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Ellerinizi sabunla düzenli
olarak yıkayın

Hapşırırken veya öksürürken
ağzınızı ve burnunuzu kapatın

Mümkünse grip belirtileri 
gösteren kişilerle 
temastan kaçının

Yüz maskeleri yalnızca hasta
olduğunuzdan veya hasta
insanlara baktığınızdan
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VİYANA – Viyana Belediye 
B a ş k a n ı  M i c h a e l 
Ludwig, hiç bir çocuğun 

derslerden geri kalmaması için 
5.000 adet laptopun okullara 
temin edileceğini ve bunların 
okul yönetimi tarafından ihti-
yacı olan çocuklara verileceği-
ni belirtti.

Eğitim Meclis üyesi Jürgen 
Czernohorszky ise haftaya ilk 
bilgisayarların dağıtımının ya-
pılacağını bildirirken, 5 bin 
adet laptop sayısın hayali bir 
rakam olmadığını vurgulaya-
rak, ‘inceledik, öğrencilerin 
yaklaşık %2 ile %4’ün laptopu 
olmadığını belirledik’ dedi.

Czernohorszky, öğretmen ve 
müdürlerin bilgisayar dağıtımı 
konusunda bilgilendirilecekle-
rini açıkladı.
Korona krizinin, eğitim krizine 

dönüşmemesi için bu yardım 
paketini geliştirdiklerini kayde-
den Czernohorszky, hükümetin 
zorunlu öğrencileri unutması 
durumunda şehir yönetimi ola-
rak adım atmaya hazır oldukla-
rını kaydetti.

“Laptoplar ödünç 
olarak verilecek”

5 bin adet laptop yardımı, öğret-
menler tarafından ihtiyacı oldu-
ğu belirlenen öğrencilere bu eği-
tim yılı için ödünç verilecek.

Buna ek olarak uzaktan eğitim 
alan her öğrenciye Microsoft 
Office 365 uygulamaları ücret-
siz olarak kurulacak. Böylelikle 
Microsoft Office paketi ile her 
öğrencinin erişebileceği tek tip 
bir dijital öğrenme platformu 
oluşturulacak.

Ludwig: "Viyana’da 10-14 orta 
okul öğrencilerine ödünç

Laptop verilecek"

Yönetmeliğe göre polis sü-
permarket vb. işletmeler-
de, toplu taşıma araçları 

gibi kamusal alanlarda, maske, 
şal, eşarp vb. maddelerle ağız ve 
burun kısmını kapatmayan kişi-
lere anında 25 avro para cezası 

kesebilecek.

Yeni düzenleme, yarından itiba-
ren süpermarket ve eczanelerde, 
Pazartesi gününden itibaren de 
toplu taşıma araçları ve diğer ti-
cari yerlerde geçerli olacak.

Avusturya’da 
polis, maske 

takmayanlara 
anında ceza 
yazabilecek

Avusturya’da bugün kabul edilen yeni 
düzenlemeye göre, polis, alışveriş  

yerleri, toplu taşıma araçları gibi alan-
larda ağız ve burun kapatmayan kişilere 

yerinde para cezası kesebilecek.

© Die Grünen Wien

© NÖN





 Nisan 2020 – SAYI 223        6 7           Nisan 2020 – SAYI 22321 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Yapılan açıklamaya göre 
matura sınavına girecek 
öğrenciler için dersler 4 

Mayıs’ta başlayacak. Öğrenciler 
sınıflarda mesafeli oturarak, 3 
haftalık süreçte sınavlara hazır-
lanacak.

Bu süre zarfında sekizinci sınıfın 

bitirilmesi de olacak. Yazılı sınav-
lar 25 Mayıs’ta başlayacak, sınav-
lar sadece Almanca, matematik 
ve yabancı dil derslerinde yapı-
lacak.

Sınav süresi uzun tutulacak ve 
güvenlik mesafeleri korunacak. 
Tüm lise öğrencilerine maske 
verilecek.

Bu yıl sözlü Matura sınavı yapıl-
mayacak. Onun yerine 8. sınıf not-
ları değerlendirmeye alınacak.

Final notu, Matura sınav sonucu 
ve sekizinci sınıf notlarının orta-
lamasından oluşacak.

Avusturya’da bu 
yıl sözlü matura 
yapılmayacak

Avusturya’da 95 
yaşındaki hasta, 

koronavirüsü 
yendi

Avusturya Eğitim 
Bakanı Heinz 
Faßmann düzenlediği 
basın toplantısında 
önemli açıklamalar-
da bulundu.

VİYANA – Tirol’de huzur 
evinde yaşayan ve ko-
ronavirüs teşhisi konul-

duktan sonra 18 Mart’tan bu ya-
na hastanede tedavi gördüğü 
belirtilen 95 yaşındaki hasta-
nın, koronavirüsten kurtularak 
taburcu olduğu açıklandı..

Tirol’de görevli doktor, Rosa 
Bellmann-Weiler konuya iliş-
kin, yaptığı açıklamada “Bu 
yaşta bu hastalığın yenilebilme-
si harika bir işaret’’ diyerek has-
tada yapılan son iki testin nega-
tif çıkması ile birlikte koronayı 
yendiği ve hastaneden taburcu 
edildiği belirtti.

Avusturya'nın Tirol eyaletinde 95 yaşındaki 
Kovid-19 hastası salı günü taburcu oldu.

Aşağı Avusturya’da Korana 
Krizinde son durum

Aşağı Avusturya Eyalet 
Başkanı Miki Leitner: 
“Ailelerin karşılaştıkları 

zorlukların çözümü için gerekli 
yardımı nerede bulabilecekleri-
ni bilmeleri bir zorunluluktur!”

St .  Pölten.  Her yerde oldu-
ğu gibi Corana virüsü, Aşağı –
Avusturya’da yaşayan aileleri 
de birçok zorlukla karşı karşı-
ya bırakıyor. Aşağı Avusturya 
Eyalet Başkanı Miki Leitner 
kendi  koruyucu maskeleri -
ni yapmak için başlatılan ge-
niş çaplı organizasyonda “Sivil 
koruma” kuruluşlarıyla ortak 
hareket etmek istiyor ve “me-
safeni koru” diye çağrıda bu-
lunarak sözü Aşağı Avusturya 
Eyalet  Meclis Üyesi Christiane 
Teschl-Hofmeister’a verdi.

Corona krizinde ailelerin baş 
etmeye çalıştığı sayısız konu-

lar hakkında bilgilendirmeler 
de verilmiş.

E y a l e t i n  w e b  s i t e s i n d e 
Niederösterreich’de önemli bil-
gileri bulmak mümkün:

w w w . n o e . g v . a t  ( w w w .
n o e . g v. a t / n o e / F a m i l i e n /
Coronavirus_Familien.html)

Teschl-Hofmeister yaptığı açık-
lamada konuyla ilgili şu açıkla-
malarda bulundu:
“  Web si tesimizde,  Corona 
Virus süreciyle ilgili çok ge-
n i ş  b i lg i l e n d i r m e  yap ı l d ı . 
Toparlanan bu bilgilerle, aile-
ler kendilerini ilgilendiren ko-
nuları ve çözüm önerilerini bir 
bakışta görebilirler. Başlıca ko-
nular şunlar, Okul ve meşguli-
yet, evden çalışma ve aynı za-
manda çocuklara bakmak ya 
da ev ödevlerine yardımcı ol-

mak, ailelere verilecek hizmet-
ler, boş zamanda bu arada ta-
bi  ihmal edilmemeli. Ev içinde 
şu anda en önemli konu ‘okul’ 
ve ‘iş’. Aşağı Avusturyalıların 
çoğu evden “home Office” ola-
rak çalışarak geçimlerini sağlı-
yorlar.  Çocuk bakımı ve “evden 
eğitim” ikisinin aynı anda yapı-
lacak olması sıkıntılara yol aça-
biliyor. Bu zorluklarla mücade-
le ederken web sitesinin ‘genel 
bakış sayfasındaki’ bilgiler, 
yardım ve olası çözüm yolları-
nı bulabilirsiniz.”

“B oş zaman değerlendirme 
ipuçları” başlığıyla ailelere boş 
zamanlarını değerlendirebil-
meleri için önerilerde bulun-
mak ve özellikle sosyal temas-
ların en aza indirilmesini, sert 
kısıtlamalara rağmen, boş za-
manlarını mümkün olduğunca 
anlamlı çeşitlendirilmesini is-

tenildiğini belirten Christiane 
Teschl-Hofmeister açıklamala-
rına şöyle devam etti : “Evde 
kalmak zorunda olmanın, za-
manın sıkıcı olacağı anlamı-
na gelmez. Zamanımızı evi-
mizin içinde de çok verimli 
çalışmalar yaparak geçirebili-
riz. Acil durumlarda, özellikle 
zorlu zamanlarda yardım Aşağı 
Avusturya Eyaleti için özellik-
le önemlidir. Ailelerin karşılaş-
tıkları zorlukların çözümü için 
gerekli yardımı  nerede bulabi-
leceklerini bilmeleri bir zorun-
luluktur. Telefon numaraları 
ve diğer faydalı bilgiler sayfa-
mızda bulabilirsiniz. Ailelere 
bu zorlu zamanda yalnız bırak-
mak istemiyoruz. Sıkıntılarını 
aşmakta onlara eşlik etmek is-
tiyoruz, her ne kadar içinde bu-
lunduğumuz süreçte aramızda 
belli bir mesafenin olmasına 
dikkat etmemiz gerekse de.”

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Miki Leitner: "Ailelerin karşılaştıkları zorlukların çözümü 
için gerekli yardımı nerede bulabileceklerini bilmeleri bir zorunluluktur!"

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Miki Leitner
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Viyana. Meclis konuşmasında 
önemli açıklamalarda bulu-
nan Kurz, tedbirler karşısın-

da sabır gösteren halka, “dayanın” 
çağrısını yaptı.

“Bırakma! Devam et”

“Aldığımız önlemlere devam et-
meliyiz, bırakmamalıyız” diyen 
Başbakan Kurz, “bunun büyük fe-
dakarlık anlamına geldiğinin far-
kındayım. Şu ana kadar yaptıkla-
rınızdan çok etkilendik ve buna 
devam etmenizi istiyoruz” sözleriy-
le halka teşekkür etti.

“Bu bir maraton”

Süreci “bir maraton” olarak değer-
lendiren Kurz, açık taleplerinin “sa-
bır etmek” olduğunu belirterek, bu 
süreçte alınan tedbirleri destek-
leyen ve sahiplenen herkesi birer 
“cankurtaran” olarak nitelendirdi.

“Önemli olan dayanıklığımızı kay-
betmememizdir’’ diye başladığı 
cümlesinde, tüm Avusturyalılara 
tekrar dayanışma ve dayanmaları 
konusunda çağrıda bulunan Kurz 
ayrıca, ”Politikacılar olarak biz de 
katkımızı yapmalı ve düzenlemele-
re bağlı kalmalıyız.” dedi.

“Virüsün zirvesi gelecek, 
asıl mesele ertelemek”

Hükümet tarafından alınan önlem-
lerin doğru olduğunu ve uzmanla-
rın da bunu doğruladığını belirten 
Kurz, koronavirüs salgınana ilişkin, 
“Enfeksiyonların zirvesi gelecek. 
Sadece ertelemek mesele’’ ifadele-
rini kullandı.

Konuşmasında, “Avusturyalıların 
büyük bir kısmı muhtemelen enfek-
te olacak” şeklinde kritik bir cümle 

kullanan Kurz, “ancak önemli olan 
nokta, enfekte olup olmadığımız 
değil, ne zaman enfekte olacağımız-
dır?” şeklinde konuştu.

