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KUMARDA 
KAYBEDENLER 
PARALARINI NASIL 
GERI ALABILIRLER?

Sayfa. 18-20

Avukat Dr. Ozlberger: “2014’ten 
önce kumar oynayıp kaybedenler 

paralarını geri alabilir”
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Başımız neden ağrıyor? 
Uyarmıştık

Sosyal 
demokratlar ne 

kadar inandırıcı?

Koalisyon, “siyasal 
Islami” dernekleri 

yasaklamak 
istiyor!

Burgenland ve Linz: 
Sosyal  demokratlar 
(SPÖ) bu iki şehri, öz-

gürlükçülerle (FPÖ) yan ya-
na ve dayanışma içinde yö-
netiyor.

Kısa adı SPÖ olan Avusturya 
Sosyal Demokrat Partisi, as-
lında yeni bir idrak olma-
yan şu konuda elbette hak-
lı: Sorun “Kimlikçiler Hareketi 
(Identitären)” değil, kısa adı 
FPÖ olan Avusturya Özgürlük 
Partisi ve radikal sağ arasın-
daki mesafenin yetersiz olma-
sı. “Kimlikçiler Hareketi” kü-
çük bir yenilikçi Nazi grubu 
iken FPÖ de Kardeşlik Örgütü 
(Burschenschaft) ile birlikte yö-
netimde, bakanlıklarla bağlan-
tılı ve Kimlikçiler Hareketi’nin 
afiş üzerindeki ideolojisini uy-
gulamaya koymaya çalışıyor.

Sosyal demokratlar ise şim-
di aşırı sağcılara karşı savaş-

mak için kahramanca ken-
dilerini ortaya atıyorlar ki 
yalnızca Avusturya’da değil tüm 
Avrupa’da, mamafih AB seçim-
leri için mücadele ediyorlar.

Diğer taraftan ise hep aynı iti-
raz duyuluyor: Burgenland 
ve Linz. Sosyal demokratlar 
(SPÖ) bu iki şehri, başka yer-
lerde tu kaka ilan ettikleri öz-
gürlükçülerle (FPÖ) yan yana 
ve dayanışma içinde yönetiyor.

Eğer Başbakan Sebastian 
Kurz’un FPÖ’nün hükümete 
katılımını sağlamasıyla aşı-
rı sağcılara tüm kapıları açtı-
ğından bahsediliyorsa bunun 
eyalet ve şehir yönetimleri 
kademesinde FPÖ ile koalis-
yon kuran SPÖ için de geçer-
li bir suçlama olması gerekir. 
Sosyal demokratların ne ka-
dar inandırıcı oldukları soru-
sunu göze alması gerekiyor 
ve cevabını da: Hiç.

Österreich Gazetesi'nde 
yayınlanan yorum şek-
linde ilgili haber ma-

kale şöyle : “Kısa adı ÖVP olan 
Avusturya Halk Partisi ve kı-
sa adı FPÖ olan Avusturya 
Özgürlük Partisi’nden olu-
şan Avusturya koalisyon hü-
kümeti,  bu konuyu aslında 
Avrupa Birliği 31. Mayıs tarih-
li seçimlerinen önce günde-
me taşımak istiyordu. Lakin 
araya Kimlikçiler Hareketi’nin 
(Identitären, aşırı ırkçı ve 
sağcı dernek ) Başabakan 
Sebastian Kurz tarafınan ya-
saklanması talebi araya gir-
di.  Irkçı Kimlikçiler Hareketi 
nedeniyle ÖVP-FPÖ koalis-
yonu, “siyasallaşmış İslam’a 
karşı mücadelelerini(İslam 
değil) ” birkaç hafta ertele-
di. Mücadelenin somut hede-
fi ise siyasi İslami dernekler. 
Bu derneklerin yasaklanıp ya-

saklanmayacağı konusunun 
da incelenmesi gerekiyor. Bu 
organizasyonların kimisi, ör-
neğin Milli Görüş, Avusturya 
Anayasayı Koruma ve Terörle 
Mücadele Dairesi  tarafından 
zaten izleniyor. Ancak bunun 
bir yasak için yeterli olup ol-
mayacağı hususu, aşırı sağ-
cı Identitären/ Kimlikçiler 
Hareketi dosyasında da olduğu 
gibi belirsiz. Bir FPÖ stratejisti, 
yeniden hücuma geçebilmek 
adına FPÖ için siyasal İslam 
konusunun elbette ki önem-
li olduğunu ifade etti. ÖVP için 
ise bu, “tüm aşırılık yanlıları-
na sıfır tolerans gösterdikleri-
ni ortaya koymanın” bir yolu. 
Elbette her iki parti de, Viyana 
seçim mücadelesinde “Siyasi 
İslamcılığa karşı mücadele” 
temasını bilinçli bir şekilde 
kullanmak istiyor.”(Kaynak : 
Österreich)

Der Standard Gazetesi’nden Michael 
Völker sordu: "Sosyal demokratlar ne 

kadar inandırıcı?". Makale şöyle:

ÖVP-FPÖ koalisyonu, “siyasallaşmış 
İslam” mücadelesini Avrupa Birliği 

seçimleri sonrasına ertelemiş.
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Avusturyalıların dörtte bi-
rinden fazlasının -tam 
olarak yüzde 27’sinin- hiç 

birikimi yok ve her ikinci kişinin 
ay sonunda hesabında hiç para 
kalmıyor.

1000’in üzerinde kişiyle yapı-
lan görüşmeler neticesinde or-
taya konulan güncel sonuçla-
ra göre kadınlar arasında bu 
oran %32, erkeklerde %23. 
2018 yılının başında biriki-
mi olmayan Avusturyalıların 
oranı %24 idi. Parasızlığın ne-
deni ise klasik: Araştırmaya 
katılanların %55’i az kazan-
dıklarını ifade etti.

ING Bankası’ndan Ekonomist 
Carsten Brzeski: “Mali durum yal-
nızca Avusturya’da değil birçok 
Avrupa ülkesinde giderek kötü-
leşiyor. Euro bölgesindeki olum-
lu tasarruf oranları, sorunun üze-
rini örtemez, yani fakir ve zengin 
arasındaki büyümeye devam 
eden farkı: Birikim yap(a)mayan-
ların oranı artıyor. Yapabilenler 
ise kenara daha fazla para koyu-
yor.”

Yeterli birikim = 3 aylık 
gelir

Ankete katılanların %13’ü, biri-
kimlerinin aylık net gelirlerinden 

daha az olduğunu ve finansal 
olarak sağlam zeminde durma-
dıklarını söyledi. Uzmanlar şöyle 
diyor: “Beklenmeyen önemli har-
camaları da kapsayan yeterli bir 
birikimden söz edebilmek için bi-
rikimin yaklaşık üç aylık gelire te-
kabül etmesi gerek.”

Birikim sahiplerinin %42’si, bir 
ila altı aylık gelirlerine tekabül 
eden birikimleri ile güvendeler. 
% 13’lük bir kesim ise altı ila on 
iki aylık gelirlerine tekabül eden 
bir birikime sahip. Yıllık gelirle-

rinden daha fazla birikimi olan-
ların oranı ise %14.

A r a ş t ı r m ay a  k a t ı l a n l a r ı n 
%51’inin ay sonunda genellik-
le hesaplarında para kalmıyor. 
Düşük gelir bunun nedenlerin-
den biri. Dikkatsizce yapılan har-
camalar pek söz konusu değil.  
Katılımcıların %93’ü, harcama-
larını bir hesap defteri, bir mobil 
uygulama ile ya da banka hesap-
larını düzenli olarak inceleyerek 
kontrol altında tuttuklarını ifa-
de etti.

Avusturyalıların 
dörtte birinin 

hiç birikimi yok

Avusturya Atatürkçü Düşünce 
Derneği´nin Viyana merkez 
bürosunda yapılan olağan 

Genel Kurul’ un  başında  Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere 
tüm Cumhuriyet Şehitleri için bir 

dakikalık saygı duruşu ve ardından 
İstiklal Marşı okundu. 

Genel Kurul’da daha sonra Divan 
Başkanı ve Yazman’ın seçilmesi-
ne gidildikten sonra son Yönetim 

Kurulu’nun etkinlik ve mali rapor-
larının okunmasının ardından bir 
önceki yönetim üyelerin oylaması 
ile aklandı.

Eski Başkan Yusuf Genç’in yeni 
bir Yönetim Kurulu listesini  üye-
lerin onayına sunarak tekrar baş-
kan seçildiği Genel Kurul’da ye-
ni seçilen ADD Avusturya Yönetim 
Kurulu şöyle : Başkan: Yusuf Genç, 
1.Başkan Yardımcısı: Emre Er, 
2.Başkan Yardımcısı ve Yazman: 
Mümtaziye Güçlü, Sayman: Nuray 

Cengiz, Sayman Yardımcısı: Fatma 
Sürmeli, Yazman Yardımcısı: Elif 
Baykal, Üye: Defne Aydın, Üye: 
Ferhat Güneş, Üye: Mesut Sakin

Başkan Yusuf Genç, “Geçen dö-
nem yönetim kurulunda olan an-
cak bu dönem aramızda olmayan 
tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaş-
larımıza da derneğimize şimdiye 
kadar yapmış oldukları katkılardan 
dolayı  içtenlikle teşekkür eder Yeni 
Yönetime başarılar dilerim” dedi.

ADD Avusturya´da 
yeni yönetim

Kısa adı ADD olan Avusturya 
Atatürkçü Düşünce Derneği 7 Nisan 
tarihinde Viyana'da Atatürk Kültür 
Merkez'inde yeni yönetimini seçti.

