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GÜNDEM

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi
Ceyhun, güven mektubunu sundu

AA/AŞKIN KIYAĞAN

Türkiye'nin Viyana Büyükelçi Ceyhun, güven mektubunu Avusturya Cumhurbaşkanı
Alexander Van der Bellen'e sunarak resmen göreve başladı.

Büyükelçi Ceyhun:
"Vatandaşlarımızın, bu ülkedeki
yaşamlarını daha da rahatlatmak için
çabalarda bulunacak bir büyükelçi
olacağımdan hiç şüpheleri olmasın."

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa'da
Türk olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın,
bu ülkedeki yaşamlarını daha

da rahatlatmak için çabalarda
bulunacak bir büyükelçi olacağımdan hiç şüpheleri olmasın."
dedi.
Görüşmenin ardından Türk
basınına açıklamalarda bulunan Ceyhun, Van der Bellen'in Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a karşı "samimi bir sempati" beslediğini ve
saygı duyduğunu söyledi.
Ceyhun, Avrupa'da Türk olmanın ne demek olduğunu
çok iyi bildiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızın, bu
ülkedeki yaşamlarını daha da
rahatlatmak için çabalarda bulunacak bir büyükelçi olacağım-

dan hiç şüpheleri olmasın. Öte
yandan bu ülkede ülkemizi,
ülkemizin haklı davaları hususunda sonuna kadar, hiç eğilmeden, bükülmeden, dimdik
duracak bir büyükelçiye sahip
olduklarını özellikle belirtmek
istiyorum.” diye konuştu.
Avusturya'daki Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla en kısa sürede bir
araya geleceğini dile getiren
Ceyhun, "İnşallah hep birlikte
gururla ülkemizi temsil edeceğiz ve ülkemiz için sadece kalbimiz atmayacak, terimiz de akacak, hep birlikte çok çaba sarf
edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Batılı Müslümanlar yol ayrımında

© STOCKADOBE/SEMBOL

“Özelde Almanya’da, genelde Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların izlemesi gereken en
temel strateji, kendilerine yaşatılan ikinci ve hatta üçüncü sınıf insan muamelesine itiraz
etmek olmalı”

Kazım Keskin
Anadolu Ajansı

2. Dünya Savaşı’nda

başta Yahudiler olmak üzere Romanları,
sosyalist ve komünistleri, yaşlı
ve bakıma muhtaç özürlüleri, kısaca milyonlarca insanı
vahşice katleden Alman elitlerinin torunları, şimdilerde
Müslümanları “sorunsallaştırıyor”. Almanya’da üç milyonu
aşkın Müslüman nüfusun on
yıllardır sindirilmesine ve ötekileştirilmesine bütün dünya
şahit oldu. Önceleri ara ara
gerçekleşen ve Müslümanların

varlığına kasteden vahşi saldırılar, içinde bulunduğumuz
zaman diliminde neredeyse
vakayı adiye haline gelmiş gibi
gözüküyor. Henüz Yahudilere
yapılan örgütlü katliam gibi
bir vaka söz konusu olmasa
da, Batılı ülkelerde yaşayan
sıradan bir Müslüman, benzer bir sonla karşılaşmayacağından artık emin olamıyor.
Son dönemde özelde Almanya’da, genelde Batılı ülkelerde
yaşayan Müslümanlar, günün
birinde camilerinde taranarak öldürülebileceklerini, ev
ve işyerlerinin her an molotof

kokteylleriyle yakılabileceğini,
sokakta yürürken öldüresiye
dövülebileceklerini düşünür
hale geldiler. Müslümanlar bu
duruma bir çare arıyorlar.
- MÜSLÜMANLARIN
İSLAMOFOBI KARŞISINDA
ÇÖZÜM ARAYIŞI

Almanya ve diğer Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar,
özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra hedef haline getirilmelerinin önüne geçmek için,
uzun süredir uygun bir strateji arıyorlar. Şu ana kadar Müslümanların ekseriyeti tarafın-

dan kabul gören herhangi bir
stratejinin var olduğunu söylemek imkânsız. Almanya’nın
Hanau kentinde meydana gelen İslamofobi motivasyonlu
ırkçı terör saldırısının ardından, Müslümanların bu konudaki kafa karışıklığı açıkça
görülmeye başlandı. Kimi
Müslümanlar her ne olursa olsun yaşadıkları ülkenin
elitleriyle iyi geçinmenin bir
çözüm olabileceği görüşünü
savunurken, kimileri henüz
kısık da olsa seslerini yükseltmenin bir çare olabileceğini
düşünüyor.
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Bu noktada bazı Müslümanlar, karşılaştıkları sorunları bertaraf edebilmek için,
anavatanları olan ülkelerden
müdahil olmalarını isterken
diğerleri buna tamamen karşı çıkarak sorunu yaşadıkları
ülkelerin elitleriyle uzlaşma
yoluyla çözmeye odaklanıyor.
- MÜSLÜMANLARIN TEMEL
STRATEJISI NE OLMALI?

En son söylenmesi gerekeni
en başta ifade edecek olursak,
özelde Almanya’da, genelde
Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların izlemesi gereken
en temel strateji, kendilerine
yaşatılan ikinci ve hatta üçüncü sınıf insan muamelesine
itiraz etmek olmalı. Bilhassa
Almanya örneğinde gözlemlediğimiz üzere, Müslümanlara
yönelik ayrımcılıkların geçtiğimiz yüzyılın otuzlu yıllarında Yahudilere uygulanan
“ötekileştirme” siyasetine benzemeye başladığını söylemek
yanıltıcı olmaz. Bu minvalde
tarihi olayları iyi irdelersek,
şu andaki mevcut “ötekileştiren” söylem ve uygulamalara
örgütlü bir itiraz yapılmadığı
sürece, ileride örgütlü bir vahşetle karşı karşıya kalınabileceğini kavramamız mümkün
olur.
Söz konusu örgütlü itiraz,
aynı zamanda Türkiye kökenli bir Alman vatandaşının dile
getirmiş olduğu “Geleceğimiz
için tek şansımız Türkiye’nin
güçlü olmasıdır!” yargısının
da ete kemiğe bürünmesine
temelden katkı sağlayacak
bir tutum olacaktır. Yine bu