“Avusturya doğru yolda”

Avusturya’yı doğru yolda gördüğü-
nü vurgulayan Kurz: “Doğru şeyle-
ri yapıyoruz. Tüm uzmanlar, aldı-
ğımız önlemleri onaylıyor.” dedi. 
Diğer ülkelerin de Avusturya’ya 
benzer önlemler aldığını aktaran 
Kurz, son verilerin, alınan tedbirle-
rin etkisini kanıtladığının altını çi-
zerek, son zamanlarda öğrencilerin 
yüzde beşinden daha azının bakım 
için okula götürüldüğünü ve toplu 
taşımada kullanım sayının büyük 
ölçüde azaltıldığını belirtti.

Virüsün yayılmamasını engelle-
menin ve geciktirmenin sağlık sis-
teminin çökmemesi adına önemli 
olduğunun altını çizen Kurz, an-
cak salgının İtalya’da olduğu gi-
bi Avusturya’yı şiddetli ve kuvvetle 
vurmasını beklemediğini açıkladı.

Kurz, “zor bir hafta, zor haftalar ola-
cak” derken, “bunları aşmamız ay-
lar alacak. Ne kadar güçlü bir daya-
nışma yaparsak, o kadar başarılı 
oluruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kurz sözlerini, 
“Yapmaya çalıştığımız şeyi yapıyo-
ruz: Daha az sosyal temas ve dolayı-
sıyla daha az enfeksiyon” sloganıy-
la tamamladı.

Bu fırtına öncesi 
sessizliktir

Mevcut durumu hafife alan kişile-
re inanılması gerektiği konusun-
da tekrar uyarıda bulunan, konuya 
dair “Bir çoğu birkaç hafta içinde bi-
zi nelerin beklediğini hayal bile ede-
mez” ifadesini kullanan Başbakan 
Sebastian Kurz, “Ama gerçek şu ki; 
fırtına öncesi sessizliktir bu ve bu 
fırtınanın ne kadar acımasız olabi-
leceğini, komşu ülke İtalya’ya baktı-
ğınızda görebilirsiniz” şeklinde ko-
nuştu.

 İstediğimiz seviyede 
değiliz

Koronavirüs salgınına karşı alınan 
tedbirlerin işe yaradığını aktaran 
Kurz, henüz istenilen seviyede ol-
madıklarını, salgının büyüme ora-
nını yüzde 1’i hatta daha alt seviyeye 
düşürmeleri gerektiğini vurguladı.
“Dünyanın hiç bir yerinde, bu vi-
rüsü bugünden yarına bitiremezsi-
niz” açıklamasında bulunan Kurz, 
“Net olan şu ki; koronavirüs nede-
niyle bir çok insan hayatını kaybe-
decek. Bizim yapmamız gereken ise 
fazla kişinin ölmesini engellemek” 
şeklinde konuştu.

 Risk gruplarındaki 
insanlar için daha fazla 

önlem

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, 
ülke genelinde vaka sayısının 9 bin 
131’e yükseldiğini, ölü sayısının ise 
108’e ulaştığını duyurarak, 50 bine 
yakın testin yapıldığını, virüs bula-
şan kişilerden 999’unun hastane-
lerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Anschober, özellikle risk gurubun-
daki hasta ve yaşlıların daha iyi ko-
runması için evlerinde kalmalarını 
sağlamak amacıyla “evde çalışma 
imkanı” sunulacağını ya da “tama-
men çalışmamalarını” sağlayacak 
ekonomik güvencenin oluşturula-
cağını dile getirdi.

Öte yandan Anschober, hastanele-
rin koruma ve güvenlik konseptleri-
nin genişletileceğini bildirdi.

Oteller tamamen 
kapatılacak

Yapılan açıklamada otel, motel ve 
pansiyon gibi daha çok turistler ta-
rafından kullanılan konaklama yer-
lerinin tamamen kapatılacağı belir-
tildi.

Avusturya’da günün diğer 
gelişmeleri;

• Hafta sonunda 2.046 cezai işlem 
uygulandı

• 37. Tuna festivali Eylül ayına 
 ertelendi

• Aşağı Avusturya, Romanya 
ve Bulgaristan’dan 250 bakım  
personeli getirttirecek

Başbakan Kurz’dan 
Halka “Dayanın” Mesajı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülke genelinde korona-
virüs salgının enfekte hızını düşürmek ve etkisini azaltmak 
adına alınan tüm tedbir ve kararların 13 Nisan tarihine karar 
uzatıldığını açıkladı.

© BKA
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Kendi özel aracınızda 
maske takma 

zorunluluğu geldi
Viyana. Paskalya(Ostern) 

p a z a r te s i n d e n  s o n r a 
maske takma zorunlu-

luğu sadece tren, metro, tram-
vay gibi kamuya açık araçlar-
la sınırlı kalmayacak, Taksi, 
kiralanan araçlarda ya da ser-
vis araçlarında da maske takma 
zorunluluğu getirilecek.

Maske takmak ve 1 metre 
mesafe zorunlu

Getirilen yasak sadece ağız ve 
burun bölgesini kapatacak şe-
kilde maske takılmasını kap-
samayacak, araçta bulunan ve 
aynı evi paylaşmayan insanla-
rın, güvenli mesafe olarak ka-
bul edilen 1m uzaklığını korun-
ması da zorunlu tutulacak. Salı 
gününden itibaren kurallara 
uyulup uyulmadığı kontrol edi-
leceği açıklandı.

Polis bugünden itibaren 
‘insan sağlığına zarar’ 
cezası kesebilecek!

Polis, cumartesinden itibaren 
de Corona-Epidemiyle (salgı-
nı) ilgili getirilen belirli sınırla-
ma önlemlerini ihlali nedeniyle 
de ‘sağlığa zarar verme’ cezası 
kesebilecek. Sağlık Bakanlığı 
Cuma günü yaptığı açıklamada 
bu bilgiyi doğruladı. Konuyla 
ilgili yasal düzenlemenin de 
bugün onaylandığı belirtildi.

Atkı ile kapatabilirsiniz

Onaylanan düzenlemeye göre, 
ağız ve burun bölgesini kapata-
cak şekilde maskeyle ya da at-
kıyla kapatmayanlara gelecek-

te 25 Euro para cezası kesilecek.

Toplu taşıma araçlarında ve 
tekrar açılan iş yerlerinde ku-
r al lar  bir  sonr aki  Sal ı  gü-
nünden itibaren geçerli ola-
cak. Diğer tüm ihlaller içinde 
50 Euro para cezası  kesile -
cek.  Ceza, – karantinaya alı-
nan binalara girmek ya da ka-
palı olması gereken dükkânlara 

gidilmesi –  kısıtlamalara uyul-
maması durumunda kesilecek. 
Bakanlık temsilcilerinden bir 
görevli,  APA’ya yaptığı açıkla-
mada, bugüne kadar Epidemi 
ve COVİD-19 ‘dan korunmak 
için getirilen kuralların ihlali 
durumunda kişiler uyarılıyor-
du, ama şimdi yeni bir uygu-
lama olanağının daha getiril-
diğini ifade etti. Yönetmelik, 

uygulayıcılara toplu taşıma 
araçlarında ve mağazalarda 
kural ihlallerini denetleme ve 
para cezası kesme yetkisi veri-
yor. Bugüne kadar trenlerde ya 
da metroda koruyucu maskenin 
takılıp takılmadığı gibi kural-
ların takibinin kim tarafından 
yapılacağı net değildi. (yeniva-
tan.at)

Avusturya´da önümüzdeki haftadan itibaren maske takma zorunluluğu alanı 
genişletilecek. Kendi özel aracınızda da maske takmak zorunda olacaksınız.

Um persönliche Kontakte zu reduzieren, bleiben die Bezirkshauptmannschaften  
bis auf weiteres für den Kundenverkehr geschlossen.  
Diese Maßnahme dient sowohl Ihrer als auch unserer Sicherheit.

Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an uns.  
Die Kontaktinformationen finden Sie im Internet unter www.noe.gv.at/bezirke

Bei Verdacht auf Erkrankung:  
Telefonische Gesundheitsberatung: 1450

Allgemeine Informationen  
zum Coronavirus:  
AGES-Infoline: 0800 555 621

Für Fragen zu Haftungen:  
NÖ Bürgschaften und Beteiligungs-GmbH:  
Telefon: +43 2742 9000–19335 
E-Mail: stabilisierung@noebeg.at

Fragen zum Thema Arbeit:  
AMS-Hotline: 05 09 04 340

Anlaufstelle für EPU, Kleinstunternehmen  
und JungunternehmerInnen aus Niederösterreich:  
Online: www.riz-up.at 
Telefon: +43 2622 263 26 (Mo–Fr 8 bis 17 Uhr)

Anlaufstelle für KMU aus dem Bereich Gewerbe,  
Industrie und industrienahe Dienstleistungen  
aus Niederösterreich: 
Online: coronahilfe@ecoplus.at 
Telefon: +43 2742 9000-19744 und DW: 19629  
(Mo–Fr 8 bis 17 Uhr)

Weitere Informationen unter: 
www.noe.gv.at/coronavirus
 Unser Niederösterreich  |      @niederösterreich

Eine Information des Landes Niederösterreich

SO SCHAFFEN WIR DAS. 
GEMEINSAM.

Unaufschiebbare berufliche Tätigkeiten  

Dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel  

Hilfe für Mitmenschen oder die Allgemeinheit  

Bewegung im Freien alleine oder mit Mitbewohnern  

(mit einem Mindestabstand von einem Meter zu allen anderen)

IMMER IN IHRER NÄHE. SICHER FÜR SIE DA. IHRE BH.

BEI FRAGEN RUND UM DAS CORONAVIRUS

Es gibt nur vier Gründe, hinauszugehen: 

1

2

3

4

BLEIBEN SIE GESUND! BLEIBEN SIE ZU HAUSE!

LAND-NOE_Anzeige_C-19_195x275_Neuen_Heimat_Ztg_RZ.indd   1 02/04/20   13:57
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Anschober, virüsün gün-
lük yayılma hızının 
%40’lardan %2 seviye-

sine geriletildiğini belirterek, 
özellikle yeni vaka sayısının cid-
di oranda düştüğünü, buna kar-
şılık sağlığına kavuşanların sayı-
sının da arttığını ifade etti.

Salgına karşı uygulanan strate-
jinin başarılı ilerlediğini ancak 
henüz sona gelinmediğini vur-

gulayan Anschober, sağlık sis-
teminin iyi işlediğini ve hasta-
nelerin yeterli kapasiteye sahip 
olduğunu kaydetti.

Anschober, Paskalya ve ısınan 
havalara dikkati çekerek, disip-
linli bir şekilde uyulan önlem-
lerin terkedilmesi durumunda 
başa dönülebileceğini ve bu du-
rumun Avusturya için bir felaket 
anlamına geleceğini söyledi.

Avusturya, virüs-
le mücadelede 

ilk etabı başardı

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, 
Kovid-19 ile mücadelede ilk etabın başarıyla 
geride bırakıldığını, özellikle sağlık sistemi-

nin çökmesini önlemek için uygulanan 
stratejinin başarılı olduğunu açıkladı.

Avusturya’da bir 
ilk: Koronavirüs 

salgınında 
umutlandıran 

gelişme

Avusturya’da şu ana ka-
dar 13.945 vaka tespit 
edildi. İyileşenler ve 

hayatını kaybeden vaka sayı-
sı çıkarıldığında, aktif olarak 
6.608 hastanın olduğu düşü-
nülüyor.

Toplamda iyileşenlerin sayısı 
ise şu ana kadar 6.987 olarak 
kayıtlara geçti.

B öylel ikle  salgının Avus-
turya’da görüldüğü ilk günden 
bu yana, ilk kez, iyileşenlerin 
sayısı aktif vaka sayısını geçti.

Koronavirüsün Avusturya’da görüldüğü ilk 
günden bu yana, ilk kez iyileşenlerin sayısı 

aktif vaka sayısını geçti.

