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KORONA SONRASI DİKKATLİ OLALIM

DEPRESYON?

» Koronavirüsü atlatan hastalar

arasında nörolojik ve psikolojik
sorunlar yaşadığı tespit edildi.

» Hastalarda en sık anksiyete

bozukluğu, ani duygu değişimi
ve önlem almadıkları görüldü.
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Ludwig’den korona sayılarının
yükselmesi ile sert kararlar!
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Viyana, uzmanlarla görüşmelere başladı!

Maske geri mi dönüyor?

Viyana şehir yönetimi, son günlerde hızlı bir artış gösteren vaka sayılarına karşılık sıkı önlemler alınabileceği sinyalini
verdi.
Viyana. Korona salgını ile mücadele konusunda her zaman
kendine özgü bir yol takip eden
Viyana yönetimi, son günlerde
artan vakalara karşı sıkı önlemler alınması için harekete geçti.
Viyana Belediye Başkanı Michael
Ludwig’in (SPÖ), kendini kanıtlamış uzmanlar paneliyle yeniden
bir araya gelmesi, “Maske geri mi
dönüyor, kapanma olacak mı?”
sorularını gündeme getirdi.

Bu noktada, artan korona enfeksiyonu sayısı göz önüne alındığında, federal başkentte önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte sıkı

ka sayılarına atıfta bulunarak,
korona salgınının daha da yaygınlaşmasını önlemek için harekete geçildiğini açıkladı.

Viyana. Viyana Eyaleti ve
Belediye Başkanı Michael Ludwig
(SPÖ), son dönemlerde artan va-

Viyana’da her zaman tedbirli ve
ihtiyatlı bir yol izlediklerini, federal hükümetin aksine toplu

taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunu sürdürdüklerini vurgulayan Ludwig, “Şimdi
yeniden hassas bir döneme girdiğimiz için bu daha da önemli. Enfeksiyon sayısı artıyor.
Uzmanlarla görüştükten sonra
ek önlemler almaya karar verdik”
© Bilder: Stadt Wien

ifadeleriyle başlayan konuşmasında alınan yeni önlemleri duyurdu.

• Hastaneler, bakımevleri ve huzurevlerindeki personel için yeniden FFP2 Maske zorunluluğu getirildi.

Belediye Başkanı Ludwig, durum
kötüleşmeye devam ederse daha
fazla önlem alınacağını da özellikle vurguladı.

Dördüncü doz için harekete
geçildi

© Bild: IPA Photo/imago

önlemler alınması kuvvetle muhtemel. Temel ticarette (süpermarket, eczane vb.) maske zorunluluğu geri dönebilir. Ayrıca, 500’den
fazla katılımcının olduğu etkinlikler ve şu anda devam etmekte
olan çocuklara yönelik yaz kamp-

ları için de bir test şartı aranabilir.
Olası önlemlerin ne olacağına
perşembe günü karar verilmesi
bekleniyor. Viyana Eyaleti Sağlık
Bakanı Peter Hacker’nın (SPÖ)
ofisi, belediye başkanlığına atıfta bulundukları açıklamada,

Aşılama kampanyaları cephesinde de ilerleme kaydeden şehir yönetimi, güçlendirici aşılara olan
yüksek talep nedeniyle, mevcut
kampanyaları şimdiden büyük ölçüde genişletti. Sadece on gün önce Viyana şehri, on iki yaş ve üzeri herkes için dördüncü dozu açtı.
Enfeksiyon zincirlerini takip etmek için temaslı izleme de yeniden hızlandırıldı. Şehir yönetimi,
bu alanda 120 yeni çalışan arandığını bildirdi.
Bezahlte Anzeige

Wiens Klima-Flotte ist in der
ganzen Stadt unterwegs und
kommt direkt zu dir!

Yeni önlemlerle tesislerdeki enfeksiyon baskısında önemli bir
azalma sağlamayı ve virüsten tam
korunmayı hedeflediklerini belirten Ludwig’in açıkladığı önlemler
ise şöyle:

• Hastanelerdeki günlük ziyaretçi sayısında da kısıtlamaya gidildi. Buna göre şu an için hasta ve
gün başına en fazla 3 ziyaretçi kabul edilecek. Ziyaretçilerin negatif test sonucu ibraz etmesi gerekecek.

“Ludwig, perşembe sabahı mevcut korona durumu hakkında uzman grubu ve tıbbi kriz ekibiyle
tekrar istişare edecek ve ardından
nihai karar açıklanacak” ifadelerine yer verdi.

Komm zur
Klima-Tour!

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG/ILAN

Viyana B elediye B aşkanı
Michael Ludwig, Viyana şehir
yönetiminin salgın kurallarını
sıkılaştırdığını duyurdu.

23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Bei den Stationen der Klima-Tour gibt es eine
Mitmach-Ausstellung mit spannenden
Experimenten und Informationen über die
großen Zusammenhänge der Klimakrise und die
Maßnahmen der Stadt. Unsere Expertinnen und
Experten beantworten deine Fragen zum
Thema Klima und du bekommst Tipps für den
Klimaschutz im Alltag!
Alle Termine findest du unter
wien.gv.at/klimatour

wien.gv.at/klimatour
498_SW_KlimaTour_Familie_YeniVatanGazetesi_195_137_ET1907.indd 1
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Postaneden gelen sahte mesajlara dikkat!

Sakın linklere tıklamayın!

Österreichische Post, kullanıcıların bilgilerini çalmaya yönelik gönderilen sahte e-postalara karşı uyardı.

meye çalışıyor. Bu yöntemde de
alıcılardan sahte bir Post web sitesinde post.at hesaplarıyla kaydolmaları isteniyor. Posta erişim
verilerinizi buraya yazarsanız,
bilgileriniz dolandırıcıların eline geçiyor.

İnternet dolandırıcıları, kimlik avı ve kişisel verilerin çalınmasında şimdi de yerel postaneyi kamuflaj olarak kullanıyor.
Postaneden gönderilmiş gibi gösterilen mesajda, paketin teslim
edilmesi için nakliye maliyetlerinin çok düşük olduğu ve ek bir
ödeme yapılması gerektiği iddia
ediliyor. Mesajdaki bağlantıya
tıklarsanız, kredi kartı bilgilerinizi alan bir kimlik avı sayfasına
yönlendiriliyorsunuz.

Sakın linklere
tıklamayın!

Siber suçlular, kurbanların post.
at hesaplarını da hedef alıyor;
mimikama.at’ye göre, internet
dolandırıcıları ikinci bir yöntemle de kimlik bilgilerinizi ele geçir-

Österreichische Post, web sitesinde sahte e-postalardan birini
yayınlayarak müşterilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür kimlik avı saldırılarının kurbanı olmamak için, gelen
e-postaların dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirten postane yetkilileri,
“Mesajda yer alan linklere tıklamayın ve asla hassas bilgilerinizi ifşa etmeyin” dedi.
Kimlik avı, çevrimiçi dolandırıcılar tarafından kullanılan eski ve
kanıtlanmış bir dolandırıcılıktır.
Tanınmış şirketleri ve kuruluş-

ları kamuflaj olarak kullanırlar
ve alıcıları sahte web sitelerine
çekmek amacıyla kendi adlarına sahte e-postalar gönderirler.

Bu yöntemle insanlar, kredi kartı bilgilerini veya giriş bilgilerini
girmeye ikna edilir ve siber suçlular amaçlarına ulaşır.
© Bild: post.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG/ILAN

V

İYANA. Dolandırıcılar iş
başında! Avusturya’nın
resmi lojistik firması Österreichische Post, sahte e-postalarla yapılan kimlik
avı tuzağına karşı müşterilerini
uyardı.
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Bezahlte Anzeige

Avusturyalılar geçim sıkıntısı çekiyor!
© Bild: Robert Kneschke

Avusturya’da yapılan bir araştırma, insanların enflasyon ve
krizle baş edemediğini ortaya
koydu.
VİYANA. Statistik Austria tarafından Sosyal İşler Bakanlığı adına
yapılan yeni bir araştırmaya göre, Avusturyalıların mali durumu
her geçen gün daha da kötüleşiyor, birçok insan gelir sıkıntısı çekiyor.
202 2’nin ilk çeyreğinde
Avusturya’da 16 ile 69 yaşları
arasındaki 3.500’den fazla kişinin katıldığı anket, korona krizinin ve yükselen enflasyonun sosyal etkilerine ışık tutuyor. “So
geht‘s uns heute” adlı çalışma,
Avusturya’da giderek daha fazla
insanın beklenmedik harcamaları veya küçük isteklerini artık karşılayamadığını gösteriyor. Ayrıca
temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların sayısında da yadsınamaz bir artış olduğuna dikkat çe-

Euro’luk beklenmedik harcamaları karşılayamayacağını gösteriyor. 770.000’den fazla insan
sinemaya gitmek gibi küçük isteklerini bile gerçekleştiremiyor.
383.000 kişi, soğuk mevsimde evlerini yeterince sıcak tutacak yeterli finansal kaynağa sahip değil.
476.000 kişi maddi nedenlerle yeterince beslenemiyor.
Konut maliyetleri de büyük
sorun

kiliyor.
Temel ihtiyaçlarını gideremeyenlerin sayısı arttı
Ortaya konan verilere göre, enflasyon ve korona krizinden en
ağır şekilde etkilenen gruplar işsizler, vasıfsız işçiler, bekar ebeveynler ve çok çocuklu aileler oldu. Geçen yıl iki milyondan fazla
insan (yüzde 35) gelir kaybından

etkilendi. Her beş kişiden biri nedeni olarak enflasyonu gösterdi.
800.000’den fazla kişi cari masrafları karşılamak için mücadele etti.
Temel ihtiyaçları finanse etmek
için mücadele eden insanların
oranı, 2021 boyunca ve kriz öncesi
seviyelere kıyasla keskin bir şekilde arttı. Araştırma, Avusturya’da
1,7 milyon insanın şu anda 1300

Çalışma ayrıca konut maliyetlerinin şu anda 820.000 kişi için ağır
bir mali yük olduğunu gösteriyor.
860.000 kişi önümüzdeki üç ayda konut masraflarını ödemekte zorlanacak. 2021’in son çeyreğinde bu rakam hala 750.000’di.
Kira, yan konut giderleri, işletme giderleri veya kredi taksitleriyle borcu olan kişi sayısı da arttı. İşsizler grubunda neredeyse
üçte ikisi borcunu ödeyemez durumda.

“Suç işleyen yabancılar sınır dışı edilsin”
İçişleri Bakanı Gérard
Darmanin, gelecekte
Fransa'daki her yabancının bir
suç işledikten sonra ülkeden
sınır dışı edilebileceğini duyurdu.

Das geht auch für dich!
Ob Abkühlen im Freibad oder Sporteln an der Donau – Layla und Samer machen’s vor.

Hükümet, herkesle
anlaşmaya hazır
Hazir an ayında, Fr ansa
Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un merkez seçim ittifa-

kı, parlamento seçimlerinde bir
gerileme yaşadı ve salt çoğunluğu kaybetti. Planlarını uygulamak için hükümet kampının
şimdi diğer partilerin desteğini alması gerekiyor. Darmanin,

tasarıyı parlamentodan geçirmek için, hükümet kampının
muhafazakâr Cumhuriyetçiler,
merkez kamp ve hatta soldaki bir
parti ile tartışmaya ve „uzlaşmaya“ hazır olduğunu söyledi.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG/ILAN

PARIS. Fransa’nın yeni hükümeti, ciddi suçlar işleyen „herhangi bir yabancının“ sınır dışı
edilmesine izin vermek istiyor.
İçişleri Bakanı Gérard Darmanin,
Le Monde gazetesinin cumartesi günkü çevrimiçi baskısında,
„Şu anda, ciddi suçlar işlemiş
bir yabancı, belirli koşulları yerine getirmesi halinde sınır dışı edilmiyor. Bu, 13 yaşın altında
Fransa’ya göç etmeyi içeriyor“
dedi. Darmanin’e göre hükümet,
„ulusal topraklarda kalma koşulları ne olursa olsun“ her yabancı
suçlunun gelecekte ülkeden sınır dışı edilmesini istiyor. İçişleri
Bakanlığı, yaz tatilinin hemen
ardından sunulacak bir yasama
paketine ilgili bir düzenlemeyi
dahil edecek.

© Bilde: GEORGES SCHNEIDER

In Wien kannst du dich auch mit vielen kostenlosen Angeboten erfrischen und fit halten:
• Naturbadeplätze
• Cooling Spots
• Motorikparks
Entdecke die vielfältigen Bade- und Sportangebote und genieße deinen Sommer!
#sogehtsommer

sommer.wien.gv.at

539_SW_Sommer_erfrischen_YeniVatanGazetesi _195_275_ET1907.indd 1
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Avusturya Başbakanı Nehammer
Türkiye ile ilgili ne dedi?
Avusturya Başbakanı, Türkiye ile ilgili konularda dikkat çeken cevaplar verdi.

