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Gratulation und Danke
Aşı konusunda
durmak yok! 

© Bild: LPD Wien / B. Elbe

Mohamed İbrahim şimdi Viyana Polis Sözcüsü

Warum sind die Autro-Türken Nummer 1 beim Impfen?

„İş başvurularıma sadece 
Viyana polisi cevap verdi“

Polis Sözcüsü Mohamed Ibrahim

“Nur die Polizei 
hat mir geantwortet” 

Pressesprecher Mohamed Ibrahim
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Tüm Avusturya basını yazdı.
 Tü r k i y e  g ö ç m e n l e r i 
Avusturya’da aşı olma ora-

nında bırakın tüm göçmenler 
arasında yerli Avusturyalı vatan-
daşlarının önünde birinci sırada 
olduğu resmen açıklandı. Durmak 
yok devam. Bu başarı siz sade va-
tandaşların başarısıdır. 

 Avusturya’da yayın yapan kün-
yesi açık ciddi  değerli Türkçe ya-
yın yapan kamu iletişim araç-
larının başarısıdır. Bu başarı 
Avusturya’da ki  ciddi ve gerçek 
Türk STK’larının başarısıdır. Bu 
başarı Viyana Belediyesi’ nin ve 
diğer eyaletlerin başarısıdır.   Bu 
başarı Türk aşkonsoloslukları‘nın-
başarısıdır.  İçtenlikle  tebrik ve te-
şekkür ederiz. Yeni Vatan Gazetesi 
ailesi olarak bizler takip ettiğiniz 
gibi Mart 2022’den itibaren son 21 
sayımızda  artı yeneivatn.at üze-
rinden devamlı korona sorunu-

nu gündemde tutarak bu başarı-
da önemli lokomotif görevimizi 
yerine getirdik. Yazdık ama tek-
rarlıyoruz: 3. Aşı tazeleme kam-

panyası hızla tüm Avusturya´da 
devam ediyor. Aman bu konuda 
hassas olalım. Maske takmayı ih-
mal etmeyelim.   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 katılın 
ama maske takarak. . Çevrenizde 
aşı olmayanlar var ise lütfen onla-
rı ikna edin. Aşı olmayan dostları-
mıza mutlaka birinci aşı olmala-
rını tavsiye edelim. İkinci aşısını 
yaptıranlar için 3. Aşı çok ama çok 
önemli. Yeni Vatan Gazetesi inter-
net sayfasını ve gelecek sayıda bu 
konuda geniş bilgileri her saat gün 
www.yenivatan.at sayfasından ve-
riyor. Hatta bu özel bir Korona say-
fası açtığımızı duyurmuştuk:
www.yenivatan.at/corona   
 Sağlıklı ve aşılı günler dileriz. 
Hürmetlerimizle. 
 
Yeni Vatan Gazetesi
Neue Heimat Zeitung

Tebrik ve teşekkür ederiz 
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Avusturya Kalitesinde 
Ürünler

Ec
za

ne
le

rd
en

 re
çe

te
si

z 
al

ın
ab

ili
r. 

Ku
lla

nı
m

ı, 
et

ki
le

ri 
ve

 o
la

sı
 y

an
 

et
ki

le
ri 

ha
kk

ın
da

 h
ek

im
 v

e 
ec

za
cı

nı
za

 d
an

ış
ab

ili
rs

in
iz

.

www.adler-pharma.at

www.otafarma.com
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Zell Vita
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SCHLAFSTÖRUNGEN 

& UNRUHE

UNTERSTÜTZT
NATÜRLICHE

ABWEHRKRÄFTE

BEI 
KRAFTLOSIGKEIT
& 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. 

Viyana. Kurumun, eğitim 
ve çalışan durumu, etnik 
köken gibi farklı sosyal 

sınıflara ait gruplar arasında aşı 
yaptırma oranına ilişkin yaptığı 
çalışma kamuoyuyla paylaşıldı. 
Buna göre, ülkede çalışan ve 
eğitim seviyesi yüksek kişilerin 
aşıya gösterdiği ilginin, daha 
düşük eğitim seviyesine sahip 
ve işsizlere oranla yüksek oldu-
ğu tespit edildi. Bü yüksek oran-
da Yeni Vatan Gazetesi’nin Mart 
2020´den bu yana gerek her ay 
yayınlanan ve Avusturya’da üc-
retsiz dağıtılan son  yirmi  baskı-
lı sayısı ve www.yenitavatan.at 
ve özel açtığı www.yenivatan.at/
corona  online internet sayfaları 
üzerinden mütemadiyen  koro-
na ve aşılar konusunda verdiği  
bilgilerin ve uyarılan emeği az 
değil.

YÜKSEK OKUL 
MEZUNLARINDA AŞI 

ORANI YÜZDE 84

Yüksek okul mezunu 25-64 yaş 
aralığındaki bireylerde aşı yap-
tırma oranının yüzde 84 sevi-
yesinde olduğu belirtilen ça-
lışmada, ilkokul mezunlarında 
ise bu oranın yüzde 68 olduğu 

bildirildi.

Çalışanların yüzde 76’sının, 
işsizlerin ise yüzde 69’nun aşı 
yaptırdığı belirtildi.

Çalışmada ülkede yaşayan ya-
bancılar arasındaki aşı oranları 
da incelendi. Türkiye’de doğmuş 
Avusturya’da yaşamını sürdüren 

Türklerin yüzde 73,2 ile en yük-
sek aşı oranına sahip grup oldu-
ğu bildirildi. Türkleri sırasıyla 
Çekler, Almanlar ve Afganlar 
takip etti.

Avusturya vatandaşlarının yüz-
de 69,5 oranında aşı yaptırdığı 
belirtilen çalışmada, yabancı 
uyruklu vatandaşlar arasında 
ise aşı oranının yüzde 51,5 oldu-
ğu kaydedildi.

Halkın yaklaşık yüzde 30’nun 
aşı yaptırmadığı ülkede Sağlık 
Bakanı Wolfgang Mückstein, 
çalışmaya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, istatiksel verilerin birçok 
açıdan önemli olduğunu ifade 
ederek, „Rakamlar bize nereye 
yönelmemiz gerektiğini gösteri-
yor.“ diye konuştu.

Avusturya’da son 24 saatte 2 bin 
416 yeni vaka görülürken, top-
lam vaka sayısı 1 milyon 268 bin 
519’a çıktı. Virüs nedeniyle ha-
yatını kaybedenlerin sayısı ise 
22 artışla 13 bin 672’ye yükseldi.

Avusturya’da Türkler yüzde 73’le en 
çok aşı yaptıran yabancı grup oldu

Avusturya İstatistik 
Kurumunun yaptı-
ğı çalışmaya göre, 

Türkiye doğumlu 
Türkler, ülkedeki 

yabancılar arasın-
da yüzde 73,2 ile 

en yüksek oranda 
Kovid-19 aşısı yap-
tırmış grup olarak 

öne çıktı.
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Christian, Univ. Prof in Wien

Die Corona-Krise, Politik, Wirtschaft – das Weltgeschehen ist komplex. 
Und doch sollten wichtige Informationen von allen verstanden werden. 
Nachrichten in einfacher Sprache hören und lesen. Jetzt informieren: www.gis.at

Prof. Yeni.indd   1Prof. Yeni.indd   1 13.09.2021   07:48:1813.09.2021   07:48:18

GA R M İ S C H -
P A R T E N K İ R C H E N - 
Avusturya’nın kaliteli gün-

lük gazetesi ve New York Times’ı 
olarak bilinen Der Standard’ın, 
Türkiye’den bir milli sporcu hak-
kında verdiği haber dikkat çekti. 
Kayak Avusturya’nın milli sporu 
ve yerli halkın yüzde doksanı her 
yıl kayak tatili yapıyor.

Der Standard’da yer alan ha-

bere göre, Türkiye’nin yeni bir 
spor kahramanı var. Kayakla 
Atlama Dört Tepe Turnuvası’nda 
Türkiye’yi temsil eden mil-
li sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 
Oberstdorf ayağında 29’uncu ola-
rak Türkiye kayakla atlama tari-
hinde ilk 30’da yer alan ilk milli 
sporcu oldu. Erzurum’da çocuk-
lar ona öykünüyor.

Turnuvanın ilk ayağı Oberstdorf 

(Almanya) yarışında dün eleme-
leri geçerek tarihi bir başarı el-
de eden milli sporcu, final turun-
da mücadele etti. Rus sporcu Rus 
Danil Sadreev ile eşleşen Fatih 
Arda, 120 metrelik atlayışıyla 
121.5 puan elde etti. Rus sporcu-
yu eleyerek bir ilki daha başaran 
Fatih Arda, ilk atlayışların ardın-
dan 26. sırada kendisine yer bul-
du.

“Gurur kaynağı” 

Final atlayışında 109 metrede ka-
lan milli sporcu, 103.2 puan aldı. 
Fatih Arda İpçioğlu, Oberstdorf 
ayağını toplamda 224.7 puanla 
50 sporcu arasında 29. sırada ta-
mamladı. Fatih Arda, Türkiye’nin 
kayakla atlama tarihinde Dünya 
Kupası’ndaki ilk puanlarını ka-
zandı.

Türkiye Kayak Federasyonu 
Başkanı Ali Oto, yaptığı açıkla-
mada, Fatih Arda ile gurur duy-
duklarının altını çizerek, „Dört 
Tepe Turnuvası tarihinde final 
yarışmasına katılmaya hak ka-
zanan ilk Türk sporcu olma un-
vanını elde eden sporcumuz 
bizleri gururlandırmıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın direktifle-
riyle yapılan ve Erzurum’da hiz-
met veren atlama kulelerinde 
yetişen sporcularımızı başarıla-
rından dolayı tebrik ediyorum.“ 
ifadelerini kullandı.

2018 Kış Olimpiyatları’na da 
katı lan İpcioğlu,  ülkesini 
Olimpiyatlar’da temsil eden ilk 
kayakla atlamacı oldu. Türk spor-
cu Güney Kore’deki organizasyo-
nun açılış töreninde Türk bayra-
ğını taşıyan isimdi.

Fatih Arda İpçioğlu, Dünya Kupası 
puanı kazanan ilk Türk sporcu oldu

24 yaşındaki sporcu, Oberstdorf'ta Dünya Kupası puanları alan ilk Türk oldu
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VİYANA- İstanbul’da doğup 
büyüyen başarılı tiyatro 
oyuncusu Zeynep Buyraç 

şu anda Viyana’nın Ottakring il-
çesinde yaşıyor ve tarihte Türk 
asıllı ilk Burgtheater oyuncusu 
olarak kabul edilmesi nedeni ile 
Avusturya basınına konu oldu.

ORF „Wien heute“ programına  
konuşan Buyraç, „Bunu araş-
tırmak hiç aklıma gelmedi” di-
yor ve ekliyor, “Geçenlerde biri-
si bana gerçekten ilk misin diye 
sordu. Burgtheater iki hafta bo-
yunca araştırma yaptı ve soruyu 

olumlu yanıtladı.”

Viy a n a’d a  d ü ny a c a  ü n l ü 
Burgtheater adlı tiyatroda ilk 
Türk asıllı olmanın nasıl bir duy-
gu olduğunu ise Buyraç şu sözler 
ile dile getirdi :  “Tepkilere bak-
tığımda, biraz sansasyon gibi gö-
rünüyor. 2021’de böyle olacağına 
daha çok şaşırıyorum.“

Zeynep Buyraç: 
Sunuculuk, tiyatro ve

 daha niceleri

Zeynep Buyraç 1982 yılın-

da İstanbul’da doğdu, Pera 
Konservatuarı’nda dans eğiti-
mini tamamladı ve İstanbul’da 
Alman Okulu’ndan mezun oldu. 
19 yaşındayken şehir konservatu-
arında tiyatro eğitimi almak için 
Viyana’ya geldi. 16. Viyana diye 
anınlan Viyana’nın Ottakring il-
çesi o zamandan beri onun en 
sevdiği yer ve evi oldu. „Burada 
kendimi iyi hissediyorum” diyen 
Buyraç, en iyi kahvenin Ottakring 
de içildiğini de sözlerine ekleme-
si dikkat çekti.
2006 yılında oyunculuk diplo-
masını tamamlayan Buyraç’ın, 

Türk televizyonunda program-
lar sunmasının yanı sıra Ankara 
Devlet Tiyatrosu’nda, Bregenz 
Festivali’nde, Landestheater 
L i n z ’d e ,  R e s i d e n z t h e a t e r 
Münih’te ve Werk X’te konuk per-
formansları da bulunuyor.

Başarıyı getiren dizi 
“Wischen ist Macht”

Zeynep Buyraç’ı, Ukraynalı bir 
oligark ailesinden geldiği iddia 
edilen bir temizlik işçisini oy-
nadığı ORF dizisi „Wischen ist 
Macht“ (2020)’den tanıyanlar var. 
Buyraç bu oyun hakkında altını 
çizdiği nokta şu oldu:  „Bu heye-
can verici bir projeydi. Hayatımın 
altı ayını alan 18 bölüm çektik“ 
Buyraç şimdi Burgtheater’da 
R o b e r t  I c k e ’ n i n  A r t h u r 
S chnitz ler ’den “Professor 
Bernhardi” adlı oyununa daya-
nan “Die Ärztin” adlı oyunuyla 
ilk kez sahneye çıkıyor. Prömiyer 
başlangıçta Aralık ayının ba-
şında planlanmıştı. Ön izleme 
şimdi 23 Aralık’ta ve resmi prö-
miyer 7 Ocak 2022’de gerçekle-
şecek. Başarılı oyuncu Buyraç, “ 
Bundan sonra ne olacağı ve nasıl 
devam edebileceği henüz önemli 
değil. Artık buradayım ve çok eğ-
leniyorum. İşin güzel yanı, temel-
de işinizi yapmanızdır.“ dedi.

