
YENI VATAN GAZETESI Ausgabe 
�� � �� 2HZÛT� �� 5V]LTILY� �����
�� 2VZ[LUSVZ� 7�I�I�� �� 73<:�
A,0;<5.� ��A������7�
<5()/f5.0.���5L\L�>LS[�=LYSHN�
�����>PLU���É5PJO[�9L[V\YUPLYLU¸

Örnek gencimiz
LNL�\×O�LoLQGH�
E�\�N�EDüDU×

$YXVWXU\D�7�UN�GHUQHNOHUL�WHU|UH�ODQHW�RNXGX

VORBILD 

GEDENKEN AN OPFER VON WIENER TERRORANSCHLAG
Nach dem Terror Anschlag von W!en s!nd Vertreter der Türk!schen 

Kulturgeme!nde !n Österre!ch (TKG) und we!tere über dre!ß!g 
unabhäng!gen österre!ch-türk!schen Vere!ne !n W!en zu e!ner 

geme!nsamen Gedenkfe!er für d!e Opfer zusammenkommen. Der 
Terror wurde auf das Schärfste verurte!lt.

Ob Drama oder Komödie, ein Hauptabendprogramm mit internationalen Blockbustern  
sowie heimischen Filmen und Serien sorgt für unterhaltsame, spannende und romantische 
Fernseh-Abende. Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.

Jetzt informieren: www.gis.at

Ich sorge für  
spannende und 
romantische
Fernseh-Abende.

Mario A., Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.
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V!YANA- Ba"kent V#yana’da 11 
Ek#m’de yapılan beled#ye se-
ç#mler# sonunda, koal#syon 

müzakereler#n# sürdürdü$ü NEOS 
#le anla"an V#yana Beled#ye Ba"kanı 
M#chael Ludw#g, pazartes# günü, 
“gelecektek# koal#syonun” 209 say-
fadan olu"an hükümet programı-
nı halka sundu. Yakında Beled#ye 
Ba"kan Yardımcısı ve %eh#r E$#t#m 
Konsey# Üyes# olacak olan NEOS 
part# Ba"kanı Chr#stoph W#ederkehr 
#le b#rl#kte basına sunulan program-
da #st#hdam, ekonom# ve e$#t#m ba"-
ta olmak üzere V#yana’nın b#rçok 
sorunu hakkında atılacak adımlar 
duyuruldu.

!"te yen# koal#syon yönet#m#n#n 
program #çer#$#:
!st#hdam ve ekonom#de öncel#k 
Korona kr#z#n# a"mak

Koronanın yarattı$ı kr#ze yönel#k 
çözümler sunan koal#syon, borç-
lanmayı dü"ünmeden, #"gücü p#-
yasasına ve ekonom#ye destek ver-
mek, sa$lık s#stem#n# korumak ve 

e$#t#m sektörünü gen#"letmek #st#-
yor. 600 m#lyon Euroluk ekonom#k 
te"v#k paket#ne ek olarak, „50 artı 
kampanyası“ #le ya"lı #"s#zlere yar-
dım etmek #ç#n harekete geç#lece$# 
b#ld#r#len pakette, bürokras#y# ve #" 
yükünü azaltma planları da yapılı-
yor.

E$#t#mde yapılacak en büyük dev-
r#m ücrets#z tam gün okullar

W#ederkehr, %eh#r E$#t#m Konsey# 
Üyes# olarak SPÖ üyes# Jürgen 
Czernohorszky’n#n yer#n# alsa b#-
le, bu bölüm hala açıkça Sosyal 
Demokratların #mzasını ta"ıyor. 
Kırmızı-Pembe koal#syon ortak-
lı$ının en büyük vaad# #se, tüm 
gün ücrets#z okullar. NEOS’un 
temel konusu “V#yana E$#t#m 
Vaad#” programı #le bel#rl# zorluk-
larla kar"ıla"an okullara odak-
lanmayı amaçlamakta; burala-
ra Okul Gel#"t#rme Uzmanlarının 
e"l#k etmes# sa$lanmak #sten#yor. 
Ayrıca Ps#kososyal veya D#l Destek 
Personel# g#b# ek kaynaklar da sa$-

lanacak. Federal hükümetle #lg#-
l# olarak, yen# "eh#r yönet#m# “Et#k 
Dersler#n#” te"v#k etmek #st#yor. 
Çünkü farklı d#nler hakkında b#l-
g# sah#b# olmak ve et#k konularla 
u$ra"manın, ço$ulcu b#r toplum-
da kar"ılıklı anlayı"a katkıda bulu-
naca$ı dü"ünülüyor. Ancak "u an, 
"eh#r, müfredata “Et#k Dersler#n#” 
dah#l edemed#$#nden, zorunlu 
okullardak# et#k dersler#n#n #çer#k-
le #lg#l# yönler# b#r p#lot proje #le ge-
l#"t#r#lmekte. Ana d#l# Almanca ol-

mayan anaokulu çocukları #ç#n de 
beled#yeye a#t anaokulları ve d#l 
deste$#n#n gen#"let#lmes# dü"ünü-
lüyor. V#yana mecl#s#ne #k# Türk#ye 
göçmen# %afak Akçay ve Aslıhan 
Bozatemur kes#n olarak g#rd#.  %afak 
Akçay SPÖ Part#s#ne oy veren tüm 
#nsanlara te"ekkür ederek bundan 
sonra her türlü sorunlarını tak#pc#-
s# olaca$ını #fade ett#. Yen# Vatan ga-
zetes# olarak #k# tems#lc#ye de görev 
süreler# boyunca halka h#zmette üs-
tün ba"arılar d#ler#z.
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MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.
Markus Wieser  
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

Hotline: 05 7171
beratung@aknoe.at

V!YANA- Avusturya Ba"bakanı 
Sebast#an Kurz (ÖVP), !ç#"ler# 
Bakanı Karl Nehammer 

(ÖVP), Sa$lık Bakanı Rudolf 
Anschober (Ye"#ller) ve Ba"bakan 
Yardımcısı Werner Kogler (Ye"#ller), 

2 Kasım’dan bu yana alınan tüm ön-
lemlere ra$men korona vakaları-
nın yüksel#"#n#n önüne geçemed#. 
Bunun üzer#ne hükümet, cumar-
tes# günü aldı$ı yen# b#r kararla ön-
lemler# daha da sıkıla"tırarak genel 

karant#na uygulamasına geç#ld#$#n# 
duyurdu.

Hükümet#n Korona #le mücadele-
s#n# yeters#z bulan Muhalefet part#-
ler# alınan yen# kısıtlama kararları-
na tepk# gösterd#. Cumartes# günü 
düzenled#$# basın toplantısında, 
Rend#-Wagner, yakla"an #k#nc# sal-
gın hastalık dalgası #ç#n herhang# b#r 
hazırlık yapılmadı$ını bel#rterek, ne 
merkez# koord#nasyon ne de sa$lam 
temas tak#b# yapılmadı$ını söyle-
d#. Ayrıca, #k#nc# dalganın ba"ladı$ı 
A$ustos ayında %ansölye Sebast#an 
Kurz’un (ÖVP) “tünel#n sonundak# 
ı"ıktan” bahsetm#" olmasının c#dd# 
b#r hata oldu$unu dü"ündü$ünü de 
d#le get#rd#.
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Rend#-Wagner, "u anda #lan ed#len 
karant#nanın b#r „çares#zl#k eylem#“ 
ve hükümet#n salgın sürec# üzer#n-
dek# kontrolünü tamamen kaybet-

t#$#n#n b#r gösterges# oldu$unu söy-
led#.

FPÖ patronu K#ckl, hükümet bu sü-
reçten h#çb#r "ey ö$renmed# d#yerek, 
“%#md# #se tamamen abartılı araçla-
ra ba"vuruyorlar ve Avusturya’yı ha-
rabeye sürüklüyorlar. Temel hak ve 
özgürlüklere de b#r kez daha k#tlesel 
olarak müdahale ed#l#yor“ sözler#y-
le hükümet#n ba"arısızlı$ından dem 
vurdu. Ekonom#ye ket vuruldu$unu 
bel#rten K#ckl, yardım fonları ya ya-
va" ödenecek ya da h#ç ödenmeye-

cek #dd#asında bulundu.
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Muhalefet okulların kapatılması ka-
rarına da net b#r "ek#lde kar"ı çıktı. 
SPÖ Ba"kanı, okulların açık kalma-
sı gerekt#$#n# vurgulayarak, “Hemen 
hemen tüm batı ülkeler#, k#l#tlenme-
lere ra$men dersler#n devam etmes#-
ne #z#n ver#rd#. Durdurmak çok fazla 
zarar, az fayda get#r#r ve „son dere-
ce sorumsuzcadır“ #fadeler#n# kul-
landı.

NEOS ba"kanı Beate Me#nl-Re#s#nger 
#se okulların kapanması neden#yle 
yasal adımları #ncelemek #sted#$#-
n# d#le get#rd#. Me#nl-Re#s#nger, hü-
kümet#n okulları kapatma kararına 
kar"ı #lg#l# yüksek mahkemelere #t#-
raz etmek #steyen ebeveynler#n ken-
d#s#ne ba"vurduklarını açıkladı.

Muhalefet part!ler!, hükümet!, Korona salgınıyla mücadelede 
ba"arısız olmakla suçladı. SPÖ Ba"kanı Pamela Rend!-Wagner, 

“Ne yazık k!, hükümet!n hatalarının bedel!n! Avusturyalılar 
ödüyor!” sözler!yle hükümete sert çıktı. FPÖ Ba"kanı Herbert 

K!ckl, "Kurz, Kogler, Anschober ve Nehammer cumhur!yet!m!z! 
gömmeye çalı"ıyorlar" ele"t!r!s!nde bulunurken, NEOS Ba"kanı 

Beate Me!nl-Re!s!nger !se, "Hükümet ba"arısız oldu!" ded!.
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Aslıhan Bozatemur !afak Akçay
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madan herkes# sev#yorum“

“Sosyal Medya’da kend#s#ne yapı-
lan ele"t#r#lere kar"ı dü"üncele-
r#ne  Gültek#n "öyle #fade ett#: 
“ !y#l#k, #nsanlık yaptım ve her 
zaman da yaparım. B#r #nsanın 
canını o "artlarda kurtarmak, 
ben#m #ç#n b#r#nc# gündemd#r. 
Ben Avusturya’da kanunlara say-
gılı ve uyumu tavs#ye eden b#r 
#nsanım”

!lk, Ortaokul ve meslek l#ses#n-
de ‘ Berberl#k’ mesle$#n# ö$re-
nen Gültek#n "u anda babası #le 
16. V#yana’da b#r berber salonu-
nu #"let#yor. %u anda aya$ından 
yaralı oldu$u #ç#n, “Aya$ımdak# 
a$rılardan dolayı d#nlen#yorum,”  
d#yen Gültek#n  Kafes dö$ü" spor-
ları neden# #le her ortama küçük 

ya"ta g#r#p çıktı$ını ve hocaları 
At#lla Uçar da, ‚Gurur duyuyo-
rum“ ded#.

6RQXo 

Kutupla"manın  her taraftan 
yapıldı$ı "u ortamda Yen# Vatan 
Gazetes#’ n#n #lk defa kahraman-
lar olarak tanıttı$ı bu gençler#m#-
z#n part#ler ve s#yaset üstü mede-
n# cesaretler#  takd#re "ayan ve 
Avusturya’da ya"ayan tüm genç-
ler#m#ze örnek davranı"tır geç-
m#"tek# payla"ımları  ho" de$#l.  
Avusturya’da Türk#ye s#yaset#n#n  
#"#n#n olmadı$ını ve olmaması 
gerekt#$#n# bu #k# genc#m#z #le 
gördük.

6L\DVL�SDUWLOHULQ�VL\DVL�
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Türk#ye’dek# s#yas# part#ler, 
burada ya"ayan vatanda"ları 
ayrım yapmadan kucaklamalı-
dır, çünkü burada k# dertler#m#z# 
Avusturya’da k# s#yas#ler, Medya, 
Bürokratlar veya S#v#l Toplum 
Örgütler# çözeb#l#r ve çözecekt#r. 
Türk#ye’de k# sorunlar Avusturya 
sınırları #ç#ne  çek#lmes# hem 
Türk#ye hem burada ya"ayan 
Türk#ye göçmenler#n#n hang# 
görü", me"reb ve mezheb den 
olursa olsun yararınadır.

Avusturya takd#r etmes#n# b#l#yor.  
Avusturya’da sol ve gerçek Sosyal 
Demokratlar ba"ta olmak üzere
Avusturya basını, bu #k# kah-
ramanımızın Sosyal Medya’da 
yayımlanan geçm#"tek# payla-
"ımlardan çok rahatsız oldu ve 
a"ırı sa$cı Avusturya part#ler#n# 
ve ırkçı güçler# azdırmamak #ç#n 
üzer#ne g#tmed#$#n# ö$rend#m.

Bu meden# cesaretler# #ster sol, 

#ster sa$, #ster Kürt #ster Türk #ster 
Alev# #ster Sünn# olsun, hep#m#-
z#n resm#n# düzeltt#ler.  Avusturya 
Anayasası kanunlarına ba$lılık-
larını d#le get#rerek, tüm göç-
menlere aslında örnek olurken, 
her türlü terörü, nereden gel#r-
se kınamalarından dolayı ayrıca 
kutlamak gerek.

Nefsler#n#n kurbanı olmamaları 
gerek#yor. Bundan sonra yaptık-
ları ve yapacakları #"ler ve davra-
nı"lar ba$layıcıdır. Avusturya’da 
ya"ıyoruz.

