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Avusturya'da
hayat pahalılığı
can yakıyor
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Cumhurbaşkanı Van der Bellen’den anlamlı Ramazan ayı tebriği!
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Covid-Sonderausgabe 8
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
şüpheleniyorsanız gereklidir
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Avusturya
Cumhurbaşkanı Van
der Bellen’den anlamlı
Ramazan ayı tebriği!
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Ramazan ayının
başlaması vesilesiyle Avusturya
Cumhurbaşkanı
Van der Bellen
Facebook resmi
hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.

V

İYANAYeşiller
Partisi’nden Avusturya
Cumhurbaşkanı seçilen
Alexander Van der Bellen’in,
Ramazan ayının başlamasına
dair dikkat çeken hoş Ramazan ayı tebriği, ülkede yaşayan Müslümanlar tarafından
takdirle karşılandı! Avusturya
bayrağının olduğu resmi devlet
arması çift başlı Kartal’ın altın-

da „Ramadan Mubarek“ sözleri
ile paylaşılan fotoğrafın altında
şu sözler yazılı: „Tüm Müslümanlara Ramazan’a barışçıl bir
başlangıç diliyorum! Ramazan
bir duraklama, yansıma ayıdır.
Odak noktasının barış, uyum ve
dayanışma olduğu bir zaman.
Akşamları oruç açmak genellikle her dinden insanın, komşunun, ailelerin ve arkadaşların bir
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araya gelme vesilesidir. Ancak
korona yüzünden bu yıl her şey
farklı. Ortak yönlerimiz ve bizi
birbirine bağlayan şeyler, ancak çok küçük bir çerçeve içinde
mümkün. Mevcut durumda davranışımız, toplumumuzda daha
da önemli bir uyum belirtisidir:
Fiziksel mesafeyi koruyoruz, ancak birbirimize bağlı kalıyoruz.
Hepiniz sağlıklı kalın! (vdb)“
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Sevdiklerimiz ve dostlarımızın için:

Lassen wir uns testen
und impfen

Aşı olalım

Avusturya´da uzun bir zamandan
sonra, güzel haberler gelmesi sevindirici.
Av u s t u r y a b a ş t a V i y a n a
Eyaleti’nin başarısı ile “ Gargara”
kampanyası ile dünyada ilk defa
halkın kendi kendisine uygulayabildiği, normalde çok pahalı olan
PCR test metodu rekor kırmış durumda.
Türkiye göçmenlerinin yavaş yavaş yararını anladığı bu PCR testine katılımı Yeni Vatan Gazetesi’nin
haberleriyle yükselişe geçmiş durumda. Yeni Vatan Gazetesi internet gazetesinde, bu konuda yayımlanan haberler, tekil anlamda
Viyana bölgesinden 46.789 kişi tarafından okunması, bizim için de
bir rekor ve sevindirici.
Diğer Avusturya Eyaletlerinde
başta Voralberg olmak üzere birçok bölgede Türkiye göçmenlerinin bu konuda ciddiyetini ve yeniliğe açık olduğunu görmeleri ve
ana dilde Korona hakkında bilgilendirme memnuniyet verici.

Aşı olalım
Bunun yanında Nisan 2021 ortalarından itibaren Mayıs, Haziran

Çevremizde maddi ve manevi sorunları olan insanlarımıza her
zaman ama özellikle Ramazan
ayında az çok yardım edelim.
Avusturya’da başta ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı ve komşularınızı arayın, kibarca hatırını sorun ve dertlerini dinleyin en başta.
Hiçbir şey yapamıyorsanız, en
azından “Selam” diyerek, Hakk’ın
selamını vererek infak edin. Tüm
okuyucularımızı bu zor zamanda mübarek Ramazan ayında kucaklıyor ve her konuda yanınızda
olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.
Sağlıcakla kalın
Sevgiler, hürmetler…

ADVERTORIAL/ILAN

M

übarek Ramazan ayınızı kutlar hem Avusturya
hem Türkiye hem de dünyaya hayır, esenlik ve barış getirmesini ve bereketinden siz değerli
okuyucularımızın ve insanlığın ziyadesiyle faydalanmasını temenni ederiz

2021 çoğalacak Korona aşısını mutlaka herkesin yaptırmasını uzmanlar tavsiye ediyorlar.
Korkmadan aşı sırasına girelim ve
yaptıralım. Özellikle yüksek tansiyon, şeker ve yüksek kilo sorunu olanlar “ Korona virüsüne karşı yüksek risk grubundalar” ve bu
kişiler aşılar için öncelikli sıradalar. Bunun için eyaletin ilgili internet sayfasından mutlaka isim, soyadı ve istenen bilgiler ile sıraya
giriniz. Özellikle sorulan “Yüksek
riskli misiniz?” sorusuna cevabınız önemli. Doktordan alacağınız eğer şeker hastası veya yüksek
tansiyon vs. hastasıysanız, mutlaka bu belgeden yola çıkarak ‘evet
yüksek risk grubundayım’ demeniz, size aşıda öncelik tanıyor.
Yalnız aşı olmadan resmi doktorunuzdan aldığınız resmi imzalı belgeniz yanınızda olmalı, yoksa kesinlikle aşı yapmıyorlar. Dikkat!
Bu vesile ile İnfak edelim, yardımlaşalım. Hayat değeri paylaşınca
artıyor.
Tekrar hatırlatıyoruz! 22. yılına
giren Yeni Vatan Gazetesi olarak
tüm insanlarımıza sakinlik, sabır
diliyor ve çevremizdeki sevdiklerimizin ve dostlarımızın kıymetini
bilelim diyoruz.
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Sen de gargara yap!
Alles gurgelt!

B

ir yıldan fazla bir süreden
beri koronavirüs yaşamımızı belirlemektedir.
Şimdi “herkese gargara testi”
adını verdiğimiz bu test girişimi
ile yön gösterici bir adım atalım
ve virüsün yayılmasına karşı çıkalım. Düzenli aralıklarda test
yaparak hem kendini hem de
etrafındaki insanları korumak
artık senin elinde. AYRICA –
Negatif bir test sonucun varsa,
bununla berbere ve ileride açılacak diğer yerlere de gidebilirsin.
Viyana Belediyesi’nin sağladığı geniş test olanaklarına ek
olarak artık kendini evde test
etmen de mümkün olacak.Şu
andan itibaren tüm Viyanalılar ve Viyana’da çalışan kişiler ücretsiz PCR gargara testi
ile koronavirüse yakalanıp
yakalanmadıklarını düzenli
aralıklarda kontrol edebilirler. Saat 9’dan önce teslim
edersen, sonucu 24 saat içinde
alırsın.

Proje
Düzenli aralıklarda yapılan testler sana güven verir. Düzenli aralıklarda test yapılırsa, test sonucu
pozitif çıkan kişiler zamanında
karantinaya girebilir. Böylece
hem kendimizi hem de etrafımızdaki insanları korumuş oluruz.
Test kitini bir barkod ile Viyana’daki her BIPA şubesinden
alabilirsin. Düzenli aralıklarda
kendini test et! Testi gargara yaparak ya da ağzında çalkalayarak
gerçekleştirebilirsin. PCR gargara
testini her gün rahatça Viyana’daki REWE şubelerinden birine
(Billa, Billa Plus, BIPA ve Penny
ve ayrıca BP-Merkur Inside, JETBilla Stop & Shop, SHELL-Billa
Unterwegs petrol istasyonu marketlerinden birine) verebilirsin.
Saat 9’dan önce teslim edersen,
sonuç 24 saat içinde e-posta ile
sana gönderilir. Negatif bir test
sonucu ile örneğin berbere ya da
ileride açılacak diğer yerlere de
gidebilirsin.

Bezahlte Anzeige

şisel bir barkod verilecek olup,
bu kod ile gerektiğinde gidip
test kitlerini alabilirsin. WebApp
uygulamasındaki
açıklamaların yardımıyla testi gerçekleştir.
PCR gargara testini Viyana’daki REWE şubelerinden birine
ver (BILLA, Billa Plus, BIPA ve
Penny ve ayrıca BP–Merkur Inside, JET–BILLA Stop & Shop,
SHELL–BILLA Unterwegs petrol
istasyonu marketleri). Saat 9’dan
önce teslim edersen, sonuç 24
saat içinde e-posta ile sana gönderilir. Sana en yakın numune
teslim alma yerlerini kent planında bulabilirsin.

Jetzt kostenlose
PCR-Gurgeltests
holen!

Kısaca özetlersek

1.Kayıt ol ve barkodunu al
2.Ücretsiz test kitini (en fazla 4
adet) Viyana’daki her hangi bir
BIPA şubesinden al
3.Numune numaranı kullanarak
lead-horizon.org/public uygulamasına giriş yap. Açıklamaların
yardımıyla testi gerçekleştir.
Avantajların
Çabuk ve güvenilir
4.Düzenli aralıklarda kendini
test et – testi gargara yaparak ya
1. Erhalte
Barcode
über
allesgurgelt.at
Ücretsiz
PCRdeinen
testi ve
düzenli
araKayıt yap ve barkodunu al. Bunu da ağzında çalkalayarak gerçek2. Hol dir deine kostenlosen PCR-Gurgeltests – in jeder Wiener BIPA-Filiale.
lıklarda
kullanım sayesinde sağ- yaptıktan sonra Viyana’daki leştirebilirsin.
3. Teste dich regelmäßig – es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.
lanan güvenlik
BIPA şubelerinden her hangi 5.PCR gargara testini Viyana’daki
4. Gib deinen PCR-Gurgeltest in Wiener Filialen von BIPA, BILLA, BILLA Plus, Penny
Testler
evde
yapılabilir
birine gidip, en fazla 4 test kiti REWE şubelerinden birine ver
und bei den REWE-Tankstellenshops ab.
Test
BIPA von
alabilirsin.
5. kitleri
ErhalteViyana’daki
dein Ergebnistüm
innerhalb
24 Stunden – bei Abgabe vor 9 Uhr. (BILLA, Billa Plus, BIPA ve Penny
şubelerinden alınabilir
ve ayrıca BP–Merkur Inside, JET–
Kolay
ve
güvenilir
Test
kitleri
her
gün
rahatça
ViBILLA Stop & Shop, SHELL–BILSchütze dich und die Menschen in deiner Umgebung. Wir statt Virus.
yana’daki REWE şubelerinden
LA Unterwegs petrol istasyonu
#allesgurgelt
birine
(Billa, Billa Plus, BIPA Test kitinde yer alan kullanım marketleri).
ve Penny ve ayrıca BP-Merkur kılavuzundaki adımları uygula. 6.Saat 9’dan önce teslim edersen,
Inside, JET-Billa Stop & Shop, Numune numaranı kullanarak sonuç 24 saat içinde e-posta ile
uy- sana gönderilir. Numuneler her
SHELL-Billa Unterwegs petrol is- lead-horizon.org/public
tasyonu marketlerinden birine) gulamasına giriş yap. Başarı ile Allegün
günde
Infos
unter:iki kez (saat 9-12 arası
kayıt olduktan sonra sana ki- allesgurgelt.at
teslim edilebilir.
ve 14-17 arası) alıp götürülür.
Saat 9’dan önce teslim edilirse
Lütfen COVID-19 ile mücadele etmek
için
sonuç
24 saat içinde gelir
INS_13_AgM_bp_195x275.indd 1
09.04.21 10:48
OIDA kurallarına uymaya devam edelim
Sonuç gargara testinin yapıldığı
andan itibaren 72 saat geçerlidir
● Obstond hoitn – Mesafe bırakalım
Örneğin sınır geçişlerinde kullanılabilecek çok dilli bulgu ra● Immer d’Händ’ woschn – Sık sık ellerimizi yıkayalım
poru

Alles gurrrgelt!

