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Değerli okuyucularımız, 
 
Yapılan son bilimsel araş-

tırmalar şunu gösteriyor ki iki 
doz korona aşısı olanların bu 
hastalığa tutulma riski çok dü-
şük. Tutulsalar bile hafif geçiyor. 

Çevremize bakalım. Aşı olmayan 
dostlarımıza mutlaka aşı olma-
larını tavsiye edelim. Bu neden-
le Eylül 2021 sayımızda aşı ve test-
lerin peşini yine bırakmıyoruz. 
Tekrar ediyoruz; aşı olmak hayat 
kurtarıyor. Olmayan okuyucuları-

mıza, her eyaletin aşı merkezlerin-
den ya da özel doktorları üzerin-
den acilen bir randevu almasını 
tavsiye ediyoruz. İki doz aşı ile 
hayatınız hem Avusturya’da hem 
yurtdışında -mesela Türkiye’de- 
daha da kolaylaşıyor. Bu konuyu 
lütfen ertelemeyin. Kamu hizme-
ti yapan Yeni Vatan Gazetesi eki-
binin bu yüzden Mart 2020 sayı-
sından itibaren her sayısında ve 
www.yenivatan.at sayfalarından 
veya sosyal medya üzerinden siz-
lere sunduğu Korona ile ilgili bil-
gileri bir zahmet okuyalım, uygu-
layalım ve paylaşalım.
Sunduğumuz tüm bu bilgi-
ler,  başta Avusturya Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere Viyana 
Şehri Belediyesi’nin kamuoyuna 
Almanca aktardığı bilgilerin için-
den alıntılanarak oluşturulmuş 

veya tavsiyeleri ana dilinizde ha-
berleştirilmiş en önemli bilgiler-
dir. 
Aşı alanında Viyana Eyaleti Şehri 
Belediyesi dünyada gurur du-
yulan bir hizmet vermektedir. 
Hizmetlerinden mutlaka yarar-
lanalım. Bir yandan günlük so-
runlar bir yandan toplumsal so-
runların sizleri maddi ve manevi 
yorduğunu biliyoruz. Bu sıkıntı-
lı günleri inanın tüm Avusturya 
ve insanlık yaşıyor. On binlerce 
Türkiye göçmeni Korona aşılarını 
yaptırdı. Siz de mutlaka yaptırın. 
Test olmayı unutmayın. Aşı olma-
ya karşı sosyal medyada yer alan 
komplo teorilerine inanmayın. 
İnsanlık ve sizler de büyük bir sı-
navdan geçiyorsunuz. Sabırla aşı 
ve testlere lütfen devam. Sağlıklı 
günler dileriz.

Impfen und Testen rettet Leben!
Aşı olmayanlar resmen yandı! 

ADVERTO
RIAL/ILAN

VİYANA. Viyana Eyaleti 
Belediyesi Sağlık Bakanı 
Peter Hacker’ın sözcüsü 

Mario Dujaković, Twitter’da yap-
tığı bir paylaşımla Viyana Sağlık 
Birliği  kliniklerindeki Covid-19 
hastalarının aşılanma durumu-
na ilişkin yeni rakamlarını ya-
yınladı.

Buna göre söz konusu birliğe 
kayıtlı hastanelerdeki Covid-19 
hastalarının 138’i normal ba-

kımda, 64’ü ise yoğun bakımda 
yer alıyor. Normal servislerde-
ki hastaların yüzde 80,4’ü tam 
aşılanmamış, yoğun bakımda-
ki hastaların yüzde 95,3’ü tam 
aşılanmamış. Viyana’da yoğun 
bakıma ihtiyacı olanların nere-
deyse üçte ikisi 60 yaşın altında. 
Viyana Sağlık Birliği’nden Mic-
hael Binder’in aktardığına göre, 
”Delta enfeksiyonu daha çabuk 
hastaneye ve yoğun bakıma kal-
dırılmanıza neden oluyor.”

Diğer taraftan Viyana Belediye-
si, yeni enfekte olmuş 6 bin 121 
kişinin tümünün aşı durumu ve 
yaşı hakkında örnekler sunarak, 
bunların yüzde 78’inin aşısız, 
yüzde 6’sının kısmi aşılı ve yüz-
de 15’inin tam aşılı olduğunu 
kaydetti. Öte yandan Dujaković 
aşı olanlar için de pandeminin 
sürdüğüne “Hastaneler doldu-
ğunda ameliyatlar elbette tekrar 
ertelenecek. Bu aşı olanlar için 
de geçerli. Pandemi kimse için 
bitmedi” sözleriyle işaret etti.

Viyana Belediye Başkanı Mic-
hael Ludwig ise federal hükü-
metten aşı karşıtlarına karşı bir 

kampanya çağrısında bulundu.  
Hacker aşı olmayanları acilen 
aşı olmaya davt etti. 

Viyana’da yoğun bakım yatanların 
yüzde 95’i aşısız!

Viyana Sağlık 
Birliği’nden yapılan 

açıklamaya göre, 
yoğun bakım ünite-

lerinde yatanların  
çoğu aşısız ve daha 
önceden başka ra-

hatsızlıkları 
bulunuyor.
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Kevin Jaindl, Europameister Maurer, 2014 / Lisa Janisch, Europameisterin 
Maler & Beschichtungstechnikerin, 2016 / Melanie Seidl, Europameisterin 
Steinmetz, 2012 / Birgit Haberschrick, Europameisterin Floristik, 2014 / 
Manfred Zink, Weltmeister Möbeltischler, 2015

Erlebe Innovation & neue Trends in deinem Wunschberuf!

Die Zukunft braucht Menschen mit Kompetenz und 
Weitblick – die Lehre vermittelt die Skills von morgen 
in einem von mehr als 200 Lehrberufen in Österreich.  

Informationen fi ndest du auf www.euroskills2021.com, 
www.bic.at oder in der TryASkill APP (iOS/Android).
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VİYANA- Avusturya Kamu 
İstihdam Kurumu (AMS), 
bu yıl rekor düzeyde açık 

pozisyon olduğunu, bu sayının 
113.849’a kadar yükseldiğini açık-
ladı. Yetkililer, kayıtlı 339 bin iş-
siz olmasına rağmen, özellikle tu-
rizm, gastronomi ve perakende 
sektörü olmak üzere 113.849 açık 
pozisyona çalışan bulanamadı-
ğını belirtti. AMS, bu düzeyde bir 
açığın daha önce hiç yaşanmadı-
ğını, Ağustos ayının sonunda, bir 
yıl öncesine göre yüzde 73 oranın-
da bir artış yaşandığını bildirdi.

Turizm ve gastronomi 
sektörü kan kaybediyor

Turizm ve gastronomi sektörü, dü-
şük ücret ve kötü çalışma koşul-

ları nedeniyle korona krizinden 
önce var olan çalışanlarını da kay-
betti. Özellikle turizm sektöründe 
27.434 eski gastronomi ve turizm 
çalışanı şu anda işsiz olarak kayıt-

lı, ancak yine de burada yaklaşık 
16.000 açık pozisyon bulunuyor. 
Perakende sektörü de umutsuzca 
11.895 çalışan arıyor. 

Bu meslek grubundaki işsiz sayısı 
ise 36.758.AMS, Ağustos sonunda 
rekor sayıda açık pozisyon oldu-
ğunu ancak çalışan bulunamadı-
ğını açıkladı.

Avusturya’da işçi sıkıntısı yaşanıyor: 
114 bin açık pozisyon, 339 bin işsiz var! 

AMS, bu yıl rekor düzeyde açık pozisyon bulunduğunu, ancak kayıtlı 339 bin işsiz 
olmasına rağmen işçi sıkıntısı yaşandığını bildirdi.  
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Aşı yaşlılar üzerinde daha etkili: 
Avusturya’da koronavirüs 

önce gençleri vuruyor.

VİYANA. Avusturya’da geçen 
hafta koronavirüse (Covid-19) 
yakalananların yaklaşık üçte 
ikisinin 35 yaşından küçük 
olduğu ortaya çıktı. Toplam 5 
bin 934 kişi 9-15 Auğustos ta-
rihleri arasında korona vakası 
olarak resmi kayıtlara geçti. 
Bunların 3 bin 816’sının, yani 
yüzde 64,2’sinin sözü geçen 
yaş grubundan olduğu saptan-
dı.

Ancak bu derlemede, 6-14 yaş 
grubundaki koronalı çocukla-
rın toplam koronavirüs vakala-
rı içindeki payının yüzde 10,7 
ve 55 yaş üstü koronalıların ise 
toplam içindeki payının yüzde 
10,5 olması soru işaretlerine 
neden oldu.

Sağlık ve Beslenme Güvenliği 
Ajansı (AGES) hesaplamala-
rında yaş gruplarına yönelik 
olarak, 15-24 yaş grubundaki 
genç nüfusun korona vakala-
rının en büyük kesimini temsil 
ettiği anlaşıldı. Bu grubun top-
lam içindeki oranı yüzde 28,4 
oldu. Ancak vaka sayısındaki 
gerileme umut verdi. Temmu-
zun son haftasında bu kesimin 
toplam içindeki payı yüzde 
37,9 olmuştu.

Asıl sorunu 6-14 yaş grubun-
daki çocuklar oluşturdu. Bu 
kesimin toplam korona vakala-
rı içindeki payı ağustosun ilki 
haftasında yüzde 10 sınırının 
altındayken, ikinci haftada 
saptanan yükseliş endişeyle 
karşılandı. 12 yaşına kadarki 
çocuklara henüz aşı yapılmı-
yor, 12-15 yaş grubundakilerin 
ise yüzde 3’ten azı tamamen 
aşılanmış durumda. Dolayısıy-
la bu yaş gruplarındaki korona 
vakalarının yüksek çıkması 
normal karşılanıyor.

Öte yandan aşının özellikle 
yaşlılar grubunda çok olumlu 
etkisi olduğu bir kez daha öne 
çıktı. Avusturya’daki 84 yaş 
üzeri erkeklerin yüzde 92’si, 
kadınların da yüzde 83’ü tüm 
aşılarını yaptırdı. Önceki haf-
ta Avusturya’da 85 yaşın üze-
rindekiler arasında sadece 47 
kişinin koronavirüse yakalan-
dığı gözlendi. 75-84 yaş gru-
bundakilerde ise bu rakam 75 
oldu.

Bu oranların toplam vakalar 
içinde yüzde 1 civarında bir 
paya karşılık gelmesi, aşının 
olumlu etkisi olarak değerlen-
dirildi.

Koronavirüse yakalanan her üç Avusturyalıdan 
ikisinin 35 yaşından genç olduğu anlaşıldı. Yaşlı 

nüfustaki yüksek aşı oranı, olumlu etkisini göste-
riyor. Yaşlılarda korona vakası yüzde 1 civarında.  

Yoğun bakım doktoru 
Hasibeder: “Avusturya’da 

dördüncü dalgaya giriyoruz”

VİYANA – Avusturya Anestezi-
yoloji, Resüsitasyon ve Yoğun 
Bakım Tıbbı Derneği (ÖGARI) 
Başkanı Walter Hasibeder, ko-
ronada ilk dalgayı salgının en 
sıcak noktalarından biri olan  
Tirol’deki Zams hastanesinde 
ilk elden deneyimleyen doktor-
lardan biri. 

Salgının başlangıcında, yoğun 
bakım ünitelerinin kapasitele-
rinin aşıldığı ilk hastanede gö-
rev yapan Hasibeder, üç koro-
na dalgasının ardından gelen 
yeni tehlikeye dikkat çekmek 
için şu can alıcı sözleri dile ge-
tirdi:

YENİ DALGA O KADAR 
TRAJİK OLMAYACAK

“Yaşlılar sinek gibi öldü. Çün-
kü onları entübe etmek zorun-
da kaldık. Bu korkunç bir şey.
Şimdi ise hiç şüphe yok ki dör-
düncü dalgaya giriyoruz. Bu 
son dalga üçüncü ve birinci 
dalgadaki kadar trajik olmaya-
cak, çünkü yaşlılar ve ön has-
talıkları bulunanlar zaten iki 
kez aşılandı.”

63 yaşındaki tanınmış doktor 
ve ÖGARİ Başkanı Hasibeder, 

pandemi nedeniyle hastane 
personeli üzerinde hala bü-
yük bir baskı olmasından en-
dişe duyduğunu belirterek, 
sözlerine şöyle devam etti:  
 
“İnsanların tekrar dördüncü 
dalgayı iyi kaldırıp kaldıra-
mayacağını bilemiyorum. Söy-
lemeliyim ki ben de bıktım. O 
kadar çok insanın öldüğünü 
gördüm ki. Kurtuluş ancak sa-
dece aşı olmanızda. O zaman 
böyle bir şeyin olma olasılığı 
çok düşük.”

”CESUR SİYASETÇİLERE 
İHTİYACIMIZ VAR“

Tirollü doktor Hasibeder aşı 
olmayı reddedenler üzerin-
deki baskının arttırılmasın-
dan yana olduğuna da dik-
kat çekerek dedikten sonra: 
   
“Sanırım bize sadece şunu söy-
leyen cesur politikacılara ihti-
yacımız var. Eğer aşı olmazsan, 
korona testlerin için para öder-
sin. Ayrıca sağlık sisteminde 
yeni çalışmaya başlayanların 
aşılanması gerekip gerekmedi-
ğine dair siyasi tartışmalar da 
çok  saçma” diye konuştu. 

