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Karl Nehammer

Innenminister Karl Nehammer
 und Häusliche Gewalt:

„Gewalt passiert oft 
hinter verschlossenen 

Türen. Bitte schauen 
und hören Sie nicht 
weg. Immer wieder 

sind Kinder betroffen, 
als Opfer oder stille 

Zeugen. Mit dieser 
Kampagne schützen 

wir die Schwächsten, 
denn Gewalt ist keine 

Privatsache.“
Seite/Sayfa 22-23
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Corona virüsünün yayılma mer-
kezlerinden Ischgl tatil merke-
zinde konaklayanlar virüs kap-
tığı gerekçesiyle dava açıyor. 5 
bin kişinin davaya müdahil ol-
du. Tirol Valisi Günther Platter 
ise, “Bugün bildiklerimize ba-
karsak,  yapılan eleştiri le -
ri kabul ediyorum. Ancak tüm 
kararlar bölgesel ve federal uz-
manlarla birlikte, tüm vicda-
nımızla, o dönemde sahip ol-
duğumuz bilgilere göre alındı” 
diye konuştu.

Sloganı, “Rahatla. Eğer yapabi-
lirsen…” olan Ischgl, 239 km’lik 
pistleriyle Avusturya Alpleri’nin 
kayak başkenti konumunda. 
Eşsiz manzarası bulunan ta-
til beldesi, Elton John gibi dün-
yaca ünlü isimlerin konserleri-
ne de ev sahipliği yaptı. Ancak 

Ischgl’in son günlerde kötü bir 
şöhreti var: Avrupa’da corona 
virüsünün yayılma merkezlerin-
den biri olması.

‘5 BİN KİŞİ DAVA İÇİN 
BAŞVURDU’

Alman turist Ludger Görg de vi-
rüsü Ischgl’de kapanlardan bi-
ri. “Açgözlülük, cehalet ve kibir 
beni hasta etti” ifadelerini kul-
lanan Görg, Tirol Eyaleti’ne da-
va açmaya hazırlanan binlerce 
tatilciden biri.

Financial Times’ta yer alan 
habere göre; dava dosyasını, 
Avusturya Tüketiciyi Koruma 
Derneği (VSV) Başkanı Peter 
Kolba düzenleniyor. Kolba, 
“Yerel makamları, insanları çok 
geç uyarmak ve otellerle barla-

rı ekonomik sebeplerle iş işten 
geçene kadar kapatmamakla 
suçluyoruz. En az 5 bin kişi bu 
davaya dahil olmak için başvur-
du” dedi.

İZLANDA 5 MART’TA 
UYARDI

Ischgl ile ilgili ilk şüpheler 5 
Mart gibi erken bir tarihte orta-
ya çıktı. İzlanda, buradan dö-
nen 15 kayakçıda virüse rastlan-
dığını açıklayarak bu kasabayı 
‘yüksek riskli bölge’ olarak be-
lirledi. Ancak bu uyarı göz ar-
dı edildi. 7 Mart’ta ise Kitzloch 
isimli barda çalışan birinin 
testi pozitif çıktı. O dönemde 
Ischgl’de tatil yapanlar, barla-
rın ve restoranların hiçbir ön-
lem alınmadan tıklım tıklım 
dolduğunu söylüyor.

Tirol Eyaleti, 13 Mart’ta bölgeyi 
kapattı. Ancak turistlere hiçbir 
test uygulamadan ve karantina-
da bekletmeden ülkelerine geri 
gönderdi.

Tirol Valisi Günther Platter ise, 

“Bugün bildiklerimize bakar-
sak, yapılan eleştirileri kabul 
ediyorum. Ancak tüm kararlar 
bölgesel ve federal uzmanlar-
la birlikte, tüm vicdanımızla, 
o dönemde sahip olduğumuz 
bilgilere göre alındı” sözleriy-
le eyaletin kararlarını savundu. 
Ischgl davası, gelecekte açıla-
caklar için örnek olabilir.

ÇİN HÜKÜMETİ’NE DE 
DAVA AÇILMIŞTI

Corona virüsü, yeni bir da-
va dalgasını tetikleyecek gibi 
görünüyor. Bu ay başında da 
ABD’nin Missouri Eyaleti, virü-
sün yayılmasını önlemek için 
yeterli tedbir almadığı gerek-
çesiyle Çin Hükümeti’ne dava 
açmıştı. Eyalet Başsavcısı Eric 
Schmitt, Missouri sakinlerinin 
virüs salgını nedeniyle on mil-
yarlarca dolarlık ekonomik za-
rara uğradığını söyledi. Ayrıca 
üç New York’lu da Dünya Sağlık 
Örgütü’ne, corona virüsü sal-
gınının ciddiyetini örtmek için 
Çin ile iş birliği yaptıkları gerek-
çesiyle benzer bir dava açtı.

Avusturya’da yerel yönetime 
Korona virüsü davası

Vİ YA N A  –  Av u s t u r y a 
Başbakanlığın bildiri-
sine göre, Almanya ve 

Avusturya arasındaki kapalı sı-
nırlar 15 Haziran’da tamamen ye-

niden açılacak. Cuma gününden 
itibaren sadece rastgele kontrol-
ler yapılacak.

Başbakan Sebastian Kurz Salı 

günü Alman Başbakanı Angela 
Merkel ile, İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer ise Alman mevki-
daşı Horst Seehofer ile görüştü. 

Almanya hükümeti gelecek top-
lantıda sonraki adımları görüşe-
ceğini açıkladı. (yenivatan.at)

Avusturya – 
Almanya sınırı 

15 Haziran’da 
açılıyor

İnşaat işleri 
başladı!

Almanya ve Avusturya arasındaki koro-
navirüs pandemisi nedeniyle kapatılan 

sınırlar 15 Haziran'da açılacak.

Avusturya Tüketiciyi Koruma Derneği 
corona virüsü önlemlerini geç aldı-
ğı, barları ve restoranları zamanında 
kapatmadığı gerekçesiyle yerel hüküme-
te dava açmaya hazırlanıyor.Viyana - Avusturya´da ha-

yat çok hızlı  başladı. 
Sokaklar cıvıl cıvıl ve en 

çok dikkat çeken inşaat işçileri. 
Avusturya'da inşaat sektörü iki 
ay önce çökme noktasına gelmiş-
ti. Sadece inşaat değil - kahve ve 
restorantlar yavaş yavaş kendine 
gelmeye çalışıyor.

Cafe Landmann gibi bir önemli 
restorant 15 Mayısta oldukça boş-
tu. Cafe Zentral ise tamamen ka-
palıydı.

En çok işleyen ise 1. Viyana'da 
Zum schwarzen Kameel idi. Orasa 
isi oldukça abartılıydı.
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VİYANA – Avusturya 
Başbakan Yardımcısı 
Werner Kogler bugün 

yaptığı basın açıklamasında, 
sağlık kriziyle iyi başa çıkıl-
dığını ancak ekonomik krizin 
Avusturya’yı uzun süre meş-
gul edeceğini vurguladı.

Şirketler için sabit bir mali-
yet sübvansiyonu olacağı-
nı duyuran Kogler, satış kay-
bı ne kadar büyük olursa hibe 
desteğinin de o kadar yüksek 
olacağını kaydetti. Kogler bu 
paket ile hükümetin krizdeki 
şirketlere yardım etmek istedi-
ğini vurguladı.

Başvuru 20 Mayıs’tan 
itibaren yapılabilecek

Satışlardaki düşüşe göre süb-
vansiyonların kademelendiri-
leceği kaydedilirken, şirketle-
rin sabit maliyetlerin %75’ine 

kadar başvurabileceği açık-
landı.

Maliye Bakanı Blümel ise ko-
nuya ilişkin ‘’20 Mayıs’tan iti-
baren hibe için başvurabilinir, 
10 gün içinde paranın 3’de bi-
rinin 10 gün içinde gelmesi ge-
rekir’’ açıklamasında bulun-
du.

“Kira, faiz, sigorta primleri 
ve bozulmuş ürünler gibi sa-
bit maliyetler hibenin bir par-
çasıdır.” diyen Blümel’e göre, 
şirketler korona kısıtlamaları-
nın Mart ayı ortalarında geti-
rilmesinden sonraki üç ay et-
kilenecek, başvurular ise altı 
ay sonrasına kadar sunula bi-
linecek. Hibeler satışlardaki 
düşüşe göre kademelendirile-
cek. Blümel, bu hibe için bir-
kaç milyar avro ayrılmasını 
bekliyor. (yenivatan.at)

Kogler ve Blümel 
yeni “destek  

paketini” açıkladı

Başbakan Yardımcısı Werner Kogler 
ve Maliye Bakanı Gernot Blümel 

yeni destek paketini açıkladı.

“Sayılar 
yükselirse 

okulları tekrar 
kapatırız”

VİYANA – Avusturya 
Eğitim Bakanı Heinz 
Fassmann, koronavi-

rüs salgınında sayıların yük-
selmesi durumunda okulların 
tekrar kapatılacağını açıkladı.

Virolog Christian Drosten ta-
rafından yapılan araştırma so-
nucunun paylaşılmasının ar-
dından okullar konusunda 
açıklama yapma gereği hisse-
den Eğitim Bakanı Fassmann, 
“Biz gelişmeleri yakından ta-
kip edeceğiz ve etmek zorun-
dayız. Okullarımızın kademeli 

olarak açılmasına yönelik tüm 
önlemler pandeminin olumlu 
gelişimine bağlıdır” açıklama-
sında bulundu.

Araştırma: “Koronavirüs, ço-
cuklarda da yetişkinler kadar 
bulaşıcıdır”

Virolog Christ ian tarafın-
dan yürütülen araştırmaların 
analizlerine göre, koronavi-
rüs pandemisinin çocuklarda 
muhtemelen yetişkinler kadar 
bulaşıcı olduğu saptandı.

Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann 
yaptığı açıklamada okulların tekrar kapatı-

labileceğini açıkladı.
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devamlı düşük f yatlı ürünler &promosyon ürünlerinde geçerli d
eğil. 

tüm  

perdelerde & 
hazır perdelerde  

geçerlidir*
özel siparişlerde  

de geçerlidir.

-25%%
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çarŞaflarda     
geçerlidir*

özel siparişlerde  
de geçerlidir.

-25%%

YeniYeni  şeyler isterşeyler ister  misiniz?misiniz?

23.05.2020’a kadar geçerli 

4999

1999

-60%

*İndirim, listelenen ürün grubundaki tüm eşyalarda; perdelerde, metreyle satışı yapılan perdeler ve hazır perdeler için geçerlidir. Özel siparişlerde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden geçerlidir. 
Sürekli indirim, avantaj ve reklam indirimi olan ürünler bu indirimden faydalanamaz. Ayrıca ücretli hizmetler (örneğin perde dikişi, vb.) ve kuponların satın alınması indirim dışıdır. Diğer kampanyalar 
veya hediye kuponlarıyla birleştirilemez.İndirim kampanya süresi boyunca geçerlidir. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan mevcut siparişler için geçerli değildir. Bonus bildirimleri için 
en fazla % 20 indirim dikkate alınır. KDV dahil tüm fiyatlar aksi belirtilmedikçe tüm fiyatlar önceki satış fiyatlarımızdır. Renk kaymaları, yazım ve basım hataları bulunabilir.  