Birol Kılıç, Haber/ Gözlem
VİYANA. Avusturya Başbakanı
Karl Nehammer (ÖVP), geçtiğimiz pazartesi (27.06.2022) günü,
Viyana’da yabancı dilde yayın yapan yerleşik ve uluslararası medya temsilcilerini Başbakanlık’ta
kabul etti.
Yıllardır Rus gazına büyük ölçüde güvenen Avusturya’nın,
Ukrayna savaşından önce gaz
arzındaki payı yüzde 80 civarındaydı. Ancak savaş sonrasında
Rusya ile gaz tedarikinde sıkıntı yaşanması nedeniyle hükümet
mecburen yönünü başka ülkelere çevirdi. Büyük depolama tesisleri sayesinde Avusturya’nın,
hali hazırda yıllık ihtiyacın tamamını karşılayabilecek durumda olduğuna dikkat çeken
Nehammer, “Depolama seviyesi Avusturya’da şu anda yüzde
40’ın biraz üzerinde. 1 Kasım’a
kadar ulaşılması gereken hedef
yüzde 80” dedi.

İsrail hakkında dikkat
çekici çıkış
Başbakan Nehammer, piyasanın
şu anda beklenenden çok daha
iyi durumda olduğunu ve gaz tedariki ve depolama için beş milyar avroluk bir bütçe ayrıldığını ifade ettikten sonra dikkat
çekici bir açıklamada bulundu.
Akdeniz’de büyük gaz keşifleri
yapan İsrail, şu anda piyasadan
gaz satın almakta ve depolama
tesislerini doldurmakta başarılı
olan Avusturya için umut oldu.
Nehammer, İsrail Başbakanı’nın
kendisine „2023’ten itibaren size
gaz satabiliriz“ dediğini „Bu da
bizim için iyi bir haber“ sözleriyle açıkladı.

Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmak zorundayız
Ye n i Va t a n G a z e te s i a d ına Avusturya Başbakanı Karl
Nehammer’e sorular yönelten
Birol Kılıç şunları sordu: „Sayın

Başbakan Nehammer, bundan bir yıl önce Yunanistan’da
Türkiye sınırlarına hiç bir AB ülkesi İçişleri Bakanı’nın yapmadığı bir ziyaret gerçekleştirmiş,
Avusturya İçişleri Bakanı olarak Avusturya Özel Cobra Polis
timleri ve zırhlı araçlarla bizzat
Yunanistan Türkiye sınırına giderek, “Türkiye’den gelecek mülteci akınına karşı sonuna kadar bir
AB sınırı da olan Yunanistan’ın
yanındayız” demiş, daha sonra
Yunanistan sınırında Türkiye’den
gelen sığınmacıları geri püskürtme konusunda Yunanistan’da
görevli on üç Cobra Polisi’ne
cesaret madalyası vermiş ve
“Türkiye kendi sınırlarını korusun. Sınır namustur“ demiştiniz.
Türkiye’nin, 2015’te AB ile imzaladığı tuhaf ve hala Türkiye’de
tartışılan bir anlaşma ile Suriye,
Afganistan ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların adeta açık hava hapishanesi haline
gelerek ülkede bir iç barış tehdidi oluşturması yoğun bir şekilde tartışılıyor. Türkiye, şu anda

AB’nin çıkarlarını koruyan ülke konumunda, ancak buna rağmen AB’nin her türlü arsızlığa ve
yalnız bırakma eylemlerine devam ediyor olmasının Türkiye’de
Türk halkı üzerinde derin bir hayal kırıklığı ve endişe yarattığını, Yunanistan sınırına gidip
Türkiye’ye karşı sığınmacılar konusunda konuşurken hiç duydunuz mu? İkinci sorum. Arap İsrail
çatışması sırasında, İsrail bayrağının Avusturya Başbakanlığının
tepesine asılması sonrasında
Türkiye’den AK Parti lideri ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından „lanetliyorum‘ gibi sert eleştiriler geldi ve karşılıklı atışmalar oldu. Türkiye’nin Jeopolitik
önemi dün de vardı bugün de.
İki ülkenin temsilcisi ve siyasileri dış politika yaparak iç siyasete mesajlar verirken ayrıca
birçok bardağın kırılması nasıl
düzeltilecek? Kusura bakmayın
sizi bulmuş iken bir sorum daha olacak. Batı Balkan ülkelerinden başta Kuzey Makedonya,
Arnavut, Bosna Hersek AB’ye
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tam üyelik müzakere etme hakkı kazanmamış ama o yolda yoğun adımlar ile ilerlerken o ülkelere insan hakları, hukuk
devleti, basın hürriyeti konularını haklı olarak devamlı şart
koşuyorsunuz Avusturya olarak. Ama Türkiye 2005’ten bu yana Kopenhag Kriterleri’ni yerine
getirerek tam üyelik müzakerelerine başladı ama bu arada bu
tam üyelik müzakeresini durduran ve önünü kesenlerin başında
ne yazık ki hep Avusturya vardı.
Türkiye’den Kopenhag kriterlerinin minimum şartları olan şimdi
hiç insan hakları, hukuk devleti , kuvvet ayrılığı, serbest piyasa kuralları veya basın hürriyeti
istemiyorsunuz ve öbür tarafdan
tam üyelik müzakereleri görüşmelerinde adalat ve insan hakları dosyaların açılmasına müsade
edilmiyor olması tuhaf bir tezat
değil mi? Avusturya´nın çıkarlarına uygun Türkiye AB Gümrük
Birliği Anlaşması 1996 kalma detaylarında Türkiye’nin zararına
işleyen maddelerinin modernleştirilmesinde hala adım atılmadığı ve bu sanki hediyeymiş gibi
masalarda bir baskı aracı olarak
Türkiye’ye karşı sanki kullanılıyor oynanması Türkiye’nin ekonomisini vuruyor olması kime
yarar sağlıyor? Türkiye’nin bu AB
ile imzalanmış 1.1.1996’dan itibaren geçerli AB Türkiye Gümrük
Birliği anlaşmasının 2022 yılında ve son yıllarda resmen maddi ve manevi zarara uğrattığını ve
derhal modernleşmesi gerektiğini AB ülkleri temsilcileri bilinmiyor mu? AB hani başta üyelerine,
tam üyelik görüşmeleri yapılan
ülkelere ve komşularına bir barış
ve istikrar ihraç etme projesi idi?
B urada AB ve tam üyeleri, bu
tam üyeliklerini, aday olmak isteyen ve tam üye olma hakkını elli yıl sonra kazanmış Türkiye üzerinde tecrübelerimize göre pek
de iyi niyetli kullanmıyor diyebilir miyiz?Burada iletişimde mi
sorun var yoksa niyetlerde mi?“
Av u s t u r y a B a ş b a k a n ´ ı
Nehammer’in „on the recort“
olarak banta alınmış ve çözülen cevapları şöyle: „Bu sorularınızdaki can alıcı nokta şu ki,
Avusturya Başbakanı olarak, artık Türkiye ile tüm konular hakkında konuşabilmek adına yeniden düzgün bir ilişki kurmak
benim için önemlidir, ancak her

şeyden önce bilinmelidir ki; karşılıklı konuşmalıyız ama birbirimizi hizaya getirme içerikli mesajlar ile iletişime yer vermemek
gerekiyor. Şunu ifade etmem gerekiyor. Türkiye gerçekten de
Avrupa Birliği için önemli bir jeostratejik ortak, sizin de belirttiğiniz gibi mülteciler konusunda da bu böyle. Avrupa Birliği de
Türkiye’nin mültecileri barındırmasına yardım etmek için çok
para harcamaya istekliydi.“
Kılıç: „Türkiye 50 milyar Euro, AB
ise 6 milyar Euro ödedi diye biliniyor. Niye burada AB tarafı yardımları abartılıyor ? Türkiye´nin
maddi ve manevi kaldıramacağı
zararları ortada. AB burada sorumluktan kaçmıyor mu ? AB’nin
kendisini de facto milyonlarca
sığınmacıdan koruyan koruyan
Türkiye´ye karşı sığınmacılar ve
mülteciler için maddi ve manevi
yardımı acaba oldukça orantısız
değil mi?“
Nehammer: „Bu doğru, elbette. Bu yüzden hesap kitap yapabilmek ve anlayabilmek için
karşılıklı konuşmanın önemli olduğunu söylüyorum. Bu da onun
bir parçası. Ve önemli olan, belli bir düzeyde diyaloga ihtiyaç
var; bazı noktalarda çok farklı görüşler olsa da önemli olan
karşılıklı konuşmak. Bu hem
Avusturya’da yaşayan Türk diasporası (Avusturya’da yaşayan
Türkiye göçmenleri) için hem
de farklılıklar, Kürtler, Türkler
Avusturya’nın bir gerçekliği olduğu için önemlidir. Bu dikkate alınmalıdır, aynı zamanda
Türkiye ile güvenlik ve iş birliği
sorunlarının fiilen yeniden tartışılması için iletişim kanallarının yeniden açılması ve normalleştirilmesi de önemlidir.
Hatırlıyor musunuz: Efes’te kazı çalışmaları engellendi, NATO
BFB ( Avusturya’nın Balkanlar’da
NATO tatbikatına katılması )
konusunda askeri iş birliği de
Türkiye tarafından engellendi. Bu sorunlar şimdi çözüldü,
bu bir ilerlemedir. Aynı zamanda gündeme getirdiğiniz kritik
konuların ihmal edilmemesi konusunda da ısrarcı olunmalıdır.
Bu önemli olmaya devam edecektir. Ama bence bu bir başlangıç, bizi nereye götüreceğini
göreceğiz, ancak Avusturya’da
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yaşayan Türkiye göçmenleri
ulaşmak gerekiyor ve başka siyasilere ihtiyaç duymadan dostça direkt konuşmak gerekiyor.
Benim açımdan, bu soru bir bütündür. Ve söylemem gereken
bir şey daha var : Rusya Ukrayna
arasında vuku bulan İstanbul
Barış Görüşmeleri, çatışan tarafların birbirleriyle konuşmaları
için bir temeldi, ki benim açımdan hala öyle. Cumhurbaşkanı
Erdoğan son derece yardımcı oldu, çünkü Türkiye, Suriye
konusunda Rusya ile çatışma
alanları olmasına rağmen hem
Rusya hem de Ukrayna tarafından kabul ediliyor. Ve bence bu
bağlamda her iki tarafı da göz
önünde bulundurmak ve aynı
zamanda iyi adlandırmak önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
burada Rusya Federasyonu ile
Ukrayna arasında barış süreci
konusundaki kararlılığı da takdire şayandır. Bahsettiğiniz sorunlu tüm konular önemli, ama
benim adıma İstanbul Barış
Görüşmeleri, barış sürecinde hala bir şeyler başarma şansının
olabileceği gerçeğinin önemli bir
sembolü, çünkü hem Ukrayna
Başkanı Zelenskiy hem de Rusya
Başkanı Putin, yaptığım tüm görüşmelerde İstanbul süreci hakkında konuşmaya devam ediyor.
Bu, nasıl devam ettiğini görmeniz gerektiği anlamına geliyor.
Başbakan Nehammer ve Birol
Kılıç daha sonra ayak üstü kısa sohbet ettiler. Birol Kılıç tarafından takdim edilen Avusturya
Almancası Ukraynaca adlı resimli kitabı beğenip dikkatlice
inceleyen Nehammer, kendisine hediye edilen beş adet eseri
çevresine memnuniyetle hediye
edeceğini iletti ve „Mülteci olan
Ukrayna vatandaşlarının en kısa
sürede Almanca konuşmalarına
yönelik desteklerin hepsi takdire şayandır“ dedi.

Nehammer Madrit NATO
zirvesinde Erdoğan ile
bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Avusturya Başbakanı
Karl Nehammer ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO
Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Madrid’de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı
Nehammer ile 30.09.2022 tar i h i n d e b i r a r aya ge l d i .
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı oteldeki görüşme
basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Avusturya Başbakanı
Karl Nehammer 30.06 tarihinde bir araya geldi. Avusturya
Başbakanı Nehammer, Erdoğan
görüşmesi öncesinde, „NATO ile
AB arasındaki işbirliği, AB’nin
savunma ve güvenlik politikasının önemli bir parçasıdır.“ dedi.

Nehammer: „Tahıllar
Türkiye üzerinden
Ukrayna’dan alınması
önemli“
Nehammer NATO’ya katılmak
konusunda Avusturya’nın tarafsızlık tavrını yenileyerek üyelik
değil NATO’nun önemli güvenlik partneriyiz dedi. Avusturya
Başbakanı Nehammer, “ Türkiye
bir NATO Ülkesi olarak bölgede coğrafya ve stratejik olarak
öneminin farkında ve Rusya
-Ukrayna arasındaki en önemli ve ciddi İstanbul görüşmelerine aracılık yaptı bu görüşmelerin devam etmesi gereken tek
ülke Türkiyedir. Türkiye’nin bu
avantajını iyi kullanmamız ve
Ukrayna tahıllarını güvenli şekilde Türkiye’nin üzerinden dışa
çıkarmamız gerekir „dedi.
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Ali Çelik´den MA59 Müdürüne
„Altın Şeref Madalyası“
Viyana Ticaret Odası’nda
Gıda Ticareti, Viyana Bölge
Komitesi Başkanlığı’na geçtiğimiz Ticaret Odası seçimlerinde SWV( SPÖ) en fazla oy alarak
seçilen Ali Çelik, hak edenlere
takdirnamelerini törenle verdi!