Avusturyalı yoğun bakım doktorlarının başkanı 
Walter Hasibeder siyasetten daha kararlı 

adımlar atmasını talep etti ve korona testlerinin 
de ücrete tabi tutulmasını istedi.

AK.AT/FÜRDICH

DAYANIŞMA
#SENİN İÇİN
AK, HERKES İÇİN GEÇERLİ OLAN 

ADALETLİ BİR SOSYAL DEVLET İSTİYOR.
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Viyana. Avusturya zen-
gin bir ülke  ama hala 
çok fazla yoksulluk var. 

Avusturya’da 362.000 çocuğun 
yaşadığı aileler, yeterli harcama 
yapamıyor ve aniden ortaya çı-
kan harcamaları karşılayamıyor. 
Avusturya’nın yoksulluk riski al-
tındaki tüm çocukları, bir şehirde 
yaşasaydı, bu şehir Avusturya’nın 
ikinci büyük şehri olurdu.

105.000 çocuk veya onların ana- 
babaları, ayda en az bir kez bile 
arkadaş veya akrabalarını evleri-
ne davet edecek maddi güce sa-
hip değiller. 65 bin çocuğun ai-
lelerinin maddi gücü bilgisayar 
almaya yetmiyor.

Korona sağlık krizi, ekonomik 
ve istihdam krizine dönüştü. 
Kısa adı AK (Arbeiterkammer) 
Avusturya İşçi Odası Başkanı 
Renate Anderl, bu gelişmeler 
ışında,  „Bu durumun bir yoksul-
luk kriziyle sonuçlanmamasına 
dikkat etmeliyiz.Yoksullukla mü-
cadelenin “en etkili yolu”, adil 
ücretli ve adil çalışma koşulları-

na sahip bir iş imkânıdır. Güçlü 
bir sosyal devlet de yoksulluğu 
önler. ” dedi. 

"Avusturya’da  sosyal ve acil yar-
dım çok az. İşsizlik maaşı çok dü-
şük, işsizlik insanları yoksullaş-
tırıyor. Bu nedenle AK-Avusturya 
İşçi Odası bir artış talep ediyor. 
AK ayrıca uzun süreli işsizler için 

„sıçrama tahtası“ kampanyasını 
da destekliyor. Çünkü uzun sü-
reli işsizlerin gerçekten iş bulma-
sı için daha fazla paraya ihtiyaç 
var." diye Anderl sözlerine şöyle 
devam etti : "Bir insanın birikim-
leri yok ve elinde az parası var-
sa, her yerde kısıtlama yapması 
gerekir. Yaşam alanları artık hiç 
ya da sadece biraz ısıtılıyor, ye-

ni, düşük enerjili cihazlar satın 
alınamıyor ve yüksek maliyetler 
devam ediyor. Böyle bir hayatın 
kişiyi hızla hasta etmesi ve sar-
malın aşağı doğru dönmeye de-
vam etmesi şaşırtıcı olmaması ge-
rekiyor. Bu nedenle AK, finansal 
ihtiyacı olan kiracılar için çözüm-
ler talep etmektedir. Böylece tah-
liyeler önlenebilir ve düşük gelir-
li aileler de iklimin korunmasına 
katkıda bulunabilir." 

Andern sözlerini, "AK Avusturya 
İşçi Ödası için çocuk yoksullu-
ğuyla mücadele etmek özellik-
le önemlidir. Ailelerin yaşamak 
için yeterli paraya ihtiyacı var. 
Kolayca erişilebilir bilgilendirme-
lere ve desteğin yanı sıra eğitim 
sisteminde eşit fırsatlar da gerek-
lidir." diye bitirdi.  (yenivatan.at)

Daha fazla bilgiyi aşağıda  
verilen linklerden edinebilir-
siniz:
www.arbeiterkammer.at/fürdich
w w w . a r b e i e r k a m m e r . a t /
AktionArmutAbschaffen

Avusturya İşçi Odası (AK)
Yoksulluk krizini önlemek istiyor.

Avusturya'da görülmek istenmeyen yoksulluk Korona dönemi ile artmışa benzi-
yor. Bu konuda kısa adı AK olan Arbeiterkammer- Avusturya İşçi Odası kamuo-
yu ile dikkat çekici bilgileri paylaştı. Dikkat! Avusturya'da yoksulluktan en fazla 

etkilenenler işçi durumunda olan göçmenler ve özellikle Türkiye göçmenleri.
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KUTLAMAYA HERKES KATILIYOR!

LINZ’DE  YENİ AÇILIŞ

indirim 25.09.2021 tarihine kadar geçerlidir.

Dört mevsim  
kullanabileceğiniz rahat,  

yumuşacık yatak

*İndirim listelenen ürün grubundaki tüm ürünler için, perdelik kumaşlar ve prefabrik perdeler için 25 Eylül 2021 tarihine kadar geçerlidir. Ayrıca tavsiye edilen perakende fiyatından özel siparişlerde de geçerlidir. Uzun 
vadeli düşük, indirimli ve promosyon fiyatlarının yanı sıra Birkenstock markasına ait ürünler, ücretli hizmetler (ör. perde dikimi vb.) ve kupon alımı hariç. Diğer promosyonlar veya kampanya kuponları ile birleştirilemez. 
Kampanya döneminde ödenen tutarlarda, satın alma anında geçerlidir. Mevcut siparişler, tahsilatlar ve nihai ödemeler için geçerli değildir. Bonus ekstrelerinde maksimum %20 indirime kadar promosyonlar dikkate 
alınır. Tüm fiyatlara KDV dahildir. Aksi belirtilmedikçe fiyatlar yerine önceki satış fiyatlarımızdır. Betten Reiter müşterilerine özel indirim! 9,99 €‘luk metre fiyatından standart tasarımlarda düz panjurlarda ve yan panel-
lerde geçerlidir. Teklifler, stoklarla sınırlıdır. Hatalar, model değişiklikleri, renk sapmaları, dizgi ve baskı hataları olabilir.

indirim var.*
-25%

*İndirim özel siparişlerde de geçerlidir. 
İndirim devamlı düşük fiyatlı ürünler ve  

promosyon ürünlerinde  
geçerli değildir.     

indirim var.*
-25%

*İndirim özel siparişlerde de geçerlidir.
İndirim devamlı düşük fiyatlı ürünler ve 

promosyon ürünlerinde  
geçerli değildir.     

indirim var.*
-25%

*İndirim özel siparişlerde de geçerlidir.
İndirim devamlı düşük fiyatlı ürünler ve 

promosyon ürünlerinde  
geçerli değildir.     

Tüm 

çarşaflarda

Tüm 

perdelerde*

Tüm 

yataklarda

QUALITÄT
seit 1953

koltuk kılıfları 
%95 pamuklu, 
%5 likralı (M40032)

REITER ölçüleri 
garantisiyle!
Aşağıdaki renklerde mevcuttur:

Kuş tüyü yorgan 
Kılıfı: %100 pamuk, dolgu: %90 beyaz yeni kuş tüyü,
%10 1.sınıf kuş tüyü, 140 x 200 cm (P6101201)

Saf Doğadan!

60°

“Kiara” havluları
%100 pamuklu,  
Yaklaşık 50 x 90 cm ölçülerinde  
3,49€ yerine şimdi sadece 2,49€ (Q52144)
Yaklaşık 70 x 130 cm ölçülerinde 
6,99€ yerine şimdi sadece 4,99 € (Q52145)

Şerit kenarlıklı!

199,-
99,-

-50%

İYİ FİYAT

349

249

-28%

İYİ FİYAT

999

499

-50%

İYİ FİYAT

ütü  
gerektirmez  

QUALITÄT
seit 1953

Pamuklu Saten  
fermuarlı yorgan yüzleri 
%100 taranmış merserize pamuklu,
140 x 200 cm, 70 x 90 cm (Q3094074) 
49,99€ yerine şimdi sadece 19,99€  
140 x 220 cm, 70 x 90 cm (Q3094174) 
59,99€ yerine şimdi sadece 24,99 €

4999
-60%

1999

İYİ FİYAT

Kuş tüyü yastık
Kılıfı: %100 Pamuklu, iç dolgusu: %15 beyaz yeni kuş tüyü,
%85’i 1. Sınıf kanat, 70 x 90 cm (P6101001)

2999
-33%

1999

İYİ FİYAT
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MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.

facebook.com/AK.Niederoesterreich

Markus Wieser  
AK Niederösterreich-Präsident 
ÖGB NÖ-Vorsitzender
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Rezalet! St. Pölten’de Türkiye göçmenleri  
arasında sokak ortasında infaz girişimi!
St. Pölten’de cumartesi günü öğleden sonra geniş çaplı bir polis operasyonu gerçekleştirildi. 

Türklerin birbirini kurşunladığı olay büyük yankı yaratırken FPÖ’lü siyasetçi Klaus Otzelberger 
SPÖ’nün suçluları St. Pölten’e ithal ettiğini ileri sürdü.

ST. PÖLTEN. 30 yaşındaki bir 
Türkiye göçmeni, 36 yaşın-
daki bir diğer Türkiye göç-

menini sokak ortasında iki el ateş 
ederek yaraladı. Aşağı Avusturya 
Eyalet Emniyet Müdürlüğü, yara-
lının hayati tehlikesi bulunmadı-
ğını bildirdi. Bu arada zanlı teslim 
oldu ve tutuklandı.
A ş a ğ ı  Av u s t u r y a  E m n iye t 
Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
maya göre, olay dün Mühlweg böl-
gesinde  saat 16.45 civarında ger-
çekleşti. Polisle kovalamacanın 
ardından zanlı Linzer Strasse polis 
karakoluna geldi ve teslim oldu. 
Yaralı Türk,St. Pölten Üniversite 
Hastanesi’ne kaldırılarak müşa-
hede altına alındı.

Aşağı Avusturya Eyalet Kriminal 
Dairesi olayla ilgili geniş çaplı 
araştırma başlattı.
St. Pölten’in Avusturya Özgürlük 
Parti’li (FPÖ) belediye mecli-
si üyesi Klaus Otzelberger ise 
sokak ortasında silahlı saldı-
rı olayına tepkisini “Mühlweg’de 
Türklerin silahlı çatışması. Kobra 
ve geniş çaplı polis operasyonları. 
Avusturya Sosyal Demokrat Parti 
(SPÖ), suçluları St. Pölten’e it-
hal ediyor” sözleriyle dile getirdi. 
Bu tür sokaklara taşan silahlı ve 
silahsız kavga, döğüş ve başka çir-
kinlikler Türkler'in resmini özelde 
ve müslümanların genelde katil, 
pislik ve kötü insanlar olarak yer-
le bir ediyor.

©
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VİYANA- Viyana Kadın 
Ödülleri’nin 20. yıl dönü-
münde 6 başarılı kadın 

ödüllerine kavuştu; 19. ve 20. 
Kadınlar Ödülü “Bilim Öncesi 
Çalışma” alanında Chiara Helin 
Arduc, „Spor“ kategorisinde Ilse 
Dippmann, “Toplumsal Cinsiyet 
Tıbbı” alanında Alexandra Ka-
utzky-Willer, “Sanat ve Kültür” 
kategorisinde Barbara Klein, 
“Gündelik Hayatın Kahramanla-
rı” kategorisinde Trixi Mikes ve 
“İşgücü Piyasası” alanında Ma-
nuela Vollmann’a verildi.

20. yıl dönümüne özel “Kadın-
ları görünür kılmak” sloganı ile 
7 Eylül’de düzenlenen törende, 
2020 Kadın Ödülü “Spor”, “Sanat 
ve Kültür” ve “Gündelik Hayatın 
Kahramanları” kategorilerinde 
verilirken, 2021 Kadın Ödülü ile 
de “İşgücü Piyasası”, “Toplumsal 
Cinsiyet Tıbbı” ve “Bilim Öncesi 
Çalışma” alanlarındaki seçkin 
kadınlar onurlandırıldı. 

Gaal: „Kadınları ve ba-
şarılarını görünür kılıyo-

ruz“

2020 ve 2021 Kadın Ödülleri’ni 
takdim ederken „Viyana Kadın 
Ödülleri ile tüm kadınları cesa-
retlendirmek istiyoruz“ diyen 
Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Kadınlardan Sorumlu Eyalet 
Bakanı Kathrin Gaal, kadınla-
rın fark yarattıkları her alanda 
hemcinsleri için bir rol model iş-
levi üstlendiklerini de özellikle 
vurguladı. Gaal, ödül alan tüm 
kadınların diğer kadınlar adına 
da özel bir mücadele verdiklerini 
ifade ederek, „Bizler de Viyana 
Kadın Ödülleri ile kadınları ve 
başarılarını görünür kılıyoruz.“ 
dedi.

İlk kez 2002 yılında verilen ödül, 

bir heykel ve 3.000 avro para 
ödülünü kapsıyor. 19. ve 20. Ka-
dın Ödülleri jürisi ise gazeteciler 
Tessa Prager, Hanna Herbst ve 
Brigitte Handlos’tan oluşuyor.

Kadınların ekonomik 
bağımsızlığı yolunda 

verilen mücadelenin adı 
„Manuela Vollmann“

Viyana Kadın Ödülleri jürisi, 
2021 “İşgücü Piyasası” alanında 
Manuela Vollmann’a takdim edi-
len ödül için „Bağımsızlık ancak 
ekonomik bağımsızlıktan doğar. 

Manuela Vollmann yorulmadan, 
engel tanımadan ve başarılı bir 
şekilde bunun için çalıştı“ diye-
rek Vollmann’ın bu ödülü sonuna 
kadar hak ettiğini ifade etti.

