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Hükümet krizi bitti: 
Avusturya Cumhurbaşkanı 

ahlaksız siyasilerden dolayı 
halktan özür diledi!

VİYANA- Başbakan Sebasti-
an Kurz’un istifasının ertesi 
günü, Federal Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen son 
gelişmeler hakkında yorum 
yaptı. Son günlerde siyasilerin 
yarattığı kötü ahlaki imaj için 
halktan özür dileyen Van der 
Bellen, Kurz’un attığı bu adım-
la ülkenin zarar görmesini 
önlediğini ifade etti. Eski Baş-
bakan Kurz’u bu özverisinden 
dolayı tebrik eden Cumhurbaş-
kanı, “olası çözümler üzerinde 
tüm hızıyla çalışmış olan” di-
ğer parti liderlerine de ayrıca 
teşekkür etti.

“Yine de her şey yolunda değil, 
çünkü vatandaşların siyasete 
olan güveni büyük ölçüde sar-
sıldı” diyen Van der Bellen, bu 
güveni yeniden tesis etmenin, 
artık siyasi sorumluluğu olan 
herkesin görevi olduğunu özel-
likle vurguladı. Cumhurbaşka-
nı, bunun ancak ciddi bir ça-
lışma ve disiplin ile mümkün 
olacağını da sözlerine ekledi.

“Kelimeler yersiz artık daha 

fazla çalışma zamanı”

Eski Dışişleri Bakanı Alexan-
der Schallenberg, pazartesi 
günü, Cumhurbaşkanı Van der 
Bellen’in huzurunda yeni Fe-
deral Başbakan olarak yemin 
edecek.

“Karşılıklı güvenin” önemine 
vurgu yapan Van der Bellen, 
Alexander Schallenberg ve 
Werner Kogler’in kendisine, 
“her şey yolunda olmaktan çok 
uzak” olmasına rağmen ülke 
için çalışacaklarına dair gü-
vence verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı şimdi hükü-
metten iyi odaklanılmış yoğun 
bir çalışma temposu bekliyor. 
Van der Bellen özellikle de 
şu konulara odaklanılmasını 
talep ediyor: “Pandemi bit-
medi. Ekonominin ve işgücü 
piyasasının ayağa kalkması 
gerekiyor. İklim felaketi tam 
bir dikkat gerektiriyor. Ayrıca 
yargının genel aşağılamalar-
dan uzak tutulması oldukça 
önem arz ediyor.”

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der 
Bellen, Kurz’un istifası sonrasında Kogler ve 

Schallenberg’in kendisine iyi bir iş birliğine dair 
güvence vermesinden memnun olduğunu belirtti. 
Van der Bellen son günlerde yaşanan siyasi kriz 
ve ortaya konan kötü ahlaki imaj için de halktan 

özür diledi.
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Başkan Ludwig:
“Ücretli korona 
testi” teklifi ne 

itiraz etti!

VİYANA- Avusturya genelinde 
aşılama oranlarını artırmak ve 
vatandaşları aşı olmaya ikna 
etmek için korona testlerinin 
ücretli yapılması gündeme ta-
şınmıştı. Aşı olmayanları aşı 
olmaya zorlayan bu talep bazı 
belediyeler tarafından olumlu 
karşılanırken, Viyana Eyaleti 
buna karşı çıktı. 

Viyana Belediye Başkanı Mic-
hael Ludwig bu karara itiraz 
ederek koronavirüs testlerinin 
tüm Viyanalılar için tamamen 
ücretsiz kalacağını açıkladı. 
Ludwig resmi Facebook hesa-
bından yaptığı bir açıklamada, 
ücretsiz test kampanyaları-
nın mutasyonlarla mücadele-
de önemine vurgu yaparak, 
“Avusturya genelinde sunulan 
ücretsiz test kampanyalarını 
durdurmak için yeterince yük-
sek bir aşılama oranına sahip 

olmaktan çok uzaktayız. Test 
etmezsek, tekrar etmeye de-
vam edecek mutasyonları keş-
fedemeyiz. Ücrete tabi olacak 
olan testlerin, insanları aşı 
yaptırmaya motive edeceğine 
inanmıyorum, aksine vatan-
daşların test yapma isteğini 
büyük ölçüde zayıfl atacağı-
na inanıyorum. Bu nedenle, 
ücretsiz test kampanyaları 
Viyana’da devam edecektir.“ 
dedi. 

Viyana’nın aksine Yukarı 
Avusturya, sonbahardan iti-
baren ücretli test uygulaması-
nı başlatacak olan ilk federal 
eyalet olacak. Tirol, Steiermark 
ve Vorarlberg’in de bu sistemi 
uygulamaya koyacağı söy-
lenirken, Steiermark Eyalet 
Başkanı ise testlerin fiyatının 
yaklaşık 6,50 avro olacağını 
dile getirdi.

Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig, korona testlerinin ücretli hale 

getirilmesine karşı çıkarak, Viyana 
çapında ücretsiz test kampanyalarına 

devam edileceğini açıkladı.
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Değerli okuyucularımız,  
biliyoruz tekrar oluyor 
ama hatırlatmak zorun-

dayız! Son bilimsel araştırmalar 
Ekim 2021 başında yine gösteri-
yor ki iki doz korona aşısı olanla-
rın bu hastalığa tutulma riski çok 
düşük. Tutulsalar bile hafif geçi-
yor. Lütfen çevremize bakalım. 
Aşı olmadıysanız gidip kolay-
ca aşı olalım.  Viyana Eyaleti ya-
kında 3. Aşı tazelem kampanya-
sını başlatıyor. 3. Aşı çok önemli. 
Yeni Vatan Gazetesi internet say-
fasını ve gelecek sayıda bu konu-
da geniş bilgi vereceğiz.  Aşı olma-
yan dostlarımıza mutlaka birinci 
aşı olmalarını tavsiye edelim. Bu 
nedenle Ekim 2021 sayımızda yi-
ne aşı ve testlerin peşini yine bı-
rakmıyoruz. Tekrar ediyoruz; aşı 
olmak hayat kurtarıyor. Aşı ol-
mayanlar resmen yanmış olu-

yor. İki doz aşı ile hayatınız hem 
Avusturya’da hem yurtdışında 
-mesela Türkiye’de- daha da ko-
laylaşıyor. Bu konuyu lütfen er-
telemeyin. Kamu hizmeti yapan 
Yeni Vatan Gazetesi ekibinin bu 
yüzden Mart 2020 sayısından iti-
baren her sayısında ve www.ye-
nivatan.at sayfalarından veya 
sosyal medya üzerinden sizlere 
sunduğu Korona ile ilgili bilgileri 
bir zahmet okuyalım, uygulayalım 
ve paylaşalım.  Sunduğumuz tüm 
bu bilgiler, 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 
duyulan 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 aşıları-
nı yaptırdı. Siz de mutlaka yaptı-

rın. Test olmayı unutmayın. Aşı 
olmaya karşı sosyal medyada 
yer alan komplo teorilerine inan-
mayın. İnsanlık ve sizler de bü-
yük bir sınavdan geçiyorsunuz. 
Sağlıklı ve aşılı günler dileriz. 
Hürmetlerimizle. 
Yeni Vatan Gazetesi/
Neue Heimat Zeitung

Auffrischimpfung ist da: Ohne Impfung lebt man in großer Gefahr!

Aşı olmayanlar yandı!
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VİYANA- Korona salgını 
ile mücadelesini daha et-
kin önlemlerle sürdürme-

ye devam eden Viyana Eyaleti ve 
Belediyesi, 1 Ekim itibariyle geçer-
li olacak olan kuralları kamuoyu-
na duyurdu.
Küresel çapta hem büyük bir sağ-
lık krizine hem de sosyoekonomik 
ve psikolojik birçok soruna neden 
olan bu salgının bertaraf edilme-
si için aşılamanın önemine vurgu 
yapan Viyana Eyaleti , vatandaşın 
en hızlı ve kolay şekilde ulaşabi-
leceği birçok ücretsiz aşı kampan-
yasını da başarılı bir şekilde uy-
guladı. Aşılama merkezleri, aile 
hekimlikleri, aşı kutuları, gezici 
tekne ve otobüsler, ibadethaneler 
ve en son belediye evlerinin ortak 
alanları olmak üzere birçok bölge-
de kaydolmaksızın kolayca erişi-
lebilecek aşı imkânı sunan Viyana 
Eyaleti, öte yandan salgınla mü-
cadelede en etkin önlemleri ala-
rak tam bir koruma sağlamak için  
elinden geleni yapıyor. 

“Salgınla mücadelede en 
etkili çözüm aşı 

olmaktır”

Viyana Eyaleti’nin önlem paket-
lerini sunmadan önce, her fır-
satta danıştığı uzmanlar da yal-
nızca aşının sağladığı koruma 
sayesinde salgını kontrol altına 
almamız ve böylece tekrar normal 
bir yaşama dönmemizin müm-
kün olacağını özellikle vurgulu-
yor. Uzmanlara göre, yüksek bir 
aşılanma oranı hem bizi koruyor 
hem de salgının yayılmasını önlü-
yor. Gerekli tüm aşı dozları yapıl-
dığında COVID-19’a karşı güvenilir 
bir koruma sağlanmış olurken, is-
tisnai durumlarda, aşıya rağmen 
COVID-19 hastalığına yakalanılsa 
bile hastalık genellikle çok daha 
hafif atlatılıyor. Aşı, büyük ölçüde 
ölümleri önlüyor.

Aşı oranları istenilen seviyeye 
gelmediği için önlemleri artıran 

Viyana yönetimi, vatandaşları 
aşı olmaları konusunda özellikle 
uyarıyor. Vaka sayıları ve yoğun 
bakım doluluk oranlarını kontrol 
altına almak isteyen yetkililer ta-
rafından yürürlüğe konulan ve 1 
Ekim itibariyle Viyana’da geçerli 
olacak olan kurallar ise şöyle;

Gece Gastronomisi ve Barlar:
2G kuralının geçerli  olaca-
ğı bu mekânlara yalnızca iyi-
leşmiş (Genesene) ve aşılanmış 
(Geimpfte) kişiler girebilecek.

Ancak orada çalışanlar için 3G 
kuralı geçerli olacak; aşı, iyileşme 
veya bir PCR testi şart koşulacak.

Bir aşı sadece tam bağışıklığın ka-
nıtı olarak geçerlidir. Kanıt 2. aşı-
lama gününden itibaren verilir. 
Johnson & Johnson aşısı olanlar, 
iyileşenler ve test yaptıranlar için 
kurallar değişmedi.

500 kişi ve üzeri etkinlikler: Bu 
etkinliklerde bulunmak isteyen 
herkes 2G (aşı, iyileşme) kuralına 
tabi olacak. Maske zorunluluğu ol-
mayacak.

Kayıt zorunluluğu: Restoran ve 
otellerde, halka açık olmayan spor 
ve eğlence tesislerinde ve 100’den 
fazla kişinin katıldığı toplantılar-
da, ziyaretçilerin iletişim bilgileri 
toplanacak.

FFP2 zorunluluğu: Ticarette (pe-
rakende mağazalar) olduğu ka-
dar müzelerde, sanat salonların-
da, kültürel sergi salonlarında, 
kütüphanelerde, kitapçılarda ve 
arşivlerde, müşterilerin ve ziya-
retçilerin bir FFP2 maskesi tak-
maları gerekecek. Toplu taşıma-
da ve günlük ihtiyaçlar için olan 
dükkânlarda da FFP2 maskesi zo-
runlu olacak. 6 ila 14 yaş arasın-
daki çocuklar ve hamile kadınlar 
bunun yerine ağız ve burun koru-
yucu (MNS) kullanabilecek.

Hastanelere, bakım tesislerine ve 
yatan hasta engelli yardım tesisle-
rine gelen ziyaretçiler, 2.5 G kura-
lına ek olarak FFP2 maskesi tak-
malıdır.

