her üç 
ayda bir 600 Euro ceza öngör-
mekte, maksimum ceza ise yıl-
da 3600 Euro veya 2400 Euro. 
Para cezalarının ödenmemesi 
durumunda ise ikame hapis 
cezaları öngörülüyor. 

Bakanlık, nihai versiyonu 
önümüzdeki hafta sunmak 

istiyor

14 yaşına kadar tüm vatandaş-

lar, hamileler ve PCR testi po-
zitif çıktıktan sonra 180 güne 
kadar iyileşenler aşılama zo-
runluluğundan muaf tutulu-
yor. Başka “sağlık nedenleri” 
bulunması halinde de zorunlu 
aşılamadan muaf olunabilir, 
ancak, bunun bir doktor serti-
fikası ile onaylanması gerekir. 
Thür’e göre, Sağlık Bakan-
lığı mevcut taslak hakkında 
yorum yapmak istemiyor ve 
nihai halini önümüzdeki haf-
taya kadar yayınlamak istiyor.

Üç doz aşı gerekli

15 Şubat’ta aşısı olmayan her-
kese Sağlık Bakanlığı’ndan 
mektup gelecek. Buna göre, 
ilk aşılama 1 Şubat’tan itiba-
ren zorunlu olacak. İkinci do-
zun ilk aşılamadan en erken 
14 gün ve en geç 42 gün sonra, 
üçüncü dozun ise ön aşılama-
dan en erken 120 gün (en geç 
270 gün) sonra yaptırılması 
gerekiyor.

Avusturya’da aşısızlar kıskaca alındı; 15 Şubat 
2022'den itibaren tüm aşısız kişilere randevu için 

mektup gönderilecek, reddedenler 15 Mart'tan 
itibaren ağır para cezalarıyla karşı karşıya kala-

cak.

Avusturya’da “aşı zorunluluğu”: 
15 Şubat’tan itibaren mektup, 15 

Mart’tan itibaren para cezası

© Bild: daystar.com

© Bild: BKA
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VİYANA- Avusturya’da 1 Şu-
bat 2022 itibariyle yürür-
lüğe girecek olan “aşı zo-

runluluğu” kararı tartışıladursun, 
farklı çevrelerden yeni fikirler ve 
farklı öneriler ortaya atılmaya 
başladı.    

Aşağı Avusturya Tabipler Birliği 
Başkan Yardımcısı Gerrit Loibl 
salı günü yaptığı bir açıklamada, 
aşısızlardan her ay yaklaşık 90 ila 
100 Euro arasında bir “pandemi 
vergisi” alınmasını önerdi. Fikrini 
yaklaşık 100 Euro miktarındaki 
tütün vergisine dayandıran Lo-
ibl, “Sigara kullanan herkes her 
ay devlete benzer miktarda para 
ödüyor” dedi.
Viyana Üniversitesi’nden Tıp Hu-

kuku Uzmanı Karl Stöger ise bu 
yaptırımın etkinliğine şüphe ile 
yaklaştı. Ö1- „Mittagsjournal“ 
programına konuk olarak katılan 
Stöger, “Söz konusu, daha fazla 
insanın aşı yaptırmasını sağla-
mak. Ancak bu durumda ceza 
ödemeyi göze alan insanlar, bu 
parayı ödemeyi de göze alabilir” 
diyerek fikre karşı çıktı.   

“Karantina” geç 
kalınmış bir karar

Stöger, mevcut karantinanın, ha-
lihazırda üçüncü dozunu yaptır-
mış olan aşılı kişiler için de ana-
yasal olduğuna dair hiçbir şüphe 
bulunmadığını belirterek, enfek-
siyon vakalarındaki keskin artı-

şın bunu gerekli kıldığına dikkat 
çekti. Stöger, herkesi kapsayan bir 

karantina kararı için geç kalındı-
ğına da söyledi.

Tepki çeken “pandemi vergisi” talebi: 
“Aşısızlar ayda 100 Euro ödesin!”

Aşağı Avusturya Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Gerrit Loibl, aşı zorunluluğuna yönelik 100 Euroluk 
“pandemi vergisi” fikrini öne sürdü. Söz konusu fikri destekleyenler kadar karşı çıkanlar da bulunuyor.
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Aller guten 
Dinge sind 3
Hol dir jetzt deine kostenlose 
Auffrischungsimpfung!

•  Die Schutzimpfung wirkt und schützt vor schwerem Verlauf. 
•   8 von 10 Intensiv-Patient*innen sind nicht vollständig geimpft.
•  Die Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus  

schützt dich über längere Zeit.

Vereinbare jetzt deinen Termin online auf impfservice.wien 
oder beim Gesundheitstelefon 1450. 

Auch ohne Termin kannst du dich impfen lassen. Du benötigst 
nur Lichtbildausweis und e-card (wenn vorhanden). 

#wirstattvirus

Bezahlte Anzeige

Impfstandorte 
ohne Anmeldung:

Auffrischungs
impfung gegen  

Corona jetzt schon 
nach 4 Monaten 

möglich!
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MAINZ- Bei einem Interview 
mit dem Wall Street Journal 
am Dienstag, behauptete der 
in der Türkei geborene Uğur 
Şahin, Co-Gründer von BioN-
Tech und Erfinder von einem 
der ersten Covid-19 Impfstof-
fe, dass die Omikron-Vari-
ante des Virus zwar zu mehr 
Infektionen unter Geimpften 
führen könnte, diese aber ver-
mutlich dennoch vor einem 
schweren Verlauf der Krank-
heit geschützt wären. Er geht 
außerdem davon aus, dass 
man mit der dritten Impfung 
noch besser vor Omikron gesc-
hützt ist.

„Unser Appell: Keine Panik! 
Es ist jetzt wichtiger, dass 

sich so viele Menschen wie 
möglich die Auffrischung-

simpfung holen“, so Şahin.

Zuvor hat BioNTech bestätigt, 
dass bereits an einem Ange-
passten Impfstoff, der besser 

vor der Omikron-Variante 
schützen soll gearbeitet wird. 
Derzeit wird untersucht, ob es 
sich bei der Omikron Variante 
um eine sogenannte „Flucht-
Mutation“ handelt, welche die 
Wirksamkeit der Vorhande-
nen Vakzine deutlich verrin-
gern könnte.

Noch viele offene Fragen.

Allgemein weiß man noch 
sehr wenig über die Omikron-
Variante. Entdeckt wurde die 
Mutation von Wissenschaft-
ler_innen in Südafrika. Ob die 
Variante auch ihren Ursprung 
dort hat, kann man noch nicht 
sagen. Außerdem ist noch 
unklar, ob Omikron anstec-
kender ist, oder mehr schwe-
ren Krankheitsverläufen führt 
als die derzeit dominierende 
Delta-Variante. Nähere Infor-
mationen dazu wird man in 
den nächsten Wochen bekom-
men.

Im Gegensatz zu Moderna-Chef Stéphane 
Bancel, welcher Zweifel daran geäußert hat, 
ob die mRNA Impfstoffe gegen die Omikron-
Variante hilft, zeigt sich BioNTech-Chef Uğur 

Şahin deutlich optimistischer.

Salgının en genç kurbanı: 
Dört yaşında çocuk yaşam 

mücadelesini kaybetti

WALDVİERTEL- Aşağı Avus-
turya Waidhofen an der 
Thaya’da yaşayan anne Manu-
ela W., salı günü fenalaşan ço-
cuğunun dudaklarının şişmesi 
ve morarması üzerine anında 
sağlık görevlilerine haber ver-
di. Ambulansla anında hasta-
neye kaldırılan küçük Angelo, 
Zwettl hastanesinde bir saat 
süren yaşama döndürme giri-
şimlerinin ardından maalesef 
hayatını kaybetti.

Pazartesi günü testi pozitif 
çıktı

Pazartesi günü annesi tarafın-
dan çocuğa yapılan iki antijen 
testinin ikisi de pozitif çıktı. 
Kalbinde bir delik bulunan 
ve kronik bronşit hastası olan 
oğlunun durumundan endişe 
eden anne hemen tıbbi servise 
haber verdi. Gelen doktor, dört 
yaşındaki çocuğu muayene 
etti.

Salı günü dudakları 
morarmaya başladı

Salı günü, sadece PCR testi 
yapılmadı, anne sabah otur-
ma odası testiyle tekrar test 

yaptı ve sonuç yine pozitifti. 
Öğleden sonraysa çocuk daha 
da kötüleşti, dudaklarının mo-
rarması üzerine annesi hemen 
kurtarma ekiplerine haber ver-
di.

Minik çocuk amansız bir 
ölüm-kalım savaşı verdi

Durumu kötüleşen kü-
çük Angelo ambulansla 
Waidhofen’den Zwettl’e geti-
rildi. Orada bir PCR testi daha 
yapıldı ve “yüksek derecede 
pozitif” çıktı. Zwettler dok-
torları küçük çocuğu yaşama 
döndürmek için girişimlerde 
bulundu. Uzun bir müdahale-
nin ardından yalnızca bir saat 
yeniden hayata dönen talih-
siz çocuk hastanede hayatını 
kaybetti. Yaşam mücadele-
sini kaybeden kalp hastası 
Angelo’nun annesi haberi al-
dığında şok geçirdi.

Waidhofner sakinlerinin, 
bekar anneye maddi destek 
olmak için bir bağış hesabı 
açma girişiminde bulunduğu 
öğrenildi. Acılı annenin on iki 
yaşında bir de kızı olduğu ak-
tarıldı.

Aşağı Avusturya’da korona virüs testi pozitif 
çıkan dört yaşındaki çocuk tüm müdahalele-

re rağmen hayatını kaybetti.

„Keine Panik!“
 Impfstoff soll auch bei 
Omikron vor schweren 

Verläufen schützen

©
 Bild: BioNTech SE 2021, all rights reserved

©
 Bild: Sym
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VİYANA- Avusturya hükü-
metinin genel karanti-
na ile birlikte duyurdu-

ğu “aşı zorunluluğu”nun Şubat 
2022’de yürürlüğe girmesi bekle-
niyor. Açıklanan olası para ceza-
ları, meslek gruplarına yönelik 
zorunluluk ve daha birçok farklı 
soru cevaplanmayı bekliyor.

AB ve Anayasa’dan Sorumlu 
B akan Karol ine Edtstadler 
(ÖV P)  p a z a r  gü n ü  O R F ’ i n 
“Pressestunde” programında 
“zorunlu aşılama” ile ilgili soru-
ları cevapladı. Edtstadler, şubat 
ayından itibaren planlanan zo-
runlu aşılamanın anayasal ola-
rak mümkün olduğunu dile ge-
tirdi ve ihlal durumunda 3.600 
Euroluk bir idari cezanın söz ko-

nusu olabileceğini sözlerine ekle-
di. Vatandaşların sadece hakları 
değil, yükümlülükleri de olduğu-
na dikkat çeken Edtstadler, ayrıca 
zorunlu aşılamanın karantinadan 
daha az seviyede bir ihlal olduğu-
nu söyledi.