Danke! 
Zusammen durch 
die Corona-Krise.

wien.gv.at

Bezahlte Anzeige

Über 60.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt Wien sorgen dafür, 
dass sich die Wiener Bevölkerung in dieser 
Ausnahmesituation auf die Leistungen 
der Stadtverwaltung verlassen kann. Die 
Infrastruktur funktioniert, weil in vielen 
Bereichen Übermenschliches geleistet wird. 
Gemeinsam werden wir unser Ziel erreichen, 
niemanden in dieser Krise zurückzulassen. 
Dafür danken wir jeder und jedem Einzelnen 
von Ihnen. Unterstützen Sie auch weiterhin die 
Menschen in dieser Stadt, an die wir wiederum 
appellieren, ihren Beitrag zu leisten und nur 
dann ihr Zuhause zu verlassen, wenn es wirklich 
notwendig ist. Infos, um Ihre Gesundheit und 
die Gesundheit anderer zu schützen, finden Sie 
unter wien.gv.at/coronavirus. 
 
Ihre Wiener Stadtregierung
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Boşnak asıllı Adalet 
Bakanı Alma Zadic’den 
Türk toplumuna mesaj!

görüşmelerinde hangi talepler-
de bulunduklarını özet bilgile-

rini açıklayarak bu taleplerinin 
özellikle Corona Virüsü nedeni 
ile zorlaşan ortamlara rağmen ta-
kipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Adalet Bakanı Alma Zadic, Think 
Thank TKG Başkanı Birol Kılıç 
ve Avusturya Bağımsız Kadınlar 
Evleri Başkanı Maria Rösslhumer 
kabul etti. Adalet Bakanlığı’nda 
gerçekleşmesi gereken buluş-
ma Korona krizi nedeni ile Video 
Konferansı şeklinde daha verim-
li bir şekilde gerçekleşmesi dik-
kat çekti.
Corona Virüsü nedeniyle evle-
re kapanmak zorunda kalan ba-
zı ailelerde kadınlara karşı şid-
det artıyor. Bunun en son örneği 
2 Nisan 2020 tarihli Avusturya ba-
sınında haberlerde yer alan eski 
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin 
Kneissl’e kocasının 1 Nisan tari-
hinde evde bir tartışma sonrası 
sert bir şekilde  üç tokat atarak 
yere devirmesine istinadan poli-
se yaptığı suç duyurusu göster-
miş durumda. Avusturya İçişleri 
Bakanlığının verdiği bilgilere 
göre Şubat 2020 tarihinde tüm 
Avusturya’da 874 erkeğe şiddet 
nedeni ile evden uzaklaştırma ce-
zası verilirken 15 Mart 2020 tari-
hinden itibaren yükselmeye  baş-
layan Corona Virüsü krizi  ve evde 
kalın kuralları  ile Mart ayında bu 
sayı 961 rakamına ulaşmış du-
rumda.

Adalet Bakanı resmi bürosundan 
iki müsteşarıyla katıldığı toplan-
tıda sorunları sabırla dinleyerek 
notlar alıp yorumlarda bulundu.

Görüşmeden kısa notlar

Görüşmeyi Avusturya Adalet 
Bakanı Alma Zadic tüm katılımcı-
lara teşekkür etti ve hoş geldiniz 
diyerek toplantıyı açtıktan sonra 
sözü Avusturya Bağımsız Kadın 
Sığınma Evleri Başkanı Maria 
Rösslhumer’e verdi. Rösslhumer  
canlı yayına kadın sorunları ve 
uygulanan şiddet konusunda uz-
man iki önemli Avukatın da ara-
larında bulunduğunu ifade ede-
rek Adalet Bakanı Alma Zadic’e 
gösterdikleri ilgi ve alakadan do-
layı teşekkür ederek şunları ifade 
etti: “Bize sorunlarımızı anlatıp 
çözüm yolları hakkında görüşme 
imkânı verdiğiniz için içten te-
şekkür ederiz, sorunlarımızı içe-
ren mektubu 1Mart öncesi Corona 

krizi başlamadan sizlere iletmiş-
tik. Mektubumuzda belirttiğimiz 
‘Kadına yönelik şiddet ve cina-
yet olayları’ devam etmektedir. 
Bizler, yaşadığımızşu olağanüs-
tü süreçte kadına yönelik şidde-
te karşı alınacak önlemlerin daha 
da önem kazandığını düşünüyo-
ruz. Kadınların yaşadıkları so-
runları Corona süreciyle de daha 
da yoğunlaşarak artığını görüyo-
ruz. Yani konu daha da önem ka-
zandı.

Açık Mektubu Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti Başkanı Sayın 
Birol Kılıç ile  birlikte hazırla-
yıp gönderdik. Sayın Kılıç, ka-
dınlara karşı ve genel olarak ai-
le içi  şiddet konularıyla yıllardır 
yakından ilgileniyor özellikle de 
göçmen kadınların yaşadıkla-
rı şiddetin önlenmesi için gerek-
li önlemlerin alınması üzerinde 
durarak, bizleri maddi ve mane-
vi destekliyor.

1 Mart’ta 2020 dile
getirilen talepler

Sizlere ifade ettiğimiz Kadın 
Cinayetleri ve Kadına yönelik şid-
detin önlenebilmesi için etkili 
önlemlerin alınması için gerekli 
adımların acilen atılmasını talep 
ediyoruz. İzninizle bunların kısa 
olarak tekrarlamak istiyorum:

• Polise suç duyurusunda bulu-
nan kadınların ciddiye alınma-
sını istiyoruz. Büyük bir sorun.

• Kadınların şiddette karşı alına-
bilecek önlemlerle en iyi şekil-
de korunmasını talep ediyoruz.

• Tehlikeli erkek failler hakkında 
yapılması gereken cezai müey-
yidelerin uygulanmasını talep 
ediyoruz.

• Kadınların uğradıkları şiddet 
nedeniyle savcılığa yaptıkla-
rı suç duyurularına çoğunlukla 
takipsizlik kararının alınması-
nın azaltılmasına ve noksansız 
takip edilmesini talep ediyoruz.

• Yazılı önergelerin açık net olma-
sını ve gözaltı uygulamaları için 
risk değerlendirmelerinin hazır-
lanmasını talep ediyoruz.

• Kadınlara yönelik şiddeti uy-
gulayan kişilerin alabilecekleri 
tutum ve davranışlar konusun-
da hakimler, savcılar ve avukat-
ların bilgilendirilmesini talep 
ediyoruz.

• Şiddete uğrayan mağdurun ko-

runması için ayrılması gereken 
bütçenin Hükümetin progra-
mında da belirtildiği gibi gerek-
li miktarda artırılmasını talep 
ediyoruz.

• Kadınların şiddete karşı korun-
masını sağlayan 0800/222 555 
numaralı yardım hattının eko-
nomik olarak uzun vadeli des-
teklenmesini talep ediyoruz.

Daha sonra TKG Başkanı Birol 
Kılıç’a teşekkür ederek söz veren 
AÖF Başkanı Maria Rösslhumer 
:  “ Sayın Kılıç çalışmalarımı-
zın partneri STK Başkanı olarak 
Avusturya’da Kadınlara yapılan 
şiddet konusunda bizlere cesa-
retle destek veriyor. Göçmenler 
arasında aile içi şiddet aynı 

Viy a n a .  AÖ F  B a ş k a n ı 
Maria Rösslhumer ve TKG 
Başkanı Birol Kılıç tara-

fından şiddete uğrayan kadın-
ların sorunlarının dile getirildi-
ği 1Mart2020 tarihli açık mektup 
başta Adalet Bakanı Alma Zadic 
olmak üzere tüm Hükümet 
Üyelerine gönderilmişti.

Bu mektupta dile getirilen kadı-
na yönelik şiddeti içeren sorun-
lar ve çözüm yolları Avusturya 
basını, kamuoyu ve siyasetin-
de önemli gündem konusu ol-
du. Cumhurbaşkanı Van der 
Bellen konu ile yakinen ilgile-
nirken Avusturya Adalet Bakanı 
Alma Zadic iki STK Başkanına 
03.Nisan tarihinde için sorunları 
yüz yüze görüşmek üzere Adalet 
Bakanlığı’nda verdiği randevu 
Corona Virüsü nedeni ile canlı 
yayın Zoom Video sistemi üzerin-
den 1.5 saat süre içinde gerçekleş-
ti. Adalet Bakanlığı’nda gerçek-
leşmesi gereken buluşma Korona 
krizi nedeni ile Video Konferansı 
şeklinde daha verimli bir şekilde 
gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kısa adı TKG olan Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti adlı Düşünce 
Kuruluşunun Başkanı Birol Kılıç 

ve  kısa adı AÖF olan Avusturya 
Bağımsız Kadın Sığınma Evleri 

Başkanı Maria Rösslhumer,  
Adalet Bakanı Alma Zadic’e ile 

Son Yugoslavya iç savaşında ailesi ile Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinden acılı yolculuklar ile mülteci olarak Avusturya'ya göç eden Boşnak 
asıllı Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic Türk Düşünce Kuruluşu TKG'nin  Başkanı Birol Kılıç ve Avusturya Kadın Koruma Evleri AÖF 
Başkanını Maria Rösslhumer'i  kabul ederek Avusturya'da Koronalı dönemde aile içi şiddete karşı iki STK'nın taleblerini uzmanları ile bir-
likte dinledi.   Zadic, talep edilen bahsedilen konuları ciddiyetle takip edeceğini ve kadınlara uygulanan şiddete kesinlikle karşı olduğunu 
ve aile içi şiddet konusunda tüm vatandaşları hassas olmaları konusunda uyardı. Tüm vatandaşları kadınlara, çocuklara ve aile içi şiddete 
karşı demokratik mücadeleye davet ediyorum diye davet etti. Boşnak asıllı Avusturya Adalet Bakanı Alma Sadic Avusturya'da yaşayan Türk 
toplumuna sevgi ve saygılarını sunarak Avusturya'da kanunlara uyma konusunda tüm vatandaşları ama özellikle benimde dahil olduğum 
göçmenlerin hepsini daha özenli olma konusunda çok daha fazla dikkat ederek örnek vatandaş olma konusunda ricada bulundu.

Birol Kılıç
Adalet Bakanı Alma Zadic
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Avusturya asıllı vatandaşlarda ol-
duğu gibi önemli bir sorun. Sayın 
Kılıç’ın Sayın Adalet Bakanı 
Zadic’den istekleri olacak, ”dedi.

Daha sonra söz alan TKG Başkanı 
Birol Kılıç şunları ifade etti:

Sayın Avusturya Adalet Bakanı 
Frau Dr. Alma Zadic Türk Kültür 
Cemiyeti adına bu davetiniz 

için içtenlikle teşekkür ederiz. 
Kadına karşı şiddet başta olmak 
üzere aile içi şiddete toplumu-
muzun kanayan bir yarası ola-
rak  ne zaman, nerede olursa ol-
sun fikir alışverişinde bulunmak 
ve çalışmak için daima hazırız. 
Avusturya’da yaşayan 300 bin-
den fazla Türkiye göçmenleri ara-
sında kadın ve kızlarımızın de-
ğeri fevkalade değerlidir. Türk 
erkeklerinin çoğunluğu kadına 
karşı şiddete karşıdır. Atatürk 
Türkiye’sinde doğmuş ve büyü-
müş bir Avusturya vatandaşı Türk 
olarak kadın haklarını beşikte öğ-
rendik ve evlerimizin direği ve 
şefkat yuvası anne ve ablalarımız 
sayesinde bir erkek olarak bu se-
viyelere gelebildik. Tüm kadınla-
ra şükranlarımız büyük ve kızla-
rımıza sevgimiz sonsuzdur. Buna 
rağmen genellemekle birlikte bü-
yük sorunlar vardır. Bunları hep 
birlikte çözmek arzumuzdur.