Burgtheater’ın Burgtheater’ın 
Türk asıllı ilk Türk asıllı ilk 
kadın oyuncusu kadın oyuncusu 
“Zeynep Buyraç”“Zeynep Buyraç”

Boğaz'dan kaleye uzanan bir oyunculuk hikayesi… Viyana'nın ünlü Burgtheatar'ın Türkçe 
diline "Kale Tiyatrosu" diye tercüme edilebilir. İstanbul'da doğup büyüyen 39 yaşındaki oy-

uncu Zeynep Buyraç, Viyana'da dünyaca ünlü Burgtheater adlı tiyatronun tarihinde ilk Türk 
asıllı oyuncusu olarak kabul ediliyor.

© Bild: ORF

© Bild: APA
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umurumda değildi. Zordu, çün-
kü sık sık kendi kendime dü-
şündüm: “Tamam, mükemmel 
Almanca konuşuyorsun, iyi bir 
eğitimin var ve polislik için çalı-
şıyorsun. Kabul edilmek için da-
ha ne yapman lazım?“ Bununla 
birlikte, özellikle internette hala 
ırkçı yorumlar ortaya çıkmakta.

Sizce bu sonsuz şiddetli, aşağı-
layıcı eleştiride başarısız olan 
insanlar var mı?

Mohamed Ibrahim: Aslında, 
sürekli kendini kanıtlamak zo-
runda kalmaktan bıkmış bir-
çok insan olduğuna inanıyo-
rum. Ailemden her zaman tam 
destek aldığım için şanslıydım. 
Ayrıca, bana her zaman onlar-
dan biri olduğumun güvencesi-
ni veya onayını veren yeterince 
iyi Avusturyalı arkadaşlarım var. 
Ben aitim. Bu yüzden iyi taham-
mül ettim. Benim gibi bir ortam-
da olmayan insanların kendileri-
ni yalnız hissettiklerini iyi hayal 
edebiliyorum.

İbrahim Bey’in işyerinde tele-
fona cevap verdiği ve onun ye-
rine Meier Bey’i çağırmasının 
istendiği hiç oldu mu?

Mohamed Ibrahim: (Gülüyor) 
İtiraf etmeliyim ki böyle bir şey 
başıma hiç gelmedi. Hatırladığım 
kadarıyla, görünüşüm ne olursa 
olsun hep üniformalı bir polis 
memuru olarak kabul edildim.

Polis saflarında giderek daha 
fazla göçmen kökenli insan gö-
rüyoruz. Siz başladığınızda na-
sıldı?

Mohamed Ibrahim: 2014’te po-
lis akademisinde böyle bir isme 
sahip tek kişi olarak oturduğu-
mu hatırlıyorum. Bu artık değiş-
ti. Özellikle Viyana’da da gerek-
lidir. Burada farklı kültürlerde 
olan ve aynı zamanda dil beceri-
sine sahip göçmen kökenli insan-
lara ihtiyacınız var.

Siz de bundan faydalandınız…

Mohamed Ibrahim: Her şeyden 
önce Arapça bilgim çok olum-
lu karşılandı. Polislik kariyerim 
boyunca, İslam veya genel ola-
rak Arap kültürü hakkındaki bil-
gim bana yardımcı oldu. Bu her 

yerde takdir edilmiyor. Üniversite 
öğrencisiyken birçok iş aradım ve 
e-posta ile 22 iş başvurusu yaz-
dım. Yalnızca bir e-posta aldım 
ve cevap olumsuzdu. Benim gi-
bi esmer tenli ama babasının 
Avusturya soyadını taşıyan bir 
arkadaşım aynı dönemde aynı 
pozisyonlara başvurmuş ve her-
kesten en az bir yanıt almıştı. 
Bir şekilde, cevap alıp almaya-
cağımı ismimin belirlediği his-
sine kapıldım. O zaman, iş piya-
sasında biraz umutsuz hissettim. 
Üniversiteden ayrıldıktan son-
ra polisliğe başvurdum ve diğer 
başvuranların yanında dezavan-
tajlı duruma düştüğümü asla his-
setmedim. Tam aksine.

Polis teşkilatında göçmen kö-
kenlilerin oranı ne kadar yük-
sek?

Mohamed Ibrahim: Bununla il-
gili bir istatistik yok ama şu an 
yüzde 5 ile 8 arasında olduğunu 
tahmin ediyorum. Çoğunun kök-
leri Balkanlar ve Türkiye’dedir, 
bunun dışında renkli bir karışım 
var.

S i z  n a m a z  k ı l a n  b i r 
Müslümansınız. Mesai saatle-
ri içinde namaz kılmanıza izin 
var mı?

Mohamed Ibrahim: İtiraf etme-
liyim ki, mesai saatleri içinde na-
maz kılıp kılamayacağımı hiç 
sormadım. Bir meslektaşımdan 
bunu yapmasına izin verildiği-
ni biliyorum. Tabii ibadet yaptığı 
süreyi sonrasında çalışarak tela-
fi etmesi gerekiyor.

Polis kantini gerçekten helal 
yemek veriyor mu?

Mohamed Ibrahim: (Gülüyor) 
Yani domuz eti yemeye zorlan-
mazsın. Her zaman yeterli seçe-
nek vardır.

Muhammed İbrahim’in en sev-
diği yemek nedir?

Mohamed Ibrahim: Şöyle açık-
layayım: Avusturya mutfağını se-
viyorum ama Arap mutfağını da 
seviyorum. Sadece anneden ge-
liyorsa.

Anne İbrahim, gerçekten oğ-
lu bu işi seçtiği için korkuyor 

muydu?

Mohamed Ibrahim: Yani an-
nem başından beri buna karşıy-
dı. Sadece benim için korkuyor-
du. Ve babam: Bugüne kadar bu 
bir teşvik miydi yoksa ciddi miydi 
bilmiyorum ama yine de beni al-
mayacaklarını söyledi ve güldü. 
Bu beni daha fazla istemem için 
motive etti.

Hayatında gerçekten kaç kez 
Mısır’a gittin?

Mohamed Ibrahim: 25 yaşına 
kadar her yıl. Bir işim olduğun-
dan beri iki yılda bir.

Bir gün gayrimüslim bir kadın-
la evlenmeyi hayal edebiliyor 
musunuz?

Mohamed Ibrahim: Evet kesin-
likle. Din benim hayatım için bir 
zenginliktir. Müslüman olmayan 
bir kadınla evlilik, inançla bağ-
daşır ve kişinin vizyonunu da 
zenginleştirir. Ve benim için, na-
sıl dersiniz; aşkın başladığı yer. 
Aynı zamanda, bu tür şeyleri uz-
laştırdığınız bir yerdeki entegras-
yonun bir parçasıdır.

Bu ülkedeki Müslümanların 

uyum sağlayamadığı suçlama-
sı tekrar tekrar duyuluyor. Bu 
tezin ne kadarı doğru?

M o h a m e d  I b r a h i m : 
Avusturya’da bir Müslüman ola-
rak yaşamakta bir sakınca gör-
müyorum. Her zaman tutuma 
bağlıdır. İslam BÖYLE diye bir 
şey yoktur. Bazıları biraz daha 
katıdır, diğerleri biraz daha yu-
muşak. Neticede din sizin kendi 
işinizdir. Avusturya’daki demok-
ratik koşullarla dinin işleyemedi-
ği durumlarda bu yalnızca kritik 
hale gelir.

Görünüşe göre herkes bunun 
farkında değil…

Mohamed Ibrahim: Avusturya 
sadece insanları entegre ettiğin-
den emin olmak zorunda değil, 
aynı zamanda insanlar kendile-
rini entegre etmeye de özen gös-
termelidir. Buna Avusturya’daki 
kültürü kabul etmek ve yaşamak 
da dahildir. Benim yaşadığım şe-
kilde, bu mümkündü. Avusturya 
kültürünü kendi kültürünüzle 
uzlaştırabilirsiniz. Bu bir sorun 
değil, aksine bir zenginlik. Ne 
yazık ki, bu genellikle yanlış an-
laşılır. Avusturya’ya gelip sadece 
kendi kültürünü yaşayamazsın.

Vİ Y A N A -  M o h a m e d 
Ibrahim, 2014’ten be-
ri Viyana polisi için çalı-

şıyor. İki yıllık eğitimden sonra, 
önce Hietzing’de devriye görevli-
si olarak çalıştı, ardından yaban-
cılar bölümünde çalıştığı krimi-
nal servisine geçti. Bunu yönetici 
olma kursu ve bu yıl basın ofi-
sine geçişi izledi. 30 yaşındaki 
Ibrahim, Mısırlı göçmen bir aile-
nin oğlu olarak Steiermark eyale-
tinden metropollere nasıl sıçradı-
ğını, sıkıcı iş arayışını ve inancını 
anlatıyor.

KURIER Gazetesi’nin kendisine 
sorduğu soruları açık yüreklilik-
le cevap veren Mohamed Ibrahim  
babası, annesi, göçmenler, de-
mokrasi ve yaşadıkları ile anlat-
tıkları hem düşündürüyor, hem 
gülümsetiyor hem de Viyana 
Polis Teşkilatı’nın göçmenlere ve 
müslümanlara açıldığını, onla-

ra güven vermek istediğini ve ön 
yargıları kırmak istediğini göste-
riyor. İşte o mülakat:

Daha fazla alan: Çocukken po-
lis olmayı da hayal ettiniz mi?

Mohamed Ibrahim: Evet, bu 
benim büyük bir hayalimdi. 
Sadece polis teşkilatında bir iş 
bulmayı beklemiyordum. Aslen 
Steiermark’ta hiç göçmen köken-
li bir polis memuru tanımadığım 
bir köyden geliyorum. Bu yüzden 
tam olarak hayal edemiyordum. 
Daha sonra Viyana’daki giriş sı-
navına girdim ve çok şükür ba-
şardım. 

Polislik senin ilk tercihin de-
ğildi…

Mohamed Ibrahim: Liseden 
m e z u n  o l d u k t a n  s o n r a 
Viyana Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi’nde Gazetecilik oku-
mak için başvurdum ama kabul 
edilmedim. Ondan sonra kısa bir 
süre İşletme okudum, ama bırak-
tım. Ancak o zaman polis teşki-
latına katıldım. Ama gazetecili-
ğe olan ilgim hala vardı. Bu yılın 
başında polis teşkilatımızda bir 
basın sözcüsü ilanı gördüm ve 
başvurdum. Bölümü çok ilginç 
buluyorum. Bir diğer olumlu yö-
nü ise göçmenlik geçmişine sa-
hip diğer kişilerin profesyonel 
olarak kendilerini geliştirme fır-
satı görmeleridir.

Ibrahim ailesinin göç geçmişi 
nasıl oldu?

Mohamed Ibrahim: Annem de 
babam da Mısırlı. Avusturya’ya 
yaklaşık 35 yıl önce geldiler. 
Neden tam olarak Steiermark’taki 
Mürzzuschlag’a? Bugüne kadar 
hala bilmiyorum. Babama so-

rup duruyorum: “Neden Viyana 
ya da Graz değil?!”. Bölgede 
birini tanıyordu. 1991 yılın-
da Bruck an der Mur’da doğ-
dum ve Mürzzuschlag’da büyü-
düm. Aslında Steiermark lehçem 
de var, sadece seninle Yüksek 
Almanca konuşmaya çalışıyo-
rum (gülüyor). 

Bu küçük yerde senin adınla 
büyümek nasıldı?

Mohamed Ibrahim: Bir avan-
tajı olmuştur. İlkokul ve lisedeki 
sınıfımda göçmen kökenli belki 
üç kişi vardı. Bu yüzden enteg-
rasyon sürecimin kolay olduğu-
nu düşünüyorum, çünkü etrafım 
sadece Avusturyalılar tarafın-
dan kuşatılmıştı. Entegrasyon 
gönüllü olmalı, ama zaten baş-
ka bir çıkış yolum dåa yoktu. 
Mürzzuschlag’da bir Arap top-
luluğum yoktu, Avusturyalılarla 
büyüdüm. Buna göre ben de iyi 
entegre oldum. Her zaman kolay 
olmadı, çünkü biraz daha esme-
rim ve bu isme sahibim. Zaten bir 
veya iki ırkçı olay oldu.

Bununla ilgili ne hatırlıyor-
sun?

Mohamed Ibrahim: 2009’dan 
beri Steiermark eyalet liginde 
futbol hakemiyim. Futbol saha-
sında, açık ara en kötü hakaret-
leri burada yaşadım- çoğunluk-
la başlama vuruşundan önce! Bir 
noktada, iki veya üç seyirci 50 da-
kika boyunca maymun sesleri çı-
kardıktan sonra oyun neredeyse 
iptal oluyordu. Sahadaki tek „ko-
yu“ bendim. Çok sabırlı olduğum 
için şanslıyım ve hiç böyle bir 
şeyden gerçekten etkilenmedim.

Gerçekten etkilenmedin mi?