“Zenginle fakir arasındaki uçurum 
büyüyor”

40.000 Euro’luk kol 
düğmesi olur mu? 

Türkiye’de bir zamanlar med-
yada sık sık konu olan yol-
suzluk iddiaları ve bunun 

bir ürünü olduğu iddia edilen 
700.000 TL değerindeki saat du-
dak uçuklatacak cinsten. Devlet 
eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın bir 
işadamından hediye olarak aldı-
ğı söylenen ve kendisini belki de 
bu yüzden istifaya zorlayan Patek 
Philippe markalı saatin fiyatı yak-
laşık 300.000 Euro. Birinci  Viyana 
Graben´de  dolaştığımız sırada sa-
at satan lüks mağazasının vitrini-
ne rastgele bakarken, markanın 
astronomik fiyatlı ürünleri gözü-
müze çarpıyor. Bunların içinde 
40.000 Euro (250.000 TL)  fiyatlı 
kol düğmeleri de, görenleri hayre-
te düşürüyor.
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Infos zum gesamten Programm und allen Workshops unter: 
wien.arbeiterkammer.at/berufundfamilie

Bildungszentrum der AK Wien
Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien
EINTRITT FREI!

DIE INFOTAGE FÜR 
ARBEITNEHMERiNNEN IN ELTERNKARENZ
8. & 9. Mai 2019 | 9.00 - 15.00 Uhr

Avusturya, düzensiz göç 
ve terör tehlikesi gerek-
çesiyle Avrupa Birliği 

(AB)  üyesi  iki  komşu ülke 
Slovenya ve Macaristan sınırla-
rında süren sınır kontrollerini 6 
ay daha uzatacak.

Avusturya Haber Ajansına (APA) 
konuşan İçişleri Bakanı Herbert 
Kickl, 12 Mayıs'ta sona erecek 
sınır kontrollerinin bu yılın ka-
sım ayına kadar uzatılması için 
Brüksel'e mektup yazdığını söy-
ledi.

Kickl, düzensiz göçün devam et-
tiğini ve Avrupa'dan terör örgü-

tü DEAŞ saflarında savaşmak 
için giden yabancı savaşçıların 
AB'ye geri dönme ihtimalleri-
nin olduğunu ileri sürerek, "Şu 
an sınır kontrollerinin kaldırıl-
ması tamamen yanlış sinyal ve-
rilmesine yol açar." dedi.

Avusturya'da 2015'te iltica baş-
vurusunda bulunmuş mülteci-
lerin sayısı 88 binin üzerinde 
iken bu sayı 2018'de 14 bine ge-
rilemiş olmasına rağmen ülke-
nin AB üyesi iki komşu ülke sı-
nırında kontrolleri sürdürmek 
istemesi tepkilere neden oldu.

AB içinde sınır kontrolleri kaldı-

rılmış olmasına rağmen 2015'de 
yaşanan mülteci hareketlili-
ği nedeniyle başta Almanya ve 

Avusturya gibi ülkeler, komşu 
ülke sınırlarında kontrolleri tek-
rar hayata geçirmişti. (AA)

Avusturya'dan 
"sınır kontrolleri" 

kararı
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Dnes.bg haber  si tesi-
nin Bulgaristan İçişleri 
Bakanlığı basın dairesi-

ne dayandırdığı haberine göre 
geçen yıl Avusturya'daki cezae-
vinden kaçtığı öğrenilen 23 ya-

şındaki Türk asıllı Avusturyalı 
genç, Kalotina sınır kapısın-
dan kuzenine ait pasaportla 
Bulgaristan'a geçmeye çalışır-
ken sınır güvenlik görevlileri ta-
rafından gözaltına alındı.

Haberde, sınır muhafızlarının 
pasaport sahibinin fotoğrafta 
yer alan kişiye benzemediğini 
fark ederek onu ek kontrole tabi 
tuttuğu, işlemler sürerken 23 ya-
şındaki gencin Avusturya vatan-
daşı olduğunu itiraf ettiği kayde-
dildi.

Bulgar sınır muhafızlarının te-

masa geçtiği Avusturyalı yet-
kililer, sınır ihlaline teşebbüs 
eden gencin biyometrik verile-
rini gönderdi, böylelikle gözal-
tına alınan kişinin insan yara-
lama, gasp, özel mülke yasadışı 
yollardan girme gibi farklı suç-
lardan arandığı ortaya çıktı.

Avusturya’da cezaevinden 
kaçan Türk asıllı genç, 

Bulgaristan'da yakalandı
Saatlerce yanan 

nargile kömürü, hava-
daki karbon monoksit 

miktarını artırıyor.

Bulgaristan-Sırbistan sınırındaki 
Kalotina sınır kapısında güvenlik 
görevlilerinin, geçen yıl Avustur-
ya’daki cezaevinden kaçan 23 ya-

şındaki Türk asıllı bir Avusturyalı-
yı gözaltına aldıkları bildirildi. Viyana- Viyana’nın Liesing 

bölgesinde Triester Caddesi 
üzerinde yer alan bir nargi-

le kafede hava giderek ağırlaştı ve 
tehlikeli bir hal aldı. Karbon mo-
noksit zehirlenmesinden ilk etap-
ta dört gencin hastaneye kaldırıldı-
ğı bildirildi. Daha sonra bu rakam 
üç olarak düzeltildi.

“Genç bir erkek ve genç bir ka-
dın ağır yaralandı.” açıklama-
sında bulunan Viyana Belediyesi 
Kurtarma Organizasyonu (MA 70 
– Berufsrettung) sözcüsü Daniel 
Melcher, genç kadının bilincini 
kaybederek yere yığıldığını aktar-
dı.  Melcher’e göre eğer kafede da-
ha uzun süre kalmış olsalardı, so-
nuçları çok daha ağır olacaktı.

İtfaiye, kafeyi ve komşu binala-
rı ısıtma sistemlerinde herhangi 
bir hata olup olmadığı konusun-
da denetledi. Herhangi bir kusur 
tespit edilmedi. Nargile kömürü-
nün havayı zehirlemiş olabilece-
ği düşünülüyor.

Tehlikeli

Bu tarz olaylar nargile kafeler-
de mütemadiyen yaşanıyor. 2018 
yılında Düseldorf Üniversitesi 
Hastanesi, her geçen gün daha 
fazla nargile içicisinin, hayatı 
tehdit eden karbon monoksit ze-
hirlenmesi nedeniyle tedavi altı-

na alındığı konusunda uyarıda 
bulundu. Karbon monoksit ze-
hirlenmesi riskinin kapalı alan-
larda önemli ölçüde arttığı bili-
niyor.

Zehirlenmenin bulantı, baş dön-
mesi ve baş ağrısı şeklindeki ilk 
belirtileri, nargile içiminde ge-

nellikle tütünle ilişkilendiriliyor. 
Nordrhein Tabipler Odası, kar-
bon monoksit uyarı araçlarının 
nargile kafelerde zorunlu olarak 
bulundurulması çağrısında bulu-
nuyor. Birçok lokalde nargile kö-
mürü saatlerce yanıyor ve bu da 
havadaki karbon monoksit mikta-
rını artırıyor.

Nargile kafede karbon 
monoksitten zehirlenen 
gençler hastanelik oldu

Die Nr. 1 
seit 1999 Viya n a -  Tü r k  kö ke n l i 

Avusturya vatandaşı suç iki-
lisi, kolay kurbanlar bulabil-

mek için haftalardır Viyana’da ke-
şifteydi. Yaşlı, malul ya da engelli 
emeklilere vahşice saldıran 22 yaşın-
daki ikilinin suç defterinde en az on 
saldırı, sekiz ağır yaralama kayıtlı.

Mete Han B. ve Behçet Ç. adlı 

Türk kökenli Avusturya vatanda-
şı ikili, Favoriten, Simmering ve 
Meidling’deki alışveriş caddelerin-
de Şubat ayından beri pusudaydı. 
İkili; potansiyel, zayıf bir kurban 
seçiyor, evine kadar takip ediyor ve 
apartmanda sıkıştırdıkları kurban-
larını yumruk ve tekmelerle dövüp 
soyuyordu. Viyana’nın 10. bölge-
sinde yaşları 73 ila 89 arasında de-

ğişen en az on kadın hedef alındı 
ve ağır yaralanan (kafatası kırığı, 
omuz kırığı, beyin kanaması) sekiz 
kurban hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameraları görüntüle-
rini inceleyen soruşturmacılar, iş 

üstündeki failleri tam zamanında 
durdurdu: Eroin bağımlısı ikili, 
respirator cihazı taşıyan 75 yaşın-
daki yürüteçli bir kadının peşin-
deydi. Müfettişler, suçlu ikilinin 
başka kurbanları olabileceği ihti-
malini göz ardı etmiyor.

“Büyükanne Çetesi-
Oma Bande” 

Viyana’da yakalandı
Uyuşturucu bağımlısı Viyana doğum-
lu Türkiye göçmeni gençlerin kurban-

ları, yaşlılar ve maluller.
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Viyana yönetimi, haksız ye-
re yasa dışı çifte vatandaş-
lıkla suçlanan Türk kökenli 

Avusturyalıların, avukatları tarafın-
dan aktarılan bilgiye göre, zararı-
nı ödemek istemiyor. Viyana Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Dairesi (MA35) 
Bölüm Başkanı Werner Sedlak,  
“makul ve dikkatle gerekçelendiril-
miş bir hukuki yaklaşım çerçevesin-
de” hareket ettiklerini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin Aralık 
2018’de, yasa dışı çifte vatan-
daşlık iddiası taşıyan isimle-
rin yer aldığı seçmen listesinin 
güvenilir bir kanıt olarak kul-
lanılamayacağı kararının ar-
dından Viyana’dan ve Aşağı 
Avusturya’dan iki kişi ilgililer-
den mağduriyetlerinin gideril-
mesini talep etti.

Türk vatandaşlığına sahip olma-
dıklarını kanıtlamak için kişi ba-
şı 3000 ila 4000 Euro harcamak 
zorunda kalan ve mağduriyetle-
rinin giderilmesi talebinde bu-
lunan bu iki kişinin avukatlığını 
yürütmekte Kazım Yılmaz, ilgi-
ler tarafından zararın tazmin 
edilmemesi halinde dava açma-
yı planlıyor.

