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» Bundeskanzler Nehammer warnt 
bezüglich russischer Fake-News!

» Western leaders accuse Russia of 
war crimes. More details here!
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Avusturya İçişleri Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Dolandırıcılığı 
Müdahale Gücü’nün yaptığı 
güncel değerlendirmelere, ço-
ğunluğunu yabancı uyruklu-
ların meydana getirdiği, sos-
yal güvenlik dolandırıcılarının 
Avusturya devletini nasıl sö-
mürdüğünü bir kez daha orta-
ya koydu. 

VİYANA.  İçişleri  Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Dolandırıcılığı 
Müdahale Gücü tarafından yapı-
lan incelemelere göre sosyal gü-
venlik dolandırıcıları, sadece 2021 
yılı içinde Avusturya devletini ve 
dolayısıyla vergi ödeyen halkı 20 
milyon Euro dolandırdı. 2018 yı-
lında kurulan “Sosyal Güvenlik 
Dolandırıcılığı Müdahale Gücü” 
güncel raporunda, geçtiğimiz yıl 
4730 kişi hakkında, sosyal güven-
lik sandıklarından haksız kazanç 
elde ettikleri şüphesiyle incele-
me başlatıldığı, bunların yüzde 
70’inin yabancı ve yüzde 30’nun 
yerli Avusturyalı uyruklu kişiler 
olduğu kaydedildi. Avusturya ba-
sına yansıyan şu örnekler utan-
dırdı.  

Şok eden örnekler: 
Yabancı ülke vatandaşları 
Avusturya’yı böyle soydu

İçişleri Bakanlığı’nın ayrıntılı ra-
poru, sosyal güvenlik dolandırı-
cılarının nasıl bir yol izledikleri-
ni daha ayrıntılı bir şekilde ortaya 
koyuyor. Sahte ikametgahlardan, 
kayıt dışı çalışmaya kadar bir çok 
dolandırıcılık modeli bulunuyor.

Bir inci  örnek:  Şüpheli  bir 
Romanyalı’ya bir denetim sıra-
sında bir kumarhanede rastla-
nıyor. Polis memurları adamın 
orada çalıştığını, ancak aynı za-
manda Avusturya İş ve İşçi Bulma 
Kurumu’nda (AMS) işsiz olarak 
kayıtlı olduğu ve işsizlik parası al-
dığı tespit edildi.

Başka bir olayda, Irak vatandaşı 
bir kişi sosyal yardım parası alır-

ken, diğer yandan ikinci el araba 
alım-satımı işiyle uğraştığı tespit 
edildi. Devletten yardım almaya 
devam etmek amacıyla ticari fa-
aliyetini bildirmeyen bu kişi, dev-
lete 22.000 Euro’luk bir zarara ne-
den oldu.

Aile yardımı alan Türk va-
tandaşı, 2012 yılından beri 
Avusturya’da yaşamıyordu

Diğer yandan bir Türk vatanda-
şı 2012 yılında Türkiye’ye döndü-
ğü halde yıllarca aile yardımı ve 
birden çok çocuk için çocuk para-
sı almaya devam etti. Bir denetim 
sırasında şahsın göstermelik bir 
ikametgah kaydettirdiği ve böy-
lece söz konusu paraları almaya 
devam edebildiği ortaya çıkarıl-
dı. Bu vakada ise devletin zararı 
yaklaşık 60.000 Euro olarak tes-
pit edildi.

Net 4000 Euro kazanan 
Sırp vatandaşı, işsizlik 

parasından da vazgeçmek 
istemedi

Oldukça arsız örneklerden biri de, 
bir depo satın alıp bunu bir işçi 
kampına dönüştüren bir Sırp va-
tandaşı oldu. İşsizlik yardımı al-
maya devam eden bu kişi, diğer 
yandan yabancı işçilere yatak ki-

ralayarak ayda yaklaşık 4.000 
Euro net kazanç elde etti; işsizlik 
yardımının kesilmemesi için de 
bu geliri İş Bulma Kurumu’na bil-
dirmedi.

Üç çocuklu bir çift ayrılmış 
gibi yaptı

Üç çocuk annesi bir kadın ilçe 
emniyet müdürlüğüne başvura-
rak, çocuklarının babasından na-
faka tahsil edilmesini talep etti. 
Babanın birden çok ihtarname-
yi cevapsız bırakmasının ardın-
dan kadına aylık 544 Euro nafaka 
avansı ödenmesine karar verildi. 
Ancak ikamet yerinde yapılan bir 
denetim sırasında polis, babanın 
aile ile birlikte yaşadığını, ancak 
ödemeler kesilmesin diye kaydını 
yaptırmadığı ortaya çıktı.

Ancak bu kadarla da kalmadı. 
Şüpheli aynı zamanda vergi dai-
resine başvurarak eşi ve çocukla-
rından ayrı yaşadığını, onlara na-
faka ödemek zorunda olduğunu 
beyan ederek vergi indirimi talep 
etti. Vergi dairesi de bu başvuru-
yu kabul etti. Ancak yapılan dene-
timler sırasında adamın ailesiyle 
birlikte yaşadığı ve vergi indirimi-
ne hak kazanmadığı ortaya çıktı. 
Her iki taraftan haksız kazanç el-
de eden aile hakkında suç duyu-

rusunda bulunuldu.

Gürcistanlı ceza evinde 
bulunduğu halde 

dolandırmaya devam etti

Diğer bir şüpheli ise uzun süre-
dir Sırbistan’da yaşadığı halde 
Viyana’da sahte bir ikametgah 
gösterdi. Böylece haksız şekilde 
Sırp emekli aylığına denkleştirme 
ödeneği almaya devam etti.

Bir başka dolandırıcılık hikaye-
sinde Gürcistan vatandaşı adam, 
sahte bir Polonya pasaportu kul-
lanarak, AB kimliği altında sosyal 
yardım başvurusunda bulundu. 
Ancak polis, incelemelerde ola-
yı aydınlattı ve savcılığa suç du-
yurusunda bulundu. Diğer yan-
dan, 68 yaşında ve emekli olan bu 
adamın, mahkum olduğu bir ce-
zanın infazı için uzun süredir ce-
za evinde yatmakta olduğu ortaya 
çıktı. Cezaevinden çıkmadan ön-
ce emekli aylığı almaya başlamak 
amacıyla tahliye belgesindeki tah-
liye tarihini değiştirerek sahteci-
lik yapan adam, hak ettiğinden 
daha erken bir tarihte emekli ay-
lığı almaya başladı. Bu tahrifat da 
Emekli Sigortası Kurumu (PVA) ta-
rafınan tespit edilip, kendisi hak-
kında suç duyurusunda bulunul-
du. 

Avusturya’da sosyal yardım 
dolandırıcılığında yabancılar niye önde? Maliye Bakanlığı, fiyat artışları-

nı izlemek üzere kurulan bir uz-
man grubunun pazartesi günü 
bir araya geleceğini duyurdu.

VİYANA- Avusturya’da hayat gi-
derek daha pahalı hale geliyor, 
fiyat artışları durdurulamıyor. 
Hükümet, fiyat artışlarını incele-
mek üzere kurulan bir uzman gru-
bu ile mücadeleye başladı.
Maliye Bakanlığı’nın da vurgula-
dığı gibi 2023’e kadar geçerli ola-
cak ve toplam hacmi dört milyar 
avro olan iki yardım paketinden 
bahseden hükümet yetkilileri, ay-
rıca bir uzman grubunun da fiyat 
artışlarını incelemek üzere özel 
bir çalışma yürüteceğini açıkladı.

Hükümetin söz konusu bu adım-
larını yetersiz gören sosyal ortak-
lar ise düşük gelir grupları için 
enflasyon tazminatı, madeni yağ 

vergisinin AB asgari oranına dü-
şürülmesi, kısa çalışma süresinin 
2022’nin sonuna kadar uzatılma-
sı veya kira ayarlamalarının askı-
ya alınması gibi ek önlemler talep 
etti. Erken emeklilik düzenleme-
sinin de bu kapsamlı talep listesi-
nin bir parçası olduğu ayrıca be-
lirtildi.

Rendi-Wagner’dan “KDV kaldı-
rılsın” çağrısı

İşçi Sendikası Başkanı Wolfgang 
Katzian ve SPÖ lideri Pamela 
Rendi-Wagner da hükümete, “gı-
da üzerindeki KDV’yi azaltmak 
veya ortadan kaldırmak” çağ-

rısında bulundu. Halihazırda 
AB’nin yeni bir direktifle bunu 
mümkün kıldığı, artık hükümet 
tarafından bir adım atılması ge-
rektiği de özellikle vurgulandı. 
ORF-“Pressestunde”ye konuşan 
Rendi-Wagner, „Devlet hala enf-
lasyondan kâr ediyor olamaz“ de-
di.
Rendi-Wagner’ın bu talebine kar-
şı Maliye Bakanlığı, pazartesi gü-
nü ilk kez bir araya gelecek olan 
uzman grubuna atıfta bulunarak, 
„Temelde birçok uzman, hedefle-
nen tedbirlerin KDV’deki daha az 
isabetli indirimden daha mantık-
lı olduğu konusunda hemfikir“ ce-
vabını verdi.

Pazartesi günü ilk kez bir ara-
y a  ge l e n  F iy a t  İ n c e l e m e 
Komisyonu’nun önümüzdeki haf-
talarda bir rapor hazırlayıp sun-
ması bekleniyor.

Pahalılığa karşı uzmanlar ne diyor?

Her yıl Avusturya’da doğan sa-
dece 3 bin insan zahmetli ve 
masraflı bir sürecin sonunda 
Avusturya vatandaşlığını ka-
zanabiliyor. İşçi Odası sürpriz 
bir kararla, gelecek için yeni 
bir vatandaşlık düzenlemesi-
ne gidilmesini talep etti.

VİYANA. Viyana İşçi Odası’nın 
çarşamba günü gerçekleşen ge-

nel kurulunda, tüm kurumun 
gelecekteki siyasi çizgisini be-
lirleyecek tarihi bir karara imza 
atıldı. İlk kez, bugüne kadar si-
yasi açıdan hassas bir noktayı 
içeren öncü bir hareket için ço-
ğunluk sağlandı; Avusturya’da 
doğan ve okula giden çocukla-
ra daha çabuk ve daha kolay va-
tandaşlık verilmesi talep edildi.  
Kısa adı AK Avusturya İşçi Odası 

Başkanı Renate Anderl‘in AK 
Viyana’nın bu isteğini destekle-
diği öğrenildi.

Buna göre, yurt içinde doğan ve-
ya zorunlu eğitiminin yarısını 
Avusturya’da tamamlayan ço-
cuklar, ebeveynlerinden en azın-
dan birinin Avusturya’da yasal 
şekilde ikamet etmesi durumun-
da, vatandaşlığı 5 yılın sonunda 
kazanacak. Başvuru sürecinin 
de kolaylaştırılması ve tercüme-
ler, onaylar, Almanca kursları, 
sınavlar ve benzeri işlemler için 
oluşan masraf ve harçların düşü-
rülmesi öngörülüyor.

Avusturya’da yaşayan 1,5 mil-
yon insanın seçme ve seçilme 

hakkı yok

Lakin Avusturya’da kendi ka-
derini kendi belirlemeye katı-
lamayanların sayısı inanılmaz 
yüksek. Statistik Austria’nın bil-
dirdiğine göre 2022 yılında 1,5 
milyondan fazla insan, yani nü-
fusun %18’i Avusturya vatan-
daşı değil ve böylece ne federal 

düzeyde ne de yerelde seçme ve 
seçilme hakkından faydalanamı-
yor. Tekil yaş gruplarına bakıldı-
ğında durumun vehameti daha 
da artıyor. Nitekim 27-44 yaş ara-
lığındaki insanların %40’ı seçme 
ve seçilme hakkına sahip değil. 
Bu neredeyse her iki kişiden bi-
ri demek oluyor.

Viyanalılar’ın üçte biri seç-
me ve seçilme hakkına sahip 

değil

Yerelde de büyük bölünmeler or-
taya çıkıyor. 2020 yılında yapılan 
Viyana Eyalet Meclisi seçimle-
rinde bazı ilçelerde nüfusun ya-
rısı seçim sandığına gidebildi. 
Toplamda Viyana’da yaşayan 16 
yaş üstü vatandaşların üçte biri 
seçme ve seçilme hakkına sahip 
değildi.

„Beş yıl oturumdan sonra vatandaşlık“

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer
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VİYANA. Rus medyasından dün-
yaya servis edilen ve büyük yan-
kı uyandıran, “Avusturya’nın, 
Rus doğalgazını ruble ile öde-
me şartını kabul ettiği” yö-
nündeki haberlere Başbakan 
Nehammer’dan yalanlama gel-
di.

Nehammer: “Rus 
propagandasının sahte 

haberleri”

Rusya kaynaklı gazeteden çıkan 
ve dünya medyasının ilgi göster-
diği, ‘Avusturya’nın, Rus doğal-
gazını ruble ile ödeme şartını ka-
bul etti’ başlıklı haberleri, “Rus 
propagandasının sahte haberle-
ri” olarak nitelendiren Avustur-
ya Başbakanı Karl Nehammer, 
söz konusu haberi kesin bir dille 
reddederek, OMV’nin Rusya’dan 
yapılan gaz tedariklerini Euro 
olarak ödemeye devam edeceği-
ni açıkladı.

“Yaptırımların 
arkasındayız”

Nehammer Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada ayrıca, 
“Avusturya, ortaklaşa kararlaştı-
rılan AB yaptırımlarına sonuna 
kadar bağlı kalacak“ ifadelerine 
de yer verdi.

Rusya’nın ruble kararı 
tekrar gündemde

Başbakan Nehammer’nın “Euro 
olarak ödeyeceğiz” açıklaması, 
Rusya’nın geçtiğimiz ay aldığı 
kararı hatırlattı. Rusya geçtiği-
miz mart ayında çıkardığı karar-
nameyle, doğal gaz satışlarının 
Rus rublesi üzerinden ödenme-
sini kararlaştırmış ve bu sisteme 
uymayacak devletlerle doğal 
gaz sözleşmelerin iptal edilece-
ğini açıklamıştı.

Açıklama yeni zamlara 
neden olabilir mi?

Son dönemde özellikle akar-
yakıt ve doğal gaz gibi enerji 
kaynaklarında ciddi fiyat artış-
larının görüldüğü Avusturya’da, 
Başbakan Nehammer’in son 
açıklamasının enerji fiyatlarına 
nasıl yansıyacağı ise şimdiden 
merak konusu oldu.

Avusturya Başbakanı Nehammer:
„Rus propagandasının sahte haberleri konusunda uyarıyorum“

Avusturya Başbakanı 
Karl Nehammer, Rus 

medyasında çıkan 
“Avusturya’nın, Rus 

doğalgazını ruble ile 
ödeme şartını kabul 

ettiği” yönündeki 
haberleri sert bir dille 

yalanladı.
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VİYANA. Yukarı Avusturya 
Eyalet Entegrasyon 
Bakanı Wolfgang 

Hattmannsdorfer, 15 yaşındaki 
Ukraynalı kıza tecavüz ettiği iddi-
asıyla gözaltına alınan, fakat delil 
durumu bir tutuklama için yeter-
li olmadığı için serbest bırakılan, 
Suriyeli bir mülteci olduğu öğre-
nilen 19 yaşındaki zanlının duru-
munun ivedilikle yeniden değer-
lendirilerek sınırdışı edilmesini 
talep etti.

15 yaşındaki Ukraynalı bir kıza te-

cavüz etmekle suçlanan 19 ya-
şındaki Suriye zanlı halen ser-
best. Polis tarafından göz altına 
alınan zanlı, Steyr savcılığı ta-
rafından delil yetersizliği nede-
niyle geçtiğimiz hafta serbest bı-
rakıldı. Diğer yandan kolluk 
kuvvetlerinin, zanlıyı başka ye-
re nakletme talebi pazar günü 
karara bağlandı. Eyalet Bakanı 
Hattmannsdorfer ise zanlının sı-
nırdışı edilmesini gündeme ge-
tirdi.