Mohamed Ibrahim: Tamamen 

Viyana Polisi Basın Sözcüsü Mohamed İbrahim: 
„İş başvurularıma sadece Viyana polisi cevap verdi“
Sade, içten ve samimi polis memuru Mohamed İbrahim Viyana Polisi içinde birçok  basın söz-
cülerinden bir tanesi olarak sempati toplamaya devam ediyor. Mısırlı göçmen bir ailenin 30 

yaşındaki oğlu Mohamed Ibrahim, Steiermark´da doğdu ve o yörenin şivesi ile Almanca konu-
şuyor, gençliğinde futbol sahasında "maymun sesleriyle" ırkçılığa maruz kaldı. Ciddiye almadı, 

pes etmedi.  Şimdi  ise Viyana Eyalet  Polis Teşkilatı'nın Basın  sözcüsü olarak polislerin  sesi 
oldu. Peki  Mohamed Ibrahim kimdir ?
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VİYANA- Avusturya’da baş-
bakanlık görevinden isti-
fa eden Sebastian Kurz’un 

bundan sonra ne yapacağına da-
ir dedikodular uzun süredir orta-
lıkta dolaşıyordu. Kurz, sonun-
da kendine yeni bir iş buldu; eski 
Başbakan, yatırım şirketi Thiel 
Capital’de „Küresel Stratejist“ 
olarak çalışacak.
Kurier’in verdiği habere göre, 
teknoloji milyarderi Peter Thiel 
ve eski Başbakan Sebastian Kurz 
birbirlerini yıllardır tanıyorlar. 
İkili, 2019’da eski Şansölye’nin 
Silikon Vadisi gezisi sırasında bir 
araya geldi. Thiel, bu yıl Berlin’de 
Frank Schirrmacher Ödülü’nü al-
dı ve Thiel’in isteği üzerine Kurz, 
sonbaharda yatırımcı için öv-
gü dolu bir konuşma yapacak-
tı. Ancak ÖVP’deki ev arama-
ları planları engelledi. 2017’de 
Thiel ve Kurz, Münih Güvenlik 
Konferansı’nda bir araya geldi. O 
sırada Kurz, milyarderle tanıştığı 
ve dijitalleşme hakkında konuş-
tuğu için Twitter üzerinden mil-
yardere teşekkür etti. 
Görünen o ki, Trump tarafından, 
dönemin ABD Viyana Büyükelçisi 
Trevor Traina’nın arabuluculu-
ğuyla Beyaz Saray’da kabul edi-
len Sebastian Kurz, Trump klanı 

ve destekçileriyle iyi bağlantılara 
güveniyor. Dönemin Şansölyesi, 
Washington ziyaretinin oturum 
aralarında, Trump’ın kızı Ivanka 
ve yine uluslararası bir yatırımcı 
olan kocası Jared Kushner ile özel 
bir akşam yemeğine davet edildi.

Sebastian Kurz’un 
gelecekteki patronu: 

“Peter Thiel”

Teknoloji milyarderi Peter Thiel ve 
Kurz birbirlerini yıllardır tanıyor-
lar. Üç uyruklu (ABD, Almanya ve 
Yeni Zelanda) Frankfurt doğumlu 
Peter Thiel, çevrimiçi ödeme hiz-
meti PayPal’ı Elon Musk, David 
Sacks ve Max Levchin ile birlikte 
kurdu, Facebook’un ilk yatırımcı-
sı ve başta teknoloji alanında ol-
mak üzere dünya çapındaki şir-
ketlere yatırım yapıyor.
Thiel, aynı zamanda, terörle mü-
cadele analistleri tarafından da 
kullanılan, istihbarat teşkilat-
larına yazılım sağlayan büyük 
bir veri analisti olan Palantir 
Technologies’in kurucu ortağı ve 
yönetim kurulu başkanıdır.

Trump hayranı ve seçim 
kampanyasının da en 

büyük finansörü  

Teknoloji yatırımcısı, yıllardır 
Donald Trump’ın en önemli des-
tekçilerinden biri ve sağcı hare-
ketlerle temasları olduğu söyle-
niyor.

Milyarder Thiel, siyasi ola-
rak eski ABD Başkanı Donald 
Trump’a yakın, onu erken terfi 
ettirdi ve Cumhuriyetçi partinin 
sağ kanadına ait. Thiel, 2016’da 
Cumhuriyet Kongresi’nde gö-
ründü – aynı yıl Trump’ın seçim 
kampanyası için 1,25 milyon do-
lar bağışladı. Başkanlık sırasın-
da, Thiel danışmanı olarak kabul 
edildi. Thiel ayrıca aşırı sağcı Alt-
Right hareketiyle de iyi ilişkiler 
sürdürüyor.

Thiel hakkında yeni 
kitap: „Silikon Vadisi’nin 

Vaftiz Babası“

Bloomberg’in teknoloji muhabiri 
Max Chafkin, bu yıl „Peter Thiel- 
Facebook, PayPal, Palantir: 
Silikon Vadisi’nin vaftiz babası 

dünyayı nasıl yönetiyor“ başlık-
lı bir Thiel biyografisi yayınladı. 
Chafkin kitabında, Thiel’in, şir-
ketleri için hükümet sözleşmele-
ri almak için Trump’ın danışmanı 
olarak konumunu nasıl kullandı-
ğını anlatıyor. CIA tarafından or-
taklaşa finanse edilen Palantir 
şirketinin, Barack Obama’nın 
başkanlığı sırasında herhangi 
bir sipariş almadığı söyleniyor. 
Trump yönetiminde Palantir’in 
bir milyar doları aşan sözleşme-
ler imzaladığı söyleniyor. Thiel’in 
servetinin Trump’ın başkanlığın-
daki dört yılda ikiye katlanarak 
beş milyar doları aştığı söyleni-
yor.

Facebook’un manipüle 
edilişi  

Yaklaşık 500 sayfada Chafkin, 
Thiel’in 2016’da Facebook’un 
sol meselelere odaklanmayı ter-
cih edeceğinden şüphelenildi-
ği için bir grup sağcı medya tem-
silcisini nasıl kurduğunu da 
anlatıyor. Mark Zuckerberg ve 

Eski Şansölye, gelecek yıl 
ABD'de teknoloji yatırımcısı 

Peter Thiel için çalışacak. Thi-
el, yıllardır Donald Trump'ın 

en önemli destekçilerinden 
biri ve sağcı hareketlerle 

temasları olduğu söyleniyor.

Kurz’un yeni patronu Peter Thiel: 
Trump hayranı ve ABD 
sağının beyni

Sheryl Sandberg ile Facebook ge-
nel merkezinde yaptıkları top-
lantıda Zuckerberg’i her şeyin 
Facebook’ta yazılabileceğine ik-
na ettiler. Bu, “Papa Trump’ı des-
tekliyor” veya “Hillary Clinton 
yasadışı yollardan IŞİD’e silah 
satıyor” gibi yalan haberlerin ya-

yınlanmasını mümkün kıldı.
Chafkin’e göre Thiel, YouTube, 
Yelp ve LinkedIn’in kurucuları-
nın yanı sıra Elon Musk’ı da içe-
ren sözde Pay-Pal-Mafya’nın ba-
şında. AirbnB, Lyft, Spotify ve 
tabii ki Facebook’un sermayesini 
artırdılar. Ve Silikon Vadisi’nde 
yasaları onlar yapıyor. Thiel’in 
ideolojisi, gücü geleneksel şir-
ketlerden yeni şirketlere ve mil-
yarderlere kaydırmak için bir 
tür aşırı liberalizm uygulamak. 
Milliyetçi bir siyasetle teknik iler-
leme takıntısını birleştiriyorlar. 
“Thiel, her zaman tam olarak na-
sıl kazanacağını bilmek gibi esra-
rengiz bir yeteneğe sahip bir viz-
yon sahibi, parlak olarak kabul 
edilir. Hayata bir satranç oyunu 
gibi bakma yeteneği var” diye ya-
zıyor Chankin.

İlk servetini PayPal 
satışı ile yaptı

Thiel i lk ser vet ini Ebay’de 
PayPal satarak yaptı. Daha son-
ra Facebook’ta 500.000 dolar ile 
ilk özel yatırımcı oldu. Bugün, 
Sebastian Kurz’un şimdi işe alın-
dığı Thiel Capital’i de içeren çeşit-
li fonları, Bitpanda (kripto ticaret 
platformu) veya Atai (biyotekno-
loji) dahil olmak üzere her türlü 

yeni girişime yatırım yapıyor.
ABD güvenlik ve yazılım şirketi 
Palantir, Peter Thiel’in en önemli 
ve tartışmalı yatırımlarından bi-
ridir. Palantir’in müşterileri ara-
sında CIA, Ulusal Güvenlik ve 
NSA bulunmaktadır. Uzmanlık, 

büyük verilerin analizidir. Eylül 
2020’nin sonunda Palantir, New 
York’ta halka açıldı. İşlemin ilk 
gününde hisse yüzde 31 arttı. 
Milyarder Thiel, yeniden on mil-
yonlarca dolar daha zengin ol-
muştu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, 
Esad hükümetinin Suriyeli sığın-
macıların geri dönüşü için af çı-
karmaya hazırlandığını aktardı.

ŞAM- Ajansın haberine göre 
Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı 
Hüseyin Mahluf, Suriyelilerin 
geri dönüşünün devlet için bir 
öncelik olduğunu belirtti.

Geri dönüşler için başta af ka-
rarnameleri olmak üzere kolay-
lıklar sağlanacağını ifade eden 
Mahluf, durumlarını halletmek 
isteyenlere izin verilmesi ve uz-
laşma dosyasının tamamlanma-
sını takip etmek için de hiçbir 
çabadan kaçınmayacaklarını di-
le getirdi.

Suriyeli bakan: “ABD ve 
Türkiye topraklarımızı işgal 

ediyor”

Hüseyin Mahluf, Suriye-Rusya 
koordinasyon bakanlık heyet-
lerinin yerinden edilmiş kişile-
rin dönüşüne ilişkin ortak top-

lantısında yaptığı konuşmada, 
Amerika Birleşik Devletleri ve 
Türkiye’nin Suriye toprakları-
nın bazı kısımlarını işgal etme-
ye devam ettiğini, zenginliğini 
ve kaynaklarını yağmaladığını 
ve yerinden edilen Suriyelilerin 
geri dönüşünü engellediğini öne 

sürdü.

“Türkiye, terör örgütlerini 
destekliyor”

Suriye’ye uygulanan yasa dı-
şı yaptırımların geri dönme ça-
balarını engellediğini kaydeden 
Mahluf’a Rusya Savunma Bakan 
Yardımcısı Gennady Cedko’nun 
da destek verdiği bildirildi.
Toplantıda konuşan Dışişleri 
ve Gurbetçiler Bakanı Dr.Faysal 
El Mikdad’ın ise “Türk reji-
mi Suriye’deki terör örgütlerini 
açıkça desteklemeye devam edi-
yor ve Haseke’de defalarca bir 
milyondan fazla vatandaşın iç-
me suyunu kesti” dediği akta-
rıldı.

Suriyelilerin geri dönüşü için kritik adım: 
Esad, af çıkarmaya hazırlanıyor!
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Türk Dermatoloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal 
Çalıkoğlu, dernekte düzen-

lediği basın toplantısında, sabun, 
temizleyici ve dezenfektanların 
kurutucu ürünler olduğunu ve tü-
ketiminden sonra mutlaka nem-
lendirici kullanılması gerektiğini 
söyledi.

Temizliğin hangi ürünle yapıldı-
ğının da önemli olduğunu vurgu-
layan Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle el temizliğimizde renk-

siz, kokusuz kalıp sabunları ter-
cih ediyoruz. Çünkü bir sabun sı-
vılaştırıldığında ya da içine renk 
ve koku katıldığında bazı kimya-
sallar eklenmiş oluyor. Bu da aler-
jik reaksiyon olma riskini artıyor. 
Renksiz, kokusuz kalıp sabunlar 
kullanır ve arkasından da ellerimi-
zi nemlendirirsek egzama gelişimi-
ni engellemiş oluruz.”

Merdiven altı ve markasız ürünler-
den kaçınılması gerektiğini vurgu-
layan Çalıkoğlu, çok pahalı ürün-
leri seçmeye gerek olmadığını, 
doktorların da kolaylıkla reçete 
edebildiği nemlendiricilerin kulla-
nılabileceğini söyledi.

Fiyatlardaki anormal yükseklik-
lerin Ticaret Bakanlığına bildirile-
bildiğini anımsatan Çalıkoğlu, “Bu 
ortamda fırsatçılığın olmaması la-
zım. Çünkü önemli olan tek payda 
olarak hepimiz için sağlığımız.” 
dedi.

Ev temizliği ve ellerin dezenfekte-
si sırasında art arda işlem yapma-
ya gerek olmadığına işaret eden 
Çalıkoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Dışarıdan geldik, çocuğumuzun 
altını değiştirdik, tuvalete gittik 
veya yemek yedik. Sonrasında el-
lerimizi önce sabunla yıkarsak ve 
eğer kalabalık bir ortamdaysak da 
üzerine dezenfektan sıkarsak bu 
yeterli olacaktır. Yani hem dezen-
fektan hem sabun hem üstüne ça-

maşır suyu gerek yok. Çamaşır su-
yu da maalesef ev temizliğinde 
bile çok sulandırılmadan kullanı-
lıyor. Direk deriyle temas ettiği için 
de çok riskli. Çamaşır suyu ciddi 
bir kimyasal ve elleri tahriş ediyor. 
Çamaşır suyunu mümkünse biraz 
sulandıralım, yoğunluğunu azal-
talım. Temizlik sırasında da içi pa-
muk eldiven kullanalım.”