stratejinin getirileri arasında
sayabileceğimiz ve son yıllarda Avrupa Müslümanlarına,
özellikle Türklere yönelik dillendirilen “Ülkenizin gündemini buraya taşımayın!” sahte
argümanına da iyi bir cevap
teşkil edecektir.
Zaten sosyal hayatın doğası
da aslında Avrupalı Türklerin
yaşadıkları ülkedeki sorunları öncelemelerini gerektirir.
Bununla beraber, özellikle
Türkiyeli Müslümanların ülkeleriyle olan derin bağları
ve bir gün mutlaka anavatana geri dönüleceği şeklindeki
anlayışları nedeniyle, bir türlü içinde bulunulan ülkeye ve
sorunlarına odaklanılamadığı
da bir gerçek. Bu durum hem
belli bir zamana kadar hem de
yaşanılan ülkeye özgü sorunlara ilgi duymama nedeniyle kısmen kabul edilebilirdi.
Bununla birlikte, yaklaşık son
yirmi senedir geri dönüş mitinin geçerliliğini yitirdiğinin
anlaşıldığı ortada. Almanya’da
Müslümanlara karşı yapısal
kökenleri bulunan ötekileştirmenin boyutlarının kimliğin,
kültürün sorgulanmasından,
artık manevi ve hatta maddi
varlığın sorgulanması aşamasına geçmiş olduğunun apaçık
görüldüğü bu zaman diliminde, bu pasif tavır kabul edilemez.
- BATILI ÜLKE
MÜSLÜMANLARININ DOĞAL
MÜTTEFIKI: TÜRKIYE

Almanya’daki ve tabii diğer
Batılı ülkelerdeki Müslümanlar, otuzlu ve kırklı yıllarda

Yahudilerin başına gelenlerin
kendi başlarına da gelmesini istemiyorlarsa, o dönem
Yahudilerin sahip olmadığı
en değerli şeyin, kendilerine
sahip çıkacak bir devlet olduğunu bilmeliler. Bu ülke, hepimizin bildiği gibi Türkiye’den
başkası değil. Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerden
bildiğimiz gibi, Türkiye’nin
elinin güçlü olması ve dolayısıyla Batılı Müslümanlara
destek olabilmesi için, Türkiye’ye başta Almanya olmak
üzere Batılı ülkeler tarafından
baskı uygulanmasını engellenmenin yolları aranmalı. Bu
noktada Türkiye ev ödevini
hakkıyla yerine getirerek güç
biriktirmeye çalışıyor. Batıda yaşayan Müslümanlar da
kendi yaşadıkları ülkelerde
karşılaştıkları sorunları, kendilerine yönelik ayrımcılıkları
gündeme getirmenin de ötesinde, toplumun diğer kesimleriyle eşit haklar talep etme
yoluna girerek Batılı elitlere
baskı yapmalılar. Müslümanların uygulamaları elzem olan
bu görev vesilesiyle Batılı ülkeler enerji ve zamanlarını
ülke içine teksif etmek zorunda kalacaklar ve dolayısıyla
bu dışarıya/Türkiye’ye baskı
yapacak yeterli enerji ve zamanı kendilerinde bulamayacaklardır. Nitekim son saldırıda da bir kez daha gördük
ki Almanya kendisine yönelik
bir baskı aracı olarak kullanılacağını düşündüğü İslamofobi veya “Müslüman karşıtı
ırkçılık” kavramına tahammül
edememekte. Bu çerçevede,

Alman elitleri, ülkelerindeki
Müslümanları aktif şekilde
koruyacak tedbirleri almaya
bir türlü yanaşmadıkları gibi,
söylem düzeyinde bile, saldırıları yabancı düşmanlığı ve
ırkçılık kavramlarının altında
tanımlamaya çalışarak saldırılanların kimliklerini görmezden gelmekte. Alman devleti
nezdinde, Müslümanlara yapılan saldırılar, bir türlü Yahudilere yönelik saldırılar
seviyesinde değerlendirilmeyi
hak etmiyor.
Eğer Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar kendi yaşamlarının değerini kendileri
belirlemek istiyorlarsa, ülke
halklarının hak ve ödevlerde
mutlak eşitliğe sahip olmaları
gerektiği talebiyle, güçlü bir
duruş sergilemeliler. Bu talep
Müslümanlardan gelmedikçe,
elitler, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün
gerçekleştirdiği cinayetlerde
ve dava sürecinde çok defa
gördüğümüz gibi, göstermelik adımlarla Müslümanları
yatıştırmaya çalışacak ve maalesef Hanau da Müslüman
düşmanlığının artık Müslüman varlığını tehdit etme aşamasına ulaştığını gösteren son
vaka olmayacak.
[Avusturya ve Almanya iç siyaseti alanında uzmanlaşan Kazım Keskin halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir]

© ANADOLU A JANSI
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Türkiye’nin
sınırları açma
kararı sonrası
ilk 3 günde 100
binin üstünde
mülteci,
Avrupa’ya
gitmek üzere
Türkiyeden
çıkış yaptı.

GÜNDEM

Yunanistan’dan mültecilere sert
müdahale
Türkiye’nin kapıları açmasının ardından Avrupa hayaliyle
yola düşen mültecilerin, zorlu
mücadelenin ardından deniz
yoluyla Kuşadası, Çeşme ve
Ayvalık bölgelerinden Yunan
adalarına ulaşmalarına rağmen insanlık dışı uygulamalarla karşılaşıyor.

Mülteciler arasında bulunan
çocuk ve kadınlar nispeten
güvenli bir alanda beklerken,
gençler ve erkekler sınırda
bekleyişlerini sürdürüyor. Öte
yandan, sınırın sıfır noktasında Yunan zulmü havadan drone ile görüntülendi.

YUNANISTAN’DAN SERT
MÜDAHALE

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, Türkiye’nin düzensiz
göç akışına karşı hazırlıklarını
yaptığını belirterek, “Avrupa
ve diğer ülkeler, bu muazzam
zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız
beklenemez.” ifadesini kullandı.

ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Sisam, Sakız ve Midilli gibi
Yunan adalarına deniz yoluyla
ve botlarla ulaşan mültecilerin, Yunanlar tarafından kıyıya çıkmasına izin verilmiyor.
Polisin dışında Yunanların da
mültecileri almamak için olaylara müdahale etmesi dikkat
çekiyor.
Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz mültecilere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti.
Mülteci grubun içerisinde
onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan
güvenlik güçlerinin Kastanies
Sınır Kapısı’nda sert müdahalesini Avrupa kamuoyunda
tepki görmemesi dikkatlerden
kaçmadı.

verilmeyen destek karşısında
daha fazla sabrımız kalmadı. Milyonlarca yerlerinden
edilmiş insanın ve mültecinin
nedense yalnızca bizim sorunumuz olduğu şeklindeki tutumu artık kabul edemeyiz.
Suriye’deki insani acılar,
benzeri görülmemiş boyutlardaki yerlerinden edilme ve göç
sorunu sadece bizim değil,
bölgenin, Avrupa’nın ve bütün
dünyanın sorunudur. Ciddi ve
sağlam bir iş birliğine açığız
ve elimizden geleni yapacağız
ancak başkalarının da ellerinden geleni yapması gerekiyor.
Mülteci politikamıza dı-

şarıdan gelen eleştirileri şaşkınlıkla izliyoruz. Birkaç bin
mülteciyle ne yapılacağı konusunda anlaşamayanlar, 3,7
milyon mülteci barındıran ülkemizi ‘yeter artık’ dediği için
eleştirmeye cüret ediyor. Bu,
utanç verici bir iki yüzlülükten başka bir şey değil.”

- “İKI YÜZLÜLÜKTEN BAŞKA
BIR ŞEY DEĞIL”

Açıklamasında “Müttefiklerimizden yeteri kadar destek
görmemiş olmamız çok üzücü.” ifadesine yer veren Altun,
şunları kaydetti:
“Bizim çağrılarımız görmezden gelindikten, verilen sözler
tutulmadıktan ve askerlerimiz sahada hedef alındıktan
sonra, havada kalan sözler ve
© ANADOLU A JANSI
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Başbakan Kurz: “Avusturya kendi
sınırlarını koruyacak”

© AA/ABDÜLHAMİD HOŞBAŞ

Türkiye’nin
sınırları açma
kararı sonrası
Avrupa’da
mülteci akını
endişesi kendini
göstermeye
başladı.

Mültecilerin Yunanistan sınırlarına dayanması üzerine
açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz, Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteci durumuna
AB dış sınır koruması istedi.
Açıklamasında ‘’2015’deki
gibi bir durum kesinlikle tekrarlanmamalı” diyen Kurz,
“Hedefimiz AB dış sınırlarını

düzgün şekilde korumak, düzensiz göçmenleri orada durdurmak ve devam etmelerini
engellemek olmalıdır’’ ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Kurz, Avusturya’nın dış sınırlarda olan
ülkeleri polislerle destekleyebileceklerini vurgularken, ‘’AB
ve Batı Balkanlar güzergahındaki ortaklarımızla sürekli
temas halindeyiz. AB’nin dış
sınırlarının korunması başarısız olursa, o zaman Avusturya
kendi sınırlarını koruyacak’’
dedi.
İçişleri Bakanı Karl Neham-

mer ise Facebook aracılığı ile
Avusturya halkına seslenerek,
‘’Türkiye’deki durum Avrupa
dış sınırlarının korunması için
yapılan bir test. Balkan yolundaki ülkelere yerel destek sağlamak için ilave polis memurları
sunuyoruz.” İfadelerini kullandı.
2015 yılındaki mülteci akınıyla beraber, mülteci karşıt
sert bir polika izleyen Kurz,
aşırı sağa yakın medyanın da
desteğiyle kısa sürede ÖVP
genel başkanlığına yükselmiş,
girdiği ilk seçimden zaferle
ayrılmıştı.
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YAŞAM

Avusturya

Wien braucht dich! Viyana
Viyana’nın sana
nüfusü
ihtiyacı var!
2 milyona
yaklaştı

vatandaşlığına

geçişlerde
rekor

YAŞAM

Verilere göre Avusturya
genelinde resmi olarak
8.902.600 kişi yaşıyor.
Tartışmasız Avusturya'nın
başkenti Viyana 1. sırada
yer alırken Aşağı- ve Yukarı
Avusturya, Viyana'yı
takipte.

2019 yılında 10.606
kişiye Avusturya
vatandaşlığı verildi.

(CC) SPANAUT/FLICKR

“Viyana’nın sana
ihtiyacı var” sloganıyla göçmen
asıllı insanların polisliğe başvurması için teşvikte bulunuyor. Bunun için ise Avusturya
Vatandaşı olmaları kesinlikle
şart.
Mart, Nisan ve Mayıs’da
yapılacak bilgilendirme akşamlarında polisliğe başvurmak için gereken tüm bilgiler

© HABERJOURNAL

Viyana Polisi

Avusturya
vatandaşlığına
geçenlerin sayısı 2018’e göre
%12,2 artarken, vatandaşlığı
alan kişilerin %35,1 Avusturya’da doğduğu ve 106 kişinin ise yurt dışında yaşadığı
öğrenildi.
2003 yılında 45.112 kişinin Avusturya vatandaşlığa
geçmesi ile rekor yılı sayılırken, en az vatandaşlık 2010
yılında 6.190 kişiye verildi.
Uyruk olarak Bosnalılar
%11,2 oran ile (1183 kişi)
başı çekerken, Sırplar %%7,3
(1.008) ve Türkler %6,2
(912) kişi ile kayda geçildi.

vatandaşlara aktarılacak.
Bu bilgilendirme akşamlarında polis mesleğinden ve
polis eğitimi ile tüm bilgileri
edinebilir, sorularınızı sorabilirsiniz.
‘Wien braucht dich!’ projesi Stadt Wien - Integration
und Diversität (MA17) ve
Viyana polisi ile birlikte yapılıyor.

BILGILENDIRME GÜNLERI:

26 Mart 2020, Perşembe
Saat= 18:00
23. Viyana, Liesinger Platz 3
VHS Liesing
1 Nisan 2020, Çarşamba
Saat= 18:00
20. Viyana, Brigittaplatz 10
Amtshaus Brigittenau
28 Mayıs 2020, Perşembe
Saat =18:00
16. Viyana, Ottakringer Strasse 200
JugendZone 16

Viyana'nın büyüme oranı %
0,8 (+14.237 kişi) olarak belirlenirken her üç kişiden birinin yurt dışından geldiği kayıtlara geçti.
Viyana da bir önceki yıla
kıyasla 1,9 milyon engelide
geçerek kaçınılmaz olarak “sihirli” iki milyon markasına
yaklaşıyor. Viyana’da tüm nüfusun %30,8'i Avusturya vatandaşı değil.
Avusturya'ya göç en çok Almanya'dan sayılırken (Resmi
verilere göre Avusturya'da 200
bin Alman vatandaşı yaşıyor),
Romanya ise Sırbistan'ın yerini alarak en çok göç nüfusu
olan ikinci uyruk oldu. Türk
toplumunda okadar büyük artış olmazken yaklaşık 118 bin
kişi ile 4. sırada yer alıyor.
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YAŞAM

Viyana toplu taşıma araçları günde
5 kez dünyayı turluyor

Viyana toplu taşıma araçları yeniden rekor kırdı. Son
12 ay içinde Wiener Linien
şirketinin metro, tramvay
ve otobüsleri toplamda
78,1 milyon kilometre yol
aldı. 2019’a göre toplu taşıma araçlarının 400 bin
kilometre fazladan yol yaptığı öğrenilirken bu mesafe

dünyadan aya kadar tevekkül ediyor.
Günde toplam 214 bin
kilometre yol yapan araçlar, en az 5 kere dünyanın
etrafında dönüyor.
OTOBÜSLER ILK
SIRADA

Otobüsler yaptıkları 39,6
milyon kilometre yol ile
birinci sırayı alırken, tramvayların 22,9 milyon kilometre ve metroların 15,6
milyon ile 3. sırada oldukları açıklandı.