„Deliller yetersiz“ – 
Zanlı serbest

15 yaşındaki kız perşembe günü 
ailesiyle birlikte polise giderek şi-
kayetçi olmuş, bunun üzerine tıb-
bi muayene talimatı verilmişti. 
Ukraynalı kızın suçladığı Suriyeli 
mültecinin hafif alkollü olan kı-
zı geçtiğimiz çarşamba günü 
Weyer mahallesinde cinsel ilişki-
ye zorladığı ve onun boyun, kol 

ve bacaklarından yaralanması-
na neden olduğu iddia edilmiş-
ti. Ancak Steyr savcılığı sözcüsü 
Julia Rauscher’in bildirdiğine gö-
re, mevcut delil durumu zanlı-
nın gözaltında tutulmasını onay-
lamaya yeterli değildi. Sözcünün 
açıkladığına göre polis tarafından 
yapılan sözlü bildirimin yanında 
yazılı bir soruşturma raporu su-
nulması gerekiyor.

Şu ana kadar toplanan delillere 
ve tıbbi tanıya dair raporun gele-
cek haftanın başında sunulma-
sı bekleniyor. Raporun yetkili uz-
man tarafından incelenmesinden 
sonra savcılığın yeni adımlar ata-
bileceği kaydedildi.

Hattmannsdorfer: „Suç 
işleyen mülteci konuk ol-
ma hakkını kaybeder ve 

hemen sınır dışı 
edilmelidir „

Zanlı Suriyeli sığınmacının  
Weyer’den 50 kilometre uzak-
ta yer alan yeni bir kampa yer-
leştirildiği açıklandı. Eyalet 
Entegrasyon Bakanı Wolfgang 
Hattmannsdorfer kararlı bir tu-
tum sergileyerek, “Savcılığın hız-
la yeniden değerlendirme yap-
masını ve karar vermesini” talep 
etti. Yukarı Avusturya’nın duru-
şunun açık olduğunu kaydeden 
Hattmannsdorfer, „Suç işleyen 
mülteci konuk olma hakkını kay-
beder ve hemen sınır dışı edilme-
lidir“ dedi.

Mağdur kız kısa süre önce 
Ukrayna’daki savaştan kaçarak 
Avusturya’ya gelmişti. Savcılık, 
kız ile Suriyeli zanlı arasında na-
sıl bir ilişki bulunduğuna da-
ir bilgi sahibi olmadığını açıkla-
dı. Rauscher pazar günü, zanlı 
hakkında bir uzaklaştırma kara-
rı ve naklin gündemde olduğunu 
açıkladı

Yukarı Avusturya Eyaleti, 
15 yaşındaki Ukraynalı kıza tecavüz eden 

Suriyeliyi sınır dışı etmek istiyor

Ukrayna’dan aile-
siyle birlikte Yukarı 

Avusturya’daki Weyer’e 
sığınan 15 yaşındaki 

genç bir kızın tecavüze 
uğraması olayı kamuo-
yunda fırtına koparma-

ya devam ediyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı 
Alexander Schallenberg 
Avrupa medya zirvesin-
de yaptığı konuşmasında, 
Ukrayna'ya destek vermenin 
başka yollarının da bulun-
duğunu belirterek, "Ukrayna 
Avrupa Birliği’ne (AB) alınma-
malı" dedi.

LECH Avusturya Dışişleri Ba-
kanı Alexander Schallenberg 
Avusturya’nın Lech şehrinde 
düzenlenen 14. Avrupa Medya 
Zirvesi’nde konuştu. Schallen-
berg, Ukrayna’ya destek verme-
nin başka yolları da olduğunu 
söyleyerek, “Ukrayna’ya destek 
vermeliyiz, ilişkilerimizi geliş-
tirmeliyiz fakat bu onları AB 
üyesi yapmamızı ve hatta aday 
statüsüne almamızı gerektir-
mez. Ukrayna’yı Avrupa ekono-
mik alanına alabiliriz. İlişkile-
rimizi bu şekilde geliştirebiliriz. 
AB’ye aday statüsünde olan 
ve önemli yol kat eden Balkan 
ülkeleri var. Önceliğimiz onlar 

olmalı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın AB ile yakın bağla-
rı ile ilgili olarak, Schallenberg 
tam üyelik dışında bir yol le-
hinde konuştu. Bakan, AB üye-
lik müzakereleri konusunda 
söz sahibi olan Batı Balkanlar’a 
da değindi. Schallenberg, daha 
fazla esneklik talep ederek, 
tam üyelik, Avrupa Ekonomik 

İşbirliği veya bir bağlantı ara-
cı olarak ortaklık anlaşmaları 
dışında da modeller olması ge-
rektiğini söyledi. Bununla bir-
likte, daha fazla derinleşmenin 
gerekli olduğu tartışılmaz diyen 
Schallenberg, „Batılı yaşam 
tarzımızı ihraç ediyoruz“ dedi.

UKRAYNA’DAN SERT TEPKİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Ale-
xander Schallenberg’in açık-
lamalarına Ukrayna Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Oleh Niko-
lenko, “Stratejik olarak dar 
görüşlü bir açıklama. Açıkla-
manın birleşik bir Avrupa’nın 
çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: 
„Ukrayna AB’ye alınmamalı“
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“Acaba neden çocuk sahibi 
olamıyorum?” sorusuna veri-
lecek genel bir cevap ne yazık ki 
yoktur. Çocuk sahibi olmamanı-
zın nedeni, organik, genetik ve 
hormonal nedenlerden kaynak-
lanabileceği gibi psikolojik stres 
ve dış etkilerden de kaynaklı 
olabilir.

Ancak kesin bir şey söylenebilir: 
Bir yıldır korunmasız düzenli 
cinsel ilişkiye rağmen hamile 
kalamıyorsanız bunun nedeni 
erkekte de kadında da olabilir. 
Bu nedenle, her ikisi için de uy-
gun araştırmaların yapılması 
mantıklıdır. Çünkü istenmeyen 
çocuksuzluğun nedenleri %30 
kadında, %30 erkekte ve %30 

kadın ve erkekte olabilir. %10 
açıklanamayan nedenlerden ola-
bilir.

Gerçek kısırlık çok az durumda 
mevcuttur. Bunun yerine, üre-
me ya da gebe kalma konusunda 
sınırlı sayıda hareketli sağlıklı 
sperm üretme yeteneğin anla-
şıldığı kısırlıktan söz edilebilir. 
Net bir teşhis için mevcut durum 
hakkında bilgi veren farklı do-
ğurganlık testleri yapılır.

Kadın kısırlığının nedenleri, di-
ğer şeylerin yanı sıra, düzensiz 
veya eksik adet döngüsü ile il-
gilidir. Polikistik over sendromu 
(PCOS) veya endometriozis gibi 
hastalıklar da mevcut olabilir. 

Erkeklerde örneğin kabakulak 
gibi çocukluk çağı hastalıkları, 
diğer enfeksiyonlar veya genetik 
nedenler doğurganlığın azalma-
sında rol oynayabilir. Kısırlığın 
erken tespiti tedavinin başarısı 
için çok önemlidir.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız 
sağlıklı bir yaşam tarzı da aynı 
derecede önemli ve faydalıdır. 
Dengeli bir diyet ve düzenli eg-
zersiz, vücut ve doğurganlık üze-
rinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
Spor, stres hormonlarını daha 
hızlı parçalamaya ve obeziteyi 
azaltmaya yardımcı olur.

Tiny Feet ekibi kısırlık tedavisin-
de uzun yıllara dayanan dene-

yime sahiptir ve klinik, sadece 
en modern tedavi yöntemleriyle 
değil, aileye ve kişiye özel tedavi 
hizmetleriyle de öne çıkmakta-
dır. Wr Neustadt ve St Pölten´de 
hizmet veren Tiny Feet üremeye 
yardımcı tedavi merkezleri, Türk-
çe olarak düzenli bilgi akşamları 
düzenlemektedir. Ayrıca, online 
ya da web sitesi üzerinden Türk-
çe olarak danışma hizmeti almak 
da mümkündür.

Tiny Feet üremeye yardımcı te-
davi klinikleri Wr. Neustadt, St. 
Pölten, Horn, Mödling ve Hain-
burg an der Donau’da hizmeti-
nizdedir. Daha fazla bilgi için 
www.tinyfeet.at adresini ziya-
ret edebilirsiniz. ( TANITIM)

“Neden çocuğumuz olmuyor?”
ENTG
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Çocuk sahibi olmak istiyor an-
cak bir türlü hamile kalamıyor 
musunuz?

Bir süredir bebek sahibi olmaya 
çalışıyorsunuz ama henüz hamile 
kalamadınız mı? O halde Türkçe 
bilgilendirme akşamlarından bi-
rine katılarak çocuk sahibi olama-
ma nedenlerini öğrenin. Ayrıca 
hangi tetkiklerin faydalı olduğu ve 

hangi tedavi seçeneklerinin mev-
cut olduğu konusunda da sizi bil-
gilendiriyoruz.

Bilgilendirme akşamının bir par-
çası olarak, uzman bir doktorla 
kısa ve ücretsiz görüşme fırsatını 
da değerlendirin. Bu sayede birey-
sel durumunuzu ve bulgularınızı 
Türkçe olarak paylaşabilir ve  bir 
uzman görüşü alabilirsiniz.

Çocuk sahibi olmak isteyenler 
bu fırsatı sakın kaçırmayın!

23.06.2022
15.9.2022
24.11.2022

wn@tinyfeet.at üzerinden e-postayla veya  + 43-2622-64493 numara-
lı telefondan kayıt olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için  www.tinyfeet.at 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
www.tinyfeet.at 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başbakan Nehammer 
yeni ekibini tanıttı

VİYANA- Başbakan Karl 
Nehammer ÖVP Siyaset 
Akademisi’nde, Turizm Ba-
kanı Elisabeth Köstinger ve 
Ekonomi Bakanı Margarete 
Schramböck’ün istifasından 
sonra şekillendirdiği yeni hü-
kümet ekibini tanıttı. Daha 
önce basına sızdığı gibi, Ça-
lışma Bakanı Martin Kocher, 
mevcut görevine ek olarak 
ekonomi programını da üstle-
necek.

Nehammer, Susanne Kraus-
Winkler’in Avusturya’nın yeni 
Turizm Müsteşarı olarak atan-
dığını duyurdu. Kendisi daha 
önce Ticaret Odası Otelcilik 
Bölüm Başkanlığı’nı yürütü-
yordu.

Bununla birlikte Tirol Eyalet 
Başbakanı Günther Platter’in 
yazı işleri müdürlüğünü yürü-
ten Florian Tursky yeni Dijital-
leşme ve Geniş Bant Müsteşar-

lığı görevine atandı.

Dijitalleşme ile ilgili program-
lar yeniden Maliye Bakanlığı 
sorumluluk alanına geçiyor. 
Gençlik Müsteşarı Claudia 
Plakolm, mevcut görevine ek 
olarak, sivil hizmet alanına da 
bakacak.

Yeni ekibini tanıtırken bir şok 
daha yaşadı. Tarım Bakanı gö-
revine başlayamadı.
ÖVP Çiftçiler Birliği Direktörü 
Norbert Totschnig, Nehham-
mer tarafından Tarım Bakanı 
olarak atandı. Yalnız kendisi 
bu hafta Korona’ya yakalan-
dığı için haftaya resmi olarak 
atanabilecek. İstifa eden Tarım 
Bakanı bir hafta görev başında 
kalmak zorunda kaldı.

Müsteşarlar ve yeni bakan, 
dün öğleden sonra Cumhur-
başkanı Alexander Van der 
Bellen ile görüştü.

Hafta başında peş peşe gelen istifalar sonrasında 
Başbakan şok yaşayan Karl Nehammer, yeni ekibini 

tanıttı.

© Bild: VOL.at

Türkçe bilgilendirme akşamları 2022:

Bilgilendirme akşamları 2022 yilinda aşağıda belirtilen tarihlerde saat 
18:00‘de Wr. Neustadt,  Ferdinand Porsche Ring 8 adresinde gerçek-
leşecektir.
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VİYANA. Halk arasında 
kısaca “Abdullah Merke-
zi” ismiyle bilinen „Kral 

Abdullah Uluslararası Dinler 
ve Kültürlerarası Diyalog Mer-
kezi” (KAICIID), gelecek haf-
ta sonundan itibaren Viyana 
Schottenring’de bulunan Palais 
Sturany’deki faaliyetlerine son 
verecek. Suudi Arabistan tara-
fından finanse edilen diyalog 
merkezinin 1 Haziran tarihinden 
itibaren Lizbon’da yeni bir mer-
kez açacağı bildirildi. Suudi Ara-
bistan tarafından finanse edilen 
kısa adı KAICIID olan Uluslara-
rası Kral Abdullah Dinler ve Kül-
türler Arası Diyalog Merkezi’nin 
kapatılması yönünde verilen 
önerge Sudi Arabistan’ın tüm 
protestolarına rağmen Avustur-
ya Meclisinde  oylamayla kabul 
edilmişti.

2011 yılında kurulan ve 2012 
yılında Viyana’da açılan merke-
zin taşınması, Avusturya par-
lamentosunun 2019 yılında al-
dığı ve dışişleri bakanlığından 
KAICIID’yi kapatmasını talep 
eden kararın bir sonucu. Merkez 
resmiyette, Suudi Arabistan, İs-
panya ve Avusturya’nın üye, Va-
tikan’ınsa gözlemci olduğu ulus-

lararası bir örgüt statüsünde. 
Merkezin Lizbon’a taşınmasıyla 
Portekiz üyeler arasına katılıyor. 
Ancak görüldüğü üzere kuruluş-
tan bu yana geçen sürede üye 
ülkelerin sayısını arttırma konu-
sunda başarılı olunamadı. 

Palais Sturany sarayı

Palais Sturany  sarayı Suudi 
mülkiyetinde. Merkezin kapan-
masını müteakip 19. Bölge’de 
bulunan Suudi Arabistan 
Büyükelçiliği’nin buraya taşına-
bileceği tahmin ediliyor. Bina, 
başta Yeşiller olmak üzere, Su-
udi demokrasi aktivisti Raif 
Badawi’nin serbest bırakılma-
sını talep eden protestocuların 
sevilen mekanlarından biriydi. 
KAICIID konu hakkında yetki-
siz olduğunu açıklamış, Bada-
wi çarptırıldığı hapis cezasını 
tamamlayarak 2022 Mart’ında 
tahliye edilmişti. Ancak Badawi 
için halen yurt dışına çıkış yasa-
ğı uygulanıyor.

Werner Fayman hükümeti, mer-
kezin Viyana’da açılması için 
büyük çaba göstermiş ve eski ba-
kan Claudia Bandion-Ortner’in 
KAICIID Genel Sekreter Yardım-

cılığı makamına getirilmesini 
sağlamıştı. Ancak merkeze yöne-
lik eleştiriler 2014 sonbaharında 
Bandion-Ortner’in haber dergisi 
Profil’e verdiği bir demeçte Su-
udi Arabistan’ı “Sonuçta her 
Cuma günü de kafa kesmiyorlar” 
diyerek savunmasıyla fırtınaya 
dönüşmüştü.