Sorun bizi yakıyor

B a ş k a n l ı ğ ı n ı  y a p t ı ğ ı m 
Av u s t u r y a’d a  Tü r k  Kü l t ü r 
Cemiyeti; çoğulcu, özgürlükçü, 
demokrasiden yana ve hukukun 
üstünlüğü prensiplerine bağ-
lı mücadeleci bir ruha sahip de-
mokrasi taraftarı STK-Düşünce 
Kuruluşudur. Kısaca  Aile içi şid-
detin olduğu, kadına karşı şid-
dete karşı gelinmeyen yerlerde 

demokrasi ve hukuk devleti ye-
şermez. Bu anlamda kadınlara 
karşı şiddete karşı gelmek sadece 
vicdan ve akıl sahibi olmak için 
değil en başta erdemli insan ola-
bilmek ve özgürlükçü demokra-
siye sahip çıkmak için bir elzem 
olarak görüyoruz. Burada şiddete 
karşı toplumsal ve mahalle baskı-
sının yanında kanunlar çok önem 
arz ediyor.

AÖF  olan Avusturya Bağımsız 
Kadın Sığınma Evleri bizim için 
ciddiyet, bağımsızlık, güven ve 
doğruluk ifade ediyor. Uzun za-
mandır Avusturya Bağımsız 
Kadın Sığınma Evleriyle ortak bir 
çalışma yürütüyoruz ve kadınla-
rı, özellikle de Türk toplumu için-
de şiddete uğrayan kadınları ko-
rumak için yaşadıkları durumu 
anlatıyor ve toplantıların spon-
soru oluyoruz. Sorun bizi olduk-
ça direkt ilgilendiriyor ve yakıyor. 
Özellikle Corona Virüsü nedeni 
ile zorlaşan ortamlar şiddete uğ-
rayan ve uğrayacak kadınları zor 
durumda bırakmaktadır.

Göçmen kadınların hepsi olma-
sa da, buna Türkiye göçmenleri 
hanımlar da dahildir, kendileri-
ni nasıl savunacaklarını bilme-
dikleri için evde erkek şiddeti-
ne maruz kaldıklarını görüyoruz. 
Sebeplerden biri de, dil engeli 
ya da Avusturya yerli sistemi ile 
var olan kültürel farklılıktan do-
layı yaşanılan olayın yetkili ma-
kamlar  (polis, savcı, hakim ve 
mahkemeler) tarafından anlaşı-
lamaması nedeniyle yeterince ko-
runmamalarıdır.

Talep ve çözüm
 önerilerimiz 

Bu konudaki olayın çözümü ko-
nusunda önerimizin ne olduğunu 

soracak olursanız, çözüm öneri-
lerimizi üç başlıkta izninizle to-
parlamak isteriz.

1.  Sayın Adalet Bakanımız en 
başta  mücadeleden yana demok-
ratlar olarak sizlerden önemle ri-
ca ediyorum, farkındalık yarat-
mak ve göçmenlerin durumunu 
daha iyi anlayabilmeleri için ha-
kimler, savcılar ve avukatların 

da göçmenlerin durumu, yaşanı-
lan travma, kadına yönelik ev içi 
şiddet ve suçlunun yapabilecek-
leri ve şiddet uygulayan kişilerin 
yönlendirmeleri konularında bil-
gilendirilmeleri konusunda aci-
len adımlar atınız. 
2.   Bu noktadan hareketle ev içi 
şiddete maruz kalan kadınların 
uğradığı ev içi şiddet konusunda 
eğitilmiş çok sayıda çevirmenin 
yetiştirilmesini talep ediyoruz..
3.  Göçmen erkeklerin, buna 
Türk erkekleri de dâhildir, ge-
nel olarak şiddet içeren davra-
nışlar konusunda sorumluluk 
üstlenebilmesi için erkek da-
nışma Merkezlerinde çok sayı-
da şiddet karşıtı eğitim almış 
çok dilli ilgili konuda uzman ki-
şilere ihtiyaç olduğunu düşünü-
yoruz. Bu aynı zamanda şidde-
tin önlenmesi için atılan bir adım 
olacaktır. Avusturya Federal 
Hükümeti, Corona Bilgilendirme 
Kampanyasında hedef gruba  
Türkçe, Arapça veya Sıpça ulaş-
tıysa, aynı şekilde aile içi şiddet 
ve kadına yönelik şiddet konula-
rında da hedef  kitlenin ana di-
linde bilgilendirme yapmalıdır.       
Bu konu Korona Virüsü kadar 
önemli bir problemdir. Ana dil 
duygusal dildir.  Önemli konular  
ana dilde  devletin şefkatli ama 
sert kanunları kadınlara ve aile 
içi şiddete karşı özelde erkekle-
re  ama genelde kamuoyuna du-

yurulmalı ve dikkat çekilmelidir. 
Şiddetin de Corona Virüs gibi şa-
kası yoktur.  Sayın Adalet Bakanı, 
tekrar ilgi ve alakanızdan dolayı 
teşekkür ederiz.Avukat’dan 33 
yerinden bıçaklayan Türkiye göç-
meni örneğiDaha sonra söz alan 
Avukat Sonja Aziz ve Rosa Loger 
özellikle şiddete uğramış göç-
men kız çocuklarının ve kadınla-
rının sorunlarını davalardan kısa 
ama acı örnekler vererek talep-
lerde bulundular. Avukat Sonja 
Aziz, en son 17 yaşında 33 yerin-
den bıçaklanan bir Türkiye göç-
meni Avusturya vatandaşını sa-
vunuyordu.  Saldırgan Türkiye 
göçmeni 18 yaşındaki genç er-
keğin, 17 yaşındaki kız çocuğu-
nu kendisini terk ettiği için evine 
giderek hunharca bıçakladığını 
tüm detayları ile  Avusturya ba-
sınına tüm Türkiye göçmenle-
rine mal edilerek çarşaf çarşaf 
haber edilerek duyurulmuştu. 

Adalet Bakanın’dan 
Türk toplumuna sevgi ve 

saygılar, taleplere ise 
destek 

Son Yugoslavya iç savaşında ai-
lesi ile Bosna-Hersek’in Tuzla 
şehrinden acılı yolculuklar ile 
Avusturya’ya göç eden Boşnak 
asıllı Avusturya Adalet Bakanı 
Alma Z adic  Türk Düşünce 
Kuruluşu TKG’nin  Başkanı Birol 
Kılıç ve Avusturya Kadın Koruma 
Evleri AÖF Başkanını Maria 
Rösslhumer’i  kabul ederek 
Avusturya’da Koronalı dönemde 
aile içi şiddete karşı iki STK’nın 
taleblerini uzmanları ile birlikte 
dinledi.   Zadic, talep edilen bah-
sedilen konuları ciddiyetle takip 
edeceğini ve kadınlara uygula-
nan şiddete kesinlikle karşı oldu-
ğunu ve aile içi şiddet konusunda 
tüm vatandaşları hassas olmala-
rı konusunda uyardı. Tüm vatan-
daşları kadınlara, çocuklara ve 
aile içi şiddete karşı demokratik 
mücadeleye davet ediyorum diye 
davet etti. Boşnak asıllı Dr. Alma 
Sadic Avusturya’da yaşayan Türk 
toplumuna sevgi ve saygılarını 
sunarak Avusturya’da kanunlara 
uyma konusunda tüm vatandaş-
ları ama özellikle benimde da-
hil olduğum göçmenlerin hepsi-
ni daha özenli olma konusunda 
çok daha fazla dikkat ederek ör-
nek vatandaş olma konusunda ri-
cada bulundu. (yenivatan.at)

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE

Immer auf dem neuesten Stand: 
• wko.at/corona-türkce
• wko.at/corona-turkce
• wko.at/corona-tuerkce

Hier fi nden Sie alle aktuellen Informationen der
Wirtschaftskammer zur Corona-Krise auf Türkisch.

Ticaret Odasının Korona kriziyle ilgili tüm açıklamalarını 
Türkçe dilinde burada bulabilirsiniz.

Mehr auch unter wko.at/corona (nur auf Deutsch)
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KOSTEN-BEDROHUNGEN FÜR UNTERNEHMEN UND 
>> HILFESTELLUNGEN

>> wko.at/service/w/corona-hilfe-wiener-kleinbetriebe.html

 

  PERSONALKOSTEN

>>  KURZARBEIT 
	 n	Übernahme der Personalkosten inkl. LNK für  

 Nichtarbeitszeit durch AMS

https://www.wko.at/service/w/arbeitsrecht-sozialrecht/coro-
na-kurzarbeit.html

>>  SONDERBETREUUNG
	 n	Entgeltersatz für betreuende  

 ArbeitnehmerInnen 

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ--
Sonderbetreuungszeit.html

  MIETKOSTEN

>>  ZWISCHENFINANZIERUNG
	 n	Durch Kredite mit Staatsgarantien

https://www.wko.at/service/faq-corona-hilfs-fonds.html

>>  STUNDUNG, REDUKTION
	 n	In Absprache mit dem Vermieter des  

Geschäftslokals

https://news.wko.at/news/wien/Information-zur-Mietzins-
minderung-bei-Geschaeftsraummieten.html

  STEUERN & 
  öffentliche ABGABEN

>>  STUNDUNGEN 
 Aussetzen bzw. Reduktion von Zahlungs- 

verpflichtugen für
	 n	ESt, KÖSt, Säumnisse (BMF) 
	 n	SV-Dienstgeber Beiträge (ÖGK) 
	 n	SV-Beiträge Selbständige (SVS) 
	 n	Schanigartengebühren etc. (Stadt Wien)
 n	Kammerumlagen (WKO)

https://www.wko.at/service/w/corona-hilfe-wiener-kleinbe-
triebe.html

  BETRIEBSKOSTEN

>>  REDUKTION 
	 n	Kosten für Strom, Gas, Wasser herabsetzen

https://www.wko.at/service/umwelt-energie/energierechnun-
gen-senken-corona.html

>> ÜBERBRÜCKUNGSKREDITE
 Mit Garantien von Staat, Stadt und Kammer Kre-

dite aufnehmen 
n		BMF - https://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-

hilfspaket-faq.html
n		WKBG - https://www.wkbg.at/buergschaftsbank-wien-

kredite
n		AWS - https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrue-

ckungsgarantie
n		ÖHT - https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-mass-

nahmenpaket-fuer-den-tourismus 

>> BANKENOMBUDSSTELLE 
 https://www.wko.at/service/w/unternehmensfuehrung-finan-
zierung-foerderung/Ombudsstelle_fuer_Unternehmensfinan-
zierung.html

Stand: 20.4.2020

  UMSATZRÜCKGANG

HILFSFONDS

>>  GARANTIEN
	 n	Für Kredite zur Liquiditätssicherung von   

 max.  3 Monatsumsätzen mit 90% Staats- 
 haftung

>>  ZUSCHÜSSE - NICHT ZURÜCKZUZAHLEN!
	 n	Zuschüsse aus dem Hilfsfonds max. 90 Mio. € 

  je Unternehmen, abhängig vom Umsatz-  
 rückgang bis zu 75%

https://www.wko.at/service/faq-corona-hilfs-fonds.html

KOSTEN-BEDROHUNGEN FÜR UNTERNEHMEN UND 
>> HILFESTELLUNGEN

>> wko.at/service/w/corona-hilfe-wiener-kleinbetriebe.html

  PERSÖNLICHE 
  LEBENSHALTUNGS-
  KOSTEN

HÄRTEFALLFONDS

>>  ZUSCHUSS PHASE 2 - NICHT ZURÜCKZUZAHLEN!

 n	max.  2.000,- € pro Monat 
 Förderung aus Phase 1 wird angerechnet. 

  Beobachtungszeitraum: 16. März bis 15. April
     NICHT ZURÜCKZUZAHLEN!

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunter-
nehmen.html

CORONA-HILFSFONDS
FALLBEISPIEL
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HÄRTEFALLFONDS
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Yeni Vatan Gazetesi/Analiz

Viyana Şehri, Viyana İşçi 
Odaları  başta olmak 
üzere Avusturya Uyum 

Bakanlığı , ORF, Avusturya 
Entegrasyon Fonu (ÖIF) gi-
bi birçok kurum aman Türkiye 
göçmenlerini,  Türkçe dilinde 
Korona Virüsü hakkında bilgi-
lensinler ve en başta kendileri-
ne, ailelerine ve Avusturya top-
lumuna zarar vermesinler diye 
Türkçe dilinde tercüme bilgile-
ri ve haberleri resmi sayfalarına 
koydular. Sadece Türkçe değil 
birçok dilde. Teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği çoğulculuk de-
ğerlerine ters bir şey yapılmadı.