Gurgel mit!

Test sonucuna
ulaştıran yol

●
●

Daham bleiben – Evde kalalım

A Maskn aufsetzn – Maske takalım
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Herkes için gargara testi!
Viyana projeden memnun!

Viyana halkı yakın zamanda başlatılan "Alles Gurgelt!" projesine yoğun ilgi gösterdi. Yapılan bir
ankete göre pilot projeden memnuniyet oldukça yüksek!

Süpermarketlere genişleme yapılması planlanıyor, ilk kutular hali hazırda Merkur şubelerinde bulunmakta.
D e ğe r l e n d i r m e n i n , Viy a n a
Sağlık Kuruluşu Lead Horizon ve
Lifebrain laboratuvar grubu ile
gerçekleştirileceği açıkandı.

24 saat içinde test
sonucu

© Bild: APA/Martin Juen

V

İYANA- Belediye Başkanı
Michael Ludwig (SPÖ) pazartesi akşamı, Viyana
Belediyesi ve Ticaret Odası tarafından başlatılan ve şu anda sosyal kurum ve şirketlere sunulan
“Alles gurgelt” projesinin oldukça başarılı geçmesi memnuniyet
yarattı.
Viyana Eyaleti Sağlık Bakanı Peter
Hacker’in (SPÖ) yaptığı açıklamada vatandaşları “ Alles Gurgelt“
projesine mütemadiyen katılmaya davet etti.

Testi edinmek için www.allesgurgelt.at adresinden bir barkod
edinmeli, kayıt yaptırmalısınız.
Test, web uygulaması ve video işlevi aracılığıyla kaydedilerek evde
gerçekleştirilebilir.
Ücretsiz test kutusu REWE Group
-şu anda Bipa şubeleri- bünyesinden edinilebilir.
Testin zorunlu yerlerde geçerli olması için kamera önünde videoya

kaydederek yapılması gerektiğinden, evinizde bir akıllı telefona
veya kamerası olan bir dizüstü
bilgisayara ayrıca gerçekten test
edildiğinizi kanıtlamak için kimliğinize ihtiyacınız bulunmakta.
PCR testi için kamera önünde gargara yapmalı ve verilen kabın içine tükürüldükten sonra kapağı kapatılarak numuneler yine
şubelere -şu anda sadece eczane zinciri Bipa- teslim edilmeli.

Test görevlileri, 24 saat içinde sonuç hakkında dijital olarak bilgilendirilir. İlgili sertifika, test yapıldıktan sonra 72 saate kadar
geçerlidir. Haftada iki muayene
yapılabilir. Kimliğinizi açıklamak
istemiyorsanız, anonim olarak da
test edilebilirsiniz, ancak bu durumda sonuç kuaför ve masaj salonlarına giriş için kullanılamaz.
Pilot projeyi değerlendirmek ve
daha da geliştirmek için, katılımcılardan yakın zamanda deneyimlerini online bir ankette bildirmeleri istendi. Hacker’in
Bürosu’ndan edinilen bilgiye göre, anketi 1.285 kişi tamamladı; yüzde 96’sı test seçeneğinden
memnun kaldığını beyan etti.

Pilot projede şimdiye
kadar 208.815
gargara testi
Pilot projenin bir parçası olarak
şimdiye kadar 208.815 PCR testi
gerçekleştirildi – bunların 800’ü
pozitifti, bu da analiz edilen örneklerin yüzde 0.38’ine tekabül
ediyor. 210.000’den fazla çalışanı olan 3.700 şirket katılmak için
kaydolmuştu. Polis de yakın zamanda katıldı.

Süreç nasıl işliyor?

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH
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Türkiye’de
kalınması
gereken yasal
sürelere dikkat!

Avusturya’da çeşitli kategoriden oturum iznine
sahip Türkiye vatandaşlarının, son dönemlerde ön görülen AB ülkeleri dışında kalma süresini aştıkları gerekçesiyle Türkiye’ye geri gönderilmesi üzerine, konuyla ilgili bir açıklama
yayınlayan T.C. Viyana Başkonsolosluğu, yasal
süreler konusunda uyarıda bulundu.
daşlarımızın dönüşlerinde sorun
yaşamamaları için anılan kanunda belirtilen sürelere dikkat etmeleri önem taşımaktadır.’’ denildi.

Zorunlu hallerde izin
alınması gerekir
Konsolosluk, yasal süreyi aşacak
şekilde kalınması gereken zorunlu hallerde ise Avusturya makamlarına bunun bildirilmesi ve izin
alınması gerektiğini özellikle vurguladı.
Konsolosluk tarafından yapılan
açıklamaya göre, haklı bir nedeniniz var ise, Avusturya makamlarına bunun bildirilmesi ve izin
alınması gerekmektedir. Bu makamlar, Viyana Eyaletinde MA 35
departmanı, diğer yerleşim birimlerinde ise kaymakamlıklar, yabancılar polisi gibi resmî kurumlardır.

ADVERTORIAL/ILAN

V

İ YA N A- T.C . V i y a n a
Başkonsolosluğu yaptığı bir duyuruyla, 1 ila 3
yıl Süreli Oturum kartına sahip
olan vatandaşlara, Avusturya dışında ikamet etme sürelerinin bir
yıl içinde altı aydan fazla olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Süresiz Oturum kartı (Daueraufenthalt – EU) sahibi
ve aile bireylerinin ise Avusturya
ve Avrupa Birliği ülkeleri dışında kesintisiz bir yıldan fazla kalmamaları gerektiği belirtildi. T.C.
Viyana Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan duyuruda, ‘’Son
dönemde, Avusturya’da yaşayan
vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen sürelere riayet etmemeleri
nedeniyle Viyana havalimanında
ülkeye girişlerine izin verilmediği ve Türkiye’ye geri gönderildikleri gözlenmektedir. Bu itibarla,
Avusturya’da yaşayan süresiz veya süreli ikamet izni hamili vatan-
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AB 30 yıl sonra Çin´e ilk kez
Uygur Türkleri yüzünden
yaptırım kararı aldı

AB dışişleri bakanları, Uygurlara yönelik
uygulamalar nedeniyle Çin'e yaptırım
uygulanmasını kararlaştırdı. Sincan'daki
dört parti ve bölge yetkilisi ile bir örgüt
yaptırım listesine alındı.

B

RÜKSEL. Avrupa Birliği
(AB) dışişleri bakanları
bugün yaptıkları toplantıda Uygur azınlığa yönelik
uygulamalardan dolayı Çin’e
yaptırım uygulanması kararı
aldı. Karara göre, Sincan’daki
dört parti ve bölge yetkilisi ile
Sincan’daki organizasyon yaptırım listesine alındı. Yaptırım
uygulanan kişilerin isimlerinin
pazartesi günü AB’nin resmi
gazetesinde yayımlanması bekleniyor.
Böylece AB otuz yıldan bu yana
ilk kez Çin’e karşı insan hakla-

rı ihlalleri nedeniyle yaptırım
kararı almış oldu. Son olarak
1989 yılında Tiananmen Meydanı’ndaki protestoların kolluk
güçleri tarafından şiddet kullanılarak bastırılması nedeniyle
Çin’e yaptırım uygulanması kararı alınmış, iki Çin vatandaşı
ile bir firma yaptırım listesine
alınmıştı.
Yaptırımlar ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların
AB’ye seyahat etmesi engellenirken, AB’deki varlıkları da
donduruluyor. Örgüt ve şirketlere yönelik yaptırımlarda ise var-

lıkların dondurulmasının yanı
sıra bu şirketlerle iş ilişkileri
yürütülmesi de yasaklanıyor.
İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, Çin’in Sincan bölgesindeki Uygur azınlık ve diğer
Müslüman azınlıklara mensup
en az bir milyon kişi kamplarda tutuluyor. Din, kültür ve
dillerinden menedilen azınlık
mensuplarına kötü muamele
yapıldığı da belirtiliyor. Pekin
yönetimi bu suçlamaları geri
çevirirken bölgedeki „radikalleşme ile mücadele“ amacıyla
eğitim ve iş programlarının uygulandığını iddia ediyor.

Yeni yaptırım
mekanizması
AB, yaptırımlara yasal dayanak
olarak geçen yıl kabul edilen bir
hukuki mekanizmayı kullanı-

yor. „Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi“ olarak adlandırılan yaptırım mekanizması AB
üyesi ülkeler tarafından kabul
edilerek aralık ayında yürürlüğe girmişti. AB çevrelerinden
alınan bilgilere göre, AB dışişleri bakanları Çin’in yanı sıra insan hakları ihlalleri nedeniyle
Eritre, Libya, Kuzey Kore, Rusya
ve Güney Sudan’dan çeşitli kişi
ve örgütlere de yaptırım uygulama kararı aldı.
AB bu mekanizmayı ilk olarak
muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni’ye yönelik tutumu
nedeniyle Rusya’ya yaptırım
uygulamak için kullanmıştı.
Putin’e yakın dört isme yaptırım uygulayan AB, söz konusu
kişilerin AB’ye seyahat etmesini
yasaklarken, AB’deki varlıklarının dondurulmasını kararlaştırmıştı. (AFP, Erdeundleben foto)
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Avusturya'nın üç
eyaletinde kilitlenme ile birlikte
uzaktan eğitim
de uzatıldı. Eğitim Bakanı Heinz
Faßmann (ÖVP)
bu kararı desteklemekle birlikte
yine de testlerin
sıklığı ve aşılama
oranı göz önüne
alındığında, okullarda farklı bir
karar alınmasının
da mümkün olduğunu bildirdi.