© HABERJOURNAL

Son yıllarda “Dünyanın en
yaşanılabilir Şehri” olarak
seçilme başarısını gösteren
Viyana, ulaşım hizmletlerinde de yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Bezahlte Anzeige

Wir suchen
KindergartenpädagogInnen!
Die ersten Bildungsschritte.
Für Wiens Kinder ist der Kindergarten die erste
Bildungseinrichtung. Umso wichtiger ist es, dass sie
von gut ausgebildeten PädagogInnen bei ihren ersten
Lernerfahrungen begleitet werden.
Daher suchen wir KindergartenpädagogInnen, die mit
Herz, Leidenschaft und dem nötigen Können die Kinder
unterstützen und sie optimal in ihren individuellen
Interessen, Begabungen und Bedürfnissen fördern.

Informiere dich jetzt unter wien.gv.at/kindergartenpaedagogik
und schicke uns deine Bewerbung an bewerbungen@ma10.wien.gv.at

INS_03_KiGaPS_204_143ssp.indd 1

18.02.20 13:49
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Riski minimuma indirin
Avusturya Eczacılar Odası, yayınladığı grafikle Corona Virüsü’nden korunmaya dair bilgilendirmede bulundu.
0800 55 621 numaralı hat virüsün bulaşmasına, semptomlarına
yada önlemleri hakkında bilgilendirmek için 7/24 saat hizmet
verecek.

GÜNDEM

Corona Virüsü Avusturya’da
Dünya’da hızlı yayılan Corona Virüsü
Avusturya’da da görüldü. Şuana
kadar Avusturya’da 14 kişide Corona
Virüsü (Kovid-19) tespit edildi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre
1 Mart 2020 Pazar tarihi
itibariyle Avusturya’da 1826
kişiye virüs şüphesiyle test
yapılırken, 14 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat 2020 günü virüsün ismini
Kovid-19 olarak belirledi.
Viyana’da 8, Tirol 2, Aşağı
Avusturya 2, Salzburg ve Steiermark 1’er kişi olmak üzere
Avusturya genelinde 14 kişinin Corona Virüsü taşıdığı
belirlendi.
25 ŞUBAT’TA ORTAYA ÇIKTI

Kovid-19 Avusturya’ya ilk
olarak 25 Şubat 2020’de İtalyan bir çiftte tespit edildi. Bu
kişilerin daha önce Kuzey
İtalya’da bulundukları belirtildi.
İTALYA’DAN GELDI

Avusturya’da Kovid-19 vakaları genel olarak İtalya’ya
seyahatte bulunmuş kişilerde
rastlandı.
Uzmanlar, özellikle İtalya
olmak üzere risk bölgelerinde

bulunup tekrar Avusturya’ya
geri dönen vatandaşların 14
gün semptomlarına dikkat
etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor. Öte yandan
hastanelerde çalışanlar, riskli
bölge dönüşü 14 gün kendi
evlerinde karantinaya alınıyor. Bu durumda bu kişiler
14 gün boyunca evlerinden
çıkmıyor ve semptomlarına
hassas davranıyorlar. Olası
bir belirtide insanların beklemeden 1450 numaralı danışma hattını aramaları önemle
vurgulanıyor.
RISKLI BÖLGE OLARAK
BELIRLENEN ÜLKELER:

Çin
İtalya (Piemont, Emilia-Romagna,Lombardei ve Venetien)
Güney Kore
İran
Hong Kong
Japonya
Singapur
BAŞBAKAN KURZ: GERÇEKÇI OLMAMIZ LAZIM

Virüse dair açıklamalarda
bulunan Başbakan Kurz, Viyana’da oluşturulan kriz ma-

Avusturya Eczacılar Odası, y
korunmaya dair bilgilendirm
sasında önemli önlemlerinin
ve acil kararların alındığını
belirtirken, İtalya’nın kritik
bölgelerine seyahat uyarısı
yaptı.
Kurz ayrıca, Avusturya’nın
olası virüs bulaşmasına hazırlıklı olduğunu vurgularken,
içişleri bakanlığı bünyesinde
oluşturulan kriz masasının
başında bulunan Franz Lang
halkı, olası bir OHAL için,
evlerinde yeterince maden
suyu ve konserve yemekleri
bulundurmalarını önerdi.
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Trump-Kurz görüşmesi iptal
ABD Başkanı Donald Trump, Corona Virüsü nedeniyle Avusturya
Başbakanı Kurz ile yapılacak olan görüşmesini iptal etti.
Avusturya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Sebastian Kurz arasında gelecek
hafta yapılması planlanan görüşmenin virüs nedeniyle tehir edildiği
duyuruldu.

7 Soruda
Corona Virüsü
1. Yeni Coronavirus (2019nCoV) nedir?
Yeni Coronavirus (2019nCoV); daha önce insanlarda
tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak
2020’de tanımlanmıştır.
2. Yeni Coronavirus (2019nCoV) Hastalığı ilk olarak
ne zaman bildirilmiştir?
Yeni Coronavirus (2019nCoV) Hastalığı’nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31
Aralık 2019’da Çin’in Hubei
eyaletinin Wuhan şehrinde
etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır.

yayınladığı grafikle Corona Virüsü’nden
mede bulundu.
»Ellerinizi sıkça sabunla yıkayın (Her 2 -3 saatte bir
30 saniye süresince).
»Hapşırırken yada öksürürken ağız ve burnunuzu
peçeteyle kapatın (çıplak elle değil!).
»Grip semptomaları olan insanlarla elinizden geldikçe iletişimde olmayın.
»Ateş yada öksürüğünüz var ise ve 14 günden az bir
süre önce riskli bölgeden geldiyseniz hemen 1450
acil numarayı arayın.
»Yüz maskelerine sadece hasta olduğunuz zaman
yada hasta insanlara baktığınız zaman ihtiyaç vardır.
0800 55 621 numaralı hat virüsün bulaşmasına,
semptomlarına yada önlemleri hakkında bilgilendirmek için 7/24 saat hizmetinizde olacaktır.