Anayasa hukuku uzmanları, daha 
önce sağlık sisteminin içinde bu-
lunduğu kritik durum nedeniyle 
„sert tedbirin“ hukuken tartışıla-
bilir olduğunu ortaya koymuştu.

„Anayasal olarak 
mümkün“

Edtstadler, cezaların miktarını 
açık bıraktı, ancak kademeli bir 
sistem düşünüldüğünü söyledi. 
Sağlık alanında çalışanlar için 

planlanan zorunlu aşılama tasla-
ğına göre, aşı olmayı reddedenle-
re halihazırda 3.600 Euroya kadar 
bir cezası uygulanabilir. Şubat 
2022’den itibaren ilk dozu redde-
denlerden 3600 Euro, eksik tak-
viye aşısı içinse 1450 Euro ödeme 
talep edilebilir. Anayasa Bakanı 
Edtstadler’e göre, böyle bir para 
cezası genel zorunlu aşılamada 
da düşünülebilir.

Yasanın Şubat 2022’ye kadar yü-
rürlüğe girmesi beklenmiyor. 
Ancak uzmanlara göre, aşılama 
şartı özel olarak düzenlenmiştir 
ve her durumda „anayasal olarak 
mümkün“ olacaktır. Ancak ulaşı-
lacak bir aşılama kotası ile bağ-
lantılıysa ve o zamana kadar ye-
terli sayıda Avusturyalı gönüllü 

olarak aşı yaptırdıysa, yükümlü-
lük artık gerekli olmayabilir.

“Başaramadık”

Biyoetik Komisyonu, 2015 yılın-
da ilgili kilit noktaları halihazır-
da kaydetmişti. Edtstadler, mua-
fiyet sorusunun yanıtsız kaldığını 
ve tıbbi nedenlerle aşı olamayan 
insanlar için geçerli olacağını 
söyledi. Asgari yaşa ilişkin farklı 
yaklaşımlar olsa da her durumda 
yükümlülüğün yalnızca onaylan-
mış bir aşının bulunduğu yaştan 
itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Edtstadler, bazı kararların „çok 
geç“ verildiğini “Korkuları olanla-
rı ikna etmeyi başaramadık” söz-
leriyle itiraf etti.

Anayasa Bakanı Edtstadler’den “zorunlu aşılamaya” destek: 
“Vatandaşların sadece hakları değil, 

yükümlülükleri de var!
Avusturya’da genel karantinanın yanı sıra Şubat 2022 itibariyle “aşı zorunluluğu” getirileceği de 

duyuruldu. Peki bu Anayasal olarak mümkün mü? Reddedenleri ne gibi yaptırımlar bekliyor? 
Uygulama nasıl ilerleyecek? Buna benzer pek çok soru cevaplanmayı beklerken, ÖVP’li AB ve 

Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

©
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VİYANA. Onlarsız bir ta-
mamlayıcı tıp düşünü-
lemez: Schüßler Tuzları 

sağlığı güçlendirir, performan-
sı arttırır ve sağlıklı yaşlanma-
yı destekler. Alman Dr. Wilhelm 
Heinrich Schüßler (1821-1898) bu 
sevilen şifa yönteminin kurucu-
sudur.

Sağlık sorunlarıyla ilgili doğal 
yardım arayışı ve sağlığı koruma 
açısından günümüzde giderek da-
ha fazla insanın ilgisini çekmek-
tedir.

Schüßler Tuzları hastalıkların 
önlenmesinde çok iyi bir etken-
dir, ayrıca birçok küçük şikayet-
lerde de yardımcı olmaktadırlar. 
Schüßler Tuzları, özellikle self 
medication olarak ve günlük kul-
lanımda da tüm aile için fayda 
sağlamaktadır. Schüßler Tuzları, 
akut ve kronik hastalıklar için 
önemli yardım sağlayabilir ve di-
ğer tıbbi desteklerle birlikte kom-
bine kullanılabilirler.

Adler Pharma süreç içinde 
Schüßler Tuzlarının terapötik et-

ki mekanizmasına sadık kalarak 
kompleks ürünler geliştirmiştir. 
Her bir kompleks ilaç, bir tablette 
6-7 Schüßler Tuzunun kombinas-
yonunu içerir. Böylece, her tablet-
te olması gereken doğru miktarda 
hazırlanmış karışıma sahiptirler. 
Tabletler tek tek ağzınızda çözün-
dürülerek emilmeye bırakılırlar.

Kompleks ilaç Zell Calmin hafif 
uyku bozuklukları, stres ve hu-
zursuzluk için kullanılır. Uykuya 
dalma ve kesintisiz uyuya bilme-
ye yardımcı olur, aynı zamanda 
yaşlılarda da; stresin etkilerini 
hafifletir ve süreçte ortaya çıkma-
sı muhtemel huzursuzluğun azal-
masına destek olur. Bu Schüßler 
Tuz kombinasyonu, huzursuz ve 
hiperaktif çocukların sakinleşme-
sine de yardımcı olur.

Doğal bağışıklık sistemi Zell 
Immuferin ile inşa edilir, koru-
yucu etkisiyle birlikte bütün im-
munsistem güçlendirilir, özellik-
lesık sık hastalanma süreçlerinde. 
Bu kombinasyon önleyici olarak 
ya da gribal enfeksiyonlarda kul-
lanılır.

Diğer bir sevilen kompleks ilaç 
Zell Vita‚ dır. Schüßler Tuzlarının 
bu kombinasyonu halsizlik, yor-
gunluk ve bitkinlikte performans 
artırır, uzun çalışma saatleriyle 
olan yorucu iş günlerinde, ders 
çalışma, sport ve diğer aktivas-
yonlar gibi yüksek performan ser-
gilemek zorunda kalınan zaman-
larda enerji tedarikini destekler.

Tüm Avusturya 
eczanelerinde 
bulabilirsiniz

Bu serinin diğer kompleks ilaç-
ları saman nezlesi ve akut aler-
ji semptomları için Zell Allergie 
kombinasyonudur, Zell Euclim, 
regl düzensizliklerine ve meno-
poz semptomlarında yardımcı 
olur, Zell Juvebene, çocuklarda 
büyüme sorunları ve eklem ağrıla-
rı için kullanılır ve Zell Nubliron, 
artan unutkanlık ve konsantras-
yon şikayeti olan kişiler için öne-
rilir. Zell Gelenkskomplex ise 
çok yenidir, eklem ağrıları, artroz 
ve artrit ve şişlikler gibi dejenera-
tif eklem şikayetlerini hafifletmek 

için kullanılır. Tüm Adler Pharma 
ürünleri Avusturya´da eczaneniz-
de mevcuttur.

Türkiye´de var mı?

Ad l e r  P h a r m a’n ı n  l a k t o z-
suz Schüßler  Tuzları  no.1-
12, Türkiye’de doğrudan Ota 
Farma‘ dan da temin edilebilir. 
Sorunlarınız için hangi Schüßler 
Tuzlarının uygun olduğunu ecza-
nenizden öğrenebilirsiniz.

Adler Pharma Produktion und 
Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25 A 5700 
Zell am See

E-Mail: office@adler-pharma.at
Internet: www.adler-pharma.at

Adler Pharma‘ dan Schüßler Tuzları: 
„Sağlığı güçlendirir, performansı arttırır 

ve sağlıklı yaşlanmayı destekler“

VİYANA- Her zaman Federal 
hükümet ve diğer eyalet-
lerden faklı bir yol izleyen 

Viyana yönetimi, 13 Aralık’ta tec-
riti bitirme konusunda da temkin-
li davranılacağı sinyalini verdi. 
Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig salı günkü şehir görüşme-
leri öncesinde, çok daha dikkatli 
olacaklarını, kademeli bir açılma-
yı tercih ettiklerini belirtti.

Viyana yönetimi, enfeksiyon sayı-
larında görülen düşüşlerin ardın-
dan mevcut korona durumu ve ek 
önlemlerin salı günü tartışılacağı-
nı açıkladı. Ö1 “Mittagsjournal”a 
demeç veren Ludwig, nasıl iler-
leyeceği konusunda uzmanlara 
danışmak istediğini bir kez da-
ha dile getirdi. Viyana’nın şim-
diye kadar krizi bu şekilde atlat-

tığını özellikle vurgulayarak, her 
halükârda planlanan açılışın ka-
demeli ve yavaş olacağını aktar-
dı. 13 Aralık’ta sokağa çıkma ya-
sağının sona ermesi konusunda 
ise “söz vermek istemediğini” ifa-
de etti. 

Ludwig: “Zorunlu 
aşılama” gelirse iş 

yerinde de geçerli olur      

Karantina ve açılma süreci ile il-
gili kesin konuşmayan Ludwig, 
zorunlu aşılamanın kapsamı ko-
nusunda ise insanları uyardı. 
Ludwig, „Genel bir zorunlu aşıla-
ma gelirse, o zaman tabii ki iş ye-
rinde de geçerli olur“ dedi.

2Gplus kuralı yürürlükte 
kalacak mı?

Viyana kısa süre önce, onu daha 
da katı hale getiren 2Gplus (aşılı 
veya iyileşmiş kişilere PCR şartı) 
düzenlemesini kabul etmişti. Bu 
düzenlemenin yürürlükte kalma-
sı ya da kapsamının genişletilme-
si de tartışılıyordu. Son zaman-
larda, 2Gplus düzenlemesinin, 
yeniden açılmasına izin verilir ve-

rilmez yiyecek içecek ticaretini de 
kapsayacak şekilde genişletilebi-
leceği tahmin ediliyordu.

Viyana, yazdan bu yana sürek-
li olarak daha kısıtlayıcı bir ko-

rona rotası izledi- Ludwig’e göre 
bu, meyvesini verdi. Enfeksiyon 
ve vaka sayısı açısından, son za-
manlarda Viyana’da diğer federal 
eyaletlere göre önemli ölçüde da-
ha düşük değerler kaydedildi.

Viyana’da “Lockdown” sona erecek mi? 
Ludwig, kısıtlayıcı önlemleri sürdürmekte kararlı!