© Foto: Harald Klemm

#deine
Stimme
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für Gerechtigkeit am Arbeitsplatz

VİYANA- Bir ilk yaşanıyor.
Viyana Ticaret Odası’nda Gıda
Ticareti, Viyana Bölge Komitesi
Başkanlığı’na geçtiğimiz Ticaret
Odası seçimlerinde SWV( SPÖ) en
fazla oy alarak seçilen Ali Çelik,
hak edenlere takdirnamelerini imzalayarak törenle verdi.
Viyana’nın tüm pazarlarından sorumlu MA 59 Belediye
Müdürlüğü’nün Başkanı Andreas
Kutheil’e takdirnamesini Ali Çelik
imzalayarak bir törenle verdi.
Kutheil, Ticaret Odası tarafından
verilen en yüksek ödül olan „Altın
Şeref Madalyası“ ile ödüllendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik
yaptığı konuşmada, diğer federal
eyaletlerin aksine Viyana pazarlarını salgın boyunca açık tutabilen pazar ofisinin özel başarısını
vurguladı. Salgın boyunca personel artışıyla birlikte önlemlere eksiksiz uyulduğuna dikkat çeken
Çelik, büyük bir özveriyle pazarın

bu zor koşullar altında bile mümkün olduğu kadar “normal” bir şekilde işlemeye devam ettiğini ifade etti.
Viyana Pazarlar Müdürlüğü resmi Facebook sayfasından müdürlerine verilen bu ödülden teşekkür etti.

Resimde sağdan sola Viyana
Ticaret Odası Gıda Ticareti
Başkanı Çelik Ali, takdirnameye layık görülen Viyana’nın tüm
pazarlarından sorumlu MA59
Direktörü Dr. Kutheil Andreas,
Viyana Ticaret Odası Gıda ticareti
yönetici memuru Dr. Puza Klaus.

Viyana’da mangal yasağı!

Viyana. Viyana şehir yönetimi,
yağışların azalması ve yüksek sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek
olası orman yangınlarını önlemek için harekete geçti. Viyana
genelinde başta mangal yasağı
olmak üzere ormanlık alanlara
birçok yasak getirildi.
Yetkililer, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren tüm halka açık
barbekü alanları ve noktalarında mangal yapılmasının yasak
olduğunu duyurdu. Ayrıca sigara içmek, açık ateş ve ışığın yanı
sıra ormanda ve tehlike altındaki
bölgede her türlü ateş yakmanın
da yasak olduğu özellikle belir-

tildi. Yüksek sıcaklık ve kuruluk
nedeniyle açık hava barbekülerinde ekstra dikkatli olunması
gerektiğine dikkat çeken yetkililer, ormanın tehlikeli alanı dışında olduğu sürece özel bahçelerde

mangal yapılmasına izin verildiğini de aktardı.
Yasakların, bir sonraki duyuruya kadar geçerli olduğu ve yalnızca uzun süreli sağanak yağışlarda kaldırılacağı açıklandı.

Sıkı denetimler yapılacağını bildiren Viyana şehir yönetimi, orman yangını çıkması durumunda derhal 122 itfaiye acil durum
numarasının aranması gerektiği
konusunda vatandaşları uyardı.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG/ILAN

Viyana Belediyesi, orman yangını riskinin artması nedeniyle, halka açık barbekü alanlarında mangal yapılmasını
yasakladı.

İşçi Odası, işyerinde daha fazla adalet
için ve sömürücülüğe karşı benim sesimdir.
Ve buna karşı güçlüdür.
AK. AT/DEINESTIMME
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İçişleri Bakanı Karner:
“Türkiye’ye ihtiyacımız var”
Ankara'daki Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile görüşen Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard
Karner, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

13
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„Çağımızın sorunu iklim değişikliği“
Viyana B elediye B aşkanı
Michael Ludwig, Viyana şehir
yönetiminin iklim sorununa
çözüm üreten yeni girişimlerini duyurdu.
VİYANA. Viyana Eyaleti ve
B e l e d iye B a ş ka n ı M i c h a e l
Ludwig (SPÖ), Viyana’nın 2040
yılına kadar Akıllı İklim Şehir
Stratejisi ile CO2 nötr bir şehir
olacağını ifade etti.
Ludwig iklim değişikliğinin çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğunun altını çizdiği
açıklamasında şunları ifade etti:
“İklim koruması, kaynakların
korunması ve sürdürülebilirlik bu nedenle yeni Akıllı İklim
Şehri Stratejisi ve Viyana İklim
Yol Haritası’nın merkezinde yer
alıyor. Bunlar, tüm alanlarda önlem ve hedefleri tanımlar. Hedef,
Viyana’nın 2040 yılına kadar CO2
nötr hale gelmesidir. Başarılı ve

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner Foto: Cem Özdel - Anadolu Ajansı

A

nkara/Viyana. Türkiye’nin
Rusya-Ukrayna savaşında iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlenmesi,
AB ülkeleri nezdinde önemini artırdı; Avusturyalı siyasetçilerin Ankara’ya art arda ziyaret gerçekleştirmesi dikkat
çekti. İçişleri Bakanı Gerhard
Karner, Türkiye’de mevkidaşı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirirken,
Dışişleri Bakanı Alexander
Schallenberg de Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
görüştü.
Öte yandan Avusturya’da sığınma başvuruları ve insan
kaçakçılarının sayısındaki artış, AB sınırları üzerindeki baskıyı artırdı. Dolayısıyla İçişleri
Bakanı Gerhard Karner ve
Dışişleri Bakanı Alexander
Schallenberg’in (her ikisi de ÖVP) pazartesi günü Türkiye’nin başkenti

Ankara’ya yaptığı ziyarette, yasadışı göçün ana konulardan
biri olması şaşırtıcı değildi.

İstanbul insan tacirlerinin merkezi oldu
İçişleri Bakanı Gerhard Karner,
Dışişleri Bakanı Alexander
Schallenberg ile Ankara’da
gerçekleştirdiği ortak iş gezisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karner, Türk makamlarıyla geri dönüşlerle ilgili
olarak iş birliğinin “genel olarak” sorunsuz ilerlediğini vurguladı. Karner ve Soylu arasında gerçekleşen görüşmede,
Türkiye-AB ilişkilerinin yanı
sıra, yasadışı göç, terörizmle mücadele ile Ukrayna’daki
gelişmeler başta olmak üzere
bölgesel gelişmeler ele alındı.
Ka r n e r, Tü r k m evk i d a ş ı
Süleyman Soylu ile görüşmelerinin ana konusunun yasa-

dışı göç ve insan kaçakçılığı ile
mücadele olduğunu kaydetti.
Karner, bu yıl yaklaşık 1.300
başvuru ile Türk vatandaşlarının, rot-weiß-rot iltica istatistiklerinde 5. sıraya yükseldiğine dikkat çekerek, “Yerel
makamlara göre, bu sayı
2021’de aynı dönemde sadece
220 idi. Küçük bir yüzde kaçan
Kürtlerle ilgili- ancak çoğunluğu ekonomik sebepli mülteciler” dedi.

“Türkiye’ye ihtiyacımız
var”
Gelecekte, yasadışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele söz konusu olduğunda, kriminal polis iş birliğinin „daha
da sağlam“ olması gerektiğini belirten Karner, özellikle
İstanbul’un, vicdansız insan
tacirlerinin ve AB’ye yasadışı seyahatlerin merkezi olarak

kabul edildiğinden dem vurdu.
Karner, yasadışı göç sayısında büyük ölçüde artış olduğunu ve ayrıca önemli ölçüde
daha fazla insan kaçakçısının
tutuklandığını ifade ederek,
“Bunu yapmaya devam edebilmemiz ve artışa karşı koyabilmemiz için güçlü bir ortak
olarak Türkiye’ye ihtiyacımız
var. Mültecilerin ana menşe
ülkelerinden ikisi olan İran
ve Pakistan’da iyi bağlantıları
var“ dedi.
Uluslararası alanda,
Erdoğan’ın eleştirel medyaya ve Türkiye’deki Kürt azınlığa yönelik baskıcı politikası kınandı, ancak Rusya’nın
Ukrayna’daki saldırganlık savaşının başlamasından bu yana Erdoğan, Türkiye’nin jeostratejik ağırlığı nedeniyle bir
kez daha iç politikada aranan
bir ortak olarak görülüyor.
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© Foto: wien.gv.at

sürdürülebilir uygulama için yeni teknolojileri, dijitalleştirme
olanaklarını ve modern altyapıyı – ayrıca kamu hizmetleri kapsamında- kullanıyoruz. Ancak

ilk bakışta küçük görünen projeler bile, şehri daha yeşil hale getirmede büyük rol oynuyor: Örneğin „Wiener Gusto“ ile
Viyana, kendi üretiminden orga-

nik ürünlere sahip tek büyük şehirdir. Önemli olan, AB’nin iklim
model şehri olabilmek için yaşamın ve toplumun tüm alanlarının katkısı ve etkileşimidir.”

Göçmen yok, okul kapatılıyor!
1.5 milyon Euro maliyet
Kararın mantıklı olmadığını dile
getiren ve maliyete dikkat çeken
FP Belediye Meclis Üyesi Kajetan
Glantschnig, „Daha gelişmiş ve
daha merkezi bir yeri kapatmak
için hiçbir neden yok” ifadeleriyle tepki verdi. Hesaplamalara
göre, Eberndorf öğrencilerinin
Kühnsdorf’a taşınması 1.5 milyon
Euro’ya mal olacak.
Eberndorf Belediye Meclisi’nde
(Kärnten) iki okuldan birinin
kapatılmasına karar verildi.
Ebeveynler öfkeli.
Ebendorf. Avusturya’nın güney
eyaleti Kärnten bölgesinde korkulan başa geliyor! Okullar dönem içinde, doğum olmamasıyla
devamlı azalan öğrenci nedeniyle kapatılıyor! Viyana’da birçok ilçede -özellikle başta onuncu , yirminci, ikinci, on beşinci, on altıncı

Viyana’da- ilkokul ve orta okullarda Almanca anadili olan öğrenci sayısının azlığından, göçmen
çocuklarının fazlalığı nedeniyle
„teneffüslerde çocuklar Almanca
konuşmuyor“ ve okul çağına gelmiş çocuklar sınıflara sığmıyor diye yıllardır şikâyet edilirken aşağıdaki haberin değeri yüksek!
Eberndorf Belediye Meclisi, perşembe günü tepki çeken bir oylama yaptı. Meclis üyeleri, öğrenci
yetersizliği nedeniyle, Eberndorf

ve Kühnsdorf’ta yer alan okullardan hangisinin kapatılacağına
karar vermek üzere toplandı. 80
öğrencili Eberndorf’un ya da 170
öğrencili Kühnsdorf’un kapatılması gerekip gerekmediği konusunda yapılan oylamada, mevcut
20 vekilden 17’si Kühnsdorf ’un
açık kalması yönünde oy kullandı. Eğitim Direktörü Isabella Penz,
„Bu konu yıllardır çok konuşuluyordu. Şimdi nihayet bir karar verilmeli“ dedi.

Tersi durumda ise on iki milyon
yatırım yapılması yeterli olacak.
Ayrıca pek çok veli, belediye meclisinin mantığını çözemediklerini dile getirerek karara itiraz
etti. İlk etapta maliyetin belirleyici olacağını söyleyen Okul
Topluluğu Derneği Başkanı Stefan
Visotschnig, “Mevcut alan büyüklüğü ve lokasyondaki ulaşım bağlantıları da belirleyici olacaktır”
dedi. Her durumda son sözü Okul
Topluluğu Derneği söyleyecek.
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Manner, müşterilerin gözünü
boyamaktan suçlu bulundu!
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Schallenberg: „Türkiye ile çok
yakın ilişki içinde değiliz“

Viyana’nın geleneksel şekerleme markası Manner, ürün poşetlerinde çok az ürün yanı şıra çok
fazla hava içerdiği gerekçesiyle suçlu bulundu.
© Bild: Manner/Bernhard Noll

V

iyana. Avusturya Tüketici Bilgilendirme Derneği
(VKI) tarafından Sosyal
İşler Bakanlığı adına Manner’a
açılan dava sonuçlandı. Viyana

Ticaret Mahkemesi (HG), VKI’nın
yasal görüşünü doğruladı ve
„Manner Mozart Mignon“ ürün
ambalajının yanıltıcı olduğuna
karar verdi.

Bu süreçte „Original Neapolitaner“, „Haselnuss Mignon“ ve
„Mozart Mignon“ ürünlerinin
ambalajları karşılaştırıldı. Üç
ürünün ambalajlarının aynı boyutta olduğu ve raflarda birbirine
yakın olarak sunulduğu, ancak
dolum miktarında farklılıklar
olduğu aktarıldı. Yapılan karşılaştırmada „Original Neapolitaner“ ve „Haselnuss Mignon“
ürün ambalajlarının 400 gram
olduğu, „Mozart Mignon“’un ise
100 gram daha az ürün içerdiği
ortaya çıktı. VKI’nın sorumlu
Avukatı Verena Grubner, „Mozart dilimlerinin doluluk oranı
yüzde 40’ın altında“ diye eleştirdi. HG Viyana, Josef Manner &
Comp. Kamu Şirketi’ni, „Mozart
Mignon Schnitten“ ürün ambalajında çok az içerik ve çok fazla
hava içerdiğinden suçlu buldu.