Şüpheli KAICIID : „The 
King Abdullah bin Abdu-
laziz International Cent-
re for Interreligious and 
Intercultural Dialogue“

Sudi Arabistan, Vatikan, İspan-
ya tarafından desteklenen KA-
ICIID adlı Projeyi finanse eden 
Suudi Arabistan kralı Abdullah 
bin Abdülaziz ölüm döşeğindey-
ken, Avusturya’daki siyasi iklim 
değişmişti bile. Hiçbir zaman po-

püler olmayan merkezin, Suudi 
Arabistan’ın kötü imajını temiz-
lemek ve hatta gizlice Vahabilik 
propagandası yürütmek amacıy-
la kurulduğu iddia ediliyordu.

Halk arasında hakim olan dü-
şüncenin aksine uzmanlar, 1007 
yılında Papa 16. Benedikt ile gö-
rüşmesinden sonra değişik din 
ve kültürlerle ortak yaşamın ve 
dolayısıyla Suudi Arabistan’ın 
dini açılımının gerekli ol-
duğu kanısına ulaşan Kral 
Abdullah’ın bu merkezi içeriye, 
yani Suudi Arabistan’a bir mesaj 
olarak açtığını öne sürüyordu. 
Merkezde sadece semavi dinler 
(Musevilik, Hristiyanlık ve İs-
lam) değil, Hinduizm ve Budizm 
de temsil edilmekteydi.

İslam arka plana itildi

Viyana’da bulunan Sudi Arabistan destekli 
Uluslararası Abdullah Merkezi kapanıyor

2011 yılında kurulan “Kral Abdullah Uluslararası Dinler ve Kültürlerarası Diyalog Merkezi” 
(KAICIID) Viyana-Schottenring’deki  Avusturya Parlamentosu'nun kararı ile  faaliyetlerine son 

verme ve 1 Haziran tarihinde Lizbon’da yeni bir merkez açma kararı aldı.

Avusturyalı siyasiler ise bu ko-
nudaki bir tartışmayla asla ilgi-
lenmedi. KAICIID ile taraftar ka-
zanılamaması yeterliydi. İlginç 
olansa,  o zamanın Başbakanı 
Sebastian Kurz yönetiminde ku-
rulan “Siyasi İslam Doküman-
tasyon Merkezi”nin tamamen, 
Selefilik’in rakibi sayılan,  İH-
VAN diye bilien Müslüman Kar-
deşler örgütüne yoğunlaşmasıy-
dı.
Avusturya’da yayınlanan Der 
Standard’da yayınlanan bir ana-
lizde dikkat çekici analizde şu 
ifadelere yer verildi :      „İlginç 
olan diğer bir husus ise, sert Se-
lefi İslam’ın güncel olarak Suu-
di Arabistan’da da resmen arka 
plana itiliyor olması. Ancak bu 
durum sistemin daha demokra-
tik olmasını sağlamıyor; sadece 
susturulan liberallere şimdi mu-
hafazakar İslamcılar da eklen-
di. İstifa eden Ekonomi Bakanı 
Margarete Schramböck’ün, Mart 
ayı ortasında Suudi Arabistan’a 
büyük bir ticaret heyeti ile ger-
çekleştirdiği ziyaret hakkında 
neredeyse coşkuyla bahsetme-

si hayretle karşılandı. Suudi 
Arabistan’da İslam’ın “özelleş-
tirilmesi”, babası Selman’ın 
2015 yılı Ocak ayında tahta 
çıkması sonrası 2017 Haziran 
ayında veliaht olan Muham-
med bin Selman’ın (MbS) eseri. 

KAICIID’nin kurucusu Kral Ab-
dullah bu dönemde marjinalleş-
mesiyle dikkat çekti. Lakin Mu-
hammed bin Selman, iktidarını 
güvence altına almak amacıyla 
önceki kralların ailelerini gö-
revlerinden aldırdı ve hatta ba-

zılarını göz altına aldırdı. Ancak 
Abdullah Vakfı’nın kaynakları-
na dokunulmadı. Bu bakımdan 
KAICIID’nin finansmanı garan-
tilenmiş görünüyor. Portekiz ise 
KAICIID’yi ülkesine kabul et-
mekten memnun görünüyor“
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www.adler-pharma.at

www.otafarma.com
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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. 
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Türk asıllı Avusturyalı senarist 
ve yönetmen Fatih Gürsoy’un 
imzasını taşıyan kısa metrajlı 
“Neverinland” filminin senar-
yosu ödül kazandı. Avusturya 
Kültür ve Sanat Bakanlığı 
“Avusturya'da en iyi senaryo 
eserleri 2022” başlığı ile takdir 
sertifikası verdi.

VİYANA. - Geçtiğimiz günlerde 
Avusturya Kültür ve Sanat Ba-
kanlığı, resmi sosyal medya say-
fasında yaptığı ve “Avusturya’da 
en iyi senaryo eserleri 2022” 
başlıklı paylaşımda, senarist ve 
yönetmen Fatih Gürsoy’a, film 
festivalinde elde ettiği başarıdan 
dolayı  Bakanlığın özel takdir 
sertifikasını vererek, kendisini 
tebrik etti. Avusturya’da kültür 
ve sanata ne kadar önem verildi-
ğini gösteren paylaşımda, diğer 
yazar ve sanatçılara ödülleri veri-
lirken, genç sanatçılara destekle-
rinden ötürü Avusturya Senaryo 
Çatı Birliği’ne teşekkür edildi.

Türk asıllı senarist ve çok genç 
yönetmen Fatih Gürsoy’un ya-
zıp yönettiği, Viyana’da mülteci 
kampında yaşayan dört göç-
menin hikayesini anlatan “Ne-
verinland” isimli kısa metrajlı 
filmin senaryosu, bu yıl Graz’da 
düzenlenen “Avusturya Film 
Festivalinde” kısa ve orta met-
rajlı filmler kategorisinden en 
iyi senaryo ödülünü kazandı. 
“Neverinland”, Türkiye’de do-
ğan ve 2009 yılında film, tiyatro 
ve medya alanında okumak için 

Viyana’ya gelen Fatih Gürsoy’un 
yazıp yönettiği ilk film olma özel-
liği taşıyor.

Film 4 göçmenin hikayesini 
anlatıyor

Senaryosuyla ödül kazanan 
“Neverinland” isimli drama fil-
mi, mülteci kampında yaşayan 
dört Viyanalı göçmenin, hayat 
hikayesini anlatıyor. İsmiyle, J. 
M. Barrie’nin Peter Pan çocuk 
hikayelerinin geçtiği kurgusal 
kimsesizler ülkesi adası olan 
İngiliz Neverland’a gönderme 
yapan “Neverinland” filminde, 
başlangıçta Avusturya’yı yeni 
bir başlangıç ve daha güvenli 
bir yer olarak gören dört kahra-
man, filmin ilerleyen bölümünde 
ise “asla Neverland’da olamaya-
cakları gerçeğiyle“ yüzleşiyor. 
Senarist ve yönetmen Gürsoy, 
Neverinland’daki odak noktası-
nın, „mekân ve dört kahraman 
arasındaki varoluş çatışması“ ol-
duğunu ifade ederken, hikâyenin 
buraya gelişle değil, buradaki 
yaşamla ilgili olduğuna dikkat 
çekiyor.

Başrolde göçmenler oynadı

Gürsoy’un, çekimleri 19 Kasım 
2019- 31 Temmuz 2020 tarihleri   
arasında Viyana’da gerçekleştiri-
len filmin başrolünde, profesyo-
nel oyuncular yerine mültecileri 
tercih etmesi de dikkat çeken bir 
diğer detay olarak öne çıkıyor.

Avusturya’da senarist 
Fatih Gürsoy ile gurur duyduk

© Bild: Diagonale/Clara Wildberger/Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Avusturya’da iki eyaletin  çocuk 
yuvalarında türban takılması-
na müsade edilsin talebi, çocuk 
yuvalarındaki türban tartışma-
sını yeniden alevlendirdi.

VİYANA. Avusturya’da yakın 
geçmişte kamuoyunu fazlasıy-
la meşgul eden çocuk yuvaların-
da (Kindergarten) türban kullanı-
mına yönelik tartışmalar yeniden 
alevlendi. ÖVP-FPÖ hükümeti ta-
rafından çıkarılan ve 2019 yılında 
yürürlüğe giren yasa kapsamın-
da anaokullarındaki çocukla-
rın türban takması yasaklanmış-
tı. Avusturya’da Mayıs 2019’da 
Avusturya meclisinden geçen ka-
nuna göre anaokul ilkokul öğren-
cilerine 4 ile 10 yaşına kadar yöne-
lik başörtüsü yasağı eylül ayından 
itibaren okullarda uygulanırken, 
yasaya uymayan çocukların aile-
leri 440 avro para cezasına çarp-
tırılabiliyor.

ÖVP’nin iki eyaletinden “yasak 
kaldırılsın” talebi

Çocuk yuvalarında türban kulla-
nımını yasaklayan yasayı çıkar-

tan Avusturya Halk Parti’sinin 
(ÖVP) Salzburg ve Tirol eyalet yö-
netimi, bu yasağı kaldırmak iste-
diklerini açıkladı.

ÖVP’nin yönetiminde bulunan 
Salzburg ve Tirol eyaletleri, 2019 
yılında yürürlüğe giren ve çocuk 
yuvalarında türban kullanımı-
nı yasaklayan yasanın kaldırıl-
ması talebine, söz konusu ‘yasa-
ğın uygulamada herhangi bir rol 
oynamamasını’ gerekçe gösteri-
yor. Salzburg ve Tirol eyaletlerin-
de yetkili makamların elinde yasa-
ğa ilişkin yazılı şikâyet veya idari 
ceza kesildiğine dair herhangi bir 
bilginin bulunmadığı aktarıldı.

Tek tip standartlar konusunda 
anlaşmazlık

Yasağın ülke çapında geçerli ola-
cak asgari standartlar konusunda 
da anlaşmazlıkların yaşanması, 
bazı eyaletlerin yasağın uygula-
nabilmesinin zorluğunu öne süre-
rek itiraz etmelerine neden oluyor.

Avusturya Federal hükümeti ise , 
“Eğitim kurumlarında tek tip as-

gari kalite standartlarının yürür-
lüğe konulmasını” planlıyor. Bu 
planda asıl konu eğitim grupları-
nın üzerine yoğunlaşınca, eyalet 
yönetimleri için soru işaretleri bu-
rada başlıyor. Zira eyaletlerin yet-
kili olduğu bu alanda dokuz ayrı 
tüzük bulunuyor.

Bu noktada uygulanabilirlik ko-
nusunda itirazlarını dile getiren 
bazı eyalet yönetimleri, gruplarda 
küçülmeye gidilmesinin bir anda 
çok sayıda yeni kurumun kurul-
ması ve istihdam edilmek üzere 
personel bulunması gibi bir soru-
na neden olacağını belirtiyor.

 ÖVP’li federal bakanlıklar tür-
ban yasağında ısrarcı

ÖVP’nin yönetimindeki federal 
bakanlıklar, başörtü yasağının 15a 
mutabakatında kalınması konu-
sunda ısrarcı olmayı sürdürüyor.

FPÖ lideri Kickl’dan 
Nehammer’e: „Boyun eğme“

Öte yandan konuya ilişkin ba-
sın açıklaması yapan Avusturya 

Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkanı 
Herbert Kickl, ÖVP’li Başbakan 
Karl Nehammer’e çağrıda buluna-
rak, “Bu İslami baskı sembolünün 
yasallaştırılması için devlet baskı-
sına boyun eğmeyeceğine dair” 
güvence istedi. Açıklamasında ba-
şörtünün dini bir sembol olmadı-
ğını, kadınlara yönelik baskıyı ve 
siyasal İslam’ı temsil ettiğini öne 
süren Kickl, “Bu nedenle başörtü-
sünün anaokullarımızda yeri ol-
mamalı” dedi.
Salzburg ve Tirol eyalet yöne-
timlerinin yasağı kaldırma is-
teğine tepki gösteren Kickl, bu 
talebi, „Paralel İslam toplumla-
rına hizmet etmek ve ilerleyen 
İslamlaşmayı hızlandırmak“ ola-
rak nitelendirirken, bunun kabul 
edilemez olduğunu söyledi.
Başbakan Nehammer’dan müza-
kerelerde mevcut başörtüsü ya-
sağını desteklemesine dair garan-
ti isteyen Kickl, “Anaokullarında 
İslami başörtüsü aracılığıyla kız-
ların cinselleştirilmesi ve damga-
lanması, ÖVP’nin omurgasızlığı 
nedeniyle yeniden yasallaştırıl-
mamalı, yasak kalmalıdır.“ ifade-
lerini kullandı. 

Avusturya’da çocuk yuvalarında türban 
tartışması iki eyalet üzerinden yine alevlendi

©
 Bild: dotshock/shutterstock.com
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BRÜKSEL. Pınar Abay löste 
Diego du Monceau ab, der seit 
2020 in der Bank ist und alters-
bedingt in den Ruhestand get-
reten ist. Abay, ehemals Türkei 
der ING Bank, leitet seit 2020 
den CEO der niederländischen 
Überwachungsbank Benelux 
(Belgien, Luxemburg). Die ING 
Bank Belgien gab am Donnerstag 
bekannt, dass Pınar Abay der ers-
te Vorsitzende der 150 Jahre alten 
Bank ist.

Ein weiteres Merkmal von 
Abay, der ersten weiblichen 
Vorstandsvorsitzenden in der 
150-jährigen Geschichte von ING 
Belgien, ist, dass sie die „erste 
geschäftsführende Vorsitzende“ 
ist. Die Vorsitzenden des ING-
Verwaltungsrates bestanden aus 
zentralen Führungskräften.
A u c h  d i e  f r ü h e r e 
Arbeitsrechtsanwältin Hilda 
Laga wurde in den Vorstand be-
rufen. Pınar Abay sagte: „Nutzen 
Sie den Vorteil des Vorstands 
von ING Belgien, der sich aus 
Mitgliedern mit sehr unters-
chiedlichen Hintergründen zu-
sammensetzt“, mit dem Ziel, 
M a n a g e m e n t m a n a g e m e n t 
zu nutzen. Abay, der betonte, 
dass 9 nicht geschäftsführende 
Frauen aus Frauen bestehen, zu-
sammen mit Hilde Laga, die im 
Verwaltungsrat teilnimmt, „Ein 
integrativeres Management in 
Belgien.

„Gender“, „Durchdacht die gan-
ze Bank.“

Im Vorstand von ING Belgien 

sind 9 Frauen und 8 Männer mit 
unterschiedlichen internationa-
len Fachkenntnissen vertreten.

Wer ist Pinar Abay?

Pınar Abay kam gestern 1977 in 
Ankara an. Pınar Abay gradu-
ierte 1998 an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der 
Bilkent University und absolvi-
erte ihren Master-Abschluss an 
der Harvard University Business 
School.

E r  a r b e i t e t e  i n  d e n 
Niederlassungen von Abay, 
McKinsey & Company in Istanbul, 
San Francisco und New York im 
globalen Einkaufssystem.

Pınar Abay, der für die Branche 
in der Türkei zuständige Manager 
von McKinsey & Company, über-
nahm 2011 das Board of Directors 
und General Manager der ING 
Bank Turkey.

Abays Sohn begann aktiv für 
ING in Beneluk zu arbeiten. 
Abay wurde 2016 zum Mitglied 
des Verwaltungsrats von ING 
Belgium ernannt und bewertet 
seit 2020 die Beneluks der Bank.

Pınar Abay, Belçika’da ING Bank’ın ilk 
kadın yönetim kurulu başkanı oldu

ING Bank 
Belçika'nın tarihin-
deki ilk kadın yöne-
tim kurulu başkanı, 

44 yaşındaki Türk 
bankacı Pınar Abay 

oldu.
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Son dönemde mobil işletim sistem-
lerinde ve uygulamalarda ortaya çı-
kan güvenlik açıkları, siber saldır-
ganların önünü açıyor. Sorunun 
boyutu, akıllı telefonların kamera-
larını kapatmanın doğru bir karar 
olup olmadığı tartışmasını başlattı.