Viyana Belediye Baş-
kanı Michael Ludwig 
(SPÖ), korona salgı-

nıyla mücadele ko-
nusundaki kısıtlayıcı 

tavrını sürdüreceğinin 
sinyallerini verdi.
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VİYANA. Avusturya’da ken-
di kurban, ramazan veya 
diğer dini bayramlarımız-

da, çoğunluk olan Hiristiyanların 
bizleri anlamasını ve hatta bir de 
üstünü kutlamasını istiyoruz. Bu 
açıdan baktığımızda, göç ederek 
geldiğimiz Avusturya’da bu yüz 
yıllardır oturmuş ve çoğunluğun 
dininin en azından bayram gün-
lerini öğrenmek ve kutlamak ya-
şadığımız ülkeye ve insanlarına 
saygı göstermek açısından önem-
li ve uyumlu yaşam için gereklidir.
Bu manada sizler için Yeni Vatan 
Gazetesi olarak 28. Kasım bugün-
le başlayan 1. Advent ile çevreniz-
de Hiristiyan insanların sessiz-
ce renkli mumlar ve çelenkler ile 
kutladığı ve yaşattığı dini kültür 
ve inanç hakkında genel kültür 
olarak kısa bilgileri topladık.

Günümüzde Advent, Noel bay-
ramının beklenildiği son dört 
hafta özellikle çocukları sevin-
diren geleneklerle süslenmiş-
tir. Advent çelenginde bulunan 
dört mum, her pazar günü bir ta-
ne olmak üzere teker teker yakılır. 

Advent takvimi denen çok bölme-
li kutuların 24 kapağının (kapısı-
nın) arkasında küçük sürprizler 
ve şekerlemeler bulunur ve her 
gün bir kapısı açılır. Advent  kut-
lamak Noel’de kendi inançları-
na göre Hz. İsa’nın  Mesih olarak 
gelişi için manevi hazırlıkta za-
man geçirmeyi içerir. Advent ke-
lime anlamı ile varış demektir. 
Batı Hristiyanlık’ta, Advent sezo-
nu Noel Günü öncesinde dördün-
cü Pazar günü veya 30 Kasım’a en 
yakın olan Pazar günü başlar ve 
Noel Arifesi veya 24 Aralık’a ka-
dar  sürer. Bugün 28. Kasım.2021  
cumartesi günü 1. Advent günü 
olarak 4 haftalık geri dönüş süre-
sine dört mumdan bir tanesi yakı-
larak Hz. İsa’nın varış günü olarak 
kabul ettikleri 24. Aralık günün ilk 
haftası olarak sakin ve huzur için-
de geçirilir.

Advent nedir ve tanımı?

„Advent“ kelimesi, özellikle bü-
yük önem taşıyan bir şeyin „gelişi, 
varışı“ veya „gelme“ anlamına ge-
len Latince „adventus“ dan gelir. 

Advent (varış), birçok Hıristiyanın  
Hz. İsa’nın  Mesih olarak  doğumu 
veya gelmesi için kendilerini ha-
zırladıkları bir manevi hazırlık dö-
nemidir. Advent’i kutlamak tipik 
olarak bir dua , oruç tutma ve töv-
be sezonu , ardından da beklenti, 
umut ve neşeyi içerir.

Pek çok Hıristiyan,  kendi inanç-
larına göre sadece Tanrı’nın 
Mesih’in dünya’ya ilk olarak bir 
bebek olarak gelmesi için Tanrı’ya 
teşekkür etmekle kalmaz, aynı za-
manda bugün Kutsal Ruh aracılı-
ğıyla kendi aralarındaki  mevcu-
diyetine ve sonuncusundaki son 
gelişinin hazırlık ve beklentisine 
de teşekkür ederler.

Advent Zamanı

Advent’i kutlayan hiristiyan mez-
hepler için, kilise yılının başlangı-
cını işaret ediyor.

Batı Hristiyanlık’ta Advent,  Noel 
Günü’nden önceki dördüncü 
Pazar günü ya da 30 Kasım’a en 
yakın olan ve Noel Arifesi ya da 24 

Aralık’ta devam eden Pazar günü 
başlar. Noel Arifesi bir Pazar günü 
düştüğünde, son ya da dördüncü 
Pazar günüdür. Avusturya’da ve 
batı hiristiyanlığında bu gün 28. 
Kasım.2021 cumartesi gününe ya-
ni bu güne geliyor.

Jul ian  takvimini  kul lanan 
Türkiye’de  ve Rusya’da merkezle-
ri bulunan Doğu Ortodoks kilise-
leri için Advent, 15 Kasım’da baş-
lıyor ve dört haftadan ziyade 40 
gün sürüyor. Advent aynı zaman-
da Ortodoks Hıristiyanlığın Doğuş 
Ortası olarak da bilinir.

Advent kutlamak 
mezhepleri

Advent öncelikle bayramları, an-
ma törenlerini, oruç tutanları ve 
kutsal günlerini belirlemek için 
dini dönemlerin dini takvimini 
takip eden Hıristiyan kiliselerin-
de görülür:

•   Katolik
•   Ortodoks
•   Anglikan / Episkopaliyen
•   Lutheran
•   metodist
•   Presbiteryen

Günümüzde ,  Protestan ve 
Protestan Hıristiyanlar, Advent’in 
manevi önemini kabul ediyorlar 
ve mevsimin ruhunu ciddi yansı-
ma, neşeli beklentiler ve hatta ge-
leneksel Advent geleneklerinin 
bazılarına uymak yoluyla yeniden 
canlandırmaya başladılar.

Advent kökenleri

Katolik Ansiklopedisi’ne göre 
Advent, Epiphany için bir hazır-
lık dönemi olarak, 4. yüzyıldan 
sonra, Noel’in beklentisiyle de-
ğil, bir anda başladı. Epiphany, 
bilge adamların ziyaretini ve 
bazı geleneklerde Hz. İsa’nın 

Bu mumlar niye yakılır? 
Avusturya ve batı Hıristiyan dünyası 1. Advent’i kutlamaya başladı

Advent (Latince: adventus "varış"), Hristiyanlıkta İsa'nın doğumuna ve dolayısıyla Noel'e kadar 
günlerin geri sayıldığı kısa dönem. Katoliklik ve Protestanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar günü 
(27 Kasım - 3 Aralık) başlayan ve Noel arifesine kadar süren dört haftadır. Ortodokslukta ise 27 

Kasım ile 7 Ocak arasındaki 40 günlük dönemdir.

Vaftizini hatırlayarak Mesih’in 
tezahürünü kutlar. Bu sırada ye-
ni Hıristiyanlar vaftiz edildiler ve 
inanca teslim edildi, böylece er-
ken kilise 40 günlük bir oruç ve 
pişmanlık dönemi başlattı.

Daha sonra, 6. yüzyılda St. 
Gregory the Great, Advent’in bu 
mevsimini Mesih’in gelişiyle iliş-
kilendiren ilk kişiydi. Başlangıçta, 
beklenen Mesih çocuğunun değil, 
Mesih’in İkinci Geleceği idi .

Or taçağ tar af ından ki l ise , 
Mesih’in gelişini Bethlehem’deki 
doğumu , geleceğinin sonunda 
geleceği ve vaat edilen Kutsal Ruh 
aracılığıyla aramızdaki varlığını 
içerecek şekilde Advent’in kutla-
masını genişletmişti. Günümüzün 
Advent hizmetleri, Mesih’in bu 
„advents“ larının her üçüyle ilgili 
sembolik gelenekleri içeriyor.

Advent Sembolleri ve 
Gümrük

Bugünkü geleneklere ve gözle-
nen hizmet türüne bağlı olarak 

bugün Advent geleneklerinin bir-
çok farklı varyasyonu ve yorumu 
var.  Bazı Hıristiyanlar, kiliseleri 
Advent’in bir mevsimini resmen 
tanımamış olsalar bile, Advent ak-
tivitelerini aile tatil geleneklerine 
dahil etmeyi tercih ederler. Bunu, 
İsa’yı Noel kutlamalarının merke-
zinde tutmanın bir yolu olarak ya-
parlar.

Advent çelenk

Advent çelenk aydınlatma, 16. 
yüzyıl Almanya’sında Lutherans 
ve Katolikler ile başlayan bir gele-
nek. Genellikle, Advent çelenk çe-
lenk üzerinde düzenlenmiş dört 
veya beş mum ile şube veya çe-
lenk bir daire. Advent mevsimi 
boyunca, Advent pazarlarının bir 
parçası olarak her pazar günü çe-
lenkdeki bir mum yakılır.
 

Advent Renkleri

Advent mumları ve renkleri zen-
gin anlamlar ile doludur . Her bi-
ri Noel için manevi hazırlığın özel 
bir yönünü temsil ediyor. Üç ana 

renk mor, pembe ve beyazdır. Mor 
tövbe ve telif hakkı sembolize 
eder. Pembe neşe ve sevinçlidir. Ve 
beyaz saflık ve ışık anlamına gelir. 
Her mum da belirli bir ismi taşır. 
İlk mor mumya Kehanet Mumu 
veya Umut Mumu denir. İkinci 
mor mum, Bethlehem Mum ve-
ya Hazırlama Mumudur. Üçüncü 
(pembe) mum, Çoban Mumu ve-
ya Sevinç Mumudur. Dördüncü 

mum, mor olana Angel Mum ve-
ya Aşk Mumu denir. Ve son (be-
yaz) mum, Mesih Mumudur. Daha 
„Hiristiyan dostlarımızın kendi 
inançlarına göre önemli olan ilk 
hafta Advent’ini  içtenlikle kut-
lar dünyaya daha faz ırk, dil, din 
ve mezhep ayrımların yapılmadı-
ğı barışın, sevginin dostluklukla-
rın ve „insanlığın“ hakim kılması-
nı gönülden dileriz.

EN
TG

EL
TL

IC
HE

 E
IN

SC
HA

LT
UN

G
/IL

AN

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.  
Mit Apple Pay.

erstebank.at
sparkasse.at

021288T3 EBSPK ApplePay Moon 195x137 YeniVatanGazetesi|NeueHeimatZeitung COE.indd   1 13.05.19   16:24



 Aralık 2021 – SAYI 241      18 19          Aralık 2021 – SAYI 241 22 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 22 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA- Tabipler Birliği, salı 
günü yaptıkları bir açıkla-
mada gelecekte planlanan 

aşı zorunluluğuna da değinerek, 
“aşı muafiyet belgelerinin” sade-
ce kamu sağlık görevlisi doktor-
lar tarafından verilmesini talep 
etti. Birlik yetkilileri, „Korkutma 
taktikleri ve halkı hedef alan de-

zenformasyon, maalesef şu anda 
sertifikaların normal ve alışılmış 
şekilde ele alınmasına izin vermi-
yor” diyerek bakanlığı uyardı.

Ayrıca Tabipler Birliği Başkanı 
Thomas Szekeres, “Sosyal sigor-
ta kurumlarının tıbbi muayene 
servisinin ilgili sertifikaları ver-

mesi de bizim için makul” öneri-
sinde bulundu. Szekeres, Sağlık 
Bakanlığı’ndan, şu anda üzerinde 
çalışılmakta olan yasa tasarısında 
bunu dikkate almasını istedi.