2021 “İşgücü Piyasası” alanın-
da ödül kazanan Manuela Voll-
mann, Kadın Araştırmaları Bilim 
Bakanlığı’nda araştırma görevli-
si olarak yıllarca okul eğitimi, ye-
tişkin eğitimi, feminist bilim ve 
kadın çalışmalarına odaklandı. 
Sonrasında iş, eğitim ve gelecek 
için kâr amacı gütmeyen bir şir-
ket olan ABZ*AUSTRIA’yı kura-

rak, danışma, eğitim ve kariyer 
koçluğu ile kadınların işgücü pi-
yasasındaki şanslarını artırma-
larına olanak sağladı.

İlk etapta üç tane olan 
ABZ*AUSTRIA bugün dört fede-
ral eyalette yaklaşık 160 kişiyi 
istihdam ediyor. Korona salgını, 
vasıflı işçi sıkıntısı, iş dünyasın-
daki değişiklikler ve ev ofisinin 
getirdiği zorluklara odaklanarak 
işsizlikle mücadeleyi yoğunlaş-
tıran şirket, özellikle göçmen ve 
mülteci kadınlara destek sağlı-
yor.

Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Kathrin Gaal: 
“Kadınları görünür kılmak” istiyoruz!
“Kadınları görünür kılmak” sloganı ile duyurulan Viyana Kadın Ödülleri'nin 20. yılında 
6 başarılı kadın, birbirinden farklı alanlarda ödüllere layık görüldü. Bu ödüllerle tüm 

kadınları cesaretlendirmek istediklerini ifade eden Viyana Belediye Başkan Yardımcısı 
ve Kadınlardan Sorumlu Eyalet Bakanı Kathrin Gaal törende yaptığı konuşmasında 

"Viyana Kadın Ödülleri ile kadınları ve başarılarını görünür kılıyoruz." dedi. 

©
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ye göre, A. P., savcı tarafından 
“Erbiz”, “Kibiz”, “Familie und 
Beruf”, “Zirkus-Zug”, “Zukunft ist 
jetzt” ve “Ziel” derneklerinin “fiili 
yöneticisi” olarak adlandırılıyor.”

 Bugün ile işte gördüğünüz haber-
ler 10. Eylül.2021 tarihi ile itibarı 
ile Avusturya medyasında yer al-
dı. 

„İddialar doğru, 
üzgünüm“

Perşembe günü görülen davada 
ana sanık A. P. iddiaları reddetti 

ancak dördüncü sanık suçunu ka-
bul etti. Kurier’de yer alan habere 
göre, Avukatı Philipp Wolm aracı-
lığıyla Viyana’daki Ceza Davaları 
Bölge Mahkemesi’nde „İddialar 
doğru“ dedi. Oldukça üzgün ol-
duğu söylenen sanık, yıllar önce 
soruşturmayı da başlatan kişiydi. 
Sanık adına açıklama yapan avu-
katı; “O zaman bir kulübün baş-
kanlığına atandı. Finansmanın 
ve eğitim sisteminin kötüye kul-
lanıldığını kabul etti. Üzgün oldu-
ğunu dile getirdi” dedi. Bu itiraf, 
100.000 Euro tutarında dolandırı-
cılık ile suçlanan sanığın cezasın-

da indirim yapılmasını ve sekiz ay 
şartlı ceza almasını sağladı.

Ancak dava daha bitmedi; diğer 
üç sanık 2 Aralık’ta yeniden mah-
kemeye çıkarılacak.

A. P. ’nin avukatı „O, 
beşparasız biri“ sözleriy-

le sanığı savundu!

57 sayfalık iddianame, devlet yar-
dımı sahtekarlığının nasıl işlen-
diğini ayrıntılı olarak açıklıyor. 
Örneğin, başlangıç   finansmanı 
yoluyla, yani anaokulları için sah-

te faturalarla başlangıç   sermaye-
si gösterilerek ya da var olmayan 
çocukların kaydıyla ya da hiç ger-
çekleşmemiş yenileme çalışmaları 
ile… Skandal ortaya çıktıktan son-
ra birkaç çocuk grubu kapanmak 
zorunda kaldı. 

Ancak A. P. bu iddialara karşı-
lık ısrarla hiçbir şey yapmadığı-
nı iddia ediyor.  A. P.’nin avukatı 
Thomas Krankl da onun beş para-
sız olduğunu iddia ederek, „Arka 
planda sözde ipleri çeken biri na-
sıl bu halde olabilir?” diye soru-
yor ve servet biriktiren tek kişinin 
Türkiye’de saklandığını iddia edi-
yor.

Bir skandalın kronolojisi

2010 yılında A. P. Romanogasse 
merkezli Kibiz derneği kurdu ve 
ilk anaokulunu açtı. Sonraki yıl-
larda çok sayıda başka dernek ve 
bir İslami okul kuran A. P. 2014 yı-
lında iflas etti. Yağma iddialarına 
yönelik WEGA dahil 60 polisin gö-
revlendirildiği Romanogasse’deki 
ilk ev araması Aralık 2015’te ger-
çekleşti.
Vatandaşlar şöyle tepki göster-
diler: “ Kimseden niye tık yok ? 
Hepimiz orada ve din bezirganlı-
ğı yaparak kamu malı ve parası-
nı çalmadınız mı ? Viyana´da ve 
Avusturya´da Türk ve İslam adı 
ile yapılan yolsuzluklar ile tüm 
Türkiye göçmenlerinin adını utan-
madan birde ahlak ve nizam tim-
sali havaları ile ne hakla hırsızlık 
yaparak karaladınız?“

VİYANA. A. P. yıllarca arka 
planda kaldı, ancak şimdi 
odak noktası o ve 37 yaşın-

daki sanık, anaokuluna yönelik 

devlet yardımlarıyla ilgili açılan 
kapsamlı dolandırıcılık davaları-
nın bir numaralı davalısı. Viyana 
Belediyesi’nden toplamda iki mil-

yon avroluk fon çektiği iddia edili-
yor, ancak P. ve bir sanık daha bu-
nu reddediyor. Yapıdaki eski Mali 
İşler Müdürü’nün ise Türkiye’ye 

kaçtığı ve orada saklandığı iddia 
ediliyor.

Yeni Vatan Gazetesi 2018’de ve da-
ha önce Viyana’daki anaokulları-
nın bazı İslami dernekler tarafın-
dan suiistimal edildiğini kamuoyu 
ile haber yapmıştı. Bu dava ile ilgi-
li 2018’de Yeni Vatan Gazetesi şun-
ları yazmıştı: “Viyana’daki İslami 
anaokullarına ilişkin, 2018 yılın-
da uzmanlar tarafından hazırla-
nan bir mali raporla ortaya çıkan 
skandal dolandırıcılık ağını, yargı 
sürecine taşımak isteyen savcılık, 
iddianamesini hazırladı ve mah-
kemeye ulaştırdı. İslami anaokul-
larını çevreleyen fon skandalıyla 
ilgili hazırlanan 57 sayfalık iddi-
anameyi sanıklar henüz bilmiyor. 
Sanık A. P.’nin (36) ve üç suç or-
tağının yıllar boyunca Viyana 
şehrinden yasadışı yollardan bü-
yük miktarlarda para aldıkla-
rının kanıtlanması bekleniyor. 
Mahkemeye sunulan iddianame-

Viyana’da anaokulu üzerinden iki milyonluk vurgun: Davada ilk 
mahkûmiyet geldi! Abdullah P. ise suçlamaları reddediyor! 

Viyana'da bulunan İslami anaokulundaki fon skandalıyla ilgili açılan davada 
ilk mahkûmiyet geldi. Her şeyi itiraf eden bir sanık 8 ay şartlı ceza aldı. Ana 
sanık A.P. ise suçunu kabul etmezken, sanıklardan birinin Türkiye'ye kaçtığı 

iddia edildi.

ADVERTO
RIAL/ILAN
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VİYANA. Avusturya’da her 
gün onlarca ton kebap 
satılıyor ve ülkenin de 

en popüler fast food yiyeceği. 
Genellikle kebap deyince akla 
organik kebap gelmez. Viyana’da 
başarılı Türk gastronom Murat 
Oğuz işte bu önyargıyı kırdı ve 
sürdürülebilir, organik, iklim ve 
hayvan dostu beslenmeyi birinci 
sıraya çekti.

ALTIN MÜHÜR SAHİBİ-
„Natürlich gut essen“-

Siegel in Gold aus-
gezeichnet

Pideden ete, sebzelerden,  pa-
tates kızartmasından içeceklere 
ve soslara kadar tüm malzemeleri 
organik kullanan Murat Oğuz’un 
“Kebabio” kebap salonu da 
böylelikle Viyana’da gastronomi 
alanında verilen en önemli ödül-
lerinden “Natürlich Gut Essen” 
(Doğal İyi Yemek) ve altın mühür 
ile onurlandırıldı.

HER ŞEY MEVSİME 
ÖZEL VE DOĞAL

Başarısının arkasında yatan pren-
siplerle ilgili bilgiler veren Murat 
Oğuz, şu inceliklere dikkat çeki-
yor: “Gerçekten her şeyi, mev-
simsel olarak mümkün mertebe 
bölgeden ve doğrudan küçük ve 

mikro çiftçilerden alıyoruz, or-
ganik ürün satan  büyük ve isim-
siz şirketlerden değil. Viyana’daki 
Naschmarkt’taki standımda 
sattığım organik kebabı da kasap 
dükkânını  işleten kuzenim 
Mehmet Aras Özer’den sağlıyorum 
ki, o da  Waldviertel semtindeki or-
ganik çiftçilerden satın alıyor.

“KEBABIN BAŞARILI 
OLMASI İÇİN UCUZ OLMASI 

GEREKMİYOR”

A m a c ı m  k eb a b ı n  b a ş a r ı l ı 
olması için ‘sadece ucuz olması 
gerekmediğini ’  göstermek.   
Viyana ve Avusturya’da her 
gün onlarca ton kebap satılıyor.  
Yüksek kalite organik kebabın da 
satılabileceğini göstermek iste-
dim. Bunu da başarabildiğim ve 
bu önemli mühüre sahip olduğum 
için çok mutluyum. Diğer döner-
cilere örnek olmak istiyorum. İyi 
döner ucuz olmak zorunda değil. 
Vatandaş kaliteli döner için daha 

fazla para vermeye hazır. Menşesi 
sorunlu kalitesiz ürünler ile in-
sanlara ucuz döner diye zarara 
vermemek gerek.“

Bir işletmenin  “Doğal İyi Yemek” 
ödülü kategorisine alınabilmesi 
için malzemelerde organik oran-
lara  bakılıyor.

28 ALTIN, 8 GÜMÜŞ, 
 8 BRONZ

28’i altın, 8’i gümüş ve 8’i bronz 
olmak üzere 44 işletmeyi ödül-
lendiren Viyana Belediyesi 
“Doğal İyi Yemek“ mühürü ile 
gastronomi alanında sürdürül-
ebilir yiyecek ve içecek çeşitlerini 
tanıtmak, görünür kılmak ve çevre 
korumayı öne çıkarmak amacıyla 
2018 yılından bu yana  kentteki 
restoran sahiplerine veriliyor.

Kebabio hakkında daha fazla bil-
gi: www.kebabio.at web sitesin-
den alınabilir.

Murat Oğuz'dan Viyana'ya armağan: Organik kebap markası “Kebabio” ödüllendiril-
di. Kebap ekmek Viyana'da hâlâ en sevilen yiyecek ama vatandaş kaliteli ürünler ile 
yapılmış Kebab istiyor. Viyana Belediyesi kentin ilk organik kebapçısı Murat Oğuz'a ait 
Kebabio'yu “Doğal İyi Yemek” altın mühürü (“Natürlich gut essen”-Siegel in Gold) ile 
ödüllendirdi. Böylece Kebabio, Viyana'nın da bu dalda ilk ödül alan kebap salonu oldu.

Gratulation! “KebaBio”ya Viyana şehrinin 
“altın mühürlü doğal iyi yemek” ödülü.

ADVERTO
RIAL/ILAN

ÖBB Vorteilscard? 
Bei der WESTbahn
noch günstiger
einsteigen!
Unser WESTvorteilspreis:
Ganz egal, wann Sie buchen, bei uns sparen Sie  
mit der Vorteilscard noch mehr als bei den ÖBB!**

Wien - Salzburg

€  25,50*

WESTvorteilspreis

ÖBB € 27,90**

Da steig ich ein.

Wieder im 
schnellen

Stundentakt
unterwegs!

Unser WESTvorteilspreis ist auf westbahn.at, in WESTshops und in Trafiken erhältlich.