Aloe Vera yastık 
Aloe vera kaplamalı pamuklu örtü,
İçi elyaf topçuklarla doldurulmuş, 70 x 90 cm (P21014/01)

Temizliği kolay!

QUALITÄT
seit 1953

Yazlık pamuklu battaniye 
Kılıfı ve içi % 100 pamuk
140 x 200 cm 49,99 € yerine yalnızca 24,99 € (I20517/01)

Yatağınız için temiz serinlik!

4999

2499

-50%

2999

1499

-50%

Havlu London
% 100 Pamuk, yaklaşık 50 x 90 cm  
2,99 € yerine yalnızca  1,99 € (P52013)
70 x 130 yalnızca nur 4,99 € (P52014)

299

199

-33%

60°

Uygun Fiyat!

• Cilt dostu-Antialerjik      
• İstediğiniz zaman 
  tekrar doldurulabilir 

QUALITÄT
seit 1953

Pamuk-Saten  
fermuarlı Nevresimler 
% 100 penye, merserize pamuk
140 x 200 cm, 70 x 90 cm (P30524/74)

Harika tasarım!

60°

Temizliği kolay ve nefes alabilen 
QUALITÄT
seit 1953

Koltuk kılıfı    
Mükemmel
% 95 pamuk,% 5 elastik. (M40012)

Ütü gerektirmez!
Aşağıdaki renklerde mevcut:

599
999
-40%
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VİYANA –  JKU sosyoloji profesö-
rü Johann Bacher yaptığı açıkla-

mada, “Krizden önce 44.000 işsiz 
genç vardı. Tahminimiz bu raka-
mın neredeyse 80.000’e çıkacağı 
sonucunu doğuruyor” dedi.

Bacher, Kovid-19 salgınının genç-
leri, işsizlik alanında normal yer-
li halktan neredeyse iki kat da-
ha fazla etkilediğini düşünüyor. 
Profesör krizden önce 65 bin 
gencin NEET grubuna sayıldığı-
nı yani eğitim, iş yada öğrenim-
de olmadıklarını kaydettiklerini 
açıklayarak, bu rakamın 93 bine 
yükseleceğini tahmin ettiğini ifa-
de etti. (yenivatan.at)

Avusturya: 
Koronavirüs 

gençlerde 
işsizliği ikiye 
katlayabilir

Avusturya: Uzun 
zaman sonra 
aktif korona 

vaka sayılarında 
yükseliş

Johannes Kepler 
Üniversitesi Linz 
(JKU) tarafından 
yapılan bir tahmin, 
Korona krizi nede-
niyle genç işsizliğin 
bu yıl neredeyse iki 
katına çıkabileceğini 
ortaya çıkardı.

VİYANA – İçişleri bakan-
lığın verilerine göre son 
24 saatte 68 kişide ko-

ronavirüsü tespit edildi. Aktif 
vaka sayısı ise 8 kişi artarak 
1.445’e yükseldi.

Koronavirüs hastalığından 1 ki-
şi hayatını kaybederken, 59 kişi 
tekrar sağlığına kavuştu.

Öte yandan Avusturya’da bu gü-
ne kadar virüsü yenenlerin sayı-
sı 13.639’a yükseldi.

Avusturya’da bugüne kadar top-
lamda 297.894 kişiye test yapıldı 
ve bunların 15.752’si pozitif ola-
rak kayda geçti.

Aktif vakalarda en çok artışı 32 
hasta ile Viyana ve 9 hasta ile 
Aşağı Avusturya gösterdi.

En çok aktif vaka 579 kişi ile 
Viyana’da bildirilirken, en az 
aktif vakanın ise 13 hasta ile 
Kärnten eyaletinden bildirildi

Eyaletlere göre aktif vaka sayısı:

Kärnten: 13
Burgenland: 56
Vorarlberg: 33
Salzburg: 59
Oberösterreich: 67
Tirol: 139
Niederösterreich: 198
Steriermark: 301
Wien: 579

Öte yandan hastanelerde tedavi 
görenlerin sayısında düşüş de-
vam ederken, bugün için 92’si 
yoğun bakımda olmak üzere 
toplamda 360 kişinin hastane-
de tedavi gördüğü kaydedildi. 

Avusturya genelinde toplam 1.445 aktif vaka 
sayısı bildirilirken, bugüne kadar teyit 

edilen vaka sayısı 15.752 olarak kaydedildi.

Resmileşti: Viyana’da 
Kovid-19 ölümleri 

grip dalgası 
ölümlerinden daha az

VİYANA – MA 23 analizle-
rine göre Viyana’da nor-
malden daha fazla insan 

ölmedi. MA 23 Başkanı Klemens 
Himpele Viyana’da, risk grubu 
olarak tanımlanan ve 64 yaş al-
tı için koronavirüsü yüzünden 
normalden daha fazla insanın 
ölmediğini kaydetti.

Uzmana göre, ölüm en önemli 
kilit figürlerden biri. Himpele, 
”Salgının etkisini okumanın en 
iyi yolu, bir şeyin “gözden ka-

çırılmış” olup olmadığını gör-
mektir. Bununla, teşhis edil-
memiş  korona ölümler i  ve 
“teminat hasarı”, yani hastane 
hizmetlerinin sınırlandırılma-
sından kaynaklanan ölümler 
anlamına gelir. Viyana şimdi-
ye kadar krizden çok iyi geçti.” 
şeklinde açıklamalarda bulun-
du.

Bunu yargılayabilmek için, 
Himpele ve ekibi, kendisinin 
dediği gibi “temiz” bir mortali-

te analizi yaptılar. Himpele, tek 
tek yılların mutlak takvim haf-
tası değerlerini karşılaştırmak, 
birçok potansiyel aykırı olan 
açıklama nedeniyle çok az işe 
yarayacağını vurguladı.

Bu amaçla, incelemeler dal-
galanmalara maruz kalmama-
sı için  MA 23, mutlak sayıları 
önceki yılların aylarıyla karşı-
laştırmakla kalmayıp, “tahmin 
aralıklarına” baktı. Bunun ye-
rine, mevsimsel dalgalanmalar 

dikkate alınarak yılın her haf-
tası için bir dizi beklenen ölüm 
hesaplanabilir.  Bu durumda 
aşırı ölüm tanımlanan sürenin 
maksimum değerinden önemli 
ölçüde yüksek olduğunda ger-
çek ölümlerin üstüne çıkar.

Himpele’ye göre, bu son beş yıl 
içinde Viyana’da 64 yıla kadar 
olan insanlara olmadı. 65 yaş 
grubunda tekrar tekrar görül-
dü. (yenivatan.at)

Güncel rakamlar ele alındığında korona salgınının bir sonucu olarak, Viyana'da şimdiye kadar 
göze çarpan aşırı ölüm olmadığı kaydedildi.
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Der Standard Gazetesi’inde anali-
zin Türkçe tercümesi şöyle: 

Yeşiller Partisinin görmezden gel-
diği bu temel ilkeleri şu başlıklar 
altında sayabiliriz.

Medya Destek Fonları

FPÖ’nün eski önde gelenlerinden 
olan Andreas  Mölzer’in de katı-
lımcısı olduğu ve daha çok eko-
nomi ağırlıklı konuların işlendiği 
derginin Korona sürecinde çıkarı-
lan özel sayısını desteklemek için 
66.000 Euro fon ayrılmış. Ve bu 
yardım, Korona salgını üzerin-
deki komplo teorilerinin şu anda 
yaygın olmasına rağmen yapıla-
bilmiş.Bu, Korona’nın medya için 
özel fonlamasıyla ilgili garip şey-
lerden sadece biri.  Bulvar yayın 
organları milyonlarca dolar dev-
let desteği alırken, kaliteli medya 
olarak değerlendirilen Standart, 
Presse ve Profil gibi basın yayın or-
ganları devlet desteği almadılar. 
İnternet üzerinden yayın yapan 
basın zaten hiç dikkate alınmadı 
bile. Hatırlayalım Yeşiller Partisi 
yıllarca kalite ve medya çeşitliliği-

ni teşvik etmeyi temel ilkeleri ola-
rak açıklayıp, hep savunmuşlardı. 
Temel ilkelerini Yeşiller Korona sü-
recinde neden unuttular dersiniz? 
Sosyal medyadan öğrendiğimize 
göre bunu Yeşiller zamanın azlığı-
na bağlıyorlarmış.

Çevrenin Korunması – 
İklim Antlaşması /Vergi 

reformu

Çevrenin Korunması, Yeşiller 
Partisinin en temel prensibi oldu-
ğunu hepimiz biliyoruz ve kamu-
oyu bu konuda atılacak adımları 
büyük bir merakla bekliyor. Ancak 
görüyoruz ki akut Korona krizi kar-
şısında yıllardır çözüm bekleyen 
İklim Anlaşması geri atılmış, oy-
saki çevreye zararlı düzenlemeler 
mümkün olan en kısa sürede orta-
dan kaldırılması gerekir. Belki de 
Korona virüsünün en büyük nede-
ni, çevreye verilen bunca zarardır. 
Olamaz mı?

Yeşiller Partisi, kendi savundukla-
rı temel konulardan biri olan çev-
renin korunması, düzenlemelerin 
planlanıp uygulanması ve gerekli 

devlet desteğinin alınması için eli-
ne geçen ilk fırsatı değerlendireme-
di. Çalışanların faydalanabileceği 
yıllık ulaşım vergi indirimi de, on-
ların ulaşımı kullanmadığı dönem-
de akıllarına geldi.

Düşen petrol fiyatları, vergi müda-
halelerine gerek kalmadan benzin 
istasyonlarında fiyatların düşmesi-
ni sağladı ve eko-sosyal vergi refor-
mu da bu nedenle ertelendi.

Sanat ve Kültür Bugüne kadar 
Sanat ve Kültür konusunda mes-
leki bir bilgisi olmayan Yeşiller 
Partisinden Ulrike Lunacek, 
Başbakan Sebastian Kurz hükü-
metinde Kültür İşleri Devlet Bakanı 
olarak atanması büyük bir şaşkın-
lığa neden oldu. Bu alanda yeterli 
bilgi ve tecrübeye sahip olmadığın-
dan kültürel alanda saygı kazana-
madı veya hala sanat ve kültür çev-
resinde kabul edilemedi.

FORMEL 1: Olası seyirci-
siz yarışmalar.

 Avusturyalıların çok büyük bir ço-
ğunluğunun konulan katı soka-

ğa çıkma kısıtlamalarının uyar-
ken Yeşiller lideri ve Başbakan 
Yardımcısı  Werner  Kogler,  
Formula-1-Grand-Prix Spielberg 
etkinliklerine itirazı olmayacağını 
birçok kez yaptığı şu şaşkınlık ve-
ren ifadelerle dile getirdi: “Hemen 
itiraz etmek yerine, izleyici olma-
dan yapılamaz mı, diye değerlen-
dirmek gerekir.”