12 yaşından küçük çocuklar:
12 yaş altı için mevcut kurallarda 
herhangi bir değişiklik olmaya-
cak, ayrıca yetişkinlerin aksine 12 
yaş altı çocuklarda antijen testle-
ri giriş testi olarak kabul edilecek.

2.5 G kuralı aşağıdaki alanlarda 
geçerli olacak: Müşteriler veya zi-
yaretçiler geçerli bir PCR testi gös-
termeli veya aşı olmalı veya iyileş-
miş olmalıdır:

* Gastronomi

* Vücuda yakın hizmet sağlayıcı-

lar (ör. kuaför, masör, ayak bakı-
mı, manikür salonu)

* Eğlence tesislerinin kapalı oda-
larında

* Otel endüstrisi. Gerektiğinde 
yurt dışından gelen otel misafir-
leri için antijen testi yapılmasına 
izin verilir.

* 26 ila 500 kişi arasındaki etkin-
likler için (örneğin partiler, dü-
ğünler). Tiyatroda, sinemada, 
varyetede, kabarede, konser sa-
lonunda, konser alanında olduğu 
gibi dini uygulama kurumlarında 
(kilise ayinleri hariç) en azından 
ağız ve burun koruması da zorun-
ludur.

3G kuralının daha önce uygulan-
dığı her yerde, 2G kuralı (antijen 
testinin olmadığı, ancak giriş test-
leri olarak yalnızca PCR testlerinin 
geçerli olduğu kural) sıkılaştırılır. 
Antijen testlerinin artık geçerli sa-
yılmamasının nedeni daha az ke-
sin olmaları ve- PCR testlerinin 
aksine- bunlarla yeni virüs var-
yantlarının tespit edilememesidir. 
Bu nedenle Viyana Eyaleti,  artık 
antijen testlerinin giriş testi ola-
rak geçerli sayılmayacağını özel-
likle vurguladıktan sonra yürür-
lükteki tüm kuralların bizzat polis 
tarafından rastgele kontrol edile-
ceğini açıkladı.

Viyana´da 1 Ekim´den sonra sert korona kuralları:
Aşı olanlar Viyana´da yaşadı!

Korona salgını ile mücadelenin kendi yolunu izleyeceğini kamuoyuna duyuran Viyana Eyaleti, 
1 Ekim itibariyle diğer federal eyaletlere göre daha katı kuralların uygulanacağını açıkladı. 

Yaşam kalitesi için en etkili çözüm  “aşı olmak”.
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48 Stunden72 Stunden

Bezahlte Anzeige

Alle Informationen unter:
wien.gv.at/coronavirus

Lass dich impfen! Die Corona-Impfung 
ist hochwirksam und schützt dich!

Teste dich regelmäßig kostenlos
und schütze die Menschen in deiner Umgebung!

Corona-Sorgenhotline:
01 4000 53 000 (täglich von 8 bis 20 Uhr)
24-Stunden Frauennotruf:
01 71 719 (täglich von 0 bis 24 Uhr)
Kinder- und Jugendhilfe:
01 4000 8011 (täglich von 8 bis 18 Uhr)

• Ambulante Patient*innen, Besucher*innen 
und Begleitpersonen

• In Spitälern pro Tag nur ein*e Besucher*in

Weitere Infos unter: 
gesundheitsverbund.at/besuchsregeln

• In Lokalen und Restaurants

(keine Testpflicht für unter 6-Jährige)

In der Gastronomie:

Bei Veranstaltungen:

In Spitälern und Pflegeeinrichtungen:

• Über 25 Personen

Für den Schulbesuch

Impfen:

Testen:

Hilfe:

• In Clubs, Discos und Bars

• Über 500 Personen

Sicher gegen 
Corona!

FFP2-
MaskenpflichtRegel PCR-Test Antigen-Test

2,5G
48 Stunden

3G
48 Stunden72 Stunden

abhängig von 
der Örtlichkeit

Kinder 6-12 Jahre

In öffentlichen Verkehrsmitteln

In Amtsgebäuden der Stadt Wien

Im gesamten Handel

Bei körpernahen Dienstleistungen

48 Stunden
2,5G

48 Stunden

2,5G

48 Stunden
2,5G

2G

2G

2G:  geimpft oder 
genesen

2,5G: geimpft, 
genesen oder 
PCR-getestet

3G: geimpft, 
genesen oder 
getestet (PCR
oder Antigen)

Legende:

Was gilt seit 1. Oktober in Wien?

INS_48_CASuE_195x275.indd   1 06.10.21   10:23
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GR A Z-  G r a z  B e l e d i y e 
Seçimlerinde bir ilk yaşan-
dı! Komünist Parti (KPÖ) 

%29 oy oranı ile ÖVP karşısın-
da büyük bir zafer kazanarak be-
lediye başkanlığını aldı. ÖVP’li 
Belediye Başkanı Siegfried Nagl 
„Bu kadarını kaybetmek çok ama 
çok acıtıyor” diyerek istifasını 
sundu.

İlk tahmini sonuçlara göre, 
Yeşiller güçlü kazanımlarla üçün-
cü sırada yer alırken, FPÖ büyük 
bir kayıp yaşamasına rağmen yine 
de SPÖ’nün hemen önünde yerini 
alıyor. NEOS, yaklaşık yüzde 5 ile 
belediye meclisine geri dönüyor.

Avusturya’nın ilk kadın komünist 
belediye başkanı olması beklenen 
KPÖ’nün en iyi adayı Elke Kahr ise 
kendisinin de sonuca oldukça şa-
şırdığını belirterek, “Belediye baş-
kanlığı benim yaşam planımın bir 
parçası değildi.” dedi. Yeşiller ve 
SPÖ ile bir koalisyon düşünebile-
ceğini aktaran Kahr, öte yandan 
ÖVP ile bir iş birliği düşünülebi-
leceğini ancak koalisyon seçeneği 
olmadığını “Bunun için çok uza-

ğız” sözleriyle ifade etti.

ÖVP’li başkan istifa etti! 

ÖVP’li Siegfried Nagl, seçim son-
rası ORF’ye yaptığı ilk açıklama-
da, „Bugün benim için de çok zor 
bir gün. 19 yıldır belediye başka-
nıyım ve şu an kafamda çok so-

ru işaretleri olan bir sonuçla kar-
şı karşıyayım. Bence ikimiz de 
bunu sindirmeliyiz. Graz değişti. 
Sonunda nasıl biterse bitsin, geri-
ye dönüp baktığımda çok çok gü-
zel yılları görebilirim” dedi.

İlk tahminden neredeyse iki saat 
sonra ise Belediye Başkanı Nagl, 

istifa ettiğini ve parti başkanlığı-
nı da devredeceğini „Artık Graz’ın 
ana sorumluluğu bende olmaya-
cak“ sözleriyle kamuoyuna du-
yurdu.

Kickl: KPÖ, FPÖ’nün 
çalışmalarından „kâr 

elde etti“

FPÖ Federal Parti Başkanı Herbert 
Kickl, KPÖ’nün Graz belediye mec-
lisi seçimlerindeki başarısını, ko-
münistlerin “FPÖ’nün iyi çalışma-
larından yararlanmış olmalarına” 
bağladı. Kickl bir yayında “Bunu 
görmek üzücü“ dedi.

Kurz: Komünist zafer 
„düşündürücü“

Başbakan ve ÖVP lideri Sebastian 
Kurz ise KPÖ’nün başarısına 
„çok şaşırdığını“ söyleyerek, 
Puls 24’e verdiği röportajda, 
„Avusturya’daki komünistlerin 
bölgesel de olsa bir seçimi kaza-
nabilecekleri gerçeği, düşündür-
mesi gereken bir şey“ dedi.

Avusturya’da bir ilk! 
Komünist Partisi Graz şehrinde Belediye Başkanlığını aldı!

Graz'da siyasi deprem! İlk tahminde Komünist Parti (KPÖ) neredeyse %29 ile 
birinci sıraya ulaştı, ÖVP %26'ya düştü ve ikinci sırada yer aldı. ÖVP´li Belediye 

Başkanı Siegfried Nagl ağır hezimet sonrası istifasını açıkladı.
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Viyana’dan Traun’a yolcu taşıyan taksi şoförü 
gaspa uğradı. Saldırgan, taksi şoförüne yumruk-

la saldırıp, parasını çalarak kaçtı.

Çocuk sahibi olmak istiyor an-
cak bir türlü hamile kalamıyorsa-
nız ücretsiz bilgilendirme akşamı-
na mutlaka katılın. Üstelik şimdi 
Türkçe bilgilendirme de mevcut!
Bir süredir bebek sahibi olmaya 
çalışıyorsunuz ancak henüz ha-
mile kalamadınız mı?
O halde bilgilendirme akşamları-
mızdan birinde çocuk sahibi ola-
mama sebeplerinin ne olduğunu 
öğrenin.

Hangi tetkiklerin faydalı olduğu 
ve hangi tedavi seçeneklerinin 
mevcut olduğu konusunda da si-
zi bilgilendiriyoruz.
Ayrıca bilgilendirme akşamının 
bir parçası olarak uzman bir dok-
torla kısa ve ücretsiz görüşme fır-
satını yakalayın. Bu sayede bizzat 
alanının uzmanı ile bireysel duru-
munuzu ve bulgularınızı paylaşa-
bilir, bir uzman görüşü alabilirsi-
niz.

Çocuk sahibi olmak isteyenler 
bu fırsatı sakın kaçırmayın!

Tarih:
28 Ekim 2021 saat 18.00

16 Aralık 2021 saat 18.00

Adres:
Wr. Neustadt, Ferdinand Porsche Ring 8

Kayıt için Tel: + 43-2622-64493 ya da E-Mail:  wn@tinyfeet.at

Daha fazla bilgi için:
www.tinyfeet.at 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Viyana’dan Traun’a yolcu taşıyan taksi şoförü 
gaspa uğradı. Saldırgan, taksi şoförüne yumruk-

la saldırıp, parasını çalarak kaçtı.

VİYANA/TRAUN- Traun’daki 
ana meydanda cumartesi saba-
hı erken saatlerde dehşetli daki-
kalar yaşandı. Bir taksi şoförü, 
Viyana’dan Traun’a getirdiği bir 
yolcu tarafından yumruklu sal-
dırıya uğradı. Fail, taksi şoförü-
nün parasıyla kaçmayı başardı.

Saat 1.30 sularında Viyana 
Praterstern’den yolcu alan ta-
lihsiz taksici, saat 4.30 civarın-
da Traun’daki ana meydana 
ulaştığında faili meçhul saldır-
gan bir anda taksiciye saldırdı 
ve cüzdanından çaldığı paray-
la Linzerstrasse yönüne doğru 
kaçtı.

Taksici saldırganı kovaladı

İlk şoku atlatan taksi sürücüsü, 
saldırganı kovalamaya başladı 
ancak tekrardan saldırıya uğra-

dı. Saldırgansa Kremstalstrasse 
yönüne doğru kaçmayı başardı.

Yüzünden ve sırtından yarala-
nan taksi şoförüne ilk yardım 
Traun Kurtarma ekiplerince ya-
pıldı, ardından taksici UKH 
Linz’de tedavi edildi.

Polis yardım istiyor!

Polisten edinilen bilgiye göre, 
faili meçhul saldırgan, muhte-
melen Avusturyalı, yaklaşık 1.90 
m boyunda, 25 ila 35 yaşlarında, 
kısa sarı saçlı, beyaz bir gömlek 
ve kot pantolon giyiyor.

Polis, gören bilen herkesin mut-
laka Traun Polis Karakolu’na bil-
gi vermesini talep etti.