Günümüzde dizüstü bilgisayarın 
kameralarını bantla kapatmak, 
kullanıcılar arasında yaygın bir si-
ber güvenlik ‘çalışması’ haline gel-
di. Ancak son zamanlarda ortaya 
çıkarılan güvenlik açıkları, akıllı 
telefonların kameralarının dizüs-
tü bilgisayarlardan daha büyük bir 
tehdit olabileceğini gösteriyor.

webtekno.com’dan Ozan Baki’nin 
haberine göre; Google hafta başın-
da yaptığı açıklamayla, Android iş-
letim sistemine sahip akıllı telefon-
larda Temmuz ayında keşfedilen 
ve hackerların kullanıcıları gizlice 
dinlemelerine neden olan bir gü-
venlik açığı olduğunu doğruladı. 

Şirket, güvenlik açığının Pixel ve 
Samsung cihazlar da dahil olmak 
üzere yüz milyonlarca kullanıcıyı 
etkilediğini belirtti.

Google’ın açıklamasının ardından 
Facebook, sosyal ağ uygulamasının 
bir hata sonucu Haber Kaynağı’nda 
gezinen kullanıcıların iPhone tele-
fonlarının kameralarına erişebil-
diğini kabul etti. Her iki şirket de 
hataları fark etmelerinin ardından 
açığı kapattılar ve güncellemeler 
yayınladılar. Ancak hatalar, akıl-
lı telefon kameralarını güvenlik ve 
gizlilik için kapatma zamanının ge-
lip gelmediğini sorgulatıyor.

Facebook Portal ve Nest Home Max 
gibi cihazlarında önlem alan şirket-
ler, kullanıcıların gizliliğini koru-

mak için cihazlarına ek donanımlar 
entegre etti. Portal için kamera ka-
patan harici bir aparat sunulurken, 
Nest Home Max’e hem kamera hem 
de mikrofonu fiziksel olarak devre 
dışı bırakan bir anahtar eklendi.

Ancak akıllı telefonlar, toplantı sa-
lonundan yatak odasına ve hatta 
banyoya kadar insanlara eşlik edi-
yor ve kullanıcıları hazırlıksız ya-
kalama ihtimalleri oldukça yük-
sek. Android’deki açıkları tespit 
eden Checkmarx şirketinin güven-
lik araştırması müdürü Erez Yalon, 
“Aslına bakılırsa akıllı telefonların 
kameralarını örtmek için dizüstü 
bilgisayarlardakinden daha fazla 
neden var. Yeni dizüstü bilgisayar-
larda, donanım güvenliği meka-
nizması olarak kameranın açık ol-

duğunu gösteren küçük LED’ler 
varken, akıllı telefonlarda yok” di-
yor.

Şirket, Google ve Samsung’un tek 
başına milyonlarca akıllı telefon 
kullanıcısı olduğunu belirterek, 
cihazların hackerlar için oldukça 
büyük bir saldırı kitlesi olduğunu 
vurguluyor. Diğer üreticilerin de po-
tansiyel güvenlik açıkları olabilece-
ği düşünüldüğünde galiba akıllı te-
lefonların kameralarını kapatma 
zamanı geldi diyebiliriz.

Artık akıllı telefon veya bilgisayar 
kameralarını kapatmak için kayar 
kapaklar ve yeniden kullanılabilir 
etiketler gibi birçok aksesuar satılı-
yor. Yakında bu aksesuarlar, hepi-
mizin vazgeçilmezleri olabilir.

İzleniyor muyuz? Akıllı  
telefon kameralarına dikkat
Son dönemde mobil 

işletim sistemlerinde 
ve uygulamalarda 

ortaya çıkan güven-
lik açıkları, siber 

saldırganların önünü 
açıyor.
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Analiz/Haber/ Yeni Vatan 
Gazetesi, Viyana, 16.05.2022

Türkiye´de dönemin Başbaka-
nı Recep Tayyip Erdoğan imza-
sıyla 22 Ocak 2008 tarihinde 
TBMM Başkanlığı’na, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun’da değişiklik öngören 
tasarı gönderildi ve hala geçerli 
olan bu kanun, Türkiye’de 2023 
veya yıldırım seçim ile  öncesin-
de yapılacak olan cumhurbaş-
kanlığı ve TBMM milletvekilliği 
seçimleri için geçerli. 

Bu yasaklara Avusturya’da ve 
diğer AB ülkelerinde kesin uyul-
ması gerekiyor. Kanunlaşmış de-
ğişikliğin 94. maddesinin ilgili 
fıkrası şöyle: “Yurt dışında, yurt 
dışı temsilciliklerde ve gümrük 
kapılarında her türlü seçim pro-

pagandası yasaktır.”

-Yurt dışındaki Türk vatandaşla-
rı yaşadığımız Avusturya başta 
olmak üzere Almanya, Hollanda, 
Fransa, İsviçre, İngiltere, Belçika 
ve dünyanın diğer ülkelerinde 
kurulan Yüksek Seçim sandık-
larında 2022 yılına kadar üç kez 
oy kullanabildi. Bunlardan ilki 
2014 yılında Cumhurbaşkanlığı 
seçimi, diğerleri 7 Haziran ve 1 
Kasım 2015 milletvekilliği se-
çimleriydi.

-Dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla 22 
Ocak 2008 tarihinde TBMM 
Başkanlığı’na, 298 sayılı Se-
çimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun’da değişiklik öngören ta-
sarı gönderildi. Kanunlaşan de-
ğişikliğin 94. maddesinin ilgili 

fıkrası şöyle: “Yurt dışında, yurt 
dışı temsilciliklerde ve gümrük 
kapılarında her türlü propagan-
da yasaktır.”

AK Partisi Yurt Dışı 
Türkler’den de Sorumlu 

Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek

Yasal düzenlemenin alt yapısı-
nı hazırlayan dönemin Yurt dı-
şındaki Türkler’den de Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek, “propaganda yasağının 
getirilişinin gerekçesini“ şöyle 
açıklamış zamanında:
  „Bizim 155 ülkede vatandaşı-
mız vardı. 154 ülke bir yana Al-
manya bir yana. Çünkü en çok 
orada vatandaşımız var. Alman-
ya, bizim vatandaşlarımızın oy 
kullanmalarına uzun bir süre 
olumlu bakmadı. Türkiye’deki si-

yasi tartışmaların kendi ülkele-
rine yansımasını istemiyorlardı. 
Biz de gurbetçilerimizin oy kul-
lanmalarının önündeki engelleri 
kaldırma, bu işi kolaylaştırma, 
rahatlatma adına ‘propaganda 
yapılamaz’ fıkrasını ekledik” 

Yurt dışında ve temsilcilikleri-
mizde, gümrük kapılarında siya-
si partilerin propaganda yasak-
larıyla ilgili kanuna dayanarak 
YSK’nın 17 Şubat 2017 tarihinde 
2017 tarihli seçimlerle ilgili ya-
sakları da belirleyen 109 sayılı 
kararında, yasanın 94. maddesi 
hatırlatıldı. O kararda da şöyle 
denildi: “Türkiye Cumhuriyeti 
cumhurbaşkanlığı ve milletve-
killiği seçimleri veya Halk oyla-
ması süresince yurt dışında ve 
gümrük kapılarında ve Avustur-
ya veya Almanya veya Hollanda 
içinde Türkiye seçimleri ile ilgili 
her türlü propaganda yasaktır.”

Almanya, Hollanda, Avusturya 
başta olmak üzere Türk vatan-
daşlarının yoğun olduğu ülke-
lerde, AKP’li bakanlar halk oy-
lamasında “evet” oyu verilmesi 
için mitingler yapmak istediler. 
Öyle bir zıtlaşma yaşanıyordu 
ki, bakanların “yaparım” onla-
rın “yaptırmayız” demesi ülkeler 
arasında önemli bir gerilim kay-
nağı oldu.

Hollanda´da uzun yıllardır gaze-
tecilik ve analizler yaoan İhsan 
Karaçay , „Hollanda Başbakanı 
Rutte, bir grup Türk’ün protesto 
gösterisi sırasında, bir Türk’ün 
Hollandalı bir gazeteciye ‘defol’ 

Kanun 298/98: 
Seçim nedeni ile Türkiye dışında 

her türlü seçim propagandası 
istisnasız yasaktır

-Yurt dışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacağı (298/94/A-son, 
94/E-6),  -Yurt dışında ve gümrük kapılarında kapalı yerlerde propaganda yapılamayacağı (298/94/
A-son, 94/E-6), -Yurt dışında yayımlanan yazılı basında ilân ve reklam yoluyla yazılı veya görüntülü 

propaganda yapılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)

demesi üzerine, ‘Buranın sahibi 
biziz, siz defolun’ demişti. De Te-
legraaf gazetesi de ‘Wij zijn hier 
baas’ (Buranın patronu biziz) 
başlıklı bir manşet atmıştı.“ diye 
haberlerinde yukarıdaki resmi 
kullandığı görüldü.

Hollanda Türk kanunlarını ha-
tırlattı. Hollanda’da yaşayan 
Türkiye göçmenleri zor durumda 
bırakıldı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya ve heye-
tinin Hollanda’ya alınmamasıyla 
ilgili olarak, Hollanda hükümeti 
YSK’nın 17 Şubat 2017 tarihinde 
2017 tarihli seçimlerle ilgili ya-
saklarını da belirleyen 109 sa-
yılı kararının 94. maddesindeki 
“Halk oylaması süresince yurt 
dışında ve gümrük kapılarında 
her türlü propaganda yasaktır” 
maddesini hatırlatmıştı. Öyle 
bir noktaya gelindi ki, Türkiye 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 
Hollanda’ya planlanan uçak se-
feri Hollanda tarafından iptal 
edildi. Gerek Hollanda, gerek-
se Almanya ve Avusturya’da 
on binlerce Türk vatandaşının 
başı belaya girdi. Avusturya’da 
olan olayları herkes hatırlıyor. 
Şu anda 2022 Mayıs ayındaki 
düzelmeler tamamen „Ukrayna 
Rusya savaşında AB’nin ekono-
mik ve savunma olarak Türkiye 
ihtiyacının doğması“ bir de ka-
baca ifade edecek olursak, „Su-
riye, Afgan, Pakistan ve Afrika 
asıllı sığınmacılar aman AB’ye 
gelmesin Türkiye’e kalsın, sizin 
başınıza bela olsun, biz size para 
verelim“ siyaseti değil mi?

ATLAR VE KÖPEKLER-
LE SALDIRDILAR

Bu arada Hollanda’nın Rotter-
dam’daki yüzlerce Türk, kon-
solosluk önünde toplanarak 
seçimler nedeni  ile Hollanda  
hükümetinin Hollanda sınırları 
içinde Türk siyasilerinin buna 
Türkiye Cumhuriyeti Dış İşle-
ri AK Partili Mevlut Çavuşoğlu 
dahil izin vermeyince ülkede 
bulunan AK Partisi taraftarları  
bakana sokaklara çıkarak des-
tek verdi. Ellerinde sadece Türk 
bayrakları bulunan Türklere 
saat 23:30 sularında Hollanda 
polisi tarafından saldırı düzen-
lendi. Atlı polisler atlarını vatan-

daşların üzerine sürerken, polis 
köpekleri de protesto düzenle-
yen Türklerin üzerine doğru kış-
kırtıldı. Bu korkunç manzaralar 
Türkiye’de seçimler nedeni oldu.

Dünün onu bunu 
ispiyonlayan ve 

kışkırtan pişmiş kelleleri 
şimdi akıl veriyorlar 

Bu ülkelerde, başta Avustur-
ya olmak üzere Almanya ve 
Hollanda’da tüm Türkiye göç-
menlerinin altmış yıldır büyük 
emeklerle kurdukları dostlukları 
zarar gördü ve Türk ve Türkiye 
imajı karalandı. Avusturya’da 
o günlerde seçimlerde bir de 
utanmadan farklı görüş, parti-
de olanlara karşı Viyana sokak-
larında kışkırtma yapanlar ve 
Türkiye göçmenlerini sokaklara 
dökmek için propaganda yapan-
lar, hatta “akşam silahları alıyor 
muyuz” diye gruplardan mesaj-
laşanların şimdi 180 derece de-
ğişmiş olmaları, ama aynı çok 
bilmiş, yarı cahil ve kindarlık-
ları ile utanmadan herkese akıl 
vermeleri dikkat çekiyor.

Avusturya’da acaba bu 
kanunlara uyulacak mı?

AK Parti hükümeti dönemin-
de çıkan yasa, 298 sayılı Seçim 
Yasasında 2008 yılında yapılan 
değişiklikle, yurt dışında oy 
verme konusu düzenlendi. Deği-
şiklik yasa tasarısı şimdiki Cum-
hurbaşkanının başkanı olduğu 
dönemin AK Parti hükümetince 
hazırlandı ve yapılan değişik-
lik o hükümet döneminde yü-
rürlüğe girdi. Bu düzenlemenin 

94/A-son maddesi, “Yurt dışında 
ve yurt dışı temsilciliklerde se-
çim propagandası yapılamaz.” 
şeklindedir. Türk vatandaşları-
nın seçimlerde oy kullanmala-
rını iktidar partisi de muhalefet 
partileri de destekliyordu. Böyle 
bir destekle Seçim Kanunu’nda 
2008 yılında buna “yurt dışın-
da propaganda yapılamaz” diye 
düzenlemeler yapıldı. Ama ken-
dileri uymadı.

Buyrun Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek 

Seçim Kanunları 

16 Nisan 2017  tarihinde 
Türkiye’de yapılan  halkoyla-
ması konusundaki YSK kararı, 
YSK’nın 15.2.2017 tarihinde 
aldığı ve aynı günkü 2.  tekrar 
edilen resmi gazetede yayım-
lanan 109 sayılı kararında “16 
Şubat-15 Nisan 2017 tarihleri 
arasında yayınlanan kanun-
ları“ gelin 2022 Mayıs ayında 
bir daha okuyalım ve herkese 
Avusturya’da  hatırlatalım.

-Yurt dışında açık yerlerde 

ve gümrük kapılarında sözlü 
propaganda yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük ka-
pılarında kapalı yerlerde pro-
paganda yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında yayımlanan ya-
zılı basında ilân ve reklam 
yoluyla yazılı veya görüntülü 
propaganda yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapı-
larında hiçbir şekilde kamu-
oyu araştırmaları, anketler, 
tahminler ve mini referandum 
gibi yayınların yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapı-
larında hoparlörle propaganda 
yapılamayacağı (298/94/A-son, 
94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında propaganda amaçlı yayın 
ve malzeme dağıtılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında her türlü propagandanın 
yasak olduğu (298/94/A-son, 
94/E-6) konularını ortaya koy-
maktadır.



 Mayıs 2022 – SAYI 246      18 19          Mayıs 2022 – SAYI 246 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA. Avusturya’nın 
köklü futbol kulüplerin-
den Austria Wien ve göç-

menlerin çoğunlukta yaşadığı 10. 
Bölge Belediyesinin girişimiyle 
göçmen kökenli gençlere futbol 
sevinci ve sporun birleştirici ru-
hunu aşılamak amacıyla yeni bir 
proje başlatıldı. Austria Wien yö-
neticileri ve göçmen kökenli as 
takım oyuncuları, yeni proje-
yi tanıtmak amacıyla çoğunluğu 
yerel Türk basını olmak üzere ya-
bancı gazetecilerle kulübün stad-
yumunda bir araya geldi.

Avusturya’nın köklü futbol ku-
lüplerinden Austria Wien ve göç-
menlerin çoğunlukta yaşadığı 10. 
Bölge Belediyesinin girişimiyle 
göçmen kökenli gençlere futbol 
sevinci ve sporun birleştirici ru-
hunu aşılamak amacıyla yeni bir 
proje başlatıldı.