Viyana Eyaleti vatandaşlık işle-
rimden sorumlu MA35 Dairesi 
Müdürü Sedlak, “Burada ince-
lenmesi gereken, itiraz edilen 
resmi kararın doğru olup olma-
dığı değil, bu kararın – hata ol-

ması halinde – makul bir hukuki 
dayanağının bulunup bulunma-
dığıdır.” dedi.

Türk asıllı Avusturya vatandaşı-
nı savunan Türk Avukat’a göre 
ise durum farklı: “Yetkililer “ta-

mamen keyfi ve saçma bir teme-
le dayanarak bu süreci başlattı 
ve karar verdi” ve “makul bir hu-
kuki yaklaşım” söz konusu dahi 
değil.”

İç İşleri Bakanı Kickl: 
“Kitlesel bir problem 

yok”

“Bu kitlesel bir sorun değil, 
münferit davalar var.” şeklinde 
konuşan İçişleri Bakanı Herbert 
Kickl’a (FPÖ) göre yalnızca bir-
kaç tazminat talebi söz konusu. 
Kickl, sözde yasa dışı çifte vatan-
daşlığa sahip isimlerin yer aldığı 
kaynağı belirsiz bir listenin FPÖ 
tarafından paylaşılmasının bir 
hata olduğu görüşünü de reddet-
ti ve “vatandaşlık hakkının is-
tismarına ilişkin şüphe olması 
halinde bunun sorumlu bir dav-
ranış” olduğunu söyledi.

Aşağı Avusturya tarafından ise 
Veri Koruma Kanunu nedeni ile 
belli kişilere bilgi verilemeyece-
ği ancak o zamanki mevcut içti-
hat gerekçesinin “tam olarak an-
laşılır olmadığı” aktarıldı.

Türk asıllı Avusturya vatandaşını savunan Türk Avukat'a göre ise durum farklı: 
"Yetkililer “tamamen keyfi ve saçma bir temele dayanarak bu süreci başlattı ve 

karar verdi” ve “makul bir hukuki yaklaşım” söz konusu dahi değil."

Çifte vatandaşlık: Viyana 
Eyaleti, mağdurların zararını 

ödemek istemiyor
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Velilerin ve öğrencilerin yıl-
lardır süren protestoları 
nihayet karşılığını buldu. 

Zorba öğretmen görevden alındı.

Viyana’nın Währing bölgesinde 
görev yapan bir öğretmen hakkın-
da yıllar önce veliler ve öğrenciler 
tarafından Eğitim Müdürlüğü’ne 
yapılan şikâyet nihayet sonuç-
landı. İlgili matematik profesörü 
geçici olarak görevinden alındı. 
Öğretmenin kusur listesi kabarık 
ancak özellikle öğrencileri, ileride 
bazılarının psikoloğa gitmek zo-
runda kalmalarını gerektirecek ka-
dar ağır bir psikolojik baskı altına 
almakla suçlanıyordu.

Olay ilk olarak 2010 yılının Eylül 
ayında Kurier Gazetesi tarafından 
duyuruldu. Ancak bugüne kadar 
bir gelişme kaydedilmedi: Eğitim 
Müdürlüğü’nün gerekçesi, çok az 
kanıtın bulunması idi. Söz konu-
su öğretmenle ilgili Milli Eğitim 
Bakanlığı’na kadar taşınan prob-
lemler mevcuttu.

Öğretmen velilerden 
şikâyetçi oldu

Aslında okul yönetimi tarafın-
dan yapılması gerekeni bir baba 
yaptı: Matematik profesörünün 

görevini suistimal ettiğini kanıt-
lamak için gereken verileri top-
ladı ve 16 sayfalık bir dosyayla 
öğretmenin kusurlarını listeledi. 
Öğretmenin velilerden şikâyetçi 
olması nedeniyle bugüne kadar-
ki protestolar da başarısız oldu. 
Birçok veli için bu yorucu bir sü-
reçti ve çoğu bu sürece girmek 

yerine çocuklarını başka bir oku-
la göndermeyi tercih etti.

Armin Kaltenegger hariç: “Bu öğ-
retmen, kendine katı ve keyfi dav-
ranabileceği bir sınıf seçiyordu. 
Psikolojik baskı uyguluyordu ve 
öğretim yılının daha başında öğ-
rencilere tek tek ya da grup olarak 

başarısız olacaklarını söylüyordu. 
Böylesine kaderci bir kestirim ço-
cukların üzerinde negatif bir etki 
oluşturuyor.”

Bir okul sonrası çalışmasında 28 
öğrencinin 26’sı “başarısız” oldu. 
“Son sınıfta, bütün öğrenciler da-
ğıldı zira birçoğu başarısız oldu, 
diğerleri ise başka okullara gitti. 
Bu nedenle bu yıl 7A diye bir sı-
nıf yok çünkü 6A’dan kimse kal-
madı.” Bir anne de bunu doğrula-
dı: “Altıncı sınıftaki oğlum bir gün 
eve geldi ve kendisinin lise için 
uygun olmadığını söyledi. Sonra 
okul değiştirdi ve yüksek bir notla 
matematik maturasını verdi.”

Kaltenegger: “Derslerini keyfi ve 
acımasız bir şekilde yürütüyordu. 
Hissedilir bir şekilde okul sistemi-
nin işe yaramadığı inancı mevcut. 
Birçok öğrenci bunun bir ders de-
ğil bir yaşam savaşı olduğunu söy-
lüyor.”

Viyana: Zorba öğretmen 
görevinden alındı

Kusur listesi kabarık

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Irkçı, mülteci ve Müslüman kar-
şıtı "Kimlikçiler Hareketi" ile 
FPÖ'lü bazı siyasiler arasında 

ilişki olduğuna dair iddialara sos-
yal paylaşım platformu twitter'da-
ki hesabından tepki gösteren 
Başbakan Kurz, koalisyon orta-
ğından aşırıcı grupla arasına me-
safe koyması çağrısında bulundu.

Kurz, "Kimlikçilerle bulanık iliş-

kiye müsamahama göstermem. 
FPÖ'den kesin bir tutum sergile-
mesini bekliyorum. Eğer bağlan-
tılar varsa müdahil olmalı ve her 
türlü ilişkiyi kesmeli. Radikal ide-
olojilere toplumumuzda yer yok." 
ifadelerini kullandı.

Oberösterreichische Nachrichten 
gazetesinde yer alan bir haber-
de, ülkenin Linz kentinde FPÖ'lü 

siyasilerin de aralarında bulun-
duğu bir derneğe ait binanın 
"Kimlikçiler Hareketi" mensubu 
kişiler tarafından kullanıldığı bil-
dirilmişti.

Kimlikçiler Hareketi ile Yeni 
Zelanda'nın Christchurch kentin-
de iki camiye terör saldırısı dü-
zenleyen Avusturalya doğumlu 
terörist arasında bağlantı olduğu 

belirlenmiş, teröristin Kimlikçiler 
Hareketi Sözcüsü Martin Seller'e 
finansal destekte bulunduğu tes-
pit edilmişti.

Avusturya'da başbakanlığı-
nı Sebastian Kurz'ün yaptı-
ğı Avusturya Halk Partisi (ÖVP)-
FPÖ koalisyon hükümeti, Ocak 
2018'ten bu yana iktidarda bulu-
nuyor.

Fransa, nadir görülen ve ba-
ğışlılık sistemine saldıran 
bir kanser türüyle ilişkilen-

dirilen meme protezini yasakladı. 
Fransa bu konuda yasak getiren 
ilk ülke oldu.

Fransa Ulusal Ecza ve Sağlık 
Ürünleri Ajansı’ndan (ANSM) ya-
pılan açıklamada, nadir görü-
len ancak ciddi tehlike arz eden 
bir kanser türüne yol açabileceği 
gerekçesiyle meme protezlerinin 
‘önlem olarak’ yasaklandığı belir-

tildi. BBC’nin haberine göre yasa-
ğın, altı firma tarafından üretilen 
pürüzlü yüzeye sahip protezler 
için geçerli olduğu kaydedildi.

59 VAKA TESPİT EDİLDİ, 
ÜÇÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

S p u t n i k’ i n  h a b e r i n e  gö r e 

Fransa’da bu protezlerle bağlan-
tılı 59 kanser vakasının kayıt altı-
na alındığı, bu kişilerden üçünün 
hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Söz konusu protezlerin yüzeyin-
deki pürüz arttıkça, bağışıklık 
sistemine saldıran anaplastik bü-
yük hücreli lenfoma riskinin yük-

seldiği ifade edildi.

Ajans, ayrıca pürüzlü yüzeye sa-
hip meme protezleriyle bağlantı-
lı anaplastik büyük hücreli len-
foma vaka sayısının, 2011’den bu 
yana dikkat çekici biçimde arttı-
ğına işaret etti.

KANADA DA SIRADA

Kararla Fransa, pürüzlü yüze-
ye sahip meme protezlerini ya-
saklayan ilk ülke oldu. Ancak 
ANSM, kadınların bu protez-
leri çıkarmak için bir ameliya-
ta girmeleri konusunda yorum 
yapmadı. ANSM, ‘riskin nadir 
olmasını’ buna gerekçe olarak 
gösterdi.

Kanada da aynı protezlerin kulla-
nımını durdurmayı hedeflediğini 
açıklamıştı. Kanada, bu konuyla 
ilgili 28 vaka tespit ettiğini duyur-
muştu.

2018 yılının ilk bebeği Asel, 
Müslüman bir ailenin çocuğu ol-
ması nedeniyle sayısız nefret söy-
leminin hedefi olmuştu. Şimdi bu 
söylemlerden birinin sahibi hap-
se mahkum edildi.