Aldatıcı ambalajlara
“teknik gereklilik”
savunması
VKI’ye göre, Viyana Ticaret
Mahkemesi Mozart gofretleri-

nin ambalajının açıkça yanıltıcı
olduğuna karar verdi. VKI temsilcileri, tüketicilerin “ Mozart
Mignon Schnitten“ ambalajının
sadece 300 gram olmasını beklemediklerini ve çok sayıda müşterinin dolum ağırlığını fark etmediğini vurguladı. “Ambalajın her
tarafında net dolum miktarının
belirtilmesi bile yanıltıcılığı engelleyemez” diyen VKI temsilcileri yaptıkları açıklamada, „Tüketiciler temelde aynı miktarın
aynı büyüklükteki paketlerde
olduğunu varsayabilirler“ ifadelerine yer verdi.
VKI’nın sorumlu Avukatı Verena
Grubner ise “Girişimciler aldatıcı
ambalajlarını teknik gereklilik
argümanıyla haklı çıkarmayı
severler. Duruşmalar sırasında Manner, Mozart ürününün
şişmemesi ve sabit kalabilmesi
için özel kenar sızdırmazlığının
gerekli olduğunu da savundu.
Fakat bu argümanı çürütmek kolaydı, çünkü sonuçta Manner’ın
‚Fındıklı Mignon Gofretleri‘ de
400 gram ile doldurulabilir“
açıklamasını yaptı.

Soldan sağa; Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Foto: Cem Özdel - Anadolu Ajansı
Avusturya Dışişleri Bakanı
Alexander Schallenberg, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. Schallenberg’in
“Türkiye ile sadece normalleşme sürecindeyiz, yakınlaşma
ve kucaklaşma modunda değiliz” demeci dikkat çekti.
Ankara/Viyana. Avusturya ile
Türkiye arasında son yıllarda oldukça gergin ilerleyen ikili ilişkilerin ardından başlayan normalleşme süreci ilgiyle takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan döneminde demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılması, onun
Avusturya’daki Türk diasporası üzerindeki etkisi ve AB’ye göçmenlerle şantaj yapma girişimleri olduğu iddiaları, Türkiye
ile Avusturya arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirmiş, Avusturyalı liderler her fır-

satta Erdoğan’ın politikasını ve
Türkiye’nin hukuksuz işleyişini
eleştirmişti.
A n c a k ş i m d i , R u s y a’ n ı n
Ukrayna’daki saldırganlık savaşının başlamasından bu yana
Erdoğan, Türkiye’nin jeostratejik
ağırlığı nedeniyle bir kez daha iç
politikada aranan bir ortak olarak
görülüyor. Yine de Schallenberg,
“Yakın ilişki yok, normalleşme
sürecindeyiz” diye uyarıyor.
Türkiye ile ilişkiler çok
boyutlu
K i m i çev re l e rd e n yay ı l a n ,
Avusturya’nın Türkiye ile bir “yakınlaşma” sürecine girdiğine dair
söylemlere, pazartesi günü gazetecilerle yaptığı konuşmada cevap veren bakan, „Türkiye ile bir
yakınlaşıp kucaklaşma modunda
değiliz. İlişkileri normalleştirmeye doğru ilerliyoruz.“ dedi.

Bu söylemlere karşılık, Türkiye
ile ilişkilerin hiçbir zaman tek boyutlu olmadığını belirten Dışişleri
Bakanı, „Her zaman ışık ve gölge
olmuştur“ ifadelerini kullandı.
“Tahıl ticareti” konusunda
Türkiye’den yardım talebi
Ankara’ya gerçekleştirdiği “göç
ve jeopolitik bir oyuncu olarak
Türkiye” ile ilgili ziyaretine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan
Dışişleri Bakanı Schallenberg,
mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile
gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, „Ukrayna’dan tahıl ve tohum ihracatının mümkün olan
en kısa sürede yeniden başlatılmasını sağlamak için tüm uluslararası çabaları destekliyoruz“
dedi.
Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna
arasında bir “arabulucu” olarak kalmasını sağlamanın önemini vurgulayan bakan, NATO

üyesi Türkiye’nin her iki devletle de iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, bu sayede Rusya
ile Ukrayna’nın çıkarları arasında bir denge bulmayı hedeflediklerini aktardı.
„Putin kıtlığı silah olarak
kullanıyor”
Tahıl ticaretinin engellenmesini “silah olarak kıtlığın kullanılması” olarak nitelendiren
Schallenberg, “Putin inanılmaz bir sinizmle, kıtlığı silah
olarak kullanarak savaşıyor.
Ukrayna’dan ihracatı mümkün
olan en kısa sürede yeniden başlatmak için tüm uluslararası çabaları destekliyoruz“ dedi.
B u n e d e n l e , Tü r k i y e ’ n i n
Rusya’nın Karadeniz üzerinden
tahıl ihraç etmesine izin vermeye
yönelik arabuluculuk çabaları,
Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu
ile yapılan görüşmelerin ana konularından biri oldu.
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Türk taksicileri darp eden Ukraynalılar
çete üyesi çıktı!
Viyana’da iki Türk taksiciye saldıran ve bir tanesini yoğun bakımlık eden dört Ukraynalı ile
ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

V

iyana. Viyana’da dünyaca ünlü Hotel Bristol’un
önünde, 25 Mayıs tarihinde dört Ukraynalının iki taksiciye saldırıp, içlerinden birini yoğun bakımlık hale getirmesi ilk
etapta büyük tepki çekmiş, gündem olmuştu. Ancak daha sonra
taksicilerin copla saldırdığı öne
sürülerek “taksiciler tahrik etti”
denilmiş, işin sonunda taksiciler
suçlu ilan edilmişti. Şimdi dört
Ukraynalı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Dnipro Belediye Başkanı tarafından FPÖ lideri
Dominik Nepp’e gönderilen mektupta, şüphelilerin bir suç çetesinin üyesi olduğu öne sürüldü.

Çete, dolandırıcılık ve
gaspla suçlanıyor
Ukrayna’nın Dnipro kentinin Belediye Başkanı Boris Filatov’un
gönderdiği mektuba göre, dört
Ukraynalı „çağrı merkezleri“ yoluyla dolandırıcılık ve gasp yapıyor. Filatow, Viyana’daki FPÖ

lideri Dominik Nepp’e yazdığı
mektupta yurttaşlarının davranışlarını „kabul edilemez“ olarak nitelendirdi ve bu konuda,
suçun tam olarak açıklığa kavuşturulması adına kampanya yürüttüğü için Nepp’e teşekkür etti.
Filatov söz konusu mektupta,

almak“ için yardım talebinde
bulundu.

Nepp: „Tutuklayın ve
sınır dışı edin“
Viyanalı FPÖ lideri Dominik
Nepp, bu mafya benzeri yapılarla bir an önce mücadele edil-

Screenshot: FPÖ Wien
„Rusya’nın Ukrayna’yı kapsamlı
bir şekilde işgal ettiği bir zamanda, Ukrayna vatandaşlarının
silahlı saldırganlığı püskürtmeye yardım etmesi gerektiğine
inanıyoruz“ dedi. Mektubunda
ayrıca Nepp’ten „ayaklanmalara
karışan Ukrayna vatandaşlarını
adalete teslim etmek ve onları Ukrayna’ya sınır dışı etmek
adına olası ve uygun önlemleri

mesi gerektiğine dikkat çekerek,
„Mülteci dalgası sırasında sadece kadın ve çocukların değil,
aynı zamanda ciddi suçlu Ukraynalı erkeklerin de Avusturya’ya
gelip burada entrikalarına devam ettiği görüşündeyim. Gerçekliği doğrulanırsa, yetkilileri
göreve çağırıyorum” dedi.
Yeni Vatan Gazetesi son habe-

rinde,“ Utanç verici“ başlıklı
haberinde savcılık haberini duyurmuştu

Sushyn M. için
tutuklama emri
Viyana Savcılığı Sushyn M. adlı
BMWX5 X401 marka Ukrayna
AEOO12 plakalı arabının içinden çıkan ve saldıran kişi için tutuklama emri çıkarmış. Her yerde aranan Sushyn M. yurtdışına
kaçtığı tahmin ediliyor. Niye bu
kişi hakkında derhal tutuklama
kararı çıkarılmadığını kamuoyu merak ediyor. Viyana’da
Hotel Bristol oteli önünde estirdikleri terörden sonra bu araba
Viyana’da fırıl fırıl gezdikleri
birçok görgü tanığı tarafından
konuşulan bu kişileri başta kim
korudu? Kırmızı Bülten ile aranması gereken bu kişi nerede?
Grand Otel’de kaldığı için kimlik bilgileri ulaşılan bu kişinin
yanında diğer üç kişinin kimliği
yok.
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Anaokulunda cinsel istismar skandalında
rapor çıktı: Kabuslar, alt ıslatmalar…
Viyana-Penzing'deki bir belediye anaokulunda iddia edilen istismar vakalarına ilişkin
rapor, başarısızlığın resmini çiziyor!
© Bild: Klemens Groh

Viyana. Penzing’deki bir belediye anaokulunda bu yıl ortaya çıkan şüpheli cinsel istismar vakasında, on iki ebeveynin 2020’den
beri çocuklarında anormallikler bildirdiği ortaya çıktı. Çocuk
ve Gençlik Avukatı (KJA), perşembe günü Belediye Başkan
Yardımcısı ve Anaokullarından
Sorumlu Christoph Wiederkehr
(NEOS) ile birlikte felaket bir tablo çizen denetim raporundan
bahsetti. Süreçlerin kontrolü sırasında yüzü aşkın telefon görüşmesi, 150’ye yakın e-posta ve
35’e yakın aileyle yapılan birkaç
kişisel görüşmeden gelen bilgiler
işlendi. Ayrıca, MA 10’un hüküm
ve koşulları, yönergeleri ve yanı
sıra mevcut yasal çocuk koruma
yükümlülükleri de analiz edildi.
Avukat Nik Nafs etkilenen birçok
ebeveynin uzun süredir bildiği ve
tekrar tekrar dikkat çektiği şeyleri doğruladı.

Kabuslar, alt ıslatmalar,
okuldan uzaklaşma
Waidhausenstraße’deki (14. bölge) belediye anaokulunda çocuklar ve öğretmenler arasında bir
korku atmosferi vardı. 2020 yazının başlarında, ebeveynler ço-

cuklarının anaokulunda “cinsel
oyunlar” hakkında konuştuğunu bildirdi. Aynı anda başka bir
aile de anaokulu yönetimiyle temasa geçti ve çocuklarının sık sık
uyandığını, „kalçalarına uzanıp
‚hayır‘ diye bağırdığını“ bildirdi.
Genital bölgede kızarıklık ve ağrı, kabuslar ve yatak ıslatma da
defalarca dile getirildi. Yine de
uzun bir süre hiçbir şey yapılmadı, ebeveynler aylarca ertelendi,
engellendi.
Rapor hakkında konuşan Avukat
Nik Nafs da anormalliklerin kabuslar ve ani yatak ıslatma ile
anaokuluna gitmeyi kalıcı olarak reddetmeye ve anaokulundaki tuvalet ve çamaşır odası korkusuna kadar uzandığını açıkladı.

„Otoriter yönetim tarzı,
üstlerden korkma“
Anaokulu yönetimi ve çalışanlar
arasında Mart 2021’e kadar görüşmeler olmadı. Aynı ay, şüpheli eğitimci transfer edildi.
Anaokulundan toplam on iki
ebeveyn rapor için KJA’ya güvendi. “Neden tüm alarm zilleri
üstler ve iş arkadaşları arasında

çalmadı?” sorusuna cevap arayan KJA araştırmalarında şu sonuca vardı: “Anketler sırasında,
en azından organizasyonun bazı bölümlerinde sorunlu bir kurum kültürünün hüküm sürdüğü
resim akla geldi. Bu resim, hata
kültürü, otoriter liderlik tarzları, üstlerden korkma, sorumluluk alma isteksizliği, eğitim ortaklarıyla (özellikle ebeveynler)
iletişim kurmakta isteksizlik, katılım anlayışı eksikliği ve organizasyon içinde bilgi paylaşımı eksikliğini içeriyor.”
Rapor, anaokulundaki sorunlu
kurum kültürünü ve bunun da
ötesinde MA 10’daki yapısal sorunlu alanlar ve eyalet ve federal
düzeydeki yasal boşlukları ortaya çıkardı. Otoriter yönetim tarzı,
üstlerden korku ve daha fazlası…
Anaokulunda iddia edilen istismar vakalarına ilişkin rapor, adeta başarısızlığın resmini çizdi!