İrtibat Telefonu: 
059133/4130

Polis yardım istiyor! 
Taksi sürücüsü gasp edildi!
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BERLİN. Almanya’da ya-
yınlanan The Voice of 
Germany yarışmasına katı-

lan Türk asıllı Zeynep Avcı, başa-
rısıyla alkış topladı. Tan Taşçı’nın 
‚Yalan‘ isimli şarkısını okuyan 
Avcı, performansıyla tüm jürile-
ri döndürmeyi başardı.
Almanya’da yayınlanan The 
Voice of Germany yarışmasına 
katılan Türk asıllı Zeynep Avcı, 
başarısıyla alkış topladı. Tan 
Taşçı’nın ‚Yalan‘ isimli şarkısı-
nı okuyan Avcı, performansıyla 
tüm jürileri döndürmeyi başardı. 
Sesiyle yarışmada dikkat çeken 
Avcı, jürileri kendine hayran bı-
raktı. Avcı’nın performansından 
çok etkilenen jüri üyeleri, kolla-
rını uzatarak tüylerinin diken di-

ken olduğunu gösterdi.

„ÇOK DUYGULANDIM“

Tan Taşçı da yarışmada şarkısı-
nı okuyan Zeynep Avcı’yı sosyal 
medyadan tebrik etti.

Taşçı, paylaşımında „çok duygu-
landım. Tebrikler“ ifadesini kul-
landı. Cumhuriyet

Almanya ayakta alkışladı
Almanya'da yaşayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'O Ses Almanya'da sesi ve dikkat çeken yorumuyla dön-

dürdüğü 4 jüriyi de büyüledi. Şarkısını okuduğu Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 
Avcı'yı tebrik etti.

VİYANA- Başkent Viyana 
sokakları, 14 yaşında-
ki gençlerden oluşan bir 

çete tarafından dehşetli görün-
tülere sahne oldu. Favoriten 
Steudelgasse’de pazartesi günü 
saat 15.00 sularında meydana ge-
len olayda biri Avusturyalı, bi-
ri Türk ve biri Afgan olmak üze-
re çeteleşen üç genç, 15 yaşındaki 
bir genci pusuya düşürdü ve onu 
öldürmekle tehdit etti. Gençten 
50 avro çalıp kaçan gençler bu 
parayla alışverişe gitti.
Kısa süre sonra 51 yaşındaki biri-
ne daha saldıran çete üyeleri, ta-
lihsiz adamı döverek cüzdanını 
almaya çalıştı ancak başarılı ola-
madı. Çetenin elinden kurtulup 
bir lokale kaçmayı başaran mağ-
dur hemen polise haber verdi. 
Polis tarafından başlatılan ara-
ma sonucunda yakalanan üç soy-
guncu tutuklandı. Sorgularının 
ardından genç zanlılar cezaevine 
gönderildi.

Türk, Afgan, Avusturyalı…
Genç çeteden ölüm tehdidi ve dayak!

Türk, Afgan ve Avusturyalı gençlerden oluşan üçlü çete Viyana´da dehşet saçtı. 14 yaşındaki çete üyeleri 
yoldan geçenleri pusuya düşürerek, tehdit ve dayakla gasp etti.

©
 Bild: Sym

bolbild
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VİYANA- Maske takmayı, 
kovid testi yaptırmayı ve 
„Nasenbohrertest“ sıra-

sında çocukları denetlemeyi red-
deden 25 öğretmen işini kaybetti.

APA’dan edinilen bilgiye gö-
re, iş kayıplarının çoğu Aşağı 
Avusturya’daki eğitim müdürlük-
lerinde meydana geldi; zorunlu 
eğitimdeki 8 öğretmen kovuldu. 
Viyana’da iki federal öğretme-
nin ve üç zorunlu okul öğretme-
ninin istihdam ilişkileri sonlandı-
rıldı. Vorarlberg’de de toplam beş 
ihraç vardı. Yukarı Avusturya’da 
farklı ilçelerdeki zorunlu okullar-
da öğretmenlik yapan üç öğret-
men sınıfta maske takmadıkla-

rı için işten atıldı. Steiermark’da 
iki, Salzburg’da ve Kärnten’de 
de bir öğretmen işten çıkarıldı. 
Kärnten’de maske ve testleri red-
dettiği için işten çıkarılan bir lise 
öğretmen ise bu karara karşı yasal 
işlem başlattı.

Burgenland ve Tirol’de 
“işten çıkarma” yerine 

“uyarı”

Burgenland ve Tirol’de ise bu 
süreç “görevden alma yeri-
ne uyarılarla” yönetildi. Eğitim 
Departmanı’ndan bir yetkili, ko-
rona kurallarına yönelik çok faz-
la dirençle karşılaştıklarını belir-
terek, „Henüz herhangi bir işten 

çıkarma olmaması, kesinlikle ön-
ceden sert bir tavır almamızdan 
kaynaklanıyor“ dedi.

Korona önlemlerine yönelik endi-
şe ve retlerin, okul yönetimi veya 

yetkililerle yapılan kişisel görüş-
melerle giderilebildiğine dikkat 
çeken yetkililer, bireysel durum-
larda, “açığa alma” gibi yaptırım-
lar kullanıldığını ve bunun olduk-
ça “yararlı” olduğunu aktardı.

Avusturya’da korona karşıtı 
25 öğretmen kovuldu!

Avusturya'da salgının başlangıcından bu yana 25 öğretmen, korona önlemlerine uymayı reddettiği gerek-
çesiyle işinden oldu!

©
 Bild: APA/dpa
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Aktiv durchs Leben, 
preiswert ans Ziel!

Da steig ich ein.

Gleich buchen auf westbahn.at
Der WESTaktivpreis ist online, in WESTshops und in teilnehmenden Trafiken erhältlich.Der WESTaktivpreis ist online, in WESTshops und in teilnehmenden Trafiken erhältlich.

Unser WESTaktivpreis:
Alle ab 60 Jahren reisen von Montag 
bis Donnerstag besonders preiswert.

*Das Ticket gilt nur am von Ihnen gewählten Tag. Falls sich Ihr Reiseplan ändert, können Sie das Ticket bis einen Tag vor dem Reisetag 
kostenfrei stornieren. Bitte zeigen Sie bei der Ticketkontrolle im Zug einen gültigen Lichtbildausweis vor. Alle Informationen unter 
westbahn.at. Oktober 2021 ©WESTbahn Management GmbH.

Wien - Salzburg

WESTaktivpreis

€  21,99*
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Avusturya, üçüncü doz 
aşılamaya EMA onayından 

önce başladı! 
Onaysız 79.000 doz yapıldı!

VİYANA- Avusturya, üçüncü 
doz aşılamada büyük ivme ka-
zandı; 79.000’e yakın doz aşı 
yapıldı. Sağlık Bakanlığı tara-
fından yayınlanan rakamlar 
ışığında edinilen bilgiye göre, 
Avusturya nüfusunun yüzde 
61’i yani yaklaşık 5,45 milyon 
kişi Covid-19’a karşı tam aşı 
koruması aldı.

Çeşitli araştırmalardan edini-
len bilimsel verilere göre, be-
lirli risk gruplarında bir süre 
sonra aşı korumasında azalma 
görülüyor, bu nedenle de uz-
manlar, güçlendirici doz ko-
nusunda uyarıyor. Buna atıfta 
bulunan AB İlaç Ajansı (EMA), 
güçlendirici aşılar için onayını 
verdi, böylece ikinci aşıdan en 
erken altı ay sonra güçlendirici 
bir dozun uygulanması 18 yaş 
ve üzerindeki herkes için öne-
riliyor.

Avusturya ise bu karardan çok 
önce Eylül başından itibaren 
“onaysız” olarak üçüncü doz-
ları gerçekleştirmişti. Güçlen-
dirici aşılar özellikle de risk 
gruplarına; çoğunlukla da bi-
rinci ve ikinci aşı dozunu çok 
erken almış olan nüfusun en 
yaşlı kesimlerine -yaşlı ve ba-
kım evlerinde kalan kişilere- 
yapıldı. Resmî kurumlardan 

edinilen bilgiye göre, şimdiye 
kadar yaklaşık 79.000 doz aşı 
yapıldı.

Mektupla bilgilendirme ya-
pılacak

E-Impfpass sisteminden elde 
edilen verilere göre, Aşağı 
Avusturya’da ikamet eden ki-
şilerin yaklaşık 17.500’i, Vi-
yanalıların ise 16.000’i üçün-
cü dozunu aldı. Bu eyaletleri 
sırasıyla Steiermark (12.000), 
Yukarı Avusturya (10.200) ve 
Tirol (7.900) izledi. Şimdiye ka-
darki en düşük oran ise 2.300 
ile Vorarlberg’de görüldü.  Yurt 
dışında ikamet eden 579 kişi 
de üçüncü dozunu aldı. Sağlık 
Bakanı Wolfgang Mückstein 
(Yeşiller) geçtiğimiz günler-
de Avusturya’daki insanların 
mektupla bilgilendirileceğini 
ve güçlendirici aşı yaptırmala-
rının isteneceğini duyurdu.

Güçlendirici aşılama, şu anda 
Ulusal Aşı Komitesi’nin tav-
siyesi üzerine Ağustos orta-
sından itibaren Biontech/Pfi-
zer ve Moderna’dan aşılarla 
gerçekleştiriliyor. Daha önce 
Astra Zeneca veya Johnson & 
Johnson ile aşılanmış kişilerin 
de bu aşılardan faydalanabile-
ceği açıklandı.

Avusturya genelinde Eylül ayından bu yana 
79.000 üçüncü doz aşı yapıldı. Avrupa İlaç 

Ajansı (EMA), üçüncü doz onayına daha yeni iki 
gün önce karar verdi.

Korona çocukları vuruyor!
Uzmanlar, çocukların aşı 

olmasını istiyor!

VİYANA- Aşılamanın Covid-
19’a karşı etkilerine dair ya-
yınlanan yeni veriler, tam aşılı 
1000 kişiden yalnızca ortala-
ma ikisinde korona gelişirken, 
tam olarak aşılanmamış kişi-
lerde bu oranın 22 olduğunu 
gösteriyor.

Viyana’daki Barmherzigen 
Schwestern hastanesi çalışan-
ları da perşembe akşamı ORF 
„ZiB 2“ de, aşısız hasta insan-
ların çaresizce yardımlara yö-
neldiğini ve bunu yaşamamak 
için zamanı geri alabilmek 
ve aşı olmak istediklerini an-
latarak, “Çünkü bir günden 
diğerine, etkilenenlerin çoğu 
aniden bakıma muhtaç hale 
geliyor” açıklamasını yaptı.

MedUni Wien’den Farmakolog 
Markus Zeitlinger ise aşı ol-
mak istemeyenleri hala anla-
madığını belirterek, “Korona 
aşısıyla ilgili tüm veriler mev-
cut, aşı yüzlerce hayat kurtar-
dı” dedi. Zeitlinger konuşma-
sını, aşı yapmayı reddedenlere 
yönelik „Yani hayır anlamıyo-

rum“ ifadelerini kullanarak 
sürdürdü.

Özellikle yaşlılarda üçüncü 
doz gerekli

Zeitlinger’e göre, daha önce 
aşılanmış olsalar bile, özellik-
le yaşlı insanların şu anda ko-
rona ile enfekte olma riskleri 
oldukça yüksek. Üçüncü doz 
aşıdan sonra antikorların çok 
daha yüksek seviyeye ulaştığı 
yönünde olumlu sonuçlar ol-
duğuna dikkat çeken uzman-
lar, „temelde“ tüm yaş grupla-
rı için üçüncü bir doz öneriyor.

„Benim de iki çocuğum var, 
bir baba olarak her zaman 
çocuklarınız için en iyisini 
istersiniz“ diyen Zeitlinger, 
Avusturya’da çocukların defa-
larca yoğun bakım ünitelerine 
kapatıldığını ve enfeksiyon-
dan haftalar sonra bile bazıla-
rının çok ciddi şekilde hasta-
landığını aktarıyor. Bu oranın 
1/1000 olduğunu, bunun o 
kadar da nadir bir durum ol-
madığını da sözlerine ekliyor.