Bundan sonra  bu #k# genc#m#z 
son yaptıkları örnek davranı"ları 
#le kamuya mal oldukları #ç#n top-
lumu kutupla"tırmaya g#decek 
hal ve davranı"larda bulunurlar-
sa ele"t#r# serbestt#r.

Onların en büyük sorunu bundan 
sonra kend# nefsler#d#r. O yüzden 
#k# genc#m#ze tavs#yem#z kend#le-
r#n# s#yas# part#ler#n s#yas# emelle-
r#ne  "ımararak alet etmemel#d#r.
( yen#vatan.at, V#yana, B#rol Kılıç/
Anal#z)

%LURO�.ÕOÕo��9L\DQD�
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V#yana’da, ha#n Avusturya 
vatanda"ı Kuzey Makedonya 
asıllı DEA%´cının, !slam 

adına #cra ett#$# terör saldırısında 
geçt#$#m#z Pazartes# günü b#r# müs-
lüman Arnavut Kuzey Makedonyalı 
4 k#"# hayatını kaybett#. 15 k#"# a$ır 
yaralandı. Evet yanlı" okuma-
dınız. Ölenlerden b#r k#"# Kuzey 
Makedonya Arnavut asıllı b#r #nsan. 
Öldüren #se Sud# Arab#stan g#b# 
ülkelerde tarafından Salaf#le"m#" 
Vahab#le"t#r#lm#" Tekf#rc# b#r  Kuzey 
Makedonya Arnavut asıllı b#r 
Avusturya ve o ülken#n vatanda"ı 
b#r Arnavut ve a#les#n#n bu k#"# #le 
alakası yok. Kan davasının çıkma-
sından end#"e ed#ld#$#n# yakın kay-
naklardan ö$rend#m.

)LOLVWLQ�P�OWHFL\H�
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B#r Pol#s#n Schwedenplatz’da 
yaralanmasında #lk yardımına 

b#r Restoranda çalı"an F#l#st#n 
asıllı mültec# genç Osama, yet#-
"erek Pol#s’ # daha emn#yetl# 
duvar d#b#ne götürmü" ve daha 
sonra kur"unlar "ıkla"ınca ora-
dan ayrılmı"tı. F#l#st#nl# gence 
dün V#yana Pol#s#, altın tak-
d#rname ver#rken, #k# gence bu 
saate kadar b#r ödül ver#lme-
mes#n#n neden# olarak özell#kle 
Türk#ye’dek# s#yas#ler#n olaya 
el atması ve geçm#"te  #k# Türk 
genc#n#n sosyal Medya’dan 
yaptı$ı payla"ımları ve ortaya 
çıkan V#deolar yüzünden oldu-
$u #dd#a ed#ld#.

Kur"unlar arasında b#r ya"lı 
hanımı ve yaralı b#r pol#s# kan-
lar #ç#nde yatarken kucaklayan 
ve yakındak# ambulansın gel-
d#$# noktaya, hayat# tehl#kel# 
altında götüren #k# Türk asıllı 
Avusturya vatanda"ından b#r# 
olan Recep Tayy#p Gültek#n #le 
bugün 30 dak#kaya yakın b#r-
çok sorular sorarak görü"tüm. 
Aya$ında hala kur"un "arap-
nel# olan  Gültek#n, bana dertl# 
olarak , ‘’Ba"ım belada ab#. 

Sev#nsen m# yoksa üzülüp dert-
lensem m#.“ d#ye bana soruyor.

-“N#ye?” d#ye sordum,

-´´ Ab# bugün dah#l #k# üç gün-
dür bana saldıranlar, hakaret 
edenler var. Özell#kle ben#m 
esk#den Sosyal Medya´da pay-
la"ımlarından ötürü.”

O kadar tutarsızlık var k# genç 
kahramanımız 21 ya"ında dün-
yayı anlamakta güçlük çek#-
yor.  K#me kızsın…Kend#ne m# 
? Kızıyor… Geçm#"te 14 ya"ın-
da k# payla"ımlarına kızıyor ve 
ahmakca buluyor Recep Tay#p 
Gültek#n.

-Pek#, bu payla"ımlarından 
rahatsızlık duyuyor musun, 
d#ye soruyorum .

– “Unutulan b#r nokta var. Ben 
21 ya"ındayım. 14 ya"ında pay-
la"tı$ım ve "u an kes#nl#kle yan-
lı" buldu$um, Berl#n’de yapılan 
DEA% terörü hakkında payla"-
tı$ım, ‘üzülmed#m’ #fades#, b#r 

gençl#k hatası ve yanlı"tı. Çok 
yanlı"tı. Berl#n’de akrabalarım 
var. Teröre lanet olsun. Bunun 
yanında, ben#m Ülkücü Kurt 
#"aretler#m; kes#nl#kle yok.  
Ben#m Türk#ye’den h#çb#r s#yas# 
hareket #la alakam yok. Alakalı 
olmak da #stem#yorum. Babam 
#sm#m# Recep Tayy#p d#ye, 21 yıl 
önce koymu". Bu #sm# de gurur 
#le ta"ıyorum.  Sev#yorum. 
Cumhurba"kanı Erdo$an’ı sev#-
yorum.  Ben#m dedeme Yozgat 
Akma$den#’ nde Kürt Bek#r der-
ler. Babam Kürt, annem Türk. 
Kürtler#n bana n#ye saldırdık-
larını anlamıyorum.   Ne gerek 
var. Ben#m arkada"larım Kürt 
ve Türk ve heps#n# sev#yorum. 
Üzer#me g#yd#$#m, Türk bay-
raklı asker# ün#formaya ben-
zeyen spor g#ys#s#n# sokakta 
g#yemed#m. Bunlar ben#m spor 
yaparken g#yd#$#m ve bunun 
#ç#n özür d#lemeyece$#m, bun-
lar spor kıyafetler#. Bana saldı-
ranlardan r#cam, bu gerçekler# 
b#lmeler#.  Üzülüyorum bana 
saldırılardan dolayı ama f#k#r-
ler#m# de$#"m#yor. Ayrım yap-

9L\DQD�NDKUDPDQ×�7�UN��<HQL�9DWDQ·�D�NRQXüWX��
´$\U×P�\DSPDGDQ�KHUNHVL�VHYL\RUXPµ
F!l!st!nl! kahraman mültec! gence V!yana pol!s!nden ödül !k! kahraman Türk 

genc!ne n!ye ver!lmed!?
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Das Coronav#rus (COVID-19) 
verbre#tet s#ch #m Moment 
sehr schnell #n zahlre#chen 

Ländern und gefährdet besonders 
kranke und ältere Personen. Dam#t 
d#e Ausbre#tung gestoppt werden 
kann, müssen alle #n Österre#ch 
lebenden Menschen entsprec-
hend m#tw#rken. Regelmäß#ges 
und gründl#ches Händewaschen 
und vor allem d#e vorübergehende 
Verme#dung von Soz#alkontakten 
s#nd w#cht#ge Verhaltensregeln 
dafür.  D #e Österre #ch #sche 
Bundesreg#erung hat e#ne Re#he an 
S#cherhe#tsmaßnahmen erlassen, 
um der Ausbre#tung des V#rus ent-
gegenzuw#rken. Das Verlassen des 
e#genen pr#vaten Wohnbere#chs 
bzw. das Verwe#len außerhalb des 
e#genen pr#vaten Wohnbere#chs 
(daher auch #n fremden pr#vaten 
Wohnbere#chen) #st nur aus folgen-
den Gründen zuläss#g: Abwendung 
e#ner unm#ttelbaren Gefahr für Le#b, 
Leben und E#gentum, Betreuung 
von und H#lfele#stung für unters-
tützungsbedürft#ge Personen, 
Ausübung fam#l#ärer Rechte, 
Erfüllung fam#l#ärer Pfl#chten 
(z.B. Besuchsrecht m#nderjähr#ger 
K#nder), Deckung der notwend#gen 
Grundbedürfn#sse des tägl#chen 
Lebens, berufl#che Zwecke (auch 
ehrenamtl#che Tät#gke#ten) und er-
forderl#che Ausb#ldungszwecke, 
Te#lnahme an ger#chtl#chen/
behördl#chen Verfahren oder 
Amtshandlungen sow #e an 
Wahlen und Volksabst#mmungen, 
Te#lnahme an Versammlungen 
nach dem Versammlungsgesetz 
(Demonstrat#onen), Te#lnahme 
an erlaubten Veranstaltungen, 
Aufenthalt #m Fre#en zur körper-
l#chen und psych#schen Erholung. 
W#cht#g: Fam#l#enfe#ern oder Treffen 
mehrerer e#nzelner n#cht #m gle#chen 
Haushalt lebenden Personen s#nd 
derze#t n#cht erlaubt.

,1)26�$8&+�
$8)�7h5.,6&+�
9(5)h*%$5�

Off#z#elle Infoblätter und Hotl#ne 
auf www.#ntegrat#onsfonds.at/co-
rona#nfo

Unter www.#ntegrat#onsfonds.
at/corona#nfo #nform#ert der 
Österre#ch#sche Integrat#onsfonds 
(ÖIF) #n #nsgesamt 17 Sprachen 
über  w #cht #ge Verhaltens- 
und Hyg#enemaßnahmen zur 
E#ndämmung des Coronav#rus 
#n Österre#ch. H#er f#nden S#e 
I n f o r m a t #o n sb l ä t te r  s o w #e 
Antworten zu häuf#g gestellten 
Fragen rund um d#e Erkrankung.
Darüber h#naus hat der ÖIF auch 
e#ne Hotl#ne für Fragen zum 
Coronav#rus e#nger#chtet, unter an-
derem auch auf Türk#sch. Nummer 
und Verfügbarke#t der Hotl#ne f#n-
den S#e auf www.#ntegrat#ons-
fonds.at/corona#nfo.

Hygiene- und Verhaltensregeln zur Eindämmung des 
Coronavirus in Österreich

Avusturya'da koronavirüsü kontrol altına almak için 
uyulması gereken hijyen ve davranı! kuralları

���GLOGH�
COVID-19 
ELOJLOHUL

COVID-19 
,QIRUPDWLRQHQ�
LQ����6SUDFKHQ

Ellerinizi sabunla düzenli
olarak yıkayın

Hap!ırırken veya öksürürken
a"zınızı ve burnunuzu kapatın

Mümkünse grip belirtileri 
gösteren ki!ilerle 
temastan kaçının

Yüz maskeleri yalnızca hasta
oldu"unuzdan veya hasta
insanlara baktı"ınızdan

!üpheleniyorsanız gereklidir

Koronav#rüs (COVID-19) "u 
anda b#rçok ülkede çok hız-
lı b#r "ek#lde yayılmaktadır; 

özell#kle hasta ve ya"lı #nsanlar #ç#n 
tehl#kel#d#r. Yayılmanın durduru-
lab#lmes# #ç#n, Avusturya'da ya"a-
yan tüm #nsanların #" b#rl#$# yapma-
sı gerek#r. Düzenl# ve der#nlemes#ne 
el yıkama ve her "eyden önce sosyal 
temastan geç#c# olarak kaçınma, 
bu mücadelede mutlaka uyulma-
sı gereken en öneml# davranı" ku-
rallarındandır. Avusturya Federal 
Hükümet#, v#rüsün yayılmasına 
kar"ı koymak #ç#n b#r d#z# güvenl#k 
önlem# almaktadır. Bu önlemler ge-
re$#nce, kend# özel ya"am alanınız-
dan çıkmanıza veya kend# özel ya-
"am alanınızın dı"ında kalmanıza 
(dolayısıyla d#$er özel ya"am alan-
larında da) sadece a"a$ıdak# ne-
denlerle #z#n ver#l#r: Can, uzuv ve 
mala yönel#k ac#l b#r tehl#key# ön-

lemek, deste$e #ht#yacı olan k#"#le-
re gözet#m ve yardım, a#le haklarını 
kullanmak, a#le görevler#n# yer#ne 
get#rmek (örne$#n re"#t olmayan ço-
cukları z#yaret etme hakkı), günlük 
ya"amın gerekl# temel #ht#yaçlarını, 
meslek# amaçları (gönüllü faal#yet-
ler dah#l) ve gerekl# e$#t#m amaçla-
rını kar"ılamak, adl# / resm# #"lem-
lere veya resm# #"lemler#n yanı sıra 
seç#m ve referandumlara katılmak, 
mecl#s yasasının #z#n verd#$# toplan-
tılara katılmak (göster#ler), #z#n ver#-
len etk#nl#klere katılım, f#z#ksel ve 
z#h#nsel rahatlama #ç#n açık havada 
bulunmak. 
Öneml#: Aynı evde ya"amayan çok 
sayıda k#"#n#n a#le kutlamalarına 
veya toplantılarına katılımlarına 
"u anda #z#n ver#lmemekted#r.

%LOJLOHU�7�UNoH�RODUDN�
GD�PHYFXWWXU 

Resm# b#lg# sayfaları ve yardım 
hattına www.#ntegrat#onsfonds.
at/corona#nfo adres#nden ula"a-
b#l#rs#n#z. 