22 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Eğitim Bakanı
Faßmann uzaktan
eğitim konusunda
şüpheci

V

İYANA- Avusturya’nın
Viyana, Niederösterreich
ve Burgenland eyaletlerinde 11 Nisan’da son bulması beklenen kilitlenme 18 Nisan’a kadar
uzatıldı. Eğitimin de uzaktan devam edeceği belirtilirken, Eğitim
Bakanı Faßmann mevcut şartlarda farklı bir yol izlenebileceğini
ifade etti.
A PA’ y a a ç ı k l a m a y a p a n
Faßmann, farklı bir yaklaşım olmadığını ve okulların da salgınla mücadele için bir araç olarak
kabul edildiğini net bir şüpheyle gördüğünü belirterek, „Eğitim
kurumları kesinlikle farklı davranabilir. Kurumlar, halk sağlığı
ile eğitim fırsatlarını dengelerken
genç neslin çıkarlarını daha fazla
hesaba katmalıdır“ dedi.

„Yüz yüze ders gerekli
olacak“
Mezun durumundaki sınıflara,
mümkünse yüz yüze ders verilmesi gerektiğini belirten bakan,
okul yılı Nisan ayı sonunda sona
eren bu öğrencilerin süreçten çok
daha fazla etkilendiğini özellikle
vurguladı.
Öğrencilere olası bir karar testi için şans vermek adına bekleyen sınavların hemen yapılması gerektiğine dikkat çeken
Faßmann, diğer kilitlenme aşamalarında olduğu gibi, mezun

olan sınıfların bir dereceye kadar okulda eğitime katılabileceğini söyleyerek, müdürlere bu
seçeneği kullanmaları için çağrıda bulundu.

Okul eskisinden çok
daha kontrollü bir yer
Okullarda haftada üç kez test
yapıldığını belir ten bakan,

Avrupa’daki herhangi bir ülkeden daha fazla test yaptıklarına ve öğretmenlerin üçte ikisini
veya dörtte üçünü aşıladıklarına dikkat çekerek, yüz yüze eğitimin bir seçenek olarak kullanılması için çaba gösterilmesi
gerektiğini ve okulların artık
eskisinden çok daha kontrollü
bir yer olduğunu özellikle vurguladı.

Burun testi şart
Salı günü doğudaki öğrenciler
için uzaktan eğitimin dördüncü aşaması başladı. 14 yaşından
küçükler içinse bu kez, gerekirse okullarda bir bakım desteği
sağlandığı ancak yüz yüze derslerde olduğu gibi yerinde negatif
bir „burun“ testi şartı bulunduğu
açıklandı.
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Yine bir seçim listesi
yine yasa dışı çifte
vatandaşlık kabusu!

Türkiye göçmenlerinin başı yine
bir seçim listesi
yüzünden belada!
KURIER gazetesinin
verdiği habere göre,
göçmenlik ve vatandaşlıktan sorumlu
birim MA35, Türkiye
Yüksek Seçim
Kurulu'nun bir listesini yasa dışı çifte
vatandaşlığın kanıtı
olarak görüyor.

V

İYANA- S on haftalarda yüzlerce Türk kökenli Viyanalı bir dejavu yaşıyor; 2017 ve 2018’de olduğu gibi,
yetkililerden „kişisel durumlarını
açıklama“ talebini içeren postalar alıyorlar. Yasa dışı AvusturyaTürk çifte vatandaş oldukları kanıtlanırsa, ilgili kişinin Avusturya
pasaportunun geri çekilme ihtimali oldukça yüksek.
2017 yılında da benzer bir süreç
başlatılmıştı. FPÖ’nün İçişleri
Bakanlığı ve federal eyaletlere sunduğu iddia edilen liste bir
Türk seçmen siciline dayanıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi
(VfGH), FPÖ’nün menşe şüpheli
listesinde uygun bir delil göremedi ve yetkililerin soruşturmalarını 2018 yılında sonlandırdı. Bu
süreçte iptal olan pasaportların
da iade edilmesine karar verildi.

Kanıtsal değeri daha
yüksek
MA35’in şimdi de Türkiye Yüksek

Seçim Kurulu’nun internet üzerinden yayınladığı yurt dışı seçmen listesini resmi belge olarak esas aldığı öğrenildi. 2018’de
internette yayınlanan „Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu’nun Resmi
Listesi“ ne atıfta bulunan MA35,
bu listenin eski FPÖ verilerinden
önemli ölçüde daha fazla kanıtsal
değere sahip olduğuna inanıyor.

MA35’in çifte vatandaş olarak
hakkında işlem başlattığı birkaç kişiyi temsil eden Avukat
Kazım Yılmaz, söz konusu çevrimiçi verilerin gerçekliğinin
netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek yalnızca varsayımlarla bir süreç yürütmenin
anayasal bir devlete yakışmayacağını ifade etti.

Özellikle İdare Mahkemesi
(VwGH) önceki yıl kullanılabilirliklerini onayladığından beri,
MA35’in ilk değerlendirme prosedürünün (2017-2018) aksine, bu seferki veri kaynağına meydan okumanın zor olduğu düşünülüyor.
Veri koruma açısından da itirazın
mümkün olmadığı söyleniyor.

MA35’in prosedürünün, hukukun üstünlüğü altında kısmen
sorgulanabileceğini söyleyen
Yılmaz, „İyi entegre olmuş insanlar artık politik bir oyun
haline getirildi. Anavatanları
Avusturya’dan kovuluyorlar.
Onlarca yıldır burada yaşamış,
çalışmış ve katkıda bulunmuş
insanların vatandaşlıklarını ve
dolayısıyla kimliklerini kaybetmeleri entegrasyona büyük zarar veriyor.„ sözleriyle sert bir

„Anavatanları
Avusturya’dan
kovuluyorlar“

şekilde süreci eleştirdi.

„Yasal bir boşlukta
hareket etmiyoruz“
„Yıllardır hiçbir şey yapılmadı ve bir anda birkaç yüz kişiden vatandaşlıkları alınmak isteniyor“ gibi bir izlenim vermek
istemediklerini belirten MA35
yetkilileri ise görülenin aksine
bunun yıllar süren uzun bir süreç olduğunu ifade etti.
Ayrıca yasal bir boşlukta hareket etmediklerini de özellikle
vurgulayan yetkililer, „Mevcut
kanıtı kullanmamanız, sizi görevi kötüye kullanmaktan suçlu
hale getirir“ açıklamasını yaptı.
MA35, Avusturya vatandaşlığının fiilen geri çekilmeyeceğini de
açıkladı.
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Fiyatlar
yükseliyor,
hayat pahalılığı
cep yakıyor

B

ERLİN- Almanya’da KDV
indirimi sona erdikten sonra enflasyon yükselmeye
devam ediyor. Federal İstatistik
Dairesi’nin cuma günü yaptığı
açıklamaya göre, tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 1,3 arttı.
Wiesbaden yetkilisi, „Yıl başında
KDV oranlarının geçici olarak indirilmesinin sona ermesinin ardından, enflasyon oranı arka arkaya ikinci ayda neredeyse kriz

Die Nr. 1
seit 1999

öncesi seviyeye ulaştı“ dedi. Ocak
ayında, Aralık ayındaki eksi yüzde 0,3’ün ardından yüzde 1,0’lik
bir oran ölçmüştü. Ocak ayına göre tüketici fiyatları Şubat ayında
yüzde 0,7 arttı.

Fiyatlar yeniden
yükseliyor
Federal hükümet, tüketimi canlandırmak ve korona pandemisi-

22 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Enflasyon oranlarının artmasıyla birlikte hayat pahalılığı da gün geçtikçe
hakimiyetini artırıyor. Yakıt ve gıda
fiyatlarında görülen artışlarsa şimdiden
cüzdanlarda hissedilmeye başladı.
nin ekonomik sonuçlarını azaltmak için katma değer vergisini
2020 Aralık sonuna kadar yarım
yıl boyunca düşürdü. Buna ek olarak, dizel, benzin, kalorifer yakıtı
ve doğal gaza yıl başında getirilen
CO2 vergisi vardı.

Dizel ve benzin artık
daha pahalı
Aylar süren düşüşün ardından,
tüketiciler şubat ayında enerjiye daha fazla ödeme yapmak
zorunda kaldı (artı yüzde 0,3).
Dizel ve benzin gibi yakıtlar tıpkı doğalgaz (artı yüzde 2,1) ve
ısıtma yakıtı (artı yüzde 1,1) gibi (artı yüzde 2,4) önemli ölçüde arttı. Bu aynı zamanda dünya
piyasalarında ham petrol fiyatlarının yükselmesine de yansıdı. Salgın sırasında düşen petrol
fiyatları son zamanlarda yeniden keskin bir şekilde yükseldi.
Enflasyonun uzun vadede yükselip yükselmeyeceğini tartışan
Ekonomistler, enflasyon oranının Avrupa Merkez Bankası’nın
(EZB) para politikası için önemli
bir ölçüt olduğunu özellikle vurguladı. Merkez bankasının orta
vadede tüm Euro bölgesi için
yüzde 2,0’nin biraz altında bir
yıllık enflasyon oranını hedeflediği açıklandı.

Ocak ayına göre fiyatlardaki artış eğilimi zayıflasa da gıda şubat
ayında geçen yıla göre yüzde 1,4
daha pahalıydı. Örneğin şekerleme ve süt ürünleri daha pahalı hale geldi. Saç kesimi dahil hizmetler de yüzde 1,4 arttı. Soğuk
kiralar ortalama yüzde 1,3 arttı.
Buna karşılık, cep telefonları ise
önemli ölçüde daha ucuzdu (eksi yüzde 9,2).

Sıfır faiz politikasına ve merkez
bankasının yaptığı milyarlarca menkul kıymet alımına rağmen yıllardır bu rakama ulaşılamıyor. Almanya’da EZB’nin
para politikası açısından belirleyici olan uyumlaştırılmış
HVPI tüketici fiyat endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayındaki seviyenin yüzde 1,6 üzerinde gerçekleşti.
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Flaş karar! Yurt dışından
Türkiye’ye bakım ve tamire
giden otomobil sahipleri dikkat!
Türkiye'ye bakım, onarım ve tamir için giriş yapıp, tutarı 2 bin Euro'dan
az işlem gören araçlar için 600 Euro ücret alınacak. Ancak bu yasa,
Avrupa’da yaşayan ve araçlarıyla gezi amaçlı Türkiye’ye seyahat eden
Türkiye göçmenlerini etkilemiyor.