MedUni Wien'den Farmakolog Markus 
Zeitlinger, Covid-19’un çocuklara çok ciddi 

seviyede zarar verdiğine hatta yoğun bakım-
lık yaptığına dikkat çekerek çocuklarda koro-

na aşısının önemine vurgu yaptı.

©
 Bild: Alexander Raths / Fotolia.com
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ANKARA- Başta Almanya, 
Av u s t u r y a ,  B e l ç i k a , 
Hollanda ve Fransa olmak 

üzere Avrupa ülkelerinde yaşa-
yan 4 milyonu aşkın gurbetçinin 
Türkiye’deki varlıklarıyla ilgili bil-
giler ilgili ülkelere gönderilmeye 
başladı. Gelir İdaresi (GİB) Başkan 
Yardımcısı İdris Şenyurt, gurbetçi-

lerin Türkiye’de sahip oldukları fi-
nansal varlıklarıyla ilgili hesap 
bilgilerini 30 Eylül itibarıyla gön-
dermeye başladıklarını, bu yılın 
sonuna kadar da sürecin devam 
edeceğini bildirdi.

Bazı vergi kanunlarında deği-
şiklik yapılmasını öngören ya-
sa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndaki görüşmeleri sı-
rasında bilgi veren İdris Şenyurt, 
110 civarında ülkeyle çifte vergi-
lemeyi önleme ve karşılıklı bilgi 
paylaşımı anlaşması için gerekli 
teknik ve yasal altyapıyı 2018’de 
tamamladıklarını ve bazı ülkeler-
le paylaşıma başladıklarını söyle-
di. Almanya, Avusturya, Belçika, 
Hollanda ve Fransa gibi ülkeler-
le yapılan çalışmaların bu ülke-
lerde yaklaşık 4 milyon gurbetçi-
nin yaşıyor olması nedeniyle daha 
önce ertelendiğini ancak şimdi bu 
ülkelerin bir bölümünü de kapsa-

yan bilgi paylaşımının başladığını 
bildirdi. Şenyurt şunları söyledi:

2019’la başlanacak

“Otomatik bilgi paylaşımında her 
yıl bir önceki yılın bilgileri verili-
yor. Bilgi paylaşımına 2018 yılı ve-
rileriyle başlanacaktı. Ancak 2019 
yılına revize edildi. Şimdi bu ül-
kelerde yaşayan vatandaşlarımı-
zın Türkiye’deki 2019’dan itibaren 
olan verilerini paylaşıyoruz. Bilgi 
değişimi kapsamında finansal ku-
ruluşlardaki (banka ve benzeri) 
hesapların bakiyeleri bildiriliyor. 
Banka hesabında, Türkiye’de al-
dığı emekli aylığı varsa onlar da 
bildirilecek. Ancak vatandaşla-
rımızın gayrimenkul bilgileri ve-
rilmeyecek. Sözleşmenin temel 
prensibi gereği, elde edilen bilgi-
ler sadece vergi amaçlı kullanılır. 
Bu bilgiler vergi dışındaki (vatan-
daşlıktan çıkarılmak gibi) amaçlar 

için sadece ilgili ülkenin izni olur-
sa kullanılabilir.”

“Ülke olarak şeffaf ol-
mak zorundayız”

Komisyonda, bilgilerin gönderil-
mesiyle birlikte çok sayıda gur-
betçinin yaşadığı ülkedeki işsiz-
lik maaşının kesileceği, kimisinin 
de gerçek dışı beyan nedeniyle va-
tandaşlıktan çıkarılacağı uyarı-
sı yapıldı. GİB Başkan Yardımcısı 
İdris Şenyurt, bu eleştiriler üze-
rine, “Türkiye olarak, her şeyin 
doğru olması, vatandaşlarımızın 
en az zararı görmesi için önem-
li çalışmalar yapıldı. Ancak niha-
yetinde Türkiye’nin şeffaf olma-
yan bir ülke konumuna düşmesi 
hiçbir zaman istemeyeceğimiz bir 
durum. Bununla karşılaşmamak 
için otomatik bilgi değişimi konu-
sunda neler gerekiyorsa onu yap-
maya çalışıyoruz” dedi. 

Gurbetçileri korku sardı!
Milyonlarca gurbetçinin banka bilgisi gönderildi!

Gurbetçilerin 
Türkiye’deki ban-
ka hesap bilgileri 
30 Eylül itibarıyla 

yaşadıkları ülke 
idarelerine bildiril-

meye başlandı. 
Gurbetçilerin 

işsizlik maaşını 
hatta vatandaşlığı 
kaybetme riski var.
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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

Prof. Yeni.indd   1 13.09.2021   07:48:18
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Viyana’da geçim zorlaşıyor! Artık yalnızca iki kişi için ekonomik bir yaşam mümkün!
Viyana’da gün geçtikçe artan kiralar, yaşam koşullarını da etkiliyor. 

Uygun fiyatlı bir daire bulmanın zor olduğu kentte yaşamak artık 
sadece iki kişi için ekonomik!

VİYANA- Yüksek kiralar bir-
çok Viyanalı için baş ağrı-
sı olmaya devam ediyor. 

„Krone“ tarafından yapılan bir an-
ket, uygun fiyatlı bir daire bulma-
nın giderek daha zor hale geldi-
ğini gösteriyor. Ancak kiralar her 
zaman doğru değil, kimi ev sahip-
lerinin haksız ücretlendirmeler 
yaptığı da gözleniyor.

Krone Gazetesi´nin verdiği habere 
göre ankete katılanların birçoğu, 
kira düşüldükten sonra ellerin-
de fazla bir para kalmadığından 

yakınıyor. 56 yaşındaki Christian 
Kanive, “İnsanlar nadiren dışarı 
çıkıyor” diyor.

Viyanalılar ne diyor?

Ancak kendini sınırlaması gere-
ken tek kişi o değil. Krone muha-
birinin sorularını cevaplayan di-
ğer vatandaşlar da aynı sorundan 
mustarip. Hiçbiri neredeyse yeni 
ürün satın alamıyor, geçimlerini 
sağlamak için ikinci bir işi var ya 
da süpermarketlerdeki kampan-
yaları dikkatle inceliyor.

"45 metrekareye 670 
Euro kira ödüyorum. 
Elektrik ve doğalgaz 
da var. Ekstra yapa-
cak hiçbir şey kalmı-
yor."

Ramazan Çağatay
(55, İnşaat işçisi)

"Bir belediye daire-
sinde kocam ve iki ço-
cuğumla yaşıyorum. 
86 metrekare için 600 
Euro ödüyorum. Yine 
de kendi başına zor 
olurdu. Yeni bir ürün 
nadiren satın alınır"

Gerda Kovacs
(32, Satış Elemanı)

“Özel ev sahipleriy-
le kötü deneyimlerim 
oldu. Şimdi koopera-
tif binasında yaşıyo-
rum.“

Yradia Pesendorfer
(26, Garson)
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Viyana’da geçim zorlaşıyor! Artık yalnızca iki kişi için ekonomik bir yaşam mümkün!

“4 0  m e t r e k a r e -
ye 500 Euro veriyo-
rum. Elektrik ve böl-
gesel ısıtma da var. 
Geçimimi sağlamak 
için ikinci bir işim 
var.“

Hikal Esam
(43, Kestaneci)

Yapılan tüm bu görüşmelerin ar-
dından ortaya şu sonuç çıkıyor; 
Viyana’da yaşamak sadece iki ki-
şi için – yani bir çift olarak – eko-
nomiktir.

Sözleşmelerinizi mut-
laka uzmana inceletin! 
“Haksız ödemeler” de 

var!  

Özellikle kiracılardan talep edilen 
“haksız ödemeler” de can sıkıcı. 
Viyana Şehri MieterHilfe Başkanı 
Christian Bartok’a göre, bu çeşit-
li şekillerde olabilir ve sözleşme-
nin bir uzman tarafından ince-

lenmesi tüm haksızlıkları ortaya 
çıkarabilir. Bartok, sözleşmelerde 
yapılan haksızlıkları beş örnekle 
listeliyor:

Eski binaya aşırı faiz: „Birçok 
ev sahibi yasal üst sınırlara uy-
muyor“ diye açıklıyor Bartok. 
MieterHilfe tarafından yapılan 
kontrollerde, kiracıların ayda 
metrekare başına ortalama dört 
Euro fazla faiz ödediği ortaya çı-
kıyor. Bu nedenle, net üst limitle-
ri ve cezai hükümleri olan ülke ça-
pında yeni bir “Kiracılık Kanunu” 
gereklidir.

Sabit vadeli kiralama sözleşmele-
ri: MieterHilfe tarafından yapılan 
anketler, özel konut piyasasındaki 
kira sözleşmelerinin yaklaşık yüz-
de 80’inin yalnızca sınırlı bir süre 
için sonuçlandığını gösteriyor.

Hu ku k a  Ayk ı r ı  M a d d e l e r : 
Sözleşmeler haksız şartlar içere-
bilir. Bartok, „Bakım yükümlü-
lüklerinin kiracıya yüklenmesini“ 
örnek veriyor. Böylece özellikle de 
evden çıkarken boya-badana zo-
runluluğu otomatik olarak kiracı-
ya yükleniyor.

Geri ödenmeyen kaporalar: 

Kiracılığın sona ermesiyle ilgili gi-
derek daha fazla sorun ortaya çı-
kıyor. Örneğin, kaporalar yalnız-
ca kısmen geri ödeniyor ya da hiç 
ödenmiyor. Ev sahipleri genellik-
le normal aşınma ve yıpranma 
için haksız onarım maliyetlerini 
düşüyor.

Yasadışı ücretler: Son zamanlar-
da kiracıdan bir sözleşme kurmak 
için ücret talep etmek de popü-
ler hale geldi. Ancak yeni kanun-
da buna izin verilmiyor. Önceden 
alınan “sözleşme ücreti” birkaç yıl 
önce Vergi Dairesi tarafından kal-
dırıldı.

“On yı l lardır  be-
l e d i y e  k o n u t u n -
da yaşadığımız için 
şanslıyız. Bizden son-
raki kiracıları nere-
deyse iki katı kadar 
bir ödeme bekliyor. 
Süpermarketlerdeki 
kampanyaları dikkat-
le inceliyoruz.“

Erika Wurm
(80, Emekli)

“ Y a ş a m a k  i ç i n 
Viyana’da iki kişi-
lik bir aile olmanız 
gerekiyor. 66 met-
rekaremiz tüm eks-
tralarla birlikte 900 
Euro’ya kadar geliyor. 
İnsanlar nadiren dı-
şarı çıkıyor.“

Christian Kanive
(56)
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Die Neue Heimat Zeitung - 
Yeni Vatan Gazetesi stellt sich vor

Die Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan 
Gazetesi) ist seit über 23 Jahren eine 
beliebte, seriöse, vertrauensvol-
le und verlässliche österreichische 
Gratis-Zeitung in türkischer Sprache. 
Die Neue Heimat Zeitung  (Yeni Vatan 
Gazetesi) versteht sich als Bindeglied 
zwischen der österreichischen Gesell-

schaft und der türkischsprachigen 
Bevölkerung, die in Österreich eine 
neue Heimat gefunden hat. Die Neue 
Heimat Zeitung bietet einen glaub-
würdigen Wissensvorsprung zu allen 
Themen, die die Austro-TürkInnen 
wirklich bewegen. Gesellschaftsliberal 
und politisch unabhängig. Im monat-

lichen Erscheinungsrhythmus. An 1.600 
Vertriebspunkten in ganz Österreich steht 
die Neue Heimat Zeitungkostenlos zur 
Verfügung. Die Yeni Vatan Gazetesi hat 
für Direktmarketing eine Adressliste mit 
über 48.000  privaten Unternehmen in 
ganz Österreich, davon sind ca. 14.000 
türkische Klein- und Mittelbetriebe.