„Tatmin edici bir kriz
yönetimi yok“
Şirketin kendi yönergelerinde belirtildiği gibi dış uzmanların kullanımının da uygun bir biçimde
gerçekleşmediğine dikkat çeken

KJA, „tatmin edici bir kriz yönetimi olmadığını“ doğruladı.
„Bu rapor, bu yıl uygulayacağımız acil önlemler paketinin temelidir. Yasal değişiklikleri de
inceleyeceğiz” diyen Eğitim
Kent Konseyi Üyesi Christoph
Wiederkehr, „çocukların korunması için büyük bir eylem planı“ hazırladıklarını duyurdu.
Wiederkehr, Çocuk ve Gençlik
Ombudsmanının gözetiminde
hazırlanan raporun „ebeveynlerle iletişimin yeterince erken
olmadığını“ gösterdiğini söyledi. Araştırma boyunca çocuk
koruma tesislerinin çok karmaşık olduğu sonucuna varıldığını
belirten Wiederkehr, “Test raporu, şehirde esas olarak aşağıdaki noktaları içeren „büyük çocuk
koruma eylem planı“ için başlangıç n
 oktasıdır” dedi.
Wiederkehr’in üzerinde çalışmalara başlandığını duyurduğu
„Büyük çocuk koruma eylem planı“ ise şu şekilde işleyecek:
• Ebeveynler ve çalışanlar için
irtibat noktası olarak MA10’daki
Ombudsman: Raporlara anında
tepki verebilmek için MA 10’daki
yeni çocuk koruma görevlileriyle
yakın bağlantı.
• Çalışanlar için raporlama aracı: Raporların, gözlemlerin, olayların vb. raporlanmasını sağlar.
MA 10 veya harici kuruluşlar tarafından işleme – konuya bağlı olarak.
• Katılım, çocuk hakları ve çocuk koruma konularında zorunlu
eğitim olacak
• Çocuk korumanın yasal olarak
güçlendirilmesi
Cinsel istismarla suçlanan eğitimcinin suçluluğu veya suçsuzluğu konusunda açıklama yapmayan Wiederkehr, “Politikacı
olarak yanıtlayacağım bir soru
değil. Masumiyet karinesi geçerli, savcılık soruşturması sürüyor”
dedi.
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A1 otobanında 46 mülteci yakalandı!
Aşağı Avusturya batı otobanında (A1) yakalanan 46 kaçak erkek mültecinin sığınma başvuruları yapıldı.

Karner: “Durum gerçekten
dramatik”
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İçişleri Bakanlığı’nın ayın başında açıkladığı gibi, son beş ayda
Avusturya’da 21.000 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu,
2021’deki aynı döneme kıyasla iki
katından fazla.

Geçtiğimiz günlerde “Durum
gerçekten dramatik” ifadelerini kullanan Avusturya İçişleri
Bakanı Gerhard Karner (ÖVP),
yasadışı göçe karşı önlem almak için Avrupa Birliği’nin eski-

sinden daha katı önlemler alması gerektiğini söylemişti. Şimdi
Avusturya’da da mültecilerin
Ruanda’ya gönderilmesini içeren, Büyük Britanya örneğine dayanan bir modelin düşünüldüğü
iddia ediliyor.

Viyana’da parkta tecavüz! Polis faili arıyor!

23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Salgında ilaç bağımlılığı arttı
Avusturya'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık
150.000 kişinin ilaç bağımlısı
olduğu açıklandı. Korona krizinin durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

VİYANA. Aşağı Avusturya Eyaleti
Polis Departmanı, ihbar üzerine
A1 otobanında 46 erkek mülteci
yakalandığını açıkladı.
Polisten edinilen bilgiye göre, salı günü akşam saat 21:30 sularında Böheimkirchen yakınlarında
sol şeritte yürüyen koyu renk giyinmiş insanları gören sürücülerin ihbarı üzerine güvenlik güçleri anında olay yerine intikal
etti. Polis Sözcüsü Stefan Loidl’e
göre Hindistan, Bangladeş ve
Pakistan’dan geldikleri tespit
edilen kaçak mülteciler, terk
edilmiş bir dinlenme tesisi olan
Pyhra bölgesinde bulundu. NÖ
Polis Departmanı, 46 mültecinin
sığınma başvurularının yapıldığını doğruladı.
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VİYANA. Avusturya’da korkutan rakamlar! Anton Proksch
Enstitüsü tarafından internette
1000 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen güncel bir araştırmaya göre, Avusturya’da tahmini
150.000 kişi ilaca bağımlı. Öte
yandan uzmanlar, bildirilmeyen
vakaların çok daha yüksek olduğunu, neredeyse iki katı olarak belirlendiğini de açıkladı.
Anton Proksch Enstitüsü Tıbbi
Direktörü Wolfgang Preinsperger,
„Bu bağlamda kesin bilgi vermek
zor, çünkü ilaç bağımlılığı başka
hiçbir bağımlılıkta olmadığı kadar gizlice gerçekleşiyor ve etkilenenler çok uzun bir süre sosyal
olarak göze çarpmıyor“ dedi.

Salgın, tetikleyici oldu! Ağrı
kesici kullanımı da arttı!
“Günlük doping” için ilaç kullanımında korona salgınının bir
tetikleyici olarak görüldüğüne
dikkat çeken uzmanlar, ankete
katılan tüm katılımcıların neredeyse üçte birinin, salgın nedeniyle psikolojik olarak „stresli
hissettiğini“ bildirdiğini kaydetti. Katılımcıların yüzde 19’u ayrıca fiziksel rahatsızlıklardan
bahsetti ve yüzde 20’den fazlası salgın sırasında finansal zorluklar yaşadığını söyledi. Çarpıcı
bir şekilde kadınların erkeklere oranla daha yüksek psikolojik yük bildirdiğini belirten
Preinsperger, „Psikolojik olarak
stresli hissettiklerini ifade eden
insan grubuna bakarsanız, bu,
ağrı kesici kullanımında önemli ölçüde daha fazla artış olduğunu gösteriyor” açıklamasında
bulundu.

Genel olarak, ankete katılanların yüzde 40’ından fazlası geçen
yıl ağrı kesici aldıklarını söyledi.
Ayrıca ankete göre, göçmen geç-

mişine sahip kişilerin, günlük
yaşamla başa çıkmak için iki kat
daha sık ilaç kullandığı da ortaya çıktı.

nı yaklaşık 6 km² olan yaklaşık 46 mezarlıktan sorumlu olan
Friedhöfe Wien GmbH yetkilileri,
fiyat artışlarını iklim koruma planına bağladı. Kapaklı mezarların
fiyatlarını da artırdıklarını belirten yetkililer, bu şekilde “toprak
sızdırmazlığına karşı katkı” yapılabildiğine dikkat çekti. Yetkililer,
“İnsanlar yeşil mezarlıklar istiyor.

Bu nedenle fiyatlar bilinçli olarak artırılmıştır. Yeşil alanlarımızı korumak, şehrimizin ikliminde önemli bir rol oynuyor. Beton
yollar gibi kapalı alanları sökmek
ve böylece toprak sızdırmazlığını
akla gelebilecek her şekilde engellemek için çok fazla zaman ve
kaynak harcıyoruz“ şeklinde bir
açıklama yaptı.

Mezarlık fiyatları iki katına çıktı!

© Bild: Polizei

© Foto: Jöchl Martin

Viyana’da parkta 27 yaşındaki bir kıza tecavüz eden adam
aranıyor! Polis, vatandaştan
yardım talep etti!

VİYANA. Fotoğraftaki adamın, 15
Haziran 2022 akşam saatlerinde
Gustav-Jäger-Park bölgesinde, alkol ve uyuşturucu ile sersemlettiği 27 yaşındaki bir kıza birkaç kez

cinsel istismarda bulunup tecavüz ettiğinden şüpheleniliyor.
Güvenlik kamerasından edinilen
fotoğrafı yayan polis, şüpheliyi

olay öncesinde veya sonrasında
görenlerin derhal Viyana Eyaleti
Kriminal Ofisi Batı Şubesi’ne 0131310-25300 numaralı telefondan
ulaşmalarını talep ediyor.

Viyana mezarlıklarında
iki katı zam şoku! Ölümle
bile zamlardan kurtuluş
yok!
VİYANA- Viyana’da mezar yerlerine gelen zam tepki çekti.
Südwestfriedhof’taki aile mezarını genişletmek isteyen 69 yaşında-

ki emekli Gabriele F., iki kat daha
yüksek bir faturayla karşı karşıya
kaldı. Krone Gazetesi’nde yer alan
habere göre, 80 yılı aşkın bir süredir F ailesinin son dinlenme yeri olan Meidling’deki aile mezarı
için Gabriele F.’ye, 1.457 avroluk
bir fatura kesildi.
Viyana genelinde toplam ala-
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Rezaletin resmi: Bodrum’da
tarih mahvediliyor

Avusturya’da vuku bulan sosyal
dolandırıcılık vakası pes dedirtti! Dört yıl boyunca ihtiyaç
sahibi bir mülteci olarak devletten yardım alan 35 yaşındaki Suriyeli, şu anda uyuşturucu
kaçakçılığından hapiste!

VİYANA. Avusturya hükümeti,
her yıl binlerce sosyal dolandırıcılık vakasıyla mücadele ediyor.
Şimdi de 35 yaşındaki Suriyelinin
haksız ve usulsüz bir şekilde aldığı yardımlar gündemde!
Dört yıl boyunca ihtiyaç sahibi
bir mülteci gibi davranarak “rotweiß-rot” sosyal yardım alan
Suriyelinin, 120 bin avroluk bir
arsaya sahip olduğu ve kazançlı
bir zeytinlikten yaklaşık 25 bin
avroluk gelir elde ettiği ortaya
çıktı. İçişleri Bakanlığı, zanlının
şu anda uyuşturucu kaçakçılığından hapiste olduğunu açıkladı.
35 yaşındaki adamın, Türk vatandaşları için iki kez 100 gram
kokain temin ettiği ve on gramını
kendi kullanımı için ayırdığı iddia ediliyor.

muş oda içinde 6 lahit bulunan
mezar odası. Gömü kemikleri
ve hediyeleri olarak sunulan seramik amphora ve seramik parçalarına da rastlanmış. Kültür
Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün özel izni ile Bodrum Sualtı Teknoloji
Müzesi Müdürlüğü tarafından
kazısı yapılmış. Bütün bu anlatılanlar bir marketin içinde köşede
bir yerde duruyor. Ne olduğunu
önce anlamadım, sonra önündeki tabelayı okudum ve şok oldum. Tam bir rezalet. Buna nasıl
izin verdiler? Anlayamadım.”

mında şu sözlere yer verdi:
„Gözlerime inanamadım. Şaka
gibi ama gerçek! Bodrum kent
merkezi girişindeki yol üzerinde CarrefourSA mağazası içinde köşede; MÖ 3. ve MS 2. yılları arasında kullanılmış tam 2300
yıllık tarihi olan kayaya oyul-

Market içindeki tarihi yapının fotoğraflarını paylaşan Güdü, tabelada yazan “Antik çağa ait bir
yapı ile günümüz modern yapısının buluştuğu bir noktadadır.
Ülkemizde bu tür koruma ile sergilenmenin Nadir örneklerinden
biridir” ifadelerine de çok sert
tepki göstererek “Bu nasıl koruma, siz ne söylersiniz?“ dedi.
Güdü, yetkililere tarihi kıyımın
derhal durdurulması çağrısında
bulundu.

Market içerisinde bir köşede
yer alan 2300 yıllık Antik Mezar
Odası içinde 6 lahit bulunuyor. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
özel izni ile Bodrum Sualtı
Teknoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından kazısı yapılan tarihi
mağarada, gömü kemikleri ve
hediye olarak sunulan seramik
amphora ve seramik parçalarına
da rastlandığı biliniyor.

“Şaka gibi ama gerçek!”
Sosyal medyasından tarihi kı-

Geçen yıl 4346 şüpheli
yakalandı

© Bilder: Osman Güdü
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B

yıma isyan eden ve “Buna nasıl
izin verdiler?” sözleriyle sorumlulara seslenen Güdü, 2300 yıllık
tarihi bir yapının, market içinde
heba edilmesine tepki gösterdi.
Durumun vahametini “Şaka gibi ama gerçek!” sözleriyle ortaya
koyan Güdü, fotoğraflı paylaşı-
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Uyuşturucu kaçakçısı göçmenden sosyal vurgun!

Bodrum'da 2300 yıllık tarihi mağaranın hali, KRT TV’de ‘Kent ve Yaşam’ programını
hazırlayıp sunan Mimar Osman Güdü tarafından kamuoyuna deşifre edildi!

odrum. Çok sayıda gazetede yazıları bulunan ve TV
kanallarına konuk olan
Mimar Osman Güdü, Bodrum ziyaretinde gördüğü rezaleti Sosyal
Medya hesabından paylaşarak
deşifre etti. Güdü’nün paylaşımına konu olan süpermarketin içinde M.Ö 3. yılda yapılmış Antik
Mezar Odası bulunuyor, alışveriş yapanlar bir yandan da market içerisindeki mezar odasını geziyor.