*Aktionspreis gilt nur für InhaberInnen einer gültigen ÖBB Vorteilscard für eine einfache Fahrt. Tickets erhältlich online, in den WESTshops und in 
Trafiken (nicht im Zug erhältlich). Bitte gültige ÖBB Vorteilscard bei der Ticketkontrolle im Zug vorweisen. Aktion gültig bis auf Widerruf. Bitte be-
achten Sie, dass Ihr Ticket nur am von Ihnen gewählten Gültigkeitstag oder dem Folgetag nutzbar ist. Sie können Ihr Ticket bis einen Tag vor Ihrem 
gewählten Gültigkeitstag stornieren. | **Im Vergleich zum regulären Ticketpreis mit ÖBB Vorteilscard für die 2. Klasse bei 15 oder mehr Tagen Vor-
ausbuchungsfrist, ohne Berücksichtigung von Sonderangeboten wie „Sparschiene“, Preis lt. oebb.at Stand 01.07.2021. | Druckfehler, Irrtümer und 
Preisänderungen vorbehalten. Alle Informationen unter westbahn.at. Stand September 2021.Es gelten die AGB der WESTbahn Management GmbH.
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VİYANA/LONDRA – The 
Lancet Child & Adolescent 
Health adlı sağlık dergisin-

de yer alan bir habere göre İngiliz 
uzmanlar  koronaya yakalanan 
çocukların ortalama olarak altı 
gün içinde sağlıklarına kavuştuk-
larına işaret ettiler.Londra’daki 
King’s College okulunda yaptıkla-
rı araştırmaya dikkat çeken İngiliz 
uzmanlar  Covid-19 hastası olan 
çocuklar üzerinde bulgular ya-
pılmasını sağlayan ilk geniş ta-
banlı araştırmaya da imza attılar. 
Araştırmanın temeli, pozitif çıkan 
bir testten sonra bir mobil uygula-
ma aracılığıyla ebeveynlerin App’e 

kaydettikleri semptomlara daya-
nıyor.Hastalık belirtileri gösteren 
5 ila 17 yaş arasındaki 1734 çocu-

ğun hastalık tablosunu esas alan 
araştırmaya göre, ortalama ola-
rak, hasta çocuklarda yorgunluk, 

baş ağrısı ve tat veya koku kaybı 
olmak üzere üç semptom en yay-
gın biçimde dikkati çekti.

Çocuklarda korona ortalama olarak 
sadece altı gün sürüyor!

Bir araştırmaya göre Covid-19 semptomu olan çocuklar ortalama  
altı gün  sonra tekrar sağlıklarına  kavuşuyorlar.

©
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Birol Kılıç, Haber -Analiz, 
Viyana, 20. Eylül

Foreign Press  Associat ion 
i n  Vi e n n a  ( Ve r b a n d  d e r 
Auslandspresse in Wien) , 1945 yı-
lında kurulmuş, yabancı medya 
temsilcilerinin ve haber ajansları-
nın üye olduğu Avusturya’nın bir 
basın cemiyeti. Schallenberg en 
son Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ve Umman’ı kap-
sayan dört günlük ziyaretini giriş 
konuşmasında anlattıktan son-
ra başta Suriye, Filistin, AB ve 
Batı Balkanlar Kosova, Sırbistan, 
Makedonya, Bosna Hersek ve akı-
betinde Macaristan, Ukrayna, 
Rusya, Çin, Afganistan ve Türkiye 
üzerinden gelen çeşitli ve fark-
lı soruları cevapladı. Avrupa’da  
batınında etkisi ile kimin eli ki-
min cebinde belli olmayan  İran, 
Suudi Arabistan, İsrail , Birleşik 

Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye 
, Libya , Mısır ile yıllardır kesin-
tisiz esen Orta Doğu çöl fırtına-
sını Avusturya Dışişleri Bakanı 
Schallenberg nasıl görüyor?

 9 Eylül tarihine denk 
gelen Suudi Arabistan zi-

yareti

Schallenberg dört günlük ziya-
reti sırasında Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan 
al-Saud ile Almanca dilinde ko-
nuştu.

Ana dili ayrıca Almanca olan 
Suud ailesinin mensubu Dışişleri 
Bakanı Faisal bin Farhan al-
Saud’in annesi Almanya’nın 
Münich şehrinde doğmuş bir 
Alman. Schallenberg’in altını çiz-
diği noktalar ise şunlar: “Dört 
günlük Saudi Arabistan, Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Umman gezi-
mizin yararlı bir ziyaret olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle emniyet 
ve ekonomik anlamda Avusturya 
ile iş birliklerinin ne olabileceği-
ni konuştuk. Yemen’de vuku bu-
lan son derece üzücü savaş nede-
niyle yaşanan insanlık dramının 
üzerine Yemen halkına nasıl yar-
dım yapabileceğimizi detayları ile 
konuştuk. Özellikle bölgede barış 
ve ekonomiyi nasıl geliştirebilece-
ğimiz ana konularımızdı. Özellikle 
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Umman’ın atalar İbrahim an-
laşmasının bölge barışı için yararı-
nı konuştuk. Filistin ve Suriye’nin 
bölgede kanayan bir yara olduğu-
nu ve çözülmesi gereken birincil 
gündem maddesi olduğunu ko-
nuştuk. Suriye Başkanı Esad ka-
lıcı olduğunu gösterdi. Onun ye-
rine bir akrabası ve onun vekaleti 
geçerse acaba diplomatik ilişkiler 

kurulması açından daha iyi olmaz 
mı?  Bizler için bölgede tüm ülke-
lerde İran dahil iyi ilişkiler ve ile-
tişim yollarının açık olması gere-
kiyor”

Afganistan 

A f g a n i s t a n ’ d a  k a l a n 
Avusturyalıların tahliyesiyle ilgi-
li olarak Schallenberg, orada hala 
„birkaç düzine“ Avusturyalı oldu-
ğunu söyledi. Tahliye uçuşları dur-
duktan sonra onları kara yoluyla 
ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları-
nı beyan eden bakan, bu amaçla 
Dışişleri Bakanlığı’nın Pakistan’ın 
başkenti İslamabad ve İran’ın 
başkenti Tahran’da Savunma ve 
İçişleri Bakanlıkları tarafından 
takviye edilen kriz ekipleri bu-
lundurduğunu açıkladı. Radikal 
İslamcı Taliban’ın iktidara gel-
mesinden bu yana Hindukuş’ta 

Orta Doğu çöl fırtınasını Dışişleri Bakanı Schallenberg nasıl görüyor?
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avusturya’nın “Foreign Press 
Association in Vienna” adlı cemiyeti üyelerini Dışişleri Bakanlığı’nda kabul etti.

217 Avusturyalı ülke dışına çıka-
rılmış.  Taliban iktidara geldikten 
sonra Kabil’in „güvenli bir liman 
ve sıcak yatak“ olmasının yanı sı-
ra „uluslararası terörizm ve aşırı-
cılık ihracatçısı“ olabileceğinden 
korkan Schallenberg, “Bu nedenle 
uluslararası toplum, Afganistan’ın 
güvenlik politikası açısından bir 
kara delik haline gelmemesi için 
her şeyi yapmalıdır” ifadelerini 
kullandı.  

Avrupa Birliği’nin Taliban’la nasıl 
başa çıktığı sorusuyla ilgili olarak 
ise Taliban hükümetinin tanınma-
sının temel koşullarının “temel 
ve medeni haklara saygı, azınlık 
haklarına, özellikle kadın hakla-
rına saygı, insani erişim ve kapsa-
yıcı bir hükümet” olduğunu  vur-
guladı.

Batı Balkanlar,  AB ve 
Avusturya için çok 

önemli

Batı Balkanlar’ın AB’ye gele-
cekte tam üye olmaları için 
Avusturya’nın çok çalıştığının 
ama en önemlisi bu ülkelerde de-
mokratik ve kuvvetler ayrılığının 
olduğu birer hukuk devletinin 
oluşmasının Kopenhag Kriterleri 
açısından önemli olduğunun al-
tını çizen Avusturya Dışişleri 
Bakanı Schallenberg şunları ifade 
etti: “Bu bölgede AB’nin en büyük 
rakibi Rusya, Çin ve Türkiye gi-
bi bölgesel güç olan ülkeler ve çı-
karlarımız geleneksel batı demok-

ratik düzen açısından her zaman 
bu ülkeler ile bir değil. Biz başta 
Kosova ve Sırbistan arasında ba-
rış görüşmelerini destekliyoruz. 
Bosna Hersek’te de aynı sorunlar 
ile karşı karşıya olduğumuzu bili-
yoruz. Hedefimiz bu ülkelere hem 
ekonomik anlamda hem de birlik-
te yaşam anlamında istikrar ihraç 
etmek. Bu bölgede tarihten gelen 
olaylar nedeniyle duygusal bir si-
yaset söz konusu. Bunu Avusturya 
olarak çok iyi anlıyoruz. Ama bu 
duygusallık daha rasyonel duy-
gulara dönüştürülmeli ve gelecek 
için bu bölgede barış içinde yaşa-
mak adına tarihten ders çıkara-
rak nasıl bir arada yaşanılacağı-
na odaklanılmalı. Bu coğrafya bir 
Avrupa coğrafyası ve istikrar çok 
önemli”

Schallenberg‘ e 
yönelttiğimiz iki soru

S ch a l l e n b e rg ’ i n  ke n d i s i n e 
Uluslararası Basın Temsilcileri 
önünde yönelttiğimiz iki sorudan 
bir tanesi şu oldu: “Sayın Dışişleri 
Bakanı, Avusturya’da bundan 
bir yıl önce Makedonya asıl-
lı Müslüman bir Arnavut, Suudi 
Arabistan’ın yıllarca Avrupa ve 
Balkanlar’a ihraç ve finanse etti-
ği Selefi Vahabi din anlayışın tem-
silcisi olarak Viyana’da dört in-
sanı katletti. Suudi Arabistan ve 
çevresinde konumlanmış Vahabi 
Selefi inanç sistemi, kırk yıldır 
tüm Balkanlarda başta Bosna 
Hersek olmak üzere, Makedonya, 

S ı r b i s t a n ,  B u lg a r i s t a n  ve 
Kosova’da beş yüz yıllık daha ılımlı 
ve bölgedeki Hristiyan halk ile en-
tegre olmuş Osmanlı zamanından 
kalma ister Hanefi ister Bektaşi 
olsun Müslüman inanç sistemi-
ne düşman bir şekilde paralel bir 
yapı oluşturmuş ve hepsi de batı 
düşmanı ve adeta terör odakları. 
Aynı yapılanma AB içinde özellik-
le de Avusturya’da değişik yapı-
lar şeklinde kendini gösteriyor ve 
700 binden fazla Müslümanın 
yaşadığı Avusturya’da özellik-
le Müslümanların hem imajı-
nı İhvancılar ile karalıyor hem 
de korkutuyor. Sayın Dışişleri 
Bakanı Schallenbeg, acaba Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı ve yet-
kililerinden, başta Balkanlar 
ve Avusturya’da yapılanmış 
olan bu Vahabi Selefi misyoner 
Müslümanlar üzerinden maddi-
manevi ellerini çekmesini istedi-
niz mi? Bu sorunları kendileri ile 
konuştunuz mu?”

Schallenberg belli ki gizli kalma-
sını istediği konuşma içeriklerinin 
detayına girmeden, ısrarla  sordu-
ğumuz sorumuz karşısında kısa 
bir cevap verdi: “Bence Selefilik ve 
Vahabilik tam bir değil. Ama bah-
settiğiniz konuları konuştum”

Suriye’de Avusturya
aracı olabilir mi?

Schallenberg’in kendisine yönelt-
tiğimiz ikinci soru ise şu oldu: 
“Sayın Dışişleri Bakanı, Avusturya 

gerek İsrail gerekse Balkanlar’a 
çözüm, barış ve istikrar ihraç 
ederken tarihten gelen Avusturya 
Macaristan İmparatorluğu’ndan 
kalma sorumluluklarına direk ve 
indirek haklı olarak vurgu yapıyor. 
Acaba Suriye konusunda altını çiz-
diğiniz kanayan yaranın çözülme-
sini Suudi Arabistan ile konuştu-
ğunuza göre tersine Suriye Devlet 
Başkanı Esad ile direk görüşerek 
başlatabilir misiniz? Suriye’nin 
yeniden yapılandırılmasında is-
ter yer altı ister yer üstü çabalayan 
AB, acaba korumalı sığınmacı sta-
tüsünde olan ama bayramlarda 
Suriye’ye giden çok sayıda Suriye 
asıllı insanı tekrar vatanlarına ka-
vuşturabilir mi? Avusturya’da 150 
bine yakın Suriye vatandaşı var. 
Türkiye’de de 4 ile 5 milyon Suriye 
vatandaşı var. Böylece bu insanlık 
dramına ve açılan binlerce soruna 
hem de yaşadıkları ülkede çözüm 
bulunmuş olmaz mı? Avusturya 
birçok konuda tek başına çıkışla-
rı ile dikkat çekiyor. Bu konuda da 
adım atabilir misiniz?”

Schallenberg bu sorumuza şöyle 
cevap verdi: „Suriye’de başından 
bu yana bilinen ülkeler tarafın-
dan bir vekalet savaşı var. Burada 
bizim tek başına hareket etmemiz 
zor. Suriye ile böyle bir temas için 
Amerika’ya sormak zorundayız”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ara-
sının iyi olduğunu ve her şe-
yi çok açık konuştuklarını ifade 
eden Avusturya Dışişleri Bakanı 
Schallenberg’in şu sözleri dik-
kat çekti: „Sayın Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu son zamanlarda be-
nimle Dışişleri Bakanı olarak hep 
Avusturya’nın bir iç siyaseti olan, 
demokratik tartışma ve parla-
mentolar üzerinden ve her tür-
lü üst mahkemeler ile karar ve-
rilen İslam Yasası’nı soruyor O 
kendi tonunda açık konuşuyor. 
Ben de çok açık konuşuyorum. 
Unutmayalım ki Avusturya hâlâ 
Türkiye’de en fazla yatırım ya-
pan ülke. Akrabalarımın içinde 
çok sevdiğim dört kişi Türk asıllı. 
Benim Türkiye ve Türkler ile hiçbir 
sorunum yok. Bizler ülkelerimizin 
gerek iç gerekse dış ulusal çıkarla-
rını savunmak zorundayız.”©
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Vİ YA NA ( ye n iva t a n . a t ) . 
Av u s t u r y a ’ n ı n  b a ş -
kenti Viyana’da  Maria 

Theresian Kışlası’nda temel eği-
timlerini bitiren askerlerin yemin 
töreninde Avusturya vatandaşı 
Türk gençleri takdirle karşılandı.  
Temel eğitimini başarıyla bitiren 
yaklaşık 200 genç kadın ve erke-
ğin Avusturya Cumhuriyeti’ni ko-
rumak üzere ettikleri yeminde 19 
Türkiye kökenli gencin de yer al-
dığı Yeni Vatan Gazetesi’nin ilgili 
ordu basın sözcüsüne  sorması ile 
ortaya çıktı. Viyana Komutanlığı 
Te m s i l c i s i  A l b ay  G e r h a r d 
Skalvy’ye Viyana eyalet mecli-
si milletvekili Marcus Schober ve 
Viyana 13. Bölge Belediye Başkan 
Yardımıcısı Silke Kobald gibi ye-
rel yetkililer de eşlik ettiler.