Das Leben in der neuen Heimat Österreich. Die Yeni Vatan 
Gazetesi informiert seit 1999 als erste interkulturelle 
Zeitung monatlich bis zu 200.000 der insgesamt 
ca. 400.000 ÖsterreicherInnen mit türkischer Herkunft

Wirtschaft
In Österreich existieren 
mehr als 14.000 Klein- und 
Mittelbetriebe, die von aus 
der Türkei stammenden 
UnternehmerInnen geleitet 
werden. Der Fokus liegt 
auf Österreich und der EU. 
Wirtschaftsthemen werden 
gründlich recherchiert und 
kompetent aufbereitet. 

Soziales 
Spielerisch österreichisches 
Deutsch mit dem neuen 
deutsch-türkischen Bildwör-
terbuch lernen. Das Buch 
wird vom österreichischen 
Bildungsministerium für den 
Schulunterricht empfohlen. 
Das Wörterbuch wurde von 
der Neuen Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi)
 herausgegeben.

Gesellschaft
Brückenbauer zwischen 
den Kulturen. Aktuell und 
informativ beleuchtet die 
Neue Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi)
 gesellschaftliche 
Ereignisse und Trends, 
die das Leben der Austro-
TürkInnen berühren.

Kultur
Highlights aus heimischer 
und europäischer Kultur, mit 
Interviews und Portraits von 
Kunst- und Kulturschaffen-
den. Die Neue Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi) blickt 
hinter die Kulissen 
des kulturellen Geschehens – 
vielfältig und niveauvoll.

Yeni Vatan heißt Neue Heimat – und ge-
nau das ist Österreich für ca. 400.000 
MitbürgerInnen mit türkischem Mig-
rationshintergrund. Unser Ziel ist es, 
das Verständnis zwischen den beiden 
Kulturen für ein harmonisches Zusam-
menleben zu vertiefen.

Um sich zu verstehen, muss man sich 
kennen – und wir informieren seriös, 
unabhängig und verlässlich sowohl 
über Politik, Wirtschaft und Kultur 
als auch über Sport, Gesellschaft und 
den Lebensstil in Österreich. Unsere 
LeserInnen identifizieren sich in guten 
wie in schlechten Zeiten mit Österreich. 
Dieses Heimatgefühl steht im Mittel-
punkt der Yeni Vatan Gazetesi.Die 
vielfältige Themenpalette ist für viele 
Partner aus der Wirtschaft sehr inter-
essant, so hat die neue Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi) sowohl türkisch-
sprachige als auch deutschsprachige 
Inserate. Der Erfolg der letzten 21 
Jahre zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind!

Yeni Vatan Gazetesi

Neue Heimat 
Österreich in 
allen Facetten

Die Neue Heimat Zeitung als Spiegel der Zeitgeschichte. Objektiv fundierte und kritische
redaktionelle Berichterstattung über österreichische Innen- und Außenpolitik sowie allgemeine 
EU-Themen, die für die Leserschaft wichtig und meinungsbildend sind.

Politik 
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Uzmanlar, aşı 
olmayanlar için 

daha sıkı önlemler 
talep ediyor!

VİYANA- Viyana Tıp 
Üniversitesi’nde Dok-
tor ve Epidemiyolog olan 
Eva Schernhammer, “Ö1-
Morgenjournal”da yaptığı 
açıklamalarla dikkat çekti.

“Eğer aşı olursanız salgını ken-
diniz kontrol altına alabilirsi-
niz” diyen Epidemiyolog, şu 
anda aşılama oranı çok düşük 
olduğu için salgının olması 
gerekenden daha uzun sürdü-
ğünü söyledi. Schernhammer, 
maske takma zorunluluğunun 
da çok etkili bir önlem olduğu-
nu ancak sırf aşılılara küçük 
bir ikramiye vermek uğruna 
FFP2 maske zorunluluğunun 
her alana getirilmediğini öne 
sürdü.

Aşılamada şu anda hiçbir şe-
kilde bir ilerleme olmadığı-
nı belirten Schernhammer, 
bu konuda da ilave tedbirler 

alınması gerektiğini açıkladı. 
Şu an için yapılacak tek şeyin 
“aşılananlara ödül vermek mi 
yoksa aşısızlara ceza vermek 
mi” konusunda karar verilme-
si gerektiğini ifade etti.

Yeni karantina 
yönetmeliği kritik

Schernhammer ve meslektaş-
ları, hükümetin okullara getir-
diği yeni karantina yönetme-
liği gereğince, bir enfeksiyon 
durumunda sınıfın tamamının 
değil de sadece yanlarında 
oturan öğrencilerin karanti-
naya alınmasını da eleştirdi. 
Uzmanlar, özellikle daha bula-
şıcı Delta varyantının artık ne-
redeyse tüm korona vakalarını 
oluşturduğuna dikkat çekerek, 
bu virüsün sınıfta sadece bir 
metre ile sınırlı kalmadığını 
“tüm sınıfı” dolaştığını belirt-
ti.

Viyanalı Doktor ve Epidemiyolog Eva 
Schernhammer, aşı karşıtları için daha katı 

önlemler alınmadan salgınla baş edilemeye-
ceğini söyledi.

IŞİD davasında Türk’e 
“teröre teşvik”

ten 22 ay hapis!

VİYANA- Viyana Bölge 
Mahkemesi’nde görülen da-
vada jüri, terör ve suç örgütü-
ne destek olduğu iddiasıyla 
suçlanan şüpheli İslamcı’nın, 
2018’de “Viyana’dan gelen sal-
dırganı ve terörist milis „İslam 
Devleti“nin (İD) ikinci destek-
çisini terör planlarında teşvik 
ettiğinin” kanıtlandığına ka-
rar verdi.
İki IŞİD destekçisi, 2018 
sonbaharında IŞİD’e katıl-
mak için Suriye’ye gitmiş 
ancak Türkiye’de yakalanıp 
tutuklanmıştı. Sonrasında 
Avusturya’ya sürülen milisler 
Viyana’da mahkûm edilmişti. 
30 yaşındaki Türk asıllı sa-
nığın, 2018 yılının ilkbahar 
ve yazında suikastçının yol 
arkadaşına gönderdiği birkaç 
mesajla ikisini de Suriye’ye 
gitmeye teşvik ettiği iddia edil-
di. Sohbet mesajlarında “Allah 
yardımcınız olsun” veya “Se-
nin için hayırlısı olsun karde-
şim” yazıyordu.
Türk kökenli adam, hayatını 
kaybeden IŞİD savaşçılarının 
dul ve yetimlerine mali destek 
için sosyal ağlarda paylaşım-
lar yaparak bağış toplamaktan 
da mahkûm edildi.

“Oyunculuğa ve normal ha-
yatıma geri dönmek istiyo-
rum”

Sanık, terörle hiçbir ilgisi ol-
madığını sonuna kadar savu-
narak, Viyana saldırganıyla 
„hiçbir zaman doğrudan bir te-
ması” olmadığını iddia etti. Üç 
yıldan fazla bir süre önce arka-
daşına kısa mesajlar yazdığını 
kabul etti, ancak asıl niyeti-
nin onu engellemek olduğunu 
“Onun IŞİD’e katılmasını en-
gellemek istedim” ifadeleriyle 
aktardı.  

Geçmişteki bağışlar konusun-
da da „oldukça rahat“ olan 
sanık, „O dönem çok düşün-
meden bağış yaptım. Ama ge-
lecekte bunu değiştireceğim” 
diyerek artık yalnızca ihtiyacı 
olanları desteklemeye devam 
edeceğini ve bağışlarını “Licht 
ins Dunkel” ve kanserli çocuk-
lara vereceğini de sözlerine 
ekledi. 30 yaşındaki sanık, 
jüriye, „normal yaşamak ve 
oyunculuk sınavını tamamla-
mak“ istediğini de söyledi.

Çok uzun zaman önce, sanık 
Viyana’da iki tiyatroda oyna-
mış, hatta Ulusal bir günlük 
gazetede oyunculuk yetene-
ği bir makalede övülmüştü. 
Mahkûmiyetinin ardından, 
savunma avukatıyla kısa bir 
görüşmeden sonra, düşünmek 
için süre istedi. Savcı şimdilik 
bir açıklama yapmadı.

Viyana’da kasım ayında yaşanan terör saldırı-
sında dört kişiyi öldüren suikastçıyı IŞİD’e katıl-
maya teşvik etmekle suçlanan 30 yaşındaki Türk 
asıllı sanığa 22 ay koşulsuz hapis cezası verildi.
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Küfürbaz İsviçre asıllı 
kadın Avusturya’da 

istenmiyor

KÄRNTEN– Bizler İsviçre den-
diğinde medeni insanlar ülke-
si zannediyoruz ama her ülke-
nin delisi ve çirkef insanları 
varmış. İsviçre asıllı kadının 
Avusturya’da ortalığı karıştır-
masının haberi burada.

Eski bir Karnten maden toplu-
luğunun pastoraline âşık olan 
ve on yıl önce buraya taşınan 
53 yaşındaki İsviçreli kadın bir 
dizi iddiayla suçlanıyor. Kla-
genfurt Bölge Mahkemesi’nde 
çarşamba günü görülen dava-
da hakaret ve tacizden yargı-
lanan kadın „Bunların hiçbiri 
doğru değil, ben sadece huzur 
istiyorum” diyerek kendisini 
savundu. Yargıç Uwe Dum-
pelnik ise „Orada kimse sana 
dayanamıyor“ diye karşılık 
verdi.

Davada tanık olarak dinlenen 
komşular ise bir bir sıkıntı-
larını anlattı. Tanık bir çift, 
“Geceleri çığlık atıyor ve ses-
ler çıkarıyor. Hepimiz rahatsız 
edilmeden uyumak istiyoruz“ 
sözleriyle şikayetlerini dile 
getirdi. “Evden dışarı adımımı 
atar atmaz belirdi, uygunsuz 
bir ses çıkardı ve beni sözlü 
olarak taciz etti” diyen bir ka-
dın tanık ise bu durumun artık 
dayanılmaz bir hal aldığını ak-
tardı. Mağdur kadın sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ayrıca kadın 
çevresine hakaret ediyor, özel-

likle yakın komşuları mağdur 
oluyor.” Başka bir mağdur da 
„Izgara yaparken bana saldırdı 
ve o anda gözüme bir şey sıç-
radı! Acı çektim“ dedi.  Ancak 
tüm bu iddialar doğrulanama-
dı.

„Şeytan ve fahişesi“

Tanıklardan biri kadın hak-
kında çok daha ağır bir iddia-
da bulunarak, kendisine kötü 
bir şekilde hakaret edildiğin-
den şikâyet etti. Söz konusu 
tanık, İsviçreli kadının kendi-
sine ve arkadaşına „şeytan ve 
fahişesi” sözleriyle seslendiği-
ni iddia etti.

Sanık, duruşma boyunca or-
taya atılan tüm bu iddialar 
karşısında oldukça sakin kaldı 
ve yalnızca „Bunların hiçbi-
ri doğru değil, sadece sessiz 
olmak istiyorum“ ifadelerini 
kullandı. “Ben sadece huzu-
rumu istiyorum, başka bir şey 
değil” diyen sanık, “Ama aynı 
zamanda özgürce hareket ede-
bilmeliyim. Birine asla domuz 
demem, hayvanlara bunun 
için çok daha fazla saygı duya-
rım” sözleriyle kendini savun-
du.
Sanık daha önce birkaç kez 
beraat etti, ancak şimdi kom-
şularını taciz etmekten dört ay 
şartlı ceza aldı. Dava süreci ha-
len devam ediyor.