Temmuz 2022 – SAYI 248

© Bild: APA/HANS PUNZ

35 yaşındaki zanlı, Sosyal Dolandırıcılık Görev Gücü (Solbe) ve
polis tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda bulundu.
Sadece geçen yıl, müfettişlerin

4.346 şüpheliyi yakaladığını ve
bu oranın 2020’den neredeyse
yüzde 14 daha fazla olduğunu
açıklayan İçişleri Bakanı Gerhard
Karner, “Nüfus arasındaki daya-

nışma, sömürüldüğünde kırılgan
hale gelir. Bu nedenle, müfettişler sosyal yardım sahtekarlıklarına karşı kararlılıkla mücadele
etmeye devam edecektir” dedi.
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Bankacı, 90 yaşındaki müşterisini soydu
Viyana’da 30 yıldır bankacılık
yapan eski bir banka çalışanı,
90 yaşındaki müşterisinden
yaklaşık 200.000 avro çaldığını “çok utanıyorum” diyerek
itiraf etti. Yaşlı kadınsa bankacısına o kadar güveniyordu ki,
bu süreçte 206.344 Euro’sunun
eksik olduğunu bile fark etmedi.
V İ YA N A . V i y a n a B ö l g e
Mahkemesi’ne itirafta bulunan 50
yaşındaki eski bankacı, boşanmanın ardından Almanya’da yaşayan ebeveynlerinin evinin tadilatı için çok para harcadığını ve bir
süre sonra borç batağına düştüğünü aktardı. 30 yıldan fazla bir süredir bankacılık işinde olduğunu
belirten sanık, en son, özel müşteri işinde bir enstitüde çalıştığını,
menkul kıymet hesaplarını yönettiğini ve bu sıfatla, Nisan-Kasım
2021 arasında, 90 yaşındaki zengin bir kişinin hesabından, onun
bilgisi dışında satışlar yaptığını ve
gelirleri hesabına yönlendirdiğini itiraf etti. Eski bankacı, “Bunun

23
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“Kibar hırsız”dan
dükkan sahibine
“Alles Gute”

Mart ayında hırsızlık amacıyla bir “Trafik”
dükkanına giren 28 yaşındaki gencin davası
sonuçlandı. Avusturya'nın muhtemelen en kibar
soyguncusu olarak anılan genç, iki yıl hapis
cezasına çarptırıldı.

© Bild: Wodicka

mutlak bir delilik olduğunun tamamen farkındayım. Bundan çok
utanıyorum“ dedi.
Lüks bir hayat sürmedi

S a n ı k Av u k a t ı N o r m a n n
Hofstätter, banka çalışanının kumar bağımlısı olmadığını ve lüks
bir yaşam sürmediğini vurguladı.
Ancak, adamın ailesinin evinin
çok büyük meblağlar yuttuğunu

© Bild: Klemens Groh

belirten avukat, „Büyük ve tadilata ihtiyacı var ve de onarımlar çok
pahalı“ diye ekledi.
Eski bankacı, yargıçlardan oluşan
bir kurul tarafından sekiz ay şartlı
hapis cezasına çarptırıldı.

mermi kovanı ele geçirdi, ancak
tetikçi kaçmayı başardı. Görgü
tanıklarının polise verdiği ifadeye göre fail yalnız değildi. Viyana
Eyalet Kriminal Dairesi’nin soruşturmayı devraldığını bildiren Polis Sözcüsü Barbara Gass,
„Yabancının orada durup adamı
vurduğu söyleniyor. Görgü tanıkları birkaç failin kaçtığını söyledi“ dedi.
Polis, olayla ilgili bilgi
topluyor

VİYANA. Rudolfs Hügel Park’ta

© Bild: ORF/Hackenbuchner

© Bild: Trimmel Sascha

Türklerin arapsaçına dönen
bıçaklı kavgasında, Salzburg
Bölge Mahkemesi’nde görülen
duruşmadan nihai karar çıktı!
Jüri, “cinayete teşebbüs” dedi,
41 yaşındaki sanık 11 yıl hapis
cezasına çaptırıldı.

Viyana’da Çeçen savaşlarında kurşun yağdı!

Viyana-Favoriten'de cinayet
girişimi! 26 yaşındaki Çeçen,
Favoriten’de halka açık bir
parkta, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Salzburg´da Türkiye
göçmenlerinin
kavgası: 11 yıl
kesin hapis

cinayet girişimi çevre sakinlerini
korkuttu! 26 yaşındaki bir Çeçen
pazartesi akşamı halka açık parkta saldırıya uğradı. Birkaç el silah
sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Çeçen asıllı genci uyluk, kol
ve kalçasından vurulmuş halde

buldu. Polis, yaralı halde hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Fail yalnız değildi!
Olay mahallinde büyük ölçekli bir arama yapan polis, birkaç

Fail ile mağdur arasındaki ilişkinin ne olduğu ve saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis
soruşturmayı genişlettiğini duyurdu. Yetkililer, olayla ilgili herhangi bir bilgi verebilecek görgü
tanıklarının 01/313 10 – 338 00
numaralı telefon üzerinden LKA
Viyana ile irtibata geçmelerini talep etti.

BÜRMOOS. Salzburg Bölge
Mahkemesi’nde perşembe günü
görülen duruşmada, savcılık cinayete teşebbüs suçlamasında
bulunurken, 41 yaşındaki sanık
olayda „meşru müdafaa“ bulunduğunu iddia etmişti.
WR. NEUSTADT- Uyuşturucu
bağımlısı olduğu için tüm parasını ve sosyal hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç, 7
Mart 2022’de kırık plastik mermi tabancasıyla bir “Traifk”
dükkanına girdi, ardından
dükkan sahibinden kibarca
özür diledi ve dükkanın hırsızlığa karşı sigortalı olup olmadığını sordu. Soygun sonrası
dükkan sahibine iyi dileklerini sunan (Alles Gute) 28 yaşındaki genç, daha sonra çaldığı

birkaç yüz avroyla bisikletine
binerek kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntüleri
sayesinde Mart sonunda yakalanan “kibar hırsız”, dün Wr.
Neustadt’ta görülen soygun
davasında „Bayiye borcum
vardı, AMS parası bloke edildi
ve çok çaresiz bir haldeydim“
diyerek tekrar özür diledi.
Avukat Timo Gerersdorfer tarafından temsil edilen sanık iki
yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karar henüz kesinleşmedi.

Savcılığın iddianamesine göre,
12 Mart 2021’de Bürmoos’ta bir
otoparkta gerçekleşen olayda,
sanık ilk olarak, bir vatandaşla
(20) şiddetli bir çatışma yaşadı.
41 yaşındaki Türk aile babası
daha önce de kurbanın kuzenine
biber gazı ve 64 santimlik tahta
kılıçla saldırdı. Yine aynı gün,
saatler sonra sanık, merdiven
boşluğunda 20 yaşındaki genci
bıçakla yaraladı.
Savcı Sandra Wimmer, tüm delillerin ve tanıkların sanığa işaret
ettiğine vurgu yaptığı iddiana-

mesinde, hayati tehlike arz eden
bir yaralanma olduğuna kanaat
getirerek, sanığın “cinayete teşebbüsten” yargılanmasını talep
etti.
İddiaları yalanladı ama jüriyi
ikna edemedi
Ancak sanık ve avukatı, tüm iddiaları reddederek karşı tarafı
suçladı. Sanık, kurbanın ailesi
ve akrabaları tarafından takip
edildiğini, dükkanının zarara
uğratıldığını, darp edildiğini
ve aile üyelerinden korktuğunu
iddia etti. Ancak sanık, olay gününe dair iddialarında yargılanmasına neden olan söz konusu
“bıçaktan” hiç söz etmedi. Sanık
avukatı da davada çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, karşı
tarafın aile üyeleri ile sanık arasındaki kavgaları aktardı.
Cuma günü görülen duruşma
sonucunda jüri de savcı ile aynı
karara vardı. Sanık, “cinayete
teşebbüs” suçlamasıyla on bir
yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte
yandan iki taraftan da temyize
ilişkin bir açıklama gelmedi.
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Viyanalıların yarısı çalışmıyor!
Ya çok zenginler ya da sosyal yardıma bağlı!
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AB’yi vuran kriz İsviçre’yi vurmadı: İsviçre
Frangı güçleniyor, uzmanlar ne diyor?

İsviçre, yaptığı ekonomik hamlelerle krizi hafif atlatırken,
Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı krizin etkileri AB’de daha güçlü hissediliyor.

BERN. Ukrayna’daki savaşın etkileri – özellikle Rusya’ya yönelik
yaptırımların etkileri – AB’de çok
daha güçlü hissediliyor. İsviçre
ise yaptığı ekonomik atılımlarla bu krizden daha az yara alarak çıkacağa benziyor. AB’de benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar
İsviçre’dekinden çok daha fazla;
örneğin batı komşularımızda enflasyon sadece %2,9 iken, İstatistik
Avusturya’nın hızlı tahminine göre, Avusturya’da enflasyon oranının haziran ayında yüzde 8,7 olması bekleniyor.
Euro’daki düşüş de henüz bitmedi. Döviz uzmanı Thomas Flury,
„Blick“te yaptığı açıklamada,
„Yılın ikinci yarısında parite etrafında bir sallanma ve ardından
paritenin altında bir kayma bekliyoruz“ dedi. Geçtiğimiz günler-

de İsviçre Frangı pariteyi kırdı ve
birden fazla Euro değerine denk
geldi.
İsviçre, Avusturya’dan daha iyi
ne yapıyor?
Rusya’ya yönelik yaptırımların da Euro üzerinde büyük etkisi var. Uzman, frangın gücünü
İsviçre Ulusal Bankası’nın (SNB)
enflasyonla mücadele için attığı
cesur adımlara bağlıyor. Avrupa

Merkez Bankası (EZB) ise tereddütlü davranıyor. Flury, „Ayrıca,
Ukrayna’daki savaşın etkileri burada AB’de İsviçre’den daha fazla
hissediliyor“ diyor.
“Euro krizi geri döndü!”
Uzmanlara göre, her durumda,
Euro bölgesindeki para birimi çok
fazla baskı altında. Bu aynı zamanda ünlü ekonomist Clemens
Fuest tarafından da dile getiriliyor

ve açıkça şöyle diyor: „Euro krizi
geri döndü!“
E ZB’nin krize yanıtı ise
eXXpress’in bildirdiğine göre, kilit faiz oranının muhtemelen sadece yüzde 0,25 oranında artması.
Aynı zamanda, EZB para akışı politikasını küçültmek istiyor. EZB,
şimdiye kadar, Euro bölgesinde
devlet tahvilleri satın alarak ulusal ekonomilere para verdi ve böylece birçok üye ülkenin tek başına
en büyük alacaklısı haline geldi.

Avusturyalı turiste köpekbalığı saldırdı!
Statistik Austria’nın ortaya koyduğu veriler, her iki
Viyanalıdan birinin çalışmadığını gösteriyor. Peki nasıl geçiniyorlar?
VİYANA. Viyana Belediyesi 2021
Yıllığı, başkentte 842.983 çalışan
ve 107.979 serbest meslek sahibi
bulunduğunu gösteriyor. Bu verilere göre, her iki Viyanalıdan biri maaşlı bir işe sahip değil, çoğu ebeveyn veya akrabalarından,
devletten (sosyal transferler) yaşıyor ya da o kadar zenginler ki
bir işe ihtiyaçları yok.
Statistik Austria’nın 2019 için ortaya koyduğu verilere (daha yeni veriler mevcut değil) göre, 1.9

milyon nüfuslu Viyana’da yaklaşık 887.000 kişi istihdam ediliyordu. Viyana Belediyesi 2021 Yıllığı
ise 842.983 çalışan ve 107.979 serbest meslek sahibini gösteriyor.
Tablo ise aynı: Her iki kişiden biri ücretli iş yapmıyor. 2009 yılındaki tablo da bunda salgının bir
etkisinin olmadığını gösteriyor.
İşsizlerin oranı ikiye katlandı
Özellikle uzun vadeli işsizlik,
Viyana’da büyük bir sorun olarak görülüyor. Veriler, Viyana’nın
tüm federal eyaletler arasında en
yüksek işsizlik oranına sahip olduğunu gösteriyor.
Özellikle 2001’den bu yana du-

rumun kötüleştiğine işaret eden
Agenda Austria’ya göre, işsiz sayısı o zamandan beri ikiye katlandı. İşgücü Piyasası Uzmanı
Dénes Kucsera, bunu çok sayıda düşük vasıflı işçiye (her 2 işsizden biri en fazla zorunlu eğitime sahiptir) ve nispeten yüksek
oranda yabancıya (dil engeli)
bağlıyor. Kucsera, özel finansman programları ve yardım gerekliliğine dikkat çekiyor.
Emeklilerin sayısında düşük
oranda artış
Viyanalı emeklilerin oranında
çok az bir artış görülmesi de dikkat çekiyor. Bunun bir nedeni
olarak, emekli olan Viyanalıların

yaşlılıklarını kırsalda geçirmek
için şehirden uzaklaşmaları gösteriliyor.
İşgücü Piyasası Uzmanı Kucsera,
kadınların emeklilik yaşı arttıkça işgücüne katılım oranının
2024’ten itibaren otomatik olarak artacağına inanıyor.
Viyana’nın işsizlik durumunun diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılmasını sağlayan
Eurostat verilerine göre, Viyana
daha çok “alt orta sahada” yer
alıyor. Veriler, istihdam oranının Zürih, Hamburg, Berlin
ve Stockholm’de daha yüksek,
İstanbul ve Sicilya’da daha düşük olduğunu gösteriyor.