Çalıkoğlu, temizlik tedbirlerin öne-
mine de dikkati çekerek, “Sağlık 
Bakanlığımızın bu yöndeki bütün 
önerilerini destekliyoruz. Bu sefer-
berlik programında elimizden ne 
gelirse yapmaya hazırız. Sadece 
deri sağlığı açısından bu uygula-
maları yaparken vatandaşlarımı-
zın çok gereksiz yere dermatoloji 
polikliniklerini ziyaret etmelerine, 
bu ortamda evlerinden çıkıp has-
taneye gitmelerine gerek olmadı-
ğını düşünüyoruz. Eğer ellerini iyi 
nemlendirebilirlerse egzama geliş-
mez, hastaneye de gitmek zorunda 
kalmazlar. Hastanelerimizi de da-
ha çok acil durumlar için kullan-
mış oluruz.” dedi.(AA)

El temizliğinde renksiz, 
kokusuz kalıp sabun 
kullanılması önerisi

Prof. Dr. Emel Erdal 
Çalıkoğlu, yeni tip 

koronavirüsten 
korunmak için elle-

rin renksiz, kokusuz 
kalıp sabunlarla 

yıkanmasını önere-
rek, "Ellerimizi nem-

lendirirsek egzama 
gelişimini de engelle-

miş oluruz." dedi.

Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

Ev partisi adı altında sığın-
macılar tarafından iki 
Avusturyalı kıza tecavüz edil-
di.

VİYANA- Avusturya’da cumar-
tesiyi pazara bağlayan gecede 
düzenlenen bir ev partisin-
de, 16 ve 17 yaşlarında iki kız 
çocuğuna, 18 yaşlarında iki 
sığınmacı tarafından tecavüz 
edildiği iddia edildi. Suriye 
uyruklu iki şüphelinin, genç 
kızları kilit altına aldığı ve on-
lara cinsel saldırıda bulundu-
ğu söyleniyor.

Polisin salı günü bildirdiğine 
göre, şüpheliler Brigittenau’da 
kiralık bir dairede kutlama 
yapmak için diğer tanıdıklar-
la bir araya geldi. Fail olduğu 
iddia edilen Suriyeli gençler, 
kutlamaya toplam dört kızı da-
vet etti ve akşam saatlerinde 
kapıyı kilitledi.

Diğer iki kız kaçmayı 
başardı

Partiye katılan dört kızdan 
ikisi kaçmayı başardı ve poli-
se haber verdi. Polis operas-
yonu pazar gecesi saat 0.30 
sıralarında gerçekleşti. Bir 
polis yayınına göre, memur-
lar geldiğinde dairenin kapısı 
açıktı. Olayda gözaltına alınan 
zanlılardan biri adliyeye sevk 
edildi.

Viyana Eyaleti Kriminal Polis 
Bürosu soruşturmayı sürdü-
rüyor. 

Avusturya’da 
sığınmacı 
tecavüzü

ADVERTORIAL



 Ocak ayı 2022 – SAYI 242      14 15          Ocak ayı 2022 – SAYI 242 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

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

BRÜKSEL- Yeni banknotla-
ra ilişkin danışma kurulu 
henüz çalışmalarına baş-

lamadan, Avrupa Parlamentosu 
(AP) üyesi Moritz Körner, Covid’e 
karşı geliştirdikleri aşı ile gün-
demde olan Türkiye kökenli bi-
lim insanları Özlem Türeci ve eşi 
Uğur Şahin’in fotoğraflarının da 
yeni kağıt paraların üzerinde yer 
almasını önerdi.

Alman Welt am Sonntag gaze-
tesine röportaj veren Körner, 
biontech aşısını geliştiren Şa-
hin ve Türeci’nin çalışmalarının 
milyonlarca hayat kurtardığını 
söyledi. Liberal eğilimli Hür De-
mokrat Parti (FDP) kökenli olan 
Körner,, bu nedenle yeni bank-
notlarda Türkiye kökenli çiftin 
fotoğrafının yer alması gerekti-
ğini belirterek, „Onların yaşamı; 
uyum, ilerleme, girişimcilik, 
bilimsel mükemmellik ve açık 
bir göç toplumunun potansiye-
li hakkında etkileyici bir öykü“ 
dedi.

Yeni banknotlarla ilgili olarak 
son sözü Avrupa vatandaşları ve 
uzmanlar kurulu söyleyecek.

Danışma Kurulu 
oluşturuldu

Euro’nun piyasaya sürülmesin-
den bu yana sadece farklı gü-
venlik özelliklerine sahip yeni 
seriler hazırlandı, ancak tasarı-
mı hiç değişmedi.

Avrupa Merkez Bankası Aralık 
başında yaptığı açıklamada, 
500 euro dışındaki Banknotların 
görsellerinin 2024’te değiştirile-
ceğini duyurmuştu. ECB Başka-
nı Christine Lagarde, yeni planı, 
„20 yıl sonra, banknotlarımızın 
görünümünü yeniden düşün-
menin ve onları her yaştan ve 
kökenden tüm Avrupalılar için 
daha tanınır hale getirmenin za-
manı geldi“ sözleriyle duyurdu.

ECB, 2024 yılına kadar, euro 
banknotlarının yeni görünümü-

ne ilişkin taslağı netleştirmek 
istiyor. Bu amaçla AB üyesi 27 
ülkedeki merkez bankalarının 
belirlediği birer uzmanın yer 
aldığı bir danışma kurulu oluş-
turuldu.

Vatandaşların katılımıyla 
nihai karar verilecek

Bu uzmanlar, „Avrupa’daki ta-
rihsel birikim, açıklık ve işbirli-
ği ruhu ile vatandaşlar arasın-
daki iletişimi içeren simgeler“ 
konusunda, toplumun nabzını 
tutacak. Elde edilen bilgiler 
ışığında olası bir tema listesi 
oluşturulacak. Yeni banknotlar 
üzerinde yer alacak temalar be-
lirlendikten sonra bir yarışma 
düzenlenecek. Yarışmanın karar 
sürecinde yine Avrupa Birliği 
(AB) vatandaşlarının katılımı 
istenecek.

ECB yönetimi, 2024 yılında yeni 
banknotların görünümüne iliş-
kin son şekli kararlaştıracak. 

Banknotların yeni görünümün 
belirlenmesi sürecinde Avrupa 
vatandaşları ve danışma komi-
tesinin öneriyi benimsemesi 
gerekiyor. Yeni banknotların ne 
zaman piyasaya sürüleceği ise 
henüz belli değil.

Avrupa Merkez Bankası 
özenli bir çalışma 

yürütecek

Bu kapsamlı sürecin, Biontech 
kurucularının gelecekte on ya 
da 50 euro’luk banknotta görüle-
ceği anlamına gelip gelmeyeceği 
tamamen farklı bir soru. Euro 
bölgesinin 342 milyondan fazla 
sakini banknotlarla ödeme yap-
tığından ve bunlar Laponya’dan 
Fransız denizaşırı bölgeleri 
Guadeloupe ve Martinique’e 
kadar geçerli olduğundan, Av-
rupa Merkez Bankası, nakit ta-
sarımında ulusal hassasiyetleri 
ihlal etmemeye veya belirli üye 
ülkeleri kayırmamaya özen gös-
termektedir. 

“Euro banknotlarına Özlem Türeci ve 
Uğur Şahin’in fotoğrafı basılsın” teklifi

Avrupa Merkez 
Bankası, Euro 
banknotlarını 
yeniden tasar-
lama sürecini 

başlattı. Avrupa 
Parlamentosu 

Milletvekili 
Moritz Körner, 

banknotlardan 
birinde Özlem 
Türeci ve Uğur 

Şahin'in resim-
lerinin yer 

almasını önerdi.

SALZBURG. Otmanlı so-
y u n d a n  ge l e n  ve  I I . 
Ab dü l h a m i t ’ i n  to r u n -

larından Daniel Hamid Kadir 
Osmanoğlu, önceki gün Rus 
kız arkadaşı Daria Lyakhova ile 

Avusturya’nın Salzburg kentinde 
nikâh masasına oturdu.
44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir 
Osmanoğlu, II. Abdülhamit‚in 
üçüncü kuşak torunu Roland 
Selim Kadir Osmanoğlu’nun oğlu.

Salzburg’un tarihi yapılarından 
Mirabel Sarayı’nda evlenen çif-
ti aile üyeleri yalnız bırakmadı. 
Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu 
nikah fotoğraflarını sosyal med-
ya hesabından paylaştı. Çifte 

çok sayıda Almanca tebrik mesa-
jı geldi. II. Abdülhamid, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 34. padişahı, 
113. İslam halifesi ve çöküş süre-
cindeki devlette mutlak hakimi-
yet sağlayan son padişahtır.

Osmanlı torunu Daniel   
Hamid Kadir Osmanoğlu, 

Avusturya’nın Salzburg 
Eyati’nde evlendi

Osmanlı torunu Rus sevgilisiyle 
Avusturya'da evlendi
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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“

ÖMER ÜRER

Dü z c e - M i l l i  E ğ i t i m 
Bakanlığına bağlı Hacı 
Hidayet Türkseven Özel 

Eğitim Uygulama Okulunda gö-
revli öğretmenler, otizmli öğren-
cilere hayvan sevgisi aşılamak 
için Evcil Hayvan Bakım Atölyesi 
kurdu.
Çocukların ilgisini gören öğret-
menler, sosyal duygusal gelişim-
lerine katkı sağlamak için ördek, 
kaz, tavşan, sülün, bıldırcın ve 
tavuk gibi kümes hayvanlarını 
anaokulu seviyesindeki öğren-
cilerin derslerine de getirmeye 
başladı. Sınıfta hayvanlarla ne-
şeli ortam oluşturan öğretmen-
ler, bu sayede ailesi ve arkadaş-
larıyla iletişim kuramayan, evcil 
hayvana dahi dokunamayan bazı 
öğrencilerde değişim yarattı.

Uygulama okulunda yaşça bü-
yük diğer otizmli öğrenciler için 
El Becerileri Atölyesi de oluştu-
ruldu. Öğretmenlerinden ahşap 
süs eşyası, dekorasyon ve ku-
maştan bebek gibi ürünleri yap-
mayı öğrenen otizmliler, sanatsal 
çalışmalarla el becerilerini geliş-
tiriyor.

„Hayvanlarla sosyal 
duygusal gelişimlerini 

tamamlıyorlar“

Okul Öncesi Öğretmeni Hatice 
Yılmaz, AA muhabirine, otizm-
li öğrencilerin tüm gelişim alan-
larını destekleyecek etkinlikler 
yaptıklarını söyledi.

Çocuklara hayvan sevgisini aşı-
lamaya çalıştıklarını anlatan 
Yılmaz, „Normalde otizmli öğren-
cilerimiz akranları ve aileleriyle 
bile göz teması kurmazken, ev-
cil hayvanlarla göz teması kurup 
etkileşime geçiyor. Hayvanlarla 
sosyal duygusal gelişimlerini ta-
mamlıyorlar.“ dedi.

Yılmaz, hayvan sevgisiyle ileti-
şim kurmayı öğrenen öğrenciler 
olduğuna işaret ederek, „Bir öğ-
rencimiz hiçbir şekilde hayvana 
dokunamazken bu tür etkinlik-
lerle şimdi dokunabilir, bağ ku-
rabilir hale geldi. Ailelere eğer 

uygun imkanları varsa evlerine 
evcil hayvan almalarını ve onun-
la vakit geçirmelerini sağlama-
larını tavsiye ediyoruz.“ diye ko-
nuştu.

„Çocukların başarma 
hazzını yaşamalarını 

istiyoruz“

Mobilya  Tasarım Atölyesi 
Öğretmeni Taner Koca da Milli 
Eğitim Bakanlığının desteğiy-
le son sistem teknolojiyle El 
Becerileri Atölyesi kurduklarını 
anlattı.

Amaçlarının çocukların başar-
ma ya da verilen görevi yerine ge-
tirebilme hazzını yaşamalarını 
sağlamak olduğunu vurgulayan 
Koca, şöyle devam etti:
„Çünkü bizim çocuklarımız bun-
ları yaşadığında bir sonraki aşa-
maya çok daha keyifli geçebi-
liyorlar. Burada verilen görevi 
yerine getirebilmenin sevincini 
yaşadıklarında gerek buradaki 
beceri gerekse akademik dersle-
rinde onlara daha büyük haz ve-
riyor. Buraya keyifle geliyorlar, 
çok seviyorlar. Aslında bir nebze 
rahatlıyorlar, motive oluyorlar, 
günlük yaşamlarıyla ilgili disip-
lin sağlıyorlar.“

Koca, önlüğünü giymeden, gü-
venlik önlemi almadan hiçbir 
otizmli öğrencinin işbaşına geç-
mediğini, o disiplini kazandıkla-
rını belirterek, öğrencilerin ürü-
nü başarılı şekilde ortaya çıkarıp 
haz duymalarına çok sevindikle-
rini dile getirdi.

Ahşapla dekorasyon ürünle-
ri yaptıklarını belirten Koca, 
„Bizim aslında bir sınırımız yok. 
Ufkumuzun geniş olduğu ka-
dar onlara vermeye çalışıyoruz. 
Takdir edersiniz ki özel eğitime 
sahip çocuklarla bu ürünleri ya-
pabiliyor olmak, bizim için de 
çok büyük başarı ve keyif.“ ifade-
lerini kullandı.

Minik otizmlilerin duygusal gelişimlerine Minik otizmlilerin duygusal gelişimlerine 
hayvan sevgisiyle katkı sağlanıyorhayvan sevgisiyle katkı sağlanıyor

Düzce'de okul bahçesinde yetiştirilen kaz ve tavşanları sınıfa 
getirerek minik otizmlilere hayvan sevgisi aşılayan öğretmenler, 

çocukların sosyal duygusal gelişimlerine katkıda 
bulunmaya çalışıyor.

© Bild: AA
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Enerji maliyetlerinde son za-
manlarda yaşanan hızlı artış, 
düşük gelirli aileleri kara kara 
düşündürürken, enerji tedarik-
çilerinden müjdeli haber geldi.