A

NKARA- Türkiye’ye yurt
dışından tamir maksatlı getirilen araçlarla alakalı yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan
karara göre, geçici ya da yabancı
plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara
eğer 2000 Euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak
ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2000 Euro ve altında
masraf yapılmışsa 600 Euro veya
Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti
araç sahibinden tahsil edilecek.

Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek. Resmi Gazete’de yayımlanan
karar şöyle:

G e ç i c i ve Ya b a n c ı P l a k a l ı
Taşıtlardan Alınacak G eçiş
Ü c r e t l e r i n e İ l i ş k i n Te b l i ğ
(Tebliğ No: 68)’in 8 inci mad-

Kredi kartı için
bağımlılık uyarısı:
Uyuşturucudan
farkı yok!

Özellikle koronavirüs salgınında kullanımı her geçen
gün artan kredi kartıyla yapılan alışverişler konusunda uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Kartla
alışverişi uyuşturucu bağımlılığına benzeten uzmanlar tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

desinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklendi:
“ Tamir, bakım, onarım veya
tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış
yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli
2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan
ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu
taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli
2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya
karşılığı Türk Lirası ücret alınır.”
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M

ASSACHUSET TSABD’nin dünyaca ünlü te k n i k ü n ive r s i tesi Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan kredi kartı araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.
Araştırmada, kredi kartlarının
masrafı ne olursa olsun beyinde uyuşturucu maddeye benzer
kimyasal reaksiyonu tetiklediği
ve bu durumun kullanıcılarda
bağımlılık haline geldiği açıklandı.
Araştırmacılar, farklı amaçlı
kartların farklı arzuları tetiklediğini örneğin restoran ve tatillerde kullanılan kartların yakıt
almak için kullanılan kartlardan daha fazla harcama isteği
yarattığını tespit etti.

Salgın kredi kartı
alışverişini yükseltti
Araştırmacılar, alışveriş yaparken kişisel kredi kartları
ile nakit kullanan katılımcıların beyin taramalarını inceledi.
Bulgular, nakit satın alımların
beyindeki ‚ödül ağlarını‘ uyarmadığını tespit etti.
Diğer yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, alışveriş
yapanların salgının yayılmasını durdurmak için temassız
kullanmaya teşvik edilmesiyle nakit düşüşünü hızlandırdı.
Araştırmanın ortak yazarlarından Prof. Drazen Prelec,
„Beyindeki her türlü ödülle etkinleştirilen ödül ağları, bir
kredi kartı satın alımıyla etkinleştirilir. O plastik kredi kartını
elinize alma eylemi, keyifli alışverişlerle ilişkilidir“ ifadelerini
kullandı.
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AK, kripto dolandırıcılara
karşı uyardı!

Avusturya Çalışma Odası yetkilileri, vatandaşları
Bitcoins, Ripple veya Ethereum gibi kripto para
birimleri için yapılan şüpheli çağrılara karşı uyardı.
Kripto platformlarının, istenmeyen reklam çağrılarıyla- yani önceden izin alınmadan- tüketicileri
rahatsız etmesinin şüpheli bir durum olduğu ve bu
durumun da Avusturya'da yasak olduğu vurgulanarak dikkatli olunması konusunda ciddi uyarılar
yapıldı.

V

İYANA- Son dönemlerde
birçok yatırımcının kârlı
bulduğu kripto platformları üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dikkat çeken
AK yetkilileri, arayanların çok
ısrarcı olduklarını ve adeta fon
danışmanları gibi davrandıklarını belirtti.
Facebook veya Twitter gibi sos-

yal ağlar üzerinden de farklı
yöntemler denediklerini açıklayan yetkililer, özellikle ürünleri için reklam amaçlı olduğu
iddia edilen, Ethereum kripto
para birimini vermek isteyen
tanınmış girişimcilerle yapılan röportajlarla reklam yapıldığına dikkat çekerek, her
halükârda abartılı kâr vaatleri
söz konusu olduğunda son de-

rece dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Dikkatle inceleyin
ve mutlaka uzman
desteği alın
Dolandırıcıları ele verecek
bazı ipuçlarının da bulunduğunu belirten uzmanlar, eksik
bir baskı, sözleşme şartları

hakkında bilgi olmaması ve
belirsiz bir şirket merkezi gibi
şüpheli olabilecek birkaç ipucundan bahsetti.
AK ise “Denetim olup olmadığını, yani bir mali denetim
otoritesinin sorumluluğunun
bir göstergesi olup olmadığını
görmek için kripto web sitesini dikkatlice kontrol edin.
Yargı yeri nerede ve hangi hukuk geçerlidir? Ticari sicil numaraları var mı? Herhangi bir
bilgi bulamazsanız, o zaman
çekilin” sözleriyle yatırımcıları uyardı.
Yatırımcılar için, Avusturya
Finans Piyasası Kurumu FMA
(fma.gv.at) tarafından düzenli
olarak uyarılar yayınlandığı,
İnternet Ombudsman Dairesi
internet sitesinde de (ombudsstelle.at) ayrıca dolandırıcılık
hakkında çeşitli bilgiler sağlandığı ve her türlü desteğin
sunulduğu bildirildi.
(yenivatan.at)

Ich sorge für
spannende und
romantische
Fernseh-Abende.
Mario A., Wien

ADVERTORIAL/ILAN

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ob Drama oder Komödie, ein Hauptabendprogramm mit internationalen Blockbustern
sowie heimischen Filmen und Serien sorgt für unterhaltsame, spannende und romantische
Fernseh-Abende. Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.
Jetzt informieren: www.gis.at
Mario Yeni.indd 1

05.10.2020 11:23:20
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“Lollipop-Test”
küçük çocuklardan
kabul gördü:
“Nispeten daha basit”

Aşağı Avusturya'da
bazı anaokullarında,
pilot proje kapsamında denenmeye başlanan lolipop testleri
çocuklar tarafından
hemen kabul gördü,
neredeyse yarısı kolaylıkla test edildi.

S

A N K T P Ö LT E N - A ş a ğ ı
Avusturya’daki beş eyalet
anaokulu, salı gününden
bu yana „Lollipop-Test“ pilot
projesini anaokulu faaliyetteyken denemeye başladı. Proje
kapsamında dün biri pozitif olmak üzere toplam 179 adet lolipop testi yapıldı. Ancak, rıza
eksikliği nedeniyle çocukların
yaklaşık yarısının test edilmesine izin verilmedi.
Testin çocuk dostu olmasının
yan sıra diğer yöntemlere nazaran nispeten karmaşık olmadığını da özellikle vurgulayan Bölgesel Meclis Üyeleri
Christiane Teschl-Hofmeister
ve Ulrike Königsberger-Ludwig,
“Lolipop testlerinin ebeveynler
veya yasal vasiler, anaokulu öğretmenleri ve çocuklar tarafından kabulü yüksek. Anaokulu
çocuklarının yarısından fazlası
için halihazırda ebeveynlerden
bir onay beyanı var” açıklamasını yaptı.
H e u t e ’d e y e r a l a n h a b e re göre, Teschl-Hofmeister ve

Königsberger-Ludwig, pilot projenin ilk gününün güzel geçtiğini ve geniş kabul görmekten çok
memnun olduklarını ifade etti.

tuluyor, nemlendiğinden emin
olunduğunda 2 dakika sonra çıkarılıp kapağı kapatılıyor ve sonuç bekleniyor.

„Yüzde 95 duyarlı“

Antijen testlerinin% 95 duyarlılığa sahip olduğu ve test talimatlarında açıklandığı gibi kullanıldığında güvenilir olduğu
söylenmekte.

Covid-19 antijen testinin en son
onaylanmış olan bu varyantı,
her zamankinden daha kolay
ve kullanımı bir şekilde hamilelik testi prensibini anımsatıyor.
Test ucu 2 dakika dil altında tu-

Uzmanlara göre, „Saliva SARSC o V-2 ( 2 0 1 9 - n C o V ) A n t i g e n

Combined Test Kit (Nanocarbon
Assay)“ insan tükürüğünde
Covid-19 virüsünün olası N ve
S proteinlerini tespit ettiği için
herhangi bir enfeksiyonun güvenilir kanıtı olarak kabul ediliyor.
Tüm yaş grupları için onaylandığından hem genç hem de yaşlılar arasında oldukça popüler
olan test, Avusturya genelinde
bazı eczanelerden tedarik edilebilir.
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Uber uzun vadeli
kalma sözü vermiyor,
rakiplerse benzer
tarifeler planlıyor

Kumar
bağımlısının 161
bin Euro’luk kaybı
kumarhaneye
ödetilecek
İlginç karar! Casinos Austria, kumar
bağımlısı ve depresyon teşhisi olan bir
adamın 161 bin Euro'luk kaybını geri
ödemeye mahkum edildi.

V

İYANA- 2016 yılından
beri devam eden davada sonuca varıldı.
Ticaret Mahkemesi, depresif
ve kumar bağımlısı olan bir
kişinin kumarda kaybettiği
miktarın kumarhane tarafından geri ödenmesine karar
verdi.
Davaya konu olan olayda, kumar bağımlısı olan bir adam
tatil için İsviçre’ye gitmeye
karar verdi ancak kendini
Viyana’daki kumarhanede
buldu ve orada bir gecede
161.000 Euro kaybetti. Açılan itiraz davasında, müvekkilinin „rasyonel bir şekilde
hareket edemediği ve bundan sonuç çıkaramadığını“
belirten Avukat Peter Ozlberger, „Hukuki ehliyetin yokluğunda, kumar sözleşmesinin
geçerliliği yok“ dedi.

Kumarhane de
bağımlılığın farkındaydı
Mahkemeye sunulan bilirkişi
raporunda uzman görüşü de
adamda „ağır depresif bozukluk ve zihinsel bozuklukla birlikte patolojik bir kumar bağımlılığı“ olduğunu onayladı.
Casinos Austria’nın da adamın
kumar bağımlısı olduğunun
farkında olduğu iddia edildi.
Kumarhane görevlileri, bununla ilgili birkaç görüşme yaptıklarını, adamı danışma merkezlerine
yönlendirdiklerini
ve geçim seviyesinin tehlikeye
atılmaması gerektiğini kendisine bildirdiklerini ifade ettiler.
Mahkeme itiraz yolunun açık
olduğunu belirterek, söz konusu miktarın kumarhane tarafından ödenmesine karar verdi.