Hakim Stefan Apostol karşısında 
“Haberi haksız buldum ve sadece 
fikrimi söyledim.” diyerek kendi-
ni savunan 52 yaşındaki Viyanalı 
sanık, internette bir forumda şöy-
le yazmıştı: “Sadece daha fazla 
pislik, nereye bakarsan bak”

Bu, hakim için açıkça bir nefret 
söylemiydi ve 52 yaşındaki sa-
nık, iki ayını fiili olarak hapiste 
geçirmesi gereken on beş ay ceza-
ya mahkum edildi. Sanığın ayrıca 
“Nefret yerine diyalog” kursuna 
da katılması gerekiyor.

Kanser: Fransa meme protezini 
durduran yasa getirdi

Nefret söylemine hapis cezası

Fransa, nadir görülen 
ve bağışlılık sistemine 

saldıran bir kanser 
türüyle ilişkilendirilen 
meme protezini yasak-
ladı. Fransa bu konuda 

yasak getiren ilk ülke 
oldu...

Avusturya'da Baş-
bakan Sebastian 
Kurz, koalisyon 

ortağı aşırı sağcı 
Avusturya Özgür-
lük Partisi (FPÖ) 
ile "Kimlikçiler 

Hareketi" arasın-
daki ilişki iddia-
larına sert tepki 

göstererek, "Kim-
likçilerle bulanık 
ilişkiye müsama-

ha göstermem. 
FPÖ'den kesin bir 
tutum sergileme-
sini bekliyorum." 

dedi.

Avusturya'da sağ 
koalisyonda çatlak

AKTÜEL
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Analiz Birol Kılıç

İblisin askerleri üç 
konuda uzmandır: Havel, 

düvel, degel!

1) Hüvel (köleleştirme);  Allah, 
Peygamber diyerek köleleştirme 
ve sürüleştirme anlamına geliyor. 
Bakara 104: Hak, raiyyileşmeyin 
yani davar, koyun veya öküz sü-
rüsüne dönüşmeyin diye boşuna 
öğüt vermemiş!

2) Düvel (halkın malını saltanat 
aracı yapmak) ise dini, kin ve sal-
tanat aracı yapanların zihniyetle-
rinin zülüm göstergesidir. Düvel, 
halkın malını saltanat elde etmek 
için kullanmak anlamına gelen bir 
Kur’an terimidir. ‘Allah ile’ diyerek 
aldatanların esas işi işte budur. 

O yüzden Lokman 33’te Hak şöy-
le demiş: “Aman o yaman aldatıcı 
seni Allah diye aldatmasın.”
3) Bu zalimlerin zulmünün üç 
göstergesinden üçüncüsü olan 
„degel“ ise bir değeri veya kuru-
mu pusu kurmak amacıyla kul-
lanmak demektir. Ki Tevbe Süresi 
107’de Allah bizzat Peygamberi, 
Medine yakınlarında (Kuba) kuru-
lacak rasathane gibi olan mescit 
konusunda uyarmış. Peygamber 
gitmiş bu mescidi/camiyi yıkmış. 
Peygamber bu ayet ile dini salta-
nat ve baskı aracı yapan zihniyet-
ler için dokunulmaz ve teftiş edi-
lemez bir sığınak görevi gören bu 
yerlere müsaade etmemiş. Kur’an 
buna dur diyor. Kur’an’ın, Tevbe 
107’de “Mescid-i Dirar” /zarar-
lı mescitleri tanıtırken bu mescit-
lerin/camilerin samimiyetsiz in-

sanlarca birer „rasathane“ gibi 
kullanılarak insanların takip edi-
leceğini söylemesi boşuna değil-
dir. Acaba Avusturya‘da mescitle-
rin kaçı Mescid-i Dirar kapsamına 

giriyor ve yıkılması gerekiyor?
Emevi, 80 yıl boyunca camileri/
mescitleri birer rasathane ve be-
yin yıkama arenası olarak kullan-
dı. 80 yıl! Dile kolay! Onun izin-
den giden saltanat dinciliği (ister 
Sünni ister Şii olsun,) aynı zulmü 
yapmaktadır. Şu anda İslam dini 
diye yaşanılan, Kur’an İslam’ı de-
ğildir, Emevi Muaviye şiddet ve sö-
mürü teolojisidir.

Böyle olduğu içindir ki ahlak-
sızlıkta, hilebazlıkta ve din 
bezirgânlığında dünya birincisi 
olan Türkiye‘mde camilerin sayısı 
dünya rekoru kırarak 120 bini geç-
miştir. Avrupa‘da da aynı terane 
devam ediyor…

Resuli Ekrem ne demiş: “Bütün 
ümmetlerin bozgun sebebi, iba-
det yerlerinin çoğalması olmuş-
tur. Benim ümmetimin bozgun se-
bebi bu olacaktır.”

Dini „degel“ yapan zihniyetin, 
kutsal malzemeleri kullanarak 
oluşturduğu pusuyu dağıtmanın 
yolunu/yöntemini gösteren tek 
furkan olan rehber „Kur’an’dır“.

Peyga m b e r i n  ü m m e t i n d e n 
şikâyeti ayrıca Kur‘an‘da yazılıdır!

“Ey Rabbim! Benim toplumum 
bu Kur’an’ı devre dışı tuttular.” 
(25-Furkan Suresi 30)

Dikkat Kur’an uyarıyor: 
Havel-Düvel-Degel

Notre-Dame-Brand: 
Türkische Kulturgemeinde in 
Österrecih ist erschüttert und 
trauert mit

Wien (OTS) – Die Tür-
kische Kulturgemein-
de in Österreich (TKG) 

und ihre Vorstände und Mitg-
lieder sind über den Brand der 
Notre-Dame erschüttert und tra-
uern mit allen Christinnen und 
Christen sowie allen anderen 
betroffenen Menschen, welche 
hier nicht nur ein Gotteshaus, 

sondern ein Kulturerbe für die 
Welt und Menschheit sehen.

Türkische Kulturgemeinde: 
„Die Bilder des Notre-Dame-
Brandes haben mich nicht nur 
verstört, sondern haben auch 
größtes Mitgefühl und Schmerz 
in mir ausgelöst, weil wir aus 
der Türkei stammenden Mens-

chen wissen, wie wichtig solche 
Weltkulturerben für die Mens-
chenscheit sind. Die Notre-Da-
me gehört nicht den Französin-
nen und Franzosen, sondern 
uns allen. Deshalb werden wir 
mit Sicherheit auch Spenden 
für die Restaurierung der Notre-
Dame sammeln und versuchen 
den Wiederaufbau zu unters-

tützen. Der Schmerz ist heilbar, 
wenn man ihn teilt. Wir teilen 
diese Schmerzen und bieten 
unsere kleine aber wichtige Un-
terstützung an. Aus der Asche 
der Notre-Dame könne durch 
einen Solidaritätsakt, für das 
Zusammenleben mit Würde und 
Menschlichkeit, ein europawei-
tes Projekt werden.“
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Yüksek Mahkeme tara-
fından alınan bir karar 
NOVOMATIC Grubu için 

3 milyar Euro’ya mal olabilir.

2 Nisan 2019’da Avusturya 
Radyo ve Televizyon Kurumu 
ORF’in ZIB 2 adlı programın-
da yayınlanan habere göre 

Yüksek Mahkeme tarafından 
alınan bir yargı kararı, Novo-
matic Grubu’nu oldukça zor 
bir duruma düşürebilir ve bu 
teorik olarak gruba 3 milyar 
Euro’ya mal olabilir. İlginç bir 
şekilde karar, yalnızca ORF 
tarafından haberleştirildi ve 
ilgili haber, uzun yıllardır ku-

mar bağımlısı göçmenleri, na-
zarında tutan EINSPRUCH Der-
gisi tarafından çözümlendi.

Eski Yugoslavya’dan (Sırbis-
tan, Hırvatistan, Arnavutluk), 
Polonya’dan, Macaristan’dan 
ve Türkiye’den gelen birçok 
göçmen, kumar bağımlılığın-
dan muzdarip. Tüm varlığı-
nı bu yolda kaybeden birçok 
göçmenin yaşamı cehenneme 
döndü. 2016’dan bu yana Arap 
ve Afrika ülkelerinden gelen 
yeni göçmenlerin de adresi, 
Almanca kursları yerine şans 
oyunu lokalleri. Kumardan 
çeken birçok Avusturya yerlisi 
de mevcut. Önemli bir yabancı 
gazeteci bu konuda şöyle di-
yor: Politikacılar ve şehirler, 
Avusturya’daki bu durumu 
izliyor ve şans oyunu firmala-
rıyla uluslararası ağlar kuru-
yorlar. Avusturya’da kurumsal 

yolsuzluklara bazen kısa ve öz 
olarak “ağ” denir.  Avustur-
ya’daki şu söz boşuna değil-
dir: ‘Çıkarı için büyükannesini 
satar.’”

Mahkeme kararına ilişkin ORF 
tarafından verilen ve EINS-
PRUCH Dergisi tarafından çö-
zümlenen haberin temel hatla-
rı şöyle:

Armin Wolf (ORF ZIB 2): Aşa-
ğı Avusturyalı bir şans oyunu 
şirketi olan Novomatic Grubu, 
Avusturya’da güçlü ağlara 
sahip, AB Komiseri Johannes 
Hahn’dan eski Yeşiller Partisi 
Lideri Eva Glawischnig’e ka-
dar. Ancak Yüksek Mahkeme 
tarafından alınan bir karar, 
Novomatic Grubu’nu oldukça 
zor bir duruma düşürebilir ve 
bu teorik olarak gruba 3 mil-
yar Euro’ya mal olabilir. İlginç 

Yüksek Mahkeme’nin 
Novomatic kararı

Üzerinden bir buçuk sene geçen karar hakkında şaşırtıcı bir sessizlik hakim

olan ise bu kararın yaklaşık 
bir buçuk sene öncesine da-
yanması ve bundan kimsenin 
haberinin olmaması.