Tam tersine. Avusturya’da bu-
nun yüzünden kimse Almanca 
öğrenmemezlik etmez. Merak 
etmeyin. Tam tersine Avusturya 
Cumhuriyetine ve Milletine sa-
dakat, sevgi ve saygı artar. 
Merak etmeyin.

Korona Virüsü ile yeni bir çağ 
başlıyor sanki. O anlamda bil-
gi ve enformasyon çok önemli. 
Herkes Almanca diline hakim 
değil. O yüzden Türkçe dilin-
de önemli konularda iletişimin 
önemi arttı. Çünkü Korona kri-
zinde aynı geminin içinde oldu-
ğumuz hatırlandı.

Y e n i  V a t a n  G a z e t e s i 
Avusturya’da esnaf, iş insanı ve 
girişimcilere yardım etmeye ve 
onlar 21 yıldır cesaretlendirme-
ye çalışıyor.

Burada herkesin duygu dili de 
çok önemli. Her dilde duygular 
farklı şekilde anlatılır. Duygu 
diliyle müşterilerinizi ve üye-
lerinizi sadece bilgilendirmi-
yorsunuz, onları yönlendiriyor 
ve etkiliyorsunuz da. Türkiye 
göçmenlerinin Avusturya’da 
ister kabul edelim ister kabul 
etmeyelim duygu dili Türkçe. 
İnşallah ilerde Almanca olur 
ama şu anda Türkçe. Kapımızda 
sadece Korona virüsü krizi yok.

Kısa adı WKO  olan Avusturya 
Ticaret Odası Corona- Krizi sü-
recinde web sitesinde tüm bil-
gileri wko.at/corona-türkce say-
fasında  hızlı bir şekilde Türkçe 
vermesi bu manada takdir edil-
mesi gereken önemli bir adım.
Başka dillerin olması olumlu..

WKO’nun Türkçe Korona bilgi-
lendirme amaçlı Web sayfası 
küçük, orta ve büyük  Türkiye 
göçmeni işletmeciler tarafın-
dan büyük bir ilgiyle takip edil-
mesi ayrıca olumlu bir gelişme.
Kökeni ne olursa olsun tüm iş-
letme sahipleri bu çalışmayı 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

Kurumların Türkçe açıklamalarla 
Korona Virüsü Zamanını 

paylaşmaları takdir edildi!
Yeni Vatan Gazetesi olarak anadillere eşit mua-

mele ve ayrımcılık yapılmaması, Koronadan 
sonraki süreçte ana sloganımız olacaktır. Türkçe 

dilini Avusturya'da kimsenin övmesini beklemi-
yoruz ama  aşağılanmasına  ve 300 binden fazla 

insanın yok sayılmasına bundan önce olduğu 
gibi bundan sonrada müsade etmeyeceğiz.

olumlu bir adım olarak değer-
lendirdikleri aşikar.

B u  d a  b i z e  gö s te r iyo r  k i 
Avusturya Federal hüküme-
tin bilgilendirmelerini vatan-
daşlara anadilinde vermesi çok 
önemli. Avusturya da 20.000  
civarında küçük- orta ve bü-
yük işletme, anadili Türkçe 
olan insanlar tarafından yöne-
tililerek 100 binden fazla insana 
Avusturya’da istihdam sağlıyor.

Biz hepimiz Avusturya 
toplumunun bir 

parçasıyız!

Dünyadaki tüm diller güzel 
ve önemlidir ve bizler tabi ki 

Avusturya’da yaşadığımız için 
Almanca bizim için çok önem-
li bir dil.  Yeni Vatan Gazetesi 
Avusturya’da yaşayan tüm göç-
menlerin Almanca öğrenme-
si için getirilen tüm önlemle-
ri (Almanca destek dersleri) 
destekler. Kabul etmemiz gere-
kir ki tüm toplumun hepsinin 
zor metinleri Almanca anlaya-
bilmesi zaman alır. Avusturya  
çok uluslu Monarşi dönemin-
den günümüze kadar bu konu-
da çok uzun, acı tatlı çeşitli de-
neyime sahip olmuştur.

Ancak yine de her insanın be-
şiğinde öğretilen duygusal bir 
anadili olduğu unutulmamalı-
dır.

Bu nedenle Avusturya da bel-
li bir ağırlığı olan toplulukla-
rı ciddiye alıp bu topluluklar-
la ana dilde iletişim kurmanın 
önemi küçümsenmemelidir.

Almancayı iyi konuşamayan in-
sanlara esir gibi davranıp, ay-
rımcılık yapılmamalıdır.

Bu dil Türkçe, Boşnakça, Sırpça, 
Hırvatça olabilir hiç fark etmez, 
burada önemli olan 50 yıldır 
Avusturya’ya göç etmiş , bura-
da yaşamış Avusturya toplumu-
nun önemli bir parçası olmuş 
topluluklardan bahsediyoruz. 
9 Milyonluk Avusturya’nın üç-
te biri göçmen. Unutmayalım…

Mesela Avusturya’da huzur 
içinde, demokratik değerlere 
sahip çıkarak bir arada iyi yaşa-
maktır. Bu ülkede hiç kimse di-
li yüzünde aşağılanmamalı san-
ki esir (Knecht) ya da ikinci sınıf 
muamelesi görmemelidir.

Kimliklere anlayışla yaklaşmak 
ve bağlılık her sorunu çözer. 
Almanca bu ülkede en önem-
li ortak dilimizdir. Herkesin 
öğrenmesi lazımdır ve ilerde 
inanıyoruz tüm Türkiye göç-
menlerinin çocukları Almanca 
diline çok iyi vakıf olacaklar. 
Avusturya Devleti’ne  karşı sa-
dakat; yasalara, kurallara bağ-
lı kalmak ve ülkenin gelenek ve 
göreneğine saygı duymaktadır. 
Bu durum hem özel yaşamda 
hem de iş hayatında önemlidir.

Bu nedenle  tüm bu kurumla-
rın Türkçe dilinde bu çalışma-
sını memnuniyetle karşılıyoruz.

WKO ve diğer kurumlar bu giri-
şimiyle kökeni ne olursa olsun 
tüm Türkçe konuşan üyelerini 
ve  Türkçe konuşan vatandaşla-
rı dikkate almış ve korumuştur.

Almanca öğreneceğiz ve öğre-
nilmesini için her türlü deste-
ği vereceğiz ama anadillere eşit 
muamele ve ayrımcılık yapılma-
ması Coronadan sonraki süreç-
te Yeni Vatan Gazetesi’nin ana 
sloganı olacaktır.

Türkçe dilini Avusturya’da kim-
senin övmesini beklemiyoruz 
ama  aşağılanmasına  ve 300 
binden fazla insanın yok sayıl-
masına bundan önce olduğu gi-
bi bundan sonrada müsade et-
meyeceğiz.

Yeni Vatan Gazetesi 
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Viyana´da Ps ikoter api  
m u a y e h a n e s i   o l a n 
Renate Bukovski Kurier 

Gazetesi´nde Korono kr iz i 
sırasında evlere adeta tıkılan in-
sanlara önemli mesajlar verdi. Yeni 
Vatan Gazetesi olarak Almanca 
yayınlanan mülakatı toparladık.

Psikoterapi şu sıralar tele-
fon veya görüntülü konfer-
anslarla verilebilmekte. 
Talep hangi düzeyde?

Renate Bukovski: Talep çok yük-
sek. Yeni girişimler sayesinde 
yeni telefon hatları ve danışma 
imkanları hizmete sunuldu. Pek 
tabii ki şu an insanların artan bir 
ihtiyaçları var, lakin insanların 
çok özel soruları var. Korkular, 
evdeki darlık ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan yeni kriz 
durumları.

En çok ifade edilen korku ve 
endişeler hangileri?

Bukovski: Sıkıntı, geleceğe dair 
kaygılar… Lakin bunun ne ka-
dar süreceği bilinmiyor. Ancak 
mekanın darlığı nedeniyle evde 
ortaya çıkan sıkıntılar, gerekli 
bakım, çocuklarla ders çalışma 
ve pek tabii ki ilişkide yaşanan 
darlık ve yeni çatışma alanları 
da ifade ediliyor.

Bunlar bulaşma, hastalık 
ve ölüm korkusundan daha 
mı şiddetli?

Bukovski: Evet. Bu korkular 
daha az ifade ediliyor. Lakin 
bizi arayan insanlar direkti-
flere harfiyen uyan kişiler ve bu 
bakımdan kendilerini güvende 
hissediyorlar. Bunun istisnası 
yaşlı ve kronik hastalığı bulu-
nan kişiler. Burada sağlıkla il-
gili kaygıların ifade edildiğini 
görüyoruz.  Ama burada da 
bu kişilerin kendilerini tama-
men izole ettiğini  ve sonra 
dört duvar arasında yalnızlıkla 
m ü c a d e l e  e t m e k  z o r u n d a 
kaldıklarını izliyoruz.

Dört duvar arasında dara-
lan ve hayatları çatışmalı 
hale gelen insanlara nasıl 
yardımcı oluyorsunuz?

Bukovski: Onlara, şu an neye 
ihtiyaç duydukları konusunu 
k a v r a m a l a r ı  g e r e k t i ğ i n i 
söylüyorum. Birçok kişi için 
kendilerine ait  bir  zamana 
sahip olmak önemli. Bu du-
rumda bunu çok açık şekilde 
yapılandırmak ve aile içinde 
de açık şekilde iletişim kur-
mak gerekiyor. Bu durumda bir 
iki saat tek başına bir odaya 
çekilebilmek mümkün olabilir 
ve eş çocukların bakımını üstle-
nebilir. Yeni bir günlük hayat 
yapısı oluşturmamız gereki-
yor ve bunun birlikte yaşamda 
nasıl olduğunu kavramamız ge-
rekiyor. Şeffaflık aynı zamanda 
düzeni yanında getirir.

İşini kaybetme ve borç kaygısı 
soyut değil, bilakis somut. Bu 
noktada insanlara yardımcı 
olunabiliyor mu?

Bukovski:Burada tek yardım, 
duruma şu an olduğu şekliyle 
katlanmak. Hayattaki şartları 
pek çok kez değiştiremiyoruz. 
Şu an asıl olan kendine iyi bak-
mak, uykusuna, beslenmesine 
sporuna dikkat edip krizden 
sonra ortaya çıkacak fırsatları 
değerlendirebilmek için güç to-
plamak.

Hayatı olduğu gibi kabul-
lenmek gerekiyor. Bu cüm-
le, pek çok yılını toplama 
kampında geçiren Viktor 
Frankl’a kadar uzanıyor.

Bukovski: Evet. Şu anda han-
gi  beklenti  ve hayallerimiz 
olduğuna ve durumla nasıl müc-
adele edileceğine odaklanmak 
yerine, durum, mevcut haliyle 
kabullenilmeli, durmalı, derin 
bir nefes almalı ve sakinleşmeli 

ve sonra hayatın önümüze hangi 
soruları çıkardığına bakmalıyız. 
Bu, şimdiye kadarki düşünce 
yapımızda bir dönüm noktası. 
Dışarıda bir şey yapamıyorsak, 
e n  a z ı n d a n  d u r u m  k a r ş ı -
s ı n d a k i  i ç s e l  du r u ş u m u z u 
değiştirebiliriz. Pek çok insanın 
şimdi başkalarına yardım et-
me fikrinden etkilendim ve 
şaşırdım.