Taksi Yasası’nda yapılan bir değişiklikle
birlikte Uber, "Lex Uber" olarak adlandırılan yasal bir uyarlama sayesinde piyasalara geri döndü, ancak uzun vadeli bir
kalma sözü vermiyor. Yetkililer, yeni işleyişi yeni koşullar altında test etmek için
"şimdilik" geri döndüklerini söylüyor.

V

İYANA- Viyana’nın yeni
taksi tarife sistemi, taksi
sektörü için daha dinamik ancak Uber için daha katı
bir hâl aldı. Taksi Yasası’nda
yapılan bir reformla birlikte, 1
Mart itibariyle gündüz ve gece
için yeni temel tarifeler, beş
kilometreye kadar olan yolculuklar için rota tarifeleri ve bir
zaman tarifesi belirlendi. Ayrıca artık önceden rezerve edilen
seyahatler için fiyatlar esnek
hale getirildi; böylece standart
tarifenin yüzde 20 altına veya
üstüne bir fiyata anlaşılabilmesi sağlandı.

fiyatı arasındaki farkı da kendilerine ödüyor. Uber’in yeni standart tarifesine göre, sipariş edilen bir yolculuk için minimum
fiyat 6,60 Euro miktarında.
Öte yandan rakipler de boş
durmuyor; taksi hizmeti veren
40100 firması da her fırsatta “değişken fiyat aralıklı tarife” kullanmak istediğini beyan ediyor.

“Yeni kurallar binlerce
sürücüyü işsiz bıraktı”

Rakipler de benzer
tarifeler kullanmak
istiyor

Uber yetkilileri, yeni yasada
geçen “taksi ehliyeti” edinme
zorunluluğunun binlerce Uber
sürücüsünü işsiz bıraktığını
söyleyerek, işe alımların daha
da zorlaştığını ifade etti.

Sektöre geri dönüşünden bu
yana Uber, ilk seyahatlerinde
müşterileri indirimlerle cezbetmeye çalışıyor. Sürücüler için
hizmet bedelini de düşüren firma, normal fiyat ile promosyon

Yeni işleyişi yeni koşullar altında test etmek için „şimdilik“
geri döndüklerini söyleyen yetkililer, bu nedenle uzun vadeli
bir kalma sözü vermiyor.
(yenivatan.at)
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H

İETZİNG- Hietzing’deki
Napoleonwaldes’da kısa
süre önce bir köpeğin
zehirli mamayla öldürüldüğü
olayın ardından şimdi civardaki
alanlarda 5 köpeğin daha aynı
şekilde öldürülmesi hayvan sahiplerini endişelendirdi. Köpek
sahipleri alarma geçti.
Hayvan düşmanı kişinin ilk vakadan sonra bugüne kadar hiç
araştırılmadığını belirten bölge
sakinleri, şimdi katilin alanını
oldukça genişlettiğine dikkat çekerek Hörndlwald, Maurer Wald,
Napoleonwaldes ve çevredeki
patikalarda, zehirli mamanın
haftalarca büyük bir ölçekte yerleştirildiğini ifade etti.
Krone’ye konuşan bir köpek sahibi „Çok korkuyoruz ve her an
tetikteyiz.“ dedi.

Oldukça zehirli bir madde
Polise göre, dört zehirlenme vakası zaten biliniyordu. Çarşamba
günü komşu Liesing’de iki hayvan daha telef oldu. Failin hain-
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Viyana’da zehirli
mama paniği:
6 köpek öldürüldü!

ce hareket ettiğini ve mamaların
yerini sürekli değiştirdiğini kaydeden polis, zehrin oldukça etkili ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Köpek sahipleri tetikte!
6 köpek zehirli maddeyle
öldürüldü. Fail aranıyor.

Hietzing’deki Veteriner Hekim
Paolo d’Orazio, mamanın normal
zehirlere karşılık gelmeyen oldukça toksik bir madde olduğunu doğruladı ve fail için de ölümcül olabileceğine vurgu yaptı.
Polisten edinilen bilgiye göre,
olayla ilgili savcılık bir soruşturma başlattı ve bölgede üniformalı ve sivil devriyeler görevlendirildi.

Kiracılar tetikte! Ertelenen
kiraların ödeme vakti geldi!

Birçok kiracı yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalma tehdidi altında. Çalışma Odası'na göre 48.800
fesih ve 17.000 tahliye tehdidi var; bu nedenle, vadesi gelen kiraları kısmen ödeyen bir devlet yardım
fonu gerekliliği dile getiriliyor.

V

Tahliye davaları ancak
2023’te açılabilir

İYANA- Mart ayı sonunda, 2020 baharındaki
kilitlemeden kaynaklanan ertelenmiş kira borçlarının ödeme vaktinin gelmesiyle birçok kiracı zor durumda
kaldı.
Krizin de etkisiyle sadece
Viyana’da kira borçları 2020
sonunda bir önceki yıla göre%
20 arttı. AK’ye göre, bu yıl
Avusturya genelinde 83 milyon Euro’nun üzerinde kira
ödenemedi. Tahliye sayısı
iki katından fazla olabilir ve
17.000 hane evlerini kaybedebilir.

Devlet yardım fonu
gerekli!
Çalışma Odası Konut Uzmanı Thomas Ritt, yaklaşık
100 milyon Euro’luk bir yardım talebinde bulunarak, bu

miktarın da AB’nin sunduğu
‚Korona Yeniden Yapılanma
Yardımı’ndan sağlanabileceğini söyledi. Hükümet, daha
önce bu parayı, kiracıları temerrüde (ihmale) düşürdüğü
için reddetmişti.

Yurtiçi Emlak Endüstrisi Derneği Başkanı Georg Flödl ise
mevcut durumu „daha az dramatik“ olarak değerlendirerek, ilk tecritte, mülk yöneticileriyle yapılan bir ankete göre,
kiracıların yüzde 90’ının erteleme talebinde bulunmadığını
ifade etti.
Nisan ve Haziran 2020 arasındaki ödeme sorunları nedeniyle tahliye davalarının ancak
2023 ortasından itibaren açılabileceği kaydedildi. (yenivatan.at)
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Sanatçılara yeni
korona bonusu müjdesi
VİYANA- Federal Sanat, Kültür, Kamu Hizmeti ve Spor Bakanlığı tarafından, 1 Nisan’da
serbest sanatçılar yararına iki
merkezi destek önlemi için yeni
yönergelerin yürürlüğe gireceği ve ödemelerin 2021’in ikinci çeyreği için başlayabileceği
açıklandı. SVS’nin yürüttüğü
düzenleme ile ilk çeyrekte olduğu gibi 1 Nisan’dan itibaren
üç aylık 3.000 Euro’luk ek bir
dilim için başvuruda bulunulması gerekiyor.
1 Nisan’dan itibaren Mart ve
Nisan ayları için talep edilen

ek bir „kilitleme bonusu“ ile
birlikte şu ana kadar köprü
finansmanından yaklaşık 97
milyon Euro ödendiği açıklandı.

yardım edeceğimize söz verdim. Şimdiye kadar başardığımız için çok mutluyum.“ dedi.

„Şimdiye kadar başardığımız
için çok mutluyum“

KSVF’nin (Sanatçılar Sosyal
Sigorta Fonu) Covid-19 Fonu ile
2021 yılı yardımının 1 Nisan’da
1.500 Euro’dan 3.000 Euro’ya
çıkarılacağı da duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, 2021’in ilk çeyreğinde
başvuran başvuru sahiplerinin
ödemesi, belirli bir acil durumun devam etmesi şartıyla otomatik olarak yapılacak. Şimdi-

Avusturya’daki sanatçılar için
uluslararası alanda rakipsiz bir
destek ağı oluşturduklarını beyan eden Sanat ve Kültür Devlet
Bakanı Andrea Mayer, „Görev
süremin başında Avusturya’daki serbest sanatçılara hızlı ve
bürokratik olmayan bir şekilde

Covid-19 Fonu da artırıldı

Avusturya hükümeti,
sanatçılara finansman desteği sağlayacak olan Korona
Köprü Fonu ödemelerine 1 Nisan'da
başlanacağını duyurdu. Üç aylık 3.000
Euro'luk bonusu
almak için başvuruda bulunulması
gerekiyor.

21

Nisan 2021 – SAYI 234

22 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Viyana´da büyük gerginlik:
Polis ayakkabılarını çıkarmadı
Viyana'da bir camide,
cuma günü, polisle
cemaat arasında "ayakkabı çıkarma" tartışması
yaşandı. Polis, cemaatten bazı kişilerin agresif
ve saldırgan davrandığını iddia ederken, görgü
tanıklarından bir kişi
ise aksine polisin olayı
agresif bir şekilde tırmandırdığını ve camiye
ayakkabılarla girmeye
çalıştığını söyledi.

V

İYANA. Viyana polisi
alınan bir ihbar üzerine
Viyana’nın 15. bölgesinde Rudolfsheim-Fünfhaus’taki
bir camiye operasyon gerçekleştirdi. Camide cuma namazı
için bir araya gelindiği sırada,
bir görgü tanığı, Covid-19 koruyucu önlemlerine uyulmadığı iddiasıyla polise ihbarda
bulundu; cami ziyaretçileri bu
ihbarda asgari mesafeyi korumamak ve FFP2 maske takmamakla suçlandı. Polis, Viyana
sağlık yetkilileri ile birlikte ihbar yapılan camiye geldi.