Fritz Dittlbacher (ZIB 2 Re-
daktörü): 3 milyar Euro bir 
dünya devi için bile büyük 
bir rakam, eğer ödemek zo-
runda kalırlarsa.  Novomatic, 
2017 yılında hukuki bir darbe 
aldı. Yüksek Mahkeme’nin bir 
oyuncuyu haklı bulması ne-
ticesinde şirket 100.000 Euro 
para cezasına mahkûm edildi. 
Gerekçe oldukça açıktı, oyun-
lar kanuna aykırıydı. Yalnızca 
bir otomat için söz konusu olan 
rakam bu idi. Ancak bu rakam, 
eğer söz konusu karar münferit 
bir karar değilse, 3000 otoma-
tın olduğu düşünüldüğünde 
ve otomat başına kamuoyuna 
açıklandığı kadarıyla aylık 
8000 Euro yatırıldığı varsa-
yıldığında üç milyar Euro’ya 
çıkıyor. Ki Hukukçu Martin 
Spitzer’e göre kararın münferit 
olmadığı açık.

Prof. Martin Spitzer: Mah-

keme, her kararı karşısındaki 
dosya için alır. Asıl soru şu: 
Yüksek Mahkeme karşısına 
tekrar böyle bir dava geldiğin-
de ne yapacak? Aynı kararın 
çıkacağına dair hiç şüphem 
yok. Zira Yüksek Mahkeme bu 
otomatları yasa dışı buldu.

Fritz Dittlbacher: Oyuncular 
için bu ne anlama geliyor?

Martin Spitzer: Yargıtay kara-
rı açık olduğundan oyuncular 
için de bir engel yok.

Fritz Dittlbacher: Yani geri 
ödeme talebi için bu kararın 
yanı sıra bunun bilinmesine 
ihtiyaç var lakin bu konuda 
şaşırtıcı bir sessizlik hakim. 
Novomatic için söz konusu 
karar münferitti, sinir bozucu 
ancak baş edilebilirdi. NEOS 
Partisi’nin soru önergesi de 
Maliye Bakanlığı’nca “münfe-
rit” olarak yanıtlandı. Kararın 
homojen olmadığı ve otomatla-
rın yetkililer tarafından onay-
landığı argümanları ilginç bir 
şekilde tam da Novomatic’in 

kendi argümanları. NEOS için 
ise bu bir tesadüf değil.

Stephanie Krisper (NEOS 
Milletvekili, hukukçu): 
Avusturya’da, yasadışı bu oto-
matlarda oyun oynayan herke-
sin parasını geri talep edebi-
leceği bir yargı kararı mevcut. 
Lakin kimse bundan söz etmi-
yor. Bunu büyük bir sorumsuz-
luk olarak görüyorum.

Fritz Dittlbacher: Novoma-

tic, söz konusu kararı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
taşıyacağını duyurmuştu an-
cak bugün yani karardan bir 
buçuk yıl sonra ZIB 2’ye yap-
tığı açıklamada “buna gerek 
olmadığını, zira başka bir dos-
yanın bulunmadığını” söyledi. 
Maliye Bakanlığı sessizliğini 
koruyor. NEOS’un soru önerge-
leri ise devam edecek: Örneğin 
Novomatic’in nüfuzu konu-
sunda…
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Av u s t u r y a  Y ü k s e k 
Mahkemesi huzurunda 
Novomatic’e karşı açılan 

davayı kazanan Avukat Dr. Peter 
Ozlberger sorularımızı yanıtladı.

Yeni Vatan Gazetesi: Hâlihazırda 
elde etmiş olduğunuz bazı tarihi 
kararlar mevcut. Oyun makinala-
rında kaybedenler zararlarını na-
sıl tazmin edebilirler?

Peter Ozlberger: Büromuzun 
yoğunlaştığı konulardan biri, 
oyun makinalarında yaşanan 
kayıpların tazmini. Hâlihazırda 
zaten oyuncular lehine bazı 
olumlu kararlar elde etmiş bu-
lunmaktayız. Özellikle tarihi bir 
karara imza attık. 2017 yılında 
Yüksek Mahkeme, 6 Ob 124/16b 
sayılı kararıyla Viyana’da 2014 
yılı sonuna kadar Novomatic 
Grubu tarafından işletilen oyun 
makinalarında, oyun başına be-
lirlenen 50 sentlik yasal oyun 
bedeli sınırının ve 20 avroluk 
kazanç limitinin aşıldığına hük-
metti. Zar, kumar ve aksiyon 
oyunları da yasa dışıydı. İlgili 
karara göre kumar bağımlılığı 
olup olmadığına bakılmaksızın 
bu makinalarda oynayıp kaybe-
den herkes kaybını geri alabilir. 
Zamanaşımı, 30 yıldır. Zararın 
tazmini talebi ilgili işletmeye 
yapılır. Kaybedilen miktarlar 
çeşitli şekillerde kanıtlanabilir. 
Doğrudan oyun salonlarından 
ya da oyun salonlarının yakınla-
rındaki bankamatiklerden para 
çekilmiş olması en iyi kanıttır.  
Hesap özetinde bankamatiğin 

konumunu gösteren numaranın 
yer almasına dikkat edilmeli-
dir. İddia ve talep için ne zaman 
(mümkünse saatiyle), nerede, 
ne kadar para çekildiğine iliş-
kin bir liste hazırlanması tavsi-
ye edilir. Bir tanık da kanıt ola-
rak gösterilebilir. (yenivatan.at)

Ozlberger: “2014’ten 
önce kumar oynayıp 
kaybedenler paralarını 
geri alabilir”

İşçi Odası (AK) seçimleri-
nin nihai sonuçları bel-
li oldu: Sosyal Demokrat 

S e n d i ka c ı l a r  G r u b u  ( FS G - 
Fraktion Sozialdemokratischer 
Gewerkschafter), mutlak çoğun-

luğunu artırdı.

İşçi Odası (AK) 2019 seçimle-
ri sona erdi. Seçim öncesi gö-
revde olan tüm başkanlar, ma-
kamlarını korumayı başardı. 

Geçmişte olduğu gibi yedi eya-
lette (Burgenland, Kärnten, 
A ş a ğ ı  Av u s t u r y a ,  Yu k a r ı 
Avusturya, Salzburg, Steiermark 
ve Viyana) Sosyal Demokrat 
S e n d i ka c ı l a r  G r u b u  ( FS G - 
Fraktion Sozialdemokratischer 
G e we r k s c h a f te r) ,  T i ro l  ve 
Vorarlberg’de ise Hristiyan 
Sendikacılar Grubu (ÖAAB-FCG) 
çoğunluğun sahibi oldu.

Genel sonuçlara bakıldığın-
da ise bir önceki seçimlere gö-
re kırmızıların (FSG) oy oran-
larını %3,32 artırarak %60,48, 
siyahların (ÖAAB-FCG) %2,47’lik 
bir düşüşle %18,56, mavilerin 
(FA)%0,39’luk bir artışla %10, 
Alternatif, Yeşiller ve Bağımsız 
Sendikacıların (AUGE/UG) ise 
%0,58’lik bir kayıpla %5,43 ora-
nında oy aldığı görülüyor.

AK seçimleri FSG 
galibiyetiyle 

sona erdi
FSG, Avusturya çapında aldığı %60,5’lik 
oy oranı ile İşçi Odası (AK) seçimlerinin 

galibi oldu.

Viyana- Sendikacı ve ay-
nı zamanda Avusturya 
Sosyal Demokrat Partisi 

(SPÖ) Viyana Mariahilf Kulüp 
Başkanı  olan Gottfr ied W. 
Sommer (57),görünüşe göre pa-
halı ve lüks yemeklerin hayranı. 

Facebook’ta SPÖ’lü sendikacının, 
ıstakozlu yemek davetini ve arka-
daşlarıyla geçirdiği bu akşamı, 
iştah kabartıcı yemek fotoğraf-
ları için kullanılan “#foodporn” 
etiketiyle özetlediği bir paylaşı-
mı dolaşımda. Bu seçkin yeme-

ğin, Viyana Sosyal Demokrat 
S e n d i ka c ı l a r  G r u b u  ( FS G - 
Fraktion Sozialdemokratischer 
Gewerkschafter) “kulüp toplan-
tısının” mönüsü olduğu söyleni-
yor. 22 Mart tarihli bu paylaşım, 
Sommer’in seçkin ve pahalı da-
mak zevkini ortaya koyduğu ilk 
paylaşımı değil.

Tatilde taverna ziyareti ve plaj-
da balık ziyafeti: SPÖ’lü sendi-
kacı iyi yemeğe olan tutkusunu 
göstermeyi seviyor ve böylelik-
le Facebook’ta şaşkın bakışların 
odağı oluyor. Son Viyana seçim-
lerinde SPÖ’nün seçim sloganla-
rından biri “Viyana için hisset-
mek gerek” idi. Bir sendikacının 
lüks yemeğe olan hissi de buna 
dâhil olsa gerek.

Sendikacı olmak vardı…

SPÖ’lü sendikacının
ıstakozlu yemek daveti

SPÖ’lü Kulüp Başkanı ve sendikacı Gottfried W. Sommer (57), seçkin 
damak zevkini paylaşmaktan imtina etmiyor.
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“OTORİTER 
FANATİKLİK YÜZÜNDEN 

ÇOCUKLAR KURBAN 
EDİLİYOR”

FETÖ’cülerin “şeffaflık” ve “de-
mokratik” değerlerden söz ettik-
lerini, fakat bunun gerçeği yansıt-
madığını anlatan haberde, “Daha 
önce de olduğu gibi bu ağdan ay-
rılanlar tarafından hareketin için-
deki hiyerarşik yapı ve uygulanan 
yöntemlere yönelik bilgiler dışarı 
sızıyor. Gençler de ilk defa kamu-
oyuyla bilgiler paylaşıyor. Gençler 
gazetemize kulislerin ardındaki 
baskılardan, otoriter fanatiklikten 
ve babalarının ailelerini nasıl ha-
reket yüzünden kurban ettiklerini 
anlatıyor” deniliyor.