Ekoloji karşıtı daha nasıl oluna-
bilir? Çok sayıda yarış sürücüsü 
tehlikeli bir virüs yayıcı olabilece-
ği gerçeğinin yanı sıra, bu motor 
sporları, havaya yaydıkları zarar-
lı gazlarla havayı kirlettikleri ka-
bul edilir.

 Mülteciler Sorunu-
Yeşiller seslerini çıkar-

madılar.

Yunanistan’ın kaldıramayacağı 
kadar mülteci yükünün bir kesi-
mini ÖVP mülteci kabul etmeyece-
ğiz, diye bir açıklama yaparsa, bu 
açıklama koalisyonun bir maddesi 
haline geliyor. Gerçi Yeşiller bir iki 
noktada isteklerini dile getiriyorlar 
ama kabul ettiremiyorlar.

Dört hafta önce, İç İşleri Bakanı 
Karl Nehammer (ÖVP) , Corona kri-
zi sırasında sağlık sertifikası olma-
yan sığınmacıların sınırdan içeri 
alınmayacağı, belirlenen bir yer-
de durmaları gerektiğini duyurdu. 
Hukukçular, bunun Uluslararası 
İltica Yasasını reddetmekle eşde-
ğer olduğunu savundular. Yeşiller, 
bunun anayasaya aykırı olduğu-
nu düşünseler de, seslerini çıkar-
madılar.

Yeşiller Partisi Nisan 2016’da, kır-
mızı-siyah hükümeti ( ÖVP-FPÖ) 
tarafından “sığınma hakkının kal-
dırılması” konusunda uyarmış ve 
sert bir şekilde uyarmıştı.  Acil du-
rum yönetmeliği”, o tarihte çok sa-
yıda iltica başvurusu nedeniyle 
Cumhuriyet için bir kriz durumu-
nun ortaya çıkması bahane edile-
rek, mültecilerin girişini reddet-
melerini mümkün kılmıştı. Mülteci 
eğer ülkesinde işkence riski altın-
daysa bu uygulamanın dışında tu-
tuldu.

Araştırma Komisyonu: 
Yeşiller, araştırma ko-
misyonunun süresinin 
kısa tutulmasını istiyor 
ve adam kayırmacılığı, 
yolsuzluk gibi konula-

rı Yeşiller görmezden mi 
geliyorlar acaba?

Böyle bir soru, birkaç ay önce-
sine kadar düşünülemezdi bile, 
çünkü Yeşiller parlamentoda yıl-
larca azınlık hakları için müca-
dele etmişlerdi. Yeşiller, iktidara 
gelir gelmez, olayları sağ bakış 
açısıyla yorumlamaya başladı-
lar. Başbakan Yardımcısı Werner 
Kogler, İbiza araştırma komisyo-
nun  “çok uzadığını” “aynı or-
man ve çayırları araştırma ko-
misyonu” olduğuna dair resmi 
görüşü benimsedi.

Muhalefet partileri SPÖ ve Neos  
partileri ÖVP ve Yeşiller hükü-
metinin bu kabul edilmez ic-
raatları karşısında Avusturya 
Anayasa Mahkemesine başvur-
du, bu tutum karşısında koalis-
yon ortakları geri adım attı. Ama 
Yeşiller hala yasal argümanla-
rında haklı olduklarını iddia edi-
yorlar. İnanılır gibi değil.

PARLAMENTARİZM

Yeşiller Partisi kurulduğu gün-
den bugüne kadar hep parla-
mentarizmi savundu. Yönetimde 

bulunan partilerin demokratik 
uygulamalara yönelik kısıtlayı-
cı uygulamalarını sürekli eleş-
tirdiler. Ama şimdi kendileri ay-
nı eleştirilere muhatap oluyorlar.

Şimdiki muhalefet Korona virüs 
yönetimi konusunda iktidar or-
taklarına yeterince şeffaf olma-
dıkları konusunda eleştiriyor-
lar. SPÖ, FPÖ ve Neos muhalefet 
ÖVP-Yeşiller koalisyon hükümet 
ortaklarının Kovid-19 yasa dü-
zenlemelerini oylamadan hemen 
önce görüşlerine sunulduğunu 
ve hemen oylamaya geçildiğini 
belirterek,” “Parlamentoda hiç 
bir muhalefet partisine getirilen 
yasaların ayrıntılı inceleme ve 
eleştirdiğimiz noktaların değiş-
tirilmesi için gerekli zaman ve-
rilmedi. Bir alavere dalavere ile 
kanunları insanları korkutarak 
ve muhalefete sunmadan eğer 
kabul oyu vermezseniz Covid19  
haini olursunuz diye muhalefe-
te baskı yapılıyor,” diye eleştir-
diler.

ÖVP Yeşiller hükümet koalisyon 

ortaklarının parlementoda Grup 
Başkan vekilleri olan ÖVP’li 
August Wöginger ve Yeşiller’den 
Sigrid Maurer de oy verme sıra-
sında tüm yetkileri ellerinde top-
lamışlardı. Muhalefetin getirdiği 
öneriler desteklendi mi? Hayır, 
hiçbirini.

O yl a m a d a  Ye ş i l l e r  P a r t i s i 
Milletvekilleri Hükümetin arka-
sında yerlerini aldılar.  En son 
örnek: Çarşamba günkü genel 
kurul oturumunda muhalefet 
bir video konferansa katıldığı-
nı söyleyen ÖVP lideri Başbakan 
Kurz meclise getirmek istediğin-
de, Yeşiller Partisi milletvekilleri 
ve ÖVP milletvekilleri talebe kar-
şı oy kullandılar.

M u h a l e f e t  m i l l e t v e k i l l e -
ri, Kurz’un Parlamentoya ge-
lip oylamaya katılmamasını, 
Parlamentoya yapılmış bir say-
gısızlık olarak değerlendirdik-
lerini açıkladılar. Yeşiller Partisi 
muhalefet partisi olsaydı, eminiz 
ki onlarda aynı yorumu yaparlar-
dı. Yeşiller nereye koşuyor?

Yeşiller nereye koşuyor? Yılladır muhalefetteyken Yeşiller Partisi'nin 
tabanının en çok okuduğu ve karşılıklı desteklediği 
Der Standard Gazetesi´nde bu hafta yayınlanan 
analizde Yeşiller Partisi eleştirildi.Analizin başında 
şu ifadeler dikkat çekti: "Merkez Sağdaki Avusturya 
Halk Partisinin (ÖVP) koalisyon ortağı olan Yeşiller, 
bazı temel ilkelerini görmezden gelerek, sağa kay-
maya başladılar." 

© BKA
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Avusturya’da üzücü 
rekor: 570 binden fazla 

kişi işsiz
VİYANA – İşsizlik Nisan 

ayında korona krizi ne-
deniyle son derece kes-

kin bir şekilde yükseldi ve yeni 
bir tarihsel zirveye ulaştı. İşsiz 
ve eğitim katılımcı sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre %58,2 
oranında artarak 571.477 kişiye 
yükseldi. Geçen sene Nisan so-
nuna nazaran bu yıl Nisan ayın 
sonunda 210.275 daha fazla ki-
şi işsiz kaldı.

Ç a l ı ş m a  B a k a n ı  C h r i s t i n e 
Aschbacher (ÖVP), “Mevcut ba-
kış açımızdan, 13 Nisan’da top-
lam 588.205 işsiz ve eğitim ka-
tılımcısıyla en yüksek noktaya 
ulaştık. O zamandan bu yana, 
işsizlik rakamlarında eğrinin 
hafifçe düzleştiğini gördük ”de-
di). Nisan ortasındaki zirveye 
kıyasla, işsiz ve eğitim katılım-
cılarının sayısı yaklaşık 19.000 
kişi düştüğü kaydedildi.

En çok artış turizm ve 
inşaat sektöründe gö-

rüldü

Endüstr i lere  bakı ld ığ ında, 
en büyük artış turizmde ar-
tı %148,5 ile görülürken, bunu 
inşaat sektörü % 111,9 ile izle-
di. İnşaat sektörünü, mal üre-
timi (% 66,6), ticaret (% 63,4), 
geçici istihdam (% 59,7) ve sağ-
lık ve sosyal hizmetler (% 56,0) 
takip etmekte olduğu verilen 
bilgiler arasında.

İşsizlikte keskin ar-
tış tüm eyaletlerde ya-

şandı

İşsiz l ikte  Tirol  % 119.2  i le 
en güçlü artışı  gösterirken, 

Salzburg’da % 101.8 oranında 
bir artış kaydedildi. Steiermark 
bu iki eyaleti %100.6 ile ta-
kip ederken, Yukarı Avusturya 
%91.0,  Burgenland %84.3, 
Kärnten  %78.7,  Vor ar lberg 
%78.6, Aşağı Avusturya %69.8 
ile takip etti.  Viyana’da ise 
%56.2’lik bir artış kaydedildi.

Mart ayı sonunda 562.522 kişi iş-
siz olarak kayda geçerken, Nisan 
ayın sonunda bu oran 5,5 puan 
artarak %12,8’e yükseldi. İşsizlik 

tüm yaş gruplarında, tüm sektör-
lerde ve tüm federal eyaletlerde 
keskin bir artış gösterdi.

İşgücü Piyasası Servisi (AMS) 
Pazartesi günü yaptığı açıkla-
mada, Kovid-19 krizinin Mart 
ortasından bu yana “işsizlik-
te aşırı bir artışa” yol açtığını 
söylerken, artışın Nisan ayın-
da yavaşladığını ancak AMS’ye 
kayıtlı olan kişi sayısı hala bir 
önceki yılın seviyesinin olduk-
ça üzerinde olduğu vurguladı.

1,25 milyon işçi için kı-
sa süreli iş talepleri

Öte yandan pazartesi  günü 
açıklandığı üzere AMS, 1 Mayıs 
itibariyle toplamda  kısa sü-
reli  korona çalışmaları  için 
tam 91.460 başvuru onayladı. 
Çalışma Bakanlığı, geçtiğimiz 
Cuma günü, kısa süreli çalışma 
için toplam 104.007 başvuru iş-
lendiğini ve bunun 100.281 için 
yeterli bilgi bulunduğunu açık-
ladı. (yenivatan.at)

Nisan ayında tarihsel rekor ile 571.477 işsiz kaydedildi.
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Danke an 
alle, die jetzt 

arbeiten!

www.lehre-statt-leere.at 
Fragen zur Auswirkung von Corona auf die Lehrausbildung? Lehrlingen, 
Eltern oder Ausbilderinnen und Ausbildern stehen unter 0800 22 00 74 
gebührenfrei qualifi zierte Coaches mit Rat zur Seite. Sie wissen, wie es 
weitergeht und können rasch helfen. Hilfesuchende Lehrlinge und Ausbil-
dungsbetriebe können auch das kostenlose Lehrlings-Coaching-Programm 
„Lehre statt Leere“ in Anspruch nehmen.