Polis, seccadelerin
üzerine kirli
ayakkabılarla basmak
istedi iddiası
Heute Gazetesi’nin verdiği habere göre olayın nasıl tırmandığına dair farklı iddialar ortaya
atıldı. Viyana polisi, temasa
geçmeye çalıştıkları kişilerin
saldırgan ve agresif bir tavır takındığını beyan ederken, olay
yerinde bulunan bir ziyaretçi
ise Heute gazetesi ile yaptığı röportajda farklı bir hikaye anlattı. Görgü tanığı Yusuf; „Görev
gerçekleştiğinde camide namaz
kılıyordum. 100 kişi değildik,
sadece 60 kişiydik ve Corona

kurallarına uyuyorduk. Sonra
iki polis geldi ve hiçbir karşı
tavrımız olmadığı halde camiye
girmek istedi. Onlardan, kirli
sokak ayakkabılarıyla seccadelerimize basmasınlar diye
ayakkabılarını çıkarmalarını
istedik. Reddettiler. Onlara
yapı marketten ayakkabıları
için bir kılıf almayı teklif ettik.
Bunu da yapmayı reddettiler.“
sözleriyle durumu izah etti.
Gerginlik çıkmasına ve olayın
tırmanmasına polislerin tavrının sebep olduğunu söyleyen

Yusuf, „Her dine saygı gösterilmeli. Ancak olay yerindeki
polislerin hiçbir anlayışı yoktu.
İki genç memur vardı, durumu
derhal tırmandırdılar ve takviye istediler. Sonra bizi camiden
çıkarmak istemediler ve orada
bulunanların kimlik kartlarını
kontrol ettiler.“ dedi.

„Biraz hassasiyet
gerekirdi“
SPÖ’den bir siyasetçi de camide korona kurallarına uyuldu-

ğunu açıkça gösteren videolar
aldığını bildirerek, biraz hassasiyetle, böyle bir operasyonun
gerekli olmayabileceğini ifade
etti. Bir polis memurunun görev başındayken veya mesleğini icra ederken kolayca ayakkabılarını çıkaramayacağını tam
olarak anladığını belirten siyasetçi, „Ancak herhangi bir tehlike yoktu ve mescitlere girmek
için ayakkabılara bir kılıf geçirilmesi uzlaşma olurdu, değil
mi?“ diyerek polisi daha anlayışlı olması konusunda uyardı.
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Kurz’dan Türeci ve Şahin’e övgü do

“Size ne kadar teşekkür etse

Resmi temaslarda bulunmak için gittiği Almanya'da, dijital medya kuruluşu Axel Springer'in
düzenlediği ödül törenine de katılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “2021 Onur Ödülü”
layık görülen BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i bizzat tebrik etti. Ödü
töreninde, Covid-19 aşısını geliştiren Türeci ve Şahin hakkında övgü dolu bir konuşma yapan
Kurz, ‘’Size ne kadar teşekkür etsek azdır’’ sözleriyle başarılı çifte duyduğu minnettarlığı dile g
tirdi. Öte yandan Bellevue Sarayı’nda bugün düzenlenen bir törenle, koronavirüse karşı ilk aşı
geliştiren bilim insanları olan Türeci ve Şahin’e, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinm
tarafından, Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan “Yıldızlı Liyakat Nişanı” takdim e
di. Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir." dedi.

V

İ YA N A- Av u s t u r y a
Başbakanı Sebastian Kurz
(ÖVP), perşembe günü
resmi temaslarda bulunmak için
Almanya’nın başkenti Berlin’e
bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurz,
Almanya Federal Başkanı FrankWalter Steinmeier, İçişleri Bakanı
Horst Seehofer, Sağlık Bakanı
Jens Spahn ve Bavyera Başbakanı
Markus Söder ile gerçekleştirdiği
görüşmelerin ardından, ziyaretin
amacını, mümkün olan en kısa
sürede Almanya’ya seyahat etme
özgürlüğünü yeniden sağlamak,
sınır kontrollerini kaldırmak ve
Avrupa’da „Yeşil Pasaport“ un
tanıtılması olarak açıkladı.
Resmi ziyaretlerinin yanı sıra,
Almanya’nın önde gelen dijital
medya kuruluşu Axel Springer’in,
C o v i d-19 a ş ı s ı n ı ge l i ş t i re n
BioNTech’in kurucu ortakları
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e “2021
Onur Ödülü”nü takdim ettikleri
ödül törenine de katılan Başbakan
Ku r z , y a p t ığ ı k o n u ş m a d a
aşıların geliştirilmesinde bilimin
kaydettiği hızlı ilerlemeleri överek, BioNTech’i bu kadar özel kılan
şeyin ne olduğunu şu sözlerle
anlattı:
„Dünya lideri bilgi birikimine sahip kararlı bir ekip ve tüm kalbini
bu çabaya koyan ve tüm başarıya
rağmen mütevazı kalan iki kurucu. Gürültü ve spekülasyonlarla dolu bir dünyada böyle bir
tutum canlandırıcıdır. Ve dünyayı

değiştiren sonuçlarla birleştiğinde
son derece etkileyici.“
B a ş b a k a n Ku r z , T w i t t e r
hesabından yaptığı bir paylaşımda
da ‘’Sizin ve tüm BioNTech ekibinin COVID19’u yenmedeki en
büyük umutlarımızdan birinin
arkasındaki sıkı çalışması ve
adanmışlığı için size ne kadar
teşekkür etsek azdır.’’ ifadelerini
kullanarak başarılı çiftle çekilmiş
bir fotoğrafını paylaştı. İngilizce
yayınladığı mesajda, ‘’Aşınızın
geliştirilmesiyle dünyayı daha iyi
hale getirdiniz ve hepimiz için bir
ilham kaynağı oldunuz. Teşekkür
ederim!’’ sözleriyle Türeci ve
Şahin’i aldıkları 2021 Onur
Ödülü’nden dolayı bir kez daha
tebrik etti.

Axel Springer
ödülleri bir tür
“Onur Madalyası”

Almanya’nın önde gelen dijital
medya kuruluşu Axel Springer
tarafından geçtiğimiz yıllarda
Tesla’nın kurucusu Elon Musk
ve Fa c eb o o k’ u n k u r u c u s u
Mark Zuckerberg’e verilen onur
ödülü, parasal olmayan ancak
başarılarıyla toplumu cesaretlendirenlere verilen bir ödül, bir tür
“Onur Madalyası”.

aşı, hepimize özgürlüğümüzü geri
verme ve dünyanın her yerinde
hayat kurtarma potansiyeline sahip. Minnet duygularımla tebrik
ediyorum” açıklamasını yaptı.

Axel Springer, Elon Musk ve
Mark Zuckerberg’den sonra, bu
yılki “başarılarıyla toplumu cesaretlendirme” ödülünü korona
aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin
ve Özlem Türeci’ye verdi. Axel
Springer Yayınevi’nin CEO’su
Mathias Döpfner, Türk çifti çok
büyük gurur ve mutlulukla tebrik
ettiğini belirterek; “Doktor,
araştırmacı ve girişimci olarak,
kanser araştırmalarında çığır
açtınız. Aynı şekilde Covid-19’a
karşı geliştirdiğiniz mRNA tabanlı

Koronavirüse karşı ilk aşıyı
geliştiren bilim insanları, kanser araştırmacıları, BioNTech
şirketinin kurucuları Dr. Özlem
Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e
Almanya’nın en üst düzey devlet
madalyası olan “Yıldızlı Liyakat
Nişanı” verildi. Bellevue Sarayı’nda
düzenlenen törende madalyaları
Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier takdim etti.

Almanya’dan Şahin ve
Türeci’ye liyakat nişanı:
“Geliştirdiğiniz aşı
insanlığa hizmettir”

Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier, törende yaptığı
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olu sözler:

ek azdır’’

”ne
ül

geıyı
meier
edil-

konuşmada, „Geliştirdiğiniz aşı
insanlığa bir hizmettir. Şu anda
bu yüzden burada bulunuyoruz.
Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor,
aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da
kurtarıyor“ ifadelerini kullandı.
Törende Almanya Cumhur-başkanı
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Frank-Walyer Steinmeier’den
sonra konuşma yapan Prof. Dr.
Uğur Şahin, gelecekte insanlığın
karşılaşacağı salgınların daha
yıkıcı etkisi olabileceğini altını
çizdi. Şahin, hazır olmanın önemine vurgu yaparak, “İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı

geliştirildikten sonraki üç ay içinde
tüm dünyayı aşılayacak üretim
kapasitesine sahip olmak gerekir”
diye konuştu. Şahin, mevcut aşı
kampanyalarında dünyada birçok
ülkeye hala aşı ulaşmadığını belirterek, kamu-özel ortaklığının
gerekliliğini vurguladı.
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Viyana'da, gittikçe artan
vaka sayıları
ve mutasyonun
hızla yayılması neticesinde
yoğun bakım
kapasitelerinin
sınıra ulaşmasıyla birlikte
sıkı önlemler
almaya başlayan hastaneler,
hasta ve ziyaretçilere test
zorunluluğu
getirdi.
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Viyana’da hastanel
zorunluluğu: Redde
vaka muamelesi ya

V

İYANA- Ülke çapında
özellikle
mutasyonlu
vakalarda görülen artışlar sonucunda, yoğun bakım ünitelerindeki durumun
daha da kötüleşmesiyle birlikte Viyana hastanelerine katı
kurallar getirilmeye başlandı.
Hastaların ve ziyaretçilerin
kliniklere girmeden önce korona testi yaptırmaları zorunlu hale getirildi.
Viyana Sağlık Derneği (WGV)
acil olmayan, planlanabilir
operasyonların dini veya özel
hastanelerde yaptırılması gerektiğine, aksi hallerde ise randevuların ertelenmesine karar
verdi. Dernek yetkilileri, „Hiç
kimse Viyana hastanelerinden
geri gönderilmeyecek“ sözleriyle bir güvence verdi ancak yine
de tedaviye erişim öncesinde
bir test zorunluluğu bulunduğunun özellikle altını çizdi.

Peki hangi test geçerli? Antijen mi
yoksa PCR mi?
Hastanelere girişlerde, ayakta

24

ya da yatarak tedavi görecek
olan hastaların farklı testlere
tabi tutulduğunu belirten yetkililer, teste ek olarak randevu
teyidi, e-kart ve aşı sertifikasının da hazır bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek,
bu yeni düzenlemenin, sadece
hastalar için değil aynı zamanda refakatçiler ve ziyaretçiler için de geçerli olduğunu
açıkladı.
Ayakta tedavi gören tüm hastaların tedaviden önce 48 saatten eski olmayan negatif bir

antijen testi ya da 72 saatten
eski olmayan bir PCR testi beyan etme zorunluluğu varken,
yatarak tedavi gören hastaların ise yalnızca negatif PCR
testi ile kabul edileceği özellikle vurgulandı. Ayrıca yatan hastaların haftada iki kez
teste tabi tutulacağı da ifade
edildi.
Akut ve acil durumların ise istisna tutulduğu özellikle vurgulandı.
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lerde test
edene pozitif
apılacak
Testi reddedene
pozitif vaka muamelesi yapılacak
Geçerli nedenlerle hastane
randevusu öncesi teste giremeyenlerin kliniklerden geri
gönderilmeyeceği güvencesini veren Viyana Sağlık Derneği, tüm hastanelerde hızlı test
imkanı sunulacağını beyan
etti.
Korona testi yaptıramayan ve
bunu yapmayı reddeden kişilere ise korona-pozitif gibi
davranılacağı vurgulanarak,
hastane personelinin, tedaviden bağımsız olarak tam koruyucu donanımla hizmet vereceği ifade edildi.