Kärnten halkı İsviçre asıllı komşuları ile mahke-
melik oldu. Kadının çevresine "şeytan ve fahişe-

si” diye hakaretler ettiği iddia ediliyor.

Amerika’nın dünyanın başına 
bela ettiği Taliban el kesecekmiş! 

Tiyatroya bakın yine Amerika uyarmış: 
“Yapmayın!”

WASHİNGTON- ABD hükü-
meti, radikal İslami Taliban’ın 
“infazları ve uzuvların ke-
silmesini” yeniden başlatma 
planlarını şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü-
sü Ned Price, cuma günü gaze-
tecilere verdiği demeçte, bu tür 
cezaların “açık bir insan hak-
ları ihlali” olduğunu söyledi. 
Price, Kabil’deki yeni Taliban 
liderliğindeki hükümetin olası 
bir şekilde tanınmasının, yal-
nızca insan haklarına saygı 
duyulup duyulmamasına bağlı 
olduğunu özellikle vurguladı. 
ABD’nin durumu çok yakın-
dan izlemek istediği belirtilen 
açıklamada, Taliban’ın açıkla-
malarına kulak verilmeyeceği, 
davranışların analiz edileceği 
aktarıldı.

“Kimse bize karışmasın, ya-
salarımızı Kuran’a göre ya-
pacağız!”

Taliban üyesi Molla Noorud-
din Turabi, AP haber ajansına 
verdiği röportajda, ceza olarak 
infazların ve el kesmelerin ye-
niden uygulanacağını açıkla-
dı. Afgan hapishanelerinden 
sorumlu Turabi, ülkenin gü-
venliğini sağlamak için ağır 
cezaların gerekli olduğunu 

ifade etti.

Taliban’ın önceki yönetimi sı-
rasında 1996’dan 2001’e kadar 
Adalet Bakanlığı’nı yürüten 
ve bu nedenle ABD yaptırım-
lar listesinde yer alan Turabi, 
„Herkes cezalar için bizi eleş-
tirdi, ancak biz onların yasala-
rı ve cezaları hakkında hiçbir 
şey söylemedik. Kimse bize 
yasalarımızın ne olması gerek-
tiğini söylemesin. İslam’a uya-
cağız ve yasalarımızı Kuran’a 
göre yapacağız” açıklaması ile 
eleştirilere cevap verdi.

Tüm dünya Afganistan’a 
kitlendi

Taliban, 15 Ağustos’ta Kabil’i 
işgal ettiğinden ve ülkenin 
kontrolünü ele geçirdiğin-
den beri, Afganlar ve dünya, 
1990’ların sonundaki sert ku-
ralların yeniden uygulanıp uy-
gulanmayacağını görmek için 
ülkeyi yakından takip ediyor. 
Ağustos ortasında iktidara ge-
len Taliban, daha ılımlı olma-
ya çalışıyor ancak özellikle 
geçiş hükümetinin getirilme-
sinden sonra, 1996’dan 2001’e 
kadar süren acımasız Taliban 
yönetiminin yenilenmiş bir 
versiyonu olacağından korku-
luyor.

Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi, 
geçmişte uygulanan el kesme cezasının halk önün-
de olmasa bile yeniden geri getirileceğini duyurdu. 

ABD’den anında uyarı geldi; “Yapmayın!”

©
 Bild: Taliban'ın kurucularından M

olla Nooruddin Turabi
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Viyana. Yolsuzluk iddi-
aları ve ifşa edilen ya-
zışmalar yüzünden zor 

günler geçiren Kurz, yaptığı bir 
basın açıklamasıyla istifa ettiği-
ni açıkladı. Başbakanlığı, hala 
Dışişleri Bakanı olan Alexander 
Schallenberg’e teslim edece-
ğini bildiren Kurz, açıklama-
sında şunları söyledi: „Sayın 
C u m h u r b a ş k a n ı  Va n  d e r 
Bellen’e sayın Dışişleri Bakanı 
Schallenberg’i Başbakanlığa ata-
masını yazılı bir şekilde bildir-
dim. Kendim ÖVP Başkanı ve 
meclis içinde ÖVP Grup Başkanı 
olarak kalacağım. Şu anda bu 
kriz içinde benim için önemli olan 
Avusturya Cumhuriyeti ve hal-
kıdır. Masumiyet karinesi benim 

için de geçerlidir. Elbette kendimi 
savunacağım ama Avusturya’yı 
kaosa itmemek için Başbakanlık 
görevini bırakıyorum. Yeşiller 
partisi ile ÖVP koalisyon hüküme-
tinin şu zor zamanlarda başlanan 
işleri bitirmesi gerekiyor.“

Schallenberg, Kurz’a yakınlı-
ğıyla biliniyor ve Kurz’un ka-
binesinde birlikte çalışıyordu. 
Yeşiller’in, bu istifanın ardın-
dan sunulan çözüme nasıl tep-
ki vereceği merakla beklenirken 
Yeşiller Partisi Başkanı ve ÖVP-
Yeşiller koalisyon hükümeti-
nin Başbakan Yardımcısı Werner 
Kogler, Başbakan Kurz’un istifa-
sın açıklamasının ardından yap-
tığı açıklamada, bu suretle hü-

kümetin işleyişinin süreceğini ve 
ülkenin sorunlarını çözmeye de-
vam edeceğini ifade etti. Kurz’un 
istifasını memnuniyetle karşıla-
yan Kogler, bu istifayı „Avusturya 
ve Avusturya’nın yurtdışındaki iti-
barından sorumlu olan gelecekte-
ki hükümet çalışmaları için doğ-
ru bir adım“ olarak gördüğünü de 
söyledi. Salı günü hükümetin düş-
mesi için SPÖ, NEOS, FPÖ oylama 
isteyecek. ÖVP ve Yeşiller fire ver-
mezse hükümet devam edecek.

„Demokrasiye zarar 
veriyorsun“

Daha düne kadar istifasında dire-
nen Kurz’a, başta Avusturya hal-
kından, siyasi partilerden, cum-

hurbaşkanından uyarılar gelmişti. 
Cumhurbaşkanı Alexander van 
der Bellen, “Ortada çok ciddi suç-
lamalar var. Demokrasi için hiç de 
ahlaki olmayan bir durum orta-
ya çıktı. Demokrasiye aykırı imaj-
la zarar veriyorsun” diyerek istifa 
beklentisini dile getirmişti.

Ç a r ş a m b a  g ü n ü ,  V i y a n a 
Başsavcılığı 1400 kadar po-
lisle hem Başbakanlığı, hem 
ÖVP merkezini, hem de Fellner 
Medya Grubu’nda arama yapmış-
tı. Kurz’un ‘bol bol reklamını ya-
pan, yandaş haberler yayınlayan 
Fellner Grubu’nun ve satın alınan 
anketlerin, dolaylı olarak devle-
tin parasıyla beslendiği’ iddia-
ları üzerine aramalar yapılmıştı. 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti
Başbakan Sebastian Kurz, yolsuzluk iddiaları ve ifşa edilen yazış-
malar sonrasında kendisine yöneltilen yoğun baskı ve sert eleşti-

riler üzerine görevinden istifa etti.
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti

Savcılığın elinde binlerce e-mail, 
başka türlü yazışma ve konu ile il-
gili delil olduğu ileri sürüldü. 

Schallenberg: “İddialar 
asılsız, elbette Kurz ile 
çok yakın çalışacağım“

Avusturya bu pazartesi bir 
Başbakan değişikliği ile kar-
şı karşıya kaldı; cumartesi ak-
şamı Sebastian Kurz’un isti-
fasının ardından, daha önce 
ÖVP’nin Dışişleri Bakanı olan 
halefi Alexander Schallenberg 
Başbakanlığa getirildi. Muhalefet 

tarafından “Kurz Sistemi”nin bir 
lehtarı olarak görülen 52 yaşın-
daki aristokrat kökenli diplomat, 
tüm eleştirilere rağmen pazarte-
si günü Federal Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen’in hu-
zurunda yemin ederek görevi dev-
raldı.

Başbakan olarak yaptığı ilk açık-
lamalarla eleştirilerin hedefi ha-
line gelen Schallenberg, sele-
fi Kurz’u savundu ve aleyhindeki 
iddiaları asılsız olarak nitelendir-
di.  “Elbette Kurz ile çok yakın ça-
lışacağım” diyen taze Başbakan 

“Zaten aksi bir durum demokra-
tik siyaset açısından saçma olur-
du“ açıklamasını yaptı. Ortaya 
atılan iddiaları “yanlış” olarak ni-
telendiren Schallenberg, “Günün 
sonunda ortada yanlış bir şey ol-
madığının ortaya çıkacağına emi-
nim” ifadelerini kullandı.

“Avusturyalılara ‘huşu 
içinde bir siyaset’ borç-

luyuz”

Avusturya’yı ortak bir çalış-
m a  p rog r a m ıyl a ,  ka r ş ı l ı k-
lı saygı ve güven içerisinde 

yönetmek için Yeşiller’e de ses-
lenen Schallenberg, Başbakan 
Yardımcısı Kogler ile birlikte, 
“önemli hükümet programını uy-
gulayabilmek için ortaya çıkan 
tüm engelleri kaldırmak ve ortak 
çalışmayı ön plana çıkarmak” adı-
na mümkün olan her şeyi yapaca-
ğını aktardı.
Böylesine özverili bir çalışmayı 
Avusturyalılara borçlu oldukları-
nı dile getiren Schallenberg, gö-
revini “huşu içinde” yapmak iste-
diğini söyledi ve “Güzel ülkemize 
hizmet etmek için elimden gelen 
her şeyi yapacağım” dedi.

YENİ BAŞBAKAN:  Alexander Schallenberg

Birol Kilic
Neue Heimat Zeitung (NHZ)
Yeni Vatan Gazetesi

Ivo Mijnssen
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Alexander Schallenberg
Bundeskanzler
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VİYANA- Avusturya gene-
linde vaka sayılarını baz 
alarak oluşturulan ko-

rona lambası her eyalette farklı 
gelişim gösterdi.

Lamba Komisyonu’nun düzenle-
diği toplantıda açıkladığı verile-
re göre, Burgenland ve Tirol’de 
trend düşüyor; bu eyaletler artık 
sarıya döndü. Salzburg ise 100 
risk numarasının altına düşerek 

diğer federal eyaletler gibi tu-
runcuya döndü; bu eyalette artık 
“çok yüksek risk” yerine “yük-
sek risk” bulunuyor.

Aşağı ve Yukarı Avusturya, Ste-
iermark ve Viyana’da ise diğer 
eyaletlerin tersine eğilim yukarı 
yönlü; federal başkent de yüksek 
risk altında. Yukarı Avusturya 
89’un üzerinde en kötü risk ra-
kamına sahip, onu Viyana (85 
iyi) ve Salzburg (yaklaşık 83) iz-
liyor.

Tirol’de rakamlar düşüyor; en 
düşük insidansa sahip

Burgenland’a ek olarak, önceki 
haftanın aksine 50 eşiğinin altı-
na düşen Tirol’ün orta riskli sarı 
alana katılması muhtemel görü-
nüyor. Tirol, hem ham sayılarda 
hem de riske göre ayarlanmış ra-
kamlarda yedi günlük en düşük 

insidansa sahip eyaletlerden biri 
olarak açıklandı. Eyalet çapında 
yeni enfeksiyonların yüzde 62’si 
açıklığa kavuşturuldu ve vaka-
ların yüzde 37’sinde hastalık 
asemptomatikti.

Yoğun bakım ünitelerindeki sis-

temik risk ise şu anda yüzde 20,7 
kullanım tahminiyle Viyana’da 
en yüksek seviyede. İnsidansın 
en yüksek olduğu bölge açıkça 
Lilienfeld’den (yaklaşık 279) ve 
Wels-Stadt’tan (266) önce Bra-
unau am Inn (334) olarak açık-
landı.