Bukov ski :  Bu,  duruma bi r 
anlam katabilir.  Burada iç-
sel duruş üzerinden çok şey 
oluyor. Viktor Frankl, toplama 
kampı üzerine yazdığı kitapta, 
“Komşumun kalan son lokma 
ekmeğini alıp yemeye kalkabil-
irim, ya da onunla paylaşmayı 
d e n e y e b i l i r i m ”  d i y o r . 
Birçok kişinin paylaşmak ve 
başkalarına yardım etmek iste-
diklerine ve bu konuda fikirler 
ürettiklerine şahit oluyorum.

Pek çoğumuzun tanıdığı 
bir durum var. Fikirler bir 
konu etrafında döner durur 
ama nihayetinde bir sonuç 
çıkmaz. Bu döngüyü kırmak 
ve tekrar berrak bir kafaya 
sahip olabilmek konusunda 
bir öneriniz var mı?

Bukovski: Öncelikle düşünce 
döngüsünün farkında olmanın 
kendisi bile çok yardımcı oluyor. 
Ben nihayetinde düşüncelerimden 
d a h a  f a z l a s ı y ı m .  İ n s a n ı n 
düşünceleri ile kendisi arasına me-
safe koyma ve onlara yapışmama 
yeteneği var. Düşünceler sadece 
beynin önerileri.

Her insanın kişisel 
kaynakları var; yazmak, 
çizmek, el işi, yemek yap-
mak ve benzerleri. Bu 
kaynakları şimdi öne 
çıkarmak yardımcı olur mu?

Bukovski: Bu her halükarda çok 
yardımcı olur. Öncelikle sak-
ince oturup kendimizle ilişki 
kurmalıyız. Şimdi neye ihtiyacım 
var, ne yapmak isterim? Böylece 
yeni alanlar ve yeni imkanlar 
açılır. Bunları uzun zamandır 
yapamadığımız şeyler için kul-
lanabiliriz. Evi toplamak ve 
temizlemek de buna dahil. Daha 
önce vakit bulamadığımız pek 

çok şeye odaklanabiliriz. Herkes 
kendi imkanlarını keşfedecektir.

Medya burada nasıl bir rol 
oynuyor? Malum, sürekli 
kriz ile yüz yüze getiriliyoruz. 
Bunlardan uzaklaşılmalı mı?

Bukovski: Bunu sınırlandırma-
mızın çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Kurduğumuz yapıda, 
bununla sadece sınırlı bir süre ilg-
ilenme hususu da yer almalı. Laki 
hayat Koronavirüs’ten çok daha 
fazlası. Bu bakımdan haber seyret-
me süresi sınırlandırılmalı ve hangi 
medya kanallarının izleneceği çok 
iyi seçilmeli.

Pek çok kişi bize, 
düşünceleri tekrar virüs 
etrafında dönmeye 
başladığı için örneğin 
okumaya konsantre 
olamadıklarını yazıyor. Bu 
konuda bir öneriniz var mı?

B u k o v s k i :  Ö n c e l i k l e  b u 
düşünceleri bilinçli  şekilde 
tespit etmeliyim, sonra durup 
nefes almaya odaklanmalıyım. 
Nefesi nerede hissediyorum. Bu 
her zaman, dikkati odaklamaya 
yardımcı olur. Büyük meditasyon 
ekollerinde nefese odaklanmak 
ve düşünceleri gökyüzündeki 
bulutlar gibi izleyip geçmelerine 

izin vermek öğretilir. Bu noktada 
düşünceler algılanır ama bizi 
sürüklemesine izin verilmez.

Pekçok kişi, bilhassa 
şehirlerde balkonu, terası, 
bahçesi olmayan evlerde 
oturuyor. Dışarıya çıkmak 
ne kadar önemli?

Bukovski:  İnanılmaz önem-
li.  Bu bakımdan bizde evin 
yakınındaki açık alanları kul-
lanma imkanımız olduğundan 
dolayı çok memnunum. Bazı 
insanların evlerinde spor aletleri 
de var. Bunları mümkünse açık 
pencereye karşı  kullanmak 
mümkün. Ancak bir tur dolaşma 
imkanı mutlaka kullanılmalıdır.

Paskalya kapıda. Pekçok 
kişi bu yıl paskalyayı 
aileleri ile kutlayamamak-
tan dolayı üzgün. Bu yıl 
paskalyaya nasıl bakmalı?

Bukovski: Örneğin görüntülü 
konferanslar kullanın. Bu nok-
tada şimdiden insanların sev-
dikleriyle Skype üzerinden nasıl 
kahve veya bir kadeh şarap iç-
tiklerine dair dokunaklı hikayel-
er duyuyoruz. Bu yılki paskalyayı 
ilk kez böyle kutlayacağımızı ve 
belki de bu şekilde iyi deneyim-
ler edineceğimizi düşünün.

Viyana´da 
Psikoterapi  muay-
enesi  olan Renate 

Bukovski, Viktor 
Frankl’dan alıntılar 

yapıyor: "Hayatı 
şimdi olduğu gi-

bi kabullenin, ona 
karşı mücadele 

etmeyin."

Psikoterapist, Korona kriziyle 
başa çıkma yollarını açıkladı
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Viyana – „Her an son daki-
ka haberlerine hazırlıklı-
yım“, diyor bir hemşire ve 

Avusturyalılar‘ın her gün, bilhas-
sa Koronavirüs salgınının başlama-
sından bu yana, ORF televizyon, 
radyo ve internet kanallarında ya-
şadıklarını aktarıyor. Kendisi, Mart 
2020 sonunda ekrana çıkmaya baş-
layacak birinci kampanya dalgasın-
da yer alan altı kişiden biri. Güncel 
Koronavirüs krizi karşısında, GIS’in 
görevinin ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha ortaya çıktı. Lakin bu 
suretle ORF, kendine ait bağımsız 
kaynaklar sayesinde güncel durum-
lara hızlı tepki verip bilhassa kriz du-
rumlarında da kamusal görevini la-
yıkıyla yerine getirebilmektedir. GIS 
Müdürü Harald Kräuter kampan-
ya ile ilgili, “Avusturya’da halkın ço-
ğunluğu radyo-televizyon harçları-
nın mantıklı olduğunu biliyor ve bu 
bilinçle ödüyor. Halkımıza kamusal 
kalite için üstlendikleri sorumluluk 
konusunda teyit etmek ve bu yeni 
reklam serisi ile onlara teşekkür et-
mek istiyoruz“ dedi.

Mükellefler kendileri 
tanık olarak konuştu

33 yaşındaki bir sosyal pedagog, bir 
hemşire ve fotoğrafçı, Pongau’lu 
genç bir heykeltraş, bir çiftçi, ve ama-
tör oyuncu, 80 yaşındaki bir emekli 
bayan ve Viyana’lı bir memur.  Bu 
altı mükellef, yeni GIS reklam kam-
panyası çerçevesinde insanların 
önem verdiği şeylerin altını çiziyor. 
„Bağımsız haberciliğe önem veriyo-
rum“, „En sürükleyici filmleri kesin-
tisiz izliyorum“, „Her an son daki-
ka haberlerine hazırlıklıyım“ ya da 
„Emekçilerin bira parasını ödedim“ 
sözlerini duyup okuyacağız 30 Mart 
2020 tarihinden itibaren. Böylece 
pek çok kişinin düşündüğü şey teyit 
ediliyor: „Ödediğim harca değiyor“. 
Bu ifadelerde kamusal hizmetin tüm 
boyutları yansıma buluyor. Güvensiz 
dönemlerde bağımsız haberciliğin 
yanında insanlar için heyecanlı bel-
geseller, tüm yönleriyle spor ve sa-
atlerce eğlence ve kültür de önem-
li. GIS Müdürü Kräuter bu konudaki 

memmuniyetini şöyle dile getiriyor:  
„Geçen yıl kampanyayı hazırladığı-
mızda, söylemlerimizin kriz nede-
niyle güncellik kazanacağını tahmin 
edemezdik. Bunlar programlar için 
ödenen ücretlerin gerekliliğini açık-
ça ortaya koyuyor“

GIS en yüksek katılımcı 
sayısı ve en iyi 

tanınmışlığa sahip

GIS, muhalif bazı kişilerin öne sür-
düklerinin aksine, toplumda iyi bir 
imaja sahip. Bunun yanında GIS, bu-
güne kadar sahip olduğu en yüksek 
katılımcı sayısına sahip. Mükellef sa-
yısı, 2001 yılından 2020 yılına kadar 
2,66 milyondan 3,66 milyona yük-
seltilebilmiş. Avusturyalılar’ın %78’i 
GIS’in, yasaların öngördüğü harç-
ları  bağımsız bir şekilde kanunlara 
uygun bir şekilde tahsil etmekle gö-
revli olduğunu biliyor. „Uzun süre-
dir GIS’in mottosu: Kontrol yerine 
bilgilendirmedir” diyen GIS Genel 
Müdürü Kräuter dikkat çeken de-
taylı bilgilendirmesinde şu nokta-
ların altını çizdi : “ Sayılara baktığı-
mızda bu yöntemin etkili olduğunu 
görüyoruz. Şimdi bir adım daha ile-
ri giderek halkımıza ödedikleri harç-
larla neleri mümkün kıldıklarını 
gösteriyoruz. Neden harç ödendi-
ği konusundan sonra şimdi ne için 
harç ödendiği konusuna odaklan-
dık. Burada kişisel menfaatin çok 
daha fazlası söz konusu. Özellikle 

kriz durumlarında ortaya çıktığı üze-
re söz konusu olan toplumsal bir kat-
ma değer. GIS’ın görevi bunu gerçek-
leştirmek. Nihayetinde olay almak ve 
geri vermek. Federal hükümet film-
leri teşvik ederek, eyaletler değişik 
şekillerde ve ORF çok çeşitli hizmet-
leriyle mükelleflere çok şey geri veri-
yor. Bizler arada köprü vazifesi gören 
hizmet merkeziyiz”

 Ortak mülk olarak 
kamusal değer

30 Mart 2020 tarihinde kampan-
yanın başlamasıyla münferit  tek 
cümlelik söylemler internet say-
fasında tanıtılmaya başlanacak. 
“Avusturya’nın salonlarına kültürü 
getiriyorum” söylemi sayılarla açık-
lanacak, “Son dakika haberlerine 
her an hazırım” söyleminin ORF’nin 
radyo ve televizyon kanallarında na-
sıl yansıma bulduğu gösterilecek.  
Kısacası mükellefler, hangi (katma) 
değerin oluşumuna imkan sağladık-
larını görecekler. Şu ana kadar rad-
yo-televizyon harçlarını ödemeyen-
ler için ise, bunların gerekliliği göz 
önüne serilecek.

GIS (Gebühren Info 
Service Gmbh) hakkında 

bilgi:

Kısa adı GIS olan Gebühren Info 
Service Gmbh, radyo-televizyon 
harçlarının toplanarak ORF’ye ak-

tarılması görevini yerine getiriyor. 
Bunu yaparken modern bir hiz-
met şirketi olarak GIS, mali işlem-
lerin ötesinde bilgi merkezi olarak 
hareket ediyor ve harç muafiyetle-
ri ile sosyal sorumluluğunu da yeri-
ne getiriyor. GIS yılda tüm kanallar 
üzerinden 22 milyon kişi ile iletişim 
kuruyor. Bunların 800.000 adedi te-
lefon merkezi üzerinden gerçekle-
şiyor. GIS’in güncel katılımcı sayısı 
3,66 milyon kişi (3,36 milyon mükel-
lef ve 300.000 kişi muaf). 2019 yılın-
daki işlem hacmi 931 milyon Euro 
(radyo-televizyon harçları, resimler 
ve ücretler) olarak gerçekleşti.

931 Milyon GIS Harcı Avusturya’da 
şu kurumlara ödeniyor:
– ORF: 612 Milyon Euro program üc-
reti
– Federasyon: 139,8 Milyon Euro 
radyo-televizyon harcı, sanat teşvi-
ki, vergiler
– Eyaletler: 148,2 Milyon Euro 
Avusturya eyaletlerine katkı olarak 
ödeniyor
Müdürler: Dr. Harald Kräuter ve 
Mag. Christian Kerschbaumsteiner

"Bağımsız haberciliğe 
önem veriyorum"

GIS, 2019 yılı Aralık 
ayından bu yana 

hazırlamakta olduğu 
ve Covid-19 kaynaklı 

olağanüstü durumla da-
ha çok önem kazanan 
reklam kampanyasını 
başlatıyor. Artık söz iz-
leyici ve dinleyicilerde. 