Lehre, eine Ausbildung mit Zukunft.
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Sollten Sie Opfer von häuslicher Gewalt 
werden, suchen Sie sich einen sicheren 
Ort in der Wohnung und wählen Sie 133, 
112 oder wenden Sie sich an die 
Frauen-Helpline unter 0800 222 555.

Auch zu Hause gelten die Gesetze!Auch zu Hause gelten die Gesetze!

bmi.gv.at/sicherzuhause #sicherzuhause

Entgeltliche Einschaltung

VİYANA – Avusturya İslam 
Cemaati (IGGÖ), 15 Mayıs 
itibariyle hizmete açıla-

cak camiler için tavsiyelerde bu-
lundu.

Avusturya hükümeti tarafından 
belirlenen sosyal mesafe, hijyen 
gibi tedbirleri ve gereksinimleri 
karşılayan camiler hizmete açı-
labilecek. Bu şartları karşılama-
yan camilerin hizmete açılması 
yasak.

Avusturya  İs lam Cemaat i 
Başkanı Ümit Vural, konu-
ya ilişkin yaptığı açıklama-
da, “Biliyoruz ki haftalarca 
süren kısıtlamalardan son-
ra Müslümanlar özellikle de 
Ramazan’ın oruç ayında cami-
lerine özlem duyuyorlar. Yine 
de bizim için insanların korun-
ması ve sağlığı mutlak önceliği-
mizdir. Bu nedenle camilerimizi 
mümkün olan en yüksek güven-
lik önlemleriyle açmak için çok 
dikkatli ilk adımlar atacağız. “ 
ifadelerini kullandı.

Sabah, öğle ve ikindi 
namazları serbest

15 Mayıs’tan itibaren camilerde 
sadece sabah, öğle ve ikindi na-
mazları gerekli tedbirler eşliğin-
de kılınabilecek. Daha fazla ka-
tılım gösteren akşam, yatsı ve 
cuma ve teravih namazları şu-
an için askıda kalmaya devam 
edecek.

Bayram namazından
feragat 

İslam Cemaati Başkanı Vural, 
teravih namazlarının aileyle ev-
de kılınmasının devam etmesini 
belirtirken, büyük bir üzüntüy-
le bayram namazından da fera-

gat etmek zorunda olunduğunu 
ifade etti.

Avusturyalı Müslümanlar, cami-
ler tamamen açılana kadar sos-
yal ve dini sorumluluklarını ye-
rine getirmeye devam etmek için 
ihtiyatlı davrandıklarını ifade 
eden Vural, ”Önümüzdeki hafta-
larda daha da rahatlamayı ilan 
edeceğimizi ve yakında ibadet 
evlerimizde sınırsız şekilde bir-
likte dua edebileceğimizi umu-

yoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan İslam Cemaati, son 
bir kaç haftanın kısıtlamala-
rından sorumlu olan ve böyle-
ce koronavirüsünün yavaşlatıl-
masında katkıda bulunan tüm 
vatandaşlara teşekkür etti.

Vİ YA N A  –  Ya r ı n d a n 
i t i b a r e n  V i y a n a 
Havalimanında hızl ı 

koronavirüs testi için PCR test 
sisteminin kullanımına başla-
nacak.
 
Avusturya’ya hava yoluyla ge-
len kişiler isteğe bağlı olarak 
190 avro karşılığında testi yap-
tırabilecek. Test sonuçları 3 sa-
at içinde belli olacak.
 
Testi negatif çıkan insanlar 
için 14 günlük karantina zo-
runluluğu olmayacak. Pozitif 
çıkan testler yetkililere bildi-

rilecek ve gerekli önlemler alı-
nacak.

Öte yandan testler sadece uçak 
yolcuları için olmadığı duyuru-
larak, isteğen herkesin yaptıra-
bileceği duyruldu.
 
Havalimanında test yaptırma-
yan kişiler ise 14 günlük ev ka-
rantinasına girmek zorunda.
 
Uygulamanın Mayıs ayı sonuna 
kadar sürmesi bekleniyor.
 (yenivatan.at)

Avusturya’da hangi 
camiler ibadete açılacak?

Viyana Havaalanında 
isteyene PCR testi yapılacak

15 Mayıs itibari ile ibadete açılacak camiler için tavsiye bildirisinde bulunan 
Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) önemli açıklamalarda bulundu.
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AB ‘Avrupa Günü’nde 
geleceğini sorguluyor

beklenmedik bir virüs salgınıyla 
karşı karşıya kaldı.

Birlik kuralları uyarınca sağlık 
sektörü her ülkenin kendi ege-
menliği altında bulunuyor. AB 
genelinde ortak bir sağlık politi-
kası bulunmasa da ülkelerin kriz 
hallerinde “dayanışma ve koordi-
nasyon” içerisinde hareket etme-
si bekleniyor. AB’nin bir nevi yü-
rütme organı olan Komisyonun 
ise bu koordinasyon görevini üst-
lenmesi gerekiyor.

Kovid-19 ise kriz halinde üye ül-
kelerin birlik ruhundan uzak-
laştığına işaret ediyor. Öyle ki, 
pandeminin kıtada yayılmaya 
başlamasının ardından üye ülke-
lerin ulusal çıkarlarını ön plan-
da tutarak ve bencilce birbirle-
rine sınırlarını kapattığı, tıbbi 
malzeme ihracatını yasakladı-
ğı, başka ülkelerin maskelerine 
el koyduğu ve ilk etapta en fazla 
destek duyan ülkelerden biri olan 
İtalya’nın yardım çağrılarına sırt 
döndüğü görülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, verdiği demeçler-
de, İtalya’ya gerekli yardımın sağ-

lanmadığının altını çizerek, ülke-
den birçok kez özür diledi.

Von der Leyen aynı zaman-
da Komisyonun da koordinas-
yon rolünü vakitli ve etkin bir 
şekilde yerine getiremediğini 
“Koronavirüsün etkilerini tam 
kestiremedik, hafife aldık.” ifa-
deleriyle itiraf etti.

AB ekonomik sonuçlara yö-
nelik ortak yol bulamıyor

Diğer taraftan, AB üyesi ülkeler, 

salgının neden olduğu ekonomik 
durgunluktan nasıl çıkılacağı ko-
nusunda ortak bir tutum belirle-
yemezken, birlik içindeki derin 
çatlaklar da dikkati çekiyor.

Avrupa’da Kovid-19 tedbirleri ne-
deniyle ekonomik faaliyetlere ge-
niş ölçüde ara verilmesi özellikle 
ekonomileri daha hassas ve kırıl-
gan olan AB ülkelerinde endişe-
yi artırıyor.

AB içinde yüksek oranda kamu 
borcuna sahip ülkeler ile kamu 
finansmanı daha sağlam ülkeler 
arasında salgına karşı alınacak 
ekonomik tedbirlerde uzlaşı sağ-
lanamıyor.

Kovid-19’un en fazla etkiledi-
ği Fransa, İtalya ve İspanya gibi 
AB ülkeleri, krizin ekonomik so-
nuçlarına yönelik ortak adımlar 
atılmasını istiyor. Bu ülkeler sağ-
lık sistemlerine gerekli yatırımla-
rı yapmak ve ekonomilerini kriz-
den korumak için piyasalardan 
fon toplamak üzere çıkarılacak 
ortak bir borç enstrümanı gibi bir 
yapı kurulmasını talep ediyor.

Ortak borçlanma mekaniz-
ması kurulması fikri özellikle 
Almanya, Hollanda, Avusturya 
ve Finlandiya’nın başı çektiği ba-
zı ülkeler tarafından sıcak karşı-
lanmıyor. Bu ülkeler, yüksek bor-
cu olan ülkelerin alacakları ilave 
kredilerin risklerine ortak olmayı 
ve söz konusu borca kefil olmayı 
tercih etmiyor.

Bu nedenle Güney Avrupa ülkele-
ri, daha zengin ülkeleri kriz duru-
munda dayanışma göstermemek-
le suçluyor.

AB l iderler i  ise,  yaptıkla-
rı görüşmeler sonucunda AB 
Komisyonunu birliğin 2021-2027 
yıllarına yönelik bütçesine bağlı 
bir kurtarma fonu üzerinde çalış-
makla görevlendirerek sorunu bir 
süre ötelemiş duruyor.

AB ekonomisinin bu yıl yüzde 
7,4 oranında küçülmesi beklenir-
ken salgının ne kadar süreceği ve 
ekonomik etkilerinin tam olarak 
ne olacağı konusundaki belirsiz-
likler üye ülkeler arasındaki uz-
laşmazlıkları da artırma riski ta-
şıyor.

Üye ülke liderleri birliğin gele-
ceğini sorgulamaya başladı

Virüsü başta yeterince ciddiye al-
mayan, kriz kapıya dayandığın-
da ise dayanışma ruhunu askıya 
alan AB’nin geleceği, geniş kitle-
lerinin yanı sıra kendi üyeleri ta-
rafından da sorgulanmaya baş-
landı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 
“AB, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra karşılaştığı en büyük sına-
mayla ya başa çıkar ya da tarih 
olur.” açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel de Kovid-19’u AB’nin va-
roluşundan bu yana karşılaştı-
ğı en büyük sınama olarak nite-
lendirdi.

F r a n s a  C u m h u r b a ş k a n ı 
Emmanuel Macron da AB’nin 
ekonomik sıkıntı çeken İtalya gibi 
ülkelere gerekli yardımı sağlama-
ması durumunda “siyasi bir proje 
olarak çöküşle karşılaşacağı” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

AB’nin Kovid-19’la sınavı

Uygulanan katı karantina kural-
ları sayesinde üye ülkelerde vaka-
ların azalması ve can kayıpların-
da düşüş görülmesiyle Avrupa’da 
“kısmi normalleşme” süreçleri 
başladı.

Yine bireysel kararlar alan üye 
ülkeler, ekonomik krizin etkisi-
ni aşabilmek için tekrar normal 
hayata dönmeye çalışsa da veri-
ler AB ekonomisinin ciddi oranda 
daralacağına işaret ediyor.

Son dönemde uluslararası siyasi 
arenada güçlü bir aktör rolü üst-
lenemeyen AB’nin temel gücü-
nü ekonomik başarısından aldı-
ğı değerlendiriliyor. Bu nedenle, 
AB ekonomisinde güçlü bir sar-
sıntının birlikteki “kuzey-güney” 
çatlağını derinleştireceği öngörü-
lüyor.

Halihazırda AB yetkilileri, birlik 
genelinde tekrar “birlik ve daya-
nışma” sağlandığını savunsa da 
birliğin diğer krizlerde olduğu gi-
bi Kovid-19 sürecinden daha güç-
lü mü çıkacağı yoksa etkisini mi 
yitireceği tartışma konusu olma-
ya devam ediyor.

Ye n i  t i p  k o r o n av i r ü s 
(Kovid-19) salgınının bir 
dönem merkez üssü haline 

gelen Avrupa Birliği (AB), sembo-
lik kuruluş tarihi olarak anılan 
“Avrupa Günü”nü, geleceğinin 
ve geçerliliğinin sorgulandığı bir 
dönemde kutluyor.