Viyana’da yoğun bakım ünitelerinde 
yatanların yüzde 95’i aşısız.

Avusturya’da yeni 
korona enfeksiyon-
larının gelişimi her 

eyalette farklılık 
gösteriyor. Korona 
lambası kimi eya-

lette sarıya, kimin-
deyse turuncuya 

döndü.
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VİYANA- Hakkında ortaya 
atılan “yolsuzluk, rüşvet 
ve görevi kötüye kullan-

ma” iddiaları ve ifşa edilen ya-
zışmalar sonrasında istifa eden 
Sebastian Kurz’un ardından 
Başbakanlığa getirilen Alexander 
Schallenberg ve Schallenberg’in 
yerine Dışişleri Bakanlığı’na ge-
tirilen Michael Linhart bugün 
saat 13.00’da Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen’in hu-
zurunda yemin etti.

Bugün Hofburg’da gerçekleştiri-
len yemin töreninde Schallenberg 
ve Linhart, Van der Bellen’in 
„Cumhuriyetin anayasasına ve 

tüm yasalarına sadakatle uya-
cağıma ve görevlerimi bilgim ve 
inancım dahilinde en iyi şekilde 
yerine getireceğime söz veriyo-
rum“ ifadelerine karşılık „Söz ve-
riyorum“ diye yanıtlayarak görev-
lerini devraldı.

Schallenberg, Kurz’un 
en yakın sırdaşı

Dışişleri Bakanlığı bile yaşam 
planlarının bir parçası değilken 
şimdi Başbakan olan 53 yaşın-
daki Alexander Schallenberg’in, 
artık iç siyasi zeminde daha be-
lirgin rol alacağı cumartesi gü-
nü belli oldu ve pazar günü onay-

landı.

Son zamanlarda, üst düzey 
bir diplomat olarak Dışişleri 
Bakanlığı  görevini  yürüten 
Schallenberg, Kurz’un sırdaşı 
olarak görülüyor, ancak yine de 
Kurz’un en yakın çevresine girme-
di. Kurz, Dışişleri Bakanlığı’nı yü-
rütürken Schallenberg’i „Stratejik 
Dış Politika Planlamasının“ ba-
şına getirdi. Kurz, 2017 Ulusal 
Konsey seçimlerinden sonra hü-
kümet müzakerelerinde de ona 
güveniyordu. Schallenberg’in 
başarılı siyasi yaşamı Turkuaz- 
Mavi saltanat döneminde Strateji 
ve Planlama departmanına baş-

kanlık ettiği dönemden Federal 
Başbakanlığa kadar uzandı.

Avusturya’nın Ankara 
doğumlu yeni Dışişleri 
Bakanı Michael Linhart

Avusturya Dışişleri Bakanı göre-
vini üstlenen Michael Linhart, 
Avusturya’nın Paris Büyükelçisi 
görevindeydi. 1958’de Ankara’da 
doğmuş olan Linhart, önce-
sinde dört buçuk yıl Dışişleri 
Bakanlığı’nda Genel Sekreterlik 
yapt ı ,  ayr ıca  eski  Feder al 
Şansölye Wolfgang Schüssel 
(ÖVP) için dış politika danışmanı 
olarak çalıştı.

Avusturya’nın yeni Dışişleri Bakanı 
Ankara doğumlu Michael Linhart oldu!
Avusturya’nın yeni Federal Başbakanı Alexander Schallenberg ve yeni 
Dışişleri Bakanı Michael Linhart bugün yemin ederek yeni görevlerini 

devraldı. Linhart iddia edildiği gibi Türkçe bilmiyor.

Michael Linhart
Außenminister

Alexander Van der Bellen
BundespräsidentAlexander Schallenberg

Bundeskanzler
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Korona iş hayatını nasıl etkiliyor? 
Çalışanın testi pozitif 

çıkarsa ne olacak?

VİYANA- Almanya’da çalışma 
hayatında getirilen karantina 
düzenlemesi tartışma yaratır-
ken, Avusturyalı birçok yetki-
li ise bu düzenlemeden yana 
taraf tuttu.  

Söz konusu düzenlemeye 
göre, iş yerinde birisine koro-
navirüs bulaşırsa, aşı olanlar 
çalışmaya devam etmek zo-
runda kalacak, aşı olmayan 
kişilerin ise enfeksiyon riski 
daha yüksek kabul edildiğin-
den -14 güne kadar- karanti-
naya alınmaları gerekecek.

Bu düzenleme hem siyaset 
hem de iş dünyasında hara-
retli tartışmalara neden oldu. 
Almanya’daki bazı federal 
eyaletler, karantina sırasın-
daki kazanç kaybını artık 
ödemeye istekli olmadıklarını 
dile getirerek, „Herkesin aşı 
olma şansı var. Bunu gönüllü 
olarak reddeden birinin maaş 
ödenmesine devam etme hak-
kı yoktur” argümanı ile dü-
zenlemeyi savundu.

Avusturyalı yetkilerden 
„daha katı yaptırım“ 
baskısı  

Avusturya’da da aşısızlara yö-
nelik benzer sesler yükselme-
ye başladı. Hem Ticaret Odası 
hem de NEOS, Almanya’daki 
sıkılaştırmadan yana görüş 
belirtti. Ticaret Odası Başkanı 
Harald Mahrer, „Şirkette bir 
enfeksiyon meydana gelirse, 
aşılı kişi, aşısız kişi karanti-
naya alınırken çalışmaya de-
vam etmelidir“ açıklamasın-
da bulundu.

NEOS Ekonomi ve Sağlık Söz-
cüsü Gerald Loacker da ben-
zer bir açıklamada buluna-
rak, federal hükümetin yeni 
korona eylem planı hakkında 
„Bu özel adım adım planda-
ki önlemlerin hiçbiri aşılama 
oranını artırmaya katkıda bu-
lunmuyor“ dedi. Ayrıca Loac-
ker, aşı olmayanlar için daha 
katı yaptırımlar talebinde bu-
lundu.

Korona salgını her alanda olduğu gibi çalışma 
hayatını da etkilemeye devam ediyor. Yetkililerse 

iş yerinde çalışanlardan birinin korona pozitif 
çıkması durumunda yalnızca aşı olmayanların 
karantinaya alınmasını, aşılıların ise çalışmaya 

devam etmesini istiyor.

©
 Bild: iStockphoto, VioletaStoim
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Viyana Üniversitesi’nde do-
ğu dilleri ve tarihi eğitimi 
gördü. Kariyerine 1938’den 

1958’e kadar Hitler rejiminden sı-
ğındığı İstanbul Üniversitesi’nde 
başladı .  1958’den i t ibaren 
Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri 
Bölümünde Türkçe emeritus profe-
sörü olarak Los Angeles,California 
Üniversitesi’nde çalıştı. Türkiye ve 
ABD’de geçirdiği onlarca yıldan 
sonra, 1973’te Türkoloji profesörü 
olarak Viyana Üniversitesi’ne dön-
dü. 1984 yılında emekli oluncaya 
kadar Yakın Doğu Araştırmaları 
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yaptı. Tietze, Bölümün sa-
lonlarından geçen en seçkin bilim 
adamlarından biriydi. Sözlük bi-
lim ve etimolojiden tarihe ve halk 
danslarına kadar birçok konuda 
şaşırtıcı sayıda kitap ve makale 
yayınladı. Ayrıca, Türk çalışmala-
rı alanına yaptığı önemli katkılar-
dan dolayı çok sayıda ödül aldı.

İLBER ORTAYLI’DAN 
PORTRELER

1971 yılı Ekim ayıydı. Viyana’da 
Şark Tetkikleri’nin (Orientalistik) 
bulunduğu binanın asansöründe 
elli yaşlarında birine rastladım.

Hiç de Viyana Üniversitesi’nin taf-
ralı ordinaryüslerine benzemiyor-
du. Şarkiyat bölümüne nasıl gi-
dildiğini sordum. „Ben de oraya 
gidiyorum, gelin“ dedi. Kimi ara-
dığımı, nereye gideceğimi söyle-
dim.

On dakika boyu her şeyi, her yeri 
tarif etti ve gösterdi; enstitüye uğ-
rayan yeni emekli Viyanalılardan 
biri zannettim. Ertesi gün öğren-
dim ki ünlü Andreas Tietze imiş; 
bu kadar tevazu o topraklarda 
yoktur, doğrusunu isterseniz bu-
ralarda da kalmamıştır.

Her gün görüşüyorduk; kısa konu-
şur, boş konuşmaz, her şeyi dinler. 
O zaman Mustafa Ali’nin „Halat-ı 
Kahire“ ve „Nushat’us Selati“nini 
yayımlıyordu; mukayeseli okuma-

Andreas Tietze: Türkçe diline büyük hizmeti olmuş 
ve hala olan Grand Türk
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Andreas Tietze: Türkçe diline büyük hizmeti olmuş 
ve hala olan Grand Türk

da ikinci metni takip ederek yar-
dımcı olmamı istedi. Hemen kabul 
ettim. Ne nimet doğrusu…

İkinci sömestr bir „şuera tezkire-
si“ üzerine seminer veriyordu. Bu 

hocayla geçen her gün insana ye-
ni bir şeyler öğretiyordu. Sıkıcı 
Viyana bir anlam kazandı. Türkçe 
telaffuzunu bizdeki herhangi bir 
aydınınkinden ayırt etmek güçtü. 
Ama Türkçe bilgisinin üstünlüğü 

hemen anlaşılıyordu. Zeki, siste-
matik kafalı, çalışkandı ama bir 
de mazisi ve çevresi vardı.

Onun okuduğu liseyi bitiren iyi 
öğrenciyse iki ölü dil (Latince ve 
Yunanca) ve üç diri Avrupa dili-
ni biliyordu. İnsan Hans Tietze ve 
Katherina Conrad-Tietze’nin oğlu 
olunca iki savaş arası Viyana’nın 
derin sanat kültürünü yutar, 
Rusçayla lisede tanışır, Arapça ve 
Farsçaya başlar, ilk İstanbul gezi-
sinde Türkçeyi mükemmel konu-
şacak kadar öğrenir. Türk dilinin 
etimolojik lügatini bugün Tietze 
hazırlıyor. A-E harflerini içeren ilk 
cilt, Simurg Yayınevi tarafından 
çıkarıldı.

Bazı örnekler: „Balak“ yahut „ma-
lak“ denen manda yavrusu; „pal-
lak“, „pallakos“ (gürbüz çocuk 
anlamında) Yunancadan geliyor. 
Sadece gemicilik ve balıkçılıkta 
değil, ziraatte dahi umulmadık 
dillerden kelimeler var. Türkçe bü-
yük ve hareketli bir kavmin lisanı. 
Mesela „başta“ kelimesi „arpa ma-
mulü ekmek“ demek, Rumcada 
„pasta“ ve İtalyancada da öyle. 
Anadolu’nun bazı yerlerinde ise 
„arpa lapası“ demek…

T i e t z e  h o c a ,  k a r ı - k o c a 
Kahane’lerle birlikte „Lingua 
Franca“ adlı gemici dili lügati çı-
kartmıştı. Türk dili etimolojisinde 
asıl bu önemli bir adım sayılıyor-
du. Halen lügatin A-E maddeleri 
dışında M-N harflerine kadar ha-
zırlanmış. Simurg Yayınevi basa-
cakmış. Lügat ne zaman biter? Şu 
haliyle dahi önceki etimoloji lü-
gatlerini geçmiş vaziyette. Lügatin 
değerini zaman ve başvuranların 
sayısı belirleyecek; asıl tanıtım 
da o zaman yazılabilir. Yalnız bir 
noktayı belirtmek lazım, Osmanlı 
tarihini Joseph Hammer yaz-
dı. Etimoloji lügatini da Viyanalı 
Andreas Tietze yazıyor. 