3. Yeni Coronavirusun
(2019-nCoV) kaynağı nedir?
Yeni Coronavirusun (2019nCoV) kesin kaynağı bilinmemektedir. Erken dönemde
bildirilen ilk olguların Çin’in
Wuhan kentinin güneyindeki Wuhan Güney Çin Deniz
Ürünleri Şehir Pazarı (evcil ve
vahşi farklı hayvan türleri satılan bir balık ve canlı hayvan
pazarı) çalışanlarında bildirilmesi, virüsün muhtemelen bir
hayvan kaynağından ortaya
çıktığını düşündürmektedir.
4. Yeni Coronavirusun
(2019-nCoV) nasıl bulaşır?
Bulaşma şekli tam olarak bi-

linmemektedir. Hayvandan
insana bulaşma yanında; insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Damlacık yoluyla
bulaştığı varsayılmaktadır.
5. Yeni Coronavirusun
(2019-nCoV) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?
Virüsün kuluçka süresi net
olarak bilinmemektedir. 2-14
gün arasında olduğu düşünülmektedir.
6. Yeni Coronavirusun
(2019-nCoV) neden olduğu
semptomlar ve komplikasyonlar nelerdir?
Asemptomatik (bulgusu olamayan) olguların olabileceği
bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En
çok karşılaşılan semptomlar
ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda pnömoni, ağır akut
solunum yetmezliği, böbrek
yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
7. Yeni Coronavirus (2019nCoV) hastalığı kimlerde
daha ağır seyretmektedir?
Eldeki veriler, yaşlı ve eşlik
eden hastalığı olanlarda daha
ağır seyrettiğini göstermektedir.
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Corona Virüsü: İşçilerin Dikkat
Etmesi Gereken Noktalar

© AA/AY TAÇ ÜNAL

Ölümcül Corona
Virüsünün
Avusturya’da da
ortaya çıkmasıyla
beraber, halk için
de sıkça sorulmaya
başlanan soruların
cevaplarını sizler için
derledik.

KARANTINAYA ALINABILIR
MIYIM?

Bir sağlık otoritesi, bölge
idaresi veya sulh yargıcı bir
olaydan dolayı karantina kararı verebilir. Bu temel salgın
yasasıdır. Korona virüsü artık
düzenlemeye dahil edilmiştir.
KARANTINAYA ALINIRSAM
MAAŞI MI ALMAYA DEVAM
EDECEK MIYIM?

Karantina durumunda bile
maaş ödemeleri yapılır. Çünkü yapılan iş karantinadan
dolayı düşer. İşveren, Salgın
Yasası uyarınca geri ödeme
için devlete başvurabilir. Federal hükümet daha sonra
masrafları öder. Bu aynı zamanda tüm şirketlerin karantinaya alınması durumunda
da geçerlidir.
VIRÜSTEN DOLAYI
ANAOKULU VEYA
ÇOCUKLARIMIN
OKULUNUN KAPATILMASI
DURUMDA. ÇOCUKLAR
HASTA DEĞILSE ÇOCUK
BAKIMINI SAĞLAMAK
IÇIN NE YAPABILIRIM VE
YAPMALIYIM?

On iki yaşın altındaki çocuk-

lar için bakım izni haricinde çocuk bakım izni de bulunmaktadır. Bir işçi olarak,
çalışmasınızı
engelleyecek
durumlardan
kaçındığınızı
göstermeniz önemlidir. Bunun anahtar kelimesi; Sadakat. Çocuğunuza güveniyorsanız, evde bırakabilirsiniz.
Belki büyükanne veya büyükbaba da çocuğa bakabilir. Çocuğa bakacak kimsenin olmaması durumunda, ebeveynler
dönüşümlü olarak çocuklarına bakabilir ve aralıklı da olsa
işine gidebilir. İşinizi evden
devam etme şansınız var ise
istişareden sonra evden de devam edebilirsiniz.
ENFEKSIYON KAPMA
KORKUSUYLA KORKUSUYLA
EVDE KALABILIR MIYIM?

Hayır. Sadece korkudan dolayı evde kalamazsınız. Yalnızca
iş yerinizle anlaşmalı olarak
evde kalabilir ya da işinizi evden sürdürebilirsiniz.
İŞVEREN BANA BIR

SOLUNUM MASKESI
SAĞLAMAK ZORUNDA MI?

Bu sadece ortalamanın üstünde bir enfeksiyon olasılığı olan
durumlarda mecburidir.
İSTEDIĞIM ZAMAN KENDI
SOLUNUM MASKEMI
TAKABILIR MIYIM?

Her zaman değil. İş yerinde
olası bir virüs belirtisi ya da
endişesi yoksa işverenin buna
izin vermeme hakkı bulunmaktadır. Aynı zamanda müşterileri korkutmamakla da ilgili bu karara varabilir.
PAZAR GÜNÜ AILEMI
ZIYARET EDIYORUM,
ANIDEN CORONA VIRÜSÜ
YÜZÜNDEN HER YER
KAPANDI. BU YÜZDEN
PAZARTESI GÜNÜ IŞE
GIDEMIYORUM. NE
YAPMALIYIM?

En önemli şey işvereni derhal
bilgilendirmektir. Kendinize
ait herhangi bir hatadan korunursanız, kar kaosuna kilitlenmiş gibi devam eden bir

ödeme söz konusudur. Şirket
ayrıca federal hükümetten
para talep edebilir. Ancak,
oraya korona virüsünün bölgede yaygın olduğu bilerek
gidiyorsanız durum değişir.
Örneğin, şimdi Lombardei’ye
gidip orada karantinaya alınırsanız, işverenin size maaş
verme mecburiyeti ortadan
kalkar. Bu işten çıkarılma için
bir neden sayılmazken, sadece
paranız ödenmez “ücretsiz devamsızlık” olarak kabul edilir.
PATRONUM BENI VIRÜSÜN
BULUNDUĞU ÇIN VEYA
KUZEY İTALYA’YA IŞ
GEZISINE ZORLAYABILIR MI?