VİYANA- E-Wirtschaft (Avusturya 
Enerji) Başkanı ve Verbund patro-
nu Michael Strugl ve Gaz Isıtma 
Derneği Başkanı Peter Weinelt’in 
perşembe günü yaptığı açıklama-
ya göre, elektrik ve gaz endüstrisi, 
Noel tatillerinden Ocak ayının so-
nuna kadar kesintilerden vazgeç-
me kararı aldı.
Salgının başlarında uygulamaya 
konan söz konusu kampanyanın, 
yalnızca ödemelerini geciktirmek-
le kalmayan, aynı zamanda fatu-
ralarını da ödemekte zorlanan ev 
müşterileri için geçerli olduğu bil-
dirildi. Enerjideki son fiyat artış-

ları göz önüne alındığında Strugl, 
“Artık mesele, baskıyı hızla azalt-
maktır” dedi.
Strugl’a göre, şu anda Verbund’da 
zor durumda olduğu düşünü-
len ve bireysel çözümlerin bulun-
duğu yaklaşık 500 müşteri var. 
Weinelt, Wien Energie’de şu anda 
tüm ürünlerde taksit planı olan 
“birkaç bin hane”den söz edildi-
ğini söylüyor.

Aynı zamanda Meslek Birliği 
Başkanı, müşterilerin ödeme so-
runları yaşamaları durumunda 
en kısa sürede enerji şirketi ile ile-
tişime geçmeleri çağrısında bu-
lunuyor. Enerji sağlayıcısı zorluk 
durumlarını ne kadar erken öğre-
nirse, o kadar çabuk tepki verebi-
lir ve uygun çözümler bulabilir.
Enerji tedarikçilerine tatil gün-

lerinde elektriği kapatmamala-
rı çağrısında bulunan SPÖ Enerji 
Sözcüsü Alois Schroll, perşembe 
günü bir yayında, “Birçok insan 
artık yüksek enerji maliyetlerini 
karşılayamaz durumda. Tatillerde 

en azından bir nebze güvenliği ga-
ranti altına almak için, tedarikçi-
lerden, borcunu ödeyememiş ol-
salar dahi evlerin elektriğini ve 
doğalgazını kesmemelerini rica 
ediyorum” dedi.

Korona virüs salgınının ger-
çek olduğuna inanmayan ve 
aşı olmayı reddeden Avrupa 
kick boks şampiyonu Frederic 
Sinistra virüsten hayatını kay-
betti.

LIEGE-  Ağır sıklet dünya ve 
Avrupa kickboks şampiyonu 
olan, ‚Belçika’nın en güçlü in-
sanı‘ sıfatıyla tanınan 40 yaşın-
daki Frédéric Sinistra’nın, aylar 
boyunca Covid-19’u inkâr ettik-
ten sonra koronadan hayatını 
kaybettiği ortaya çıktı. Sıkı bir 
„Korona virüsü inkarcısı“ olan 
Sinistra, salgına inanmıyor ve 
aşı olmayı reddediyordu.

Belçika ve Hollanda medyasında 
yer alan haberlere göre, dövüş 
sporlarında dünyanın en önem-
li sporcuları arasında yer alan ve 
kickboks dalında üç kez dünya 
şampiyonu olan Sinistra, Liege 
kentindeki bir hastanede geçen 
hafta hayatını kaybetti.

„Bin kat daha güçlü 
döneceğim“

Çok sayıda Avrupa ve Belçika 
şampiyonlukları da bulunan 
Sinistra, „Covid ve korona virü-
sü“ sözcüklerini ağzına dahi al-
mıyordu. Pandeminin çok fazla 
dikkate alınmaması gerektiği-
ni savunan Belçikalı sporcu, bu 
nedenle aşı olmayı reddediyor-
du. Sinistra, yaşının ve fiziksel 
durumunun herhangi bir Covid 
belirtisine karşı kendisini koru-
yacağını öne sürüyordu.

Belçikalı kickboksçu, kasım ayı 
sonunda korona virüsüne ya-
kalandı. Bu nedenle 4 Aralık’ta 
Fansa’nın Nimes kentinde 
Fabrice Aurieng ile yapacağı kar-
şılaşma iptal edildi. Antrenörü 
Osman Yeğin’in „Hastaneye yat-
mazsan seni çalıştırmam“ teh-
didi üzerine Sinistra tedaviyi 
kabul etti. Liege kentindeki bir 
hastanede tedavi altına alınan 

Sinistra, sosyal medya hesabın-
dan, virüs nedeniyle ciğerlerinin 
olumsuz etkilendiğini belirte-
rek, „Ama daha güçlü dönece-
ğim“ mesajını paylaştı. Ancak 
doktorların uyarısında rağmen 
Belçikalı sporcu tedaviye evinde 
devam etmek istedi.

Eşi her şeyi reddetti: 
“Covid’den ölmedi!”

Evinde oksijen tüpüne bağlanan 
Frédéric Sinistra, 13 Aralık’ta 
Facebook hesabına, „Desteğiniz 
için teşekkürler. Olması gerek-
tiği gibi evde iyileşiyorum. Bin 
kat daha güçlü döneceğim“ diye 
yazdı. Belçikalı sporcu, bu me-
sajın ardından 16 Aralık’ta solu-
num yetmezliği nedeniyle haya-
tını kaybetti.

Sinistra’nın Instagram hesabın-
dan bir mesaj paylaşan eşi ise, 
kocasının Covid yüzünden ölme-
diğini savunarak, „Başına gelen-
lerin korku yaymak ve aşıyı zor-
lamak için kullanılmasını asla 
kabul etmezdi“ dedi.

Elektrik-gaz kesintileri askıya alındı!

Aşı karşıtıydı…“Belçika’nın en güçlü 
insanı“ inkâr ettiği koronadan öldü

VİYANA- Noel ve yılba-
şı sonrası Omikron’a kar-
şı verilen savaş tam gaz 

sürüyor. Federal hükümet, eya-
let yöneticileri ve ülke çapında 
uzmanlardan oluşan Covid Kriz 
Koordinasyonu’nun (Gecko) per-
şembe sabahı gerçekleştirdiği 
toplantı sonrası belirlenen yeni 
kurallar ve önlemler kamuoyuna 
açıklandı.    

Başbakan Karl Nehammer, yeni 
kuralları „Yeni bir sokağa çıkma 
yasağına karşı birlikte savaşalım“ 
sözleriyle duyurdu. Hükümetin 
“sokağa çıkma yasağı” uygulamak 
istemediği aksine bir dizi önlem-
le bunu engellemek istediği açık-
landı. Nehammer, yaptırımların 
sıkılaştırılacağı, hatta önlemlere 
uymayan firmaların kapanma ris-
kiyle karşı karşıya kalacağı uyarı-
sında bulundu.

Üç aşı karantinadan 
muaf tutuyor  

Açıklanan yeni önlemlere göre, 
üç kez aşılanmış kişilerin gelecek-
te karantinaya girmeleri gerek-
meyecek. Korona ile mücadelede 

aşının önemine bir kez daha vur-
gu yapan yetkililer, herkesi aşı ol-
maya çağırdı. Nehammer de “Aşı 
olmak çok önemlidir. Her doz an-
lamlıdır ve hastanede kalma ris-
kini azaltır” sözleriyle aşı çağrısı-
nı yineledi.

Bugün itibariyle alınan 
yeni önlemler ve uyul-
ması gereken kurallar 

ise şöyle:

1 Şubat itibariyle Grüner Pass’ın 
geçerliliği 9 aydan 6 aya düşürü-
lecek.

Kontroller ve cezalar sıkılaştırıldı. 
Önümüzdeki haftadan itibaren 2G 
kontrollerinde keskin bir artış ola-
cak. 11 Ocak’tan itibaren peraken-
delere de etkileşim noktalarında 
(örn. girişte veya en geç ödeme ya-
pılırken) kontrol yükümlülüğü ge-
lecek. Kurallara uymayan firmalar 
kapanma riskiyle karşı karşıya ka-
lacak.

Gastronomide kapanma saati 
22.00 olarak kalmaya devam ede-
cek.
3 Şubat’tan itibaren cezalarda ar-

tış yaşanacak, Covid önlemlerinin 
ağır ihlali durumunda geçici giriş 
yasakları uygulanacak.

8 Ocak’tan itibaren karantina dü-
zenlemelerinde yeni kurallar ge-
çerli olacak. Gelecekte artık bir K1 
veya K2 olmayacak, sadece bir ir-
tibat kişisi olacak. Ayrıca 3 doz aşı 
yaptıran veya FFP2 maskesi takı-
lı olanlar artık irtibat kişisi sayıl-
mayacak. Bu, henüz güçlendirici 
doz almayan çocuklar için de ge-
çerli olacak.

Testi pozitif çıkan kişiler 5. gün-
den itibaren test yaptırabilecek.

FFP2 maskesi, örneğin yaya böl-
geleri, kuyruklar, grup toplantıla-
rı vb. gibi 2 metrelik bir mesafenin 
mümkün olmadığı dış mekanlar-
da da zorunlu olacak. Ancak part-
nerler ve çocuklar gibi en yakın 
akrabalar istisna tutulacak.

Home Office’in mümkün olan her 
yerde istisna değil, kural haline 
gelmesi gerektiği ise özellikle di-
le getirildi.

Omikron’a karşı kurallar sıkılaştırıldı:
 Karantina yok, sıkı kontroller var!

Avusturya hükümeti, Omikron varyantına karşı verdiği mücadeleye katı kurallarla devam ediyor. 
Bugün yapılan toplantıdan karantina kararı çıkmadı, ancak kurallar ve kontroller daha da 

sıkılaştırıldı.

Avusturya’da korkunç traje-
di! Ailesinin evde yalnız bırak-
tığı iki yaşındaki çocuk evinin 
önünde ölü bulundu.

MÜHLVİERTEL- Urfahr-Um-
gebung bölgesinde perşembe 
gecesi yaşanan trajik olayda, 
iki yaşında bir bebek, anne ba-
basının evinin önünde donarak 
öldü. Küçük bebeğin o akşam 
fark edilmeden evden çıktığı ve 
muhtemelen komşuda olan an-
ne-babasını aradığı söyleniyor.

İddiaya göre, bebek evde yal-
nızdı, bebek telsizi kullanılı-
yordu ama çalışmıyordu, bu 
nedenle evden çıktığı fark 
edilmedi. Minik bebek, eksi 
on derece soğukta sadece pija-
mayla saatlerce dışarıda kaldı. 
Sabahın erken saatlerinde be-
beklerinin yokluğunu fark eden 
aile, onu dışarıda donmuş hal-
de buldu. Anında olay yerine 
gelen ambulans ekipleri acil 
müdahalede bulundu, ancak 
hipotermi geçiren minik bebek 
kurtarılamadı.

Pes dedirten ihmalkârlık!
İki yaşında bebek evinin önünde donarak öldü!

©
 Bild: Sym

bolbild
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CORONA ZAMANINDA EBEVEYNLER (ANNE-BABALAR)  
İ Çİ N SAĜLIK Bİ LGİ LENDİ RME SEMİ NERİ  

Ebeveynler için ücretsiz online-atölyesinden COVID-19- aşısı 
hakkında İ LK ELDEN GÜVENİ LİR yanıtlar.  

 Anne veya baba olarak aş ı konusunu nasıl deĝerlendireceĝinizi 
bilmiyorsunuz? 

 Aş ı hakkında çok şey duydunuz ve ş imdi söylentilerin doĝru 
olup olmadıĝını bilmek istiyorsunuz? 

 Kuşku ve sorularınız var ve doĝrudan bir hekimden 
yanıtlanmasını istiyorsunuz? 

Genç ve kendilerini işine adamış hekimlerden oluşan bir 
ekip sorularınızı yanıtlıyor ve aşı reaksiyonları ve olası yan etkileri hakkında kendi 
deneyimlerini sizinle paylaşıyor! 

Seminerler : 

 Her online seminer yaklaş ık 1 saat sürüyor. 
 Bir bayan veya bay hekimden yönetiliyor.  
 Türkçe, Arapça, Bosnaca-Sırpça-Hırvatça dilleri için ayrı randevular var.  
 Herkese söz hakkı gelebilmesi için en fazla 30 kiş i katılabiliyor. 
 Randevulara tek olarak veya bir sınıfın/okulun ebeveyn grubu olarak 

başvurabilirsiniz.  

Başvurular aşaĝıdaki zaman dilimleri için derhal mümkün!

Pazartesiden cumaya kadar  
16:30 –20:00 arasında her gün için 3 
randevu 

Cumartesileri ve tatil günleri 
10:00 – 12:15 ve 
14:00 – 17:30 saatleri arasında her 
gün için 5 randevu 

Sadece bu numarayı arayın: 01 317 39 29 112 (hafta için 8-18 saatleri arası) 

veya wig-workshop@gmx.at adresine E-posta gönderin. 

Dostça selamlarımızla: 

e tAAuuss  eerrsstteerr  HHaanndd

İtiraf edin! Yeni anne olmuş Y 
kuşağı kendini sosyal med-
yada Berkecan’ın annesi diye 

tanıtmıyor mu artık? Bebeğin ilk 
adımlarını atmasından okuldaki 
ilk gününe çocukların hayatıyla il-
gili önemli-önemsiz her şeyi pay-
laşmak git gide artan bir alışkan-
lık haline geldi. Peki like üstüne 
like alan bu paylaşımlar sizce gö-
ründüğü kadar zararsız mı? Yoksa 
çocuğa zarar mı veriyor?