Doktorlar üzerindeki 
baskı azaltılmalı

Başkan Yardımcısı Johannes 
Steinhart ise özel muayenehane-
deki doktorların, “zorunlu aşı-
lama” hakkındaki tartışmaların 
gölgesinde büyük bir baskı al-
tında olduklarına dikkat çekti. 
Steinhart, “Saldırganlık aynı za-
manda bazı siyasi gruplar tara-
fından da aşırı derecede körük-
leniyor. Bu yüzden bu baskıyı 
azaltmak önemli” dedi.

Doktorlara “uyarı 
mektubu” gönderildi

Tabipler Birliği’nin bu günlerde 
asistan doktorlara bir tür uyarı 
mektubu gönderdiği de öğrenildi. 
ORF-Ö1-„Mittagsjournal“ gazete-
sinin salı günü bildirdiğine göre, 
içeriğinde, doktorlara, Ulusal Aşı 
Komitesi’nin (NIG) tavsiyelerine 
uymaları ve hiçbir gerekçe göster-
meden korona aşılarına karşı tav-
siyede bulunmamaları gerektiği 
hatırlatılıyor. Ayrıca mektupta bil-
dirildiğine göre, doktorların aşısız 
hastalar da dahil olmak üzere her-
kesi tedavi etme zorunluğu bulu-
nuyor, aksi takdirde disiplin ceza-
sı alma riskleri olduğu söyleniyor.

Tabipler Birliği’nden “aşı muafiyet belgesi” talebi: 
“Sadece devlet doktorları tarafından verilsin”
Avusturya’da planlanan “zorunlu aşılama” uygulamasının ayrıntıları henüz belirlenmemişken, 

muafiyet belgelerinin verilmesine dair bir tartışma patlak verdi.
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VİYANA- Viyana’da ilk şüpheli 
Omikron vakasının görüldüğü 
açıklandı. Sağlık servisine göre, 
Güney Afrika’dan döndükten 
sonra test edilen üç erkek ve 
bir kadında enfeksiyon tespit 
edildi. Ayrıntılı tarama sonrası 
bu vakaların Omikron varyantı 
olup olmadığı açıklanacak.
MA 15 Sözcüsü Sonja Ficht, çar-
şamba öğleden sonra konuya 
dair yaptığı açıklamada, etki-
lenen dört kişinin hepsinin ha-
fif bir hastalık seyri izlediğini 
bildirdi. Sağlık hizmeti, bir kez 
daha Güney Afrika’dan dönen 
herkese derhal test yaptırmaları 
için çağrıda bulundu. Viyana’da 

Floridsdorfer Köprüsü’nün ya-
nındaki Tuna Adası’nda kuru-
lan test caddesinde kolaylıkla 
testlerin yapılabileceğini açık-
layan yetkililer, etkilenenlerin 
seyahatlerinden döndüklerini 
bildirmeleri durumunda sürecin 
hızlanacağını bildirdi.

Ficht, geri dönen yolcular ara-
sında testi negatif çıkan irtibat 
kişilerinin de gönüllü olarak 
karantinaya girmesi gerektiğini 
söyledi. Dört şüpheli vaka için 
temaslı takibinin artık AGES ta-
rafından yürütüldüğü açıklandı. 
Ancak şu an için, dört kişinin 
hangi uçakla ve ne zaman geri 

döndüğünün hala belirsiz oldu-
ğu vurgulandı.

Omikron ile enfekte olan 
ilk kişi trenle seyahat etti

Cumartesi günü Avusturya’da 
ilk defa Omikron varyantı tes-
pit edilen kişi, bir hafta önce 
Güney Afrika’ya yaptığı bir gezi-
den sonra Münih’ten Tirol’deki 
Jenbach’a trenle seyahat etmişti. 
Schwarz’ın Tirol bölgesindeki 
bir evde enfekte kişiyle birlikte 
yaşayan iki kişinin daha enfekte 
olduğu biliniyor.
Pazartesi gününden bu yana 
Salzburg, Yukarı Avusturya, Vo-

rarlberg ve Aşağı Avusturya’da 
da şüpheli vakalar rapor edildi. 
Yetkililer kesin sonuçlar için ay-
rıntılı tarama sonuçlarını bekle-
diklerini özellikle belirtti.

Test ve karantina 
zorunlu

Cumartesi gününden bu yana 
Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, 
Zimbabve, Mozambik, Namibya 
ve Eswatini’den gelen uçaklara 
iniş yasağı ve giriş yasağı var. 
Avusturya vatandaşları ise ne-
gatif bir PCR testi ve on günlük 
bir karantina şartıyla bundan 
muaf tutuldu.

Omikron varyantı: Viyana’da 
dört şüpheli vaka var! 

Güney Afrika’dan 
dönen biri kadın 

dört kişinin koro-
na virüs testi pozi-

tif çıktı. Bunların 
yeni B.1.1.529 mu-
tasyonuna sahip 

enfeksiyonlar olup 
olmadığına dair 

ayrıntılı sonuçlar 
bekleniyor.
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F e d e r a l  C u m h u r b a ş k a n ı 
Alexander Van der Bellen ta-
rafından kabul edilen Karl 
Nehammer, yemin ederek ülke-
nin yeni başbakanı oldu.

VİYANA- Avusturya’nın artık ye-
ni bir Federal Şansölyesi var. Eski 
İçişleri Bakanı Karl Nehammer, 
Viyana Hofburg’da gerçekleşen 
törende, Federal Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen’in huzu-
runda yemin ederek ülkenin yeni 
başbakanı oldu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 
medyanın büyük ilgisini toplayan 
törende, korona nedeniyle süreç 
sıkı tutuldu. Korona karşıtı gös-
tericiler Hofburg’un önünde top-

landığı için, ÖVP parti lideri Karl 
Nehammer ve meslektaşlarına po-
lisler eşlik etti.

„Halkın güvenini yeniden 
kazanmak önemli“

İmzalar atılırken Van der Bellen 
ve Nehammer’in FFP2 maske tak-
tığı ve geleneksel selamlaşmadan 
kaçındıkları gözlendi.

Federal Cumhurbaşkanı, “halkın 
güvenini yeniden kazanmak için 
koordineli ve ortak iletişim gere-
kiyor“ sözleriyle gelecekteki hü-
kümete hitap etti. Konuşmasını 
„Hemen üstesinden gelmeniz ge-
reken büyük görev, korona pande-
misine ve bunun sosyal ve ekono-

mik sonuçlarına karşı birleşik ve 
ortak mücadeledir“ diyerek sür-
düren Van der Bellen, “yalan va-
atlerde bulunulmaması gerektiği” 
konusunda da uyarıda bulundu.

Korona nedeniyle randevuyu ola-
bildiğince kısa tutmak için bu kez 
perde arkasında ortak bir konuş-
ma yapılamadı.

Yukarı Avusturya’da yakınları-
nı kaybeden bir Türk aile hasta-
neyi basarak sağlık çalışanları-
nı darp etti.

KİRCHDORF- Sağlık çalışanla-
rına şiddet Avusturya’ya da ta-
şındı. 67 yaşındaki akrabaları-
nın ölümü üzerine Kirchdorf an 
der Krems’deki hastaneye baskın 
düzenleyen yaklaşık 11 kişilik ai-
le grubu dehşet saçtı, 19 yaşında-
ki bir hastane çalışanı yaralandı. 
Öfkeli aile adeta hastaneyi birbi-
rine kattı.

Dehşetli saldırı, nöbetçi yoğun 
bakım doktorunun 4 Aralık’ta ai-
leye koronadan ötürü yoğun ba-
kımda olan 67 yaşındaki kadının 
durumunun kötüleştiğini, ölmek 
üzere olduğunu ve aile üyelerinin 
hala ona veda edebileceğini bil-
dirmesiyle başladı. Hastaneye ge-
len aile üyeleri, 67 yaşındaki has-
talarını Türkiye’de tedavi ettirmek 
istediğini söyledi. Ancak görev-
li uzman doktor, hastanın sağlık 
durumu nedeniyle çıkış izni ver-
medi.

Ölüm haberi aileyi çılgına 
çevirdi

Kısa bir süre sonra akrabalarının 
ölüm haberini alan aile üyeleri 11 
kişilik bir grupla hastaneyi bastı. 
Akrabalarının ölümünde sorumlu 
tuttukları doktorlara ulaşmak için 
yoğun bakım ünitesine girmek is-
teyen öfkeli aileyi görevliler dur-
durmak istedi.
Resepsiyon alanında saldırıya 
başlayan aile üyeleri, çevreyi ta-
lan ederek görevlileri tehdit etti. 
Bir hastane çalışanını (19) yara-

layan öfkeli grubun yoğun bakım 
ünitesine geçişini engellemeyi ba-
şaran 53 yaşındaki görevli o anları 
“Üzerime atladılar, kapıyı zar zor 
kilitleyebildim” sözleriyle anlattı. 
19 yaşındaki meslektaşı ve uzman 
doktoru korumaya çalışan görev-
li, „Bariyer bantlarını kırdılar. 
Neyse ki polis o sırada geldi“ dedi.
Olay yerine gelen polis, durumu 
kontrol altına alarak, aile üyele-
rinin alana girmelerini yasakladı.

“Güvenlik önlemleri 
artırılmalı”

Kirchdorf hastanesindeki olay-
dan sonra Yukarı Avusturya 
Sağlık Kuruluşu anında bir açık-
lama yayınlayarak olaya tep-
ki verdi. Yukarı Avusturya Sağlık 
Kuruluşu’nun Genel Müdürü Karl 
Lehner, “Acil önlem olarak, kli-
niklerde çalışanların korunması-
nı sağlamak için tüm klinik lokas-
yonlarında güvenlik görevlileri 
artık ülke çapında görevlendiri-
liyor. Ayrıca çalışanlara biber ga-
zı gibi savunma araçları sağlanı-
yor” dedi.

Nehammer’in yemin töreninde Van der Bellen’den yeni hükümete çağrı: 

„Yalan vaatlerde bulunulmamalı”

Avusturya | Türkiye göçmeni aile hastaneyi birbirine kattı! 
Sağlık çalışanları darp edildi!

© Bild: OÖG

VİYANA- Korona salgını ile 
mücadelesini en net ve 
en katı önlemler ile sür-

düren Viyana yönetimi, şimdi 
de 5-12 yaş arasındaki çocuklar 
için bir aşılama rotası planlıyor. 
Bizzat Belediye Başkanı Michael 
Ludwig tarafından yapılan duyu-
ru, aşı henüz Avrupa İlaç Ajansı 
(EMA) veya Ulusal Aşı Kurulu ta-
rafından onaylanmadığı için bir 
dizi soruyu da beraberinde geti-
riyor. Ebeveynler “onay dışı koru-
yucu aşı” ile ilgili oldukça tedirgin 
ve birçok belirsizliğe cevap arıyor.
Akıllara takılan tüm bu sorulara 
uzmanından en net cevapları siz-
ler için derledik:

“Onay dışı çocuk aşısı” 
elektronik aşı kaydına 

işleniyor mu?