“Erkeklere yönelik evlerdeki faali-
yetleri bir “abi” üstleniyor” denilen 
haberde, “Kadınların bulundukla-
rı evleri ise “abla” yönetiyor. Ancak 
Gülen hareketi abi ve ablaların ev, 
bölge, eyalet ve Almanya genelin-
deki rolleri konusunda dışarı bil-
gi vermiyor. S., ve diğer iki genç ve 
bir de kadın öğretmen Gülen hare-
ketinin dershanelerinin hareketin 
içindeki katı dindarlardan oluşan 
iç çemberin bir ön aşaması olduğu-
na ait ipuçları veriyor. Bir kere ha-
reketin ağının içinde olduğunuzda 
gösterilen kabul edildiğiniz hissi ve 
yükselme imkanları gençleri bağla-
mak için kullanılıyor. Özellikle de 
ailesi bu ağda olan öğrenciler ken-
di çabalarıyla bu ağdan kurtulma 
imkanı bulamıyorlar” ifadelerine 
yer veriliyor.

“ÖĞRENCİLERE SORU 
SORMAK, ELEŞTİRİ 

GELİŞTİRMEK YASAK”

Öğrencilere örgüt evlerinde 
18.00’dan 23.00’a kadar zorunlu 
dersler verildiğinin belirtildiği ha-
berde, FETÖ’ye yönelik soru sor-
manın ve eleştiri getirmenin de 
evlerde yasak olduğuna vurgu ya-
pılıyor. Görüştükleri bazı öğrenci-
lerin terörist başı Gülen’in vaazları-
nı dinlerken öğrencilerin ortak bir 
şekilde ağlamasını oldukça tuhaf 
bulduklarına yer verilen haberde, 
“Gülen geçmişte de Türkiye’de yüz 
binlerce kişiyi kamuya açık yerler-
de vaazlarıyla ağlatmıştı. S.,’ın iki 
yıl boyunca yaşadığı evde kurallar 
giderek katılaşıyor. Diğer öğrenci-
lerle yazışmak ve arkadaşlarının 
kendilerini evlerde ziyaret etmesi 

yasaklanıyor. Pazar günü evde ya-
şayanların hepsi kamplara, okuma 
yarışmalarına ve çapı 200 kilomet-
relik bir alanı kaplayan bölgede di-
ğer ışık evlerinde yapılan sohbetle-
re katılıyor. Eğer kendilerine diğer 
evlerde neler yapıldığı sorulduğun-
da kendilerinden “ders çalıştık, oy-
nadık, dinlendik ve futbol oyna-
dık” demeleri isteniyor” deniliyor.

KIZ ÖĞRENCİLERE 
BEKâR ERKEKLER 

TANITILIYOR

Örgüt evlerinde görev alan bir öğ-
retmenle de görüşen gazete, “A., 
çocuklardan bir yarışmaymış gi-
bi bu evlere başka öğrenciler ka-
zandırmalarını talep etmek zorun-
daymış. 40 yaşındaki A., öğretmen, 
oradaki üniversite öğrencisi kızla-
ra Türkiye’den bekar erkekler tanı-
tıldığını anlatıyor. Sonrasında üni-
versite hayatı onlar için bitiyordu. 
Sekiz yıl boyunca Gülen hareke-
tinin büyümesine yardımcı oldu-
ğunu belirten A. öğretmen, üye ve 
bağış toplamak için çaba sarf etti-
ğini ve kendisine her hafta beş ai-
leyi kazanmak için listeler verildi-
ğini anlatıyor.” deniliyor.

TERÖRİST BAŞININ 
KİTABINI OKUYANA 
PARA VERİLİYOR

FETÖ ağından ayrılmayı “O kadar 
kolay değil” şeklinde değerlendiren 
gazete, haberinde iki farklı öğrenci-
nin daha anlattıklarına şu şekilde 
yer veriyor:

“Bu ağdan ayrılmanın ne kadar teh-
likeli olabileceğini 18 yaşındaki D., 
ve 16 yaşındaki A.,’ın olayları açık 
bir şekilde gösteriyor. Birkaç defa 
denememiz ardından onlarla gö-
rüşebiliyoruz. Adlarının, yaşadık-
ları şehir ve eyaletlerin adlandırıl-
ması istenmiyor. Her ikisi de koyu 
bir Gülen taraftarı olan babaların-
dan korkuyor. Babaları üzerinden 
öğrenciler doğrudan ağa dahil olu-
yorlar. D., daha yedi yaşındayken 
bu kamplara katılıyor. Kamplarda 
sessiz bir şekilde Gülen’in kitap-
larını okuyanlara para verildiğini 
anlatıyor. Bu yazıların tartışmaya 
açık olmadığını belirten D., günlük 
programlarda bu kitapları okuma-
nın zorunluluğu olduğunu ve prog-
ram planının üzerinde “Yalan söy-
leyen cehenneme gider.” ifadesinin 
yer aldığını söylüyor.”

Himmet konusunun da anlatıldı-
ğı haberde şu ifadelere yer verili-
yor: “A., babasının maaşının yüzde 
50’sini Gülen derneğine verdiğini 
anlatıyor. Öğretmen A., de yapılan 
bağışlardan haberdar olduğunu be-
lirtiyor. Akrabasının kocasının ma-
aşının yarısını Gülen Hareketine 
bağışladığı için ondan boşandığını 
anlatıyor. Ders veren başka bir öğ-
retmen diğer meslektaşlarının al-
dıkları maaşın yüzde 40’ını nasıl 
bağışladıklarının kendisine anla-
tıldığını söylüyor. Dini sadaka mec-
buriyeti bu ağın ekonomik temelini 
oluşturuyor. Türkiye’de Gülen kad-
roları bakanlıklar, eğitim, yargı, po-
lis ve ordunun bazı kısımlarında yer 
aldı. Birçok holding, yapı ve tekstil 

sektöründeki şirketler ve bir ban-
ka kazançlarını Gülen hareketinin 
okul, hastane ve üniversitelerine 
bağışladı. Gülen Türk ordusunun 
kendisini taraftarlarını sessiz bir 
şekilde devletin kilit pozisyonları-
na sızmalarını talep ettiği iddiasıyla 
suçlamasının ardından 1999 yılında 
ABD’ye gitti.”

“ÖRGÜT EVLERİNDEN 
AYRILMAK İSTEYEN 

ÇOCUKLARA ŞİDDET 
UYGULANIYOR”

Örgüt evlerinden ve yurtlarından 
ayrılmak isteyen çocuklara sade-
ce FETÖ ağabeylerinin değil, ör-
güt üyesi aile bireylerinin de bas-
kı hatta şiddet uygulandığına yer 
verilen haberde, “Babaları hare-
kete bağlı kalmak istedikleri için 
Ayhan ve Deniz onları kaybetti. 
Ayhan’ın ailesinde tartışmalar ya-
şandı. Annesi oğlundan taraf olur-
ken babası şiddet uyguladı. Ayhan, 
“Annem o kadar cesaretliydi ki, on-
suz bunu başaramazdım. Ancak 
ailem yerle bir oldu.” diyor. Deniz 
de dört yıl önce annesinin yardı-
mıyla bu ağdan kurtulmayı başar-
dı. Babası bunun üzerine annesin-
den boşandı. Deniz, babasının ağ 
için hala büyük bir rol oynadığını 
söylüyor ve baskılardan korkuyor. 
Deniz kamuoyunun bu olaylardan 
haberdar olmasını istiyor ve açıkla-
malarını şöyle tamamlıyor: “Bu ağ 
için bizi kurban etti. Dışa doğru di-
ni ve liberal bir hareket olarak gös-
teren ağ aslında kendi içinde ol-
dukça fanatik.” deniliyor.

Süddeutsche Zeitung:

 FETÖ dini kullanarak 
Almanya’daki ailelere nasıl sızdı?
Almanya’nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, FETÖ’nün dini 
kullanarak Almanya’daki ailelere nasıl sızdığını, örgüt evlerinde çocukların 

eğitim yalanıyla nasıl mankurtlaştırıldığını gözler önüne serdi.

Süddeutsche Zeitung’e ya-
yımlanan dosya haberde, 
eğitim alma isteğiyle terör 

örgütünün ağına takılan çocuk-
ların, bu ağdan çıkmasının müm-
kün olmadığının altı çiziliyor.

Sabah Gazetesi´nin verdiği habe-
re göre baskılar, yasaklar ve kısıt-
lamalar altında çocukların örgüt 
evlerinde tutulduğu ifade edilen 
haberde, ayrılmak isteyen çocuk-
lara hem örgüt hem de aileler ta-

rafından engelleme getirildiği ifa-
de ediliyor.

Almanya’da FETÖ’nün gençle-
ri özel ders ve öğrenci yurtlarıyla 
ağına bağladığının anlatıldığı ha-
berde, örgüt evlerinde kalan öğ-
rencilerin görüşlerine de yer ve-
rildiği görülüyor.

Öğrencilerin anlattıklarına yer 
verilen haberde, örgütün ders-
hane ve yurt imkanlarından fay-

dalanmak isteyen çocuklara 
ulaşılarak gençleri ağlarına tak-
tıkları ifade ediliyor. Öğrencilerin 
isimlerine de yer verilen haber-
de, örgüt evlerinde terörist ba-
şı Gülen’in dini ve sosyal ağının 
gizli bir şekilde yürütüldüğünün 
altı çiziliyor.

“ULUSLARARASI
 BİR AĞ”

FETÖ’nün Almanya’da 90’lı yılla-

rın ortalarından bu yana faaliyet 
gösterdiğinin belirtildiği haber-
de, “Türkiye’de olduğu gibi bura-
da da şirketler, okullar, dernek-
ler, “ışık evleri”, kreşler, yayım 
evleri ve gazetelerden oluşan bir 
ağları var. Resmi olarak bu kuru-
luşlar tekmiş gibi görünüyor. Ve 
uluslararası bir ağa ait oldukları-
nı yerel ve bölge sorumluları red-
dediyor. Bu ağ Türkiye’de terör 
örgütü olarak kabul ediliyor” ifa-
delerine yer veriliyor.
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Wi e n :  A m  S o n n t ag, 
den 17. Februar kam 
Kardinal Christoph 

Schönborn, um mit der Gemeinde 
den Sonntagsgottesdienst zu fei-
ern.