Austria Wien yöneticileri ve göç-
men kökenli as takım oyuncula-
rı, yeni projeyi tanıtmak amacıy-
la çoğunluğu yerel Türk basını 
olmak üzere yabancı gazeteciler-
le kulübün stadyumunda bir ara-
ya geldi.

Kulübün Sportif  Direktörü 

Manuel Ortlechner, Viyana’nın 
en kalabalık nüfusuna sahip 
Favoriten olarak da adlandırı-
lan 10. Bölgenin Belediyesiyle, 
yabancıların yoğunlukta olduğu 
bu bölgede buranın takımı ola-
rak gençleri futbola yönlendir-
meyi amaçladıklarını söyledi. 
Projeye ilişkin AA muhabirine 
konuşan Yardımcı Antrenör Cem 
Şekerlioğlu, babasının Türk an-
nesinin Avusturyalı olduğunu, 
Austria Wien’de aktif futbolcu-
luk dahil antrenör olarak çeşit-
li kademelerde çalıştığını anlat-
tı. Şekerlioğlu, futbolun gençler 
için önemine değinerek, kendi-
lerini iyi hissettikleri, kabul gör-
dükleri bir grupla iyi ilişkilere sa-
hip olmaları ve güzel deneyimler 
tecrübe etmelerinin uyum sağla-
malarına yardımcı olacağını ifa-
de etti.

Futbolun birleştirici yanı

Futbol akademisinde antrenör-
lük yaptığı dönemde çok farklı 
etnik kökenden geçlerle çalıştığı-
nı belirten Şekerlioğlu, „Çok çe-
şitli etnik kökenden gençler be-
nim takımında futbol oynadılar. 
Afgan, Hırvat, Sırp, Türk, Mısırlı, 
Suriyeli nereli olursa olsun hiç 

fark etmez, bizim için bunun bir 
önemi yoktu. Sahada bir dil ko-
nuşuyorduk, o da futboldu. Ön 
planda bu düşünce yer alıyordu. 
Bence spor (insanları) çok güçlü 
bir şekilde birleştiriyor.“ şeklinde 
konuştu.

10. Bölgede çok farklı etnik kö-
kenden insanın yaşadığını belir-
ten Şekerlioğlu, halihazırda ta-
kımda oynayan göçmen kökenli 
futbolcular gibi çok yetenekli 
gençlerin olduğunu, bu gençle-
rin bir şekilde spora kazandırıl-
masının önemli olduğunu dile 
getirdi.

Türk kökenli genç sporcu Can 
Keleş ise azimle çalışıldığı taktir-

de herkesin başarılı olabileceği-
ni, bu takımda yer bulabileceği-
ni kaydederek, „Burada Türk ya 
da değil ayrımı yapılmıyor, her-
kes aynı. (forma için) Futbolunla 
konuşacaksın.“ diye konuştu.

10. Bölge Belediyesi Meclis Üyesi 
Muhammed Yüksek de Belediye 
Başkanı Marcus Franz’ın deste-
ğiyle Favoriten’deki gençlere yö-
nelik Austria Wien kulübüyle 
ortak hareket etme kararı aldık-
larını, bu doğrultuda yerel Türk 
basını ile takım arasında iletişim 
kurarak, bu yolla gençlere bura-
daki olumlu atmosferi aktarmayı 
arzuladıklarını söyledi.

„Gençlerimizi kötü
 yollardan uzak tutmak“

Yüksek, „Hedeflerimizden biri 
de gençlerimizi kötü yollardan 
uzak tutmak, Austria Wien’in de 
en büyük hedeflerinden biri bu. 
Aynı zamanda birlikte yaşamayı 
teşvik etmek, olumsuz işlerden 
uzak dursunlar, bu sahalarda 
futbol oynasınlar, paylaşsınlar, 
futbol oynamayı paylaşsınlar.“ 
şeklinde konuştu

Boşnak ve Hırvat kökenli fut-
bolcularında hazır bulunduğu 
tanışma programında stadyu-
mun girişinde yer alan panoya 
4 farklı dilde „Biz Austriayız, Biz 
Favoriteniz“ yazısı yazıldı.

Austria Wien futbol kulübü, göçmen 
gençleri spora teşvik projesi başlattı!

Avusturya'nın köklü futbol kulüplerinden Austria Wien ve göçmenlerin çoğunlukta 
yaşadığı 10. Bölge Belediyesinin girişimiyle göçmen kökenli gençlere futbol sevinci ve 

sporun birleştirici ruhunu aşılamak amacıyla yeni bir proje başlatıldı.
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Avusturya’da enflasyon yüzde 6,8 seviyesine ulaştı. 
Günlük hayat giderek daha pahalı hale geliyor.

VİYANA. Enerji ve yakıt fiyat-
larındaki krizin yol açtı-
ğı pahalılık, günlük haya-

tı daha da zorlaştırmaya başladı. 
İnsanları en çok gıda, elektrik ve 
akaryakıt fiyatları vuruyor, bunu 
gaz ve kiralar izliyor. Salgının baş-
langıcından bu yana hızla yükse-
len enflasyon dalgası, özellikle 
düşük gelirli haneleri sert bir şe-

kilde vuruyor. 

İstatistik Avusturya verilerine da-
yanan güncel enflasyon listesine 
göre, gıdadan tekele, tekstilden 
elektroniğe, kiradan sağlık siste-
mine birçok alanda neredeyse her 
şeyin fiyatı arttı. Mart 2022’de tere-
yağı, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 21,4 daha pahalıydı. Buğday 

unu yüzde 19,7, beyaz ekmek yüz-
de 12,6 arttı.

İşitme cihazları (artı %21,8), spor 
ekipmanları (artı %10), öksürük 
ve soğuk algınlığı ilaçları (artı 
%12) ve daha birçok üründe fiyat 
artışı gözlendi.

Bir önceki yıl gösterge kiralarda-
ki artışın askıya alınması nedeniy-
le düşük seyreden kiraların da ya-

kında artması bekleniyor.

Et fiyatları fırladı

Et ve tavuk ürünlerinin bazı çe-
şitlerinde artışlar gözlenirken, 
şnitzel rosto gibi çeşitlerinde 
ise düşüşler yaşandığı gözlen-
di. Şnitzellik ette yaşanan düşü-
şe rağmen, restoranlarda satılan 
şnitzelin fiyatında yüzde 7,3 artış 
yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Pahalılık Avusturya’yı kasıp kavuruyor! 
A’dan Z’ye her şeye zam geldi!
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ebte Bundesland ist. Nicht sel-
ten bekommt man den Spruch 
„Wien gegen den Rest“ zu hö-
ren. Denn in Bundesländern 
wie dem Burgenland oder der 
Steiermark, sind Wiener oft 
als hochnäsig, arrogant und 
schnöselig verschrien. Es gibt 
genug Wiener die dies widerle-
gen und dem ganzen mit „Ein 
echter Wiener geht nicht un-
ter!“ entgegen treten. 

Nun wollen wir ihnen ein pa-
ar klassische Wiener-Wörter 
präsentieren, mit denen wir ei-
gentlich fast täglich konfron-
tiert sind…und sie mehr oder 
weniger verstehen: 

Ne h m e n  w i r  a l s  e r s te s 
Beispiel unseren Freund, 
den „Hawara“. Dieses Wort 
stammt ja eigentlich ursprüng-
lich aus dem Hebräischen 
(chaver= Freund) und beze-
ichnet jemand, mit dem der 
Wiener durch dick und dünn 
geht. Sehr interessant ist 
vor allem auch die beliebte 
Bezeichnung der Ausländer, 
nämlich „Tschusch“. An die-
ser Stelle sollte dringend her-
vorgehoben werden, dass die-
ses Wort seinen Ursprung bei 
den Gastarbeiter vom Balkan 
hat, die sich beim Bau der 
Südbahnstrecke Ende des 19. 
Jahrhunderts bei Unklarheiten 
gegenseitig „cujes?“ zurie-

fen (jugoslawisch: verstehst 
du?). Aus dieser eigentlich 
harmlosen Fragestellung un-
ter den serbischen und kroa-
tischen Gastarbeitern wurde 
ein sehr stark emotionsgela-
dener Beiname und schlech-
ter Titel für Ausländer aus dem 
Südosten. Ebenso negativ be-
haftet ist das Wort „Teschek“, 
was auf ungarisch nichts we-
iter als „bitte“ bedeutet, im 
Wienerischen bezeichnet es 
allerdings jemanden, der al-
les mit sich machen lässt und 
ständig nur ausgenutzt wird.

Auch sehr beliebt ist der 
Ausdruck „Kiwara“, dies hat 
weder was mit Kiwis noch mit 

sonstigen anderen Früchten 
zu tun. Es bezeichnet ledig-
lich den klassischen „Polizist“ 
auf Wiens Straßen. Wer hätte 
das als Nicht-Wiener gedacht? 
Wenn man von jemandem das 
Wörtchen „leiwand“ zugesagt 
bekommt, hat das nichts mit ei-
ner Leinwand zu tun, sondern 
ist das höchste Kompliment, 
das in Wien vergeben wird. 
Die  Steigerungsform ist 
schlicht und einfach „urlei-
wand“. Dieses Wort wird von 
den Einwohnern der anderen 
8 Bundesländer oft als unlo-
gisch und merkwürdig beze-
ichnet.  Für besonders witzig 
und irgendwie nicht ganz klar 
haben wir das Wort „Bahöö“ 
befunden. Es bezeichnet ein 
Durcheinander oder einen 
Streit. Vermutlich kommt di-
es aus dem Tschechischen wo 
„pahol“ so viel wie Krawall be-
deutet. Es könnte allerdings 
auch aus dem jiddischen kom-
men, wo man zu Lärm „pai-
he“ sagt. Die Herkunft dieses 
Wortes scheint also nicht ganz 
geklärt zu sein. 

Wie man also deutlich er-
kennen kann, ist das typisch 
Wienerische eine Mischung 
aus den verschiedensten 
Fremdsprachen der Welt. 
Ebenso wie die Stadt Wien 
selbst, da auch hier zahlreic-
he Communities aus anderen 
Nationen eine Heimat gefun-
den haben. 

Bis zum nächsten Mal…
Servus und Baba!

Integration auf für Alle
Integration ist ein großes Thema - aber auch 

Österreicher, die nicht aus Wien stammen müssen 
sich in Wien oft erst „zurechtfinden“.

  von Leyla Sagmeister

Wenn Ausländer nach 
Österreich kommen, 
sehen sie sich oft gez-

wungen prompt Deutsch zu 
lernen, um sich verständigen 
zu können und integriert zu 
werden. Wenn dies nicht pas-
siert bleiben sie oft unter sich 
in so genannten Communities. 
Aber wie sieht es denn un-
ter den österreichischen 
Bundesländern an sich aus? 
Auch sie haben alle eine ganz 
eigene Sprache, die man oft 
nicht gerade leicht verste-
hen kann. Und wie soll sich 
da ein Ausländer zurechtfin-
den fragen wir uns an dieser 
Stelle? In den Deutschkursen 
wird natürlich Hochdeutsch 
unterrichtet und man redet 
und schreibt nach der Schrift. 
Und sobald sie den Kursraum 
verlassen, finden sich vie-
le Frauen und Männer mit 
Migrationshintergrund auf der 
Straße wieder, zwischen lauter 

„Servas oida!“, „Heast schleich 
di“, oder auch „Pfiad Gott“ wi-
eder. Wird es diesen Menschen 
der  Integr at ionsprozess 
nicht somit erschwert? Das 
Wienerische ist ursprüng-
lich ein ostmittelbairischer 
Dialekt, der erst durch die 
Vermischung vieler anderer 
Sprachen, zu dem wurde, was 
er heute ist- manchmal eige-
nartig und für Nicht-Wiener 
und Ausländer schwer zu 
verstehen! Neben Einflüssen 
aus dem Französischen oder 
auch dem Ungarischen, spi-
elten vor allem Jiddisch und 
Tschechisch eine große Rolle 
in der Entwicklung des typisch 
wienerischen Dialekts. Diese 
Durchmischung entstand 
vor allem durch die zahlre-
ichen Zuwanderer die in der 
Monarchiezeit in Strömen 
nach Österreich kamen.

Welche Wörter der jeweili-
gen Sprache zuzuordnen 
sind werden wir später gena-

uer erläutern. Zunächst wol-
len wir noch auf ein paar 
Besonderheiten dieser Sprache 
eingehen. Zum Beispiel sind 
die Wiener bekannt für ih-
re gern ausgesprochene „dop-
pelte Verneinung“, um damit 
eine Aussage zu bekräftigen. 
z.B.:  „Des is ka Werner net!“ 
– Das ist kein Wiener nicht! 
„Der Dativ ist dem Genitiv se-
in Tod“- oft wird in österreic-
hischen Schulen den Kindern 
durch diesen Satz klar ge-
macht, dass diese besitzanzei-
genden Pronomen im Dativ als 
unfein gelten. In Wien existiert 
beispielsweise  nicht „Vaters 
Auto“, sondern: „dem Våta sei 
Auto“. Ein weiteres Phänomen 
ist das kleine Wörtchen „eh“, 
welches sich in fast jedem Satz 
in Wien finden lässt. Zu über-
setzen wäre es mit „sowieso“, 
„ja, freilich“ oder auch „klar“. 
Wenn man in Wien als Tourist 
zu Besuch ist, bekommt man 
leicht den Eindruck die Wiener 
würden in Zeitlupe sprechen. 

Durch Verkleinerungen und 
Verkürzungen wie „I stell mi 
eh a å!“ für „Natürlich stelle 
ich mich in der Warteschlange 
an“, werden bestimmte Wörter 
oft und gerne in die Länge 
gezogen, ebenso wie der 
„Kaffeeeee“ (ganz anders, als 
in Deutschland, wo man eher 
den „Kaffffe“ bevorzugt).

S c h e n k t  m a n  d e n 
Uhreinwohner in Wien Glaube, 
ist Wienerisch mehr als nur ei-
ne Sprache. Sie beschreiben es 
als eine Art Lebensgefühl, ei-
ne Grundeinstellung und ei-
ne eigene Philosophie der 
man sich einfach hingeben 
muss! Nicht zuletzt werden 
zu 99% Vorbilder wie FALCO 
und weltweit bekannte typisch 
wienerische Speisen wie die 
Sachertorte herangezogen, um 
den Wiener Nationalstolz noch 
deutlicher zu unterstreichen. 
Man bekommt österreichwe-
it manchmal das Gefühl, das 
Wien das am wenigsten beli-

Genau dieses Thema wollen wir uns in den nächsten Zeilen zum Anlass 
nehmen, auch einmal die Wiener, ihre Kultur und ihre Sprache genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 
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Avustralya’da kahvenin in-
san sağlığı üzerindeki etkile-
ri üzerine yeni bir araştırma 
yayımlandı. Çalışmada gün-
de iki ila üç fincan kahvenin 
kalbe iyi gelebileceği belirtil-
di. Araştırmanın bulgularında 
kalp rahatsızlığı olan kişilerin 
sağlıklı bir beslenmenin par-
çası olarak kahve içebileceği 
vurgulandı.

Melbourne. Avustralya’da ya-
pılan yeni bir araştırma, günlük 
kahve tüketiminin sağlık üzerin-
deki etkilerini inceledi. Yapılan 
çalışmada, günde iki veya üç fin-
can kahve içmenin kalp hastalı-
ğı veya ölüm riskinin azalmasıy-
la bağlantılı olabileceğini öne 
sürüldü.

Araştırmanın bulgularında, bu 
olumlu ilişkinin kardiyovas-
küler hastalığı olan veya olma-
yan kişiler için geçerli oldu-
ğu belirtilirken, kahvenin yeni 
veya kötüleşen kalp hastalığı-
na bağlı olmadığını ve aslında 
kalbe iyi gelebileceği belirtildi. 