AB, 9 Mayıs 1950’de Fransa 
D ı ş i ş l e r i  B a k a n ı  R o b e r t 
Schuman’ın birliğin kurulu-
şuna ön ayak olan “Schuman 
Deklarasyonu”nu bu yıl 70’inci 
defa anıyor.

Avrupa’da “barış ve birlik” günü 
olarak anılan bu günde, Kovid-19 
öncesinde AB kurumları vatan-
daşların ziyaretine açılıyordu.

Kovid-19’dan ciddi darbe alan 
birlikte bu sene “Avrupa Günü’ 
etkinlikleri sanal ortama taşı-
nırken, bugün yapılması ve bir-
liğin gidişatına ilişkin değerlen-
dirmelerin yer alması planlanan 
“Avrupa’nın Geleceği Konferansı” 
da ertelendi.

Schuman Deklarasyonu’yla 
AB’nin temeli atıldı

Dönemin Fransız Dışişleri Bakanı 
Schuman, AB tarihinde önemli 
rol oynuyor. Adı Belçika’nın baş-
kentinde AB kurumlarına ev sa-
hipliği yapan meydana da verilen 
Schuman, “AB’nin fikir babaları” 
arasında anılıyor.

S ch u m a n’ı n  e s k i  M i l l e t l e r 
C e m i y e t i  B a ş k a n ı  J e a n 
Monnet’den etkilenerek Paris’te 
9 Mayıs 1950’de yayımladığı dek-
larasyon, Avrupa’da yeni bir siya-

si iş birliği modeli önererek, iki 
yıkıcı dünya savaşı gören kıtanın 
benzer bir sahneye tekrar şahit 
olmamasını hedefliyordu.

Kömür ve çelik üretimini kont-
rol edecek bir “Avrupa kurumu” 
oluşturmayı ve böylelikle ekono-
mik çıkarları ön planda tutarak 
ezeli rakipler Almanya ve Fransa 
arasında tekrar bir savaşı engelle-
meyi hedefleyen Schuman’ın di-
leği bir yıl sonra gerçek oldu.

1951’de Schuman Deklaras-

yonu’nun sonucu olarak Belçika, 
Federal Almanya, Lüksemburg, 
Fransa, İtalya ve Hollanda’dan 
oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu (AKÇT) kurularak, 
AB’nin temeli atılmış oldu.

“Krizler birliği” zor durumda

Kuruluşundan bu yana ekonomik 
ve siyasi birçok kriz ile karşı kar-
şıya kalan AB, bir nevi krizlerden 
daha güçlü çıkarak varlığını ko-
rumayı başardı.

2008 küresel mali krizinden bü-
yük yara alan birlik, son dönem-
de terör saldırıları, sığınmacı 
krizi, üye ülkeler arasında “do-
ğu-batı” ve “güney-kuzey” hat-
tı ayrışması, aşırı sağın yükselişi 
ve ilk kez İngiltere gibi güçlü bir 
üyesini kaybetmesiyle zorlu bir 
döneme girdi.

Brexit olarak bilinen İngiltere’nin 
birlikten ayrılma kararı ve haliha-
zırda yürütülen zorlu müzakere-
lerle boğuşan AB, üyelerinin et-
kinliğini sorguladığı bir dönemde 

Kovid-19 salgınının bir dönem merkez üssü haline gelen AB, sembolik kuruluş tarihi olarak anılan "Avrupa Günü"nü, geleceğinin 
ve geçerliliğinin sorgulandığı bir dönemde kutluyor.
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Avusturya’da “okullara 
dönüş” kademeli olarak 
başladı Koronakrizi ile birlikte okullarda kapandıktan yaklaşık 7 

buçuk hafta sonra, okullar için bir yol haritası belirlendi.

VİYANA – Eğitim Bakanı 
Heinz Faßmann’ın (ÖVP) 
açıkladığı gibi, ilk ve orta-

okul öğrencileri 18 Mayıs’tan itiba-
ren vardiyalarla okullara dönecek-
ler. Lise öğrencileri ise 3 Haziran’da 
tekrar derslere başlayacak.

Lise mezunları ve meslek ortao-
kullarının ve meslek okullarının 
son sınıfları için okul 4 Mayıs’ta 
yeniden başladı. Öğrencilerin 
çoğunluğu, ilkokullarda, ortao-
kullarda, yeni ortaokullarda ve 
özel okullarda 700.000 çocuk, 18 
Mayıs’ta dokuz haftalık bir ara-
dan sonra tekrar derslere baş-
layacak. Kalan 300.000 lise öğ-
rencisi, meslek lisesi ve meslek 
yüksekokulu öğrencileri ise 3 
Haziran’da tekrar okullarda ders 
almaya başlayacak.

Hijyen gereklilikleri ile vardi-
yalı ders

Tatilin düzenli başlangıcına ka-
dar okulun geri kalan haftala-
rı normalinden tamamen farklı 
olacak: hijyen gereksinimleri ile 
bir tür vardiya operasyonu ile sı-
nıflar ikiye bölünecek. Yarısı pa-
zartesiden çarşambaya kadar, 
diğer yarısı ise perşembe ve cu-
ma günleri okulda ders alacak. 
Ertesi hafta vardiya değişimi 
ile tam tersi uygulanacak. Daha 
önce olduğu gibi, diğer günler-
de çocuklara bakım sunulmaya 
devam edecek, ancak Faßmann 
ebeveynlere çocukları mümkün-
se evde bırakmaları için çağrıda 
bulundu.

Okullarda, sınıf dışında bir mas-
ke takmanın yanı sıra okul bina-
sına girdikten sonra el yıkama 
veya dezenfeksiyon gibi diğer 

hijyen gereklilikleri var. Öğleden 
sonraki dersler atlanırken, eği-
tim yılı sonuna kadar yazılı sı-
navlar olmayacak. Notlandırma 
için, okul kapanmadan önceki 
performans seviyesi artı uzaktan 
eğitimdeki dersler değerlendiri-
lecek. İki not arasında olan veya 
notunu geliştirmek isteyen öğ-
rencilere, sözlü sınav imkanı su-
nulacak.

Okulların yeni düzeni hakkın-
da en önemli noktalar:

1. OKULUN BAŞLANGICI:  4 
Mayıs’ta yaklaşık 100.000 li-
se son ve öğrenci meslek okul-
larının ve meslek ortaokulla-
rının son sınıflarına döndü. 
18 Mayıs’ta, ilkokullar, ortao-
kullar, yeni ortaokullar (NMS) 
ve özel okullardaki 700.000 
öğrenci, 3 Haziran’da kalan 
300.000 öğrenci başlayacak. 
Okullarda her cumadan önce 
(15 Mayıs veya 29 Mayıs) öğret-
men konferansları düzenlene-
cek.

2. SINIFTA KALMAK: İlkokullar 
bu yıl sınıfta kalmayacak. 
Diğer tüm okullarda, karnede 
tek beş ile otomatik sınıf geçi-
lecek, birkaç beş ile sınıf kon-
feransı kararı ile yükselebilir-
siniz.

3. YAZILILAR: Yaza kadar kadar 
yazılı olmayacak

4. NOTLANDIRMA: Notlandır-
ma, okul kapanmadan ön-
ceki notun yanı sıra uzaktan 
eğitimdeki ve geçtiğimiz hafta-
larda sınıf öğretimindeki başa-
rılara dayanacak. İki not ara-
sında olan veya daha iyi bir 
not almak isteyen öğrenciler 
sözlü sınava girebilecek.

5. DERS ÇİZELGESİ:  Sınıflar 

iki gruba ayrılacak. Bir grup 
Pazartesi-Çarşamba, diğer 
grup Perşembe ve Cuma gün-
leri ders görecek, bu her haf-
ta değişimli olacak. Program 
temelde aynı kalacak, ancak 
beden eğitimi ve muhtemelen 
müzik ve öğleden sonra ders-
leri atlanacak. Öğleden sonra 
ve öğrencilerin hiçbir dersi ol-
mayan “vardiya günleri” için 
bakım sunulmaya devam edi-
lecek.

6. HİJYEN: Okulda sınıf dışın-
da maskeler zorunlu olacak ve 
maskeler ebeveynler tarafın-
dan çocuklarına verilmek zo-
rundadırlar, gerekirse okul ta-
rafından da verilecek. Okula 
girdikten sonra eller yıkanma-

lı veya sıvı sabunla dezenfek-
te edilmelidir. Ebeveynler ve 
okul dışındaki diğer kişiler, 
okul binasına yalnızca rande-
vu alarak girebilirlecek.

7. OKULDAN ÖZÜRLÜ OLMAK: 
Korona salgını nedeniyle zi-
hinsel olarak okula gidemeyen 
veya kendi evlerindeki hasta-
ları korumak isteyen öğrenci-
ler, okul yönetimine rapor ver-
dikten sonra mazur görülecek. 
Bu durumda öğrencinin hasta-
lığında olduğu gibi aynı kural-
lar geçerlidir.

8. KARNE GÜNÜ: Bu değişme-
yecek ve Doğu Avusturya’da 
3 Temmuz’da, Batı ve Güney 
Avusturya’da 10 Temmuz’da 
sona erecek. (yenivatan.at)

ADVERTORIAL/ILAN



İŞLETMELER İÇİN MALİYET TEHDİTLERİ VE

>> YARDIM MODELLERİ

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

 

  PERSONEL MALİYETLERİ

>>  KISA SÜRELİ ÇALIŞMA 
	 n	AMS, ücret dışı işçilik maliyetleri dahil personel         

maliyetlerini üstlenir

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

>>  ÖZEL BAKIM
	 n	Çocuk bakımı yapan çalışanlar için tazminat

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

  KİRALAMA MALİYETLERİ

>>  ARA FİNANSMAN
	 n	Devlet garantili krediler aracılığıyla

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

>>  TECİL, AZALTMAK
	 n	İşyeri (mülk) sahibine danışarak

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

  VERGİLER & 
  kamu VERGİLERİ

>>  TECİL 
 Ödeme yükümlülüklerinin askıya alınması veya 

azaltılması (aşağıdakiler için geçerlidir)
 n ESt, KÖSt, Gecikmeler (BMF) 
 n Sosyal Sigorta (SV)- İşveren katılımı (ÖGK) 
 n Bağımsız çalışanların SV katkıları (SVS)
 n Lokal bahçe ücretleri vb. (Viyana Belediyesi)
 n Kamu ücretleri (WKO)

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

  İŞLETME GİDERLERİ

>>  AZALTMAK 
	 n	Elektrik, gaz ve su maliyetlerini azaltmak

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

>> KÖPRÜ KREDİLERİ
 Hükümet, belediye ve ticaret odalarından teminatlı 

krediler almak 
		n	BMF - https://www.bmf.gv.at/public/top-themen/coro-

na-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-

massnahmenpaket-fuer-den-tourismus 

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

Stand: 20.4.2020

  CİRO KAYBI

YARDIMCI FONLAR

>>  GARANTİLER
	 n	%90 devlet yükümlülüğü ile en fazla 3 aylık 

likidite sağlamak 

>>  SÜBVANSİYONLAR - GERİ ÖDENMEYECEK!
	 n	Yardım fonundan gelen hibeler,  %75‘e kadar ciro 

kayıplarına bağlı olarak şirket başına maksimum
       € 90 milyon  

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

İŞLETMELER İÇİN MALİYET TEHDİTLERİ VE 
>> YARDIM MODELLERİ

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

  KİŞİSEL 
  YAŞAM
  MALİYETLERİ

ZORLUK FONU

>>  2. AŞAMA - GERİ ÖDENMEYECEK!

 n	Aylık	maksimum	€	2.000 
 1. aşamadan sağlanan finansman dikkate alınır. 