Momentan ist  Don Nikson 
Shabani der amtsführende 
Priester. Die Gemeinde besteht 
aus ungefähr 1.300 Familien mit 
mehr als 6.000 Gläubigen, welche 
in ganz Österreich zu finden sind. 
Es werden im Schnitt über 50 
Taufen, über 50 Erstkommunion 
KandidatInnen, über 50 Firmungs 
Kandidatinnen und mehr als 30 
Hochzeiten pro Jahr durchge-
führt und diesen stehen wenige 
Todesfälle gegenüber.

Albanischsprachiger 
Gottesdienst in 10 

Städten Österreichs

Die heilige Messe wurde bis jetzt 
in zehn Städten in der albanisc-
hen Sprache zelebriert: Wien, 
Wiener Neustadt, Mürzzuschlag, 
Gr az,  Dornbirn,  L andeck, 
Salzburg, St. Georgen im Attergau, 
Vöcklabruck und Amstetten.

Integration – ein Auftrag 
der Gemeinde

Es werden regelmäßig kulturel-
le Veranstaltungen durchgeführt 
und die Gemeinde dient als fester 
Bestandteil in der Integration der 
Mitglieder in der österreichischen 
Gesellschaft. Die Gemeinde hat 
große Erfolge zu verzeichnen, da 
ihre Mitglieder außergewöhnlich 

gut integriert sind. Die Anzahl der 
Akademiker ist stetig wachsend 
und die anderen Mitglieder tragen 
einen großen Beitrag in jeglicher 
Hinsicht in der Gesellschaft bei.

Römisch-katholische Werte wer-
den hoch gehalten und reflekti-
eren sich in einer proaktiven Art 
und Weise der gesellschaftlichen 
Anteilnahme.

Es ist nicht bekannt, dass irgende-
ine Familie aus der Kirche ausget-
reten ist. 
(Quelle: Erzdioezese Wien, 
m.rupprecht/edw)

Viyana-Don Nikson Shabani’nin şu an 
baş rahipliğini yürüttüğü Avusturya 
Arnavut Katolik Topluluğu, yaklaşık 

1300 aileden oluşuyor ve Avusturya genelin-
de 6000’den fazla nufüsa sahip. Topluluk yıl-
da 50’den fazla vaftiz, 50’den fazla ilk komün-
yon, 50’den fazla cemaate kabul, 30’dan fazla 
düğün ve az sayıda vefat vecibesi yerine ge-
tiriyor. Don Nikson Shabani,”Entegrasyon 
ve uyum, Kasım 2018’de 25. Yılını kutlayan 
Avusturya Arnavut Katolik Topluluğu’nun bir 
misyonudur” dedi.

10 şehirde Arnavutça ibadet

Avusturya Arnavut Katolik Topluluğu´nun 
Kutsal ayini, Avusturya’daki on şehirde bugü-
ne kadar Arnavutça olarak kutlandı: Viyana, 
Wiener Neustadt, Mürzzuschlag, Graz, 
Dornbirn, Landeck, Salzburg, St. Georgen im 
Attergau, Vöcklabruck ve Amstetten.

Entegrasyon, topluluğun misyonu

Düzenli olarak kültürel etkinlikler organi-
ze eden Arnavut Katolik Topluluğu, enteg-
rasyon hususunda Avusturya toplumunun 
önemli hizmetler veren ayrılmaz bir parçası. 
Topluluğun başarısı, üyelerinin son derece iyi 

bir şekilde Avusturya toplumuna entegre ol-
masıyla da kendini gösteriyor.

Topluluk içindeki akademisyen sayısı gide-
rek artıyor, diğer üyeler ise Avusturya toplu-

munun her alanında önemli katkılar sağlıyor. 
Roma-Katolik değerlerini üst seviyede tutan 
topluluk öte yandan da ileri görüşlülükle ha-
reket ediyor.  Kiliseden ayrılan herhangi bir 
aile bulunmuyor.( yenivatan.at)

Avusturya Arnavut Katolik 
Topluluğu’nun 25. Yılı

10 şehirde Arnavutça ibadet

25 Jahre 
albanischsprache 
katholische 
Gemeinde in Wien
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GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15

Avusturya emniyet güçle-
ri, aşırı sağcı "Kimlikçiler 
H a r e k e t i "  s ö z c ü s ü 

Martin Sellner'in evinde, Yeni 
Zelanda'da 50 Müslüman'ı katle-
den Avustralyalı teröristle bağlantı-
sı olduğu gerekçesiyle arama yaptı.

Graz Savcılığı Sözcüsü Hansjörg 
Bacher, basın mensuplarına yaptı-
ğı açıklamada, Kimlikçiler Hareketi 
sözcüsü Sellner ve Christchurch'te 
iki camiye saldırı düzenleyen terö-
rist arasında bağlantı olma ihtima-
li nedeniyle başlatılan soruşturma 
kapsamında, aşırı sağcı Seller'in 
evinin arandığını bildirdi.

Bacher, Sellner'in banka hesapları-
nın polis tarafından takip edildiği-

ni belirterek, Sellner'e bir hesaptan 
bin 500 euro para yardımı yapıldı-
ğını, yardımı yapan kişinin kullan-
dığı elektronik posta hesabındaki 
soyadıyla teröristin soyadının aynı 
olduğunu ifade etti.

Sellner'in evinde dün gerçekleşti-

rilen aramada, elektronik iletişim 
araçlarına el konulduğu aktarıldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı 
Josef Moser ile görüştüğünü belir-
terek, "Christchurch saldırganı ile 

Kimlikçiler Hareketi üyeleri arasın-
daki her bağlantı, tam anlamıyla 
ve kararlılıkla aydınlatılması gere-
kiyor." ifadesini kullandı.

Kurz'a FPÖ tepkisi

Öte yandan ülkenin önde gelen ga-
zetecileri, koalisyonun aşırı sağcı 
kanadı Avusturya Özgürlük Partisi 
(FPÖ) ve Kimlikçiler Hareketi ara-
sındaki ilişkinin de açıklığa kavuş-
turulması çağrısında bulunarak, 
Kurz'a sosyal medyada tepki gös-
terdi.

Anayasayı Koruma Kurumu (istih-
barat teşkilatı), Yeni Zelanda'da 
iki camiye terör saldırısı gerçek-
leştiren Avustralyalı teröristin 26 
Kasım 2018'de Avusturya'ya geldi-
ğini, şahsın başta başkent Viyana 
olmak üzere, ülkenin çeşitli kent-
lerini gezdiği bilgisini paylaştı.

(AA)

Avusturya'da Yeni Zelanda 
cami saldırısı soruşturması

Avusturya'da aşırı sağcı 
politikacının evi bağ-

lantı şüphesiyle arandı

Avusturya, yeni radikal 
sağın merkezi

Kimlikçiler Hareketi lideri 30 yaşındaki Martin Sellner, merkezi figür

Coğrafi ayrılığın esas olduğu 
etnik çoğulculuk ideoloji-
sini temsil eden Kimlikçi-

ler Hareketi’nin (identitäre Bewe-
gung) Avusturya kolu uzmanlara 
göre yeni radikal sağın itici gücü.

“İslamlaşma öldürür” yazılı 
pankartlı gösterileri ya da Akde-
niz’deki mültecileri engellemek 
için gemi kiralamaları gibi ey-
lemleri ile Kimlikçiler Hareketi 
(identitäre Bewegung) art arda 
manşetlere taşındı ve mahkeme-
ye çıkarıldı.

Avusturya Hükümeti şimdi, Kim-
likçiler Hareketi’nin yasaklanma-
sını konuşuyor. Gerekçe ise geç-
tiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da 
50 Müslümanı öldüren saldır-
ganın, hareketin lideri Martin 
Sellner’e yaptığı bağış!

Sellner’e yapılan bu bağış tesa-
düf olarak görülmüyor: Siyaset 
Bilimci Natascha Strobl’a göre 
30 yaşındaki lider, “Avrupa ve 
uluslararası alandaki Kimlikçiler 
Hareketi’nin merkezi figürü.”

2012 yılında Fransa’da doğan 
Kimlikçiler Hareketi, uzmanlar-
ca yalnızca aşırı sağcı bir hareket 
değil aynı zamanda neofaşist ola-
rak tanımlanıyor. Hareketin kimi 
simaları da Neo-Nazi geçmişine 
sahip.

Harekete yönelik gelecek bir 
yasağın organizasyonu dünya 
çapında etkileyeceğini belirten 
Strobl, “Uluslararası eylemler 
Avusturya’dan kontrol ediliyor. 
Buradaki aktivistler, itici güç.” 
dedi.

Sellner, kaygılanmıyor

Örgütün mercek altına alınması-
nı “sembolik bir hareket” olarak 
gördüğünü ifade eden Kimlikçiler 
Hareketi’nin lideri Martin Sellner, 
“suç örgütü kurma” konusunda 
açılan davanın düşmüş olduğu-

nu söyledi. 17 aktiviste yönelik 
açılan soruşturma ve dava, dört 
yıl sonra 2018 yazında beraatla 
sonuçlandı.

Profesyonelce ve sıkı bir şekilde 
organize olmuş olan bu yeni sağın 
etkinlikleri, Avrupa’nın radikal 
sağcılarının geleneksel toplanma 
ve taşkınlıklarının yerini aldı. Bu 

yeni grup için eğitim çok önemli 
ve artık dazlak kafalar da yok.