Avusturya Entegrasyon Fonu 
(ÖIF), www.#ntegrat#onsfonds.at/
corona#nfo adres#nde, koronav#-
rüsle mücadele çerçeves#nde uyul-
ması gereken öneml# davranı" ve 
h#jyen önlemler# hakkında 17 d#l-
de b#lg# sa$lamaktadır. Farklı d#l-
lerde ver#len bu b#lg#ler#n yanı sıra, 
hastalıkla #lg#l# sık sorulan sorula-
rın cevaplarına ve b#lg# formlarına 
da ula"ab#l#rs#n#z. Ayrıca ÖIF, sade-
ce koronav#rüsle #lg#l# sorular #ç#n, 
Türkçe de dah#l olmak üzere b#rçok 
d#lde er#"#leb#len b#r telefon hattı 
kurmu"tur. Yardım hattının numa-
rasını ve kullanılab#l#rl#$#n# www.
#ntegrat#onsfonds.at/corona#nfo 
adres#nde bulab#l#rs#n#z.

www."ntegrat"onsfonds.at/corona"nfo

Erfolgreich Deutsch lernen zu Hause 
und unterwegs
Artık Almancayı diledi!iniz yerde 
diledi!iniz zaman 
çalı"abilirsiniz!
Das Online-Portal www.sprachportal.at bietet 
kostenlose Angebote zum Deutschlernen rund um 
die Uhr: Zahlreiche  Übungen,Materialien und 
Beispieltests zur Prüfungsvorbereitung, Videos und 
Lernpodcasts sind gratis und überall  abrufbar, auch 
vom Handy. Jetzt reinschauen und Deutsch lernen!

Online dil ö!renim platformu www.sprachportal.at 
Almanca ö!renebilmeniz için 24 saat kesintisiz 
ücretsiz imkanlar sunmaktadır: Sınava hazırlık 
testleri, çok sayıda egzersiz, ö!renim materyalleri, 
videolar ve ö!renim podcast‘leri cep 
telefonunuzdan ücretsiz ve her yerde kullanılabilir. 
"imdi bir göz atın ve Almanca ö!renin!

www.sprachportal.at 
Hotline: +43 (1) 715 10 51–250

Übungen zum Wertewissen

BERL!N. Koronav#rüs a"ısını 
bulan B#oNTech "#rket#n#n 
CEO’su Prof. U$ur %ah#n, 

a"ının etk#s#n#n yaz aylarında yo-
$un b#r "ek#lde görülece$#n# ve 
hayatın gelecek kı" #t#barıyla nor-
male dönece$#n# söyled#.
%ah#n, a"ının vaka sayılarına çok 
büyük b#r etk#s# olmaması ne-
den#yle bu kı" aylarının y#ne zor 
geçece$#n# bel#rtt#. B#oNTech ve 
Pf#zer, geçen hafta yapılan test-
lerdek# #lk anal#zler#n a"ının 
Cov#d-19’a yakalanmayı yüzde 
90’dan daha fazla önled#$#n# söy-
lem#"t#.

Testlere 43 b#n dolayında k#"# ka-
tıldı. A"ı, üç hafta arayla #k# doz 

hal#nde yapılıyor.

BBC’de yayınlanan Andrew Marr 
Show programına katılan %ah#n, 
a"ının hastalı$ın bula"masını 
azaltaca$ına ve a"ı vurulmu" b#r 
k#"#dek# semptomların gel#"me-
s#n# engelleyece$#ne #nandı$ını 
söyled#. %ah#n „Ben böyle yük-
sek etk#l# b#r a"ıyla #nsanlar ara-
sındak# bula"manın azalaca$ı-
na #nanıyorum. Belk# yüzde 90 
de$#l, belk# yüzde 50 oranında. 
Ancak bunun salgının yayılma-
sında büyük b#r azalma get#rece-
$#n# de unutmayalım“ ded#.

!lk etk#l#  koronav#rüs a"ısı-
nın bulundu$u açıklamasının 

ardından, Oxfor Ün#vers#tes# 
Profesörler#nden John Bell de ha-
yatın bahar aylarında normale 
döneb#lece$#n# söylem#"t#. Ancak 
%ah#n, bunun daha uzun sürece-
$#n# bel#rtt#. %ah#n, her "ey yolun-
da g#derse a"ının da$ıtımının yıl 
sonunda ve gelecek yıl ba"ların-
da ba"layab#lece$#n# vurguladı.

%ah#n, tüm a"ılama programları-
nın gelecek sonbahar aylarından 
önce b#t#r#lmes#n#n çok öneml# ol-
du$una da #"aret ett#.

Prof. Dr. Es#n Davuto$lu %enol #se 
%ah#n’#n bu açıklamalarını payla-
"arak tepk# gösterd#.

ûDKLQ�QRUPDOH�G|Q�ü�
WDNYLPLQL�Do×NODG× Koronav!rüs a"ısını 

bulan B!oNTech "!rke-
t!n!n CEO'su Prof. U#ur 
$ah!n, a"ının etk!s!n!n 

yaz aylarında yo#un 
b!r "ek!lde görülece#!-
n! ve hayatın gelecek 
kı" !t!barıyla normale 

dönece#!n! söyled!.
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9L\DQD·GD�EDù×PV×]�7�UN�GHUQHNOHULQGHQ�RUWDN�PHVDM�

 Å7HU|UH�ODQHW�ROVXQ��
$YXVWXU\D·Q×Q�\DQ×QGD\×]��
<XUWWD�VXOK��FLKDQGD�VXOK´
V!YANA.  V#yana’da otuz-

dan fazla ba$ımsız Türk 
d e r n e$ # ,  ge ç e n  h a f-

ta tekf#rc# Vahab# Salef# Kuzey 
Makedon asıllı Müslüman d#n#-
ne mensup DEA%’cı terör#st#n 
4 #nsanı öldürmes# ve 15 #nsa-
nı yaralamasını kınamak ve te-
rör saldırısı sonucu hayatlarını 
kaybedenler# olay yer#ne ç#çek-
ler bırakarak anmak üzere Pazar 
günü b#r araya geld#.

B#r dak#kalık saygı duru"unun 

ardından yapılan konu"malarla 
çe"#tl# dernek ba"kanları "u or-
tak mesajı verd#ler: „Terörün d#-
n# yok. Lanet olsun teröre. !slam 
d#n# barı"ın ve karde"l#$#n d#n#-
d#r. Yurtta sulh, dünyada sulh 
#st#yoruz. !k#nc# yen# vatanı-
mız Avusturya´nın yanındayız. 
Zal#mce öldürülen #nsanların 
önünde saygıyla e$#l#yoruz, ge-
r#de kalan yakınlarına ba"sa$lı-
$ı d#l#yor, yaralananlara  #se ac#l 
"#falar d#l#yoruz. “  (yen#vatan.at)
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BERL!N.  2018 yılında 
Cumhurba"kanı Recep tay-
y#p Erdo$an’ın da katıldı$ı 

kurultayda genel ba"kan seç#len 

Bülent B#lg# ak"am saatler#nde 
sosyal medya hesabından yayın-
ladı$ı mesajla #st#fasını duyurdu. 
B#lg#’n#n mesajı "u "ek#lde:

8,'�*HQHO�
%DüNDQ×�%�OHQW�
%LOJL�LVWLID�HWWL

Korona önlemler!: 

.RQVRORVOXN�
\DOQ×]FD�UDQGH-
YX\OD�oDO×üDFDN

2018 yılından ber!  AK Part!s! Yurtdı"ı Te"k!latı 
olarak kabul ed!len kısa adı UID (Un!on 

Internat!onaler Demokrate) olan  Uluslararası 
Demokratlar B!rl!#! Genel Ba"kanlı#ı görev!n! 
yürüten Bülent B!lg! görev!nden !st!fa ett!#!n! 

açıkladı.

V !YANA- Ba"konsolos-
luk yetk#l#ler#n#n ya-
yınladıkları duyuruda, 

ya"anan yo$unlu$un bekleme 
süreler#n# artırdı$ı, bu sebep-
le bekleme salonlarında sos-
yal mesafe kurallarının uy-
gulanmasının güçle"t#$#  ve 
korona bula"ma r#sk#n#n art-
tı$ı b#ld#r#ld#.

Vatanda"ların sa$lı$ı #ç#n ye-
n# s#steme geçt#kler#n# #fade 
eden yetk#l#ler, korona ön-
lemler# çerçeves#nde yen# dö-

nemde yalnızca randevulu ça-
lı"ılaca$ını duyurdu. Böylece 
yen#  dönemde artık konso-
losluk #"lemler# #ç#n, https://
www.konsolosluk.gov.tr/ ad-
res#nden randevu alınması ve 
#"lem saat#nden 15 dak#ka ön-
ce hazır bulunulması gerekt#-
$# bel#rt#ld#.

Vatanda" ayrıca, personel#n 
ve kend#s#n#n sa$lı$ının ko-
runması #ç#n maske takılması 
konusunda da özell#kle uya-
rıldı. (yen#vatan.at)

Türk!ye Cumhur!yet! V!yana 
Ba"konsoloslu#u, son günlerde randevu-

suz gelen vatanda"ların yı#ılmalara sebep 
olarak korona r!sk!n! artırdı#ını bel!rterek, 

artık randevusuz !"lem yapılmayaca#ını 
duyurdu.

9L\DQD·GD�7HU|U�
63g��$YXVWXU\D�9DWDQGDüO×N�
.DQXQXQGD�GHùLüLNOLN�

\DS×OPDV×�oDùU×V×QGD�EXOXQGX

V!YANA- SPÖ, V#yana’dak# 
terör saldırısının ardın-
dan, vatanda"lık yasası-

nın sıkıla"tırılması konusunda 
ısrar ed#yor.

SPÖ Mecl#s Grup Ba"kanı Jörg 
Le#chtfr#ed konuya #l#"k#n "u 
açıklamalarda bulundu: ”B#r k#-
"# b#r terör örgütüne katılır ve 
sava"a katılmak #sterse, o k#"#-
n#n Avusturya vatanda"ı olma 
hakkı olamaz. Geçm#"te olay-
lara karı"mı" b#r k#"# Avusturya 
vatanda"lı$ına sah#p olamaz ve 
Avusturya’da bulunmasına #z#n 
ver#lemez.“

9DWDQGDüO×ù×Q�JHUL�
DO×QPDV×

Le#chtfr#ed, V#yana Beled#ye 
Ba"kanı M#chael Ludw#g’#n ta-
lepler#n# yen#den tey#t ederek, 
„Yetk#l#ler#n, bel#rl# gerçekler 
varsa vatanda"lı$ı ger# çekmek 
zorunda kalması #ç#n yasal sıkı-
la"tırma #st#yoruz.“ ded#.

Le#chtfr#ed açıklamalarına "u "e-
k#lde devam ett#: “Mevcut fede-
ral yasaya göre bu mümkün de-
$#l. B#l#nd#$# g#b#, Avusturya’da 
ç#fte vatanda"lı$a sah#p su#kast-
çı, Sur#ye’de I%!D’e katılmaya te-

"ebbüs etm#"t#, bu nedenle va-
tanda"lık hakkının ger# alınması 
#ç#n V#yana hak#m#yle b#r prose-
dür uygulandı. Fakat sava"a ak-
t#f olarak katıldı$ı kanıtlanama-
dı$ından uygulanamadı, çünkü 
bu yasal olarak mümkün de$#l.” 
Bu noktada Le#chtfr#ed, yasanın 
burada de$#"t#r#lmes# gerekt#$#n# 
savundu.

9DWDQV×]O×N�WHKGLGL�
GXUXPXQGD�ELOH

Le#chtfr#ed’e göre, vatansızlık 
tehd#d# durumunda b#le vatan-
da"lı$ın #ptal# mümkün olma-

lı. Hükümetten buna uygun b#r 
yasal çözüm bulması #sten#yor. 
Le#chtfr#ed, ayrıca, bundan ba-
$ımsız olarak, geçm#"te mevcut 
yasal durum fa#l#n tutuklana-
b#lmes# #ç#n yeterl# olab#l#rd# d#-
yerek "unları #fade ett#: „!ç#"ler# 
Bakanlı$ı’nda c#dd# hatalar ya-
pıldı. B#r terör örgütüne yasadı-
"ı olarak destek olmaktan suç-
lu bulunan b#r su#kastçının tam 
otomat#k b#r saldırı tüfe$# satın 
alması ve müh#mmat almaya ça-
lı"ması tutuklama #ç#n yeterl# b#r 
sebep olmalıydı.“ 
(yen#vatan.at)

K!"!, yasa dı"ı eylemlere katılmı"sa, kazandı#ı vatanda"lık hakkı !ptal ed!l-
mel! ve tak!b!nde oturum hakkını kaybetmel!.
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V!YANA- V#yana’dak# terör 
saldırısı sonrası ba"latılan 
kapsamlı soru"turmalarla, 

su#kastçı etrafındak# c#hatçı a$ın 
gerçekte ne kadar gen#" oldu$u da 
g#derek daha açık hale gel#yor.

Kujt#m F. çevres#ndek# 16 "üphel#-
den 10’u gözaltındayken, "#md# de 
Temmuz ortasında V#yana’da, b#r 
„Üç Ülkel# C#hatçı Z#rve“ yapıldı$ı, 
hatta b#r sonrak#n#n de kat#l tarafın-
dan organ#ze ed#ld#$# ortaya çıktı. 
Avusturya, Almanya ve !sv#çre’den 
b#r düz#neden fazla I%!D sempat#za-
nının, V#yana’dak# b#r parkta „rahat 
saatler“ geç#rmek #ç#n b#rkaç gün 
boyunca toplandı$ı ve bulu"mada 
Konfederasyonlar ve Alman G#zl# 
Serv#s# tarafından, terör geces#nden 
kısa b#r süre sonra tutuklanan dört 
"üphel#n#n de yer aldı$ı #dd#a ed#l-
d#. Hatta dörtlü, yurtdı"ı seyahat#n-
de su#kastçının ev#nde b#le kaldı.