Bebeğinizin size göre en tat-
lı, en özel halini paylaşırken aca-
ba bebeğinizin önümüzdeki 10 yıl 
boyunca o fotoğrafı internette gör-
mek isteyeceğinden emin misiniz? 
Michigan Üniverstitesi Pediatri 
bölümünde araştırma yapan bi-
lim insanı Sarah Clark’ın çalış-
malarından çıkardığı yorum şöy-
le: Çocuklar kendi sosyal medya 
hesaplarını kullanacak olgunlu-
ğa erişene kadar birçoğu aileleri 
tarafından yaratılan dijital kim-
likleri çoktan üzerine geçirmiş 
oluyor. Bir düşünün, sizden önce 
sizin Facebook profilinizi başkası 
oluşturuyor.  Nasıl hissederdiniz? 
Sizce bu adil mi?

Belki de bebeğiniz, büyüdü-
ğünde sizin onun adına paylaştı-
ğınız, onun özel anlarını okul ar-
kadaşlarının, sevgilisinin ya da 
patronunun görmesini istemeye-
cek. Michigan Üniversitesi’nde, 
0-4 yaş arası çocuk sahibi aileler-

le yapılan bir anketin sonuçlarını 
paylaşıyorum: Ailelerden yüzde 
28’i çocuklarının nasıl uyuduğu-
nu, yüzde 26’sı nasıl yemek ye-
diklerini paylaşıyor. Yüzde 19’u da 
diğer ailelerle çocukları nasıl di-
sipline edeceklerine dair fikir alış-
verişi yapıyor.

SOSYAL MEDYADA 
PAYLAŞTIĞINIZ 
FOTOĞRAFLAR 
GÜVENDE Mİ?

Bir de işin güvenlik boyutu var ta-
bi. Aileler çocuklarının her anını 
ve aile hayatını paylaşırken fotoğ-
rafı paylaştıkları yer, zaman gi-
bi detaylar da ifşa oluyor. Bu da 
gerçek hayatta çocuğu risk altın-
da bırakacak bir faktör. ABD’de 
ailelerin yüzde 68’i bu fotoğrafla-
rı paylaşırken bir yandan başkala-
rının fotoğrafları paylaşıp, kayde-
deceği konusunda endişeleniyor.

AİLE ÇOCUĞUN 
GİZLİLİĞİNİ KORUMAK 

ZORUNDA

Uzman Psikolog Vesile Çetin 
Kazak, ailelerin sosyal med-
ya kullanımı ile ilgili oluşabile-
cek sıkıntıları şöyle dile getirdi: 
“Çocuk küçük olduğu için sü-
recin farkında olmuyorlar. Bu 
noktada ailenin çocuğun gizli-

liğini korumak gibi sorumlukla-
rı var. Ben, sosyal medyada ço-
cuklarının her anını paylaşan 
ailelerin çocuk ihmali yaptığını 
düşünüyorum. Bu durum istis-
mara kadar gidebilir. Pedofilik 
emelleri olan kişiler çocukların 
fotoğraflarını bu amaçla kulla-
nabilir. Anne baba istemeden 
de olsa buna yol açmış olur. Hiç 
mi paylaşmamalıyız diye sorar-
sanız tabi ki de çocuklarıyla ge-
çirdikleri anları paylaşabilir-
ler ama kontrollü ve güvenliği 
sağlamış şekilde paylaşmalılar. 
Facebook’ta gizlilik ayarları 
var. Orada sadece arkadaşları-
nı, güvendikleri kişileri seçerek 
bu fotoğrafları paylaşmaları ço-
cukların güvenliği için çok daha 
doğru bir yol olur.

ERGENLİK DÖNEMİNDE 
SIKINTI BAŞLIYOR

Çocuk küçükken durumu çok net 
anlayamıyor ama ergenlik döne-
mine girince bedenin mahrem ol-
duğunu güçlü şekilde hissediyor. 
Onun izni olmadan paylaşılan es-
ki fotoğraflarının arkadaşları tara-
fından görülmesi kendini değersiz 
hissetmesine ve arkadaşları ara-
sında küçük düştüğünü düşün-
mesine neden olabilir.

Ayrıca çevreye kızmanın öte-
sinde ailesine kızabilir. Ergenin 
en temel problemi birey olmak-
tır. Ailesiyle çatışma yaşayabi-
lir çünkü ondan izinsiz fotoğ-
raflarının paylaşılmış olmasını 
mahremiyet alanına bir saldırı 
olarak görür. Nasıl çocuklar kü-
çükken, ona mahrem alanlarına 
kimsenin dokunmaması gerek-
tiğini öğretiyorsak, ebeveynin 
de çocuğun mahremiyet alanı-
nı koruması en önemli görevle-
rindendir.

Çocuğunuzun 
her anını  sosyal 

medyada 
paylaşmak 

zorunda mısınız?
Sosyal medyada çocuklarının yediğinden 

içtiğine her anını paylaşan anne ve babalar 
dünya çapında yeni bir kelime yarattı: 
“Sharenting” Çocuklar hakkında ‘çok 

fazla’ bilgi paylaşmakla bağdaştırılan bu 
kelime henüz Türkçe’ye girmese de, benzer 
davranışlar çoktan hayatımıza girdi bile. 

Çocuk istismarı ve ihmali söz konusu. 

ADVERTORIAL
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Almanya Dışişleri Bakanı 
Annalena Baerbock’un eşi 
Daniel Holefleisch’ın, eşinin 
hükümette görev almasının ar-
dından DHL grubundaki işin-
den ayrıldığı açıklandı.

BERLIN-  Federal Almanya 
Dışişleri Bakanı Annalena 
B a e r b o c k’ u n  e ş i  D a n i e l 
Holefleisch’in kurye, paket ve lo-
jistik şirketi Dalsey, Hillblom & 
Lynn (DHL) grubundaki görevin-
d e n  ay r ı l d ığ ı  b i l d i r i l d i . 
Holefleisch, DHL bünyesindeki 
Alman Posta  İdares i ’nde 
(Deutsche Post) lobici olarak gö-
rev yapıyordu.

Şirket sözcüsü de haberi doğru-
ladı. Sözcü, Bunte dergisine yap-
tığı açıklamada “Holefleisch’ın 
Temmuz 2021’den bu yana DHL 
grubundaki Deutsche Post’ta ça-
lışmadığını” söyledi.

Eşinin siyasi kariyerine 
büyük destek

Yeşiller partili Dışişleri Bakanı 
A n n a l e n a  B a e r b o c k ,  2 6 
Eylül’deki genel seçimler önce-
sinde hükümet içinde görev al-
ması halinde “eşinin DHL’deki 
görevini sürdüremeyeceğini” 
söylemişti. Holefleisch, eşinin 
siyasi kariyerine başından be-
ri destek veren tavrıyla biliniyor.

Baerbock, “Sabah erkenden ev-
den çıkıyor, gece yarısı dönüyo-
rum. Eşim çocukları yuva ve oku-

la götürüp getiriyor, beslenme 
çantalarını hazırlıyor ve ev ödev-
leriyle ilgileniyor” diye konuş-
muştu. Çiftin iki kızı var.

© Bild: APA/BARBARA GINDL (Symbolfoto)

Alman Dışişleri Bakanı’na eş desteği: 
Çocuklara bakmak için işini bıraktı

Barcelona'da yeni Messi ola-
rak adlandırılan Yusuf Demir'e 
kötü haber geldi. İspanyol ba-
sınında, Rapid Wien'den kira-
lık olarak Barcelona'da forma 
giyen Yusuf Demir'in takım-
dan ayrılacağı öne sürüldü.

BARCELONA- Barcelona’da 
büyük umutlarla transfer edi-
len Yusuf Demir için ayrılık 
çanları çalıyor. Messi’nin ayrı-
lığı sonrası taraftarların „Yeni 
Messi“ olarak adlandırdığı 
Türk yıldız takımdan ayrılabi-
lir. Sezon başında 10 milyon 
Euro karşılığında kiralık ola-
rak Barcelona’ya katılan genç 
oyuncu İspanyol basınının 
iddiasına göre kadroda düşü-
nülmüyor.
İspanyol Gazetesi Sport’ta 
yer alan haberlere göre; 
Barcelona’da 10 maçta forma 
giymesi durumunda satın al-
mak opsiyonu devreye girecek 
genç futbolcunun şu ana ka-
dar toplam 9 maçta süre aldığı 
aktarılırken, genç futbolcu-
nun peşinde Alman ekipleri-

nin bulunduğu belirtildi.
La Liga’da şu an 8. sırada yer 
alan ve sıkıntılı günler geçiren 
Barcelona’nın yapacağı yeni 
transfer için kadroda boşluk-
lar açmak istediği ve Yusuf 
Demir’in de opsiyonunu kul-
lanmayıp, genç yıldızın istedi-
ği kulüplerle görüşmesine izin 
vereceği kaydedildi. Medyada 
yer alan haberlerde; genç fut-
bolcunun, sıradaki durağının 
Borussia Dortmund, Eintracht 
Frankfurt ve Bayer Leverkusen 
gibi ekipler olabileceği akta-
rıldı.
Öte yandan Yusuf Demir’in 
temsilcisinin ise çıkan haber-
ler karşısında şimdilik yorum 
yapmadığı ifade edildi.

Rüya bitti mi? Barcelona’da 
Yusuf Demir’e yol göründü
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Avusturya Eğitim, Sanat ve 
Kültür Bakanlığı tarafın-
dan, ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tav-
siye edilen resimli büyük söz-
lük, 2022/23 eğitim dönemi için 
de ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin artırılması 
amacıyla okullarda okutuluyor ve-
ya özel siparişler ile evlerde aile içi 
eğitimlerde kullanılıyor. Uyuma 
teşvik eden bir kitap projesi olarak 
bu sözlük, 2010 yılından bu yana 
Türkiye göçmeni çocuklarımızı 
eğlenceli bir atmosferde Almanca 
diline yakınlaştırıyor. Eğlenceli ve 
rengarenk çizimlerle vücudumuz, 
ailemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-

yatta ihtiyacımız olan kelimeleri 
sunan bu sözlükten hem çocuklar 
faydalanabilir hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime bulmak 
da mümkün. 46 sayfalık bu resim-
li büyük sözlük okullardan, öğret-
menlerden ve kitapçılardan sipa-
riş edilebilir.
Neue Welt Verlag yayınevi ve Yeni 
Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Birol Kılıç resimli büyük sözlük 
hakkında şunları ifade etti: “Bu 
resimli kitap ile çocuklarımız ikin-
ci okul yılından itibaren günlük 
hayatlarına egemen olan bu iki 
dili, sadece okullarda değil, evde 
de aileleriyle birlikte oyun atmos-

feri içinde öğrenme ve geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün 
ilk baskısının ardından, her sayı-
sında geliştirilmiş ve iyileştirilmiş 
haliyle yedinci baskısını sizlere 
sunmaktan ve özellikle Avusturya 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı dile getirebiliriz. 
Dili bilmek, aynı zamanda vatan-
daşlık görevlerini anlayabilmek ve 
bu ülkede yaşayan diğer insanla-
rı anlamak için gereklidir. Bunun 
yanında güzel Türkçe dilimizi te-

melden daha iyi öğreneceğiz. Tüm 
sözlüğümüzde var olan kelimeleri 
iki dil halleri ile ezbere öğrenenle-
re de ödüllerimiz olacak. Bu söz-
lük içinden seçtiğimiz elli keli-
meyi bir jüri karşısında bilenlere 
500 ile 1000 avro arasında mad-
di ve tatil çekleri şeklinde ödül-
lerimiz olacak. Bu yarışmaya yer-
li Avusturya asıllı çocuklarımız da 
katılabilir. Önümüzdeki dönemde 
yarışmamızı bir kampanya ile du-
yuracağız.”

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan 2022´de resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
8. Baskı

Neue Welt Verlag yayınevinin geliştirdiği eser, Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştiriyor. 
Büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş yedinci baskısı 10 
bin baskı ile 2022 ay başında piyasaya sürüldü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip 

tavsiye ettiği kitaplar listesine 2010 yılından bu yana giren resimli sözlük için siparişler gel-
meye başladı. Kitap hem okullardan hem de tüm kitapçılardan sipariş edilebilir. Sözlük 2010 

yılından bu yana 110.000 adet satılmış durumda.

Das große

Österreichisches Deutsch–Türkisch
Das große

Österreichisches Deutsch Türkisch

Das große

Österreichisches Deutsch–Türkisch
Das große

Österreichisches Deutsch–Türkisch

8.
Au�age

Baskı

der Tee
çay

die Milch
süt

die Zahnbürste

diş fırçası

das Gebäck
ekmek

Empfohlen und als geeignet erklärt vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Das Unterrichtsmittel „Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch BNR 155.907, Geschäftszahl: 

BMBWF-GZ 5.000.0027.2011 wird antragsgemäß in der vorliegenden Fassung gemäß § 14 Abs. 2 und 5 des 

Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unter-

richtsgebrauch für die 2. – 4. Schulstufe an Volksschulen im Unterrichtsgegenstand Deutsch, Lesen, Schreiben 

(Deutsch als Zweitsprache) und Muttersprachlicher Unterricht Türkisch geeignet erklärt. 

der Briefträger

postacı

der Fleischhauer

kasap

Mit über 777 Wörtern!

der Spatz

serçe

schauen
bakmak das Mädchen

kız çocuk

der Bub
erkek çocuk

der Hund

köpek

Herausgeber: Birol Kılıç  /  Gestaltung: Elena & Peter Kratzer

lustig
komik

Großformatige Doppelseiten, witzige Illustrationen und spannende Themen 
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VİYANA. Viyana güzel bir 
şehir ve Viyana Eyaleti 
yönetimi  ise  Türkiye göç-

menlerine büyük olanaklar su-
nuyor.  Otuz üç yıldır yaz kış 
demeden neredeyse her gün he-
yecanla geldiği ve müşterileri-
ne güler yüzlü hizmeti, temiz ve 
sağlam malları ile dikkat çeken 
Akdeniz adlı dükkânın kapısın-
da kocaman,“ Kapatıyoruz” diye 
yazıyor.  Sahibi ve kurucusu  gü-
ler yüzlü İsmail Çakır adlı 54 ya-
şında ki örnek esnaf dükkânın 
içinde son ürünlerini indirim-
li ve uygun fiyatlar ile müşteri-
lerine satıyor. Yanında hanımı 
var tesadüfen. O da güler yüzlü.  
Hanımına, “33 yıl nasıl dayandı-
nız İsmail beye. Beyinizin bu ça-
lışma temposuna“ diye soruyo-

ruz. Hanımı kısa ve öz gülerek 
esprili bir şekilde cevap veriyor: 
“35 yıldır dayanıyorum. 35 yıldır 
evliyiz. O hep öyle.”