Seyahat uyarıları var ise sizi
zorlamayız. Olsa da ret etme
hakkınız bulunmaktadır. O
bölgelere bir şekilde gitmeniz
yada gitmeye zorlanmanız durumunda sağduyulu bir risk
değerlendirmesi gereklidir.
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Kovid-19
salgınında toplam
2 bin 980 kişi
yaşamını yitirdi

Pekin

Ç İ N
Vuhan

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde
ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)
dünyada bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü aştı
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2 870 KİŞİ

79 BİN 824

HAYATINI KAYBETTİ

KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
K
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ÇİN DIŞINDA KORONAVİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGE VE ÜLKELERLE VAKA / ÖLÜ SAYILARI
Güney Kore

3526 / 17

Malezya

25

İsrail

5

Afganistan

1

İtalya

1128 / 29

İngiltere

23

Yunanistan

5

Azerbaycan

1

Japonya

947 / 12

Kanada

20

Meksika

4

K. Makedonya 1

İran

593 / 43

BAE

19

Pakistan

4

Estonya

1

Fransa

100 / 2

İsviçre

18

Gürcistan

3

Yeni Zelanda

1

Hong Kong Ö.İ. Bölgesi

95 / 2

Vietnam

16

Hindistan

3

Nijerya

1

ABD

66 / 1

Norveç

15

Romanya

3

Belarus

1

Tayland

42 / 1

İsveç

13

Danimarka

3

Litvanya

1

Tayvan

39 / 1

Irak

13

Finlandiya

3

Monako

1

Avustralya

26 / 1

Makau Ö.İ. Bölgesi

10

Brezilya

2

Ekvador Katar 1

Filipinler

3/1

Avusturya

14

Cezayir

1

San Marino

1

Singapur

102

Hollanda

7

Nepal 1

1

İrlanda

1

Almanya

66

Lübnan

7

Sri Lanka

1

İzlanda

1

Kuveyt

45

Umman

6

Kamboçya

1

İspanya

44

Hırvatistan

6

Belçika

1

Bahreyn

41

Rusya

5

Mısır

1

1
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Avusturya’da “kadın cinayetleri”
artış göstermeye devam ediyor

(CC) SEMBOL/FREEPINK

Avusturya’da 2020 yılının ilk 2 ayında 6 kadın öldürüldü.

Geçtiğimiz 2019 yılında
toplamda 34 kadın cinayetinin yaşandığı Avusturya’da,
2018’de 41 kadın öldürülmüştü.
Son beş yıla bakıldığında
polisin resmi istatistiklerine göre kadına karşı şiddette
korkutan bir artış oldu. Buna
göre 2014’de 19, 2015’de 17,
2016’da 28, 2017’de 36 ve
2018’de 41 kadın şiddet kurbanı oldu.
Bu yılın başlangıcından beri
ise kadına karşı şiddet 6 kadında cinayetle sonlandı.
15 Ocak 2020: Aşağı Avusturya Melk’de 50 yaşında bir
adam 42 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Sorguda
suçunu kabul eden adam, kıskançlığı sebep olarak gösterdi.
Çiftin 18 yaşlarında bir kızı ve
16 yaşında bir oğlu var.
23 Ocak 2020: 21. Viyana’da

37 yaşındaki adam 28 yaşındaki hayat arkadaşını elleriyle
boğarak öldürdü. Kadının cesedi ancak 5 gün sonra mağdurun babası tarafından bulunurken, şüpheli tutuklandı.
4 Şubat 2020: Doğu Steiermark Trieben’de 29 yaşında
bir adam 25 yaşındaki karısını
kavga esnasında mutfak bıçağı ile öldürdü. Suçunu itiraf
eden adam sebep olarak karısının kendisinden boşanmak
istediğini verdi. Çiftin 3 yaşlarında bir kızı var.
4 Şubat 2020: 33 yaşında bir
kadın Graz’da 27 yaşında bir
erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan suçunu
itiraf ederken, mağduru hiçbir şekilde tanımadığını ifade
etti. Adamın ağır piskolojik
sorunları olduğu öğrenildi.
13 Şubat 2020: 52 yaşındaki kadının cesedi Kitzbühel

Kössen’de bodrum katında
bulundu. Yapılan otopsi sonucu cesedin birkaç gündür
orada olduğu anlaşılırken, 56
yaşındaki kocası kendisini
iple boğduğunu itiraf ederek
sebep olarak maddi sıkıntılardan dolayı tartışmalarını
gösterdi.
23 Şubat 2020: Doğu Steiermark Großwifersdorf ’da
34 yaşındaki eski sevgili aynı
yaştaki kadını bir kaç el ateş
ederek öldürdü. Kadının 13
yaşındaki kızı olay anında
evde yoktu.
VIYANA’DA HERGÜN
16 KADIN SALDIRIYA
UĞRUYOR

Kadına yönelik şiddete karşı
danışma merkezi: Danışman
başına yılda 300 vakanın yaşandığını belirtti.
Kadınlara yönelik şiddet
Viyana’da artmaya devam

ediyor. Kadına yönelik şiddete karşı danışma merkezinin
genel müdürü Rosa Logar’ın
verdiği rakamlara göre Viyana’da günde ortalama 16 kadına saldırı oluyor ve bu rakam
yılda 5.800 vakaya tevekkül
ediyor.
Logar, Avusturya’nın kadına
yönelik şiddetle mücadelede
yeterli desteği sağlaması için
“2013 İstanbul sözleşmesinin
imzalandığını ve bunun şimdiki hükümet programında
da yer aldığını” hatırlatarak
fonun iki katına çıkarılmasını talep etti. Böylece her
danışmanın mağdurlar için
daha fazla zaman harcayabileceklerini söyleyen Logar,
eski ÖVP-FPÖ hükümetinin
şiddetli koruma paketinin de
‘fırına bir atış’ olduğunu ve
polisle işbirliğinin de neredeyse durma noktasını geldiğini
vurguladı.

KURUMSAL

Kimliğinizi Önemsiyoruz!
SOSYAL MEDYA AJANSI’NDAN FAZLASI...
Avenpi Creative Works olarak,
markanızın dijital stratejisinin
belirlenmesi, sosyal medya içerik ve
reklam yönetimi, müşteri ilişkileri
yönetimi (CRM), web tasarım, video
prodüksiyon gibi dijital mecralardaki
tüm ihtiyaçlarınız için uzman
ekibimiz ve kreatif çözümlerimizle
her zaman yanınızdayız.