úVWLKEDUDW�DWODW×OG×

Alman meslekta"larının b#r #hbarı 
üzer#ne, sözde c#hatçı grubun, her 
zaman #ç #st#hbarat serv#sler# tara-
fından gözet#m altında oldu$u söy-
lend# ancak görünen o k# gözlem-
ler #"e yaramadı. Avusturya !ç#"ler# 
Bakanı Karl Nehammer’#n de d#-
le get#rd#$# g#b# b#r "ek#lde yetk#-

l#ler# atlatmayı ba"ardılar. Hatta 
b#rkaç gün sonra, terör#st grup 
Slovakya’da cephane almaya ça-
lı"tı. Slovak Pol#s# gerekl# merc#ler# 
uyardı ama geld#$#m#z noktada bel-
l# k# tüm g#r#"#mler sonuçsuz kaldı.

&LKDWo×�JUXSODU�
9L\DQD·GD�VXLNDVWo×\OD�

EXOXüWX
V!yana'da terör eylem! düzenleyen 

su!kastçının, bu yaz Temmuz ayında, 
Avusturya, Almanya ve %sv!çre'den b!r 
düz!neden fazla genç c!hatçıyla b!r-

l!kte, ev!nde ve parklarda bulu"malar 
düzenled!#! ortaya çıktı. Bu toplantılar, 
su!kastçının saldırı !ç!n cephane satın 

almak !sted!#! Slovakya'ya g!tmes!nden 
hemen önce gerçekle"t!.
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V! Y A N A .  A v u s t u r y a 
Göçmenler Entegrasyon ve 
Kadınlar Bakanı Susanne 

Raab payla"ımında "u #fadeler# kul-
landı: „Avusturya’da toplumu bölü-
cü, entegrasyon dü"manı her türlü 
yurtdı"ı nüfuz, etk# ve tes#r#n# redde-
d#yoruz. Bu dü"ünceler#m# Türk#ye 
Cumhur#yet# V#yana Büyükelç#s#ne 
b#ld#rd#m“ 

!lg#l# payla"ım "öyle :
Bu payla"ımından sonra kısa adı 
APA olan Avusturya Basın Ajansına 
konu"an ama bu haber# kend# say-
fasında payla"mayan Avusturya 
Göçmenler Entegrasyon ve Kadınlar
Bakanı Susanne Raab Avusturya 
Basını’ında "u #fadeler# kullandı$ı 
görüldü.

APA Haber Ajansı’nın geçt#$# haber 
"öyle:

5DDE��³$QNDUD¶QÕQ�
$YXVWXU\D¶GDNL�7�UNOHU�
�]HULQGHNL�HWNLVL�NDEXO�

HGLOHPH]�´

Entegrasyon Bakanı Susanne Raab 
(ÖVP), Türk#ye’n#n V#yana Büyükelç#s# 
Ozan Ceyhun #le Çar"amba günü 
Federal %ansölyel#k ‘tek# görü"me-
den sonra b#r yayında, "u açıklama-
larda bulundu: ” Avusturya’dak# Türk 
toplumu üzer#nde yurtdı"ından gele-
cek herhang# b#r etk#n#n kabul ed#le-
meyece$#, Büyükelç# Ozan Ceyhun’a 
b#ld#r#lm#"t#r.“

(QWHJUDV\RQ�%DNDQÕ�
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„Yurtdı"ından gelen entegrasyona 

dü"man  bu tür e$#l#mler entegras-
yonu engell#yor ayrıca da toplum-
da b#r bölünmeye yol açab#l#yor.“ 
d#yen Entegrasyon Bakanı Susanne 
Raab (ÖVP),  „Cumhurba"kanı 
Recep Tayy#p Erdo$an’ın kolları-
nın V#yana’ya kadar uzanamaz ve 
Haz#ran 2020’de oldu$u g#b#, b#z#m 
ülkem#zde sokakta c#dd# çatı"mala-
ra yol açamaz. “ ded#.
V#yana Büyükelç#s# Ozan Ceyhun #le 
Fransa Cumhurba"kanı Emmanuel 

Macron’a Türk#ye Cumhurba"kanı 
Erdo$an tarafından yapılan „son 
zamanlardak# tac#z#n açık b#r "ek#l-
de kınanmasının“ da ele alındı$ı-
nı #fade eden Raab,  Avusturya’nın,  
„Fransa #le tam dayanı"ma gös-
terd#$#n#. Göster#len bu yakla"ım-
la kırmızı ç#zg#n#n a"ıldı$ını ve 
Türk#ye’n#n Avrupa’dan uzakla"tı-
$ını b#r kez daha görüldü.“ #fade et-
t#.  Türk#ye Büyükelç#s# Ceyhun ba"-
langıçta APA’nın görü"me #ç#n kar"ı 

f#k#r almak #ç#n aralamaları yanıt-
sız kaldı.

Fransa’da b#r ö$retmen#n ba"ının 
18 ya"ında oldu$u #dd#a ed#len b#r 
!slamcı tarafından kes#ld#kten son-
ra, Macron, muhafazakâr s#yasal-
la"mı" !slam’a kar"ı harekete geçe-
ce$#n# açıkladı. Erdo$an daha sonra 
b#zzat Macron’a saldırdı ve Fransız 
mallarının boykot ed#lmes# ça$rı-
sında bulundu. (yen#vatan.at)

$YXVWXU\D�(QWHJUDV\RQ�%DNDQ×�
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Avusturya Göçmenler Entegrasyon ve Kadınlar Bakanı Susanne Raab'ın, 29 Ek!m Türk!ye 

Cumhur!yet!'n!n !lan ed!l!"!n!n b!r gece önces!nde, V!yana'da makamında saat 20:30 suların-
da Sosyal Medya hesabından yaptı#ı sert payla"ımı d!kkat çekt!. Bugün V!yana Büyükelç!s! 

Ozan Ceyhun !le görü"tü#ünü !fade eden Raab, Büyükelç!n!n !sm!n! anmayarak sadece, 
"Türk!ye Büyükelç!s! !le konu"mamızda "unları kend!s!ne b!ld!rd!m" ded!#! görüldü.

Korona kr#z# sürec#nde a#-
le #le b#rl#kte ya"amın en 
öneml# faktörler#nden b#-

r# de sa$lık oldu. Sa$lık, #"gücü-
nü ve dolayısıyla f#nansal varlı-
$ı güvence altına alır. Nüfustak# 
tüm ya" gruplarında sa$lık b#l#n-
c# de öneml# ölçüde artmı"tır. Bu, 
yen# yayımlanan All#anz Sa$lık 
Barometres# 2020 de de göster#l-
m#"t#r.

Elde ed#len son bulgular, #nsanla-
rın son aylarda sa$lık konusuna 
daha duyarlı hale geld#$#n# göste-
r#yor. Korona #le #l#"k#l# de$#"#kl#k-
ler ve kısıtlamalar bazen ps#koloj#k 
ve ruhsal strese de neden oluyor.

B#r s#gorta "#rket# olarak All#anz 
Avusturya, mü"ter#ler# #ç#n her 
durumda ömür boyu sürecek b#r 
ortaklıktır. Hayatın tüm öneml# 
alanlarında mü"ter#ler#n#n kar"ı-
la"tı$ı sorunları çözen ve hayatın 
tüm öneml# alanlarında mü"ter#-
ler#n#n yanında duran b#r ortaklık. 
Elbette k#, sa$lık alanında da!

All#anz Avusturya’dan Hakan 
Gevher "unları #fade ett#, „H#çb#r 
"ey sa$lık ve a#le kadar öneml# 
de$#ld#r ve All#anz olarak mü"te-
r#ler#m#z#n ve çocuklarının sa$lı-
$ını korumak b#z#m #ç#n özell#kle 
öneml#d#r,“ ded# ve açıklamaları-
na "öyle devam ett#:“All#anz sade-
ce yet#"k#nler #ç#n de$#l, özell#kle 
çocuklar #ç#n de ucuz ve kapsam-
lı b#r tem#nat sunuyor!“

S#gorta "#rket#n#z sa$lı$ınız konu-
sunda s#ze destek olab#l#yor mu? 
All#anz #le bu mümkün!

Hemen "#md#, a#len#z#n tüm b#rey-
ler# #ç#n sa$lık s#gortası yaptırın ve 
sa$lıklarını güvence altına alın – 
ayda sadece 8,20 EURO #le ba"la-
yan f#yatla.

S#gorta danı"manınız s#z# k#"#sel 
olarak b#lg#lend#rmekten mutlu-
luk duyacaktır.

Hakan Gevher

S#gorta Danı"manı
All#anz Elementar Vers.-AG
Cep telefonu: 0676 93200 41
Eposta: hakan.gevher@all#anz.at

Daha fazla b#lg# www.all#anz.at 
adres#nde de mevcuttur.

$OOLDQ]�6LJRUWD��
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A!le ve sa#lık geçm!"e göre bugün daha 
fazla hayatımızın merkez!nde yer almaya 
ba"ladı. Hemen "!md!, a!len!z!n tüm b!rey-
ler! !ç!n sa#lık s!gortası yaptırın ve sa#lıkla-
rını güvence altına alın - ayda sadece 8,20 
EURO !le ba"layan f!yatla.
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la bu #"# yapsın. Avusturya’da 
#nanın okuma, meslek ed#nme 
olanaklarının çok oldu$unu, 
#k# yıllık V#yana’da ya"amım-
da gördüm. Türk a#leler#ne #z-
n#n#zle özell#kle tavs#yem, ço-
cuklarının buradak #  e$# t #m 

s#stem#nden mutlaka yararlan-
malarını sa$lamaları. V#yana 
"ehr#ne uyum sa$lamak çok 
zor de$#l. Mutlaka zor tarafla-
rı var ama karamsar olmadan, 
barda$ ın dolu tarafı  görül-
se ve "ehr# tanımak #ç#n b#raz 

hareket ed#lse, çok #y#  olur. 
B#raz "ehr# merak etmek gerek. 
Avusturyalılar çok zor #nsanlar 
de$#ller. B#z de zor #nsanlar de-
$#l#z aslında. !stersek, her "ey 
olur. Her "ey #y# n#yetle ba"lar. 
Tüm Yen# Vatan Gazetes# oku-

B#rol Kılıç gördü ve yazdı

V !YANA. B #r Avusturya 
vatanda" ı  hanımı se -
v#p evlenerek, V#yana 

"ehr#ne yerle"en 39 ya"ında-
k# genc#m#z# görenler, onu 40 
yıldır V#yana’da ya"ayan gar-
son zanneder. !nsanlara kar-
"ı ı"ık saçan davranı"ları, ya"lı 
Avusturyalılara sabırla ve #ç-
ten sam#m# güler yüzlü tutumu 
ve tatlı b#r Almanca "#ves#yle 
büyük sempat# kazanan Ömer 
Korkunç ’un h#kâyes#  uzun. 
Kısa olarak anlatmak gerek#rse.

A$rı do$umlu ve l#sey#  b#t#r-
d#kten sonra ab#ler#n#n yanı-
na Antalya’ya çalı"maya g#-
den genc#m#z, orada !ng#l#zce 
ve Almanca ö$rend#kten sonra, 
uluslararası gem#lerde garson-
luk yaparken tüm meslek sınav-
larını ba"arı #le verm#" ve altın 
b#lez#$#n# b#le$#ne takmı". !k# 
d#l# ve mesle$#n# layıkıyla ö$-
renen k#bar genc#m#z, özell#kle 
Avusturya’da yıllardır ya"ayan 
vatanda"larımıza, #k# yıl #ç#n-
de Almancayı örnek konu"ma-
sı, Avusturyalılar #le uyumu ve 
özell#kle çevres#ne saçtı$ı poz#-
t#f enerj#s#yle, örnek b#r #nsan.

Ömer  Korkunç,  Yen #  Vatan 
Gazetes#’ne "unları #fade et-
t# : “ Bence b#r #nsan en ba"ta 
sevd#$# b#r mesle$# okulunda 
prat#k #le ö$renmel# k# layıkıy-

Ömer Korkunç, !k! yıldır V!yana’da ya"ıyor ve Mar!ah!lfe caddes! 
üzer!nde olan V!yana’nın tanınmı" ünlü Cafe AIDA’ da çalı"ıyor. Pırıl 
pırıl kıyafet! ve örnek çalı"masıyla, özell!kle Avusturyalı mü"ter!ler ve 
!" arkada"ları tarafından sev!l!yor ve sayılıyor. O b!z!m aslında gerçek 
gönüllü Büyükelç!m!z.
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!stanbul.  Gastronom# yazarı 
ve TV programcısı Vedat M#lor 
V#yana’nın dünyaca ünlü  da-

na et#nden orj#nal# yapılan "n#t-
zel (Schn#tzel)  #le #lg#l# Türk#ye’de 
Türk mutfa$ının be$en#len yeme$# 
hünkârbe$end# #le kar"ıla"tırdı ve 
"#kayette bulunarak #k#s# arasında 
n#ye "n#tzel tavuk( Türk#ye´de daha 
çok tavuktan yapılıyor)  "ecer#z d#-
yerek Türkler’#n kend# mutfa$ının 
de$er#n# b#lmed#$#n# konusunda 
d#kkat çekt#. Vedat M#lor’un b#lme-
d#$# b#r konu altın ren$#nde yapılan 
dünyaca ünlü %n#tzel B#zans döne-
m#nden !stanbul’dan !talya üzer#n-
den #hraç ed#lerek  kopyelenm#" b#r 

yemek türü ve dana et#nden yapılı-
yor. 