Araştırmacılar, bulgularının kalp 
rahatsızlığı olan kişilerin sağlık-
lı bir beslenmenin parçası ola-
rak kahve içmesine izin verdiği-
ni söyledi.

Avustralya, Melbourne’deki 
Alfred Hastanesi ve Baker Kalp 
Enstitüsü’nde aritmi araştırma-
sı başkanı ve çalışmanın kıdemli 
yazarı Peter Kistler, „Kahve kalp 
atış hızını hızlandırabileceğin-
den, bazı insanlar onu içmenin 
belirli kalp sorunlarını tetikle-
yebileceğinden veya kötüleştire-
bileceğinden endişe ediyor” der-
ken, “Verilerimiz, günlük kahve 
alımının caydırılmaması gerekti-
ğini, bunun yerine kalp hastalı-
ğı olan ve olmayan insanlar için 
sağlıklı bir diyetin parçası olarak 
dahil edilmesi gerektiğini göste-
riyor” dedi.

Kistler, „Kahve içmenin ya nötr 
bir etkiye sahip olduğunu  ya da 
kalp sağlığına yararları ile ilişki-
li olduğunu gördük“ ifadelerini 
kullandı. Araştırmacılar, günde 
bir fincandan altı fincana kadar 

değişen farklı kahve tüketim dü-
zeylerine bakmak için yarım mil-
yondan fazla insanın sağlık bilgi-
lerini içeren büyük bir veri tabanı 
olan UK Biobank çalışmasından 
elde edilen verileri kullandılar. 
Bu veriyi de kalp ritmi sorunları, 
kardiyovasküler hastalık, kalp 
yetmezliği ve felç ve hem kardi-
yovasküler hastalığı olan hem 
de olmayan kişilerde toplam ve 
kalple ilgili ölümlerle ilgili ola-
rak analiz ettiler.

Çalışmada, 10 yıllık takip sıra-
sında kahve içmenin kalp hasta-
lığı veya felç gelişiminde bir rol 
oynayıp oynamadığını görmek 
için bilinen kalp hastalığı olma-
yan 382 bin 535 kişiden gelen ve-
riler de incelenirken, genel ola-
rak günde iki ila üç fincan kahve 
içmenin en büyük fayda ile ilişki-
li olduğunu ve koroner kalp has-
talığı, kalp yetmezliği, kalp ritmi 
sorunu veya herhangi bir neden-
le ölme riskinin yüzde 10-15 da-
ha düşük olduğu tespit edildi. 
Günde bir fincan kahve içen ki-
şilerde ise felç veya kalple ilgili 

ölüm riskinin en düşük olduğu 
vurgulandı. Yeni kalp ritmi so-
runlarında ise, günde iki ila üç 
fincan kahve içenlerde en fazla 
fayda görülürken, bu miktarın 
üzerinde veya altında içenlerde 
daha az fayda tespit edildiği ak-
tarıldı.

İngiliz Kalp Vakfı’nda kalp sağ-
lığı diyetisyeni Tracy Parker ise 
araştırma ile ilgili, „Bu araştır-
ma, günde birkaç fincan kahve 
içmenin kalp sağlığınızı etkile-
memesi gerektiğini öne sürüyor. 
Sabahları kahvaltıdan hoşlanan 
herkes için harika bir haber” de-
di.

Parker, “Kardiyovasküler sağlı-
ğınızı iyileştirmenin en iyi yolu, 
ne kadar kahve içtiğinize odak-
lanmak yerine sağlıklı bir yaşam 
tarzı sürdürmektir” ifadelerini 
kullanırken, “Kahvenizi nasıl iç-
tiğiniz de önemlidir. Eklenen şu-
ruplar, şeker, krema veya büyük 
sütlü kahvelerin tümü şeker, ka-
lori ve doymuş yağ açısından bi-
rikebilir” diye konuştu.

Son araştırma: Kahve kalbe iyi geliyor

VİYANA. Viyana Belediyesi 
tarafından göçmenlere 
yönelik çalıştay şeklinde  

düzenlenen “Topluluk Formu” 
etkinliğinde çok sayıda farklı 
göçmen grupları ve medya tem-
silcileri bir araya geldi.  Viyana 
Belediyesi Entegrasyon ve Eğitim 
Bakanlığı’nın MA17 Çeşitlilik 
Dairesi ile düzenlediği prog-
ramda Covid-19 salgını ve toplu-
ma etkileri ele alındı. Salgının 
Viyana şehrinde oluşturduğu et-
kilerinin tartışıldığı programda, 
salgında göçmenlere yönelik ya-
pılan araştırmanın sonuçları da 
kamuoyuyla paylaşıldı.

Wiederkehr: Farklılıklar 
Viyana’nın birer 

parçası

Programda konuşan 
Entegrasyon ve Eğitimden 

sorumlu Viyana Belediye 
Başkan Yardımcısı Christoph 
Wiederkehr, farklı alanlarda faa-
liyet gösteren göçmenler arasın-
da bir diyalog ağının kurulması-
nı önemsediğini belirtti. Viyana 
şehrinin farklılıklar açısından 
son derece zengin olduğunu kay-
deden Wiederkehr, “Bu farklı-
lıklar, şehrimizde birlikte yaşam 
için önemli faktörlerdir. Bu ne-
denle bugün burada ‘Community 
Forum’ adını verdiğimiz bu çalış-
mayı düzenliyoruz” dedi.

Covid-19 salgına ilişkin 
raporun sonuçları 

açıklandı

Öte yandan Covid-19 salgınında 
göçmen topluluklara yönelik ya-
pılan araştırmanın sonuçları da 

programda açıklandı. Rapora gö-
re Viyana’da yaşayan göçmen-
ler, Covid-19 salgınında en çok 
etkilenenlerin başında geliyor. 
İşsizlik, ırkçılık gibi konuların 
öne çıktığı sonuçlarda eğitimde-
ki ayrımcılığa da dikkat çekildi.

Göçmenlerde işsizlik 
oranı yüksek

Açıklanan rapora göre yurt dı-
şında doğan ve Viyana’da çalışan 
kişilerde işsizlik oranı Covid-19 
salgınının zirve yaptığı 2020 yı-
lının ikinci yarısında 3 kat artış 
gösterdi. Eğitimde ayrımcılığın 
ciddi bir sorun olduğu bilgisinin 
de paylaşıldığı araştırma sonuç-
larına göre, göçmen ebeveynler-
le iletişim eksikliği de bir başka 
sorun olarak ortaya çıkıyor.

Yabancı düşmanlığı 
artış gösterdi

Viyana’da Covid-19 salgınında 
artış gösteren bir diğer olay ise 
yabancı düşmanlığı. Araştırma 
sonuçları, antisemitizm ve isla-
mofobik saldırılarda ciddi bir ar-
tışın kaydedildiğini gösteriyor.
Göçmenler için öne çıkan bir di-
ğer zorluk ise hanelerin (evler) 
yeterli büyüklükte olmaması. 
Açıklanan sonuçlara göre göç-
menlerin yüzde 35’i, ortalama-
nın altında küçük evlerde ya-
şıyor. Bu durumun Covid-19 

salgınıyla beraber önemini gös-
terdiğine dikkat çekilirken, virü-
se yakalanma ya da bulaştırma 
oranlarında bunun son derece 
etkili olduğu belirtildi.

Rapora ilişkin yapılan açıklama-
da Covid-19’un bulaşıcılığını ölç-
mek için 5 ayrı kriter üzerinden 
araştırmanın yapıldığı aktarıldı. 
Bu 5 ayrı başlık şunlardan olu-
şuyor;

• Sağlık durumu, iletişim ve 
Covid-19 önleme

• İş piyasası ve hareketlilik kı-
sıtlamaları

• Okul, eğitim ve gençlik ça-
lışmaları

• İkamet şekilleri
• Dışlama ve ayrımcılık
• Çok sayıda davetlinin ka-

tıldığı programda dört ayrı 
grupta sorunlara ilişkin fikir 
alışverişi yapıldı.

Wiederkehr, basın 
mensuplarıyla görüştü

Uyum Bakanlığı yanın-
da ayrca Viyana Belediye 
Başkan Yardımcısı Christoph 
Wiederkehr, program kapsamın-
da davetli yabancı basın men-
suplarıyla bir araya geldi. Soru-
cevap şeklinde gerçekleşen 
görüşmede, Covid-19 salgını baş-
ta olmak üzere farklı konular ele 
alındı.

Viyana Uyum Bakanı Christoph Wiederkehr 
göçmen derneklerinin sorunları dinledi

Viyana’da “Topluluk 
Formu” çalıştayı 

programında konu-
şan Entegrasyon ve 
Eğitimden sorumlu 

Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı Christoph 

Wiederkehr, farklı alan-
larda faaliyet gösteren 
göçmenler arasında bir 

diyalog ağının kurul-
masını önemsediğini 

belirtti.



 Mayıs 2022 – SAYI 246      24 25          Mayıs 2022 – SAYI 246 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Avusturya’da, mağazalar mas-
ke zorunluluğu ve azalan müş-
teri trafiği ile mücadele ediyor. 
Diğer yandan doldurulamayan 
kadrolar bir yıl içinde neredey-
se iki katına çıktı.

VİYANA. Avusturya ticaret sek-
töründe yaşanan eleman sıkıntı-
sı giderek artıyor. Ticaret Birliği 
Başkanı Rainer Will, güncel ola-
rak yaklaşık 48.000 kadronun 
boş olduğunu ve bunun bir önce-
ki yıla kıyasla iki kat artış anlamı-
na geldiğini bildirdi. Will, şu an 
mal tedarikinde yaşanan sıkın-
tıdan ziyade, her yerde yaşanan 
eleman sıkıntısının sektörü olum-
suz etkilediğini söyledi.

Standard´ın verdiği habere göre 
Avusturya’da insan tacirleri ara-
sında yapılan bir ankete göre, 
bu nedenle koronavirüs salgını-
na bağlı sokağa çıkma yasakları-
nı müteakip dönemde mağazala-
rın dörtte birinin olağan çalışma 

saatleri boyunca kesintisiz açık 
kalamadığını aktaran Will, ekip-
lerin birleştirildiğini, kalan çalı-
şanların daha uzun süre çalıştığı-
nı, bu bakımdan büyük bir baskı 
oluştuğunu vurguladı.

Ticaretten kaçışın nedenleri ara-
sında maske zorunluluğunun 
da bulunduğunu değerlendiren 
Will, bu düzenlemenin, bilhassa 
disko gibi kalabalık mekanlarda 
maske zorunluluğunun kaldırıl-
dığı da göz önünde bulundurul-
duğunda, artık sürdürülebilirli-
ği kalmadığını, Ticaret Birliği’nin 
bu bakımdan konuyu meclis gün-
demine taşıyacağını ve gerekirse 
Anayasa Mahkemesi’ne taşıyaca-
ğını açıkladı.

Ancak tacirlerin tek boğuşmak 
zorunda olduğu sıkıntı eleman 
eksikliği de değil. Ukrayna sa-
vaşının başlamasından bu yana 
müşteri trafiğinde de azalma ol-
duğu belirtiliyor. Will, alışveriş 

alışkanlıklarında meydana gelen 
değişimi, “Artık sadece harca-
mak zorunda olunan harcanıyor 
ve mümkün olan her yerde tasar-
rufa gidiliyor” diyerek tarif etti. 
Maaş pazarlıklarına atıfla da Will 
bir kez daha enflasyon oranın-
da zam yapılan ücretlerden artan 
oranda vergi alınması uygulama-
sına son verilmesini ve ücret yan 
masraflarının düşürülmesini ta-
lep etti.

Kriz AVM’leri vurdu

Sektörün güncel durumunu 
yansıtan en iyi örneklerden biri 
Avusturya’daki alışveriş merkez-
leri. Bunlar geçen yıl 2019 yılına 
kıyasla 1,25 milyar Euro daha az 
ciro yaptı.

Ancak Berater Standort+Markt 
Bilanz adlı danışmanlık şirke-
tinden Roman Schwarzenegger 
yaptığı değerlendirmede, 244 
AVM’den hiçbiri kapanmak zo-

runda kalmadığını, boş kalan ti-
cari alanların oranının da %4,2 
ile sabit seyrettiğini aktardı. Diğer 
yandan kamuoyunda sürekli tar-
tışmalara neden olan AVM’lerin 
büyümesi neredeyse tamamen 
durdu. Mevcut AVM’lere iki yıldır 
sadece münferit birkaç yeni proje 
eklendi. Akan para daha çok ge-
nişletme ve modernizasyona har-
candı.
Diğer yandan ağırlıklı olarak gı-
da sektöründe faaliyet yürü-
ten işyerleri krizden daha ucuz 
kurtuldu. Ağırlıklı olarak mo-
da alanında faaliyet yürütenler-
se ortalama %17 kayıp yaşadı. 
Burgenland güncel olarak AVM 
yoğunluğunun en fazla olduğu 
eyaletken, Vorarlberg’deki oran 
diğer tüm eyaletlerden daha dü-
şük. Beklentinin aksine gastro-
nomi alanında faaliyet yürüten 
işletmeler sahada tacirleri baskı-
lamadı. Mağazaları ofis ve konut-
larla birleştiren merkezlerse yük-
selişte.

Avusturya’nın ticaret sektöründe 
yaklaşık 50.000 elemana ihtiyaç var Avrupa’ya yeni bir hayata adım 

atmak amacıyla giden göçmen 
çocukların yolculukları ve son-
rasında yaşadıkları birçok acı 
tabloyu gözler önüne seriyor.

VİYANA. Avusturya’da geçen yıl 
iltica başvurusunda bulunan reşit 
olmayan 5.768 mülteci çocuğun 
dörtte üçü kayıp.Avusturya’da ge-
çen yıl reşit olmayan 5.768 mülte-
ci çocuk iltica başvurusunda bu-
lundu. Adalet Bakanı Alma Zadic, 
bu çocukların dörtte üçüne ulaşı-
lamadığını açıkladı.
Resmi makamlar, kayıp mülte-
ci çocukların başına ne geldiği-
ni bilmiyor. Yetkililer, kaybolan 
mülteci çocukların insan kaçak-
çılığı, çocuk ticareti, fuhuş ve 
uyuşturucu tacirlerinin kurba-
nı olmalarından endişe duyuyor. 
Avusturya Adalet Bakanı Alma 
Zadic, reşit olmayan mülteci ço-
cuklar için “ilk günden itibaren 
gözetim” düzenlemesini getir-
mek istiyor.

Avrupa’da günde 17 
mülteci çocuk 

kayboluyor

“Lost in Europe” adlı araştırma-
cı gazetecilik kuruluşunun ön-
cülüğünde 2021 yılında yapılan 

bir araştırma, 2018’den itibaren 
yanlarında yakınları olmadan 
Avrupa’ya gelen çocuk yaştaki en 
az 18 bin 292 kişinin kaybolduğu-
nu ortaya koydu. Bu sayı kıtada 
günde yaklaşık 17 çocuğun kay-
bolduğu anlamına geliyor.

Lost in Europe’un araştırması, 
Avrupa ülkelerinin refakatçisi bu-
lunmayan sığınmacı çocuklarına 
ilişkin istatistikleri de düzensiz 
tuttuğunu ortaya koydu. Fransa, 
Danimarka ve Romanya’da refa-
katçisi bulunmayan sığınmacı 
çocuklarına ilişkin herhangi bir 
kayıt tutulmazken Bulgaristan’da 
refakatçisi olan ve olmayan ço-
cukların sayısı ayrı olarak kayde-
dilmiyor.