Evet! Doktorlar uygulanan aşı-
yı e-aşı kayıtlarına girmekle yü-
kümlüdür. İkinci aşıdan itibaren 
QR kodu tarandığında “Grüner 

Pass” yeşile döner. Burada onay-
lanmış yetişkin aşısından hiçbir 
farkı yoktur.

Çocuk aşısı 2G’ye erişim 
kanıtı olarak sayılır mı?

Bu soruya da evet cevabı verile-
bilir. Grüner Pass ile çocuklar ve 
yetişkinler şu anda ek bir test ol-
madan büyük etkinliklere katıla-
bilirler. Ancak: 2G, 12 yaş altı için 
bir gereklilik değildir! Yine de gir-
mek için geçerli bir test gösterebi-
lirsiniz.

12 yaşından küçük aşılı 
çocukların okulda

 testlere devam etmesi 
gerekiyor mu?

Hayır. İkinci doz ile, 12 yaşından 
büyük aşılı çocuklarda olduğu gi-
bi sınıfta test yapmak artık zorun-
lu değildi. Ancak, bazı öğrenciler 
gönüllü olarak test etmeye devam 
etmektedir.

Onay ne zaman 
bekleniyor?

Tabipler Birliği Başkanı Thomas 
Szekeres, Kasım ayında, Biontech/
Pfizer aşısının beş ila on iki yaşın-
dakiler için onaylanmasını bekli-
yor. Yani EMA onayının, çocukla-
rın aşılama caddesinin bir ila iki 
hafta içinde faaliyete geçmesin-
den önce gerçekleşmesi oldukça 
mümkün

Aşı hasarı durumunda 
kim sorumludur?

Onayın gelmesi daha uzun sü-
rerse, koruyucu aşı onay dışı su-
nulur. Sağlık Derneği Medikal 
Direktörü Michael Binder’e göre, 
bu durumda herhangi bir dolaylı 
hasar da Aşı Hasar Yasası kapsa-
mındadır.

Çocuğumu aşılama için 
kaydettirebilir miyim?

Henüz değil. Kayıt yapısı yapım 
aşamasındadır. İnternete girme-
si halinde isteyen tüm ebeveyn-
ler doktor tarafından bilgilendi-
rilerek çocuklarını aşılatabilirler 
(Aşırı başlangıçta yalnızca da-
ha önce hastalığı olan beş ila on 
iki yaşındakiler için önerilmiş 
olsa bile). Yetişkin dozunun üç-
te birinin size verilmesi beklen-
mektedir. Kinder-Impfstraße 
için en olası yer, Austria Center 
Vienna’dır.

Minikler korona aşısına 
nasıl dayanacak?

Genellikle süreç iyi işler. Aşı reak-
siyonları arasında kol ağrısı veya 
ateş bulunur. „Korkunç kalp ka-
sı iltihabı, aşıdan ziyade daha 
çok ciddi bir korona hastalığın-
dan sonra ortaya çıkıyor” diyen 
Tabipler Birliği aşı bölümünün 
başkanı Rudolf Schmitzberger’e 
göre, yan etkiler nadirdir.

„Çocuklar ve Covid-19 Aşısı“: 
Ebeveynlerin aklını kurcalayan sorulara uzmanından cevaplar!

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ), çocuklara yönelik aşılama rotasını açıkladığın-
dan beri ebeveynler tedirgin, akıllara takılan çok fazla soru var. Tüm bu sorulara uzmanından en 

net cevapları sizler için derledik.
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Avusturya’nın yedi eyaletinde 
aşırı sağcı yapılanmalara kar-
şı yapılan baskınlarda, çok sa-
yıda ateşli silah ve kesici aletin 
yanı sıra elektronik cihazlar ve 
Nazi adanmışlık eşyalarına el 
konuldu.

V İ YA N A -  A v u s t u r y a ’ d a 
Viyana’nın da dahil olduğu ye-
di eyalette 15 noktaya baskın 
düzenlendi, 20 kişi yakalan-
dı.  Kobra ekiplerin de dahil ol-
duğu baskınlarda, Viyana’da 
yedi, Aşağı Avusturya’da ye-
di, Burgenland’da iki, Yukarı 
Avusturya, Steiermark, Kärnten 
ve Salzburg’da birer tane olmak 
üzere toplamda 20 kişi hakkında 

nefret söylemi ve Silah Yasası ih-
lalleri nedeniyle soruşturma baş-
latıldı.

Çok sayıda eve yapılan baskında, 
elektronik veri taşıyıcıları (cep te-
lefonları, bilgisayarlar, tabletler) 

ve çeşitli Nazi adanmışlık nesne-
lerine ek olarak 20 ateşli silah, SS 
rünlü bir hançer dahil on dört si-
lah, beş sportif yay, dört samu-
ray kılıcı, üç mınçıka ve bir ke-
lebek bıçağı ele geçirildi. İçişleri 
Bakanlığı, soruşturmanın tüm 
hızıyla devam ettiğini, ele geçi-
rilen cep telefonları, dizüstü bil-
gisayarlar ve benzerleri gibi veri 
taşıyıcılarının şu anda derinle-
mesine araştırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
(ÖVP), baskınların, internetteki 
nefrete, anti-Semitizme, ırkçılığa 
ve de Avusturya’daki aşırı sağcı 
sahneye karşı açık bir sinyal ola-
rak tasarlandığına dikkat çekti.

Almanya'da kurulma aşamasın-
da olan yeni koalisyon hüküme-
tinde yer alacak bakanlar belli 
oldu. Yeşiller Partisi'nin en de-
neyimli siyasetçilerinden 55 ya-
şındaki Cem Özdemir’in Tarım 
Bakanı olarak görev alacağı 
açıklandı.

BERLİN-  Almanya’da Sosyal 
Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve 
Hür Demokrat Parti’nin (FDP) koa-
lisyon protokolünde anlaşmasının 
ardından Yeşiller’in yeni hükümet-
teki bakanları belli oldu. Partinin 
sol kanadının bakanlık görevi için 
karşı çıktığı Cem Özdemir’in, parti 
yönetiminin isteği doğrultusunda 
Gıda ve Tarım Bakanı görevini üst-
leneceği açıklandı.
Olaf Scholz’un başbakanlığın-
da kurulacak olan, SPD (Sosyal 
Demokrat Parti), Yeşiller, FDP (Hür 
Demokratlar) koalisyon hüküme-
tinde, daha önce adı dışişleri ba-
kanlığı için de geçen Özdemir’in 
tarım bakanı olması konusunda 
parti içi kurullar mutabakata var-
dı.

“Gerçekçiler” ile “sol 
kanat” arasında kıyasıya 

mücadele

SPD ve FDP ile varılan koalisyon 
anlaşmasının ardından, üstleni-
len bakanlıklara hangi ismin ge-
tirileceği konusunda Yeşiller için-
de, partinin „Gerçekçiler“ (Realos) 
olarak adlandırılan daha merke-
ze yakın grubu ile „Sol Kanat“ ara-
sında yoğun tartışmalar yaşandığı 
kaydediliyor.

Belirlenen bakan adaylarının ve 
koalisyon anlaşmasının cuma gü-
nü yaklaşık 125 bin parti üyesinin 
onayına sunulacağı Yeşiller’de, yo-
ğun ve hararetli tartışmaların ar-
dından perşembe akşamı bakan-
lıklar için isimler belirlendi.

Partiden yapılan açıklamada, 
Yeşiller‘in en deneyimli politi-
kacılarından Cem Özdemir‘in 
Tarım Bakanı, Yeşiller Eş Başkanı 
Robert Habeck’in Başbakan 
Yardımcılığı’nın yanı sıra İklim 

ve Enerji Bakanı, diğer eş başkan 
Annalena Baerbock’un Dışişleri 
Bakanı, Steffi Lemke’nin Çevre 
Bakanı ve Anne Spiegel’in de Aile 
Bakanı olacağı açıklandı.

Cem Özdemir kimdir?

A l m a ny a’ y a  i ş ç i  s ı f a t ı y l a 
Türkiye’nin Tokat kentinden gelen 
bir ailenin çocuğu olarak 1965 yı-
lında Baden-Württemberg eyaleti-
ne bağlı Bad Urach kasabasında 

doğan Cem Özdemir 1981 yılında 
Yeşiller’e üye oldu. 1994 yılında, 
28 yaşında iken federal parlamen-
toya milletvekili olarak seçilen 
Cem Özdemir, 2008 ile 2018 yılla-
rı arasında partisi Yeşiller’in eş ge-
nel başkanlığı görevinde bulundu.

Özdemir son olarak, Eylül ayında 
yapılan parlamento seçimlerinde 
kendi seçim bölgesinde (Stuttgart 
I) oyların yüzde 40’ını alarak yeni-
den federal parlamentoya seçildi.

Avusturya’da aşırı sağcılara baskın! 
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Yeşiller Partisi’nde kriz yaratmıştı: 
Cem Özdemir Almanya’nın yeni Tarım Bakanı oldu

© Bild: APA/BARBARA GINDL (Symbolfoto)
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VİYANA- Uzun zamandır 
tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgını 

hâlâ son bulmuş değil. Birçok ül-
ke zaman zaman aldığı önlemleri 
hafifletse de virüs yeni varyantlar-
la tekrar dönüyor. Korona virü-
sün yeni varyantı bu kez Güney 
Afrika’da tespit edildi. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 26 Kasım 
Cuma günü korona virüs varyan-
tını ‚endişe verici bir varyant‘ ola-
rak sınıflandırdı ve ona „Omicron“ 
adını verdi.

Karantinalar, aşı tartışmaları ve 
kısa süreli çalışma arasında ge-
çen neredeyse iki yıllık pandemi-
den sonra, kimse dünya çapında-
ki bilim insanlarının „iyi değil“ 
veya „şimdiye kadar gördüğümüz 
en endişe verici“ gibi ifadelerle yo-
rum yaptığı bir varyantı duymak 
istemiyor. Hele ki aşı etkinliğine 
dair olumsuz bir haber duymaya 
hiç kimse hazır değil.