Koronavirüs, Avusturya’da asker-
lik hizmetini pratikte de etkile-
di ve birlikleri ek görevlerle kar-
şı karşıya bıraktı. Nitekim Viyana 
Komutanlığı bünyesindeki birlik-
lerin bir bölümü Bosna’da yurt-
dışı sorumluluk alırken, bazı 
birlikler de Burgen eyaletinin sı-
nır denetiminde görev üstlendi. 
Komutanlık, bunların yanı sıra 
aşı test merkezlerinin örgütlen-
mesi ve yönetimi için, özellikle 
AGES ve Dışişleri Bakanlığının te-
lefon hizmetlerinde, Viyana şehir 
yönetimine somut destek verdi.

Maria Theresian Kışlası’nda 
Albay Gerhard Skalvy, yemin tö-
reni nedeniyle yaptığı konuş-
mada şu noktalara dikkat çekti: 

“Afganistan’da güncel gelişmeler 
şunu gösterdi ki, bir devlet mut-
laka kendisini ve çıkarlarını ko-
ruyabilecek durumda olmalıdır. 
Bunun için Avusturya da ken-
di halkına koruma ve destek hiz-
meti sunabilecek durumda olmak 
zorundadır. Siz kadın ve erkek as-
kerlerimiz, bu alanda çok önemli 
bir paya sahipsiniz.”

Viyana eyalet meclisindeki SPÖ 
milletvekil lerinden Marcus 
Schober de Avusturya ordusunun 
ülkedeki en çok çeşitliliğe sahip 
bir işveren konumunda olduğu-
nu hatırlatarak, askerlik hizme-
tini yerine getirmek üzere yemin 
eden gençlere Avusturya ordusu-
nun sunduğu iş olanaklarını ge-
lecekteki kariyer planlarında dik-

kate almalarını ve olanakları iyice 
gözden geçirmelerini önerdi.

Avusturya silahlı kuvvetlerindeki 
yemin töreni, “acemi birliğinde” 
temel askerlik eğitimini tamam-
layanların ordu personeline res-
men katılımını temsil ediyor. ( ye-
nivatan.at)

Yeni Vatan Gazetesi /Neue 
Heimat Zeitung analiz

Ordu’da sadakat yemini-Olum-
lu ve sevindirici gelişme

Türkiye kökenli Avusturya vatan-
daşı gençlerin Avusturya silah-
lı kuvvetleri bünyesinde topluma 
hizmette bulunmalarının saygıyla 
karşılanması gereken bir gelişme.  

Viyana’daki Maria Theresian Kışlası’nda askeri yemin törenindeki 
gençlerin yüzde 10’u Türkiye kökenli!

Viyana'daki   Maria Theresien Kışlası'nda  son yemin töreni, Avusturya 
Cumhuriyeti'nin temel kurumlarındaki çeşitlilik konusunda olumlu bir gelişme 

olarak olarak dikkat çekti. Kökleri Türkiye'de ama Avusturya'da doğmuş büyümüş 
veya en azından “bu ülkede sosyalize olmuş gençlerin” Avusturya askeri yemin 

törenine katılmaları uyum sürecinde, yeni vatanları Avusturya'da sadakat ve kabul 
edilme yönünde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yemin eden yaklaşık 200 gencin 
19’unun Türkiye kökenli olma-
sı normal.  Bu çağdaş gençlerin 
yurttaşı oldukları Avusturya’da 
askerlik hizmetinde bulunmaları 
sevindirici bir gelişmedir.

Burada doğup büyümüş, ya-
ni Avusturya’da sosyalize olmuş 
genç arkadaşlarımız selamla-
nacak bir girişimde bulunuyor-
lar. Demek ki, Türklerin buraya 
gerekli uyumu sağlama ve ya-
şadıkları ülke olan Avusturya 
Cumhuriyeti’ne sadakat ko-
nusunda bir eksiklikleri yok.  
Avusturya’da bizim yeni vatanı-
mız Avusturya ve bu ülke anıları-
mız, kazançlarımız, sevgilerimiz, 
geçmişimiz ve geleceğimiz var. 
Avusturya için iyi günde ve kötü 
bu gençler yanındadır. Bizler ya-
şadığımız ülkelere analarımızdan 
ve babalarımızdan aldığımız eği-
tim sadakat ile bağlıdır. Bunun 
tersini iddia eden siyasiler var. 
Bu konuda Türkiye göçmenleri-
ni uyarmak görevimiz. Avusturya 
ordusu için bu gençlerin kökenle-
ri önemli değil. Onların hepsi as-
ker ve vatanlarına bağlı askerler. 
Bu güzel ve doğru bakış açısı.

Çift dilli ve kültürlü olmaları ay-
rı bir zenginliktir. Dolayısıyla 
Türkiye geçmişlerini ve kimlikle-
rini unutmaları gerekmiyor, ama 
modern bir yurttaş olduklarını, o 
yurttaşlık bilincini böyle yollar-
la ifade etmeleri de sevindirici bir 
gelişmedir. Biz bu tür törenlere ve 
Türkiye kökenli askerlerin yemin-
lerine yıllardır tanık oluyoruz, ya-
yınlarımızda da haberleştirdik. 
Bugünkü yemin törenine katılan, 
yani Avusturya Cumhuriyeti’ni 
koruma ve sadakat yemini eden-
lerin yüzde 10’u Türkiye köken-
li gençlerden oluşuyor. Bu, iyi bir 
gelişme bence.” (yenivatan.at)

Auf Türkisch Neue Heimat 
Zeitung (Yeni Vatan Gazetesi) / 
Ausgabe September 2010/ Titel 
plus  Seite 14-19

https://www.yenivatan.at/wp-
content/uploads/yvg_115.pdf

Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan 

Gazetesi)/ Deutsch

h t t p s : / / w w w . y e n i v a t a n .
a t / w e h r d i e n s t - m i t - s t o l z -

austrotuerkische-soldaten-im-
oesterreichischen-bundesheer/

Zeitschrift Einspruch: Oktober 

2010 / Seite 8-12 /Deutsch

h t t p s : / /e i n s p r u c h . a t /e i n s-
pruch_13-2/

©
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VİYANA- Çalışanlarının yol-
suzluk davası ile gündem-
den düşmeyen Wiener 

Wohnen, hazırlanan iddianame-
nin ardından 18 sözleşmeli çalışa-
nını ihbarsız olarak derhal işten 
çıkardı. „Kapsamlı açıklama ve 
hızlı sonuçlar bizim için önemli“ 
diyen Wiener Wohnen Sözcüsü 
Stefan Hayden, söz konusu iş-
ten çıkarılmaların, başarısız ve-
ya yetersiz sunulan hizmetlerle 
bağlantılı rüşvetle ilgili olduğu-
nu açıkladı.

Wiener Wohnen yetkilileri tara-
fından bir yayında yapılan açık-
lamada ise, „İddianamede açık-

landığı üzere, görev ihlallerine 
ilişkin deliller nedeniyle sanığa 
olan güven zedelendiği için yasal 
işlem bitene kadar çalışmaya de-
vam etmek artık mantıklı değil“ 
denildi.

Yolsuzluğa karşı “sıfır 
tolerans”

Skandal yolsuzluk soruşturması 
kapsamında 16 memur açığa alın-
dı, Wiener Wohnen’in toplam 45 
– kısmen eski – çalışanı da mah-
kemede hesap verecek. İddialarsa 
ağır; ustabaşı veya raportör ola-
rak istihdam edilen çalışanlara, 
56 yaşındaki bir iş adamının et-

kisiyle şirketler tarafından akar-
yakıt ve alışveriş çekleriyle rüş-
vet verildiği iddia ediliyor. Cam 
ve badana, taş işçiliği ve çok sa-
yıda inşaat firması işleten 56 ya-
şındaki iş adamı, kız kardeşi ve 
şirkette çalışan diğer altı kişi rüş-
vetle suçlanıyor.

Hüküm giyen çalışanları 
daha büyük yaptırımlar 

bekliyor

Toplamda 53 kişinin sanık san-
dalyesine oturacağı davanın id-
dianamesinde, yıllarca süren 
araştırmalarda 60’a yakın taşın-
mazın (apartman, çamaşırhane, 

merdiven) incelendiği vurgulan-
dı. Hasarın yanlış muhasebe veya 
yanlış yapılan boyama hizmetle-
rinden kaynaklandığı tespit edil-
di. İddia edilen parasal tutarlar-
la birlikte kurumların neredeyse 
170.000 avro civarında bir zarara 
uğratıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu yolsuzluk Nisan 
2011’den Ocak 2013’e kadar uza-
nıyor. Wiener Wohnen dava-
ya özel şahıs olarak katıldı. 
Hayden, „Askıya alınan memur-
lar, mahkûm edilirlerse daha faz-
la sonuçla karşı karşıya kalırlar. 
Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans 
vardır“ dedi.

Yolsuzluk skandalında “sıfır tolerans”: 
Wiener Wohnen 18 çalışanını kovdu!

Wiener Wohnen’i saran skandal yolsuzluk davasına adı karışan 45 
çalışandan 18’i işten çıkarıldı. Wiener Wohnen Sözcüsü Stefan Hayden, 

“Yolsuzluğa karşı asla toleransımız yok” açıklamasını yaptı.

Neues Duo.
Neue Staffel.
Neue Stars.

Dancing Stars | die neue Staffel
ab Freitag 24. September 20:15
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VİYANA. Hayatımızı her 
alanda etkisi altına alan 
Covid 19 salgını çalış-

ma hayatını da olumsuz yönde 
etkiliyor. Korona döneminde 
çalışmak, virüs kapma korkusu 
bir yana özellikle de tüm gün 
maske ile durmak zorunda ka-
lınması açısından oldukça zorla-
yıcı olabiliyor. Ayrıca işverenler 
aşı, test ya da maske üzerinden 
çalışanlarına baskı kurabiliyor. 
Tüm bunları göz önüne alan 
Sosyal ortaklar ve Sanayi Fe-
derasyonu, yeni bir genel top-
lu sözleşme üzerinde anlaştı. 

Peki işverenler  
neleri yapabilir?

 
Anlaşmanın temel taşlarından 

birine göre, 3G kanıtı gerektiren 
şirketlerin maske zorunluluğu 
getirmesine izin verilmiyor. İş-
yerinde maske takmak zorunda 
olan çalışanlar ise, üç saat son-
ra maskeye “en az on dakika” 
ara verme hakkına sahip. Yeni 
sözleşme 1 Eylül-30 Nisan 2022 
tarihleri   arasında geçerli olacak.

Yeni sözleşmeye göre, Covid 19 
olan çalışanların da dezavan-
tajlı bir durum yaşaması engel-
leniyor. Buna göre, test pozitif-
se, iş sözleşmesi reddedilemez, 
sonlandırılamaz veya başka bir 
şekilde dezavantajlı hale geti-
rilemez. Ticaret Odası (WKÖ), 
Sanayi Federasyonu, Çalışma 
Odası (AK), Avusturya İşçi Sen-
dikları Konfederasyonu (ÖGB) ve 

Ziraat Odası’nın perşembe günü 
ortak yayında duyurduğu gibi, 
işveren 3G durumunun kanıtı-
nı talep edebilir. Örneğin toplu 
sözleşmeler veya iş sözleşmele-
rindeki mevcut düzenlemeler bu 
toplu sözleşmeden etkilenmez.

„Yeni sözleşme, hem 
şirketler hem de ça-
lışanlar için güvenlik 

sağlıyor“

Şirketlerdeki 3G düzenlemeleri, 
maske zorunluluğu ve aşılama 
gibi birçok konuda çok sayıda 
soru aldıklarını belirten AK Baş-
kanı Renate Anderl, yeni genel 
toplu sözleşmenin artık netlik 
yarattığını ve hem şirketlere, 
hem de iş konseylerine ve ça-

lışanlara güvenlik sağladığını 
ifade etti. WKÖ Başkanı Harald 
Mahrer ise, „General-KV ile ilgi-
li yeni anlaşma, şirketlere yasal 
güvenlik sağlamaya devam edi-
yor ve ayrıca çalışanlar için de 
koruma sağlıyor“ dedi.

„Maske molası“ yasal 
bir hak!  

Maske molasının yasal bir hak 
olduğuna dikkat çeken ÖGB Baş-
kanı Wolfgang Katzian, ÖGB için 
„maskeye ara verilmesine ilişkin 
yasal hakkın yeniden tesis edil-
mesinin“ önemli bir adım oldu-
ğunu ifade etti. Katzian, „Çalı-
şanlar, bir yılı aşkındır sürekli 
maske taktıktan sonra bu rahat-
lamayı kesinlikle hak etti“ dedi.