  Gözlem süresi: 16 Mart - 15 Nisan
     GERİ ÖDENMEYECEK!

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

KORONA-YARDIM FONLARI
VAKA ÖRNEKLERİ
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Stand: 20.4.2020

ZORLUK FONU
VAKA ÖRNEKLERİ

Bir moda mağazası KORONA YARDIM
FONLARI‘ndan şu şekilde faydalanabilir:

             Başlangıç durumu:
Satışlardaki düşüş % 70‘den fazla 
değer kaybetmiş yaz koleksiyonu    € 17.000

Aylık sabit maliyetleriniz 
(personel maliyeti hariç)                     € 5.520                                                      

Örneğin, 1 çalışanı olan bir kuaför, 2. aşama 
zorluk fonu tarafından şöyle desteklenir:

Örnek:

Başlangıç durumu:
 Net gelir 2018                                          € 18.850,00

          
                                                                     €  1.570,83
Aylık= fonlamanın 
değerlendirme süresi için 
karşılaştırmalı 

Zorluk Fonu 2. Aşama Finansmanı
 
İlk Korona Ayı (16 Mart - 15 Nisan 2020):  
Satışlardaki toplam düşüş, dolayısıyla net gelir yok 
Önceki yılın aynı dönemine göre 
net gelir kaybı = değerlendirme tabanı     €  1.570,83  
İlk gözlem dönemi için 
maksimum %80‘i olan                                €  1.256,67  

İkinci Korona Ayı (16 Nisan -15 Mayıs 2020):  
Gelir / faaliyet geliri  € 3.000,00 
Hesaplanan net gelir € 514,09 
Net gelir kaybı = değerlendirme tabanı     € 1.056,74 
İkinci gözlem dönemi için 
maksimum % 80*                                           €  845,39                               
 
* 1. aşamadan fondan finansman aldıysanız, bu miktar 2. aşamadan 
sağlanan fondan düşülecektir.

Örnek: Örnek:
Usta bir marangoz zorluk fonu 2. aşamada 

bu şekilde desteklenir:
Başlangıç durumu:

 Net gelir 2018                                        € 24.050,00

          
                                                                   €  2.004,17
Aylık= fonlamanın 
değerlendirme süresi için 
karşılaştırmalı değer 

Zorluk Fonu 2. Aşama Finansmanı
 
İlk Korona Ayı (16 Mart - 15 Nisan 2020):  
Satışlardaki toplam düşüş, dolayısıyla net gelir yok 
Önceki yılın aynı dönemine göre 
net gelir kaybı = değerlendirme tabanı     €  2.004,17  
 

Birinci gözlem dönemi için 
maksimum % 80*                                        € 1.603,33 
* 1. aşamadan hibe şeklinde finansman 
desteği (€ 500 yada  € 1.000) aldıysanız, bu 2. aşamadan 
itibaren destek fonuna hesaplanır. Usta marangoz, 1. 
aşamada aldığı € 1.000 hibeden sonra 2. aşamada € 603,33  
hibe finansmanı ile desteklenir.

Bu miktarları KORONA YARDIM
FONLARI‘ndan alabilirsiniz:

 
Hemen: Devamlı çalıştığınız bankanızdan, en fazla 
geçen yılın ilk 3 ayında yaptığınız cironuzun 3 
aylık miktarını  devlet teminatlı kredi olarak talep 
edebilirsiniz 

Mali yıl sonu:  
Sabit maliyet sübvansiyonu (desteği)  
aylık %50                                              € 2.760

Mali yıl sonu: Değeri düşmüş 
Yaz koleksiyonu  %50                         €  8.500 
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Yaşadığımız Korona Virüs 
salgını sürecinde evden ça-
lışanlarla, işe gitmek zorun-

da kalanlar arasında memnuniyet 
açısından büyük bir fark oluştu. İşe 
gitmek zorunda olanlar, evden ça-
lışanlara göre sadece krizden etki-
lenmediler; onlar, bu süreçte yapı-
lan araştırmalar işveren tarafından 
da dikkate alınmadıklarını düşü-
nüyorlar.

Viyana Üniversitesi Gazetecilik ve 
İletişim Bilimleri Enstitüsü’nden 
Sabine Einwiller liderliğindeki an-
ket ekibi, çalışanların, işverenleriy-
le olan iletişim memnuniyeti hak-
kında daha fazla bilgi edinmek 
amacıyla, bu anketi uyguladık-
larını ifade etti. Anket sonucuna 
göre  özellikle sağlık hizmetlerin-
de, marketlerde ve toplu taşımacı-
lık alanında çalışanların çoğunun 
özel zorluklara maruz kaldıkları 
görülmüş.

Güvencesizlik ve Stres

Einwiller, anket sonuçlarına göre 

işe gitmek zorunda olanların, bu 
salgında kendilerini korumaları-
nın, evde çalışanlara göre daha 
zor olduğu ve sadece kendilerini 
değil, müşterileri tehlikeye atma-
mak için sıkı güvenlik önlemleri 
almak zorunda kaldıkları da görül-
müş. Bu durumun; çalışanlarda, 
stres ve güvencesizlik duygusuna 
yol açtığı, bilgi ve iletişime ihtiyaç 
duydukları – ayrıca işverenin, çalı-
şanını takdir etmesinin de önemli 
olduğu belirtilmiştir.

Ankete göre, işyerinde çalışanların 
sadece yarısı, işverenlerinin kriz 
hakkında zamanında kendilerini 
bilgilendirdiğini belirtmiş. Evden 
çalışanlar arasında bu memnuni-
yetsizlik oranı %62.   Einwiller, sü-
rekli bilgisayar başında olmayan 
çalışanlara ulaşmanın daha zor ol-
duğunu itiraf etti.

Daha da fazla risk altında

İçinde bulunduğumuz şu Koronalı 
kritik süreçte, sahada çalışanlar-
la, iletişimi iyileştirmek gerekir. 
Çünkü onlar, evde çalışanlara gö-
re sadece daha büyük risk gru-
bunu oluşturmuyor, onların aynı 

zamanda diğer insanların güvenli-
ğine de dikkat etmeleri gerekiyor. 
Bu, özellikle sahada çalışmak zo-
runda olanlar üzerinde stresi art-
tırıyor: Mart ayının ortalarından 
bu yana, bu insanların % 30’u sık 
sık veya çok sık kendilerini gergin 
hissettiklerini ve % 21’i de kendi-
lerini üzgün hissettiğini belirtmiş. 
Evden çalışanların bu tür duygu-
ları anket sonuçlarına göre önemli 
ölçüde, daha az sıklıkta, yaşadık-
ları görülmüş.

Kabul görmek önemli bir 
değer

İşverenin, çalışanına karşı ada-
letli olması ve çalışanını takdir et-
mesi konusunda da sıkıntılar var. 
Sahada çalışanların yarısından azı 
(%44) şu anda işverenleri tarafın-
dan  ‘çok değer ‘ gördüğünü dü-
şünüyor. (%61) kendisine ‘ dürüst 
ve adil’ davranıldığını düşünüyor. 
Yaklaşık yarısı işverenlerinin ‘kat-
kılarından dolayı’ kendilerine ‘ te-
şekkür ettiğini’(%53) ve işverenle-
rin (%49’u) çalışmalarının önemli 
olduğunu açıkça belirtmiş.

Evden çalışanların, değer bilinme 

oranları önemli ölçüde % 50’nin 
üzerinde. Einwiller, bu sonucu ‘ta-
lihsizlik’ olarak nitelendiriyor, çün-
kü Korono virüs krizi sürecinde 
sahada çalışanların büyük sorum-
luluk taşıdıkları ve takdir ve teşek-
kürü hak ettiklerini belirtiyor.

Gelecekten korkmak

Farklılık, yönetimin kararlarının 
kabulünde de kendini gösteriyor. 
Sahada çalışanların yaklaşık üçte 
ikisi bu kriz ortamında yönetim ka-
rarlarını aktif olarak destekledikle-
rini ve değişikliklere açık oldukla-
rını belirtirken, evden çalışanların 
onay oranı yüzde on puandan fazla.

Geleceğe gelince, katılımcılar ge-
nel ekonomiye baktıklarında, da-
ha yakın çevre konusunda daha az 
endişeli. Yaklaşık dörtte biri kendi 
mesleki durumları (% 26) ve kendi 
işverenlerinin ekonomik durumla-
rı (% 28) hakkında çok veya az en-
dişeli görünüyor.

Genel olarak Avusturya ekonomisi-
nin geleceğiyle ilgili olarak, % 57’si 
çok ya da aşırı endişeli olduklarını 
belirtilmiş.

VİYANA. Viyana, dünya 
çapında yapılan “2020 
Dünyanın En Yeşil 10 

Şehri” yarışmasında 100’den faz-
la şehri geride bırakarak dün-
yanın “en yeşil” şehri olarak se-
çildi. Sıralama, 50. Dünya Günü 
vesilesiyle Kanada-Amerikan da-
nışmanlık ajansı Rezonans tara-
fından yapıldı. Sıralamanın ama-
cı, “daha sürdürülebilir ve daha 
yeşil bir gelecek” için rol mode-
li olabilecek şehirleri belirlemek. 
Viyana sıralamada Münih, Berlin 
ve Madrid’in önünde ilk sırada yer 
aldı.

Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig(SPÖ) şu açıklamaları yap-
tı: ”Şehrimizin sıralamadaki bü-
yük başarısı, Viyana’nın birçok 
alandaki diğer metropoller için 
bir rol modeli olduğunu göster-
miştir. Şehirde tüm Viyanalıların 
erişebileceği parklar ve birçok ye-
şil alanların olması, kentteki yük-
sek yaşam kalitesini göstermekte-
dir. Parklar ve Viyana Ormanları 
da mevsim değişikliği dönemleri 
için önemli bir zenginliktir.”

Viyana Şehir Parlamentosu 
Başkanı Ernst Woller(SPÖ) :“ 
Aldığımız ödül büyük bir ödül ve 

benim gurur duyduğum bir onay. 
Milyonların yaşadığı bir şehirde 
insanlara rahatlamaları, nefes 
alabilmeleri ve spor yapabilmele-
rini sağlayan yeşil alanları yarat-
manın ne kadar önemli olduğunu 
geçtiğimiz haftalarda çok daha iyi 
gördük.”