Cinsel istismar ve 
organ mafyası

Çocukların nerede ve nasıl kay-
boldukları hala büyük soru işareti 
olurken, uzmanlar bu çocukların 
fuhuş ve organ mafyasının kurba-
nı olmalarının yüksek ihtimal ol-
duğunu düşünüyor. Europol’ün 
istihbarat birimi, kayıp mülteci 
çocukların çeteler tarafından fu-
huş ve köleliğe zorlanabileceği, 
organ mafyası ağına düşebilece-
ği uyarısını yapmıştı.

Avusturya’da kayıp mülteci çocuklarda korkutan rakam
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  Leyla Öz’ün haberi

Vİ YA N A . Av u s t u r y a’d a 
30 yıldan uzun süredir 
yayıncılık, sanat ve kül-

tür alanında faaliyet gösteren 
yayınevi sahibi Yüksek Mü-
hendis Birol Kılıç, Avusturya 
Başbakanlığı Sanat, Bilim ve 
Kültür Dairesi Başkanlığı’nın, 
üniversitelerin onayı ve Avus-
turya Cumhurbaşkanı’nın im-
zaladığı kararname ile “Profe-
sör” unvanına layık görüldü. 
Viyana’nın 1. bölgesindeki ünlü 
Künstlerhaus’da (Sanatevi) pi-
yano eşliğinde, ilgili bakanlığın 
müsteşarı ve diğer tanıtım ko-
nuşmalarıyla sunulan Profesör-
lük kararname belgesi sonrası, 
bakanlık bir resepsiyon verdi.

Viyana Teknik Üniversitesi me-
zunu Kılıç’a takdirnamesini, 
Cumhurbaşkanı Alexander Van 
Der Bellen ve Avusturya Sanat , 
Kültür Personel Bakanı  ve Baş-
bakan Yardımcısı adına Avus-
turya Cumhuriyeti Başbakanlığı 
Sanat ve Kültür Dairesi Başkanı 
Büyükelçi  Jürgen Meindl verdi. 
Piyanist Dorothy Khadem-Mis-
sagh, etkinliğe müziğiyle eşlik 
ederken, tören daha sonra özel 
bir resepsiyonla devam etti. 

MEINDL: “ÇOK YÖNLÜ 
BİR İNSAN, YAZAR VE 

FİKİR ADAMI”

Törende konuşan Avusturya  
Kültür, Sanat ve Personel  Dai-
resi Başkanı Büyükelçi Jürgen 
Meindl, “Avusturya Cumhurbaş-

kanlığının 23 Mart 2021 tarihli 
kararnamesiyle, Avusturya Sa-
nat ve Bilim Bakanlığı tarafın-
dan yüksek elektronik mühendi-
si Birol Kılıç’a  kendi mesleğinde 
Avusturya Cumhuriyetine son 
otuz yılda en yüksek düzeyde 
bilim ve sanatına verdiği yüksek 
yararlılıklardan ötürü verilen 
profesörlük unvanın resmi ola-
rak onaylandığını” belirtti.

Kılıç’ın son otuz yılda yayıncılık, 
sanat, kültür ve bilim alanında 
gösterdiği faaliyetlere ve ya-
yınlarına dikkat çeken Meindl, 
kendisinin bu hizmetlerle Avus-
turya Cumhuriyeti’ne  sağladığı 
yüksek katkılardan dolayı mes-
lek alanında profesör unvanına 
Cumhurbaşkanı kararnamesi 
ile layık görüldüğünü belirte-

rek, “Sayın  Kılıç çok yönlü bir 
insan olmanın yanı sıra bir fikir 
adamı ve yazar. Devamlı üre-
ten istikrarlı bir insan olarak, 
yaptığı çalışmalarla Avusturya 
Cumhuriyeti’ne eleştirel ruhu ile 
çok olumlu yönde katkılarda bu-
lunmuştur” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN ÖRNEK 
BİR İNSAN”

Kılıç’ın açık ve net konuşan 
biri olduğunu, özellikle yüksek 
kalitede Almanca yayınlarıyla  
Avusturya’da yaşayan tüm göç-
men insanlara örnek bir vatan-
daş olmasının yanı sıra iki ülke 
arasında Türk kültür ve sanatı-
nın da tanıtılması ile güvenilir 
ve demokratik ilişkilerle köprü-
ler kurulmasına da son otuz yıl-

Viyanalı yayıncıya “profesör” unvanı: 
Avusturya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile layık görüldü!
Viyana’da sanat, kültür ve bilim alanındaki çalışmaları, yayınladığı yapıtlar ve mesleğinde gösterdiği 
yüksek yararlıklar nedeni ile Yüksek  Mühendis Birol Kılıç’a Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Sanat, 
Kültür ve Personel Bakanı Werner Kogler’in ve Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in imzaladı-

ğı resmi bir kararname ile meslek alanında “Profesör” unvanı verildi.

da yüksek katkıda bulunduğunu 
söyleyen Meindl, Birol Kılıç’ın 
bilimsel değerleri olan yapıtla-
rıyla Osmanlı döneminden bu 
yana süregelen ikili ilişkilerde, 
bardağın hep dolu tarafını gös-
terdiğini vurguladı.

Jürgen Meindl, “Kendisinin bu 
kısa sürede yaptığı yüzlerce 
proje ve çalışmalarını anlatmak 
kolay değil, bizim için örnek bir 
insan. Kendisine, Avusturya 
Cumhuriyeti adına üstün başa-
rılarının devamını diler, yaptığı 
faydalı çalışmalarından dolayı 
şükranlarımızı sunarız. Sizin 
gibi özgürce yayın yapan, üre-
ten insanlara ülkemizin ihtiyacı 
var” diye konuştu. 

LAHODYNSKY: 
“VİYANA’YA GELİŞ 

HİKÂYESİ ÇOK İLGİNÇ”

Brüksel Merkezli “Avrupa Gaze-
teciler Birliği Onursal Başkanı” 
ünlü Avusturyalı gazeteci Otmar 
Lahodynsky ise yaptığı tanıtım 
konuşmasında Birol Kılıç ile 
yıllarca çalıştığını, kendisinin 
bükülmez azmi, yüksek bilgi ve 
tecrübesiyle ürettiği, yöneticili-
ği, detaya olan aşkı, topluma ya-
rarlı çalışmalarıyla tanıdığını ve 
saygı duyduğunu kaydetti.

Kılıç’ın hayatına dair kesitler 
paylaşan Lahodynsky, kendisi-
nin 19-20 yaşlarında Viyana’ya 
geldiğini, bu noktada İstanbul 
Tıp Fakültesi’nde 5 sömestr öğ-
renciliği ve 8 aylık Zürih geçmişi 
bulunduğunu belirterek, “Çok 

başarılı bir İstanbul ve  Zürih 
geçmişine rağmen kendisinin 
bir gece treniyle Viyana’ya gelişi 
çok ilginç. Zürih’in çok can sıkı-
cı olmasının yanında, sağladığı 
kültürel olanakları çok az bul-
ması, onun Viyana’ya yönlen-
mesine neden oldu. Viyana Tek-
nik Üniversitesi’ni kısa sürede 
kendi olanaklarıyla 25 yaşında 
bitiren Kılıç, yüksek elektronik 
haberleşme bölümü yanında, 5 
sömestr tıp eğitimini de değer-
lendirerek tıp mühendisliği ko-
nusunda da akademik mezuni-
yetini başarıyla tamamlamıştır” 
dedi. Birol Kılıç’ın 90’lı yıllarda 
düzenlediği büyük organizas-
yonların yanı sıra yayıncılık ala-
nında da dikkat çekmeye başla-
dığını kaydeden Lahodynsky, 
kendisinin sessizce büyük proje-
lere ve etkinliklere maddi ve ma-

nevi destek vererek imza attığını 
söyledi. 

“25 BİLİM İNSANINI BİR 
ARAYA GETİRDİ”

Kılıç’ın birinci Viyana merkezli 
kurduğu otuz yıl sonra altı şir-
ketini yüksek performansından 
sonra 6-7 yıl önce satarak, yayın-
cılık, sanat ve bilime yöneldiğini 
bildiren Lahodynsky, konuşma-
sına şöyle devam etti:
“Bizzat başından sonuna sorum-
lu olarak yayınladığı ve maddi 
destek verdiği kitapları burada 
söyleyerek bitiremeyiz. ‘Doğu 
ve Batı – 500 Yıllık Buluşma ve 
Etkileşim’ kitabında uluslara-
rası 25 bilim insanını bir ara-
ya getirerek, inanılmaz kaliteli 
ve çok masraflı bir esere kendi 
olanakları hiçbir devlet desteği 

almadan Avusturya Bilim Aka-
demisi ile birlikte imza atmıştır. 
Herkesin bu eseri okumasını ve 
Türkiye’yi Osmanlı zamanından 
bu yana bardağın doğu tarafını 
gördürmesi ile okuması tavsiye 
ederim. Ünlü filozof Immmauel 
Kant başta olmak üzere birçok ay-
dın ve fikir insanının eserlerini 
yayınladığı gibi devamlı toplan-
tılar düzenleyerek, Viyana’nın 
sanat, bilim ve entelektüel dün-
yasına büyük katkılar sağlamış-
tır. Avusturya’nın Viyana Konser 
Evi (Wiener Konzerthaus) başta 
olmak üzere Wiener Stadthalle, 
ünlü Ronacher Tiyatro Evi, Pala-
is Palffy gibi birçok yerde kendi 
imkânlarıyla düzenlediği etkin-
liklerde binlerce insanı bir araya 
getirerek, kültür ve sanat ala-
nında takdire şayan işlere imza 
atmıştır. En son çıkardığı resimli 
Almanca-Ukraynaca çocuk kita-
bının projesinin kısa sürede fikir 
adamı ve icraatçısı olarak bin 
adet baskı ve ücretsiz dağıtımını 
üstlenerek, sosyal sorunlara da 
kayıtsız kalmadığını göstermiş-
tir. Türk asıllı bir Avusturyalı 
olarak, Avusturya’ya değerli kat-
kıların canlı bir örneğidir. Örnek 
bir vatandaş olan sayın Kılıç’a 
üstün başarılar diler, eşit ve hür 
bir Avusturya vatandaşı olarak; 
kalemiyle, fikirleriyle hem sevi-
len hem de biraz çekinilen birisi, 
böyle kalmasını isteriz. Yolunuz 
açık olsun sayın Kılıç.” 

KILIÇ: “AVUSTURYA’YA 
KATKI SAĞLAYAN TÜRİ-

YE KÖKENLİLERDEN 
SADECE BİRİYİM”
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Mesleki Profesör unvanına layık 
görülen Birol Kılıç ise törende 
yaptığı konuşmada, kendisine 
verilen mesleki profesör unva-
nının rahmetli annesi Hüsniye 
ve rahmetli babası Hüseyin Kılıç 
adına kabul ettiğini belirterek, 
“Onların verdiği hayat dersle-
ri ve dualarıyla burada şu an 
bu konuşmayı yapıyorum. Beni 
profesör unvanına layık gören 
Avusturya Devleti’ne, sayın  
Cumhurbaşkanı’na e ve ilgi ba-
kanlığın tüm çalışanlarına, özel-
likle Büyükelçi Meindl’e, moral 
veren ifadelerinden içtenlikle 
teşekkür ediyorum” dedi.

Avusturya’ya katkı sağlayan 
binlerce Türkiye kökenli insan-
dan sadece bir tanesi olduğu-
nun altını çizen Kılıç, “Atatürk 
Türkiye’sinde doğan Türk asıllı 
bir Avusturyalı olarak ailemden 
öğrendiğim, beşikten mezera ka-
dar cahillikten ve gaflet içinde 
yarı cahillikten kurtulmak için 
devamlı okuma, araştırma, eleş-
tirel gözle  ve çok yönlü bakma 
yolundan ayrılmadığım için çok 
mutluyum. Avusturya artıları ve 
eksileriyle üniversite hayatım-
da çok sesliliğe saygılı ve olum-
lu çok farklı olanaklar sağladı. 
Bunlardan faydalanabildiğim, 
topluma yararlı işlerde yer ala-
bildiğim için mutluyum. İçten-
likle bu olanağı sağlayan Avus-
turya Cumhuriyeti’ne teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı.

Avusturya’da “birlikte ya-
şam” için karşılıklı hoşgörü-
nün önemine değinen Kılıç, 
Avusturya’nın olanaklarına dik-
kat çektiği konuşmasını şu söz-
lerle sonlandırdı:

“Hedefimiz yaşadığımız bu çok 
güzel ülkenin olanaklarını en 
iyi şekilde değerlendirerek, top-
lum yararına olan işlere imza 
atacak ve en başta insanlığa ve 
yaşadığımız  topluma yararlı ola-
cak insanların önünü açmaktır. 
Bundan sonra da güzel projelerle 
insanlığa hizmet etmeye devam 
edeceğim. Avusturya Devletine, 
beni bu değerli meslek unvanı-
na layık gördükleri ve bu güzel 
töreni organize ederek şereflen-
dirdikleri için şahsım, ailem ve 
dostlarım adına içtenlikle teşek-
kür ederim.”

PROFESÖR UNVANI

Avusturya devleti tarafından 
verilen Profesör (Prof.) unva-
nı, sanat veya bilim alanında 
uzun yıllar faaliyet yürüten, 
üstün başarılarıyla Avusturya 
Cumhuriyeti’ne katkı sağlayan 
kişilere Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesiyle veriliyor.

Avusturya devletinin en prestijli 
ödüllerinden biri olan Profesör 
unvanı, bilim, sanat, halk kültü-
rü veya genel kültürel meseleler 
ile bilim alanlarında ilgili ala-
nın araştırılması, geliştirilme-
si, derinleştirilmesi, yayılması 
ve teşvik edilmesiyle birlikte, 
Avusturya’nın yurtdışında  kül-
türel ve bilimsel en yüksek şekil-
de itibarının geliştirilmesi alan-
larında belirli bir süre boyunca 
(en az 20 yıl) üstün başarı ser-
gilemiş ve ilgili konularda yayın 
yapmış, araştırmacı veya öğreti-
ci faaliyetleri ya da mesleklerin-
deki üstün nitelikli başarıları ile 
Avusturya’nın itibarına yüksek 

derecede katkı sağlamış olan ki-
şilere veriliyor.

BİROL KILIÇ KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Birol 
Kılıç, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 5 sömestr, Viya-
na Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümünde 10 
sömestr eğitim gördü ve yükse-
köğrenimini 1993 yılında Haber 
Tekniği Yüksek Mühendisi ve 
akademik onaylı Biyomedikal 
Teknisyeni olarak tamamladı.

Daha öğrenciliği sırasında ya-
yıncılık faaliyetlerine başlayan, 
yeni kurulan şirketler ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla ilgili orga-

nizasyonlar gerçekleştiren Kılıç, 
bir yandan da Türkiye Radyo ve 
Televizyonu (TRT) için muhabir-
lik yaptı. Ayrıca o dönemde libe-
ral eğilimli günlük gazete Sabah 
ve ATV televizyon kanalında yo-
rum ve analizler yayınladı.

Ticari faaliyetlerinin yanında 
“Neue Welt Verlag” (Yeni Dünya 
Yayınevi) adlı yayınevini kuran 
Kılıç, bu alanda bugüne kadar 
kendi kaynaklarıyla ve herhangi 
bir devlet desteğinden faydalan-
maksızın bilimsel, tarihsel ve 
halkları birleştirici eğitici kitap-
lar yayınlıyor.

Kılıç ayrıca 1999 yılında, 
Avusturya’da yaşayan Türki-

ye kökenli insanlar için Türkçe 
yayın yapan “Neue Heimat Zei-
tung – Yeni Vatan Gazetesi” adlı 
Avusturya gazetesini çıkarmaya 
başladı. Laik ve liberal eğilimli 
gazete, 23 yıldan uzun süre-
dir aylık olarak yayınlanmaya 
devam ediyor. Bunun yanında 
“Einspruch” (İtiraz) adlı dergiyi 
de yayınlayan Kılıç, yakın bir ge-
lecekte “Türkische Allgemeine” 
adlı bir gazeteyi piyasaya sürme 
hazırlıkları içinde bulunuyor. 
“Türkische Allgemeine” gazete-
si, Almanca konuşan devletlerde 
yayınlanacak ve Almanca olarak 
Türkiye haberlerine yer verecek.