Hükümetler hızlı 
hareket etti

İyi haber şu ki dünya çapında uz-

manları, politikacıları ve borsala-
rı tedirgin eden bu yeni varyantın, 
hayatımızı alt üst eden öncekiler-
den daha tehlikeli olduğuna dair 
hâlâ bir kanıt yok. En önemlisi de 
politikacılar önceki deneyimler-
den dersler çıkardı ve önlem konu-
sunda bu sefer daha hızlı hareket 
etti. Etkilenen Afrika ülkelerinden 
Avusturya’ya dönenler için getiri-
len “seyahat kısıtlamaları” ve “ka-

tı karantina kuralları” yüzde 500’e 
kadar daha bulaşıcı olması bekle-
nen bu varyanta karşı bize biraz 
olsun zaman kazandırdı.

Bu süreçte sakin kalmak 
önemli

Bilim adamlarının, varyanta dair 
net bilgileri açıklığa kavuşturması 
ve bu „olağandışı mutasyon kons-

tellasyonunun“ aslında ne kadar 
tehlikeli olabileceğini öğrenmele-
ri biraz zaman alacak. Aşıların bu 
virüslere karşı etkili olup olmaya-
cağı da araştırılacak. Pandemiden 
bu yana bilim dünyasının daha iyi 
ağ kurması da bu sürece büyük 
katkı sağlayacak.
Her şeyden önce, yalnızca yeni 
süper varyantın olası yayılması-
nı sınırlamak değil, herhangi bir 
virüsün yayılmasını mümkün ol-
duğunca engellemek çok daha 
önemli. Uzmanlara göre, virüs 
(herhangi bir varyantta) ne kadar 
az dolaşırsa, mutasyonun oluşa-
bileceği enfekte insan sayısı o ka-
dar az olur.

Bu süreçte daha fazla netlik olana 
kadar sakin kalmak ve çılgın spe-
külasyonlara ve korku senaryo-
larına düşmemek çok önemli. En 
iyi durumda, varyant daha bula-
şıcıdır, ancak daha önce bilinen-
den daha tehlikeli değildir. Aşının 
ayarlanması gerekse bile, gripten 
aşina olduğumuz gibi gerekirse 
yıllık olarak ayarlanan bir Covid 
aşısı modeline geçme umudu bu-
lunuyor.

Yeni Omicron varyantı: Endişelenmeli miyiz? 
Uzmanlar “panik yapmayın” diyor!

Güney Afrika’dan yayılmaya başlayan yeni varyant tüm dünyayı tedirgin etmeye devam 
ediyor. Piyasalara kadar etkisini gösteren “Omicron varyantına” dair şu an için tek iyi 

haber, hükümetlerin hazırlıklı olması ve daha hızlı hareket etmesi.

Viyana'nın korona ile mücade-
lesi neredeyse bir servete mal 
oluyor. Yetkililere göre, her bir 
karantina gününün Viyana'ya 
maliyeti 49 milyon Euro.

VİYANA- Federal hükümetin 
aldığı “genel karantina” kara-
rı Viyana’ya oldukça pahalıya 
mal oluyor. Pazartesi günün-
den itibaren başlayacak olan 
kilitlenme gereğince tüm ticari 
işletmelerin kapanacak olması 
neredeyse bir servete mal ola-
cak. Ne yazık ki kapanmanın 
bedelini yine her zamanki gibi 
vergi mükellefleri ve gelecek 
nesiller ödeyecek.

Pazartesi günkü kapanmadan 
genel açılışa kadar her gün ne-
redeyse 49 milyon Euro’ya mal 
olacak. Söz konusu miktar iş 
çevreleri ve Viyana Ekonomik 
İşlerden Sorumlu Belediye Mec-
lis Üyesi Peter Hanke’nin (SPÖ) 
ofisi tarafından da doğrulandı. 
Tutar, gastronomi ve peraken-

de ticareti, otel endüstrisi ve 
vücuda yakın hizmet sağlayıcı-
ların maruz kaldığı kâr kaybını 
içeriyor. Peter Hanke, „Durum 
göz önüne alındığında, sokağa 
çıkma yasağı kesinlikle man-
tıklı. Ancak öte yandan Viya-
na’daki ekonomi ve turizm için-
se başka bir ciddi kesinti ve her 
şeyden önce büyük bir meydan 
okuma” diyor.

“Hükümet, topluma ve 
ekonomiye verdiği zararın 

farkında değil!”

Noel öncesi getirilen kilitlen-
meye öfkelenen FPÖ, “hükü-

met ekonomiye zarar verdiği-
nin farkına varmalı” sözleriyle 
tepkisini ortaya koydu. Viyanalı 
parti lideri Dominik Nepp, „Ti-
cari işletmelerin depoları dolu, 
gastronomi Noel’e kadar malla-
rı çoktan satın aldı. Çift maaş ve 
vergilerin önümüzdeki birkaç 
gün içinde ödenmesi gerekiyor” 
sözleriyle durumun vahametini 
ortaya koydu. Nepp, „Açıkçası, 
Federal Şansölye’den aşağıya 
turkuaz hükümet üyeleri ve 
eyalet valilerinin, bu kilitlen-
me ile topluma ve ekonomiye 
ne kadar büyük zarar verdikleri 
konusunda hiçbir fikirleri yok“ 
diyerek hükümete seslendi.

“Lockdown” Viyana’ya pahalıya mal oluyor! Her güne 49 milyon Euro!

VİYANA- Avusturya’da 
28.423 aşı sertifikası 6 Ara-
lık itibariyle geçersiz hale 

geldi. Grüner Pass’taki aşı sertifi-
kalarının geçerliliğinin geriye dö-

nük olarak 270 güne düşürülmesi 
nedeniyle bu durum 11 Mart’tan 
önce ikinci aşılarını yaptıran her-
kesi etkiliyor.

Yalnızca, iyileşmiş ve en az bir kez 
aşılanmış kişiler bundan muaf 
tutuluyor. Sağlık Bakanlığı’na 
göre onlar için sertifika 360 gün 
boyunca hala geçerli. Johnson 
aşısı ile aşılanmış kişilerinse 
geçerli bir Grüner Pass için 3 
Ocak’tan itibaren ikinci bir doza 
ihtiyacı olacak.

Avusturyalıların 
çoğunluğu zorunlu 

aşıdan yana

Şubat ayından itibaren hükümet, 
nüfusun çoğunluğunun destekle-
diği bir karar olan zorunlu aşıla-
manın uygulamaya konulacağını 
duyurdu. ATV için anketör Peter 

Hajek tarafından yakın zamanda 
yapılan bir ankete göre, yüzde 53 
aşı zorunluluğundan yana. An-
kete katılanların yaklaşık üçte 
biri (yüzde 32) zorunlu aşılamaya 
kesinlikle karşı, yüzde 13’ü ise ka-
rarsız. Başka bir ankette, yüzde 
63’ü aşı olmayı reddedenlere ceza 
verilmesinden yana.

Seçmen grupları arasın-
da farklılıklar var

ÖVP ve SPÖ seçmenlerinin büyük 
çoğunluğu zorunlu aşı uygulama-
sının getirilmesini memnuniyetle 
karşılarken, FPÖ seçmenlerinin 
yüzde 90’ı zorunlu korona aşısına 
karşı çıktı.

Binlerce aşı sertifikası artık geçersiz! 
Kimler etkileniyor?

Grüner Pass’ların geçerlilik süresinin 360 günden 270 güne düşürülmesinin ardından pazartesi günü, 
Avusturya genelinde binlerce aşı sertifikası geçersiz olacak.

© Bild: APA/Helmut Fohringer

Aktiv durchs Leben,  
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ANKARA- Öğrencilik haya-
tında üniversiteye kadar 
Ankara’da devam eden 

Ankara Kız Lisesi’ni bitirdikten 
sonra Atatürk Üniversitesinde Tıp 
Fakültesinden mezun olan Prof. 
Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, nö-
roloji uzmanlık eğitimini Ankara 
ve Hacettepe Üniversitelerinde 
tamamladı.

Uzun dönem İngiltere’de Aston 
ve Birmingham Üniversitelerinde 
hem akademik hem klinik çalış-
malara katılan Komsuoğlu, dün-
yanın önde gelen nörologlarının 
asistanlığını yürüttü, bilimsel ça-
lışmaları ile uluslararası alanda 
ses getiren yayınlar yaptı.

Avrupa Üniversiteler Birliğinin 19 
üyeli araştırma ve inovasyon ko-
mitesine Türkiye’den seçilen tek 
akademisyen olan Komsuoğlu, 
Oxford Üniversitesince ya-
yımlanan „Bilim Kadınları-
Düşünceler, Zorluklar ve Sınırları 
Aşmak“ kitabına giren üç Türk 

bilim kadınından biri oldu.

Doçent unvanını almasının ar-
dından memleketi Trabzon’a 
dönen Komsuoğlu, Karadeniz 
Te k n i k  Ü n iv e r s i t e s i  Tı p 
Fakültesinin kuruluşunda görev 
aldı, bu şehirde 14 yıl doktor ola-
rak çalıştı. Daha sonra Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin ku-
ruluşunda çalıştı, merhum eşi 
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’nun se-
lefi olarak devraldığı görevi ile 
Türkiye’nin ilk kadın rektörleri 
arasına girdi.

Kocaeli Üniversitesinin 1999 
Marmara depreminde yıkılması-
nın ardından aylarca çocukları 
ve rektör Baki Komsuoğlu ile ça-
dırda kalan Sezer Komsuoğlu, bu 
süreçte hem hekimlik yaptı hem 
de üniversitenin yeniden inşa-
sında görev aldı.

K o m s u o ğ l u ,  h a l e n 
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 
başdanışmanlık ile akademide 

kadın çalışmalarının öncülüğü-
nü yapıyor.

„Hekimliğin bir kamu hiz-
meti olduğu anlayışı ile 
genç nörologların yetiş-
mesine katkı verdim“

Nöroloji alanındaki hekim-
lik mesleğine, akademide-

ki üst yöneticilik sürecine ve 
Yükseköğretim Kurulunda görev 
yaptığı akademide kadın çalış-
malarına ilişkin Komsuoğlu, AA 
muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trabzon’da hekimlik yaptığı dö-
nemde, Türkiye’de çok az nöro-
log bulunduğunu, Artvin’den 
Samsun’a kadar pek çok ilden 
gelen hastalara hizmet verdiğini 
anlatan Komsuoğlu, „O yıllarda 
Karadeniz’de 14 yıl sağlık hizme-
ti verdim. Hekimliğin bir kamu 
hizmeti olduğu anlayışı ile hare-
ket ederek onlarca genç nörolo-
ğun yetişmesine katkı sunmaya 
çalıştım.“ dedi.

Daha sonra Kocaeli Tıp 
Fakültesinin kuruluşu sı-
rasındaki çalışmalarına 
değinen Komsuoğlu, o 
yılları şu sözlerle anlattı:

„Bu üniversitede 20 yıl görev yap-
tım. Burada hem güzel hem hü-
zünlü dönemler yaşadık. Nasıl 
derseniz… Eşim Baki Komsuoğlu 
8 yıl rektörlük yaptı, ardından 
ben aynı görevi 8 yıl yürüttüm. 