Danışmanlık ajansı Resonance, 
düzenli olarak “2020 Dünyanın 
En Yeşil 10 Şehri” sıralamasının 
da dayandığı “Dünyanın En İyi 
Şehirleri Raporu” nu derlemek-
tedir.

En Yeşil Şehirleri sıralamasında, 
dünyadaki 100’den fazla şehir; şe-
hirdeki parkların ve kamusal ye-

şil alanların oranı, yenilenebilir 
enerjilerin kullanımı, hava kali-
tesi, toplu taşıma, yaya yolları ve 
ayrıca pazarlarda ki yerel ürün-
lerle karşılaştırıldı. Viyana, kentte 
“hareketlilik ve halka açık parklar 
için yeni fikirler” ile karşılaştırıl-
dığında ve şehir sınırları içinde 
ulusal parka sahip birkaç metro-
polden biri olarak puan alıyor.

Sıralamayı yapan yetkililer, 
Viyana aynı zamanda toplu taşı-
mada Avrupa’da önemli bir örnek 
şehir. Kent nüfusunun neredeyse 
yarısı toplu taşıma için yıllık bir 
karta sahip – ve toplu taşıma yay-
gın olarak kullanılıyor, dediler.
(yenivatan.at)

Viyana dünyanın en 
yeşil şehri seçildi

Viyana’nın dünyanın en yeşil şehri olduğu onaylandı. Ödül, 
kamusal yeşil alanlar, toplu taşıma ve sürdürülebilirlik için 
verildi. Viyana Üniversitesi 

İletişim Uzmanları 
tarafından, binden fa-
zla çalışan arasında, 

Nisan 2020 ayında 
yapılan bir ankette; 
işe gitmek zorunda 

olanların, işverenleri 
tarafından yeterince 

bilgilendirilmedikleri-
ni, kendilerine adil 
davranılmadığını 

ve kendilerine 
değer verilmediğini 

düşündüklerini 
belirtmişler.

Salgın dönemi, sahada 
çalışan işçi ve memurlar hak 
ettikleri değeri görmüyorlar!
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Viyana  – İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer “Evde Güvende 
ol” kampanyası hakkında 

yaptığı açılış konuşmasında şu 
bilgileri verdi: “ Korona zamanında 
Avusturya’da yaşayan herkese 
gösterdikleri hassasiyetten dolayı 
teşekkür ederim. Yalnız önemli 

bir sorun var. Bu sorunu kampa-
nya şeklinde dikkatlere sunmak 
zorundayız. Aile içi şiddet bir 
tabu konusu olmamalıdır.  Kadın 
Danışma Merkezlerine başvuru 
oranında %70 artış var. Özellikle 
şu zor zamanlarda birçok insan 
özel korumaya ve desteğe ihtiyaç 

duyar. Aile içi şiddete maruz kalan 
kişileri de bu kapsam içinde bulun-
maktalar.”

Federal İçişleri Bakanlığının(BMI)  
ana sayfasında, aile içi şiddetle 
ilgili kapsamlı bilgi ve verilen 
hizmetler hakkında açıklamalar 

verilmiş durumda.  Vatandaşlar 
çeşitli duyurularla bilgilendiril-
ecek, gelecek haftadan itibaren 
koruma ve aydınlatma bilgi ve 
tanıtımları devam edecek.

http://www.bmi.gv.at/sicherzu-
hause

“Şiddet özel bir mesele 
değildir”

İçişleri  Bakanı Nehammer: 
“Şiddet genelde kapılı kapılar 
arkasında oluyor. Lütfen bu du-
rumda gözünüzü ve kulağınızı 
kapamayın. Çocuklar bu durumda 
ya mağdur oluyorlar ya da şiddete 
tanıklık etmek zorunda kalıyorlar. 
Bu kampanyayla mağdur olanlara 
korumak istiyoruz. Şiddet özel bir 
mesele değildir.”

İçişleri Bakanı bu konuda polisin 
üzerine düşen sorumluluğa vurgu 
yaparak açıklamalarına şöyle de-
vam etti:
  “ Şiddeti önleme konusunda 
üzerlerine düşen görevi yapan 
emniyet görevlilerimize koca-
man bir teşekkür etmek is-

terim. Çünkü bilmelisiniz ki, 
mağduriyet yaşadığınız an, 
Emniyet Acil numarası 133 ya da 
Uluslararası Acil numarası olan 
112’yi çevirdiğiniz an, ihtiyacınız 

olan yardım mutlaka yapılacaktır.  
Karantinada şiddeti önlemeliyiz. 
Zamanında gerekli önlemleri 
almalıyız ve tüm kadınlara de-
meliyiz ki: “Siz yalnız değilsiniz!” 

Elbette Korona zamanlarında bile 
yardım, destek ve koruma sağlayan 
yardım noktaları var. Sadece 24 
saat hizmet veren kadın yardım 
hattına, son birkaç gün içinde 
yüzde 70’ten fazla çağrı gelmiş du-
rumda.  Şu olağanüstü koşullarda, 
ev içi şiddete maruz kalan kadınlar 
bilsinler ki, kendileri ve çocukları 
için ihtiyaç duydukları yardım var.”

Öneri ve Yardım

Mevcut yaşam koşulları oldukça 
zor. Birçok aile ve çift gününü evde 
birlikte geçiriyor, günün bir kısmını 
evden çalışarak ve çocuklarına der-
slerinde yardım ederek geçiriyorlar. 
Tüm bunları bazen çok dar alan-
larda yapmak zorunda kalıyorlar. 
Ek olarak, genellikle varoluşsal 
endişeler yaşıyorlar; hastalık 
korkusu ve nasıl ilerleyeceği ko-
nusunun belirsizliği insanları 
rahatsız ediyor. Tüm bu belirsiz-
likler şiddete yol açabilecek duy-
gusal gerginliğe ve saldırganlığa 
yol açıyor.Karşılaştığınız bu istisnai 
durumla nasıl başa çıkabileceğiniz, 
gerektiğinde nerede ve nasıl hızlı ve 
profesyonel destek alabileceğiniz 
ile ilgili yasal seçenekler ve ge-
nel koşullar hakkında tavsiyeleri 
aşağıda verilen linkte bulabilirsin-
iz. (Resimler: (c) dpa, BMI)

İçişleri Bakanı Nehammer“Aile içi şiddete karşı” kampanyası başlattı.

Aile içi şiddete karşı 
bilgilendirme Kampanyası!

© BKA
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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.

3 YAŞINDAKİ 
ÇOCUKLARI MUMLA 
OYNARKEN YANGIN 

ÇIKTI

Ailenin 3 yaşındaki en küçük ferdi-
nin mum ile oynadığı sırada çıktığı 
düşünülen yangın, kısa sürede ya-
yıldı. Baba Fatih Uçar, evde çıkan 
yangını fark ederek, ilk olarak ken-
di aile bireylerini dışarı çıkarıp, ar-
dından da apartman sakinlerine 
haber verip dışarı çıkmalarını sağ-
ladı. Daha sonra olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yangını kontrol altı-
na alarak diğer dairelere sıçraması-
nı engelledi. Yangının çıktığı sırada 
evde olduğunu çocuklarıyla televiz-
yon izlediğini belirten Fatih Uçar, 
yangının nasıl çıktığını Demirören 

Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. 

‘FARKINA VARAMADIK’

Uçar, “Ben saat 9 gibi uyandım. 
Niyetliydim. Oturma odasına geç-
tim çocuklarımla biraz televizyon 
izledik. Sonra benim kızım 9.30 gi-
bi içeri girip daha sonra annesinin 
yanına gitti bir şeyler anlatmaya ça-
lıştı ama biz hala farkına varama-
dık. Sonra içeriyi bir anda duman 
kapladı. Ondan sonra ben o odaya 
girdim. Ateş üzerime doğru geldi. 
Yerde yanan mum gördüm o anda. 
Tam olarak göremedim kızım mı 
yaptı diye, ama mumdan çıktığını 
düşünüyorum. Söndürmeye çalış-
tım. Su attıkça benzin atar gibi ye-
niden alev alıyordu.”

Viyana: Türk ailenin evinde 
herşey yandı. Evin sigortası yok!
Oturduğumuz eve basit bir ev sigortası yapmanının önemi bu yangın ile bir daha ortaya çıktı. Avusturya'nın 

başkenti Viyana'nın16'ıncı bölgesinde Türk ailenin oturduğu dairede yangın çıktı.  Yangının 3 yaşındaki 
çocuklarının mumla oynadığı sırada çıktığı belirtilirken, yangında ev tamamen kül oldu.

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 

ADVERTO
RIAL/ILAN
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Vİ Y A N A  –  K e p l e r 
Üniversite Hastanesi 
(KUK) Linz Pazartesi gü-

nü, hassas bir operasyon sıra-
sında hastaneden ayrılan ve 
operasyonu asistan doktora tes-
lim eden kıdemli bir doktoru gö-
revden aldı. KUK tıbbi direktörü 
Ferdinand Waldenberger, iç so-
ruşturmalar “görev ihlali ile ilgili 
şüpheleri yoğunlaştırdı”, böyle-
ce adım “kaçınılmaz” olduğunu 
söyledi.

Geçtiğimiz salı günü, 77 yaşında-
ki hasta Kepler Kliniğine getiril-
di ve aort yırtığı nedeniyle ame-
liyata alındı. Ancak, müdahaleyi 
yöneten kıdemli hekim operas-
yonun kritik bir aşamasında has-
tayı bir meslektaşına teslim ede-
rek hastaneden ayrıldı.

Kıdemli doktorun operasyondan 
ayrıldıktan sonra ameliyatın zor-
laştığo ve hastanın hayatını kay-
bettiği kaydedildi. (yenivatan.at)

BERLİN. Tagesschau’nun 
haberine göre, Hamburg-
Eppendorf Üniversite 

K l i n i ğ i  ( U K E )  A d l i  T ı p 
Enstitüsü’nde geçen haftalarda 
KOVID-19’dan hayatını kaybe-
den yaklaşık 170 hastaya otopsi 
yapıldı. Otopsi sonuçlarına gö-
re hastaların büyük bölümünde 
tromboz (bir damarın trombüs 
yani damar içinde pıhtı tarafın-
dan tıkanması) ve akciğer em-
bolisine (akciğerlerdeki damar-
ların birinde pıhtı ya da başka 
bir materyal nedeniyle gelişen 
tıkanıklık) rastlandı.

Amerikan tıp dergisi “Annals 
of Internal Medicine”de yayım-
lanan araştırmaya dayandırı-
lan habere göre, 52 ila 87 yaşla-
rı arasındaki 12 vakada yapılan 
detaylı incelemeler sonucun-
da bunların yedisinde söz ko-
nusu rahatsızlıklara rastlan-
dı. Dördünün ölüm nedeninin 
ise akciğer embolisi olduğu be-
lirtildi. Enstitü Başkanı Klaus 
Püschel diğer otopsilerde de 
akciğer embolisi belirtileri tes-

pit edildiğini kaydetti.