Mısır’ın önemli tatil bölgelerinden Şarm El-Şeyh can pazarına sahne oldu. Avusturya
vatandaşı 68 yaşındaki bir kadın gri köpekbalığı saldırısına
uğradı. Sahildekilerin dehşet
içinde izlediği o anlara ait görüntüler sosyal medyada yer
aldı
KAHİRE. Dünya Cuma günü
Mısır’dan gelen görüntüleri konuşuyor…Ülkenin önemli tatil
bölgelerinden Şarm El-Şeyh köpekbalığı saldırısına sahne oldu.
Kızıldeniz’de yüzen 68 yaşındaki
Avusturya´nın Tirol eyaletinden
bir kadın turist gri köpekbalığının hedefi oldu. Saldırıda kolu
ve bacağı kopan kadına kimse
yardım edemedi. Kanlar içinde
kalan kadın, ağır yaralanmasına
rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa
hastaneye kaldırılan kadın, ya-

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen turist kurtarılamadı.
Köpekbalığı Saldırısı sırasında
sahildeki pek çok kişi yaşananları dehşet içerisinde izledi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada
yer aldı, görüntüler kısa sürede
viral oldu.
Pazar günü tekrar bir saldırı oldu. Kadın olan kurban yine vefat etti. Tüm bölge yüzmeye kapatıldı.
MISIR BÖLGEYİ 3
GÜNLÜĞÜNE KAPATTI

pılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Dehşet anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

KIYIYA YÜZMEYİ BAŞARDI
Talihsiz kadın saldırıda kolunu
ve bacağını kaybetti ancak buna
rağmen kıyıya yüzmeyi başardı.

Dün gerçekleşen bu acı olay sonrası Mısır, bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli
yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma
dahil tüm deniz faaliyetlerine
kapatma kararı aldı. Bölgede,
2020’da Ukraynalı bir çocuk köpekbalığı saldırısına uğramış ve
kolunu kaybetmişti.
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Ev sahibi olmak isteyenlerdikkat!
Kira çilesinden kurtulup ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bankalar, Ağustos ayından itibaren
emlak kredisi kurallarını sıkılaştırıyor.
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laştırmasını kendi elinize alıyorsanız, bağlayıcı bir teklif aldığınızdan emin olmalısınız“ diye
açıklıyor. Kısa bir görüşmeden
sonra, banka genellikle, kaba bir
kredi kontrolü yapılmadan olası
kredi koşullarını sunan bir „koşul teklifi“ yayınlar. Uzman, müşterinin belgelerini inceledikten
sonra teklifin farklı görünebileceğini bilir.
Aynısı karşılaştırma portalları
için de geçerlidir. Her banka her
türlü finansmanı sunmaz veya
bunu iyi bir şekilde haritalayamaz. İyi bir mali müşavir, müşteriyle birlikte çalışarak onların
bireysel durumlarına uygun bir
kredi modeli geliştirir ve olası
şartlar, faiz oranları ve faiz oranı beklentileri hakkında tavsiyelerde bulunur. Uzman gerekli
bilgi birikimine sahiptir, piyasa
hakkında iyi bir genel bakış sağlayabilir, teklifler alır ve bunları
karşılaştırır. Bu yüzden buradan
yardım almaya değer olabilir.
Süreç, kredi sözleşmesinin imzalanmasına ve ötesine kadar eşlik
eder – böylece müşteriler, ölüm
veya sakatlık gibi hoş olmayan
olaylarda da korunur. Finansman
planlamasının henüz başındaysanız, bir ev veya daire satın almadan önce mümkün olduğunca
fazla sermaye oluşturmak önemli
bir yapı taşıdır.

Para türü: Zenginlik,
öz sermaye ile aynı şey
değildir

V

Yeni yönetmeliğe göre, 50 bin
Euro üstü kredi talebinde bulunan kişiler, satın alma fiyatının
yüzde 20’sini öz sermaye olarak
kanıtlamak zorunda kalacak, aylık kredi taksiti aylık harcanabilir
hane gelirinin yüzde 40’ını aşamayacak ve finansmanın vadesi
35 yılı geçmeyecek.
Uzmanlara göre kredi çekerken

şu dört noktaya özellikle dikkat
edilmeli:

Gerçekçi bakış açısı:
Maliyetleri kontrol edin
ve önceden plan yapın
Gelecekte, aylık kredi oranı, aylık
harcanabilir net hane gelirinin
en fazla yüzde 40’ı kadar olabilir. Müşterilerin oranı karşılayıp
karşılayamayacağını görmek için
banka bir ev faturası ister. Financial Planners Association Yönetim Kurulu Üyesi ve sertifikalı
Finansal Planlayıcı Sonja EbhartPfeiffer, „Gerçekçi olmayan açıklamalarla durumu örtbas etmek
geri tepebilir” diye uyarıyor.
Değişken maaş bileşenleri ve
ödenekler, ancak düzenli olarak

alınmaları halinde gelir altında
listelenmelidir. Genellikle ikramiye veya ödenekler sadece yasal
bir hak varsa kabul edilirler. Aile
yardımı, aile ikramiyesi gibi gelirler tüm bankalar tarafından kabul edilmez; kira geliri genellikle
sadece yüzde 70 olarak belirlenir.
Vergi beyannamesine de zamanında dikkat etmelisiniz. EbhartPfeiffer’e göre, bu her şeyden
önce serbest meslek sahipleri ve
serbest çalışanlar için geçerlidir.
Masraflar söz konusu olduğunda,
sabit maliyetlerin yanı sıra değişken maliyetler de dikkate alınmalıdır.
Geleceği düşünmek de önemlidir. Yeni mülkte işletme ve enerji
maliyetlerinin ne kadar yüksek

olacağını önceden öğrenmeli ve
dönüşüm/tadilat yapılması gerekip gerekmediğini ve yeni evin
döşenmesinin ne kadar tutacağını düşünmelisiniz. Finansman
ihtiyacı belirlenirken ek maliyetler de (noter, komisyoncu, tapu
kaydı, emlak devir vergisi) dikkate alınmalıdır.

Profesyonel yardım alın:
Kötü tavsiyeler genellikle
pahalıya patlar
Kredi söz konusu olduğunda, genellikle ev bankası ilk temas noktasıdır. Ancak, diğer sağlayıcılar
genellikle daha cazip koşullar
sunar, bu nedenle birkaç teklif
almak önemlidir. Ebhart-Pfeiffer,
„Finansmanı ve tekliflerin karşı-

olarak neyi kabul ettiğini kontrol
etmek önemlidir“ diyor. Ne de
olsa, daha az öz sermaye, daha
fazla borç alınan sermaye anlamına gelir, bu da daha yüksek
kredi oranları ve daha kötü koşullar anlamına gelir. Zenginlik
ve öz sermaye aynı şey değildir.
Tasarruflar, mevduatlar, altın
ve araba veya antika gibi değerli
eşyalar, ancak tasfiye edildiğinde, yani paraya çevrildiğinde ve
gerçekten mülke yatırıldığında
öz sermaye olarak sayılır. Bir arsa
veya gayrimenkul parçası, başka
bir kredi ile ipotek altına alınmamışsa, öz sermaye ikamesi olarak
kullanılabilir.

Faiz oranları: Değişken mi yoksa sabit mi?
Zaman burada gerçekten çok para anlamına
gelebilir

PERFORMANS
VE

DAYANIKLILIK
İÇİN.

Bir mülkün gelecekteki sahipleri,
finansmanın maksimum süresinin 35 yıl olduğunu unutmamalıdır. Krediler sabit bir faiz oranıyla
veya değişken bir faiz oranıyla
alınabilir – her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır.
Ebhart-Pfeiffer, „Özellikle mevcut
düşük faiz oranları ortamında,
değişken faiz oranı aylık yüklerin
daha yönetilebilir görünmesini
sağladı“ diyor. Ancak, EZB’nin
açıkladığı kilit faiz artırımı nedeniyle yakında piyasa faiz oranlarındaki artışa paralel olarak
değişken faiz oranları da yükselecektir. Sabit bir faiz oranı ise güvenlik ve daha iyi hesaplanabilirlik sağlar. Faiz marjı finansmanı
veya faiz oranı tavanları ile yükselen faiz oranlarına karşı da kendinizi koruyabilirsiniz. Belirli bir
süre tek seferlik ödemeler için bir
üst faiz oranı limiti belirlenebilir.

Gıda Takviyesi

-20%
*

indir im

Efervesan

Sticks

Kampanya tüm
çeşitler için
geçerlidir!

Tabletler
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*Katılımcı eczanelerde 1 Temmuz–31 Temmuz 2022
tarihleri arasında geçerlidir.
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İYANA. Bir yanda gayrimenkul fiyatları artmaya
devam ederken, öte yandan Finansal Piyasa Denetim
Otoritesi, kredi kurallarında sıkılaştırmaya gidileceğini açıkladı.
Der Standard’ın haberine göre
yeni kurallar Ağustos ayında yürürlüğe girecek.

Gelecekte, bir mülk satın almak
için satın alma fiyatının yüzde
20’si (yardımcı maliyetler dahil)
öz sermaye şeklinde sunulmalıdır. Ebhart-Pfeiffer, „Bir kredi almadan önce kendi varlıklarınıza
bakmak ve bankanın öz sermaye
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Bir bu helal Şampanya eksikti!

Reklam spotu olarak bir tek
"vur oynasın çal patlasın" yazmıyor. İslam`daki Helal işte
böyle suistimal ediliyor.İşte helal sertifikası adı altında tuhaf
bir reklam ve ticaret.
Viyana, 11.07.2022-Birol Kılıç/
Analiz/
Haber tekrarı gibi olacak ama bu
bu helal kelimesinin tuhaf ve çirkin bir şekilde kullanılması devam ediyor. Kimse kimsenin ne
içtiğine karışmamalı. Bu tartış-

masız ve savunduğumuz bir kural olması gerekiyor.

içkiyi piyasaya sundu veya sunmuş.

Ama bir Avusturyalı şirket İslam
dininin en önemli kelimesini yani
‘Helal’i kullanıp, hem de adının
önünde İslam veya Müslüman adlı bir dernekten aldığı ‘Helaldir’
sertifikası ile içki menusü gibi sunarsa bu biraz komik ve çirkin
kaçmaz mı?

Şirket bununla kalmadı, bir de
internette kendisine www.halalgold.com adı ile bir tanıtım sayfası açtı.

Evet sonunda bu da oldu ve
Avusturyalı bir şirket ‘Halal Gold‘
adı ile helal, yani haram olmayan

Başta Dubai olmak üzere petrol
zengini körfez ülkelerinde fuarlara katılan şirketin tanıtım sitesinde şunları yazıyor: “Çok özel
alkolsüz içecek harika tadı ile helal standartlara göre imal edilmiştir. Sarı-altın karışımı rengi ve en

kaliteli üzüm tadı ile bırakın hayatınıza yeni bir yaşam, yeni bir
tat gelsin. Sizi çok mutlu edecek
olan bu ürünün kendine has özel
bir içecek olduğunu görün.”
Bunun üzerine Yeni Vatan
Gazetesi, bu şirketin künyesinde üretici firma olarak geçen N.B.A GmbH isimli şirketin Attersee merkezini arayarak
Stefan Schuster adlı genç yöneticiye “İçkinin de helal’i olur
mu” diye sordu. Schuster şunları ifade etti: “Oluyor. Bakın biz

bu fikri Avusturya’da geliştirdik.
Patronumuzun birçok şirketi var.
Bu içkide hiç alkol yok. Bu helal
sertifikasını gidip Hamburg’da
Islamisches Zentrum Hamburg
e.V. adlı dernekten Murat Yediz
adlı kişiden aldık. Bu dernek bir
ürünün helal olup olmadığını resmi olarak Alman devletinin ilgili
kurumlarından aldığı belge ile
tescil ediyor. Alkolsüz şampanya
ve köpüklü şaraba benzeyen içkimiz helal sertifikasını almıştır.”

nette sayfamızdan görebilirsiniz.
Şu anda dağıtım şirketleri arıyoruz. Size de denemeniz için numune yollayabiliriz. Bir şişe helal
içki 9 euro civarında olacaktır”
dedi. Ürünün tanıtım sayfasının
Almanca, İngilizce, Fransızca,
Türkçe ve Arapça dillerinde olması da dikkat çekti.

Schuster, “Bu sertifikayı inter-

Ver parayı, al Helal Sertifikasını?

SİZE BU HELAL
BELGESİNİ VEREN NE
OLSUN?