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu’na ‚bilim ve hizmet‘ ödülü verildi: 
„Ülkemiz sağlık konusunda çok güçlü“

Rektörlük benim inisiyatifimle 
olmadı. O yıllarda 1999 depremi 
yaşanmış ve üniversite tümüyle 
yıkılmıştı. Ben uluslararası fon-
lar aracılığıyla bulduğum pro-
jeleri Kocaeli Üniversitesine ge-
tirmeye çalışmıştım ve öğretim 
üyesi arkadaşlarım o sürecin de-
vam etmesini istediklerinden be-
ni seçtiler ve eşimin ardından 
görevi ben devraldım. Depremin 
ardından çadırlarda kalarak gö-
revimi layıkıyla yerine getirme-
ye çalıştım. Eşimi de Kocaeli’nde 
kaybettiğimden hüzünlü yıllardı 
aynı zamanda.“
Rektörlük görevinin ardından 
akademide hep „kadın rektör“ 
imajı ile anıldığını dile getiren 
Komsuoğlu, „Keşke sayı çok olsa 
da kadın rektör, kadın vali, kadın 
milletvekili demesek, tercihimiz 
o.“ diye konuştu.
Komsuoğlu, Yükseköğretim 
Kurulunda hem başkan danış-
manlığı hem de akademideki ka-

dın çalışmalarını koordine et-
meye çalıştığını aktarırken, „Bu 
süreçte kadın çalışmaları alanın-
da hem geliştim hem de kendimi 
geliştirdim.“ dedi.

Avrupa Üniversiteler Birliğinin 19 
üyeli araştırma ve inovasyon ko-
mitesine Türkiye’den seçilen tek 
akademisyen olmasının gururu-
nu yaşayan Komsuoğlu, „Bu gö-
revle Brüksel’de Avrupalı mes-
lektaşlarımla çalışmak hem de 
oradaki projeleri Türk akademi-
sine taşıma fırsatı buldum. Bu 
görevim devam ediyor. Bu da 
akademik hayatımın önemli par-
çalarından biridir.“ değerlendir-
mesinde bulundu.

„Kızlarımızın yükseköğ-
retimde ve iş dünyasında 
varlığı için elimizden ne 
geliyorsa yapmaya 
gayret ediyoruz“

Yükseköğretimde 8,5 milyon öğ-
rencinin neredeyse yarısının 
kızlardan oluştuğuna dikkati 
çeken Komsuoğlu, „Kadın aka-
demisyenlerimizin sayısı Avrupa 
Birliği ortalamalarından da-
ha yüksek. Avrupa Birliğinde 
profesör oranı yüzde 28’lerdey-
ken bizde bu oran yüzde 32’lere 
ulaştı. STEM çalışmalarında da 
Avrupa’nın önündeyiz. Bu oran-
ları ziyan etmememiz gereki-
yor. Akademideki kadınların po-
tansiyeli, güçlü Türkiye için çok 
önemli. Kızlarımızın yükseköğ-
retimde ve iş dünyasında varlığı 
için elimizden ne geliyorsa yap-
maya gayret ediyoruz.“ şeklinde 
konuştu.

„Ülkemiz sağlık 
konusunda çok güçlü“

Kovid-19 sürecinin dijital dünya-
nın herkes için gerekli olduğunu 
gösterdiğini aktaran Komsuoğlu, 

şöyle devam etti:
„Bu süreçte, kıtalar arasında bil-
ginin sınırları kalktı. Aşılarda 
bunu gördük. Bizim ülke olarak 
hasta bakımı konusunda ne ka-
dar güçlü olduğumuzu da göster-
di bu süreç. Türkiye, ilk günden 
itibaren hiç telaşa kapılmadan 
olağanüstü şekilde salgın süreci-
ni yönetti. Ülkemiz sağlık konu-
sunda çok güçlü.“

Hekimlik mesleğinin bir ömür 
boyu devam ettiğinin altını çi-
zen Komsuoğlu, „Bu meslekten 
kopmak diye bir şey söz konusu 
değil. Bizim gibi ülkeler, çok ça-
lışması gereken ülkelerdir, orta 
seviyede çalışma ile bir yere va-
ramayız. Herkes çok çalışmalı, 
herkes bu ülke için üretmeli, ‚bu 
nedenle olmuyor, şu nedenle ol-
muyor‘ diye bir neden olamaz, 
sadece zamanınızı fazla verecek-
siniz. Her genç en az iki dil bile-
cek.“ dedi.

Prof. Dr. Komsuoğlu, hekim 
adaylarına yönelik, „Hekimlik 
önemli ve dava edilmesi gereken 
hümanist mesleklerden biri. Ne 
kadar yüksek teknolojiyi kullan-
sanız da hastanın gözlerine bak-
madan onun sizden beklentisi-
ni bilmeden hekimlik yapılmaz. 
Dijitalleşmeye evet ama insani 
değerleri hissedeceksiniz. Yoksa 
bu mesleği yapamazsınız.“ ifade-
lerini kullandı.

Türk Nöroloji Derneğinin „nö-
rolojide bilim ve hizmet“ ödülü-
nü, Antalya’da düzenlenen tö-
rende alan Komsuoğlu, „Ödülü 
iki bilim kadını aldık. Büyük gu-
rur duyuyorum. 50 yıllık nörolo-
ji tıp biliminde aldığım en önemli 
ödüllerden biri.“ ifadesini kul-
landı.

Hekimlikte 50 yılı geride bırakan, nöroloji alanında önemli çalışmalara imza atan iki tıp fakültesinin kurulmasına öncülük eden eski kadın rektörlerden Prof. Dr. 
Komsuoğlu, Türk Nöroloji Derneğince "nörolojide bilim ve hizmet" ödülüne layık görüldü.

© Bilder: AA
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Peygamber’ler geldikleri 
devirlerde hep gelenekle-
ri sorgulamışlar, Allah’ın 

dinine aykırı olan geleneklere ve 
yerleşik inançlara karşı savaş-
mışlardır. Kuran’ı okuduğumuz 
zaman Peygamberlerin, insan-
ları düşündürerek, akıllarını ça-
lıştırtarak Allah’ın dinine aykırı 
olan geleneklere, yerleşik inanç-
lara karşı organize ettiğini an-
larız. Kuran insanları Allah’ın 
yerdeki, gökteki ve bunların ara-
larındaki delillerini inceleme-
ye, bunlar üzerinde akıl yürüt-
meye çağırır. Oysa Kuran’a karşı 
çıkanlar, atalarını üzerinde bul-
dukları sisteme, yani geleneğe 
bağlı olduklarını ve bu geleneği 
devam ettireceklerini söylerler. 
Tarih boyunca Peygamber’lerin 
aklı çalıştırma çağrısının en bü-
yük düşmanı karşı akli deliller 
değil, gelenek olmuştur. Yaygın 
olan sistemi, babaların, ataların 
uyguladığı sistemi taklit etmek, 
birçok insana aklı işletmekten 
daha cazip gelmiştir. Din tarih 
boyunca aklı işletmeyi, din kar-
şıtı görüş ise gelenekçiliği yani 
muhafazakarlığı savunmuştur.  
 
Ne garip bir çelişkidir ki günü-
müzde muhafazakarlık ve gele-
nekçilik dindar olma manasın-
da kullanılmaktadır. Kuran’ın 
anlattığı dinde, akıl insanların 
hareketlerine yön vermelidir. 
Gelenekler, toplumsal dahi olsa 
peşin kabuller, çoğunluk kabul 
etse bile aklın, açık delilin doğ-
rulamadığı görüşler insan haya-
tına rehberlik etmemelidir. Delil 
yerine atalarının uyduğu siste-
me göre hayatlarını yönlendi-
renlere Kuran’ın aşağıdaki ayet-
lerini okumalarını öneriyoruz.  
 
(Ayrıca bakın 31 Lokman Suresi 
21, 14 İbrahim Suresi 10, 11 Hud 
Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi 
104, 7 Araf Suresi 28)

Zuhruf Suresi 
21,22,23,24  

bakın ne diyor : 
 
„ Yoksa onlara bundan önce bir 
kitap verdik de ona mı yapışmak-
tadırlar? Hayır dediler ki: “Biz 
atalarımızı bir ümmet üzerinde 
bulduk, onların eserlerini izle-
yerek doğruya varacağız.” İşte  
böyle!  Senden önce de bi r 
memlekete elçi gönderdiğ i-

mizde, oranın servetle şımar-
mış elit tabakası mutlaka şöyle 
demişlerdir:“Biz atalarımızı bir 
ümmet üzerinde bulduk, onla-
rın eserlerine uyarak yol alaca-
ğız.” O da “Ben size atalarını-
zı üzerinde bulduğunuz şeyden 
daha doğrusunu getirmiş olsam 
da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu 
biz seninle gönderileni tanımı-
yoruz.” dediler.“

Kuran’ın ayetlerinden gö-
rüyoruz ki çoğunluğa ve-
ya toplumda hakim olan 

görüşe uymak insanları doğru-
ya götürmeye yetmemektedir. 
(Bakınız kitabımızın 33. bölümü) 
Oysa bugün insanların, dini ade-
ta bir geleneğe dönüştürdükle-
rini, din adına bir çok kabulleri 
kökenini araştırmadan, bu ka-

bullerin dinin bir parçası olup 
olmadığını sorgulamadan, yay-
gın görüştür diye, şeyhleri de-
di diye, falanca dedi diye kabul  
ettiklerini görüyoruz. Zuhruf  
suresinin alıntıladığımız 21. 
ayeti  kitaba dayanılmadan 
din adına ortaya konulanla-
rın geçersiz olduğunu söy-
lemektedir.  Fakat ayetlerin 
devamı, atalardan gelen miras- 
ın  nası l  Allah’ın kitabının  
önüne konulabildiğini göster-
mektedir.

Onlar sözü dinlerler ve 
en güzeline uyarlar. İşte 
onlar Allah’ın doğruya 

ilettiği temiz akıl  
sahipleridir.  