Tietze ikinci harbin karanlık yıl-
larında Türkiye’ye sığınmış ve 
Süheyla Hanım’la evlenmişti. 
Bu evlilikten Nur, Deniz, Filiz ve 
İbrahim adlı dört çocukları oldu. 
1950’lerde ABD’ye göçtü. Nedeni, 
üniversitemizin gerçek filolog ve 
Türkoloğa gereken ilgi ve hassasi-
yeti göstermemesiydi. Dil-bilim ve 
dil araştırmaları Türkiye’de en ge-
ri kalan alanlardan biri.

Gelecekte İran-Arap tetkikle-
ri gibi gerileyen dalların resto-
rasyonu, Yunan-Latin gibi ih-
mal edilen dalların geliştirilmesi, 
Slav-Bizans-Romanj, Yeni Yunan 
gibi olmayan dalların kurulması 
gerekiyor. İngilizce ve Fransızca 
bilmekle Batı kültürü kavrana-
maz. Limanlardaki hamallar da 
bu dilleri konuşuyor, Latince ve 
Yunancasız Batı kültürü anlaşıla-
maz. Ve illa Türk dili tetkikleri bir 
düzine dilin bilinmesi ile yapılma-
lıdır. Çünkü Türkçe, yaygın coğ-
rafyanın özgün bir dilidir. Sevgili 
Hocam Andreas Tietze’ye uzun 
ömür ve kuvvet diliyorum. Birkaç 
cildi bulan etimolojik (köken) lü-
gatinin diğer iki cildi de böylece 
bitecektir.
Özellikle Y harfini yazmak ancak 
onun becereceği bir iştir; çünkü 
bu harfteki söz hazinemiz birçok 
dili sağlam biçimde bilmeyi ge-
rektiriyor.
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Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2016/17 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadili 
Türkçe olan çocukların iki dilde de 
yetkinliklerinin arttırılması ama-
cıyla okullardan 5. baskısı sipariş 
edildi.  Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Birol Kılıç resimli büyük 
sözlük hakkında şunları söyledi: 
“Bu resimli kitap ile çocuklarımız 
ikinci okul yılından itibaren gün-
lük hayatlarına egemen olan bu 

iki dili sadece okullarda değil, ev-
de de aileleriyle birlikte oyun at-
mosferi içinde öğrenme, geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün,  
ilk baskılarının ardından, geliştiri-
miş ve iyileştirilmiş haliyle beşin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade ede-
bilir, gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap pro-
jesi olarak bu sözlük, Türkiye göç-
meni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan 
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 5.Baskı

Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag
adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir 
ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük resim-
li Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni 

ve geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı 
ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya 

Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği 
kitaplar listesine giren sözlük için siparişler 

gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan hem 
de kitapçılardan sipariş edilebilir. 

Okul veya 
kitapçılardan
sipariş 
edilebilir! 

5.
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ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2016/17 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadili 
Türkçe olan çocukların iki dilde de 
yetkinliklerinin arttırılması ama-
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Sahibi Birol Kılıç resimli büyük 
sözlük hakkında şunları söyledi: 
“Bu resimli kitap ile çocuklarımız 
ikinci okul yılından itibaren gün-
lük hayatlarına egemen olan bu 

iki dili sadece okullarda değil, ev-
de de aileleriyle birlikte oyun at-
mosferi içinde öğrenme, geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün,  
ilk baskılarının ardından, geliştiri-
miş ve iyileştirilmiş haliyle beşin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade ede-
bilir, gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap pro-
jesi olarak bu sözlük, Türkiye göç-
meni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan 
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 5.Baskı

Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag
adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir 
ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük resim-
li Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni 

ve geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı 
ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya 

Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği 
kitaplar listesine giren sözlük için siparişler 

gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan hem 
de kitapçılardan sipariş edilebilir. 

Okul veya 
kitapçılardan
sipariş 
edilebilir! 
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IMPRESSUM/ KÜNYE

ViYANA- Korona salgını ile 
mücadelesini daha etkin 

önlemlerle sürdürmeye devam 
eden Viyana Eyaleti ve Belediye-
si, 1 Ekim itibariyle geçerli ola-
cak olan kuralları kamuoyuna 
duyurdu.

Küresel çapta hem büyük bir sağ-
lık krizine hem de sosyoekono-
mik ve psikolojik birçok soruna 
neden olan bu salgının bertaraf 
edilmesi için aşılamanın önemi-
ne vurgu yapan Viyana Eyaleti , 
vatandaşın en hızlı ve kolay şe-
kilde ulaşabileceği birçok ücret-
siz aşı kampanyasını da başarılı 
bir şekilde uyguladı. Aşılama 
merkezleri, aile hekimlikleri, 
aşı kutuları, gezici tekne ve oto-
büsler, ibadethaneler ve en son 
belediye evlerinin ortak alan-
ları olmak üzere birçok bölgede 
kaydolmaksızın kolayca erişile-
bilecek aşı imkânı sunan Viya-
na Eyaleti, öte yandan salgınla 

mücadelede en etkin önlemleri 
alarak tam bir koruma sağlamak 
için  elinden geleni yapıyor.

“Salgınla mücadelede en etkili 
çözüm aşı olmaktır”

Viyana Eyaleti’nin önlem pa-
ketlerini sunmadan önce, her 
fırsatta danıştığı uzmanlar da 
yalnızca aşının sağladığı koru-
ma sayesinde salgını kontrol al-
tına almamız ve böylece tekrar 
normal bir yaşama dönmemizin 
mümkün olacağını özellikle vur-
guluyor. Uzmanlara göre, yük-
sek bir aşılanma oranı hem bizi 
koruyor hem de salgının yayıl-
masını önlüyor. Gerekli tüm aşı 
dozları yapıldığında COVID-19’a 
karşı güvenilir bir koruma sağ-
lanmış olurken, istisnai durum-
larda, aşıya rağmen COVID-19 
hastalığına yakalanılsa bile 
hastalık genellikle çok daha ha-
fif atlatılıyor. Aşı, büyük ölçüde 

ölümleri önlüyor.

Aşı oranları istenilen seviyeye 
gelmediği için önlemleri artıran 
Viyana yönetimi, vatandaşları 
aşı olmaları konusunda özellikle 
uyarıyor. Vaka sayıları ve yoğun 
bakım doluluk oranlarını kontrol 
altına almak isteyen yetkililer ta-
rafından yürürlüğe konulan ve 1 
Ekim itibariyle Viyana’da geçerli 
olacak olan kurallar ise şöyle;

Gece Gastronomisi ve Barlar: 
2G kuralının geçerli olacağı bu 
mekânlara yalnızca iyileşmiş 
(Genesene) ve aşılanmış (Geimp-
fte) kişiler girebilecek.

Ancak orada çalışanlar için 3G 
kuralı geçerli olacak; aşı, iyileş-
me veya bir PCR testi şart koşu-
lacak.

Bir aşı sadece tam bağışıklığın 
kanıtı olarak geçerlidir. Kanıt 

Korona salgını ile mücadelenin kendi yolunu 
izleyeceğini kamuoyuna duyuran Viyana Eyaleti, 1 
Ekim itibariyle diğer federal eyaletlere göre daha katı 
kuralların uygulanacağını açıkladı. Yaşam kalitesi 
için en etkili çözüm  “aşı olmak”.

Viyana dikkat! 1 Ekim´den sonra sert korona kuralları geliyor
Aşı olalım ve olmayanları davet edelim
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2. aşılama gününden itibaren 
verilir. Johnson & Johnson aşısı 
olanlar, iyileşenler ve test yap-
tıranlar için kurallar değişmedi.

500 kişi ve üzeri etkinlikler: Bu 
etkinliklerde bulunmak isteyen 
herkes 2G (aşı, iyileşme) kuralı-
na tabi olacak. Maske zorunlulu-
ğu olmayacak.

Kayıt zorunluluğu: Restoran ve 
otellerde, halka açık olmayan 
spor ve eğlence tesislerinde ve 
100’den fazla kişinin katıldığı 
toplantılarda, ziyaretçilerin ile-
tişim bilgileri toplanacak.

FFP2 zorunluluğu: Ticarette 

(perakende mağazalar) olduğu 
kadar müzelerde, sanat salonla-
rında, kültürel sergi salonların-
da, kütüphanelerde, kitapçılar-
da ve arşivlerde, müşterilerin ve 
ziyaretçilerin bir FFP2 maskesi 
takmaları gerekecek. Toplu taşı-
mada ve günlük ihtiyaçlar için 
olan dükkânlarda da FFP2 mas-
kesi zorunlu olacak. 6 ila 14 yaş 
arasındaki çocuklar ve hamile 
kadınlar bunun yerine ağız ve 
burun koruyucu (MNS) kullana-
bilecek.

Hastanelere, bakım tesislerine 
ve yatan hasta engelli yardım te-
sislerine gelen ziyaretçiler, 2.5 G 
kuralına ek olarak FFP2 maskesi 

takmalıdır.

12 yaşından küçük çocuklar: 12 
yaş altı için mevcut kurallarda 
herhangi bir değişiklik olmaya-
cak, ayrıca yetişkinlerin aksine 
12 yaş altı çocuklarda antijen 
testleri giriş testi olarak kabul 
edilecek.

2.5 G kuralı aşağıdaki alanlarda 
geçerli olacak: Müşteriler veya 
ziyaretçiler geçerli bir PCR testi 
göstermeli veya aşı olmalı veya 
iyileşmiş olmalıdır:

* Gastronomi

* Vücuda yakın hizmet sağlayıcı-

lar (ör. kuaför, masör, ayak bakı-
mı, manikür salonu)

* Eğlence tesislerinin kapalı oda-
larında

* Otel endüstrisi. Gerektiğinde 
yurt dışından gelen otel misafir-
leri için antijen testi yapılmasına 
izin verilir.

* 26 ila 500 kişi arasındaki et-
kinlikler için (örneğin partiler, 
düğünler). Tiyatroda, sinemada, 
varyetede, kabarede, konser sa-
lonunda, konser alanında oldu-
ğu gibi dini uygulama kurum-
larında (kilise ayinleri hariç) en 
azından ağız ve burun koruması 
da zorunludur.

3G kuralının daha önce uygu-
landığı her yerde, 2G kuralı (an-
tijen testinin olmadığı, ancak 
giriş testleri olarak yalnızca PCR 
testlerinin geçerli olduğu kural) 
sıkılaştırılır. Antijen testlerinin 
artık geçerli sayılmamasının 
nedeni daha az kesin olmaları 
ve- PCR testlerinin aksine- bun-
larla yeni virüs varyantlarının 
tespit edilememesidir. Bu neden-
le Viyana Eyaleti,  artık antijen 
testlerinin giriş testi olarak ge-
çerli sayılmayacağını özellikle 
vurguladıktan sonra yürürlük-
teki tüm kuralların bizzat polis 
tarafından rastgele kontrol edi-
leceğini açıkladı.

Viyana dikkat! 1 Ekim´den sonra sert korona kuralları geliyor
Aşı olalım ve olmayanları davet edelim
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7 günlük vakalar, son veri güncellemesi 27.09.2021,
Veri kaynakları EMS/AGES-Covid-19 veri bankası ve elektronik aşı kartı

Sayılar belirgin bir tablo göstermektedir:  Koronaya karşı koruma aşısı enfeksiyonların büyük bir kısmını engellemekte, 
ağır hastalık seyirlerine karşı çok etkili şekilde korumakta ve virüsün bulaşını yavaşlatmaktadır. 

Şimdi aşı olunuz.

Şu kesindir;
  aşılama etkilidir

Aşılama sonrası 12 – 17 yaş aralığında enfeksiyonlar

Tam aşılı

Tam (yeterli) 
aşılı değil