Vedat M#lor, Hürr#yet gazetes#ndek# 
“Mutfa$ımız dünyada hatırı sayılır 
olab#l#r m#?” ba"lıklı yazısında “B#r 
#mparatorlu$un m#rasçısı olan ‘c#d-
d# Türk mutfa$ı’nı #hraç etmemem#z 
#ç#n h#çb#r neden yok. Ancak önce-
l#kle kend# mutfa$ımızı #y# tanı-
mamız, yöresel yemekler#m#z# b#l-
mem#z ve evler#m#zde p#"#rmem#z 
gerekmez m#?” d#ye sordu.

“Hamburger çok sev#len b#r ‘fast fo-
od’ ama Amer#kan mutfa$ını dün-
yada öne çıkarmıyor” d#yen M#lor 
"öyle devam ett#:

“Öte yandan Japon usulü ç#$ balık, 
sash#m# ve n#g#r# su"#, hem süper-
marketlerde plast#k kaplarda ha-
zır satılıyor hem de #k# k#"#n#n 1.200 
dolara çıkaca$ı üç M#chel#n yıldız-
lı b#r lokantada gastronom#k ba"-
yapıt olab#l#yor. P#zza, #k#s#n#n ara-
sında. Çok popüler b#r fast food. Öte 
yandan !talya’da M#chel#n’den yıl-
dız alan ve "ampanya #çerek p#zza 
tadım menüsü alab#lece$#n#z ve üç 
saat oturup ola$anüstü b#r dene-
y#m ya"ayaca$ınız p#zza lokantala-
rı da var.

B#zde döner, kebap ve p#de hem po-
püler olup hem üst düzey olması 

muhtemel b#r üçlü. Ama kolay de-
$#l. P#den#n p#zzanın arkasından 
gel#p öne geçmes# zor. P#zzanın b#r 
avantajı, ger#s#nde !talyan mutfa-
$ının prest#j# olması. B#r d#$er#, çok 
de$#"#k malzemelerle çok farklı ke-
s#mlere ve zevklere h#tap etmes#. 
Kanımca m#n#k p#de, üst düzey b#r 
Türk lokantasında tadım menüsü-
nün b#r parçası olarak #" yapar.”
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Hürr#yet gazetes# yazarı “Türk mut-

fa$ı derken, b#r #mparatorlu$un m#-
rasçısı ülkem#z#n hatırı sayılır ve 
zeng#n yemek çes#tl#l#$#n# kasted#-
yorum” d#yerek yazısını "öyle son-
landırdı:

“Elbette k# bu zeng#nl#k, etn#k ve 
kültürel çes#tl#l#$#n mutfa$a yansı-
ması. Arap, Bo"nak, Gürcü, Yunan, 
Ermen#, Çerkes, hatta Rus, Pontus, 
!talyan, Azer#, Orta-Asya, Yörük vs. 
yeme-#çme gelenekler# b#rle"m#" 
ve ortaya b#r saray mutfa$ı çıkmı". 
Zeng#n gelenek "anslı co$rafyayla 
b#rle"m#" ve ‘#nsanlı$ın kültür ha-
z#nes#’ deneb#lecek b#r mutfak ge-
lene$# do$mu". En büyük artımız 
bu.Mutfa$ımız dünyada hatırı sayı-
lır olab#l#r m#

Paradoksal b#r "ek#lde en büyük ek-
s#m#z de bu. Bu zeng#nl#$#n ve a$ır-
lı$ın altında adeta ez#lm#"#z. ‘B#r 
âl#mden b#r zal#m…’ lafını hatır-
lar mısınız? ‘Hayırlı babanın hayır-
sız o$lu’ g#b#. Çok esk# ve köklü a#-

lelerde rastlanan b#r durum. Köklü 
ve saygıde$er a#len#n b#raz "ımarık 
erkek evladı kend#s#nden beklent#-
ler#n a$ırlı$ı altında adeta ez#l#yor. 
Ba"arısızlı$ını da hep ba"kaları-
nın suçu olarak görüyor. B#raz öyle-
y#z b#z. ‘Dünya b#z# sevm#yor, mut-
fak de$er#m#z# anlamıyor!’ d#yoruz. 
Ama b#z her "eyden önce kend# ye-
mekler#m#z#n ne kadarını b#l#yor, se-
v#yor ve p#"#r#yoruz?

Bırakın farklı ülkeler#n mutfa$ını, 
ülkem#zdek#, kend# yörem#z#n dı"ın-
dak# yöreler#n mutfa$ını merak ed#-
yor ve den#yor muyuz? B#r lokanta-
ya g#tt#$#m#zde b#r# hünkârbe$end#, 
d#$er# tavuk "n#tzel #k# seçenek olsa, 
pek ço$umuz #k#nc#y# seçm#yor mu-
yuz genell#kle?

Dı" dünyada c#dd# oyuncu hal#ne 
geleb#lmek #ç#n her "eyden önce 
kend# mutfa$ımızın en #y# örnekle-
r#n# kend# ülkem#zde bulab#lmem#z 
gerekmez m#.

Gastronom! yazarı 
ve TV programcısı 
Vedat M!lor, Türk 

mutfa#ına !l!"-
k!n kaleme aldı#ı 

yazısında tartı"ma 
yaratacak b!r soru 

sordu.
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V!YANA. 26. Hacı Bekta" 
Vel# Dostluk ve Barı" 
Ö d ü l ü n ü n ,  „ H ı z ı r 

Avusturya Derne$#ne“  ver#ld#-
$#n#  açıklayan Hızır Avusturya 
Derne$# Ba"kanı Zöhre Do$an 
dernekler# hakkında sorularımı-
zı "öyle cevapladı.

+Õ]ÕU�NLPGLU�"

Zöhre Do$an: Hz. Hızır, Alev#ler 
arasında çok özel b#r yere sah#p-
t#r. Çünkü o mazlumun yanın-
da zal#m#n kar"ısındadır. Darda 
kalanların, fak#r#n yardım eden-
d#r. Ak sakallı, bembeyaz elb#se-
ler#yle Bozat’ına b#n#p d#yar d#-
yar dola"arak #nsanları koruyan, 
kollayan, kurtaran ve ho"görü 
#le sevg#y# harmanlayan P#r’d#r. 
B#lge, ulu, evl#ya ve derv#" g#-
b# b#r de$#l b#rden fazla k#"#l#$#y-
le #nsanlara do$ru yolu göste-
ren manev# güçtür. Bu ba$lamda 
Hz. Hızır’ın #nancımızda önem#n# 
açıkça bel#rt#lmekted#r.

Kurdu$unuz „Hızır Avusturya 
Derne$#’n# k#mler#n yardımı #le 
kurdunuz

Zöhre Do$an: Hz. Hızır’ın Alev# 
#nancımızdak# önem#nden ha-
reketle kısa adı ALEV! olan 
Avusturya Alev# !nanç Toplumu‘ 
nun yardım ve hayır #"ler# alanın-
da #"lev görecek Hızır Avusturya 
Derne$#n#  kurarak, bugüne ka-
dar eks#k kalan b#r yanımızı da 
tamamlamak #st#yoruz.

+HGHIOHULQL]�QHGLU"

Zöhre Do$an:  Ba"lıca hedef#m#z 
Hızır Avusturya olarak düzenle-
yece$#m#z çe"#tl# projeler #le yar-
dıma muhtaç olan canları #nc#t-
meden, „B#r el#n verd#$#n# d#$er 
el görmemel#“ anlayı"ına sadık 
kalarak yardım etmekt#r. Kısaca 
#ht#yaç sah#pler#n#n carına yet#"-
mekt#r.  

Te"ekkür eder#z.
Zöhre Do$an: B#zle te"ekkür ede-
r#z. Bu #t#barla Hızır bütün #nsan-
ların yolda"ı ve halda"ı olsun.

!lg#l# l#nkler ve çalı"malar :

http://www.alev#ten.at
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26. Hacı Bekta" Vel! Dostluk ve Barı" Ödülü 
"Hızır Avusturya Derne#!ne" ver!ld!.

9L\DQD·GD�|ùUHQFLOHULQ�
YHULOHULQL�SD\ODüDQ�

|ùUHWPHQ��LKUDo�HGLOGL

V!YANA  – Geçt#$#m#z haf-
talarda sınıf l#stes#ndek# 
göçmen kökenl# ö$renc#-

ler#n k#"#sel ver#ler#n# sosyal med-
yada yayınladı$ı v#deo #le payla-
"an ö$retmen, meslekten ömür 
boyu #hraç ed#ld#.

B#r daha ö$retmenl#k yapama-
yacak olan pedagog #ç#n V#yana 
E$#t#m Müdürlü$ü sözcüsü 
Mat#as Me#ßner, “Çalı"ma süre-
s# uzatılmayacak. Ö$retmen artık 
b#z#m tarafımızdan kullanılma-
yacak“ #fadeler#n# kullandı.

Sa$cı sayfalarda payla"ım yap-
mı"tı

Sa$cı pol#t#kaları tems#l eden b#r 
Facebook sayfasında yayımlanan 
payla"ımda, bu sene sınıfa gele-

cek olan göçmen kökenl# ö$ren-
c#ler#n #s#mler# #le beraber d#$er 
k#"#sel ver#ler ve ebeveynler#n b#l-
g#ler# de yer alıyordu.

Payla"ımında yabancı köken-
l# ö$renc#ler# küçümseyen e$#t-
men, “Orj#nal Avusturyalı #sm# 
ta"ıyan tek çocuk; gelecekte zor-
balı$ın tek kurbanı olacak” "ek-
l#nde #fade kullanmı", çocu$un 
babası o$lunu okuldan aldırmı" 
ve ö$retmen hakkında yasal #"-
lem yaptı$ını açıklamı"tı.

Sözcü Me#ßner gelen tepk#lere yö-
nel#k, ö$retmen hakkında karar 
ver#ld#$#n# açıklarken, „Bugün 
ver# koruma yetk#l#s#ne de b#r ra-
por hazırladık. %#md# konuyu #n-
cel#yorlar ve ö$retmene kar"ı #da-
r# b#r #hlal# ara"tırıyorlar.“ ded#.

V!yana’da göçmen kökenl! ö#renc!le-
r!n k!"!sel b!lg!ler!n! sosyal medyada 
payla"an ö#retmen, meslekten !hraç 

ed!ld!.
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Ob Drama oder Komödie, ein Hauptabendprogramm mit internationalen Blockbustern  
sowie heimischen Filmen und Serien sorgt für unterhaltsame, spannende und romantische 
Fernseh-Abende. Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.

Jetzt informieren: www.gis.at

Ich sorge für  
spannende und 
romantische
Fernseh-Abende.

Mario A., Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.
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STE!ERMARK- Pol#se gö-
re,  sözde doktor  al-
tı  yıl  boyunca güney 

Ste#ermark’ta görevlend#r#ld#. 
Gerçek a#le hek#mler#n#n yaptı$ı 
her "ey# yaptı- a"ı yaptı, a$rıla-
rı tedav# ett#, tıbb# raporlar ver-
d# ve hatta küçük cerrah# müda-
haleler yaptı.

Kronen’de yer alan habere gö-
re, K#tzeck’tek# “muayeneha-
nes#nde” yapılan b#r ev ara-
masında, Eyalet Kr#m#nal Pol#s 
B#r#m#nden müfett#"ler, "üphe-
l#n#n arabasında Kızıl Haç ce-
ketler#, ac#l doktor #"aretler# ve 
hatta mav# b#r ı"ık buldu.

6DKWH�GRNWRUD�VHUWLILND-
ODUÕ�YH�OLVH�GLSORPDVÕ

Yapılan aramalarda bulunan 
üç doktora belges# ve ayrıca l#-
se d#plomasının tamamen sah-
te oldu$u ortaya çıktı.

Konuyla #lg#l# hemen açıkla-
ma yapan Ste#ermark Eyalet 
Pol#s Müdürlü$ü’nden He#mo 
Kohlbacher, "üphel# tarafın-
dan tedav# ed#len b#rçok k#"#-
n#n Eyalet Kr#m#nal Pol#s B#r#m# 
tarafından tesp#t ed#ld#$#n# be-
l#rterek, “Ancak henüz Eyalet 
Kr#m#nal Pol#s B#r#m# tarafından 
temasa geç#lmem#" ve adam ta-
rafından tedav# gördükler#ne 
#nanan herkesten en yakın po-
l#s karakoluna ba"vurmalarını 
talep ed#yoruz.” ded#.

V!YANA- V#yana’da gerçek-
le"t#rd#$# terör saldırısın-
da 4 k#"#n#n ölümüne ve 

bazıları a$ır olmak üzere 27 k#"#-
n#n de yaralanmasına sebep olan 
I%!D m#l#tanını, V#yana Müslüman 
Mezarlı$ı kabul etmed#. V#yana-
L#es#ng’dek# !slam Mezarlı$ı’nın 
Yönet#c#s# olan Al# !brah#m Kur#er 
Gazetes#’ne yaptı$ı açıklamada, 
“Allah onunla hesapla"acaktır. 
Ama b#z de b#r "eyler yapmamız 
gerekt#$#n# h#ssett#k” d#yerek ce-
naze tören# yapılmayaca$ını ve ce-

maat#n cenazey# reddetme kararı-
nın arkasında olduklarını söyled#.

Bu durumda fa#l#n nerede ve ne 
zaman gömülece$# henüz bel-
l# de$#l. Mödl#ng’de büyüyen su-
#kastçı #ç#n Vorarlberg’de veya en 
azından kökler#n#n oldu$u Kuzey 
Makedonya’da b#r cenaze tören# 
yapılması b#r alternat#f olab#l#r. 
Ayrıca V#yana’nın merkez mezar-
lı$ında da Müslümanlar #ç#n b#r 
alan bulunmakta.
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V !YA N A -  V # y a n a ’ n ı n  8 . 
Bölges#nde, pazar günü sabah 
saatler#nde, pol#s eskortları e"-
l#$#nde dola"an b#r araçtan, ho-
parlörlerle s#lah sesler#n#n ar-
dından Ezanın d#nlet#lmes# çok 
büyük tepk# çekm#"t#. V#yana 
Pol#s#, sosyal medya üzer#nden 
resm# hesapları et#ketlenerek v#-

deoların yayınlanması ve sert 
tepk#lere maruz kalması sonra-
sında yaptı$ı b#r açıklamayla, 
bunun saat 09:00 #le 10:00 ara-
sında, kayıtlı özel b#r k#"# tarafın-
dan yapılan b#r göster# oldu$unu 
onaylamı"tı.