ADVERTORIAL/ILAN

Viyana Sağlık Derneği yetkilileri, resmi web siteleri üzerinden geçerli ziyaret yönetmelikleri hakkında güncel
bilgilere her an ulaşılabileceğini kaydetti. (yenivatan.at)
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HUKUK
FORUM
SUÇ DUYURUSU VE
İFTİRA DAVASI
Soru: Merhaba. Viyana’dan yazıyorum size. Üniversite öğrencisiyim. Aynı evde kaldığımız arkadaşla bir tartışma yaşadık ve ben
evi terketmek zorunda kaldım.
Giderken bize bağış olarak verilmiş olan bazı eşyaları da yanıma
aldım. Bu eşyalar o arkadaşa ait
değildi. Benim çabamla ev için
toplanmış eşyalardı. Buna rağmen o arkadaş, ben eşyaları aldığım için hırsızlık suçlamasıyla
aleyhimde suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Konu ile ilgili
bilgilendiriseniz memnun olurum. Teşekkürler.
Cevap: Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Kişi hukuken kendisine ait olan birşeyi çalamaz. Arkadaşınız kadar siz de eşyaların
sahibiydiniz. Dolayısıyla, şahsi
eşyalar söz konusu olmadığı sürece bahsettiğiniz olay bir ceza
davasına konu olmaz. Yani suç
teşkil etmez. Kaldı ki anlattığız
kadarıyle siz eşyaları toplamışşınız. Dolayısıyla olay bir medeni
hukuk davasına konu teşkil etse
bile büyük ihtimalle siz kazanırsınız. Tabi somut olayda ortaya
çıkacaklar ve kanıtlayabilme durumu böyle bir davanın seyrini
değiştirebilir. Sorunuzla ilgili ola-

rak önemli bir konuya da dikkat
çekmek istiyorum. Bir çok insan
başka insanları “çamur at tutmazsa izi kalır” mantığı ile karalamak için suç teşkil eden bir fiili
işledikleri iddiasıyla haklarında
suç duyurusunda bulunabilir.
Modern hukuk sistemleri bu tür
ithamlara karşı mağdurlar için
bir imkan tanımaktadırlar. Bu da
iftira davasıdır. Bu suçu Avusturya Ceza Kanunu 297. maddesinde
düzenlemektedir. Buna göre kim
başkası hakkında onun suçsuz
olduğunu bildiği halde, bir suç
işlediğini iddia ederek resmi makamları onun aleyhine harekete
geçirirse “iftira” suçunu işlemiş
olur. Eğer isnat edilen suç için bir
yıla kadar hapis cezası öngörülmüş ise iftira için verilecek ceza
da bir yıla kadardır.
Eğer isnat edilen suç için bir
yıldan fazla ceza öngörülmüşse
iftira için verilecek ceza altı aydan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Tabi ki somut olayda bu cezalar ya erteleme şeklinde yada
para cezasına çarptırma şeklinde
uygulanmaktadır, ancak işlenen
iftira suçu da sicile geçmekte ve
kişi hukuken suçlu bulunmaktadır. Dolayısıyla sizin olayınızda
da arkadaşınızın düşebileceği
durum, eğer bilerek size böyle bir
suç isnat ediyorsa, muhtemelen
budur. Burada dikkat edilmesi
gereken ayrıntıya da dikkat çekmekte fayda var: İftira suçunun
takibi için mağdurun şikayeti
şarttır.

İCRA TAKİPLERİNE
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Değerli okuyucular, bu sayıda da günlük
yaşamda faydalanabileceğiniz pratik hukuki bilgileri dikkatinize sunuyoruz. Bir iftira
durumunda hukuki olarak hangi yollara
başvurabileceğiniz ve karşılaştığınız bir icra
durumuyla ilgili olarak neler yapabileceğiniz
konusunda bu yazımızla bilgi
sahibi olabilirsiniz.
KARŞI ÇÖZÜM YOLLARI
Soru: E-Bay üzerinden bir araba
için teklif vermiştim. Daha sonra teklif başkası tarafıdan aşıldı
ve ben o arabayla ilgilenmedim.
Günler sonra aldığım bir mailde o
arbanın en son verdiğim teklifin
bir kaç katı parayla benim üzerimde kaldığı yazıyordu. Gerçekten de teklif vermediğim halde
benim hesabımdan teklif verilmiş
gibi görünüyordu. Satıcı vazgeçmedi ve aleyhime dava açtı. Kanıt
eksikliği sebebiyle davayı kaybettim. İki yıl önce oldu bu olay. Öğrenci olduğum için icra yolu ile de
benden birşey alamadılar. Ancak
sık sık mektup gönderiyorlar. Bu
durumdan rahatsızım ve bir kurtuluş çaresi gösterirmenizi rica
ediyorum.
Cevap: Aleyhinize sonuçlanmış
olan bu davanın yenilenmesi
ancak dava sırasında ortada olmayan, bilinmeyen ve öne sürülemeyen bir kanıtın sonradan
ortaya çıkması ve bu kanıtın davanın sonucunu etkileyebilecek
bir özelliğe sahip olması halinde

mümkündür. Karşı taraf aleyhinize çıkardığı mahkeme kararı
(ilam) ile 30 yıl boyunca icra –
haciz işlemlerinde bulunabilir.
Ancak sizin durumdaki arkadaşlara tavsiye ettiğim bir yol var:
Alacaklıyı veya avukatını arayıp
anlaşmaya çalışmak. Bu tür durumlarda alacaklılar alacaklarını
tahsil etmenin ne kadar güç olduğunu bildikleri bunun yanında
sürekli kendi masraflarının da
artacağını düşündükleri için genelde borçlunun yaptığı teklifleri
kabul ederler.
Bunun için öğrenci olduğunuzu, bu miktarı gelecekte de ödemenizin mümkün olmayacağını
onlara iletin. Örneğin ödemeniz
gereken miktarın çok cüz’i bir kısmını taksitle ödemeyi teklif edin.
Bunun için de karşı tarafın alacak
hakkından vazgeçtiğini yazılı olarak size bildirmesini talep edin.
Göreceksiniz bu çoğu zaman işe
yarayacaktır. Bu durumda hem
siz sürekli rahatsız edilmekten
kurtulursunuz hem de alacaklı
memnun olur.
Sorularınız için:
office@yenivatan.at
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Neden Viyana’da gayrimenkul
satın almak giderek zorlaşıyor?

Viyana'da gayrimenkul
satın almak gittikçe
zorlaşırken, kiralama
sektöründe ise şu anda
işler daha rahat görünüyor. Emlak fiyatlarının yüzde 4 ila 5 oranında daha pahalı hale
geleceği öngörülüyor.

V

İYANA- Viyana’da gayrimenkul satın almak,
özel mülk sahipleri için
gittikçe zorlaşıyor. Düşük faiz
oranları veya negatif faiz oranları
göz önüne alındığında, emeklilik
fonları gibi kurumsal yatırımcılar
piyasayı boş satın alıyor ve
fiyatları daha da yukarı çekiyor.
Öte yandan, bir ev satın almanın
piyasa tahminlerine göre bu yıl ortalama yüzde 4 ila 5 oranında daha pahalı hale geleceği öngörülüyor. EHL Wohnen GmbH’nin
Başkanı Sandra Bauernfeind, ilçe sınırları içinde bile büyük
farklılıklar olacağını belirterek
durumu „Kurumsal yatırımcılar
tüm mülklerle ilgileniyor. Bu,
satın alma fiyatlarında önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli bir artışa yol açacaktır. Çünkü
faiz oranları düşük kalacak.“ if-

adeleriyle açıklıyor.

Kira sektörü daha
rahat
Mülkiyet için fiyat faktörünün,
kurumsal yatırımcılardan gelen
büyük bir talep olduğunu vurgulayan Bauernfeind, „Bu tabii
ki devremülklerin piyasaya nispeten az geldiği ve fiyatların
yükseldiği anlamına geliyor.
Özel yatırımcıların konut amaçlı
gayrimenkul talepleri de yüksek
seviyededir, ancak sınırlı ölçüde
karşılanabilir. Teklif yeterli
değil“ diyor.
Kiralama sektöründe ise durum farklı. Çarşamba günü bir
video konferansında Sandra
Bauernfeind’in açıkladığı gibi,
birçok yeni kiralık daire şu anda
tamamlandığından, buradaki arz
talebi aşıyor. Bauernfeind’e göre,
yeni kiralamalar için ortalama
yüzde 1,5’lik bir fiyat artışı bekleniyor ve şu anda piyasada hem sübvansiyonlu hem de açık alanda
yeterli sayıda kiralık daire var.

Salgının sosyo-ekonomik etkileri: „Evde
yaşam konusu önem
kazandı“
Sektörün uzmanları, inşa faaliy-

etlerinin uygun yaşam şartlarına
etkisine dikkat çekerek, ne kadar çok yapı inşa edilirse, fiyat
ve kira seviyelerinde bir o kadar
düşüş yaşandığını dile getirdi.
Bauernfeind, koronanın 2020 ve
2021 için inşaat izinlerinin büyük
ölçüde azaltıldığı anlamına
geldiğini belirterek, piyasada daha az proje olduğuna dikkat çekti.
EHL yöneticisi, korona salgınının
bir sonucu olarak ortaya çıkan
düşük faiz oranları ve ekonomik
krizin arkasında, son zamanlarda daha fazla ekonomik neden
olduğunu beyan etti. Bundan
önceki yıllarda ise gayrimenkul
talebinin arkasındaki itici faktörün esas olarak nüfus gelişimi
olduğu belirtildi.
Covid-19 krizinin hayatları
temelden değiştirdiğini söyleyen
Bauernfeind, kilitlenmelere ve
Home-Office çalışma sistemine
atıfta bulunarak, „Evde yaşama
ve iyi hissetme konusu yeni bir
önem kazandı. Hepimiz evde her
zamankinden daha fazla zaman
geçirdik„ dedi.