İşte buyrun Yeni Vatan Gazetesi
tüm belgeleri bir rezaletin anatomisini ekte kamunun dikkatine sunuyor.
Kimse kimsenin ne içtiğine karışmasın ama kimsede kalkıp İslam
adı altında ne olduğu belirsiz
dernek kurup uyduruktan belgeler ile Kur`an`ı Ker`i`min lanetlediği Haramı Helal yapma iblislik
oyununa tepkisiz kalmamızı beklemesin.
Bur ada tamamen cahil ve
para kazanmak isteyen
Avusturyalılara bu Helal sertifi-

kasını veren Hamburg`taki kuruma ve Avusturya`daki bu para
kazanmak amacı ile dini ve imanı ticarete bulaştıranlara dikkat
Burada adam gibi içki içeceksen,
içersiniz. Hiç sorun yok. Kimse
kimseye karışamaz, ama kalkıp
utanmadan „Helal“ adı altında
İslami bir kuralı böyle suistimal
ederseniz, en başta ayıptır. Bu
sertifakayı verende müslümanlar. Bu helal sertifakasını işinin
arkasında çok çirkin oyunlar var.
Din bezirganlığının ekonomideki
son noktası!
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edavi aşamalarında, çocuk
psikiyatristi, pedagog ve
psikologlarla işbirliğine girebilir ve tedaviye katkılarını isteyebilir. Hekim tedavi programını
belirledikten sonra bunu uygulamaya başlar. Bu noktada bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Tedavinin gidişini ve sonucunu
olumsuz olarak etkileyen bu zorlukları incelemeye çalışalım.

1- Tedaviden çekinme ve
korkma:
Her ne sebeple olursa olsun çocuk psikiyatristine başvuran anne ve babaların bir kısmı tedavi
sözünü duyunca irkilir ve hoş olmayan duygular yaşar. Ebeveyn,
sorunun büyük olmadığını ve tedavi gerektirmediğini düşünebilir. Bir anlamda tedavi sözünden,
sorunun ağır olduğu mesajını alır.
Oysa aile ile bir kez konuşup sorunun çözümü konusunda rehberlik
yapmak dahi tedavi sayılır. Anne
ve baba tedavi şeklinin ne olacağı konusunda aydınlanmalı, hiçbir şey gizli kalmamalıdır.

2- Tedavi süresi:
Aileler genellikle ruhsal sorunların çözümünde aceleci davranır,
sorunun birden çözülmesini ve
tedavinin kısa sürede bitmesini
isterler... Bu sabırsızlıkları nedeniyle de tedavi yarım bırakılabilir.
Çocuklardaki ruhsal sorunların
tedavisinde süre konusunda sabır göstermemek ve aceleci davranmak tedavinin gidişini olum-

suz olarak etkiler.

3- Tedaviye inanma:
Erişkinlerden fark olarak çocukların tedavisinde anne ve babanın
da tedavi sürecine etkileri vardır.
Başarılı olabilmesi için aile, tedavi gmşimine ve hekime inanmalıdır. Ancak bu inanç sayesinde tedaviye devam sağlanabilir. Bazen
çocuk tedaviye devam etmek istediği halde aile tedaviyi yarım bırakabilmektedir. Böyle durumlarda
sorunun devam etmesi veya tekrarlanması kaçınılmazdır.

4- Tedavinin sonucu ile
ilgili beklentiler:
Aile, tedavi sonucunda nelerin
değişeceği, tedavinin amacı ve
sonuçları konusunda bilgi sahibi
olmalıdır. Ancak bu sayede gerçek dışı ve abartılı beklentilerden
uzaklaşabilir. Beklentileri yüksek
aileler aceleci olur ve tahminleri
gerçekleşmediği zaman da hayal
kırıklığına uğrarlar. Bu durum, tedavinin yanm bırakılmasına, sık
sık hekim ve hastane değiştirmelere neden olur. Çocukların ruhsal
sorunlarının tümünde uygulanan
tedavi şekilleri vardır:

• Aileye rehberlik,
• İlaç tedavisi,
• Bireysel psikoterapi,
• Davranış ve bilişsel tedaviler,
• Oyun tedavisi,
• Grup tedavisi,
• Aile tedavisi,
• Eğitsel tedavi,

• Hastanede yatarak tedavi.
Çocuğa bu tedavi şekillerinden
biri uygulanabileceği gibi, birkaç tedavi yönteminin bir arada
kullanıldığı yaklaşımlar da uygulanabilir. Tedavi yönteminin
belirlenmesinde hastalığın şekli, çocuğun yaşı, eğitimi, ilişki
kurabilme yeteneği, ailenin tedaviye yaklaşımı gibi birçok faktör rol oynar. Çocuğa aynı anda
uygulanan farklı tedavi şekillerinin bir uyum içinde yürütülmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla tedavinin başındaki hekim ile diğer
tedavileri uygulayan kişiler sürekli işbirliği içinde olmalıdırlar. Örneğin, aşırı hareketliliği
nedeniyle hekim tarafından ilaç
tedavisine alınan bir çocuk aynı zamanda özel bir eğitim programına da alınabilir. Bu eğitimi
uygulayan kişiler ile hekimin devamlı temasta olması ve tedaviden elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerekir.

AİLEYE REHBERLİK
Çocukların ruhsal sorunlarının
tedavisinde en önemli ve vazgeçilmez metotlardan biri aileye
rehberlik yapmaktır. Ruhsal sorunun kaynağı ne olursa olsun
ailenin tutum ve yaklaşımının
tedaviye katkısı inkar edilemez.
Tamamen biyolojik nedenlerle
oluşan ruhsal hastalıklarda dahi ailenin çocuğa yaklaşımının
tedavinin gidişini olumlu ya da
olumsuz etkilediği bilinmektedir.
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"Koronayı atlatanlar psikolojik
ve nörolojik sorun yaşıyor"
Koronavirüsü atlatan hastaların üçte birinin altı ay içinde
nörolojik ve psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi.
Hastalarda en sık anksiyete bozukluğu ve ani duygu
değişimi görüldü.

Depresyonda
mısınız?

D

epresyon her yaştan, her
cinsiyetten her tür gelir
ve eğitim düzeyinde, her
meslekten her etnik kökenden
insanlarda görülebilen; yüksek
yaygınlık oranına sahip, yüksek
oranda yeti yitimine neden olan,
intihar oranı yüksek, yalnız hastaları değil, hastaların ailelerini
ve toplumu da olumsuz etkileyen, yineleme olasılığı yüksek ve
tedavi edilebilen bir bozukluk.
Bir insanın yaşam boyudepresyona yakalanma olasılığının
yüzde 15 civarında olduğu belirtiliyor. Depresyon kadınlarda
erkeklerden iki kat daha fazla
görülüyor.
Depresyon riskinizi test edin
Aşağıdaki sorular durumunuzun depresyonla ne kadar ilgili
olduğunu belirlemeye yönelik
olarak hazırlanmıştır. Bunlar
bilimsel olarak kabul edilen
belirtiler olmakla birlikte, psikiyatrik muayene yapılmadan
tanı konamayacağı unutulmamalıdır.
1. Elemli, kederli, üzüntülü bir
ruhsal durum içinde misiniz?
2. Eskiden ilgilendiğiniz ve zevk
aldığınız etkinliklere, dizilere,
gezmeye vs. ilginizi kaybetmeniz ve zevk almamanız var mı?

3. Dikkatinizde ve konsantrasyonunuzda azalma var mı?

4. Enerjinizde, yorgunluğa ve
hareket azalmasına yol açacak
düzeyde azalma veya küçük bir
hareketle kolayca yorulma var
mı?
5. Diyet yapmadan aşırı kilo
kaybettiniz veya kilo aldınız
mı?
6. Normal durumunuza göre
uykuya dalmakta güçlük, uyku
bölünmesi, sabah erken uyanma veya aşırı uyumadan herhangi biri var mı?
7. Başkalarının da gözlediği,
fiziksel ve zihinsel olarak huzursuzluk veya yavaşlamanız
var mı?
8. Değersizlik, suçluluk, günahkarlık duygularınız var mı?
9. Geleceğe yönelik olarak görüşleriniz karamsar ve kötümser mi?
10. Kendinize güveniniz ve saygınızda azalma var mı?
11. Küçük bir nedenle veya nedensiz olarak kolayca ağlar mısınız?
12. Kendinize zarar verme, intihar niyet ve düşünceniz veya
davranışınız var mı?

13. Kişilerarası ilişkilerinizde
azalma veya insanlardan uzaklaşma veya yalnızlığı tercih

İngiltere'de yayınlanan Lancet
Psychiatry adlı tıp dergisinde yer
alan son bir araştırmaya göre Covid-19 hastaları solunum yolu rahatsızlıkları olan diğer hastalara
göre daha fazla nörolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor.
Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nden Max Taquet "Elde ettiğimiz sonuçlar beyin
hastalıkları ya da psikiyatrik bozuklukların grip veya solunum
yolları rahatsızlıklarına göre Covid-19 sonrasında daha sık rastlandığını ortaya koydu" dedi. Ancak araştırmada bunun nedeni
tespit edilemedi.
Araştırmada çoğu ABD'de bulunan 236 bin 379 koronavirüs
hastasının verileri incelendi.
Hastalığı atlattıktan sonra altı
ay içerisinde bu hastaların yüzde 34'ünde anksiyete bozukluğu
veya ani duygu değişimleri tespit
edildi.
Analiz edilen bütün hastalarda
en fazla rastlanan sorunlar yüzde
17 ile anksiyete bozukluğu veya
yüzde 14 ile ruh hali değişikliği.
Bunun dışında hastaların yüzde
5'inde uyku bozukluğu, yüzde
2,1'inde tromboz sonucu kalp krizi ve yüzde 0,6'sında beyin kanaması tespit edildi.
Bilim insanları endişeli

etme var mı?
14. Yukarıdakilerden ‘evet’ olarak yanıtladığınız durumlar en az
iki haftadır var mı?
15. Yukarıdakilerden ‘evet’ olarak
yanıtladığınız durumlar günlük
yaşamınızı, iş/okul ve toplumsal
işlevlerinizi bozuyor mu?
Depresyon riski
Birinci ve ikinci sorulardan en az
birine ve 3.-13. sorulardan en çok
üçüne ‘evet’ yanıtı verdinizse,
depresif belirtileriniz var demektir. Durumunuzun değerlendirilmesi gerekir. Birinci ve ikinci

Sağlık uzmanları koronavirüsü
atlatan hastalarda nörolojik ve
psikolojik sorunlara daha sık
rastlanması konusunda endişeli.
Geçen yıl aynı araştırmacıların
yaptığı bir çalışmada Covid-19
geçiren hastaların yüzde 20'sinde hastalığı atlattıktan sonraki 3
ay içinde psikolojik sorun tespit
edilmişti.
Oxford Üniversitesi'nden psikoloji Profesörü Paul Harrison "Bireysel olarak bu sorunların teşkil
ettiği risk az olsa da bunun topluma etkisi azımsanmayacak derece" dedi.
"Daha fazla araştırma
yapılmalı"
Araştırmaya katılan bilim insanları sorunların nedenlerini tespit
etmek için bu konuda daha fazla
araştırma yapılmasının gereğine
dikkat çekti.
Geçmişte de nörolojik hastalıklar
ile enfeksiyonlar arasında bağlantı kuran araştırmalar yapıldığı belirtiliyor. Ancak kapanma
ve kısıtlamalar sonucu meydana
gelen izolasyon nedeniyle de bazı
bölgelerde psikolojik rahatsızlıkların arttığı belirtiliyor. 2020 yılı
sigorta verilerine göre Bavyera'da
anksiyete ve depresyon nedeniyle
rapor alarak işe gitmeyenlerin sayısında artış yaşandı.
sorulardan en az birine ve 3.-13.
sorulardan en az dördüne ‘evet’
yanıtı verdinizse, depresif belirtileriniz ve belki de depresyonunuz
vardır. 14. ve 15. sorulara verilen
yanıtlar da dikkate alınmalı ve
durumunuz bir ruh hekimi tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.
Birinci ve ikinci sorulardan en
az birine, 3.-13. sorulardan en az
dördü ile 14 ve 15. sorulara ‘evet’
yanıtı verdiyseniz depresyonda
olma ihtimaliniz çok fazla. Mutlaka bir ruh hekimine başvurmanız
ve tedavi olmanız gerekir.
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Adres: Messe Wien Exhibition & Congress Center
Halle A3 | Messeplatz 2 | 1020 Wien

“Üreticiler ve perakendeciler için ücretsiz B2Bİşletmeden işletmeye- Şirketten şirkete- Ticaret
Fuarı, bu yıl “Genuss statt Masse- Yığın yerine lezzet alalım” sloganıyla dördüncü kez gerçekleşecek.
Avusturya‘nın her yerinden yaklaşık 100 katılımcı
ürünlerini sergileyecek.
Siz de yeni spesiyaliteleri ve lezzetleri tatma, Avusturya genelinde özgün üreticilerle iletişime geçme
ve ürün yelpazenizi genişletme fırsatını yakalayın.
Tanınmış markalardan ve seri üretim ürünlerden
uzak kaliteli ve özel ürünler, gıda işletmelerinin kendilerini farklılaştırmaları için harika bir fırsat.
Sizi ağırlamak ve ilham vermek için sabırsızlanıyoruz.”

Ali Celik
Genel Başkan

Dr. Klaus Puza
Genel Müdür
© Foto Weinwurm
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