İletişim: +43 660 212 14 53

Sosyal
Medya
Yönetimi

Grafik
Tasarım
(Baskı)

Video
Kurgu
Montaj

Web
Tasarım
Yazılım

Tel: +43 660 212 14 53 | www.avenpi.at | office@avenpi.at
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Sağlıklı bir yaşam için; Yürüyün

© SEMBOL FOTO / ENVATO

Birçok insan yürümenin faydalı olduğunu bilir. Peki günde kaç adım yürünmelidir?
Sizler için şehir efsanesi olan ve uzmanların araştırıp sonuçlandırdığı günde 10 bin
adım hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. İşte günde 10 bin adım yürüme hakkında
bilinmesi gerekenler...

Günde 10 bin adım yürümek

herhangi bir bilimsel metoda
dayanmamaktadır. Bazı
sağlık uzmanları bununla
ilgili araştırmalar olmadığını
vurguluyor. Bunun üzerine
bilim insanları araştırma
yapıp 10 bin adımın ne gibi
faydalar sağladığını ortaya
çıkartıyorlar.
Araştırmada çeşitli
insanlara farklı sayılar
verip aynı zamanda

diğerlerine de 10 bin adım
yürütüyorlar. Daha sonra
bu insanların ve diğerlerinin
vücut fonksiyonlarını
karşılaştırıyorlar. 10 bin
adım yürüyen kişilerin
kalp atışlarından sindirim
sistemlerine kadar
daha sağlıklı çalıştığını
gözlemliyorlar.
DIĞER FAYDALARI ISE;

» Sindirim daha iyi
çalıştığından daha kolay kilo

verilir.
» Hareket esnasında kemik
ve kas sistemlerinin ısısı
arttığından depolama alanları
açıldığı ve sonrası tüketilen
besinlerin bu alanlarda enerji
olarak saklanır.
» Metabolizma düzene
girdiğinden bağırsak ve mide
rahatsızlıklarına yakalanma
oranları azalır.
» Vücudun tüm sistemleri
aynı anda çalışır.

» Oksijen miktarı artıkça
vücutta beyindeki deformeler
azalır ayrıca kan akışı da
düzene girer.
Gün içerisinde yürümenin
sağlık açısından faydası
oldukça fazla olduğunu
belirten uzmanlar bunun
günde 10 bin adımın tempolu
ve dakika da 100 adım olması
gerektiğini belirtiyorlar.
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SAĞLIK

Bahar alerjilerine dikkat!
© SEMBOL FOTO / STOCK ADOBE

Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla beraber alerjik rahatsızlık şikayetleri de artmaya başlıyor...

Mart ayıyla beraber baharın
ilk belirtileri görülmeye başlandı bile! Bu mevsimde bazı
bitki ve mantarların çevreye
yaydığı zerrecikler çeşitli alerjik rahatsızlıklara davetiye
çıkarabiliyor. Özellikle ağaçlardan uçuşan polenler, her
zaman gözle görülür olmasalar bile, gözleri ve solunum
sistemini etkileyerek nezle ve
astım benzeri belirtilere neden olabiliyor.
BAHAR
ALERJISI, DIĞER
ADIYLA MEVSIMSEL
ALERJIK RINIT BELIRTILERI:

» Burunda kaşıntı ve tıkanma
» Sürekli hapşırık/hapşırma
nöbetleri
» Gözlerde sulanma, kızarma
ve kaşınma
» Sık ve kuru öksürük
» Nefes darlığı
» Hırıltılı nefes
» Sinüslerde baskı hissi
» Alın bölgesinde ağrı
» Göz altlarında şişkinlik ve
morluk
» Sürekli ve sulu burun akıntısı
BAHAR
OLUR?

ALERJISI

NEDEN

Bahar aylarında etrafa yayılmaya başlayan polenler cilt
üzerine, gözlere ve nefes alındığında solunum yollarına

yerleşerek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik yapısı olan kişiler, polenlerdeki
proteine maruz kaldıklarında
bağışıklık sistemi harekete
geçer ve bu proteinlere tepki
gösterir. Burunda, gözlerde
ve bronşlarda yerleşen polenler sistemden atılmaya çalışılırken iltihaplanma meydana
gelebilir ve bu da kaşıntı, tıkanıklık, öksürük, hapşırma gibi
belirtilerin ortaya çıkmasına
neden olur.
BAHAR ALERJISI KIMLERDE
GÖRÜLÜR?

Atopik, yani çevresel alerjenlere karşı duyarlı olan kişilerde bahar alerjisi görülür.
Alerji, genetik özelliklere
bağlı olarak da tespit edilebilen bir durumdur. Anne veya
babasında alerji görülen çocukların yüzde 30’unda, hem
annesi hem babası alerjik olan
çocukların ise yüzde 60’ında
bahar alerjisi görülür.
3 yaşından küçük çocuklara
bahar alerjisi teşhisi konulması doğru bulunmaz. Gerçekten de alerjik belirtiler oluşup
oluşmadığını görmek için, en
az iki bahar geçirilmesi önerilir.
Ayrıca yapılan araştırmalar,
polen mevsiminde doğmuş
olan kişilerin, erkeklerin ve

bebeklik çağında sigara dumanına maruz kalmış kişilerin bahar alerjisi geliştirme
riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.
BAHAR ALERJISI TEDAVISI
IÇIN NELER YAPILABILIR?

» Öncelikle bağışıklık sistemini
güçlendirmek gerekir. C vitamini içeren ve adaptojen gıdalar (Ashwaganda, Maca kökü,
Ginseng, Rhodiola) tüketmek,
yoğurt ve kefir gibi probiyotik
içerikli gıdalar tüketmek, yeşil
çay içmek, düzenli beslenmek
ve yeterli uyumak bağışıklık
sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.
» C vitamininin yanı sıra, A, B,
E vitamini yönünden zengin
gıdalar tüketmek de bağışıklık
sistemini güçlendirir.
» Soğuk sıkım yöntemi ile hazırlanmış çörek otu yağı, bağışıklık sistemini güçlendirerek
alerjik belirtilerin azaltılmasına
yardımcı olur. Çörek otu yağı
sabahları aç karnına bir tatlı
kaşığı içilebilir, salatalara veya
yoğurda karıştırılarak yenilebilir ya da kapsül formunda tüketilebilir.
» Alkol ve sigara tüketilmemeli,
sigara içilen ortamlardan muhakkak uzak durulmalıdır.
» Uzun süren bahar alerjisi durumunda muhakkak bir uzma-