Koronanın gölgesinde çalışmak: 
Yeni sözleşme hazır, maske molası geldi!
Toplu İş Sözleşmesi'nde (Generalkollektivvertrag) yapılan yeni bir düzenle-
meyle artık 3G kanıtı gerektiren şirketler maske zorunluluğu getiremeyecek. 

Maske zorunluluğu bulunan işyerlerinde ise en az 10 dakikalık maske molası 
olacak.  
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52 yıl önce 
Mescid-i Aksa’yı 
kim ateşe verdi?

Bazı kişiler, 52 yıl önce bir 
Yahudi’nin Yahudi Tapınağı 
Meydanı’ndaki camiyi ateşe 
verdiğini söyleyerek tarihi 
yeniden yazıyorlar. Kudüs’te-
ki Mescid-i Aksa’ya yönelik 
kundaklama saldırısının 52. 
yıl dönümününde saldırıyı 
bir Yahudi’nin mi yoksa bir 
Hıristiyan’ın mı gerçekleştir-
diği yönündeki tartışmalar 
da alevlendi. Michael Dennis 
Rohan, aşırı fanatik bir Avus-
turalyalı. 1 Temmuz 1941 
doğumlu. “Church of God” 
isimli tarikat mensubu Rohan, 
Mescid-i Aksa’yı yakıp yerine 
Süleyman Tapınağı’nın yapıl-
ması gerektiğine ve böylece 
Mesih’in gelişinin hızlanaca-
ğını düşünüyordu.

Altı Gün Savaşı ve Kudüs’ün 
yeniden birleşmesinden iki yıl 
sonra, 28 Ağustos 1969’da Hi-
ristiyan Avustralya vatandaşı 
Denis Michael Rohan, Mescid-i 
Aksa’yı ateşe verdi. 28 yaşın-
daki aşırı dinci Hıristiyan, 
polise verdiği ifadeler dikkat 
çekici: „Kutsal Topraklarda 
siyasi bir krizi tetiklemek ve 
Mesih’in dönüşünü hızlandı-

rarak dinler arası savaşı hız-
landırmak ve herkesi sonunda 
Hiristiyan olması bekliyorum.“

Neler oldu?

-Camide çıkan yangın büyük 
hasara neden oldu.
-O sırada Yahudi ve Arap itfai-
ye ekiplerinin yangına birlikte 
müdahale etti.

-Ertesi gün Denis Michael Ro-
han, Kudüs’teki otel odasın-
da tutuklandı. İsrail polisine, 
kendisinin Tanrı’nın seçtiği 
kişi olduğunu ve Tanrı tara-
fından Yahudi tapınağını inşa 
etmek için görevlendirildiğini 
söyledi. Ancak Tanrı’nın seçil-
diğini kanıtlamak için Rohan, 
camiyi önceden yıkmak zorun-
da kaldığını dile getirdi.

-Avustralyalı genç Hıristiyan, 
1933’te ABD’nin Oregon ken-
tinde kurulan “Worldwide 
Church of God” adlı evanjelik 
özgür bir kilisenin üyesiydi. 
Bu kilise, Hıristiyan cemaa-
tindeki birçok ilahiyatçı gibi, 
Kudüs’ün tarihi yeniden bir-
leşmesini gördü … 

İddia edildiği gibi bir Yahudi mi ya 
da bir Hıristiyan mı?

Kadınlar avantajlı: Neden 
korona ölümleri erkeklerde 

daha fazla gözleniyor?

ZÜRİH. İsviçre’deki son bir 
araştırma, Covid-19 ölümleri-
nin kadınlara kıyasla erkek-
lerde daha fazla görüldüğünü, 
hastalık tablosunun da daha 
ağır seyrettiğini ortaya çıkardı. 
Zürih Üniversitesi Kobay Hay-
vanları Bilimi Profesörü Thors-
ten Buch, Bavyera Radyosu’na 
yaptığı açıklamada bağışıklık 
sisteminin korona ile mücade-
lede önem taşıdığını kaydede-
rek özetle şunları söyledi: 
“Herkesin iki bağışıklık siste-
mi vardır: Biri doğuştan gelen 
ve diğeri ise sonradan edini-
len. Doğuştan gelen bağışıklık 
sistemi bakteri veya virüslere 
tepki verir. Bunlar daha sonra 
fagositler tarafından yok edilir. 
Bu tamamen başarılı olmazsa, 
bu kez de sonradan edinilen 
bağışıklık sistemi devreye gir-
mek zorundadır. Ancak sonra-
dan edinilmiş bağışıklık siste-
minin harekete geçmesi biraz 
daha uzun sürer, çünkü önce 
patojeni tanıması gerekir. Ka-
dın ve erkek bedenleri iki bağı-
şıklık sistemine farklı şekilde 
erişiyor. Bu nedenle erkeklerin 
Covid-19’dan ölme oranı yüzde 
60 iken kadınların yüzde 40.”

KADINLIK HORMONU  
DAHA ETKİN

30 yıldan bu yana bağışıklık 
sistemi ve cinsiyet arasında-
ki ilişkiyi araştıran Prof. Dr. 
Thorsten Buch, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 

“Kadınların bağışıklık sistemi 
genellikle virüs enfeksiyonla-
rına erkeklerden daha hızlı ve 
daha etkili tepki veriyor. Diğer 
etkenlerin yanı sıra, bunda 
hormonlar rol oynuyor. Kadın-
lık hormonu östrojen, vücudun 
kendini savunmasını engel-
leyen erkek testosteronunun 
aksine bağışıklık sistemini 
uyarır. Ek olarak, kadınlarda 
X kromozomu iki kez bulunur-
ken, erkeklerde bir Y ve bir 
X kromozomu vardır, yani X 
kromozomu yalnızca bir kez 
bulunur. X kromozomu sadece 
cinsiyeti belirlemek için önem-
li olan genleri değil, aynı za-
manda bağışıklık genlerini de 
içerir. İkinci bir X kromozomu 
olan kadınlar, virüs ve bakte-
rilerle savaşma ve nihayetinde 
hayatta kalma konusunda bir 
avantaja sahiptir. Ancak çoğu 
zaman bunun için yüksek bir 
bedel ödemek zorunda kalır-
lar. Çünkü otoimmün hasta-
lıklara erkeklerden daha sık 
yakalanırlar.”

Zürih Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya 
göre, korona ölümlerinin kadınlara nazaran 

erkeklerde daha fazla görülmesinin nedeni, öst-
rojen hormonu ve X kromozomu ile ilgili.
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Viyana’nın ünlü alışveriş caddesi Mariahilfer Straße'de bir askeri kariyer ofisi ve satış 
mağazası açıldı.

Avusturya’da bir ilk! 
Ordu, Viyana’nın kalbinde „mağaza“ ve “kariyer ofisi” açtı.

VİYANA- Avusturya Silah-
lı Kuvvetleri, Viyana’nın 
ünlü alışveriş cad-

desi Mariahilfer Straße’de 
Avusturya’nın ilk askeri kariyer 
ofisi ve satış mağazasının açıl-
dığını duyurdu.

Savunma Bakanı Klaudia Tan-
ner tarafından dün resmi olarak 
açılan mağaza ve kariyer ofisi-
nin, askerliğe ilgi duyanlara, 
ordudaki çeşitli profesyonel fır-
satlar ve işler hakkında bilgi ve 
ordu tasarımında yüksek kalite-
li ürünler satın alma şansı sağ-
layacağı açıklandı.

Askerliğe ilgi duyan herkesin 
orduya giriş ve kariyer hak-
kında bilgi edinebileceği ve 
ordu tasarımında öğeler satın 
alabileceği „Checkpoint MaHü 
– unser Heer“in açılışını ger-
çekleştiren Savunma Bakanı 
Klaudia Tanner, “Avusturya 

Silahlı Kuvvetleri’nin ilk mağa-
zasını açabildiğim için çok mut-
luyum.” dedi. Savunma Bakanı 
Tanner, insanlara bu şekilde 
ulaşmak ve silahlı kuvvetlerin 
tasarımında özel eşyaları satın 
alma fırsatı sunmak istedikleri-
ni de ifade etti.

Mağaza, Ordu Personel Daire-
si tarafından işletilecek Çatal 
bıçaklardan yağmurluklara ve 
polar ceketlere kadar çeşitlilik 
gösteren satış mağazası, Ordu 
Personel Dairesi tarafından iş-
letilecek.

Mağazanın açılış saatleri ise 
Mariahilfer Straße’deki mağaza-
lara uyumlu olacak ve her gün 
iki ila üç çalışan müşterilere 
yardımcı olmak için hazır bulu-
nacak.

VİYANA- Avusturya’da 
işgücü piyasasında aşı-
sızlar üzerindeki baskı 

artıyor. Giderek daha fazla şirket 
sadece aşılanmış yeni çalışanla-
rı işe almak istiyor.

Bunu göz önüne alan AMS, her-
hangi bir işi aşı talebi nedeniyle 
reddeden kişilerin işsizlik ma-
aşının kesileceğini bildirdi. Ay-
rıca yetkililer, işsiz bir kişi aşı 
olmak istemediği için tekrar tek-
rar makul bir işe başvurmazsa 
referansının silinebileceği konu-
sunda uyardı. Aşı nedeniyle ça-
lışmayı reddeden herkesin, altı 
haftaya kadar AMS ödeneğinin 
geri çekilmesi ile karşı karşıya 

kalabileceği de ifade edildi.
Öte yandan işsizlerin aşı durumu 
sorgulanmıyor ancak potansiyel 
bir işveren AMS ile iletişime ge-
çer ve ilgili kişinin aşı olmayı 
reddettiği için görüşmenin veya 
işin reddedildiğini bildirirse, re-
ferans silinebilir.

Tıbbi nedenler istisna 
tutuldu

Çalışma Bakanlığı da “bir işve-
renin, salgına karşı yeni çalı-
şanlardan aşı talep etmesinin” 
oldukça mantıklı olduğunu be-
lirterek bu yönde bir kararna-
meye imza attı. Çalışma Bakanı 
Martin Kocher, geçtiğimiz gün-

lerde (ÖVP) konuyla ilgili yaptığı 
bir açıklamada, iş görüşmesini 
aşı talebi nedeniyle reddeden 
herkesin yaptırımlarla karşı 
karşıya kalacağını bildirdi. Ay-
rıca Bakanlık, bunun genellikle 
iş görüşmeleri reddedildiğinde 
kullanılan yaygın bir prosedür 
olduğunu açıkça belirtti.

Yalnızca tıbbi nedenlerle aşı ol-
maya uygun olmayan kişilerin 
bu yaptırımlardan muaf tutuldu-
ğu özellikle vurgulandı.

SPÖ: „Hükümet ‘aşı 
zorunlu olmayacak’ 

sözünü tutmadı“

Aşı zorunluluğu birçok sektörde 
etkisini göstermeye başladı. Vi-
yana ve Steiermark’da sağlık ve 
sosyal sektörlerinde yeni bir iş 
için aşılanmış olmanız gereki-
yor.

İstihdam alanında yapılan aşı 
baskısına en büyük eleştiri ise 
SPÖ ve FPÖ’den geldi. SPÖ Sos-
yal Sözcüsü Josef Muchitsch, bu 
yaptırımlarla hükümetin zama-
nında verdiği “aşı zorunlu olma-
yacak” sözünü bozduğunu ifade 
etti. FPÖ bir kez daha “Aşılama 
Apartheid’inden (ayrımcılık)” 
bahsederek, mecliste “aşısız in-
sanlar için bir ayrımcılık karşıtı 
yasa çıkarma” talebini yineledi.

Aşısızlara bir kötü haber de AMS’den! 
İşsizlik yardımı kesilebilir!
Aşı yaptırmayanları zor günler bekliyor! Her yönden kısıtlamalar ve yaptırımlarla 
karşı karşıya kalan aşı karşıtlarına bir kötü haber de AMS’den geldi; işsizlik maaşı 

alanlar, sırf aşı olması gerektiği için bir işi reddederse maaşları kesilecek.
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VİYANA- Avusturya enflas-
yon canavarı ile mücade-
le ediyor! On yıldır istikrar-

lı giden değerler tepetaklak oldu; 
ağustos ayında enflasyon oranı 
yüzde 3,1’e yükseldi. Almanya’da 
son zamanlarda yüzde 3,8 ile son 
30 yılın en yüksek seviyesi vardı ve 
ABD’de bu oran yüzde 5,4 idi.

Geçen yıl enflasyonun çok düşük 
olduğunu (ülkemizde yüzde 1.4, 
ABD’de yüzde 1.3 vb.) düşündüğü-
nüzde bu çok büyük bir artış. Bu 
nedenle şimdiden uzmanlar hızla 
artan fiyatlar konusunda uyarıda 
bulunuyor. Her şeyden önce, ener-
ji fiyatları keskin bir şekilde yük-
seldi. 

İstatistik Avusturya Genel Müdürü 
Tobias Thomas, „Şu anda bazı kı-
sa vadeli etkilerimiz var, ancak ya-
pısal olanlar da var“ diyor. Enerji 
fiyatlarındaki güçlü artış şu an-
da etkili oluyor. Thomas sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Şubat 2020’de 
ham petrolün varil fiyatı 20 do-
lara düştü, şimdi tekrar normale 
döndü. Ancak bir önceki yılın dü-
şük tabanı artık istatistiklere et-
ki ediyor; bu etki Şubat veya Mart 
2022’ye kadar sona ermeyecek.“

Hammadde fiyatları 
artıyor!  