“Sürgün” yerine 
“geri göç”

Avusturya Direniş Doküman-
tasyon Arşivi’nden (DÖW) Bern-
hard Weidinger, Kimlikçiler 
Hareketi’nin aşırı sağcıların ima-

jını modernize etmeyi başardığını 
söylüyor: Örneğin terimler pozitif 
yönde yeniden tanımlandı. Ar-
tık “sürgün” yok “geri göç” var. 
Böylelikle daha büyük bir grup 
tarafından cazip bulunur hale 
geldiler. Weidinger: “Eski Neo-
Nazi tavrı ile çok sınırlı bir kitleye 
ulaşabilirsiniz. Bu nedenle de çok 
daha zararsızdır.”

Avusturya’daki aktivistlerin, Al-
manya’daki daha genç organizas-
yonlara göre çok daha disiplinli 
olduğunu söyleyen Weidinger: “İç 
yönerge çok açık: Neo-Nazi hare-
ketlerde bulunulmaması ve şiddet 
kullanılmaması.” Kaldı ki genel 
olarak Avusturya’daki aşırı sağcı 
çevrelerden kaynaklanan suçlar 
azaldı.

Yetenek havuzu

Kimlikçiler Hareketi Avusturya’da 
yaşları 15 ila 35 arasında değişen 
300 aktiviste sahip. Uzmanlara 
göre hareketin bir parti olma ya 
da politikanın içinde yer alma gibi 
bir hedefi yok. Organizasyon daha 
ziyade bir yetenek havuzu. Strobl, 
aktivistlerin belirli bir yaştan son-
ra diğer organizasyonlara ya da 
partilere yöneldiğini söylüyor. 
Almanya’da AFD (Almanya için Al-
ternatif Partisi), Avusturya’da FPÖ 
(Avusturya Özgürlük Partisi) gibi.

Hükümetin hızlı ve sert tepkisinin 
nedeninin de bu olduğunu söyle-
yen Strobl, “Strache’nin şimdi hızlı 
bir şekilde cevap vermesi gerekiyor 
zira Kimlikçiler Hareketi ile ilişki 
içerisinde. Ancak yasak girişimi 
erken bir atılım olabilir. Bana göre 
bağış, bir organizasyonun yasak-
lanması için yeterli değil.” dedi.

Bu “erken girişimin” ters dahi 
tepebileceğini söyleyen Strobl, 
gerekçenin yasaklama için yeter-
siz bulunması halinde hareketin 
sempatizanlarının kendilerini 
“mağdur” olarak tanımlayabile-
ceklerini ifade etti.
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

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

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

www.vhs.at

Über 10.000 Kurse – von Arabisch 
bis Zumba® – an 34 Standorten 
in ganz Wien.
Die Wiener Volkshochschulen: 
Bildung für alle. 
Jetzt Kurse buchen! 

Voll Nice! Eda,
Mitarbeiterin 
KundInnenservice
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21. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

21. VIYANA, DONAUINSEL, Floridsdor-
fer Brücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 600 metre 
-750 metre (sağ kıyı, Neue Donau, 
kıyı yolu)

21. VIYANA, DONAUINSEL, Floridsdorfer 
Brücke köprüsünden nehrin akış 
yönüne ters yönde 350 metre

21. VIYANA, NEUE DONAU,  Brigittena-
uer Brücke köprüsünden nehrin 
akış yönünde 100 metre

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Brigittenauer koyunda

22. VIYANA, DONAUINSEL, Reichs-

brücke köprüsünden nehrin akış 
yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Neue Donau-Mitte otomobil par-
kından nehrin akış yönünde 400 
metre uzaklıkta

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 500 metre 
-750 metre (Neue Donau, sağ kıyı, 
nehir yukarı Wehr 1 - kıyı yolu)

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 650 metre 
uzaklıkta

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 

nehrin akış yönüne ters yönde 200 
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. VIYANA, DONAUINSEL, Steins-
pornbrücke köprüsünün hizasın-
da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar 
bölgesi: Dammbereich)

21. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Brigittenauer Brücke köprüsü ile 
Brigittenauer yüzme koyu arasında

22. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
itibaren nehrin akış yönüne ters 
yönde 900 metre boyunca
11. VIYANA, Am Donaukanal, Alber-
ner Hafenzufahrtsstraße 

14. VIYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

16. VIYANA, Steinbruchwiese, Jo-
hann- Staud-Gasse

17. VIYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VIYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

22. VIYANA, DONAU-ODER-KANAL,  
Becken III (Uferhaus yakınında)

23. VIYANA, DRASCHEPARK, Ecke Tri-
ester Straße/Sterngasse (7-22 arası)

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye göçmenlerinin vazgeçilmez klasiği 
olan ızgara için Viyana Belediyesi yer gösteriyor. Bazı yerler için ise önceden 

rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Telefon: (+43 1) 4000 96496

Viyana‘da ızgara 
yapma yerleri ve 
parklar neresi?

  TUNA ADASI (DONAUINSEL)  Bölgesi - ızgara yapma yerleri Donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.
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Hastalık yapan mikropların 
doğada yayılımları, ilkba-
har aylarında artış göste-

riyor. Bu dönemde bağışıklık sis-
temi zayıfladığı takdirde; grip, 
nezle, soğuk algınlığı, migren, 
alerjik hastalıklar gibi şikayet-
ler de artıyor. Bu durumlarda ba-
ğışıklık sistemini güçlendirmek; 
vücudun enfeksiyonlara ve dış 
uyaranlara karşı daha dirençli ol-
masını sağlamak büyük önem ta-
şıyor. Memorial Antalya Hastanesi 
İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. 
Dr. Tülay Kadıoğlu, ilkbahar has-

talıkları ve dikkat edilmesi gere-
kenler hakkında bilgi verdi.

İlkbahar aylarında 
bunlara dikkat edin:

Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketin
Uykunuzu alarak güne başlamaya 
özen gösterin
Meyve ve sebze çeşitliliğinden fay-
dalanacak şekilde dengeli ve dü-
zenli beslenmeye özen gösterin
Alkolden uzak durun ya da tüketi-
mini sınırlayın
Açık havada haftada 3-4 gün 1 saat 

yürüyüş yapın
İş yerinizde molalarınızı açık ha-
vaya çıkarak değerlendirin
İşe gelirken arabanızı iş yerinize 
daha uzak bir yere park edin ve-
ya ulaşım aracından birkaç durak 
önce inin. İşe başlamadan önce 
açık havada yapacağınız yürüyüş-
ler, gününüzü daha enerjik geçir-
menizi sağlar
Bedensel aktivitelerinizi
Güneşten daha çok yararlanın
Daha hafif yiyecekler yiyin, ak-
şam saatlerinde abur cuburdan 
uzak durun
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Ilkbaharda kendinizi 
hastalıklardan koruyun!

Günde 2-3 fincan bitki çayı tüketin
Size keyif veren aktivitelere yönelin

İlkbahar ayları, mevsim geçiş dö-
nemi olduğu için hastalıklara da 
zemin hazırlamaktadır. Bu dö-
nemde hastalıklardan korunmak 
için öncelikle bağışıklık sistemi-
nin kuvvetli olması gerekmektedir. 
Değişken hava durumundan dola-
yı kıyafet seçimine dikkat edilme-
lidir. Terletecek kıyafetlerden uzak 
durulmalı, sıcak görünen havala-
ra aldanarak da ince giyinilmeme-
lidir. İlkbahar aylarında da den-
geli ve düzenli beslenmeye dikkat 
edilmeli, bağışıklığı kuvvetlendi-
recek meyve ve sebzelerden bol-
ca tüketilmelidir. Kuşburnu, ıhla-
mur, adaçayı gibi C vitamini içeren 
bitki çaylarından günde 2-3 fincan 

içilmelidir.

Herhangi bir rahatsızlık hissedil-
diği anda geç kalınmadan dokto-
ra başvurulması çok önemlidir. 
Böylelikle ilerleyecek hastalıklar-
dan erken tanı ve tedavi sayesin-
de korunabilmek mümkündür. 
İlkbaharda artan polen miktarı 
ve hava değişikliği, alerjik hasta-
lıkları olan kişilerin şikayetlerini 
de tetikleyebilir. Alerjisi olan has-
taların özellikle bu dönemde ilaç-
larını aksatmamaları, hapşırık, 
göz akıntısı, burun akıntısı, ök-
sürük gibi belirtiler olduğu tak-
dirde mutlaka bir uzmana başvu-
rulmaları önemlidir.

İlkbahar mevsiminde hava ba-
sınç değişiklikleri çokça ol-
maktadır. Hava basıncındaki 
bu değişiklikler, migren hasta-
larının atak sayılarını da artıra-
bilir. Düzenli tedavi gören mig-
ren hastalarının bu dönemde 
de tedavilerini ihmal etmeme-
leri büyük önem taşır. Migren 
atakları artan hastaların nöro-
loji uzmanına başvurmaları ge-
rekir. Artan sıcaklarla birlikte 
görülebilen tansiyon şikayetle-
ri, ilkbaharda basınç değerle-
rindeki değişkenlik nedeniyle 
hassas bünyeleri etkileyebilir. 
Tansiyon hastalarının tüm dö-
nemlerde olduğu gibi ilkbahar 
aylarında da ilaçlarını düzenli 
olarak almaları, tuz tüketimine 
dikkat ederek, tüketim miktarı-

nı en aza indirmeleri gerekmek-
tedir.
 
İlkbahar ayları taze meyve ve 
sebze açısından çok zengin bir 
dönemdir. Bu dönemde mi-
de bağırsak problemleri deği-
şen 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 edilme-

li, 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 yor-
gunluğu, kişilerde mutsuzluk ve 
isteksizlik gibi olumsuz durumla-
ra neden olabilir. Bu gibi durum-
larda kişilerin kendilerini mutlu 
edecek aktivitelere yönelmeleri 
çok önemlidir.

İlkbaharda kendini gösteren grip, nezle, soğuk algınlığı, migren 
gibi hastalıklarla boğuşurken kendinizi çalışma hayatına 

vermeniz çok zor. Unutmayın; her şeyin başı sağlık! 