Kültürel çalışmalara da önem 
vermesiyle tanınan Kılıç, 1992 

yılından bu yana Palais Pálffy, 
Viyana Elektrik İdaresi, Vi-
yana Konser Evi ve Ronach 
Tiyatrosu’nda birden çok büyük 
etkinlik düzenledi ve sponsor-
luğunu üstlendi. Bu nedenle 
kendisi ve üyesi bulunduğu der-
neklere birden çok takdirname 
verildi. Kılıç, halen Avusturya 
Türk Kültür Topluluğu başkan-
lığı ve Avusturya Yabancı Basın 
Birliği yönetim kurulu üyeliği 
görevlerini yürütüyor.

ÇOK SAYIDA DEĞERLİ 
YAPITA İMZA ATTI

Birol Kılıç’ın yazdığı veya yayın-
cısı olduğu kitaplardan bazıları 
şöyle:

Orient und Okzident: Begeg-
nungen und Wahrnehmungen 
aus fünf Jahrhunderten (Doğu 
ve Batı: Beş Yüzyıldan Kalma 
Karşılaşmalar ve Algılar), Starke 
Gefühle: Kulturwissenschaft-
liche Emotionalitätsdiskurse im 
19. und 20. Jahrhundert (Güçlü 
Duygular: 19. ve 20. Yüzyılda 
Duygusallık Üzerine Kültür Bi-
limi Söylemleri), 100 Jahre Bur-
genland: Geschichte einer in-
ternationalen Grenzregion (100 
yıl Burgenland: Uluslararası Bir 
Sınır Bölgesinin Tarihi), Andreas 
Tietze und die österreichische 
Turkologie (Andreas Tietze ve 
Avusturya’da Türkoloji), Kants 
Wanderung über das Nebelme-
er: Die wahre Entstehungsgesc-

hichte der Kritik der Vernunft 
im Spiegel der Bilderwelt Cas-
par D. Friedrichs (Kant’ın Sis 
Denizinde Yürüyüşü: Caspar D. 
Friedrich’in İmgeler Dünyası 
Nazarından Aklın Eleştirisinin 
Kökenlerinin Gerçek Tarihi), DIE 
ROTEN RITTER – Zwischen Me-
dici, Habsburgern und Osmanen 
(KIZIL ŞÖVALYELER – Medici-
ler, Habsburglar ve Osmanlılar 
Arasında), In Hoc Signo Vinces: 
Zwischen religiösem Mythos 
und politischem Anspruch von 
Byzanz nach Neapel (Bu İşare-
tin Altında Fethet: Bizans’tan 
Napoli’ye Dini Mit ve Siyasi İddia 
Arasında), Rot-Weiß-Rot: Aussc-
hnitte der österreichisch-tür-
kischen Kooperation im Ersten 
Weltkrieg (Kırmızı-Beyaz-Kır-
mızı: Birinci Dünya Savaşı’nda 
Avusturya-Türkiye İşbirliğinden 
Örnekler), Kant kocht Türkisch: 
Türkische Köstlichkeiten aus Im-
manuel Kants Königsberg (Kant 
Türk Yemekleri Pişiriyor: Im-
manuel Kant’ın Königsberg’in-
den Türk Lezzetleri), Das Große 
Bildwörterbuch Österreichisches 
Deutsch-Türkisch (Büyük Avus-
turya Almancası-Türkçe Resimli 
Sözlüğü), Das Große Bildwörter-
buch Österreichisches Deutsch-
Türkisch Zazaisch (Büyük Avus-
turya Almancası-Türkçe Zazaca 
Resimli Sözlüğü) ve Das Große 
Bildwörterbuch Österreichisc-
hes Deutsch-Ukrainisch (Büyük 
Avusturya Almancası-Ukrayna-
ca Resimli Sözlüğü) yer alıyor.
Birol Kılıç’a, birçok bilimsel ki-
tap için ortaya koyduğu çaba, 
destek ve sponsorluğu nedeniyle 
Viyana Bilimler Akademisi tara-
fından çeşitli teşekkür belgeleri 
verildi.                Leyla Öz
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Hastalık yapan mikropla-
rın doğada yayılımları, 
ilkbahar aylarında artış 

gösteriyor. Bu dönemde bağı-
şıklık sistemi zayıfladığı takdir-
de; grip, nezle, soğuk algınlığı, 
migren, alerjik hastalıklar gibi 
şikayetler de artıyor. Bu durum-
larda bağışıklık sistemini güç-
lendirmek; vücudun enfeksi-
yonlara ve dış uyaranlara karşı 
daha dirençli olmasını sağlamak 
büyük önem taşıyor. Memorial 
Antalya Hastanesi İç Hastalık-
ları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay 
Kadıoğlu, ilkbahar hastalıkları 
ve dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında bilgi verdi.

İlkbahar aylarında bunlara dik-
kat edin;

Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüke-
tin

Uykunuzu alarak güne başlama-
ya özen gösterin
Meyve ve sebze çeşitliliğinden 
faydalanacak şekilde dengeli ve 
düzenli beslenmeye özen göste-

rin
Alkolden uzak durun ya da tüke-
timini sınırlayın
Açık havada haftada 3-4 gün 1 
saat yürüyüş yapın
İş yerinizde molalarınızı açık ha-
vaya çıkarak değerlendirin
İşe gelirken arabanızı iş yerini-
ze daha uzak bir yere park edin 
veya ulaşım aracından birkaç 
durak önce inin. İşe başlama-
dan önce açık havada yapacağı-
nız yürüyüşler, gününüzü daha 
enerjik geçirmenizi sağlar
Bedensel aktivitelerinizi
Güneşten daha çok yararlanın
Daha hafif yiyecekler yiyin, ak-
şam saatlerinde abur cuburdan 
uzak durun
Günde 2-3 fincan bitki çayı tüke-
tin
Size keyif veren aktivitelere yö-
nelin

İlkbahar ayları, mevsim geçiş 
dönemi olduğu için hastalıklara 
da zemin hazırlamaktadır. Bu 
dönemde hastalıklardan korun-
mak için öncelikle bağışıklık 
sisteminin kuvvetli olması ge-

rekmektedir. Değişken hava du-
rumundan dolayı kıyafet seçimi-
ne dikkat edilmelidir. Terletecek 
kıyafetlerden uzak durulmalı, 
sıcak görünen havalara alda-
narak da ince giyinilmemelidir. 
İlkbahar aylarında da dengeli 
ve düzenli beslenmeye dikkat 
edilmeli, bağışıklığı kuvvetlen-
direcek meyve ve sebzelerden 
bolca tüketilmelidir. Kuşburnu, 
ıhlamur, adaçayı gibi C vitamini 
içeren bitki çaylarından günde 
2-3 fincan içilmelidir.

Herhangi bir rahatsızlık his-
sedildiği anda geç kalınma-
dan doktora başvurulması çok 
önemlidir. Böylelikle ilerleyecek 
hastalıklardan erken tanı ve te-
davi sayesinde korunabilmek 
mümkündür. İlkbaharda artan 
polen miktarı ve hava değişik-
liği, alerjik hastalıkları olan 
kişilerin şikayetlerini de tetikle-
yebilir. Alerjisi olan hastaların 
özellikle bu dönemde ilaçlarını 
aksatmamaları, hapşırık, göz 
akıntısı, burun akıntısı, öksürük 
gibi belirtiler olduğu takdirde 

İlkbaharda kendinizi 
hastalıklardan koruyun!
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İlkbaharda kendini gösteren grip, nezle, soğuk algınlığı, migren gibi 
hastalıklarla boğuşurken kendinizi çalışma hayatına vermeniz çok zor. 

Unutmayın; her şeyin başı sağlık!

mutlaka bir uzmana başvurul-
maları önemlidir.
İlkbahar mevsiminde hava ba-
sınç değişiklikleri çokça olmak-
tadır. Hava basıncındaki bu de-
ğişiklikler, migren hastalarının 
atak sayılarını da artırabilir. 
Düzenli tedavi gören migren 
hastalarının bu dönemde de te-
davilerini ihmal etmemeleri bü-
yük önem taşır. Migren atakları 
artan hastaların nöroloji uzma-
nına başvurmaları gerekir. Artan 
sıcaklarla birlikte görülebilen 

tansiyon şikayetleri, ilkbaharda 
basınç değerlerindeki değişken-
lik nedeniyle hassas bünyeleri 
etkileyebilir. Tansiyon hastaları-
nın tüm dönemlerde olduğu gibi 
ilkbahar aylarında da ilaçlarını 
düzenli olarak almaları, tuz tü-
ketimine dikkat ederek, tüketim 
miktarını en aza indirmeleri ge-
rekmektedir.

İlkbahar ayları taze meyve ve 
sebze açısından çok zengin bir 
dönemdir. Bu dönemde mide 

bağırsak problemleri değişen 
yiyeceklerle birlikte artabilir. 
Özellikle yaz mevsimine doğru 
çiğ sebze ve meyve tüketimi kış 
mevsimine göre daha fazladır. 
Buna bağlı olarak çiğ soğan, sa-
rımsak ve çiğ sebzelerin tüketi-
mi mide ve bağırsak hassasiyeti 
olanların şikayetlerini artırabi-
lir. Bu nedenle düzenli ve den-
geli beslenmeye dikkat edilmeli, 
rahatsız eden gıdalardan uzak 
durulmalıdır.

Özellikle ilkbahar ve sonbahar 
geçişlerinde sürekli hava ve ha-
vadaki basınç değişiminden do-
layı bazı kişilerde duygu durum 
değişiklikleri görülebilmektedir. 
Kişiler kendilerini yorgun ve hal-
siz hissedebilir, sürekli bir uyu-
ma isteği doğabilir. Bu beden 
yorgunluğu, kişilerde mutsuzluk 
ve isteksizlik gibi olumsuz du-
rumlara neden olabilir. Bu gibi 
durumlarda kişilerin kendilerini 
mutlu edecek aktivitelere yönel-
meleri çok önemlidir .

Teknolojinin hayatın her ala-
nında yer almasıyla birlikte 
insanların teknolojiye ayırdığı 
süre artıyor ve kontrolsüz kulla-
nıma sahip kullanıcılarda tek-
noloji bağımlılığı ortaya çıkıyor

Teknoloji bağımlılığı Yeşilay tara-
fından, „Teknoloji ve internetin 
bilinçli olmayan, kontrolsüz bir 
şekilde kullanımına bağlı olarak 
ortaya çıkan, davranışsal bağım-
lılıklar, psikopatlık, oyun oyna-
ma bozukluğu, sosyal medyanın 
ve akıllı telefonun aşırı kullanımı 
gibi bağımlılık yapıcı alt davra-
nışlarla kendini gösteren bağım-
lılık türü.“ olarak tanımlanıyor.

Teknoloji bağımlılığının neden 
olduğu sorunlar arasında fiziksel 
şikayetlerin (gözlerde yanma, bo-
yun kaslarında ağrı ve sertleşme, 
beden duruşunda bozukluk, elde 
uyuşukluk, halsizlik) yanı sıra 
sosyal alanda görülen şikayetler 
de (akademik başarıda düşük, 
kişisel, aile ve okul sorunları, 

zamanı idare etmede başarısız-
lık, uyku bozuklukları, yemek 
yememe, aktivitelerde azalma, 
internet arkadaşları dışında izo-
lasyon) yer alıyor.

Bu şikayetlerin önüne geçmek 
için birçok kurum ulusal ve ulus-
lararası çapta teknoloji bağımlılı-
ğını azaltmaya yönelik çalışma-
lar yürütüyor.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi de 
(YEDAM) bu kapsamda 12 yaş ve 
üzeri bireylere teknoloji bağımlı-
lığından kurtulmak için ücretsiz 
destek sağlıyor.

TÜRKİYE’DE İNTERNET 
KULLANIM SÜRESİ GÜNDE 

ORTALAMA 8 SAAT

Günlük internet kullanım süre-
si, teknoloji bağımlılığını ortaya 
koyması açısından önem taşıyor. 
İngiltere merkezli GlobalWebIn-
dex şirketinin geçen yılın üçüncü 
çeyreğinde yaptığı araştırmaya 
göre, dünya genelinde internette 

geçirilen günlük süre ortalama 6 
saat 58 dakika oldu. Dünya orta-
lamasının üzerinde olan Türki-
ye’deki kullanıcılar ise internette 
ortalama 8 saat geçirdi. Listede 
Japonya, 4 saat 26 dakikayla en 
az internet kullanım süresine sa-
hip ülke oldu.

Yeşilay, 12 yaş ve üzerindeki 
gençler için günlük en fazla 120 
dakika ekran kullanımı öneriyor. 
Diğer yaş gruplarında ise 0-3 yaş 
arasındakilerin ekrandan olabil-
diğinde uzak tutulması, 3-6 yaş 
arasındakilerin günlük en fazla 
30 dakika, 6-9 yaş arasındakile-
rin en fazla 50 dakika, 9-12 yaş 
arasındakilerin ise en fazla 70 
dakika ekran başında geçirmesi 
tavsiye ediliyor.

Teknoloji bağımlılığını kontrol 
altına almak için ise şunlar 

öneriliyor:

„Günlük internet kullanım saat-
lerini değiştirin. Haftalık internet 

kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, 
uyulmasını sağlayın. Destek 
grupları ya da aile terapisi gibi 
yöntemleri hayata geçirin. Yap-
mayı isteyip de fırsat bulamadığı 
faaliyetleri bir deftere yazmasını 
sağlayın, internet kullanmak için 
yoğun istek duyduğunda yazdık-
larından birini yapmasını isteyin.

Çocuklarınızı arkadaşları ile do-
ğal yollardan görüşmeleri için 
yönlendirin, akran grupları içe-
risinde sosyalleşmesini sağla-
yın. Çocuklarınızı yetenek ve ilgi 
alanlarına uygun spor dallarına 
yönlendirin. Çocuğunuzun ar-
kadaşlık ilişkilerini destekleyin, 
onları bir araya getirecek aktivite 
planlayın. Çocuğunuzun bilgisa-
yar kullanımını kontrol edin ve 
sanal ortamdaki arkadaşlarını ta-
nıyın. Bilgisayarlarınızda güvenli 
internet uygulamalarının olması-
na özen gösterin.“

„AKILLI TELEFON, TABLET 
GİBİ ALETLERİ ÇOCUKLARI 

SUSTURMAK İÇİN ASLA KUL-
LANMAYIN“

Çocukların ve gençlerin tekno-
lojiyi fazla kullanması sebebiyle 
bilinçli kullanım davranışının 
kazanılması bu yaş grubunda 
önem taşıyor. Bu bağlamda şun-
lar tavsiye ediliyor:

„Akıllı telefon, tablet gibi aletleri 
çocukları teselli etmek, sustur-
mak için asla kullanmayın. Ço-
cukların kontrolsüz ve uzun süre 
internet kullanmasına izin ver-
meyin. Yemek ve çay saatlerinde 
bilgisayar başındaki çocuğa ser-
vis yapmayın, size katılmasını 
sağlayın. TV veya internet ben-
zeri teknolojik alet merkezli ev 
düzeni kurmayın.“

Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılık Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılık 
ve psikopatlık ile sonuçlanıyorve psikopatlık ile sonuçlanıyor
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Yarının
efsanesi

Yarının efsanesi sen ol.
Bugün bir derneğe üye ol.

Ayse “Rocket Kick” Gülhan, Freestyle-Soccer Champion 2028.
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Katkı  payının %75 kadarını  tasarruf et
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