Bunlar, radyo-televizyon 
harçlarının sağladığı ve 
bilhassa son günlerde 
Koronavirüs salgınıyla 
ön plana çıkan, kişisel 

ve toplumsal kat-
ma değere işaret edi-
yor. Kısa adı GIS olan 
Gebühren Info Service 
Gmbh, radyo-televi-
zyon harçlarının to-

planarak ORF’ye 
aktarılması görevini yer-

ine getiriyor. GIS, mu-
halif bazı kişilerin öne 
sürdüklerinin aksine, 

toplumda iyi bir imaja 
sahip.

Gün Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 24 Nisan 2020 Cuma 04:11 05:41 12:58 16:51 20:05 21:25
2 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:09 05:39 12:58 16:52 20:06 21:26
3 26 Nisan 2020 Pazar 04:07 05:37 12:57 16:52 20:08 21:28
4 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:05 05:35 12:57 16:53 20:09 21:29
5 28 Nisan 2020 Salı 04:04 05:34 12:57 16:53 20:10 21:30
6 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:02 05:32 12:57 16:54 20:12 21:32
7 30 Nisan 2020 Perşembe 04:00 05:30 12:57 16:55 20:13 21:33
8 01 Mayıs 2020 Cuma 03:59 05:29 12:57 16:55 20:15 21:35
9 02 Mayıs 2020 Cumartesi 03:57 05:27 12:57 16:56 20:16 21:36
10 03 Mayıs 2020 Pazar 03:55 05:25 12:56 16:56 20:18 21:38
11 04 Mayıs 2020 Pazartesi 03:54 05:24 12:56 16:57 20:19 21:39
12 05 Mayıs 2020 Salı 03:52 05:22 12:56 16:57 20:20 21:40
13 06 Mayıs 2020 Çarşamba 03:51 05:21 12:56 16:58 20:22 21:42
14 07 Mayıs 2020 Perşembe 03:49 05:19 12:56 16:58 20:23 21:43
15 08 Mayıs 2020 Cuma 03:48 05:18 12:56 16:59 20:25 21:45
16 09 Mayıs 2020 Cumartesi 03:46 05:16 12:56 16:59 20:26 21:46
17 10 Mayıs 2020 Pazar 03:45 05:15 12:56 17:00 20:27 21:47
18 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:43 05:13 12:56 17:00 20:29 21:49
19 12 Mayıs 2020 Salı 03:42 05:12 12:56 17:01 20:30 21:50
20 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:41 05:11 12:56 17:01 20:31 21:51
21 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:39 05:09 12:56 17:02 20:33 21:53
22 15 Mayıs 2020 Cuma 03:38 05:08 12:56 17:02 20:34 21:54
23 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:37 05:07 12:56 17:03 20:35 21:55
24 17 Mayıs 2020 Pazar 03:35 05:05 12:56 17:03 20:37 21:57
25 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:34 05:04 12:56 17:04 20:38 21:58
26 19 Mayıs 2020 Salı 03:33 05:03 12:56 17:04 20:39 21:59
27 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:32 05:02 12:56 17:05 20:40 22:00
28 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:31 05:01 12:56 17:05 20:42 22:02
29 22 Mayıs 2020 Cuma 03:30 05:00 12:56 17:06 20:43 22:03
30 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:29 04:59 12:56 17:06 20:44 22:04

Kadir Gecesi: 19 Mayıs 2020 Salı  |  Ramazan Bayramı 1. günü: 24 Mayıs 2020
Viyana Bayram Namazı Saati: 05:45

VİYANA VE ÇEVRESİ
2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

* Diyanetin verileri kullanılmıştır.
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Vorarlberg’de üretilen üs-
tün kaliteli maskelerin 
test edildiğini belirten 

Schramböck, Vorarlberg eyalet 
yönetimiyle irtibatta oldukları-
nı ve her eyalette terzilere ihtiyaç 
duyulduğunu kaydetti.

Schramböck’e göre ilk adımda 
günde 100 bin adet FFP filtre-
li maske üretilecek. Yeterli terzi-
lerin olması durumunda günde 

500 bine yakın maskenin üretile-
ceği aktarıldı.

Hedef; Ayda 12 milyon üretim

Hedeflerinin 4 haftada 12 milyon 
maske üretimi olduğunu belirten 
Schramböck, FFP tipi filtreli mas-
kelerde yüzde 95 virüs filtresi ol-
duğunu açıkladı.

Viyana Belediyesi, yayın-
ladığı basın açıklama-
sında bir çok ebeveynin 

merak ettiği konularda “destek” 
kararını aldığını bildirdi.

Kreşlerdeki yemek ücreti
Koronavirüs krizi sürecinde 
ebeveynleri destekleme kara-
rı alan Viyana Belediyesi, Mart 
ayı için toplamda 4,5 milyon av-
ronun ayrıldığını açıkladı. Buna 
göre ailelerin kreşlere aylık öde-
diği yemek ücretini çocuk ba-
şına 68,23 avro olarak Viyana 
Belediyesi tarafından karşıla-
nacak.

HORT ÜCRETİ

Viyana Belediyesi, özellikle bir 
çok ebeveynin merak ettiği “ba-
kım ücreti” olan HORT ödeme-
sini de Mart ayı için üstlene-
cek. Mart ayı için çocuk başına 
176,73 avro Viyana Belediyesi 
tarafından ödenecek. Bu destek 
için toplamda 2 milyon avronun 
ayrıldığı açıklandı.

Viyana Belediyesi, söz konusu 
yardımlar için gerekli formları 
kreş ve okul kurumlarına, onlar 
da bu formları velilere iletecek.

Avusturya 
hükümeti, 

maske üretimi 
için terzi arıyor

Viyana 
Belediyesi’nden 

önemli karar
Avusturya Dijitalleşme ve İş Yeri Bakanı 

Margarete Schramböck, çok sayıda maske 
üretimi için terzilere ihtiyaç duyulduğunu 

açıkladı.

Viyana Belediyesinden ailelere maddi 
destek.

Çin'de ortaya çıkan ve tün dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid 19) salgını can almaya devam eder-
ken aşı ve ilaç denemeleri de devam ediyor. ABD'de dünyanın ilk corona virüsü aşısı üzerinde denen kadın 43 

yaşındaki Jennifer Haller, yaşadıklarını anlattı. Dünyada ilk corona virüsü aşısı yapılan insan olan 43 yaşındaki 
Jennifer Haller, aşı yapıldıktan sonra ateşinin çıktığını ve kolunun ağrıdığını belirtti.

Corona virüsünde kaynak-
lanan ölümlerin sayısı 7 
bini geçerken bugün sal-

gın hastalıkla mücadelede flaş 
bir gelişme yaşandı… Onaylanan 
toplam vaka sayısı 182.561'e çı-
karken corona virüsüne bağlı 
ölüm sayısı da 7.165'e çıktı.

Y a ş a n a n l a r ı n  a r d ı n d a n 
ABD'nin Seattle kentindeki 
Kaiser Permanente Washington 
Araştırma Enstitüsü'nde corona 
virüsü aşısı için ilk deneme ya-
pıldı.

ABD'DE İLK CORONA 
VİRÜSÜ AŞISI 

GÖNÜLLÜLERE 
YAPILDI

COVID-19 kod adıyla bilinen co-
rona virüsünün aşısı için ya-

pılan ilk denemelerde bugün 
ABD'de ilk corona virüsü aşı-
sı gönüllülere yapıldı. Salgınla 
mücadele için kritik bir eşik ola-
rak tanımlanırken araştırmayı 
yürüten Dr. Lisa Jackson, "Biz 

şimdi corona virüsü takımıyız. 
Bu acil durumda herkes elinden 
geleni yapmak istiyor" dedi.
İlk aşıyı olan kişi ise ufak bir tek-
noloji şirketinde çalışan Jennifer 
Haller isimli Seattlelı… 43 ya-

şındaki Haller, "Hepimiz çaresiz 
hissediyoruz ve bu aşı süreci bi-
zim bir şeyler yapabilmemiz için 
harika bir fırsat. İki çocuğum var 
ve onlarda yaptıklarımı bayağı 
havalı buluyor" dedi.

İLK İKİ GÜNE DİKKAT 
ÇEKTİ

Aşı yapıldıktan sonra yaşadık-
larına da değinen Haller ilk gün 
ateşinin bir miktar yükselmesi ve 
ikinci gün kolunda meydana ge-
len ağrı dışında hiçbir şikayet ya-
şamadığının altını çizdi.

Koronavirüse karşı aşının bu-
lunacağına dair güveninin tam 
olduğunu belirten Haller diğer 
bilimsel araştırmalara da insan-
ların gönüllü olarak yardım et-
meleri çağrısında bulundu.

Dünyada ilk kez corona virüs aşısı 
olan kadından flaş açıklama! 
"Önce ateşim çıktı..."
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Bilim insanları, bir ilk olarak dünyayı kasıp kavuran koronavirüs  
salgınına ilişkin geçtiğimiz hafta gen dizilimini tamamen çözmeyi 

başardığını duyurdu.

Salgının genetik özellik-
leri ile ilgili bir açıklama 
da İngiliz genetik bilimci 

Peter Forster’den geldi. Forster, 
dünya genelinden elde edilen 
160 koronavirüs genetik şifresi-
nin incelendiği ve A tipi korona-
virüsün ABD ve Avustralya´daki 
hastalarda görüldüğü açıkladı.

İngiliz genetik bilimci Peter 
Forster’ın ABD’li Ulusal Bilim 
Akademisi (PNAS) yayınlanan 
araştırmasında koronavirü-
sün gen haritası hakkında çar-
pıcı açıklamalarda bulundu. 

Çin medyasının haberine göre, 
Genetik bilimci Peter Foster, A 
tipi virüsün, koronavirüsün ata-
sı sayılan ve yarasalardan gelen 
bir virüs olduğunu tespit ettik-
lerini kaydetti. Foster’in A tipi 
koronavirüse ABD´de rastlandı-
ğını ve Çin´de görülen koronavi-
rüsün ise mutasyona uğrayan B 
tipi olduğunu ileri sürdü.

KORONAVİRÜSÜN ATASI 
ABD

Genetik bilimci Peter Forster´ın 
açıklamalarına dayandırılan 

haberde, dünya genelinden el-
de edilen 160 koronavirüs gene-
tik şifresinin incelendiği, virü-
sün atası sayılan ve yarasalarda 
görülen A tipi koronavirüsün 
ABD ve Avustralya´daki has-
talarda görüldüğü ifade edil-
di. Çin´in Vuhan kentinde gö-
rülen vakalarda ise mutasyona 
uğramış B tipi virüs olduğu ile-
ri sürüldü. Diğer bir koronavi-
rüs mutasyonu olan C tipi vi-
rüse ise Avrupa´da rastlandığı 
ifade edildi.

Genetik bilimciden koronavirüs 
açıklaması: Virüsün atası ABD

Avusturya’da Ischgl ka-
yak merkezi  v i rüsün 
kaynağı oldu. Kayak ta-

tilini Avusturya’da geçiren irçok 
Almanya, Norveç, Danimarka ve 
İsveç vatandaşı ülkelerine bura-
dan virüs taşıdı. Avusturya’nın 
Der Standard gazetesinin habe-
rine göre kayak merkezinde ça-
lışan bir barmen enfekte bir ko-
ronavirüs hastasıydı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte 
olanların sayısının açıklandığı 
geçen hafta sonuna kadar hiz-
met vermeye devam etti. Kayak 
merkezini kapatmayan ve ilk en-
fekte durumu ile yetkilileri bil-
gilendirmeyen çalışanlara so-

ruşturma açılacağı belirtildi.
Der Standard gazetesi, otel ve 
teleferik sahiplerinin kayak 

merkezindeki insanların sağlı-
ğının tehlike altında olmasına 
rağmen, elde edecekleri kazan-

cı kaçırmak istemediklerini kay-
detti.