!lerleyen saatlerde tekrar açık-

lama yapan V#yana Pol #s # , 
“Josefstadt bölges#nde meydana 
gelen olayları ve orada yapılan 
m#t#ng#n hemen durdurulmama-
sı neden#yle V#yana Pol#s# ola-
rak b#zler V#yana’dak# herkesten, 
özell#kle de eylemden dolayı kor-
kanlardan özür d#l#yoruz. Bu ger-
çekle"memel#yd#.” sözler#yle tüm 

V#yanalılara özürler#n# sundu.

Ayrıca, protesto katılımcıları hak-
kında, kamu düzen#n#n bozulma-
sı ve nefret söylem# "üphes# ne-
den#yle #nceleme yapılaca$ı ve 
haklarında #dar# soru"turma ba"-
latıldı$ı açıklandı. (yen#vatan.at)

9L\DQD�3ROLVL�(]DQ·×Q�DOHW�
HGLOGLùL�VNDQGDO�SURWHVWR�
QHGHQL\OH�|]�U�GLOHGL

Güney Ste!ermark'ta 59 ya"ındak! b!r 
k!"!n!n, tıp e#!t!m! olmamasına ra#-

men, altı yıldır doktor olarak çalı"tı#ın-
dan "üphelen!l!yor, hatta küçük cerrah! 
müdahaleler b!le gerçekle"t!rd!. Eyalet 
Kr!m!nal Pol!s B!r!m! (LKA) skandala el 

attı.

V!yana-L!es!ng'dek! %slam Mezarlı#ı yetk!l!-
ler!, V!yana'dak! terör saldırısında 4 k!"!y! 

öldüren ve 27 k!"!y! yaralayan I$%D m!l!tanı-
nın cenazes!n! kabul etmek !stemed!kler!n! 

açıkladı. Mezarlık Yönet!c!s! olan Al! %brah!m, 
"O masum !nsanları öldüren ve böylece 

bütün Müslümanlara zarar veren b!r kat!l. 
Müslümanlar b!r kat!l!n yanında yatmak

 !stemezler.’’ ded!.V!yana’da pazar günü sabah saatler!nde, pol!s eskortları e"l!#!nde dola"an b!r araçla, 
s!lah sesler! e"l!#!nde Ezan d!nlet!lerek yapılan protesto neden!yle, gün boyu kend!ler!ne 
"!kâyetler ya#ması üzer!ne açıklama yapan V!yana pol!s!, soru"turma ba"latıldı#ını 

duyurdu, herkesten özür d!led!.
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Bas#t b#r soru #le ba"layalım.

10. V#yana’dak# Antonsk#rche 
30 Ek#m Cuma günü saldırı-
sında son durum ned#r ve sal-
dıranların 50 Türk genc# oldu-
$u nereden çıktı? V#deo ortada 
yok. Foto$raf ortada yok. Heps# 
pol#se tesl#m ed#lm#". K#l#se ve 
Avusturya Kard#nal’#n sözcü-
sü Yen# Vatan Gazetes#’ne, „B#z 
Türkler saldırdı demed#k!“ d#yor. 
Tüm Avusturya basını, „50 Türk 

genc# 10.V#yana’da K#l#se’ye sal-
dırdı“ d#ye kaynıyor. Avusturya 
sa$ s#yaset# haberlere atlamı" 
kı"kırtıyor.

31 Ek#m Cumartes# günü saat 
12:00’ye kadar bekl#yorum.

IGGÖ’den n#ye tık yok ? 

Avusturya’da Müslümanları 
resm# olarak tems#l eden kı-
sa adı IGGÖ olan Islam#sche 
Glaubensgeme#nschaft´tan ku-
rumsal olarak resm# b#r açıkla-
ma gelecek m#?

Yok ne Facebook IGGÖ ne Tw#tter 
IGGÖ hesaplarından IGGÖ adına 
Cumartes# 31. Ek#m saat 17:00´e 
kadar resm# b#r açıklama yok. 
Olacak #" de$#l.
B#r K#l#se’ye yapılan saldırıyı 
kurumsal k#ml#$# #le yan# IGGÖ 
adına kınama veya Kur#er ha-
ber#n# yalanlama var mı?  Yok. 
Cuma günü tüm Avusturya ba-
sını Kur#er Gazetes#’n#n #lk ha-
ber# #le "u Almanca’dan Türkçe 
d#l#ne çev#rece$#m haber #le çal-
kalanmaya ba"lıyor, arkasın-
dan Krone, Heute, Österre#ch, 

Der Standard olmak üzere APA 
Haber Ajansı tüm aboneler#ne 
Kur#er haber#n# geç#yor.
IGGÖ’den ne Cuma ne Cumartes# 
günü  kurumsal k#ml#$# #le tık 
yok.  IGGÖ nereye ko"uyor , 
Avusturya nereye ko"uyor?

IGGÖ´den tık yok ama Cuma gü-
nü Ba"bakan Kurz  Cuma günü 
kend# Facebook sayfasında pay-
la"tı$ı Kur#er Gazetes# haber# 
üzer#ne "unları yazıyor: 

„Avusturya’da tüm Hr"st"yanlar 
özgür ve emn"yet "ç"nde "badet-
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ler"n" gerçekle!t"rmek zorunda-
lar. B"z s"yasal #slam’a kar!ı sa-
va!ımızda kararlı b"r !ek"lde 
devam edece$"z ve h"ç b"r !ek"lde 
yanlı! ho!görü göstermeyece$"z. 
#ç"!ler" Bakanı Karl Nehammer 
ve Uyum Bakanı Susanne Raab’a 
hızlı reaks"yonları neden" "le te-
!ekkür eder"z ve özel te!ekkürüm 
özel operasyon yapan pol"slere-
d"r.“  

Ba"bakan Kurz’un saat 17.00 su-
larına kadar 24 saat #ç#nde 12 
b#nden fazla be$en# , 3575 adet  
Türklere ve Müslümanlara kar"ı 
hakaret ve a"a$ılama #çeren yo-
rum ve 1701 kez payla"ım alan 
yukarıdak# yorumun altına pay-
la"tı$ı Kur#er’#n man"et# ve altın-
da yazan haber g#r#"# #se "öyle:
 
   „Avusturya’da gerg"nl"k yaratan 
"dd"aya göre, 50’ye yakın Türk 
genc" k"l"seye saldırdı; „Allahu 
Ekber“ d"ye ba$ırarak bankla-
rı ve günah çıkarma oturakla-
rını tekmeled". Per!embe ak!a-
mı, V"yana 10.bölge Favor"ten’de 
50’ye yakın genç b"r grubun tek-
b"rlerle Anton K"l"ses"’ne bas-
kın düzenled"$" ve "syan çıkardı-
$ı "dd"a ed"ld". Sıraları ve günah 
çıkarma oturaklarını tekmele-
d"kler" ve „Allahu Ekber“ d"ye 
ba$ırdıkları söylend". Pol"s rapo-
runun da bel"rtt"$" g"b", tüm olay 
güneyl"ye benzeyen gençler" de 
gösteren b"r güvenl"k kamerası-
na kayded"ld". Yetk"l"lere göre, 
k"mse tehd"t ed"lmed" ve herhan-
g" b"r yaralanma ya da ölüm b"l-
d"r"lmed". Anayasayı Koruma 
Devlet Da"res", davaya "l"!k"n so-
ru!turmayı devraldı. Buna gö-
re, !üphel"ler"n b"rkaç saat önce 
Reumannplatz’da bulu!mu! b"r 
grup Türk genc" oldu$u söylend". 

#dd"aya göre, zaten orada kavga-
lar ve hava" f"!ekl" "syanlar var-
dı. Pol"s on genc" kontrol ett" ve 
k"ml"kler"n" de bel"rled". Grubun 
yabancı olmadı$ı, Favor"ten’de 
aylardır huzursuzluk çıkaran 
fanat"k #slamcılar oldu$u "dd"a 
ed"l"yor. Bu nedenle, bu tür top-
lantıların pol"s tarafından artık 
daha fazla kontrol ed"lece$" b"l-
d"r"ld".“

6RUXODUÕPÕ]�

Bu haberlere ve yukarıda ver-
d#$#m#z payla"ımlara ra$men 
IGGÖ’n#n resm# sayfalarında 31 
Ek#m Cumartes# günü saat 17.00 
sularına kadar n#ye tık yok ?

K#l#se önüne daha sonra g#d#p 
üç be" k#"#l#k b#r grup #le ç#çekler 
konulması ve daha sonra bunu 
Avusturya basınında kend#ler#ne 
yakın basın üzer#nden payla"an 
bell# k# kurumsal anlamda de$#l 
#çler#nden çıkan üye ve bazı #mam-
ların el ele vererek k#l#sey# koruma 
fotosu vermes# göze  ho" b#r PR ça-
lı"ması ama IGGÖ Ba"kanı Üm#t 
Vural veya IGGÖ Yönet#m# Kurulu 
n#ye orada de$#l?

N#ye ba"ka ba$ımsız V#yana´da  
Tü r k  C e m #ye t  B a"ka n l a r ı , 
Yönet#m# veya daha fazla #nsan 
davet ed#lmem#" bu k#l#se önüne ?

N#ye devamlı b#r "ov pe"#nde ko"-
mak var ama Türk#ye göçmenler#-
n# oyunun dı"ında bırakmak var ?
Ye n #  Va t a n  G a z e te s #  s a a t 
11:00´den sonra yönet#c#ler uyu-
yor mu d#ye çe"#tl# Whatsup grup-
larında b#r araya n#ye gel#nm#yor 
d#ye ne yapılması gerek#r mesaj-
larının anal#zler#n# yaparken bu 
f#kr# alıp b#r part#ye ve kuruma 
mal edecek "ek#lde saa 17:00´den 
sonra  "ov yapmak ney#n nes# ? 
Kızmayın lütfen. Aklımızı ba"ımı-
za alalım. Alem# "a"kın m#llet# ap-
tal yer#ne koymayalım. S#z# ora-
ya k#mse seçmed#. Bar #ns# zorla 
tems#l ed#yorsunuz, hata yapma-
yın ve "u zor zamanlarda toparla-
yıcı olun lütfen.

Devam…Ba"bakan haber# pay-
la"mı" ve Avusturya aya$a kalk-
mı" ama sadece b#r ç#çekl# PR  
calı"ması saat 17:00´den pay-
la"ılmı". Ama kurumsal anlam-
da IGGÖ adına b#r açıklama yok. 
Avusturya’da 800 b#ne yakın 
Müslümanın tems#lc#s#y#z d#yen 

b#r kurum, tüm Müslümanlara ve 
Türk#ye göçmenler#ne yıkılmak 
#sten#len ve nefret #le m#lyonlarca 
#nsana ula"an bu haber ve payla-
"ımlara kar"ı ne hakla sess#zl#$e 
bürünüyor?

IGGÖ bundan sonra ne hak-
la Müslümanları ve !slam d#n#n# 
Avusturya’da tems#l ed#yoruz d#-
yeb#l#r?

IGGÖ k#m# ve k#mler# tems#l ed#yor?

7�UNL\H�J|oPHQOHULQGH�
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Salı günü Antonsk#rche’de vu-
ku bulan saldırı ve “50 Türk gen-
c# saldırdı” haberler# #ç#n k#l#se 
tems#lc#ler# ve V#yana Pol#s# M#ll# 
!st#hbarat’ı bulu"up de$erlend#r-
melerde bulunacak. Yen# Vatan 
Gazetes# enseler#nde kamuoyunu 
b#lg#lend#rmek #ç# tak#p edecek.

Böyle b#r k#l#seye saldırma kültü-
rü Türk#ye göçmenler#n#n altmı" 
yıllık Avusturya geçm#"#nde yok.

Bu amaçla yıllardır  mesle-
k# olarak tanıdı$ım ve de$er 
verd#$#m Avusturya Kard#nal# 
Schönborn’un Sözcüsü olan 
Katol#k K#l#ses# !let#"#m Masası 
Müdürü Dr. M#chael Prüller’# ara-
dım ve sorularımı yayınlamak 
üzere kend#s#ne dostça sordum.