na danışılmalı ve ilaç tedavisine
başlanmalıdır. Alerji belirtilerini azaltan antihistaminik türevi
ilaçlar, bir uzmana danışılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
» Dışarı çıktığınızda -sıklıkla
temizlemek koşuluyla- güneş
gözlüğü kullanabilirsiniz. Eğer
sürekli kullandığınız bir gözlüğünüz varsa, onu da sık sık temizlemeye özen gösterin; zira
polenler gözlük camına yapışarak gözdeki şikayetlerin artmasına neden olabilirler.
» Şikayetlerinizin arttığı dönemlerde açık havada -özellikle
ağaçlı bölgelerde- çok fazla zaman geçirmemeye, spor yapmamaya dikkat edin.
» Evinizde veya arabanızda
filtreli havalandırma sistemi ve
hava temizleme cihazları kullanmak da belirtilerin azalmasına yardımcı olacaktır.
» Kıyafetlerinizi yattığınız odada değiştirmeyin ve sıklıkla yıkayın.
» Çamaşırlarınızı polen mevsiminde açık havada kurutmamaya özen gösterin.
» Polenler sabah saatlerinde
daha fazla yayıldıkları için,
mümkünse erken saatlerde dışarı çıkmamaya çalışın ve evinizi havalandırmak için de öğleden sonra veya akşam saatlerini
tercih edin.
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Avusturya’dan Elazığ’daki Hocalı Katliamı’nın
kurbanları Viyana’da anıldı
Depremzedelere Yardım
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki
Türkiye ve Azerbaycanlılar, Hocalı
Katliamı’nın 28’inci yıl dönümünde,
öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşının
anısına gösteri düzenledi.

24 Ocak tarihinde Elazığ’da
meydana gelen depremde evsiz kalan on binlerce mağdur,
bir yanda yıkıcı depremin izlerini silmeye çalışırken, bir
yandan da kötü hava koşullarıyla mücadele ediyor.
İnsani Yardım Derneği Rahma Austria, Avusturya’daki
yardımseverlerin yaptığı ba-

ğışları Elazığ’a ulaştırdı. Yaklaşık 4 bin insana kahvaltılık,
öğlen ve akşam yemeği ikramında bulunuldu.
Soğuk hava nedeniyle bölgede battaniye dağıtımı gerçekleştiren Rahma Austria,
son olarak 103 aileye nakdi
yardımda bulunduğunu açıkladı.

KIŞ YARDIMLARI TÜRKIYE’DEKI MÜLTECILERE ULAŞTI

Öte yandan Rahma Austria
İnsani Yardım Derneği, kış
yardımları kapsamında dünyada mültecilerin sayı olarak
en çok yaşadığı ülke olan Türkiye’deki mültecilere yardımları ulaştırdı. Avusturya’dan
giden Rahma Austria ekibi
tarafından dağıtılan yardımlarda; 80 Aileye Gıda paketi,
80 Aileye hijyen paketi, 80 çocuğa kışlık kıyafet ve ayakkabı

ile 19 aileye nakdi yardımda bulundu. Yardımları alan
ihtiyaç sahibi kişi ve aileler
yardımları gönderen herkese
teşekkürlerini sundular.
Rahma Austria tarafından
yapılan açıklamada, bağışta
bulunan yardımseverlere, yardımların organizasyonunda
yardımcı olan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Şehrin tarihi Aziz Stefan
Meydanı’nda Hocalı Katliamı’nı anma çadırı kuran göstericiler, Türk ve Azerbaycan
bayraklarının yanı sıra “Hocalı için adalet” yazılı pankart
açtı.

“Avrupa’nın ortasında o mazlumların sesi olmaya çalışıyoruz, 613 mazlumun çığlığı
olmaya çalışıyoruz. Dünyanın
gözü önünde işlenen soykırımı haykırmayı sürdüreceğiz.”
dedi.

Gösteriyi düzenleyen Azerbaycan-Türk Kültür ve İşadamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, AA muhabirine
yapığı açıklamada, 26 Şubat
1992’de Azerbaycan’a bağlı
Dağlık Karabağ bölgesinde
Ermeniler tarafından katledilen 613 şehidi anmak ve
katliamın unutulmaması için
bu gösteriyi düzenlediklerini
söyledi.

Hocalı için adalet çağrısında
bulunan Güneş, Hocalı’nın
soykırım olarak tanınması,
kurbanların haklarının verilerek Ermenistan’ın Azerbaycan’dan özür dilemesi ve işgal
ettiği Azerbaycan topraklarından bir an evvel çıkması
gerektiğini söyledi.

Güneş, dünyanın gözü önünde bir gecede 613 insanın
katledildiğini
anımsatarak,

Güneş, “Karabağ bağımsız
olana kadar ve Hocalı için
adalet sağlanana kadar meydanlarda adalet mücadelemizi
sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.
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VİYANA

gezi

2018

YAZ AYLARINDA VİYANA’DA

GEZİLECEK BAŞLICA YERLERİ
SİZLER İÇİN DERLEDİK.

BELVEDERE SARAYI

DETAYLI YAZILAR İÇİN

WWW. VİYANAREHBERİ.A T
WEB ADRESİNİ

müze

MUSEUMQUARTIER
Şehrin tam ortasında konumlanmış
olan Müzeler Bölgesi’nde Doğa
Tarihi Müzesi, Modern Sanat
Müzesi, Sanat Tarihi Müzesi ve
Leopold Müzesi başta olmak üzere
12 müze yer alıyor.
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Z İ YA R E T E D E B İ L İ R S İ N İ Z .

>>>>>>>>>>>>>>

Öldürüldüğünde Birinci Dünya
Savaşı’nın başlamasına neden olan
İmparator Franz Ferdinand’ın sarayı
olan Belvedere, dünya tarihindeki
önemli olaylara şahitlik etmiş bir
mekan.

>>>>>>>>>>>>>>

SARAYLAR

EgLENCE

PRATER PARKI
SCHÖNBRUNN SARAYI

1441 odası bulunan saray,
havuzları, hayvanat bahçesi ve
bahçesindeki kocaman labirentiyle
ünlü. Şehri merkezine oldukça
yakın olan saray, Avrupa’nın en
güzel yapılarından biri olarak kabul
ediliyor.

>>>>>>>>>>>>>>

SARAYLAR

Avrupa’nın en eski dönmedolabı
Prater Park’ta bulunuyor. Ancak
parktaki eğlence bununla sınırlı
değil. Şehir merkezinden kolaylıkla
ulaşabileceğiniz parkta eğlence
araçlarının yanı sıra tarihi öğelere de
rastlamak mümkün.

>>>>>>>>>>>>