(39 Zümer Suresi 18) 

Din diye ortaya atılan görüşler 
karşımıza çıktığında bun-
ları, bu ayetlerin aydınlatıcı  

ışıklarıyla değerlendirmeliyiz. Din 
adına söylenen bu sözler neye da-
yanıyor, nasıl ortaya atılıyor incele-
meliyiz. Kitabın 2. bölümünde dinin 

Hakkında bilgin olmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz 
ve gönül, hepsi bundan sorumlu 
tutulacaktır. (17 İsra Suresi 36)

“ Allah pisliği akıllarını kullanmayanların  
üzerine niye yağdırırım. “ der...

kaynağının sadece ve sadece Kuran 
 olduğunu göreceğiz. Bu çıkarımla 
insanlara, önce kafalarında bir din 
oluşturup, sonra bu dini Kuran’da 
zorlamalarla arayacaklarına, dinle-
rini doğrudan Kuran’dan eksiksiz ve 
fazlasız şekliyle bulmalarını öğüt-
leyeceğiz. Daha sonraki bölüm-
lerde ise içinde doğru ile yalanın 
ayırt edilemeyecek şekilde karışmış 
 olduğu, Peygamber’in söyle-
miş olduğu iddia edilen ha-
dislerin Kuran’ la, birbirleriyle, 
mantıkla çeliştiklerini ve na-
sıl uydurulduklarını anlayacağız. 
Hadislerin dinin kaynağı olama-
yacağını göstermenin Peygamber’e 
hakaret değil, Peygamber’i iftira-
lardan kurtarmak olduğunu kanıt-
layacağız. Tüm bu konuları okur-
ken, sizden yukarıda geçen İsra  
suresinin 36. ayetini unutmadan 

mevcut fikirlerinizi gözden geçir-
menizi, Zümer suresinin 18. ayetini 
anımsayarak en güzele ulaşmak için 
önce dinlemeniz gerektiğini hatırı-
nızda tutmanızı, Zuhruf suresinin 
21, 22, 23, 24. ayetlerini göz önünde 
bulundurarak varsa peşin kabulle-
rinizi, geleneklerinizi, atalarınızdan 
öğrendiğiniz dini sorgulamanızı ve 
Allah’ın istediği gibi dini, gelenek-
lerin üzerine değil, delillerin üzeri-
ne kurmanızı istiyoruz.

KURAN AKILLA 
ÇELİŞMEZ

Şüphesiz, yeryüzündeki hare-
ket eden canlıların Allah katın-
da en kötüsü aklını işletmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. (8 Enfal 
Suresi 22)

Allah pisliği akıllarını 
kullanmayanların üzeri-

ne yağdırır.  
(10 Yunus Suresi 100)

Allah’ın yolu akıl yoludur, 
vicdan yoludur. Allah’ın 
en kötü gördüğü canlı ti-

pi, gerçeğe karşı sağır olan, ak-
lını işletmeyen insanlardır. Bu 
tipler Allah’ın, diğer canlılardan 
ayırt edici özellik olarak verdi-
ği aklı kullanmamakta, akılları-
nı işletmemekte ve Allah’ın de-
lillerini görmemektedirler. Bu 
tiplerin akılları efendilere, ço-
ğunluğa, geleneğe, ataların yo-
luna ipotekli olduğu için bunlar 
akla ihtiyaç duymazlar. Kuran’ın 
anlattığı dini anlamayanlar di-
ni; dogmalar, hurafeler, içinden 

çıkılması ve uygulanması müm-
kün olmayan zorluklar sistemi 
olarak göstermişlerdir. Bu tavır-
larıyla da yüz milyonlarca kişiyi 
dinden soğutmuşlar, hatta bir-
çok insanı dinsizliğe itmişlerdir. 
Kuran’ın anlattığı İslam’ı, bu ge-
leneksel, zorlaştırılmış, man-
tıksızlaştırılmış dinden ayırt et-
mek, bu yüzden çok önemlidir. 
Böylece Kuran’ın anlattığı İslâm, 
üzerindeki yüklerden, eklemeler-
den, eksiltmelerden kurtulacak-
tır. Hem de Kuran’dan, İslâm’dan 
soğutulmuş kitleler geri kazanı-
lacaktır.

Andolsun size hatırlatı-
cı bir kitap indirdik. Yine 
de aklınızı kullanmaya-

cak mısınız?  
(21 Enbiya Suresi 10)

1450’li yıllarda icat edilen mat-
baanın kullanımını 278 sene ge-
ciktiren, şehzadeleri öldürmek 
için dini fetva verip Kuran’daki 
en büyük günahlardan adam öl-
dürmeyi gerçekleştiren hep bu 
gelenekçi, Kuran’ı dinin kayna-
ğı olarak yeterli görmeyen zih-
niyettir. Afganistan’daki ilkel, 
vahşi Talibanların, İran’daki 
zorlamacı ve sınırlayıcı Şiilerin 
oluşumunun suçlusu yine ge-
lenekçi, Kuran’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen bu zih-
niyettir. Bu zihniyet, uydurma 
izahları da, kendi imamlarını 
da, mollalarını da, şeyhlerini de 
dinin kaynağı yapmış, Allah’ın 
İslâm’ı adına ucube düzenler or-
taya çıkarmıştır. üstelik kendi-
lerini “dinin tek temsilcisi” ola-
rak ilan eden bu zihniyete sahip 
kişiler kendileri dışında herkesi 
dinsiz sayıp, aforozlamışlardır.

Yunus Süresi 100. Ayet
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yıcısını kullanarak üçüncü doz 
aşı randevunuzu online olarak 
da hesaplayabilirsiniz. Söz konu-
su hizmete impfservice.wien/co-
rona/auffrischungsrechner adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

Nerede aşı olabilirim?

Ücretsiz “COVID Pekiştirme 
Dozu” için Viyana Belediyesi’nin 
olanaklarından yararlanabilir ve 
online olarak impfservice.wien 
adresinden veya 1450 nolu sağlık 
hattı üzerinden bir belediye aşı 
merkezinden randevu alabilirsi-

niz. Ayrıca kendi doktorunuzda 
da “Pekiştirme Dozunu” yaptıra-
bilirsiniz. Viyana’da aşı uygula-
yan doktorlara internette wien.
gv.at/spezial/corona-impfordi-
nation adresinden erişebilirsiniz.

Aşıya giderken mutlaka yanınız-

da fotoğraflı bir kimlik belgesi ve 
varsa e-kartınızı bulundurmalı-
sınız.

“Aşı efsaneleri” bir bir 
çürütülüyor

Sosyal medya üzerinden yayılan 
korkunç aşı senaryoları, yanlış 
bilgiler ve komplo teorileri ma-
alesef aşılama kampanyalarının 
önündeki en büyük engel olarak 
görülüyor. Viyana Belediyesi, her 
haneye gönderdiği mektuplarda 
bu konuya da el atıyor, komplo 
teorilerini ve aşı efsanelerini or-
tadan kaldıracak bilgilendirme-
ler yapıyor.
Mektupta soru cevap şeklinde 
yapılan bilgilendirme ile, en çok 
gündeme gelen “aşı vasıtasıyla 
insanlara mikroçip yerleştirili-
yor” ya da “mRNA aşılar ile gen 
haritası değiştiriliyor” gibi komp-
lo teorileri ya da “aşı kısırlığa yol 
açıyor” gibi efsaneler bir bir çü-
rütülüyor.

İşte tüm aşı efsanaleri ve komplo 
teorilerini ortadan kaldırmak için 
bir araya getirilen ek bilgiler:VİYANA- Geçtiğimiz gün-

lerde posta kutularını 
açan Viyana’da ikamet 

eden tüm vatandaşlar, “Sevgili 
Vatandaşlar, Avusturya’da şu 
anda korona pandemisinin 
4. dönemindeyiz“ diye başla-
yan iki sayfalık Türkçe bilgi ve-
ren mektuptan memnun kaldı-
lar. Almanca, İngilizce, Türkçe ve 
Sırpça- Hırvatça- Boşnakça dil-
lerinden oluşan mektup, dün-
yadaki tüm belediyeler arasında 
Viyana Belediyesi’nin pandemi-
nin başından bu yana gösterdiği 
ciddiyetine ve insanları kucakla-
yan halkla ilişkiler hizmetine bir 
örnek olarak gösterildi!

Peki mektup hangi 
mesajları veriyor?

Mektupta yeni varyantlarla bir-
likte bulaş riskinin arttığına dik-
kat çekilerek, “salgını kont-
rol altına almanın en etkili yolu 
Covid-19 aşısıdır” sözleriyle aşı-
lamanın önemine vurgu yapı-
lıyor. Özellikle yaşlı ve bağışık-
lık sistemi zayıf kişilerin hastalık 
seyrinin oldukça zor olduğu, ço-

ğunlukla hastanede tedavi altına 
alındıkları belirtiliyor. Öte yan-
dan, hastaneye yatışı yapılan ko-
rona hastalarının yüzde 90’dan 
fazlasının yoğun bakımda oldu-
ğuna dikkat çekilen mektupta, 
bunların genellikle aşısız kişiler 
olduğu vurgulanıyor. 

Üçüncü doz oldukça 
önemli

Mektupta, Viyana Tabipler Birliği 
ve Viyana Belediyesi’nin, Kasım 
ayının başında, tüm Viyanalıların 
bir aşı merkezinde veya doktorda 
3. doz aşılarını yaptırabileceğini 
açıkladığı bildiriliyor.

Ayrıca aşının koruyuculuğu-
nun belli bir süre sonra azaldı-
ğına dikkat çekilerek, Ulusal 
Aşı Kurulu’ndan uzmanların, 
aşı olan herkes için “Pekiştirme 
Dozunu” (üçüncü doz aşı) özel-
likle önerdiği aktarılıyor.

Süreç nasıl ilerliyor? 
Pekiştirme dozu ne za-
man yaptırılmalı, hangi 

aşı olmalı?

Viyana Belediyesi’nin bildirdiği-
ne göre,

→Johnson&Johnson aşısı olan 
herkes, aşılamadan 28 gün son-
ra “Pekiştirme Dozunu (3.doz)” 
alabilir.

→Aşının 2.dozundan 4 ay sonra 
“Pekiştirme Dozunu (3. doz)” ala-
bilecek olan kişiler ise şunlardır:

∙Yaş, risk teşhisi ve alınan aşı 
ne olursa olsun tüm kişiler  
(Johnson&Johnson hariç)
∙İyileştikten sonra aşının bir kıs-
mını yaptıran kişiler (aşıdan ba-
ğımsız olarak, Johnson&Johnson 
hariç)

Pekiştirme dozu için BioNTech/
Pfizer veya Moderna aşıları ara-
sından seçim yapabilirsiniz. 
Ancak Moderna yalnızca 30 ya-
şından itibaren önerilmektedir.

Üçüncü doz hesaplayıcı-
sı ile doğru zamanda 

aşınızı olun!

Ayrıca pekiştirme dozu hesapla-

Son günlerde artan korona vakaları ile mücadelesine 
hız veren Viyana yönetimi, aşılama oranlarını artırmak 
için de her yolu deniyor. Evlere gönderilen 4 dilde yazıl-
mış mektuplarla aşılamaya dair bilgilendirme yapan 
Viyana Belediyesi, vatandaşlarını aşı olmaya çağırıyor.

Viyana Belediyesi’nden tüm evlere Türkçe dahil büyük hizmet
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