Avusturya’daki kayak merkezi 
tüm Avrupa’ya virüs yaydı

Avrupa'nın dört bir yanından Avusturya'nın Ischgl kayak merkezine giden 
turistlerin, ülkelerine koronavirüs taşıdıkları belirtiliyor. İlk koronaviürs 

hastalarını yetkililere bildirmeyen kayak merkezine soruşturma açılacak.

ADVERTORIAL/ILAN
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A vitamini desteğinin muh-
telif enfeksiyöz hastalık-
lardan (kızamık, ishalle 

sonuçlanan enfeksiyonlar, kı-
zamıkla ilintili zatürre, HIV, sıt-
ma) korunmada, bu hastalıklara 
ilişkin morbidite ve mortaliteyi 
azaltmada etkin olduğuna dair 
birçok yayın mevcuttur, "anti-in-

fektif" olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca virüs nedenli bronşit geli-
şen bireylerde de, genel olarak A 
vitamini yetersizliği belirtilmiş-
tir. Bu nedenle, henüz paylaşı-
lan makalelerde de koronavirüs 
tedavisinde, akciğer enfeksiyo-
nun önlenmesi için A vitamini 
desteği olası tedavi seçeneği ola-

rak gösterilmiş, koruyucu etkisi-
nin de olacağının altı çizilmiştir. 
Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, 
süt, yumurta sarısı, kuru kayısı, 
tereyağ A vitamini içeriği yük-
sek besinler arasında yer almak-
tadır. Günde 4 orta boy kuru ka-
yısı tüketiminin, sağlıklı yetişkin 
bireylerde neredeyse A vitamini 

Corona virüse karşı bağışıklığı 
güçlendiren beslenme önerileri…

gereksinimin tamamını karşıla-
yacağı bilinmektedir.

KORONAVİRÜSTEN 
KORUNMADA EN 
TEMEL SEÇİM...

B2 vitamini, tüm hücrelerdeki 
enerji metabolizmasında rol al-
makta ve yaşlı bireylerde yeter-
sizliğinin yaygın olduğu ifade 
edilmektedir. B3 vitamini için 
ise, solunum sıkıntısı nedeni ile 
uzun süre ventilatöre bağlı ya-
şamını sürdürmek zorunda olan 
bireylerde anti ınflamatuar etki 
sağladığı saptanmıştır. B6 vita-
mini, protein metabolizması için 
gereklidir ve hücre dokularında 
100'den fazla reaksiyonda görev 
almaktadır. Tüm bu nedenler ile, 
B grubu vitaminler koronavirüs-
ten korunmada en temel seçim 
olarak gösterilebilmektedir. B2 
vitamini için et, süt, yoğurt, özel-
likle yoğurdun yeşilimtırak suyu 
B2'den zengindir, süzme yoğurt 

tüketildiğinde bu vitamin kay-
bedilecektir. B3 için kurubak-
lagiller, bulgur, et, B6 için ise 
hayvansal kaynaklı besinler te-
mel kaynak olarak belirtilmek-
tedir. Haftada iki kez kırmızı et 
tüketiminin sağlanmasının ya-
nısıra, bitkisel kaynaklı prote-
in olarak tanımlanan kurubak-
lagiller mutlaka haftada 3-4 kez 
sofralarımızda yer almalıdır. 
Kurubaklagiller, sadece vita-
min kaynağı değil, aynı zaman-
da iyi bir posa kaynağıdırlar. Bu 
özellikleri ile bağırsak sağlığını 
koruyucu, kan şekeri düzeyleri-
ni dengeleyici birçok olumlu et-
kiye de sahiptirler.

C vitamini, antihistaminik ajan 
olarak işlev gösterebilmekte, 
burun akıntısı, hapşırma, si-
nüslerde şişme gibi grip semp-
tomlarında rahatlama sağladığı 
bilinmektedir. Üst solunum yo-
lu enfeksiyonlarını azaltıcı etki-
si ifade edilerek, koronavirüse 
karşı koruyucu etki sağlayaca-
ğı nettir. Taze sebze ve meyveler 
temel kaynağıdır, meyveler için-
de en yüksek C vitamini içeriği-
ne sahip portakal, sebzeler için 
ise taze biber, maydanoz göste-
rilmektedir. Günde 2 orta boy 
portakal, 1 mandalina veya 1 or-
ta boy portakal, mandalina ve 1 
kase yeşil salata tüketimi gün-
lük C vitamini gereksinimizi 
karşılayacak miktarlardır.

VÜCUDUN EN GÜÇLÜ 
KORUYUCU VİTAMİNİ...

E vitamini, en güçlü antioksi-
dan, yani vücudun en güçlü 
koruyucu vitamini olarak ta-
nımlanmaktadır. Ek olarak ye-
tersizlik durumunda, enfeksi-
yonlara yatkınlığın arttığına da 
dikkat çekilmektedir. Bitkisel 
kaynaklı yağlar ve yağlı tohum-
lar (özellikle badem) temel kay-
nağıdır. Yağlı tohumlar özellik-
le çiğ olarak tüketildiklerinde, 
antioksidan içerikleri daha yük-
sek hala gelmektedirler ve faz-
la tuz alımı da önlenmektedir. 
Çinko, bağışıklık sistemi hüc-
relerinin gelişimi ve korunması 
için yaşamsal öneme sahip bir 
mineraldir, bilinmektedir ki ye-
tersizliği enfeksiyon hastalıkla-
ra karşı yatkınlığı artırmakta-
dır. Ayrıca çinko desteğinin üst 
solunum yolu enfeksiyon ris-

kini azaltarak, kızamık virüsü 
ile ilgili morbidite ve mortalite-
yi azalttığı da net olarak bildi-
rilmiştir. Kırmızı et iyi bi çinko 
kaynağıdır, bunun yanı sıra tam 
taneli tahıllarda çinko kaynağı 
olarak gösterilmektedir.

Demir yetersizliği, özellikle tek-
rarlayan akut solunum yolu en-
feksiyonları için risk etmeni ola-
rak ifade edilmektedir. Temel 
kaynağı kırmızı ettir, uygun pi-
şirme yöntemleri ile (haşlama, 
kendi yağında pişirme) haftada 
2-3 kez tüketimi sağlanmalıdır. 
Özellikle üzüm pekmezi de de-
mir içeriği zengin besinlerimiz-
dendir. Unutulmamalıdır ki, vi-
tamin/mineral gereksinimin 
karşılanmasında temel kaynak 
besinlerdir, ancak özel durum-
larda, riskli gruplarda artan ge-
reksinim için dışardan suple-
man desteği olarak alınması 
önerilmektedir. Kontrolsüz des-
tek potansiyel bir risk etmeni-
dir.

SU TÜKETİMİNE ÖZEN 
GÖSTERMEK SON 

DERECE ÖNEMLİDİR

Yeterli ve dengeli beslenme 
planları ile, gereksinimiz olan 
vitamin/mineralin sağlanması-
nın yanı sıra atlanmaması gere-
ken diğer noktalar; yeterli sıvı 
tüketiminin sağlanması (gün-
de 1.5-2 litre). Çay ve kahveyi sı-
vı olarak tanımlamaksızın, su 
tüketimine özen göstermek son 
derece önemlidir, enfeksiyon 
durumlarında ortaya çıkan te-
mel bulgulardan biri dehidra-
tasyondur ve bunu en iyi yerine 
koyacak sudur. Özellikle bazı 
bitki çaylarının aşırı tüketimi, 
diüretik etki gösterebilmekte-
dir. Bu dönemde bilinçsiz bitki 
çayı tüketiminden uzak durul-
malıdır. Ayrıca şeker, karbon-
hidrat (hamur işleri), tuz (ha-
zır soslar, cips, patlamış mısır, 
konserve besinler) içeriği yük-
sek besinlerden kaçınılmasının 
gerekliliği de önemli diğer nok-
talardır. Vücut ağırlığında artı-
şa neden olmaları, artan hasta-
lık riski ile ilişkili olmalarının 
yanı sıra, bağışıklık sistemi-
ni de olumsuz etkilemeleri aşi-
kardır.

Ayrıca bu dönemde çocukları-

mızın da yeterli ve dengeli bes-
lenme planları çerçevesinde 
büyüme ve gelişmelerini des-
teklemek de atlanmaması ge-
reken konulardandır. Vücutta 
% 100 kullanılan protein kay-
nağı olması ve demir içeriği-
nin de yüksek olması nedeni ile 
her gün/gün aşırı yumurta tü-
ketmelerini sağlamak, süt tüke-
timlerini (günde 2 su bardağı) 
desteklemek, ana öğünlerinde 
mutlaka yoğurda yer vermek, 
kırmızı eti mümkün olduğu ka-
dar sık tüketmelerini sağlamak 
ancak bunu bitkisel kaynak-
lı proteinler olarak tanımlanan 
kurubaklagiller ile dengelemek, 
sebzeye karşı iştahsızlık, istek-
sizlik yaşayanlarda alternatif 
tarifler sunabilmek, meyve su-
yu yerine meyvenin kendisine 
yönlendirmek son derece önem-
lidir. Salgın süreci devam eder-
ken, büyüme ve gelişmeleri için 
de kritik evre oldukları unutul-
mamalı, atlanmamalıdır. Anne 
baba desteği ile besin hazırla-
ma, pişirme sürecine katkı sağ-
lamaları da tüketimlerini teşvik 
etmenin yanı sıra, bu dönemde 
etkin bir aktivite olacak, ruhsal 
sağlıklarını destekleyecek, mo-
tor becerilerini geliştirecektir.

Tüm bunların yanı sıra, en üst 
düzeyde sosyal izolasyon nede-
ni ile marketlerden satın alına-
cak besinlerin raf ömrü uzun ve 
dayanıklı olmasına özen gös-
termek son derece önemlidir. 
Sebzelerin raf ömrünü uzat-
mak için yıkanmadan ve doğra-
madan saklamak gerekmekte-
dir. Kuru meyve ve sebze tercihi 
hem raf ömürlerinin uzun olma-
sı, hem de yüksek posa ve mi-
neral kaynağı olmaları nedeni 
ile daha uygun seçenekler hali-
ne gelmektedir. Kurubaklagiller 
için ise, yüksek tuz içeriğine sa-
hip olmaları nedeni ile konser-
veler yerine paketli ürünlerin 
seçimi daha uygun olacaktır. 
Yine toplumsal bilincin farkın-
dalığını sağlamak, ihtiyacımız-
dan fazlasını almamak ve ev-
de besin atıklarını da önlemek 
ileriye dönük alınması gereken 
temel önlemlerdendir. Ayrıca 
olası bulaşma riski nedeni ile, 
mümkün olduğu kadar açıkta, 
ambalajsız satılan besinlerden 
uzak durmakta koruyucu ön-
lemler arasında yer almalıdır.

Corona virüse karşı kişisel ve toplumsal korunmada hijyen esaslarıyla 
izolasyonun ve gerekirse karantinanın elzemliği tartışılmaz gerçek-
lerdir. Ancak salgın sürecinin yönetiminde beslenme ve diyet strate-
jilerinin de bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, bireysel direncin 
artırılmasındaki etkinliği tartışılmazdır. Bu noktada, özellikle yeterli 
ve dengeli beslenme çerçevesinde, besin çeşitliliği sağlanarak, birey-
lerin gereksinimleri olan vitamin ve mineralleri almalarının önemi 
vurgulanmalıdır. Son dönemde Covid-19 ve beslenme ilişkisini değer-
lendiren yayınlarda vitaminlerin önemi vurgulanıyor. Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi (SBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert, corona 
virüse karşı bağışıklığı güçlendiren beslenme önerilerini sıraladı…
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