Ayrıca, „birçok sektörde kilitlen-
meler, kesintiye uğrayan tedarik 
zincirleri vb. nedeniyle korona şo-
kunda arz ve talep dengede değil-
di“. Şimdi tüketim ve genel eko-
nomi yeniden güçlü bir şekilde 
yükseliyor, bu da birçok hammad-
de fiyatını (odun, metal vb.) yuka-
rı çekiyor, bu nedenle her ikinci 
yerli sanayi şirketi satış fiyatlarını 
yükseltmek istiyor.

Avusturya’daki ek bir faktör de 
enflasyon oranını ölçmek için 
kullanılan alışveriş sepetinde tu-
rizm ve diğer hizmetlerin orantı-
sız bir şekilde yüksek bir payının 
olması. Thomas’a göre, “Payları 
Almanya’dakinin üç katı. 2015’ten 
bu yana hizmetler ortalama yüzde 
14,8 daha pahalı, ancak genel enf-
lasyon sadece yüzde 11,3 arttı.“

Uzun vadede bu eğilimin 
tersine dönmesi 

bekleniyor

Bu etkilere rağmen, Wifo’ya göre, 
enflasyonun bu yıl sadece ılımlı 

Avusturya’dan Türkiye’ye 
yasadışı plastik atık 
ihracatı: Kaçak çöp 

sorunu büyüyor.

VİYANA. Avusturya Çevre 
Bakanlığı, öncelikli kontrol-
ler sırasında Avusturya’dan 
yasadışı plastik atık ihracatı 
yoluyla birçok çevre suçu va-
kasını ortaya çıkardı. Ülkeden 
bir şirketin Türkiye’ye toplam 
950 ton kontamine plastik atık 
ihraç ettiği söyleniyor.

Yaklaşık 600 tonu 
Türkiye’de kaldı

Avusturya basınında çıkan 
haberlerde “Yaklaşık 600 tonu 
Türkiye’de kaldı, kalan 350 
tonu İklim Koruma Bakanlı-
ğının müdahalesinden sonra 
Avusturya’ya geri getirildi” 
bilgisi yer aldı.

Başka bir şirketin ise, Ocak 
2021’den bu yana Sırbistan’a 
yasadışı yollarla yaklaşık 300 
ton plastik atık ihraç ettiği 
belirlendi. Yine Almanya’ya 
yasadışı yollardan yaklaşık 
320 ton plastik atık getiren bir 
diğer şirket daha tespit edildi.

Sorunun büyüklüğü ortada

Çevre Bakanı Leonore Gewess-
ler konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada şunları söyledi:

“Bu vakalar, küresel plastik 

seli sorununu bir kez daha 
ortaya koyuyor. Şirketlerin 
kâr etme kaygısı ve çıkarları 
plastik atıkların dünyanın her 
yerindeki yasadışı depolama 
alanlarına gönderilmesine 
yol açmamalı. Çevremizin yok 
edilmesine neden olmamalı. 
İklim Koruma Bakanlığı’nın sı-
nır kontrollerinde polisle işbir-
liği ile yalnızca bu yıl yüzlerce 
ton plastik atığın yasadışı ola-
rak boşaltılması engellendi.”

Greenpeace bildirmiş

1950’lerin başından bu yana 
8,3 milyar tondan fazla plas-
tik üretildiği tahmin ediliyor. 
Bu plastiğin yüzde 60’ından 
fazlası ya çöplükte ya da doğa-
da kaldı. Küresel plastik seli, 
Avusturya’dan yasadışı çöp ih-
racatı üzerinden artan çevresel 
suç vakalarına da yol açıyor.

Öte yandan 2020 yazında çev-
re örgütü Greenpeace’in elekt-
rik ve elektronik endüstrisinde 
yasadışı yollarla plastik atık 
ihracatı bilgisi gelince, araş-
tırmalara da start verildi. Yet-
kililer soruşturmanın oldukça 
ilerlemiş durumda olduğunu 
ve savcılığın iddianame ile il-
gili kararını bildireceğini kay-
dettiler. 

Avusturya’dan bir şirketin Türkiye’ye toplam 
950 ton kontamine plastik atık ihraç ettiği 

ortaya çıktı.
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Avusturya’da enflasyon korkusu: 
Fiyatlar da keskin bir şekilde yükseliyor!

Onlarca yıllık istikrar bozuluyor, enflasyon artıyor! Avusturya'da ağustus ayında 
enflasyon oranı yüzde 3,1'e yükseldi. Bu oran, şimdiye kadarki en yüksek değer.

bir şekilde yüzde 2,3’e (2022: yüzde 
2) yükselmesi gerekiyor. Bununla 
birlikte, son birkaç on yılda fiyat 
artışlarını giderek daha ılımlı hale 
getirmeye alıştıktan sonra, uzun 
vadede bir eğilim tersine dönüyor. 
1955’ten 1990’a kadar (Almanya 
örnek alınarak), yılda yüzde üç 
yaygındı, daha sonra yüzde iki ve 
2010’dan beri sadece yüzde 1,3.

Raiffeisen Research tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, bun-
dan sonra en azından azalması 

gereken birçok durum bundan so-
rumlu:

*Emtia (satılacak şeyler, mallar) 
fiyatlarını baskı altına alan küre-
selleşme (ucuz ülkelerde üretim, 
daha fazla rekabet) oldukça tü-
kenmiştir. Hatta bazı durumlarda 
AB ve ABD, Corona deneyiminden 
dolayı tekrar evde daha fazla üret-
mek istiyor.

*Pek çok sanayileşmiş ülkede nü-
fusun yaşlanması, daha fazla in-
sanın daha pahalı ve rasyonel-
leştirilmesi zor olan hizmetler 
(sağlık, bakım) talep edeceği an-
lamına gelecektir.

*İklim koruması tüketiciler için 
her yerde hissedilir. Almanya’da 
tek başına CO2 fiyatının enflasyon 
oranını yılda %0,2 ila %0,4 ora-
nında artırması bekleniyor.

*Sosyal, çevresel ve çalışma ko-
şulları için daha yüksek standart-
lar („ESG“) şirketler için giderek 
bir zorunluluk haline geliyor.

*Önceden güçlü bir fiyat freni olan 
dijitalleşme, bazı şirketlerin tekel-
leri nedeniyle zayıflayabilir.

“Kadın cinayetleri ‘ithal 
namus kültürleri’ ve ‘ataerkil 

toplumlar’ın ürünü”

VİYANA- Avusturya’da ya-
şanan kadın cinayetlerinin 
korkutucu boyutlara ulaşma-
sı yetkilileri harekete geçirdi. 
Bu yıl öldürülen 21 kadının 
faillerinin neredeyse yarısı-
nın Avusturya asıllı olmadığı, 
hatta oturma izinlerinin bile 
bulunmadığı ortaya çıktı.

İstatistik Avusturya tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya 
göre, yerli nüfustaki yaban-
cıların oranı yüzde 17,1. Bu 
yıl şimdiye kadar 21 kadının 
hayatı yok edildi ve cinayet 
zanlılarının yüzde 47’sinin 
Avusturya doğumlu olmadı-
ğı belgelendi. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Entegrasyon 
ve Kadın Bakanı Susanne 
Raab (ÖVP), „Bu gerçeklere 
göz yummamalıyız. Bu faillere 
karşı tüm şiddetiyle hareket et-
meliyiz“ dedi.

“Yanlış tolerans zarar 
veriyor”

Susanne Raab, özellikle en son 
Favoriten’de yaşanan çifte ci-
nayetin ardından yaptığı açık-
lamada, kadın cinayetleri için 
“ithal namus kültürleri” ve 
“ataerkil toplumlar” terimleri-
ne atıfta bulunarak, bu faillere 
karşı gösterilen her yanlış tole-
ransın ve hoşgörünün bir ma-
suma zarar verdiğini ifade etti.

Kadın cinayetlerinin ve bu tip 
faillerin engellenmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Raab konuş-
masını şu ifadelerle sürdürdü: 
“Eğer yurt dışından orantısız 
sayıda fail geliyorsa, bunu ha-
lının altına süpürmemeliyiz. 
Yanlış tolerans ve suiistimal 
edilen hoşgörü kurbanlara 
zarar veriyor. Bu faillere karşı 
tüm şiddetiyle hareket etmeli-
yiz.“

„Yetkililer doğru davrandı“

Viyana-Favoriten’deki çifte 
kadın cinayeti vakasında da 
Leonie vakasında olduğu gibi 
yetkililerin yetkinliğine dair 
bir tartışma patlak verdi. Çifte 
cinayet zanlısı hakkında daha 
önce yapılmış yedi suç duyu-
rusu olmasına rağmen zanlıya 
yönelik hiçbir işlem yapılma-
ması ve sığınma statüsünün 
geri çekilmemesi tartışmalara 
yol açmıştı.

İltica Hukuku konusunda uz-
manlaşmış Üniversite Avukatı 
Andreas Wimmer konuya dair 
açıklamasında, bir sığınma 
statüsünün ancak hüküm gi-
yerse iptal edilebileceğine 
dikkat çekerek, “Yetkililere 
yönelik memnuniyetsizliği 
anlayışla karşılıyorum ancak 
yetkili makamlar doğru dav-
randı” dedi.

Avusturya’da son dönemde yaşanan kadın cinayet-
lerinin faillerinin neredeyse yarısının yabancı asıllı 

olması “Yanlış tolerans ve suiistimal edilen hoşgörü” 
tartışmasını başlattı.
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İSTANBUL. Diken Gazetesi’nin 
haberine göre; Yenilen bir hot-
dog insan ömrünü 36 dakika 

kısaltıyor.  1 porsiyon kuruyemiş 
26 dakika uzatırken, fıstık ezmeli 
reçelli sandviç ise ömrü 30 dakika 
uzatıyor.

Hamburger ise 10 dakika kısaltır-
ken, meyveler aynı sürede uzatı-
yor.

ABD’de yer  alan Michigan 
Üniversitesi’nde araştırmacılar 6 
bin yiyeceğin karbon ayak izini öl-
çen ve besin etkisini hesaplayan 

bir ölçüm yöntemi hayata geçirdi.

Sağlık Beslenme Endeksi adı veri-
len yöntemle; yiyeceklerin, atıştır-
malıkların etkisi hesaplanıyor. Bir 
yiyeceğin bir gramının sağlık yü-
künün hesaplanmasının ardın-
dan standart porsiyon boyutuna 
göre bir sonuç elde ediliyor.

Araştırmanın yazarları bu yönte-
me şu örneği  verdiler: “ Her bir 
gram işlenmiş ette ortalama 0,45 
dakika kaybediliyor. Hotdog’un 
içindeki 61 gramlık işlenmiş et 27 
sağlıklı dakikanın kaybolması-

Sağlık Bakanlığı 
Kararnamesi ile 

Avusturya’da “3G sistemi” 
eylül sonuna kadar 

yürürlükte.

VİYANA. Avusturya’da halen 
3G olarak yürürlükte olan “ko-
rona tedbirleri” 30 Eylül’e  ka-
dar Sağlık Bakanlığı Kararna-
mesi ile uzatıldı. Medyada yer 
alan haberlerde, toplantılar ve 
görüşmelerle ilgili korona ted-
birlerinin 17 Eylül’e kadar, di-
ğer önlemlerin de eylül sonuna 
kadar uzatılacağına dikkat çe-
kildi. Sağlık Bakanı Wolfgang 
Mückstein’ın bir Kararname  
“3G 30 Eylülé kadar uzatıldı” 
olarak kamuoyuna duyurulan 
tedbirler demetinde herhangi 
bir değişiklik beklenmiyor.
Toplantı ve özel görüşmeleri 
ilgilendiren tedbirlerin huku-
ken her dört haftada bir uza-
tılması gerekiyor. Dolayısıyla, 
17 Eylül’e kadar 100 kişiyi 
aşan toplantılarda bildirimde 
bulunma yükümlülüğü yine 
yürürlükte olacak. 500 kişiyi 
aşan toplantılar için ise yerel 
yönetimlerin ilgili dairesinden 
izin alınması gerekiyor. Sağlık 

Bakanlığından yapılan açıkla-
mada tedbirlerin mevcut duru-
ma uydurulmasının salgınla 
ilgili gelişmelere bağlı olduğu 
belirtildi.

BİLİNEN KURALLAR YİNE 
GEÇERLİ

Özellikle 3G kurallarında kök-
lü bir değişiklik olmayacak. 
Bu kurallar Avusturya’da 19 
Mayıs’tan beri yürürlükte bu-
lunuyor. 3G önlemleri, sadece 
korona testi yapan (“geteste-
te”), aşı olan (“geimpte”) veya 
koronavirüse yakalanıp iyi-
leşmiş (“genesene”) kişilerin 
restoran, kafe ve bar benzeri 
mekânlara, yakın temas ge-
rektiren hizmetlerin verildiği 
işyerlerine, turizm ve boş za-
manla ilgili kurumlara, kültür 
merkezlerine (müzeler, kütüp-
haneler, kitaplıklar ve arşivler 
ya da özel spor salonları hariç) 
girebilmesini öngörüyor. 

Korona önlemleri uzatılıyor, 3G kuralları geçer-
liliğini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Wolfgang 

Mückstein'ın ayrıntıları bildirmesi beklenirken, 
süresi uzatılacak 3G tedbirlerinde herhangi bir 

değişiklik yapılmayacağı ortaya çıktı.
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Hangi besin yaşamınızdan 
kaç dakika çalıyor ve katıyor.