BULGULAR TEDAVİDE 
YARDIMCI OLABİLİR 

Haberde, UKE Adli Tıp Enstitüsü 
Başkanı Klaus Püschel ile 
Yoğun Bakım Kliniği Başkanı 
Stefan Kluge’nin bu nedenle 
KOVID-19 hastalarında kan su-
landırıcı ilaç tedavisinin olum-
lu etkisi olabileceğine dikkat 
çektiği belirtiliyor. Püschel’in 
hastalarda tromboz ve embo-
li oluşumunun önüne geçilme-
si gerektiğini vurguladığı kay-
dediliyor.

Habere göre, klinikteki teda-
vi sırasında KOVID-19’un alışıl-
madık sayıda hastada tromboz 
ve akciğer embolisine neden ol-
duğunu gördüklerin kaydeden 
Kluge, otopsilerin bu durumu 
onaylar nitelikte olduğunu be-
lirtiyor. Kluge dikkatli bir şekil-
de hastaları birincil olarak kan 
sulandırıcı ilaçlarla tedavi edip 
edemeyeceklerini değerlendir-
diklerini kaydediyor.

Linz: Ameliyat 
sırasında kliniği 
terk eden doktor 
görevden alındı

Otopsi sonucu 
ortaya çıktı! 

Tedaviye yardımcı 
olabilir

Kıdemli doktor Linz'deki Kepler Üniversitesi 
Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra zorluklar 
ortaya çıktı ve hasta öldü. Doktorun rande-
vu nedeniyle ameliyatı bıraktığı doğrulandı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüse karşı umut oldu. Almanya’da aşı araştırma-
larına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü’nün Başkanı Prof. Paul Cichutek, virüse karşı bağışıklık 

kazandıracak aşının ilk test iznini Prof. Şahin’in başında bulunduğu Mainz’daki BioNTech 
şirketine verdiklerini açıkladı.

BERLİN. Prof. Cichutek, 
i l k  k l i n i k  d e n e m e s i -
ni “Kovid-19’a karşı gü-

venli ve etkili bir aşı yolunda 
bir kilometre taşı” diye nitele-
di ve aşının gelecek yılın ilkba-
har aylarında hazır olacağını 
söyledi. Aşı testi üç aşamadan 
oluşuyor. Birinci aşamada 18-
55 yaş grupları arasında gönül-
lü 200 sağlıklı insanda denene-
cek.

Daha önceki klinik araştırmala-
rında birinci test hayvanlar üze-
rinde deneniyordu. BioNTech 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin, 
ilk klinik araştırma sonuçlarını 
haziran ayı sonunda alacakları-
nı söyledi. İkinci klinik deneme-
si Koronavirüs enfekte riski yük-
sek olan 55 yaş üzeri insanlar 
üzerinde denenecek. İkinci aşa-
mada aşının koronaya karşı ba-
ğışıklık kazandırıp kazandırma-

dığı belirlenecek ve aşının dozu 
tespit edilecek. Üçüncü aşamada 
ise 20 bin kadar Koronavirüs has-
tasında aşı test edilecek.

Bu kitlesel denemede aşının yan 
etkileri olup olmadığı incelene-
cek. Paul Ehrlich Enstitüsü, bu 
üç aşamadan sonra hızla testle-
rin düzgün yapılıp yapılmadığı-
nı inceleyecek ve aşıya başlan-
masına buna göre izin verecek. 

BioNTech, aşı adayı üzerinde ilaç 
şirketi Pfizer ile ortak çalıştıkla-
rını açıkladı. Prof. Uğur Şahin’in 
başında bulunduğu BioNTech 
şirketinin geliştirdiği aşı ada-
yı mRNA denilen aşı maddesi, 
Koronavirüsün genetik bilgileri-
ni içeriyor. Aşı sonucu vücuttaki 
hücreler proteinleri alıyor ve vi-
rüs proteini, yani antigen üreti-
yor. Vücut da bu antigenlere kar-
şı antikor üretiyor. (DHA, DPA)

Almanya: İlk test izni 
Türk Profesöre
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Tuna Üniversitesi Krems uzmanlarının analiz ettiği temsili bir anket-
ten elde edilen verilere göre, Kovid-19 pandemisinin, insanların zihin-
sel sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve Avusturya'daki depre-

sif belirtilerin sıklığı arttığı görüldü.

VİYANA – Üniversite, Salı 
günü bir yayında yaptığı 
açıklamada, uyku bozuk-

lukları ve kaygı belirtilerinin de 
arttığını söyledi.

Bu çalışmanın gösterdiği gi-
bi “Avusturya’yı temsil eden 
1.009 kişilik bir örnekleme ile, 
Avusturya’daki depresif belirti-
ler %4’ten, %20’nin üzerine çık-
tığı kaydedildi. Benzer şekilde 
güçlü bir artış da korku semp-
tomlarında  %5’ten %19’a yük-

seldiği görüldü. Buna ek olarak, 
şu anda yaklaşık 165’inin uyku 
bozukluğu çektiği açıklandı.

Psikoterapi ve Biyopsikososyal 
Sağlık Dairesi başkanı çalışma 
yazarı Christoph Pieh, “Bu so-
nuçlar endişe vericidir” diye-
rek, “Mevcut durum 35 yaşın 
altındaki yetişkinler, kadınlar, 
bekarlar ve işsiz insanlar için 
özellikle stres altında olmaları-
dır. Öte yandan 65 yaş üstü in-
sanlar daha az stresli.” açıkla-

masında bulundu.

Konuşmasında, “Artık hızlı bir 
şekilde psikolojik destek sun-
mak önemlidir” diyen Pieh, 
“Özellikle stres altında olan in-
san grupları ile ilgili olarak, kı-
sa bir süre önce mevcut olan ve 
mevcut duruma özel olarak uyar-
lanmış ek kriz yönetmeliği, kısa 
süreli tedaviler, telefon veya in-
ternet yoluyla psikoterapi gibi ek 
önlemler gerekmektedir.” ifade-
lerini kullandı. (yenivatan.at)

Avusturya’da piskolojik 
sorun belirtileri arttı

VİYANA – Konuya iliş-
kin açıklamada bulunan 
Viyana Şehri Tıbbi Kriz 

Ekibi sözcüsü Andreas Huber, 
bakıcıda cuma gününden itiba-
ren belirtiler olduğunu ve yapı-
lan test sonuçlarının pozitif çık-
tığını belirtti.

Pazartesi günü çocukların ebe-
veynleriyle temasa geçildiğini 
aktaran Huber, ikinci bir duyu-
ruya kadar kreşin kapalı kalaca-
ğını ifade etti.

Bütün hafta kreşte olduğu be-
lirtilen bakıcıyla temas kurdu-
ğu kişilerde yakın takibe alındı.

Öte yandan 35 çocuğun bulun-
duğu kreşteki tüm çalışanlara 
test yapılacağı açıklanırken, ço-
cukların ebeveynlerine de test 
teklifi sunulduğu belirtildi. (ye-
nivatan.at)

Viyana anaokulunda korona şoku
23. Viyana’da faaliyet gösteren kreşte çalışan erkek bir bakıcıda koronavirüs 

tespit edildi.

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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mek, denize girmek veya havuz-
da yüzmek geliyor. Salgının yaz 
aylarında da etkisini sürdürece-
ği düşünülünce, deniz, göl veya 
havuzda yüzmek tehlike oluştu-
ruyor mu?

Uzmanlara göre, havuzda, göl-
de veya denizde yüzmek teh-
like oluşturmuyor. Ancak ha-
vuzun kenarında veya plajda 
sosyal mesafe kuralına kesin-
likle uyulması gerekiyor.
Uzmanlar, havuz, göl veya 
denizde yüzmek isteyenle-
rin, sudan çıkınca çok dikkat-
li olması gerektiğini söylüyor. 
Havlularını yanyana sererek 
güneşlenmenin virüsün bulaş-
ma riskini artırdığı belirtiliyor. 
İnsandan insana virüsün bu-
laşma riski artarken soğuk su-
da enfeksiyon tehlikesi azalı-
yor. 

Havuz suyu risk 
taşımıyor

A l m a n  H av u z l a r  B i r l i ğ i 
G e n e l  M ü dü r ü  C h r i s t i a n 
Ochsenbauer, kapalı ve açık 
yüzme havuzlarında suyun 
klorlanması nedeniyle endişe 
etmeye gerek olmadığını dile 
getiriyor. Ochsenbauer, bu şe-
kilde virüsün etkisini yitirdiği-
ni vurguluyor.

Alman Federal Çevre Dairesi de 
aynı tespitte bulunarak, açık 
ve kapalı yüzme havuzlarında 
suyun sürekli olarak filtreleme 
ve dezenfeksiyon işlemlerin-
den geçtiğini, bunun da bakte-

ri ve virüsleri etkisiz hale getir-
diğini belirtiyor.

Federal Çevre Dairesi'nin açık-
lamasında, kimyasal madde-
ler kullanılmayan biyolojik ha-
vuzlar konusunda ise uyarıda 
bulunularak buralarda dezen-
feksiyon yapılmadığı için, en-
feksiyon riski bulunduğuna dik-
kat çekiliyor.

Denizlerde virüsün 
bulaşma riski düşük

Federal Çevre Dairesi'nin açık-
lamasında, buna karşılık büyük 
göl ve denizlerde de yüzmenin 
tehlikeli olmadığı belirtiliyor. 
Suda virüsün bulaşma riski-
nin çok azaldığı ifade edilerek 
"Suyun sıcaklığının yükselmesi 
ve yazın güneş ışınlarının art-
masıyla muhtemelen sudaki vi-
rüslerin etkisini yitireceği” dile 
getiriliyor. Açıklamada, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de, ko-
ronavirüsün su yoluyla bulaşa-
bileceğine dair bir işaret bula-
madığı kaydedildi. Ancak ishal 
olan veya solunum yolları ra-
hatsızlıkları geçirenlerin diğer 
kişileri tehlikeye atmaması için 
havuza veya denize girmemesi 
konusunda uyarıda bulunuldu.
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Havuz ve denizden 
koronavirüs bulaşır mı?

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa 
ülkeleri de hijyen ve sosyal 
mesafe kurallarına uyula-

rak turizmi canlandırma planları 
yapıyor. Yaz tatili denince birçok 
kişinin aklına plajda güneşlen-

Yaz tatili sezonu yaklaşırken koronavirüsle ilgili soru 
işaretleri birbiri ardına geliyor. Denize, havuzlara 

girilebilecek mi? Virüsün su yoluyla bulaşma riski var 
mı? Uzmanlar yanıtladı:



Kunst und Kultur für alle Menschen in Österreich und dazu noch jede Menge Politik, Live-Debatten, 
Zeitgeschichte und Zeitgeschehen – ohne Sie wäre das unmöglich und würde vielen in ihrem 
Wohnzimmer fehlen. Danke für Ihren Beitrag. Jetzt informieren: www.gis.at

Ich bringe
Kultur in 
Österreichs 
Wohnzimmer.
Daniel M., Wien Hernals

Mein Beitrag zahlt sich aus.
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