Katol #k K # l #ses #  Avusturya 
Kard #nal #  Sözcüsü M #chael 
Prüller’#n bana #fadeler# mea-
len "öyle: “B#z kes#nl#kle bura-
ya bu saldıranların Türk asıl-
lı oldu$unu söylemed#k. Banda 
alınmı" v#deoyu pol#se tesl#m et-
t#k. K#l#se #ç#nde mala zarar ver-
meyecek "ek#lde 20 k#"# c#varın-
da k#"#yle b#r saldırı var. Ben 10. 
V#yana’da sorumlu herkesle ko-
nu"tum. B#z k#l#se olarak kes#n-
l#kle bu olayın büyütülmes#n# #s-
temed#k. Haber v#deonun pol#se 
tesl#m# sonrası b#r gazeteye çıtla-
tılmı". B#z bu olayın alevlenmes#-
ne kar"ıyız ve Türkler #le özelde 
ve genelde Müslümanlar #le bu-
güne kadar süren #y# dostça #l#"-
k#ler#m#ze zarar gelmes#n# #ste-
mey#z. Özell#kle, bu saldırının,  
toptan olarak Türk#ye göçmenle-
r#ne Türk gençler# üzer#nden mal 
ed#lmes#n# #stem#yoruz. B#r ger-
çek var k# 10. V#yana’da bazı k#l#-

se önler#nde var olan Müslüman 
gençler #badete gelen Hr#st#yan 
#nsanları rahatsız ed#yorlarmı", 
son zamanlarda tırmanan b#r 
gençl#k çetes# tarafından tac#z al-
gısının artmı" g#b#. Ama k#barca 
uyarıldıklarında buradan uzak-
la"ıyorlarmı". Bana anlatılan bu. 
B#z 10. V#yana’da bundan sonra 
dostça b#rl#kte ya"amak #st#yo-
ruz. Herkes#n bundan sonra da-
ha d#kkatl# olması ve provokatör-
lere  #z#n vermemes#, çocuklarını 
uyarması ve  Türk toplumunun s#-
z#n g#b#  güven#l#r k#"#lerce aydın-
latılması gerek#yor.

6RUXODUÕPÕ]�

%#md# burada #fade ed#lenler #le 
Avusturya basınında d#le get#-
r#len “50 veya 30 Türk genc# 10. 
V#yana’da Allah’u Ekber n#dala-
rıyla Antonsk#rche’ye saldırdı” 
#fadeler# ne kadar örtü"üyor ?
Pek# Avusturyalı s#yas#ler b#le bu 
haberler# kend# Sosyal Medya he-
saplarından bu kadar büyüterek 
özell#kle Türk göçmen# gençle-
r#n üzer#ne yıkarak payla"ıp m#l-
yonlarca #nsanı neden gaza get#r-
d#ler?

Bu grubun #ç#nde #k# üç Türk gen-
c# olmu" olsa b#le bu rez#l dav-
ranı"ı n#ye Türk#ye göçmenler# 
kınamıyor ve hemen savunma-
ya geç#yor? Bu gençler k#mler? 
Bu Afgan, Çeçen, Sur#ye ve d#$er 
mültec# olarak "u anda V#yana’da 
kalan gençler, bu ekmekler#n# 
yed#kler# ve #nsanlı$ına sı$ına-
rak m#saf#r oldukları Avusturya 
M#llet#ne ve Devlet#ne nasıl böyle 
b#r kalle"l#k yaparak #badet ed#-
len b#r K#l#seye saldırab#lecek ce-
sarete ula"mı"lar? Bunlar paralı 
ajan provokatörler m#?  Bunların 
arkasında hang# ülken#n G#zl# 
!st#hbarat Örgütler# veya Terör 
Örgütler# var?

T a m a m  C u m h u r b a " k a n ı 
Erdo$an’ı kı"kırtmakla #tham 
ed#yorsunuz ama s#z ne yapı-
yorsunuz sayın Avusturyalı s#-
yasetç#ler. !nsan kend# ülkes# 
Avusturya’yı ate"e atar mı?

Atsan atamayaca$ın satsan sa-
tamayaca$ın 800 b#nden fazla 
Müslümanı ve bunlar #ç#nde 450 
b#n Türk#ye göçmen#n# 9 m#lyon-
luk Avusturya’da nereye sokacak-
sınız?  (yen#vatan.at, B#rol Kılıç )

Avusturya Kard!nal! Schönborn'un Sözcüsü olan Katol!k K!l!ses! %let!"!m Masası 
Müdürü Dr. M!chael Prüller Yen! Vatan Gazetes!'ne konu"tu.
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Sahte ödeme faturalarının ya-
nında, doldurulması zorunlu 
g#b# görünen çe"#tl# belge ve 

formlar da "#rket ve kurumlara gön-
der#l#yor. Bu belge ve formlar, daha 
önceden gerçekten #mzalanmı" b#r 
sözle"men#n #laves# g#b# hazırlanı-
yor. Oysa k# bu belge ve formlar, dol-
durulup ger# gönder#ld#$#nde, yen# 
b#r sözle"me #mzalanmı" oluyor. Bu 
tür sözle"meler genell#kle b#rkaç yıl 
#ç#n geçerl# olup, büyük b#r zararı 
engellemek #ç#n kısa b#r süre son-
ra b#ld#r#l#p feshed#lmek zorunda. 
Hukuk# açıdan reklama ya da zo-
runlu doldurulması gereken belge-

ye benzeyen formlar, üzer#nde tekl#f 
veya sözle"me oldukları yazmadı$ı 
sürece, geçerl# de$#ller. Fakat sıkça 
bu sahte belgeler#n arka sayfaların-
da çok küçük b#r yazı #le, ger# gönde-
r#ld#kler# veya ödend#kler# halde bu-
nun yen# b#r sözle"meye #mza atma 
anlamına geld#$# bel#rt#l#yor.

Meden# hukuka göre bu tür do-
landırıcıklar “kötü n#yetle kandır-
ma” kategor#s#ne g#r#yor. Bu söz-
le"meler ve sahte faturalar gözardı 
ed#ld#$#nde, dolandırıcılar mahke-
me ve tahs#lat #le tehd#t g#r#"#m#n-
de bulunuyorlar. Ancak bu fatura-
ları ödeyenlerden yeter# kadar para 

kazandıkları #ç#n ve hukuk# açıdan 
haksız oldukları #ç#n bu t#p dolandı-
rıcıların tehd#tler# göz da$ı vermek-
le kalıyor. Yan# böyle b#r sözle"me 
veya ödeme b#r defa yapıldı$ı veya 
#mzalandı$ı halde b#le, hukuk# açı-
dan haklı olundu$undan, dolandı-
rıcıların tehd#tler#n# görmemezden 
gel#p daha fazla ödeme yapmamak 
en do$rusu. Bu tür sahte belgeler 
#mzalanıp #lk ödeme yapıldıysa, do-
landırıcılara dava açmanın anlam-
sız oldu$u söylen#yor. Çünkü bu do-

landırıcı "#rketler genel olarak yurt 
dı"ında olup, mahkeme masrafla-
rının pahallı olaca$ı #ht#mal# yük-
sek. Buna ra$men bu sahtekarlıkla-
rın #hbar ed#lmes# öner#l#yor. Böyle 
sahtekarlıklara kanmamak #ç#n 
alınab#lecek en #y# tedb#r, f#rma-
ya gelen tüm belge ve formları #m-
zalamadan evvel t#t#z b#r "ek#lde #n-
celemek. Belgede ku"ku uyandıran 
noktalar bulundu$u halde, t#caret 
odasını (W#rtschaftskammer) ara-
yıp sormakta da fayda var.

6DN×Q�|GHPH\LQ
%"rket sah"pler", ödeme faturası dolandırıcı-
lı$ına d"kkat! Özell"kle sonbahar aylarında 
b"rçok !"rkete sahte ödeme faturaları gön-
der"l"yor. Bu sahte faturaları gerçek sanan 
ve bu sebepten dolayı ödeme yapan b"rçok 
!"rket oldu$undan dolandırıcılar, yıllardır 

bu yöntemler"n" sürdürüyorlar.

,V×QPD�PDVUDÁDU×Q×�
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En yüksek performansı elde 
etmek #ç#n kalor#fer pete$#-
n#z# kullanmadan önce ha-

vasını alın. Sadece evde oldu$u-
nuz zamanlarda ev#n#z# tamamen 

ısıtın. Evde olmadı$ınız zaman-
larda derecey# dü"ürün. Sa$lıklı 
b#r uyku #ç#n ev#n#z#n çok sıcak 
olmaması gerek#yor, bu yüzden 
uyurken ev#n#z# normalden daha 

az ısıtmanız uyku kal#ten#z# artı-
rırken, ısınma masraflarınızı dü-
"ürecekt#r. Kı" gelmeden pence-
reler#n#z ve kapılarınızın bakımını 
yaptırmanız da #zolasyon #ç#n bü-

yük önem ta"ıyor. Odaları günde 
be" on dak#ka havalandırmanız 
da odalarınızın daha çabuk ısın-
masına yardımcı olacaktır. Bunun 
#ç#n önce tüm kalor#fer petekler#n# 
kapatın ve odayı be" on dak#ka ha-
valandırın. Pencerey# kapattıktan 
sonra petekler# tekrar açın. 

Odalarınızın daha hızlı ısındı-
$ını göreceks#n#z. Detaylı b#lg# #ç#n 
www.wohnserv#ce-w#en.at adres#-
n# z#yaret edeb#l#rs#n#z.

Enerj" uzmanların-
dan önümüzdek" 

kı# ayları boyunca 
ısınma masrafları-
nı dü#ürmek "ç"n 

bazı öner"ler:

npo-fonds.at

Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 6.000 Vereine 
und Orga ni sationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, 
Umweltschutz oder auch Soziales in der Corona-Krise unterstützt 
werden. Insgesamt stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung. 
Anträge sind bis Ende 2020 möglich. 

Sichern auch Sie sich rasche und einfache Hilfe für Ihren Verein! 
Alle Informationen dazu auf www.npo-fonds.at

Weil wir 
gemeinsam 
das Beste aus 
uns herausholen.
Der NPO-Fonds unterstützt 
gemeinnützige Organisationen. 
Unsere Gesellschaft braucht 
dieses Engagement.
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Foto:  © Lieve Boussauw / Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs
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Pad#"ah, ba" vez#re sormu"
– ‘E$#t#m m# öneml#, karakter m#?’
Vez#r hemen cevap verm#":
– ‘Karakter öneml#d#r sultanım!’
Pad#"ah, memleket#n her yanına 
tellallar gönderm#":
– ‘Duyduk duymadık demey#n… 
En #y# hayvan e$#t#c#s#ne 100 kese 
altın ödül ver#lecek!’
Yapılan elemelerden sonra b#r k#-
"#, ‘ülken#n en #y# hayvan e$#t#c#s#’ 
olarak pad#"ah’ın huzuruna çık-
mı". Pad#"ah sormu":
– ‘B#r ked#’ye teps#yle serv#s yap-
mayı ne kadar zamanda ö$ret#r-
s#n?’
– ‘Altı ayda ö$ret#r#m pad#"ahım!’
Aradan altı ay geçm#". E$#t#c# hu-
zura alınmı".
Pad#"ah sormu":
– ‘Ö$rett#n m#?’
– ‘Ö$rett#m pad#"ahım!’

Saray erkanı toplanmı". Hünerl# 
ked# el#nde teps#yle serv#s yapma-
ya ba"lamı". Tam ba" vez#r#n önü-
ne geld#$# zaman pad#"ah sormu":
– ‘Ey vez#r! Söyle bakalım, e$#t#m 
m# öneml#d#r, karakter m#?’
Vez#r, pad#"ahın sorusuna cevap 
vermeden önce, kaftanının altın-
da hazır tuttu$u b#r fare’y# yere bı-
rakmı". Ked#, farey# görünce tep-
s#y# attı$ı g#b# faren#n pe"#nden 
ko"maya ba"lamı". Altı aylık e$#-
t#m de bo"a g#tm#".Vez#r, pad#"a-
hın sorusuna cevap verm#":
– ‘Karakter öneml#d#r pad#"ahım.
Önünde b#r fare gördü$ünde her 
"ey# unutan bu ked# g#b#, el#ne b#r 
fırsat geçt#$#nde çıkarının pe"#nde 
ko"an, d#n#n# b#le satan, e$#t#m-
l# fakat karakter# bozuk #nsanlar-
dan da Rabb#m herkes# korusun!’  
( Tek#n Sönmez , Trakyagözlem)
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V!YANA- Me#dl#ng’dek# b#r 
lokale baskın yapan po-
l#sler, lokalde korona ön-

lemler#ne da#r tüm hükümler#n 
göz ardı ed#ld#$#n# tesp#t ett#.

Heute Gazetes#’n#n verd#$# habere 
göre, kapalı b#r alanda toplam 18 
k#"#n#n maskes#z b#r "ek#lde kâ$ıt 
oynadı$ı, b#r metrel#k m#n#mum 
mesafen#n korunmadı$ı ve lokal-
de bulunan k#"# sayısına göre ye-
terl# sayıda sandalyen#n de tahs#s 
ed#lmed#$# bel#rt#ld#.

Pol#s tarafından hem lokal sah#-
b#ne hem de orada bulunan #n-
sanlara 42 resm# ceza# #"lem uy-
gulandı ve V#yana Beled#yes#’n#n 
#lg#l# departmanının da onayı alı-
narak lokal kapatıldı.

.RURQD�LKODOOHUL�
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V!yana'da Türk!ye kökenl!ler!n toplandı#ı b!r Kültür Derne#! Lokal!ne, 

korona kuralları !hlal ed!ld!#! gerekçes!yle 42 resm! ceza! !"lem uygulandı.

V!YANA- Favor#ten’dek# b#r 
göster#de ya"anan ayak-
lanmalar sırasında, po-

l#s#n göster#c#lere sert "ek#lde 
müdahale etmes#ne d#rend#$# ge-
rekçes#yle A$ustos 2020’de tu-
tuklanan 20 ya"ındak# b#r Çeçen, 
"#md# (S#ttenwächter- Band) ahla-
k# muhafız olarak adlandırdıkla-
rı b#r grubun ba"kanı olarak orta-
ya çıktı.

Son soru"turma bulgularına göre 
fa#l#n, V#yana’dak# S#ttenwächter 
çetes#n#n ba"ı olarak, Messenger 
gruplarının ve d#$er örgüt ele-
manlarının denet#m#n# yaptı-
$ı bel#rlend#. Faal#yetler#n# Naz# 
dönem# !ç#"ler# Bakanı, SS l#de-
r# ve Gestapo "ef# olan He#nr#ch 
H#mmler kod adı altında yürüttü-
$ü söylen#yor.