Yediğimiz yiyecekler yaşam kalitemizi etkiliyor. Bazı yiyecekler yaşam süremizi 
uzatırken, bazıları ise kısaltıyor.

na neden oluyor. Buna sodyum, 
trans yağ gibi risk faktörleri de ek-
lenip çoklu doymamış yağ ve lifle-
rin faydası da hesaba katıldıktan 
sonra  ömürden 36 dakikanın kay-
bedildiği sonucuna vardık.”

Diğer yandan araştırmacılar, her 
gıda maddesinin vücuda farklı 
katkısının olduğunu kişinin bu se-
beple beslenme düzenini değiştir-
mesine gerek olmadığını belirtti.

Örneğin et tüketen birisi günlük 
kalorisinin yüzde 10’unu işlenmiş 
et yada kırmızı et yerine kuruye-

miş, sebze veya meyve ile değiştir-
diği takdirde  ömrüne sağlıklı 48 
dakika eklemiş olacak.

Nature’de çıkan araştırmada; gı-
dalar yalnızca insan sağlığına et-
ki etmiyor aynı zamanda çevreyi 
de etkiliyor.

Örneğin; besin değeri yüksek so-
mon balığı çevresel etkileri sebe-
biyle, tüketiminin azaltılması ge-
reken besinlerden.

Kola ise ömrümüzden 12,5 dakika 
çalıyor.

Viyana’nın ünlü jinekoloğu 
hakkında inanılmaz iddia! “Seni 

hamile bırakabilirim” teklifi!

VİYANA. Uzun yıllar çocuk 
hasreti çeken Oxana M., tedavi 
için geldiği Viyana’da kendisi-
ne birlikte seks yapmayı teklif 
eden doktorla sık sık ilişkiye 
girdiklerini iddia etti.
Etkili bir tıbbi tedavi için 
Viyana’ya taşınan Rus Oxana 
M. (47), 2016 yılında doktorla 
birlikte yaptığı ilk görüşmede, 
doktorun kendisine “Seni ha-
mile bırakabilirim…” diyerek 
kendisiyle sık sık seks yapma-
sını tavsiye ettiğini öne sürdü. 
Kadın, adamın kendisine bir 
aile kurma ve çocuğa bakma 
sözü verdiğini de sözlerine 
ekledi. Heute gazetesine konu-
şan Oxana M., “Gerçekten bir 
çocuk istiyordum. Bu benim 
hayalimdi. Ama bir kabusa dö-
nüştü” dedi.

“Doktor, resmi kayıtlara ço-
cuğun babası olarak geçti”

Oxana M.’ye göre, bir yıllık 
ilişkiden sonra doktor ona ani-
den kısır olduğunu söyledi ve 
sperm bankasına başvurma-
sını ya da başka biriyle seks 
yapmasını tavsiye etti. Kadın 
tavsiyeye uydu ve hamile kal-
dı. Doktorun resmi kayıtlara 
doğmamış çocuğun babası ola-
rak geçtiğini, bir süre daha te-
daviye devam ettiğini belirten 
kadın, doğumdan kısa bir süre 
önce, doktorun karısının bu 

ilişkiyi ve çocuğu öğrendiğini 
anlattı. Oxana M., bu andan 
itibaren her şeyin tepetaklak 
olduğunu ve adamın her şeyi 
reddettiğini söyledi.

Doktor, 93.000 avro için 
kadına dava açtı

Oxana M.’ye ve çocuğuna 
“ikinci ailesi” olarak 93.000 
avro harcadığını iddia eden 
doktor ise, bu parayı geri al-
mak için kadına tazminat da-
vası açtı. Doktor, “Her zaman 
çocuğun benden olduğuna 
inanmıştım ancak şimdi alda-
tıldığımı hissediyorum”dedi.
Oxana M.’nin Avukatı Susan-
ne Kurtev, “Yalnızca Oxana 
M.’nin aldatıldığını gösterece-
ğiz” diyerek adamın doktorluk 
pozisyonunu kullanarak mü-
vekkilini istismar ettiğini ve 
başından beri haince bir plan 
izlediğini söyledi. Oxana M. 
ise “Maalesef ona güvendim” 
dedi.
Viyana Hukuk Mahkemesi’nde 
görülen akıl almaz dava ise çık-
maza girmiş durumda. Bir dizi 
talihsiz olay nedeniyle, oğlu 
kısa süreliğine Gençlik Sosyal 
Dairesi tarafından alınan Rus 
kadın, şimdi avukat Kurtev ile 
doktora karşı, adalet ve çocuğu 
için savaşıyor. Anne, “Onu tek-
rar yanımda görebilmek istiyo-
rum, o benim her şeyim” diyor.

Viyana'da görev yapan tanınmış bir jinekolog hak-
kında ortaya atılan iddia “Pes artık!” dedirtti. Çocuk 

sahibi olmak için tedaviye gelen kadın, doktorun 
kendisine “seks” teklif etmesi üzerine ilişkiye girdik-

lerini öne sürdü. Viyana Hukuk Mahkemesi'nde görü-
len akıl almaz dava çıkmaza girmiş durumda!
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yer aldığı etkinliklerde; sadece 
aşılı ve iyileşmiş (2G) olanlara 
giriş izni verilecek. Yönetmeliğe 
göre, birinin enfeksiyondan altı 
ay sonra iyileştiği kabul edilir, 
bundan sonra iyileşen kişinin de 
aşılanması gerekir.
Kendi kendine antijen testleri 
(oturma odası testleri) artık 3G 
kanıtı olarak geçerli olmayacak.

Yüzde 20 yoğun bakım 
yatağı doluluğundan 
(400 yatak) itibaren:

Sadece aşılanmış, iyileşmiş veya 
PCR ile test edilmiş olanlar (3G) 
kabul edilecek.

Yayınlanan yeni yönetmeliğe 
göre tüm bu tedbirler, sınır de-
ğerlerin aşılmasından yedi gün 
sonra yürürlüğe girecek. Federal 
eyaletler de izin almadan düzen-
lemeleri sıkılaştırabilecek.

Aşılılara özgürlük, aşısızlara 
kısıtlama!

Pazartesi akşamı ORF’te yaptığı 
bir konuşmada, asıl arzularının 
herkes için özgürlük sağlamak 
olduğunu ifade eden Başbakan 
Sebastian Kurz (ÖVP), ancak 
aksi bir durumda -aşısızlara 
atıfta bulunarak- bazıları için kı-
sıtlamalar düşünüldüğünü dile 

getirdi. Kurz, „Aşılı vatandaşlar 
için sokağa çıkma yasağı uygu-
lanmamalıdır. Bunun yerine, 
sadece aşılanmamış olanlar için 
– onları ve sağlık sistemini aşırı 
yüklenmeden korumak için – 
sert önlemler alınmalıdır.“ dedi.

Kurz, Danimarka nüfusunun 
yüzde 86’sı aşılı olduğu için ar-
tık orada herhangi bir korona kı-
sıtlaması olmadığına dikkat çek-
ti ve „Bu, aşının işe yaradığını ve 
ne kadar çok insan aşılanırsa vi-
rüsün o kadar kolay geri püskür-
tülebileceğini gösteriyor.“ sözle-
riyle aşının önemini bir kez daha 
vurguladı. Danimarka modelini 
örnek alan Kurz, „Arzumuz her-

kes için özgürlük sağlamak, bu-
nun mümkün olmadığı aksi bir 
durumda ise bazıları için kısıtla-
malar getirmek“ dedi.

Avusturya, FFP2 maske 
zorunluluğunu genişletti 

ne demek?

Avusturya’da 15 Eylül’den itiba-
ren yürürlüğe girecek olan koro-
na önlemleri yönetmeliğindeki 
FFP2 maske zorunluluğunun 
kapsamı genişletildi. Aşısızlar, 
perakende mağazalara ek olarak 
artık kültürel etkinliklerde de 
FFP2 maske takmak zorunda!

Avusturya Hükümeti ve Sağlık 
Bakanlığı’nın gün geçtikçe artan 
vakalara karşılık aldığı önlemler 
tartışıladursun, FFP2 maske zo-
runluluğunun kapsamı genişle-
tildi. Özellikle aşısız olanlar için 
başlangıçta sadece perakende 
mağazalar (giyim, elektronik vb) 
için getirilen FFP2 zorunluluğu 
artık kültürel etkinliklerde ve 
3G’nin uygulanmadığı her yerde 
geçerli olacak.

Ayrıca daha önce yalnızca ağız 
ve burun korumasının (MNS) 
yeterli olduğu marketler, eczane-
ler, trafik dükkanları, toplu taşı-
ma vb. yerlerde Eylül ortasından 
itibaren aşılı aşısız fark etmek-
sizin herkes için yeniden FFP2 
maske zorunluluğu getirildi.

Kültürel etkinliklerde ise 
kural şu   şekilde 

belirlendi:

Aşısız kişiler için FFP2 yüküm-
lülüğü sadece 3G’nin uygulan-
madığı durumlarda geçerli; bu, 
yalnızca aşılanmamış olanların 
(ve son altı ay içinde iyileşme-
yenlerin) müzelerde, kütüphane-
lerde ve arşivlerde bu tür maske-
leri takması gerektiği anlamına 
geliyor. Konserde ve tiyatroda ise 
yalnızca test yeterli.

Şimdiye kadar 100 kişiye kadar 
olan etkinliklerde getirilen 3G 
sertifikası zorunluluğu, 15 Eylül 
itibariyle 25 kişiyle sınırlandırıl-
dı.

Test geçerlilik süreleri 
de kısaltıldı!

Maske zorunluluğunun yanı sıra 
koronavirüs testlerinde de bir 
düzenlemeye gidildi. Daha önce 
geçerlilik süresi 48 saat olan an-
tijen testinin süresi 24 saate in-
dirildi. PCR testlerinin süresi ise 
72 saat olarak kaldı.
Öte yandan öğrencilere uygu-
lanan testlerin süreleri aynı 
uzunlukta kalırken, okullarda 
öğretmenlere zorunlu kılınan 
testler ve tüm şartlar, anaokulu 
personeli ve kreş çalışanları (ço-
cuk bakıcıları vb.) için de geçerli 
kılındı.

VİYANA- Avusturya gene-
linde gün geçtikçe artan 
vaka sayılarını dikkate 

alan federal ve eyalet hükümet-
leri, korona önlemlerini sıkılaş-
tırma kararı aldı. Yoğun bakım 
ünitelerinin kullanımına göre 
adım adım bir plan uygulana-
cağını açıklayan hükümet, çar-
şamba günü düzenlenen bir ba-
sın toplantısında planlanan tüm 
önlemleri tek tek halka sundu.

Hükümetin açıkladığı pakete 
göre, esasen, yoğun bakım üni-
telerinin kullanımına dayalı ola-
rak adım adım bir plan uygula-
nacak. 15 Eylül Çarşamba günü, 
hükümet çevrelerinin basına 
tastig ettiği gibi maske zorunlu-

luğu da yeniden genişletilecek. 
Yeni yönetmelikse şu şekilde 
planlandı:

15 Eylül’den itibaren 
(yüzde 10 yatak dolu-
luğuna ulaşılacak) şu 

kurallar geçerli olacak:

-Antijen testleri sadece 24 saat 
geçerli olacak.
-Halihazırda ağız ve burun koru-
masının zorunlu olduğu yerlerde 
-süpermarket, toplu taşıma gibi 
günlük kullanım yerleri- artık 
FFP2 maske zorunlu kılınacak.
-Perakende de dahil olmak üzere 
herkes için FFP2 maskeleri tavsi-
ye edilirken, aşılanmamış kişiler 
içinse bu bir zorunluluk olacak. 

Polis tarafından rastgele kont-
roller yapılacak.
-25 kişi ve üstü etkinlikler için 
3G kuralı uygulanacak.
-Avusturya’da 15 Eylül’den itiba-
ren yürürlüğe girecek olan koro-
na önlemleri yönetmeliğindeki 
FFP2 maske zorunluluğunun 
kapsamı genişletildi. Aşısızlar, 
perakende mağazalara ek olarak 
artık kültürel etkinliklerde de 
FFP2 maske takmak zorunda!

Yüzde 15 yoğun bakım 
ünitesi doluluğuna 

dikkat

Gece gastronomisinde (ve benzer 
ortamlarda), koltuk tahsisi ol-
mayan ve 500’den fazla kişinin 

Avusturya, salgınla mücadelesinde bu sefer farklı bir yol iz-
leyecek. Avusturya Başbakanı Kurz, “Hızla gelen 4. Dalga Ko-
rona pandemesi aşı olmayanlara karşı büyük tehlike“ dedi. 
Hükümet, önlemlerin hastaneye yatan kişi sayısına göre 
belirleneceğini açıkladı, ayrıca aşısızlara da daha farklı bir 
düzenleme getirdi. Yani 15 Eylül itibariyle bizleri bugüne ka-
darki en karmaşık, aşısızları da en katı korona yönetmeliği 
bekliyor.

Dikkat! Avusturya 15 Eylül´den yeniden sıkılaştırma yoluna girdi! 
Aşı olmayanları zor günler bekliyor!



ADVERTO
RIAL/ILAN

Christian, Univ. Prof in Wien

Die Corona-Krise, Politik, Wirtschaft – das Weltgeschehen ist komplex. 
Und doch sollten wichtige Informationen von allen verstanden werden. 
Nachrichten in einfacher Sprache hören und lesen. Jetzt informieren: www.gis.at
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