Beklentiler ve
gerçekler arasında
uçurum var
Daire ar arken arzu ve ger-

çeklik arasında bir uçurum
bulunduğun u söyl eyen uzmanlar, „Elbette herkes ek bir
oda ister. Ancak herkesin fazla
çalışmaya gücü yetmez. Ortalama
gelir ve işsizlik rakamlarının
gelişimi sınırlayıcı gerçeklerdir“
açıklamasında bulundu.
Bauernfeind, gerçek talebe atıfta
bulunarak, bu yüzden dairelerin, özellikle de kiralık olanların
ço k d a h a b üy ü k o l a c ağ ı n ı
düşünmediğini kaydetti.

„Mikro-apartmanlara
doğru eğilim“
Yüksek fiyatlar nedeniyle, kişi
b a ş ı n a dü ş e n ya ş a m a l a n ı
şimdiden önemli ölçüde düştü;
bu Viyana’da kişi başına ortalama 36,1 metrekare ve Avusturya
genelinde 45,3 metrekaredir.
Karşılaştırma yapılacak olursa
bu oran Berlin’de kişi başı 43 metrekare, Tokyo’da ise sadece 15
metrekare.
EHL konut uzmanı, sınırlı gelir ve hane bütçesinin bir sonucu olarak „mikro-apartmanlara
doğru eğilim“ e atıfta bulunarak,
Viyana’da kentsel planlama söz
konusu olduğunda, kişi başına
düşen alanın azalmaya devam
edeceğinin varsayıldığını söyledi.
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Sonbaharda
dördüncü
dalga uyarısı!

Virolog Dorothee von Laer, Avusturya'da
sonbaharda görülecek dördüncü bir
enfeksiyon dalgası konusunda ciddi uyarıda bulunarak; aşılama stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

V

İYANA- Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da havaların ısınmasıyla ve
yüksek riskli hastaların aşılanmasıyla birlikte salgın sürecinde bir rahatlama beklenirken,
Virolog Dorothee von Laer bunun tam aksine daha da dikkatli olunması uyarısında bulundu
ve sonbaharda olası bir dördüncü dalgaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
ORF’de yayımlanan „Im Zentrum“ programına konuşan
Virolog Dorothee von Laer,
„Bu süre zarfında, bireysel
aşıların işe yaramadığı özel
koronavirüs mutasyon varyantları hakim olursa, sonbaharda kesin bir dalga yaşayabiliriz“ dedi. Ünlü Virolog,
bunun nedenini, „Bireysel
aşılamaların etkili olmadığı
İngiliz virüs mutasyonunun
(B117-E484K) özel bir varyantının artan bir şekilde ortaya

Ulusal Konsey,
hanelerde sosyal
refah için çocuk
başına bir defaya mahsus 200
Euro ödenmesi
üzerinde anlaştı.

V

İYANA- „Heute“ gazetesinin haberine göre,
Ulusal Konsey Çarşamba günü Corona kriziyle mücadelede başka bir sosyal önlem
daha uygulamaya koydu. 178
milyon Euro’yu kapsayan bu
yeni paketle birlikte, sosyal
yardım veya asgari gelir alan
aileler veya haneler için çocuk
başına bir defaya mahsus 200
Euro ödenecek.

28

Ailel
200 €

Norbert Sieber (ÖVP), Corona
kriz yönetimi fonunun aile
yardımı alanlara 102 milyon
Euro sağlayacağını belirterek, bu 26 milyon kişiye ek
olarak, „aile sıkıntı ödeneğini daha da artırmak“ için en
yakın zamanda 50 milyon kişiye daha yardım edileceğini
kaydetti.
çıkması“ olarak açıkladı.

Aşılama stratejisi
gözden geçirilmeli!
Yaz aylarında beklenen vaka
sayılarındaki düşüşlerin geçen yıldan daha farklı olacağını belirten von Laer,
aşılamanın önemine vurgu
yaparak, bu yıl, ancak Mayıs
ayı sonuna kadar 55 yaş üstü
vatandaşların aşılanmasıyla
bir rahatlama yaşanabileceğini söyledi.
Mevcut aşılama stratejisinin,
sonbaharda yeni varyantlara
karşı da belirli bir korumaya sahip olacak şekilde tasarlanması
gerektiğini belirten von Laer,
„AstraZeneca’da durum böyle
değil. Öyleyse şimdi ne yaptığımızı görmeliyiz. Hazırlıklı
olmalı, örneğin daha etkili aşılarla yeniden aşılamayı planlamalıyız“ dedi. (yenivatan.at)

Ayrıca son on iki ay içinde aile
yardımı almaya devam edenlerin ve yanlış ödenen aile
yardımlarının kriz nedeniyle
geri ödenmesi gerekmediği de
vurgulandı. Parlamento üyeleri de bu konuda anlaştılar.
Barbara Neßler (Greens), bu
durumun aileler için krizin en
büyük zorluklarını hafifleteceğini vurguladı.

FPÖ ve NEOS düzenlemeleri eleştiriyor

FPÖ ve NEOS, aile yardımı düzenlemelerini eleştirdi, ancak
Korona- Aile Mağduriyet tazminatının artırılması lehine
oy kullandı.

29
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lere çocuk başına
€ bonus müjdesi!

SPÖ ise aile mağduriyeti fonu
kılavuzunda bir işlem yapılması gerektiğini belirledi,
ancak aile yardımı için bir defaya mahsus ödemenin avantajlarını da benimsedi.

söyledi ve yanlış ödenen aile
yardımlarının kriz nedeniyle
geri ödenmesi gerekmediğini
vurguladı.

Michael Bernhard (NEOS) etkilenen aileler ile diğer aileler
arasında hiçbir ayrım yapılmadığı gerekçesiyle özel aile
yardımını doğru bulmadığını
söyledi.

SPÖ, FPÖ ve NEOS, KoronaAile Mağduriyet fonunda harekete geçilmesi gerektiğini
belirtti, ancak bu konudaki
talepler iktidar partileri tarafından reddedildi.

Kriz zamanlarında aileleri
destekleme ihtiyacının özellikle altını çizen Aile Bakanı
Susanne Raab, zaten iyi işleyen mağduriyet fonunun artık
daha da güçlendirileceğini

Edith Mühlberghuber (FPÖ),
2020 yılında aile mağduriyet
fonundan zaten ödeme almış
olan ailelerin bu yıl tekrar
destek başvurusunda bulunabilmelerinin Liberaller için

Acil reform çağrısı

önemli olduğunu açıkladı.
NEOS, gelirde gözle görülür
bir azalma olması durumunda Korona-Aile Mağduriyet
fonundan sağlanan hibenin
üç ayın ötesine uzatılmasını
talep etti.

Krizin psikososyal
etkileriyle mücadele
SPÖ tarafından son on iki ay
içinde üç aydan fazla işsiz
olan veya kısa süreli işlerde
olan kişilerin fondan bir kez
daha destek alabilmeleri için
Korona-Aile Mağduriyet tazminatının esaslarının değiştirilmesi gerektiğine dikkat
çekildi.

Petra Wimmer (SPÖ), çocuklara nafaka ödenmesi şartıyla, ayrılan her iki ebeveyne
de Corona aile mağduriyetinden yardım alma hakkı verilmesi lehinde konuştu.
Grup meslektaşı Eva-Maria
Holzleitner ise aile danışma
merkezlerinin bütçesinin 18
milyon Euro’ya çıkarılmasını
ve bu miktarın önümüzdeki
yıllarda da devam ettirilmesini savundu. Holzleitner,
korona salgınının aileler üzerindeki ciddi olumsuz psikososyal etkileriyle hızlı ve
etkili bir şekilde mücadele
edilmesi gerektiğini söyledi.
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Türkiye göçmenleri
hizmet: „Danışman E
Türkçe olarak hizme

1. Viyana Graben Ezcanesi (Graben Apotheke) , Türkiye göçmenlerine özel Türkçe dilinde "Danışman
Eczacı" olarak önemli bir hizmet kanalı açtığını duyurdu. App Store veya Google Play Store üzerinden
indirilebilen "GRappO" uygulaması ile artık eczacınız tek tıkla evinizde!

V

İYANA„İstekleriniz
yıldırım hızıyla oturma
odanızda“ sloganı ile
Graben Ezcanesi, Viyana başta
olmak üzere Avusturya genelindeki tüm Türkçe konuşan
göçmenlere dikkat çekici bir
hizmet sunmaya başladı. App

Store veya Google Play Store
üzerinden indirilebilen „GRappO“ uygulaması ile fotoğraf
yükleyerek ya da yazılı-sesli
mesaj bırakarak her türlü bilgiye anında ulaşabilir, randevu
talebi ile danışmanlık hizmeti
alabilirsiniz.

“Danışman Eczacı” hizmeti ile
Türk ailelere kendi dilinde danışmanlık ve eczacılık hizmeti sunan Viyana Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eczacılık bölümü
mezunu Mag.pharm. Özlem
Çetinkaya Mastal, bu hizmet
ile kendisine her an ulaşabi-
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sağlıkla ilgili her türlü sorun
veya isteğin Türkçe her zaman
konuşulabileceğini açıkladı.
Soru ve danışmak istediğinizde
takdirde Eczacı Özlem hanım
hizmetinizde:
Graben Ezcanesi
Eczacı Mag. Özlem Çetinkaya
Maskel
1010 Wien, Graben 7
Tel.:0676 384 43 94
Çetinkaya sundukları bu hizmeti,
„Taleplerinizin sadece
fotoğrafını çekip bize göndermeniz yeterli; taleplerinizi, en
hızlı şekilde size ulaştıracağız.“
sözleriyle anlattı. Ayrıca düzenli müşteri olarak birçok avantajdan
faydalanılabileceğini
de belirterek, telefon veya App
(uygulama) üzerinden tüm hizmetlere evden tek tıkla ulaşılabileceğini söyledi.
(ADVERTORIAL)

ine dev
Eczacı“
etinizde
leceğini açıkladı. Yeni Vatan
Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Çetinkaya, „Sizin danışman
eczacınızım. Nerede olursanız
olun, uygulamamız üzerinden
bana her zaman kolayca ulaşabilir, sağlığınızla ilgili sorularınızı ve isteklerinizi memnuniyetle iletebilirsiniz.“ dedi.

Tek tıkla evinizden
Türkçe danışmanlık
Türk ailelere kendi dilinde hizmeti memnuniyetle sunduklarını ifade eden Özlem Çetinkaya,
ana dilde sundukları “Danışman Eczacı” hizmeti sayesinde
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