„İyi ve dürüst esnaf 
özletir ama kötü esnaf 

unutulmaz“

Viyana’da yıllar içinde yüzlerce 
esnaf ile tanışıyoruz. Sohbet edi-
yoruz ve kamu adına izliyoruz. 
İçlerinde asık suratlı, yarı cahil-
liğini görmeden kendini beğen-
miş, devlete vergi vermeyen, rüş-
vetçi ve karaborsacı ve  malları 
yüksek fiyata, hatta çöp malları 
çöplükten toplayıp rakibini vur-
mak için gelip tezgahında yarı fi-
yatına satan arsız sözde esnaflık 
ama özünde şeytanlık yapan in-

sanlar az değil. O yüzden herkese 
dürüst ve temiz esnaf  demek zor. 
“ İyi  ve dürüst esnaf özletir ama 
kötü esnaf unutulmaz.“ demiş 
atalarımız. Doğru söylemişler.

Bu manada 33 yıldır Viyana’da 
temiz, güvenilir olarak tanınan 
‘AKDENİZ’ adlı Türk ürünleri sa-
tan dükkânın sahibi dürüst esnaf 
İsmail Çakır’a soruyoruz: „Niye 
dükkânı bu kadar yıldan sonra 
kapatıyorsunuz ?“

İsmail  Çakır ise çok basit  ve an-
laşılır bir şekilde lafı dolandır-
madan Yeni Vatan Gazetesine 
duygularını şöyle ifade ediyor: 
“ Artık yoruldum.  Kimseye bor-
cum yok.  İki erkek evladım işin 
başına geçmedi ve ilgi alanla-

rı farklı. Saygı duymak zorunda-
yım. İkisi de meslek sahibi oldu 
çalışıyorlar ve ayakları üzerinde 
duruyorlar.
Biraz dinlenmem gerekiyor. 
Kolay değil  33 yıl gece gündüz, 
yaz kış, sonbahar ilkbahar hep 
buradaydım. Aralıksız. Başlarda 
ortağım vardı. O Türkiye’ye ke-
sin dönüş yaptı. Şu anda benim 
için müşteri ve dostlarımdan ay-
rılmak çok zor. Abartmıyorum 
gelip ağlayan otuz yıllık müşte-
rilerim var. Kendi, çocuğu ve to-
runu gelmiş.  Evlerine hep bizim 
dükkândan Türkiye’den getir-
diğimiz her türlü başta mutfak 
eşyalarını ve diğer  ürünleri  al-
mışlar. Anıları var. Biz köprü ol-
muşuz. Düşünsenize  otuz yıl ön-
ce yeni çıkan ilk Türk filmlerini,  
başta Kemal Sunal filmlerini içe-
ren Beta Videolarını burada satı-
yorduk. Başta kaset daha sonra 
CD veya evin için çay, bardak eve 
ne lazım ise A’dan Z’ye ilk  bizden 
almışlar. İyi fiyat ve kaliteli ürün 
ve hep güler yüz ile. Ben müşteri-
lerimi seviyorum. Onlara bir çey-
rek asırdan fazla hizmet etmek 
benim için bir onurdu. Onları 
ben de çok  özleyeceğim. Tekrar 
tekrar teşekkür ederim.”

16. Viyana Brunnenmark 
pazarı ve çevresinde 

Türk esnaf ve pazarcılar 
dönemi kapanıyor 

Dükkânı yıllar önce emlak ola-
rak da satın alan ve şu anda  
Avusturya asıllı  bir yatırımcı-
ya satan İsmail Çakır 54 yaşında 
ve 33 yıl aynı yerde “AKDENİZ” 
adlı dükkânı işletmesi aslında 
Türkler ‘in Viyana’da hikâyesinin 
önemli bir parçası olması açısın-
dan değerli.

16. Viyana Brunnermarkt ve 
Yppenplazt’dan Türk esnafları ve 
pazarcıları şu anda yerlerini ol-
dukça yüksek hava parası veren  
Suriye ve Filistin asıllı mülteci 
Arap asıllı vatandaşlara satıyor-
lar ve Türk izleri yavaş yavaş bu 

Güle güle örnek esnaf İsmail Çakır

sokaklardan son beş ile altı yıl-
da yükselerek siliniyor ve aslın-
da bir dönem aslında kapanıyor. 
“Küçük İstanbul” diye anılan bu 
yer on yıl için “Küçük Halep” di-
ye anılacak belki.

Hem de 16. Viyana Belediyesi’nin 
son yirmi yılda yaptığı büyük ya-
tırımlar ortamın 2021’de güzelleş-
mesi ve değerinin en fazla arttığı 
kısa en iyi zamanında.

Türkiye göçmenlerinin küçük 
dükkânları tam kurumsallaşa-
madan yok olmaları aslında üzü-
cü bir gelişme. Niye bu dükkanla-
rın elli veya yüz yıllık Türk asıllı 
insanların baba, evlat üzerinden 
gelen bir devamlılıkla devam et-
tirilmemesinin çeşitli nedenleri 
var. Bir tane değil.

İşte AKDENİZ adlı marketi gönül-
lerde taht kuran  İsmail Çakır bu 
anlamda bu Viyana’da ki Türkiye 
göçmenlerinin tarihine tanıklık 
etmesi açısından  önemli bir ki-
şilik.

Çakır Viyana’ya geldiğinde 
10. Viyana’da 1975 yıllarında 
ilk kurulan Türk marketi olan 
Pamukkale’de bu işi yardımcı iş-
çi olarak öğrenmiş. Birçok kez el 
değiştiren Pamukkale bir zaman-
lar Viyana’da Türkiye göçmenle-
rin 1975 ile 1990 yıllarında  göz-
bebeği ilk Türk marketlerinden. 
Hala devam etmesi aslında çok 
önemli.

Akdeniz marketi aslında 
son orijinal Türk marke-

tiolması nedeni ile 
kendisini özletecek

Bu manada Viyana’da otantik ve 
hala Türkiye göçmenlerinin 1970 
yıllarında ki anılarını akla geti-
ren Akdeniz marketi aslında son 
orijinal Türk marketi olması ne-

deni ile kendisini özletecek.

Birçok Avusturya müşterisi de 
olmasının yanında başta Sırp, 
Hırvat, Arnavut, Çinli ve bin bir 
türlü milletten müşterisi olan 
Akdeniz market aslında güler yü-
zü, dürüstlüğü, sabrı ve fiyat ka-
lite oranları aslında Türkler ‘in  
Viyana’da gerçek gönüllü gerçek 
bir büyükelçisi. Hem de hiçbir şe-
kilde devletten maaş ve  makam 
peşinde olmadan,  o kendini ken-
di vatanı Türkiye’nin ve Türkiye 
göçmenlerinin  Viyana’da temiz, 
sakin, dürüst ve içten en iyi tem-
sil etmek için elinden geleni ya-
pan Avusturyalı bir Türk.

Yeni Vatan Gazetesi’ nin 1999 yı-
lında kurulduğundan bu yana 
dağıtım noktalarından biri olan 
Akdeniz Market’ inin vefakâr es-
nafı İsmail Çakır, Türk esnafla-
rına ne tavsiye edersin sorusu-
na şöyle cevapladı : “ Herkese 

ilk başta tekrar teşekkür ederim. 
Yeni Vatan Gazetesi’ nin 1999 yı-
lından bu yana okuyorum, yarar-
lanıyorum ve zevkle müşterileri-
mize dağıttık  ve emeklerinizden 
dolayı  Yeni Vatan Gazetesi ve 
tüm emekçilerine  teşekkür ede-
rim. Esnaflarımıza tavsiyem 
dürüstlükten ayrılmasınlar. 
Düsturum, dürüstlüktür diye işe 
başlasınlar. Herkes dükkân aça-
bilir. Uzun süreli ekmek para-
sı yemesi ancak dürüst hizmet, 
disiplinli çalışma, patron de-
ğil işçi gibi kendi dükkânında 
çalışma,  azim ve sabırla olur. 
Toptancıların parasını hemen 
verelim.  Müşterilere her zaman 
güler güz ve samimi yaklaşalım. 
Dükkân hak kapısıdır. Müşteriler 
ise başımızın tacıdır.  Tekrar tüm 
müşterimize sevgi ve saygıları-
mı sunarım. Herkese en sağlık, 
esenlik ve mutluluklar dilerim.” 

Birol Kilic, www.yenivatan.at

"İyi  ve dürüst esnaf özletir ama kötü esnaf unuttulmaz." demiş atalarımız. Doğru söylemişler. Viyana'dan iyi bir esnaf geçti. Gözlemlerimiz.
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VİYANA- Viyana merkez-
li değişik süreli yayın-
lar yanında son yirmi yıl-

da Almanca bilimsel eserler de 
yayımlayan “Neue Welt Verlag” 
adlı yayınevinin katkısı ve son 
olarak önemli bilim insanları ta-
rafından kaleme alınan çeşitli 
bilimsel metinlerden oluşan, ta-
rihte 1921 yılına kadar 1000 yıl 
“Batı Macaristan” olarak bilinen 
ve son yüz yıldır 1. Dünya sava-
şı sonrası büyük tartışmalar ile 
Avusturya’da kalan Burgenland 
Eyaleti hakkında  “100 yıl 
Burgenland: Uluslararası Sınır 
Bölgesinin Hikâyesi” kitabının 
tanıtım ve sempozyumu düzen-
lendi.

Önemli bilim insanları ve Avrupa 
Gazeteciler Cemiyeti’nin Onursal 
Başkanı tecrübeli gazeteci Otmar 
Lahodynskz’in de 1989-2021 ara-
sı dönemi kaleme aldığı eserin 
tanıtım toplantısı, Viyana’nın 
ünlü basın kulübü Presseclub 
Concordia’da gerçekleştirildi.

Toplantının moderatörlüğünü kı-
sa adı NZZ olarak bilinen, güve-
nilir gazetecilik alanında kaliteli 
gazeteciliğin tepe noktası sayılan 
İsviçreli Neue Zürcher Zeitung’un 
Macaristan, Slovakya, Çekya, 
Avusturya ve Polonya’dan ve 
merkezi Viyana’daki bürosundan 
sorumlu temsilcisi gazeteci Dr. 
Ivo Mijnssen yaptı. Mijnssen’in 
sempozyumu tatlı sert ve esprili 
soruları ile yönetmesi toplantıya 
ayrı bir renk kattı.

Toplantıya, Avusturya’nın 1995 
yılında AB’ye tam üye olmasıy-
la ilk AB Komiseri olan tecrübe-
li ve güvenilir siyasetçi Dr. Franz 
Fischler katılarak Burgenland, 
AB ve Avusturya ilişkileri konu-
sunda eleştirel ve yapıcı önemli 
detay bilgiler verdi.

Birbirinden değerli çok sayıda 
bilim insanı ve gazetecinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen eserin 
tanıtım toplantısı ve sempoz-

yumun sonunda, kitabın yayın-
lanmasında büyük emek vere-
rek yayınlamasının mimarı olan 
ve Avusturya Bilim Dünyası’na 
bugüne kadar çok değerli 
Almanca eserleri sessizce yük-
sek kalitede kazandıran Neue 
Welt Verlag adlı Yayınevi Sahibi 
Yüksek Mühendis Birol Kılıç’a,  
Avusturya Bilim Akademisi 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Arno Suppan adına, şahsi ka-
rarı, takdiri ve imzası  ile  üstün 
hizmet ve çalışmalarından ötü-
rü “Takdirname Belgesi” takdim 
edilmesinin, toplantıya katılan-
lar tarafından ayakta alkışlan-
ması dikkat çekti.

“Bir Türk olarak bilime 
ve yayıncılık dünyasına 

değer katan eserler 
vermek” 

Avusturya Bilim Akademisi 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Arnold Suppan tarafından im-
zalanıp takdim edilen teşekkür 
ve takdirname belgesinde, Neue 
Welt Verlag tarafından yayım-
lanan Avusturya’nın 9 eyaletin-
den biri olan Burgenland’ın ta-
rihi ve bugünü ile ilgili “100 yıl 
Burgenland:Uluslararası Sınır 
Bölgesinin Hikâyesi” adlı esere 

övgüde bulunulması da dikkat 
çekti.

Birol Kılıç’ın bundan 20 yıl önce 
kurduğu yayınevi ile uzun yıllar-
dır Avusturya bilimine katkı ya-
pacak ağır projelerle gerek bi-
lim dünyasına gerekse yayıncılık 
dünyasına dikkat çeken Almanca 
eserler sunması, Türk asıllı bir 
Avusturya vatandaşı olarak eleş-
tirel araştırmaları ve ciddi pro-
jelere bir yatırımcı olarak ken-
di olanaklarıyla imza atması ile 
Avusturya Bilim Akademisi gi-
bi prestiji çok yüksek bir kurum-
dan “teşekkür ve takdirname” 
alması, Türklerin Avusturya’ya 
prestiji yüksek ama zor bir alan-
da Almanca yayıncılık ve bilim 
dünyasına olumlu katkılarının 
bir göstergesi olarak yorumlandı.