2018 yılında, suç örgütü ve terör 
örgütü kurmaktan 24 ay hap#s ce-
zasına çarptırılan ve sek#z ay son-
ra serbest bırakılan genç, "#md# 
y#ne gözaltında.

1HKDPPHU��3DUDOHO�
WRSOXPODU�NDEXO�HGLOHPH]��

Pol#s, Donauzentrum’da 2019 son-

bahar/ kı" dönemler#nde, #deo-
loj#k nedenle meydana gelen 
olaylar neden#yle, kend# kend#-
n# ahlak# koruma görevl#s# tay#n 
eden (S#ttenwächter) grubunu 
#nceleme altına almı"tı.

!dd#aya göre, o dönemde Çekler, 
Çeçen gençler#  dövmüyordu, 
çünkü Çeçen kadınlarıyla #l#"k#-
ler# vardı.

%#md#ye kadar toplam 11 fa-
#l hakkında soru"turma ba"la-
tıldı ve be"# tutuklandı. !ç#"ler# 
Bakanlı$ı salı günü APA’ya yap-
tı$ı açıklamada, dördünün hala 
gözaltında tutuldu$unu duyur-
du.

Avusturya’da herhang# b#r pa-
ralel toplum b#ç#m#ne taham-
mül ed#lmeyece$#ne özell#k-
le vurgu yapan !ç#"ler# Bakanı 
Karl Nehammer (ÖVP), gel#"me-
ler hakkında yaptı$ı açıklamada 
“Temel demokrat#k #lkeler#m#-
z#n bu tür ha#n ve kend# kend#n# 
#deolog #lan edenler tarafından 
yıpratılmasına #z#n verm#yoruz. 
Bunu kabul etmeyenler toplumu-
muzun dı"ında yer alırlar.“ #fade-
ler#n# kullandı. 
(yen#vatan.at)

Å$+/$.�%(.dú6ú´�dHoHQ
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V!yana Pol!s! 
tarafından, 
S!ttenwächter 
(Ahlak BEKÇ%S%) 
çetes!n!n l!der! 
oldu#u tesp!t 
ed!len 20 ya"ın-
dak! Çeçen genç 
yakalanarak 
gözaltına alın-
dı; b!rden fazla 
sabıka kaydı var.

Promosyon
dönemi:

01/01/2020 - 
11/12/2020

19 ila 40 ya! arasındaki 
ki!iler için yeni hastane 
masraf sigortası 
yaptırdı"ınızda 
10 yıllık muafiyet 
kuponunuzu hemen !imdi 
ö"renin.

 SA!LIK S"GORTAC

Allianz danı!manınız
Hakan Gevher size daha fazla
bilgi vermekten mutluluk duyacaktır.
Tel: 0676 93200 41

allianz.at

KULLANICI R"SK KATKI 
PAYINI TASARRUF ED"N"Z 
– SA!LI!INIZDAN
TASARRUF ETMEY"N"Z!
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Koronav#rüs hastalarının ba-
$ı"ıklık s#stemler#n# güçlü 
tutmalarının önem#ne d#k-

kat çeken D#yet#syen Pak#ze G#zem 
Akgül  DHA Ajansına , öner#ler#n# 
"öyle sıraladı:

-Sıvı tüket#m#ne d#kkat ed#n: Tedav# 
sürec#nde olan hastaların sıvı kaybı 
önlenmel#, evde tedav# gören has-
taların özell#kle su tüketmeler# çok 
öneml#! Günlük su #ht#yacınızı k#-
logram ba"ına 30 ml olarak hesap-
layab#l#rs#n#z. Günde 8-10 bardak su 
mutlaka tüket#lmel#. Evde çok faz-
la çay ve kahve tüket#m#nden ka-

çınılmalı, bu g#b# #çecekler#n fazla 
tüket#m# sıvı #ht#yacını daha da art-
tırab#l#r. Günlük sıvı #ht#yacınızın 
kar"ılanıp kar"ılanmadı$ını anla-
mak #ç#n #drar reng#n#z# gün #ç#nde 
tak#p edeb#l#r#s#n#z, #drar reng#n#n 
gün #ç#nde açık renge dönmes# sı-
vı tüket#m#n#z#n #y# oldu$unu gös-
tereb#l#r. Özell#kle ya"lı b#reylerde 
deh#dratasyon, hastalıkların #lerle-
mes#ne neden olab#l#r.

– Seroton#n düzey#n# artıran gıda-
lar tüket#lmel#: Cov#d -19 tedav#s# ve 
#zolasyon sürec# neden# #le uzun sü-
re dı"arı çıkamamak, sevd#kler#m#z-

den uzak kalmak, hastaların daha 
depres#f ve mutsuz h#ssetmeler#ne 
sebep olab#l#yor. Mutluluk hormo-
nunun salınımını destekleyecek, 
seroton#n üret#m# #ç#n gerekl# olan 
tr#ptofanı yüksek oranda #çeren ba-
zı bes#nler; muz, ananas, er#k, fın-
dık, süt, h#nd#, ıspanak ve yumur-
ta olarak sıralayab#l#r#z. Bu gıdalar 
kend#n#z# daha #y# h#ssetmen#ze yar-
dımcı olur.

-Kal#tel# uyku "art: Cov#d -19 nede-
n# #le teda#v# alan ve karant#na süre-
c#nde olan hastaların strese ve gün-
lük hayatlarının de$#"mes#ne ba$lı 

+×]OD�L\LOHüPHN�LoLQ��
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uyku düzenler# bozulab#l#yor. !y# b#r 
ba$ı"ıklı$ın öneml# parçalarından 
b#r# #y# b#r uyku çekmek. !y# b#r uy-
ku #ç#n yatmadan 3-4 saat önce ana 
yeme$#n#z# yem#" olun, yatmadan 
hemen önce kafe#n #çeren kahve ve 
çaylar tüketmey#n, uyumakta zorla-
nıyorsanız mel#sa, papatya g#b# sa-
k#nle"t#r#c# çaylardan faydalanab#-
l#rs#n#z.

-Her gün C v#tam#n# #çeren gıdalara 
yer ver#n: C v#tam#n#, hücreler#n ok-
s#dat#f hasara kar"ı korunmasında 
rol oynar. C v#tam#n#nden en zeng#n 
gıdalar kırmızı b#ber, brokol#, ye"#l 

b#ber, koyu ye"#l yapraklı sebze-
ler, domates ve turunçg#llerd#r. C 
v#tam#n# vücutta depo ed#lmed#$# 
#ç#n her gün beslenme tedav#s#n-
de C v#tam#n# #çeren gıdalara yer 
ver#lmel#d#r; ancak C v#tam#n# ha-
vadak# oks#jenle tepk#meye g#rd#$# 
#ç#n v#tam#n akt#v#tes#n# b#r m#ktar 
kaybedeb#l#r. Bu nedenle C v#tam#-
n# #çeren gıdalar taze tüket#lmel# 
veya çok kısa b#r süre #ç#n ısı #"le-
m# uygulanmalıdır. E$er C v#tam#-
n# #çeren gıdalar soyulacaksa veya 
suyu çıkarılacaksa fazla bekletme-
den tüket#m# sa$lanmalıdır.

-Omega 3 deste$# öneml#: Omega 3 
tüket#m# ba$ı"ıklık s#stem#n#z# güç-
lend#r#rken, sonbahar depresyo-
nuna kar"ı da s#z# korur. Haftada 
2-3 kere balık tüket#lmel# ve her 
gün herhang# b#r ara ö$ününüzde 
2-3 tam cev#z yemel#s#n#z.

-Her gün 1  bardak kef #r: 
Prob#ot#kler#n güçlend#r#c# etk#s#n-
den faydalanın. Kef#r ve tur"u g#b# 
prob#ot#k #çeren gıdalara beslen-
men#zde yer ver#n, özel#kle prob#o-
t#klerden zeng#nle"t#lm#" ürünler, 
evde prob#ot#k #le zeng#nle"t#r#le-
rek mayalanmı" yo$urtlar terc#h 
edeb#l#rs#n#z, bunlar ba$ı"ıklık s#s-
tem#n#z#n güçlenmes#ne destek 
olur, s#nd#r#m s#stem#n#z# rahatla-
tır.

-Koronav#rüse kar"ı bes#n h#jyen#: 
Avrupa Gıda Güvenl#$# Otor#tes# 
(European Food Safety Author#ty 
(EFSA)) Cov#d-19’un bes#nlerle bu-
la"tı$ına da#r b#r kanıt olmadı$ı-
nı b#ld#rm#" olasına ra$men bes#n 
h#jyen#n# sa$lamak #ç#n ç#$ bes#n-
ler# çok #y# yıkayıp tüketmeye, ç#$ 
ve p#"m#" bes#nler# ayrı yerlerde 
muhafaza etmeye d#kkat ed#lme-
l#d#r. Cov#d #le #lg#l# çalı"malar v#-
rüsün yüzeylerde b#r süre ya"aya-
b#ld#$#n# göstermekte olup y#ne de 
taze alınan ç#$ sebze ve meyveler# 

b#r süre beklet#p tüketmek daha #y# 
b#r terc#h olab#l#r.

-P#"#rme yöntemler#ne d#kkat: 
Kızartma, kavurma g#b# ya$da p#-
"#rme yöntemler#nden uzak durul-
malı; fırınlama, buharda p#"#rme 
g#b# haf#f yöntemler terc#h ed#lme-
l#.

-Çok tuzlu ve hazır gıda tüket#m#n-
den kaçının: Bu dönemde hazır ve 
tuz #çer#$# yüksek konserve gıda tü-
ket#m# artab#l#yor. Çok tuzlu bes#n 
tüket#m#nden kaçının.

-Her gün 1 avuç kabuklu yem#": 
Kavrulmamı" badem, fındık, ce-
v#z g#b# ya$lı tohumlar #çerd#$# v#-
tam#n, m#neraller ve yararlı ya$lar 
sayes#nde ba$ı"ıklı$ı destekler.

-Haftada 2-3 kere kurubaklag#lle-
re yer ver#n: Yüksek prote#n, l#f ve 
v#tam#n #çer#$# #le kurubaklag#ller 
hastalık dönem#nde #y#le"men#ze 
destek olur. Ye"#l merc#mek, no-
hut, fasulye, barbunya g#b# gıda-
lar uzun sürede p#"mes#ne ra$men 
fazlasını paketley#p buzlu$a atab#-
lece$#n#z sonrasında çözdürdük-
ten sonra tekrar rahatlıkla tükete-
b#lece$#z bes#n de$er# çok yüksek 
gıdalar arasında yer alır.

-Her gün 1 d#" sarımsak: Ba$ı"ıklık 

s#stem#n# güçlend#ren en önem-
l# sebzelerden b#r# sarımsak. 
Sarımsak, #nsan sa$lı$ı açısından 
çok öneml# b#r yere sah#p olan al-
l#s#n b#le"#$#n# #çer#yor; hem so$uk 
algınlı$ı ve gr#bal enfeks#yonla-
ra kar"ı korunmada hem de te-
dav# süres#nde hızlıca #y#le"meye 
katkı sa$lıyor. Sarımsa$ın #ç#nde-
k# etken maddeden daha #y# yara-
lanab#lmek #ç#n ezmek veya #y#ce 
ç#$nemek gerek#yor. Tadı #çerd#$# 
kükürtlü b#le"#klerden dolayı ba-
zen a$ızda çok ho" b#r koku bırak-
masa da bu havalarda yemekler#-
n#ze, salatalarınıza, yo$urdunuza 
b#r d#" sarımsak eklemey# #hmal et-
mey#n.

-P#"#rme yöntemler#ne d#kkat: 
Kızartma, kavurma g#b# ya$da p#-
"#rme yöntemler#nden uzak durul-
malı; fırınlama, buharda p#"#rme 
g#b# haf#f yöntemler terc#h ed#lme-
l#.
-Çok tuzlu ve hazır gıda tüket#m#n-
den kaçının: Bu dönemde hazır ve 
tuz #çer#$# yüksek konserve gıda tü-
ket#m# artab#l#yor. Çok tuzlu bes#n 
tüket#m#nden kaçının.

-Ev #ç#nde hareket# arttırın: 
Harekets#z ya"am ba$ı"ıklık s#ste-
m#n#n de olumsuz etk#lenmes#ne 
neden oluyor, evde küçük küçük 
egzers#zler yapmak gerek#yor.

Tüm dünya Cov!d-19 v!rüsü !le mücadele ed!yor. 
A#ır hastaların hastanede tedav!s! sürdürülürken, 

Cov!d-19 test! poz!t!f çıkan, haf!f semptomlu 
hastaların tedav!s! !se evde planlanıyor. Pek!, 

Cov!d-19 poz!t!f hastalar karant!nada nasıl bes-
lenmel!? D!yet!syen Pak!ze G!zem Akgül, evde ko-
ronav!rüs tedav!s! gören k!"!lere tıbb! tedav!ler!n! 

desteklemek !ç!n tavs!yeler verd!.
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bana

       dikkat et.
 Kendine
   dikkat et,

Corona‘ya
 birlikte

karşı hep

Ellerini sık sık yıka! 
En az 1 metrelik mesafeyi koruyun! 
Kapalı alanlarda maske takın! 
Hasta mısınız? Evde kalın!
Odaları sık sık havalandır!  
“Stopp Corona”-uygulamasını kullanın!
#schauaufdich

Sonbaharda bu 
tavsiyelerle