“Burgenland, AB fonla-
rından en iyi şekilde ya-
rarlanan Avusturya’daki 

tek eyalet”

Eser içinde Avusturya Bilim 
Akademisi Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Arnold Suppan ve 
Birol Kılıç’ın önsözünden sonra 
Dr.Maximilian Graf, Dr. Bettina 
Hofman, Dr. Klaus Koch, Dr. 
Richard Lein, Karlo Ruzicic-

Kessler, Dr. David Schriffl, Otmar 
Lahodynsky tarafından son 
Burgenland’ın 1921 ile 2021 tarih-
leri arasında bugünü ve tarihi ele 
alındı.

Toplantıda Burgenland’ın “Ziel 
1-Gebiet” (AB Fonlar’ın dan 1. 
derece yararlanan AB bölge-
si) statüsüne ulaşmasına önem-
li katkılarda bulunan eski AB 
Komiseri Dr. Franz Fischler, 
Avusturya’nın 1995’te AB’ye tam 
üye olarak katılmasından bu ya-
na Burgenland’ın gelişimi ve AB 
fonlarının etkileri hakkında ko-
nuştu.

Avusturya Tarım Bakanı ve AB 
Komiseri olarak yine Tarım, 
Balıkçılık ve Fonlardan sorum-
lu bakanlık yapmış olan ve adı 
tüm Avrupa’da güvenilirliği ve 
ciddiyeti yüzünden “Mr.Europa” 
olarak geçen ÖVP’li Dr. Franz 
Fischler, Burgenland hakkında 
dikkat çekici bilgiler verdi.

Fischler, özellikle son 25 yılda 
bölgenin kendini geliştirdiğini, 
geçmişte çok fakir bir eyalet iken 
şimdi AB içinde AB yardımları-
nı en iyi kullanan bölge Model 
Eyalet olduğunu aktardı.

Avusturya Bilim Akademisi’nden bir Türk’e “Takdirname Belgesi”
Çok sayıda Avusturya asıllı bilim insanının kaleme aldığı çeşitli bilimsel metinlerden oluşan “100 yıl Burgenland: Uluslararası Sınır Bölgesinin Hikâyesi” adlı kitabı yayımlayan 

ve büyük katkı sunan, Viyana merkezli Neue Welt Verlag Yayın Grubu CEO’su Birol Kılıç’a, Avusturya Bilim Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arno Suppan tarafından son on 
yılda yayımlanan diğer Almanca eserlere ve Avusturya bilim ve araştırmalarına verdiği üstün hizmet ve desteklerinden ötürü “Teşekkür ve Takdirname Belgesi” takdim edildi.

Dönemin zorluklarına da deği-
nen Fischler, AB fonlarından 
kendi olanaklarıyla en iyi şe-
kilde yararlanan eyalet olarak 
Burgenland’ın AB’de dikkat çek-
tiğini vurgulayarak, bölgedeki 
tecrübelerinden bahsetti.

“Avusturya genelde 
AB’den altyapısı için pa-

ra alıyor ama AB’den 
alındı diye işaretlemi-

yor “

Fischler diğer taraftan Avusturya 
Eyalet ve siyasetini eleştirerek şu 
tarihi notu geçti:
“Avusturya AB’den para ile fon-
lanan projelerinin; burası, AB 
Fon Parası ile desteklenmiş-
tir diye anlaşmalara sadık kala-
rak kamunun göreceği şekilde 
AB logosu vs. yazmıyor. Sanki 
bu projeleri Avusturya kendi 
bütçesinden tek başına yapmış 
gibi ama daha sonra siyasile-
re seçimlerde, bunları biz yap-
tık diye oy istiyorlar. Bu konu-
da eski Avusturya Tarım Bakanı 
ve Avusturya’nın 1995’te ilk AB 
Komiseri olarak ülkemi eleştir-
mek zorundayım. Avusturya bu 
işaretleme ve bilgilendirme ko-
nusunda AB ülkeleri içinde en 
sonda. Böylece vatandaşlar AB 
ne yapıyor diye birbirine soru-
yor ve AB ile özdeşleşme yüksek 
olmuyor. Diğer taraftan şu an-

da çok eleştirilen Macaristan AB 
desteği ile yapılan tüm altyapı 
veya diğer bitmiş projelerin hep-
sini burası ayrıca AB fonları ile fi-
nanse edilmiştir diye görülebile-
cek bir şekilde işaretliyor.”

Avrupa Gazeteciler eski ve şim-
di Onursal Başkanı Otmar 
Lahodynsky ise 1989’dan 2021’e 
kadar inişli çıkışlı Burgenland 
AB ilişkilerinin uzun bir ana-
l iz ini  yapt ı .  Eski  Avrupa 
Gazeteciler Birliği Başkanı ve 
Profil dergisinin önemli gazete-
cisi ve AB Uzmanı Lahodynsky, 
AB ve Burgenland hikâyesini 
Avusturya´dan bağımsız ve eleş-
tirel bir gözle anlattı.

Sınırların açılması-
na ilişkin tartışmalar: 

„Pannonianparadoksu“

Diğer bilim adamları da buranın 
son yüzyıldaki tarihini ve sınır 
komşularını, bilimsel araştırma-
lar ve belgelerle destekleyerek, 
1914 ile 1918 arasında vuku bulan 
1. Dünya savaşı sonrası barış an-
laşması adı ile özellikle aynı cep-
hede savaşan ve silah arkadaşlı-
ğı yapan Avusturya Macaristan 
ve Osmanlı İmparatorluğu için 
yıkıcı sonuçları olan gelişmeleri 
anlattılar.

Konuşma yapan gazeteci Otmar 

Lahodynsky ve kitap yayıncısı 
Maximilian Graf, Burgenland’ın 
özellikle sınırın açılması ko-
nusuna ilişkin kararsız tavrı-
nı da ele aldı. Avusturya Bilim 
A ka d e m i s i ’n d e  u z u n  y ı l -
lar çalışmış ve şu anda Prag 
Üniversitesi’nde çalışan tarih-
çi Graf, Demir Perdenin yıkılma-
sından sonra Doğu ve Batı ara-
sında daha fazla hareketlilik 
talebinin göç korkusuna dönüş-

tüğünü söyledi. Lahodynsky, sı-
nırın açılmasından „çok fazla 
yararlanan“ Burgenland’ın ye-
niden Macaristan ile sınır kont-
rolleri çağrısında bulunmasını 
„Pannonian paradoksu“ olarak 
nitelendirdi.

Tarihe not düşen eser: 
„Burgenland’ın 100 Yılı: 

Uluslararası Bir Sınır 
Bölgesinin Tarihi“

Kitap siparişi için genel bilgiler:

1 0 0  J a h r e  B u r g e n l a n d : 
Geschichte einer internationa-
lenGrenzregion/ Maximilian Graf 
/ Karlo Ruzicic-Kessler / Birol 
Kılıç (ed.): Burgenland’ın 100 yı-
lı. Uluslararası bir sınır bölge-
sinin tarihi, Viyana, Neue Welt 
Verlag,

Softcover, 216 Seiten, 2 Karten 
und 11 historischeAbbildungen.

ISBN 978-3-9503981-2-0

Preis: EUR 19,90€
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Daha fazla bilgi için: 
www.facebook.com/DieMie-
terHilfe 

Bay B. davası: Dikkat-
sizlikten kaynaklanan 

hasar

Bay B.’nin davası, bir dava finan-
sörünün iddialarının başarılı bir 
şekilde nasıl savuşturulduğunu 
göstermektedir: Favoriten’den 
genç bir saksafoncu olan kiracı, 
„MieterHilfe“den destek istedi, 
çünkü bir dava finansörü aylar-
ca hiçbir şey yapmadı ve kira 
geri ödemesi için başvurusunu 
zaman aşımına uğrattı.

Sonuç: Sonuç olarak, Bay B. 
artık geri ödeme talebinde bu-
lunamaz. Toplam hasar 25.000 

Euro’dur. Dava Finansörleri 
Derneği herhangi bir suçu red-
dediyor, ancak şimdi Bay B.’ye 
kendi seçeceği bir hayır kuru-
muna 2.000 avro bağışlamayı 
teklif ediyor. İlk müzakere Bay 
B’nin lehinde gitti. Bunu ikinci 
bir müzakere takip edecek. Mi-
eterHilfe, Bay B.’ye bir avukat 
sağlıyor.

“Bilmeniz gereken şey: Viyana 
Belediyesi çalışanları asla önce-
den haber vermeden gelmezler 
ve yanlarında her zaman gös-
terebilecekleri resmi bir kimlik 
kartı bulunur. Çok fazla kira 
ödediğinizden şüpheleniyorsa-
nız, MieterHilfe’ye başvurun! 
Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Konuttan Sorumlu Bakan Kath-
rin Gaál, “Çalışanlar haklarınızı 

uygulamada size ücretsiz olarak 
yardımcı olacaktır” dedi.

MieterHilfe Başkanı Christian 
Bartok ise “Son zamanlarda, 
dava finansörlerinin yöntemle-
ri daha cesur hale geldi. ‚Hızlı 
kontrol‘ yoluyla, apartman kapı-
sında yalnızca birkaç parça veri 
istenir, bu da genellikle yanlış 
sonuçlara yol açar ve neredey-
se her zaman şu anda çok fazla 
kira ödendiği şüphesini uyan-
dırır. Bu yüzden tetikte olun ve 
kapı kapı dolaşan sözleşmeler 
imzalamayın“ diye uyardı.

Ücretsiz ve yetkin danış-
manlık

Viyana Belediyesi „MieterHilfe“ 
tarafından sağlanan destek her 

zaman ücretsizdir. Kiracılara, 
kirayı, işletme maliyetlerini, 
yasak transferleri, kira sözleş-
mesindeki sözleşme dışı mad-
deleri, ev sahibinin bakım yü-
kümlülüklerini vb. kontrol eden 
ve bunları uzmanlar tarafından 
kapsamlı bir incelemeye tabi 
tutan kapsamlı bir danışmanlık 
paketi sunar. Ücretsiz kira he-
saplayıcısı, https://mieterhilfe.
at/ adresinde ilk kira kontrolü 
için günün her saatinde mevcut-
tur. Çevrimiçi kontrol sırasında 
çok fazla kira ödediğiniz ortaya 
çıkarsa, „MieterHilfe“ ile kişisel 
bir randevu almaya kesinlikle 
değer. Ücretsiz danışma ve „Mi-
eterHilfe“ uzmanları tarafından 
kiranın gözden geçirilmesinden 
sonra, daha sonraki adımlar bir-
likte tartışılabilir.

VİYANA- Sözde „dava fi-
nansörleri“ eski binalar-
daki kiracılar sayesinde 

giderek daha hızlı para kazan-
maya başladı. Bunlar, bir kâr 
paylaşım ücreti karşılığında ana 
kirayı kontrol etme prosedürü-
nün tüm maliyet riskini üstlen-
meyi teklif eden şirketlerdir.

Dava finansörleri genellikle sos-
yal medya kanallarında reklam 
verir veya kapı kapı dolaşırlar. 
Hatta bazıları belediye çalışanı 
gibi davranır ve kiracılara çok 
yüksek komisyon ödemeleri 
olan sözleşmeleri kabul ettirir-
ler.

Buna karşılık MieterHilfe, eski 
binaların kiracılarına yüksek 
fiyatlı kiraları geri almak için 
ücretsiz olarak yardımcı olur. 
Viyanalıları bu konuda bilgilen-

dirmek ve duyarlı hale getirmek 
için yakında bir sosyal medya 
bilgilendirme kampanyası ile 
MieterHilfe (kiracı yardımı) baş-
layacak.

Küçük yazılara dikkat 
edin

Dava finansörleri, görünüşte 
kiralarını gözden geçirerek ve 
haksız yere fazla ödenen kira-
ları geri talep ederek kiracılara 
adalet getirmek istiyorlar. An-
cak, bazen geri alınan miktar 
üzerinden yüzde 50’den fazla 
komisyon aldıkları için bu uygu-
lama genellikle sorunlu oluyor. 
Üstelik sadece geçmişte fazla 
ödenen kira için değil, aynı za-
manda azaltılmış kiranın gele-
cekteki tasarrufları (3 yıla kadar 
önceden) için de bir zarar söz 
konusu. Bu, dört haneli Euro 

tutarlarına yansıtılabilir. Mieter-
Hilfe danışmanlık uygulaması 
gösteriyor ki, bu finansörler yü-
zünden kiracılara genellikle geri 
ödemeden ve kurtarılan kiradan 
fazla bir şey kalmaz.

Facebook’ta farkındalık 
kampanyası

MieterHilfe, söz konusu dava 
finansörlerinin iş modeli hak-
kında Viyanalıları bilgilendir-
mek için Facebook kanallarında 
bir sosyal medya kampanyası 
başlattı. Bu kampanya ile dava 
finansörlerinin iş uygulamaları 
çeşitli vaka çalışmaları kulla-
nılarak açıklanır ve örnek he-
saplamaların, bazı anlaşılmaz 
komisyon hesaplamalarının 
anlaşılmasına yardımcı olması 
amaçlanır.

„Kazıklanmak yerine ücretsiz kira incelemesi!“
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Kazıklanmak yerine ücretsiz kira incelemesi! Mie-
terHilfe ücretsiz kira kontrolü yapıyor: Dava finan-
sörleri için yüksek komisyon uyarısı yapıldı, vatan-
daşlar sosyal medya kampanyasıyla bilgilendirildi.

©
 Bilder: PID/M

artin Votava



ENTG
ELTLICHE EINSCHALTUNG

/ILAN


