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Gençlere yönelik "Ceza 
yerine, bilgilendirme" 
çalışması

Bir düşüncenin eşiğinde: 
Maddeleşen fikirler,  
sloganlardan  düşünceler...

LOCKDOWN 

Avusturya açılıyor!
Kurallar ve yasaklar...

Viyana bu alanda ilk 
Avrupa şehri » S. 8 
VIYANA hamile kadınlara Kovid-19 
aşısı yapan ilk Avrupa şehri olacak. 
Başvuru detayları haberimizde.

Gençler için yeni 
eğitim projesi » S. 13

VIYANA Belediyesi, 19-30 yaşları 
arasındaki gençler için yeni bir 
eğitim projesi başlatıyor. 

"Şimdiye kadar eşi 
benzeri görülmedi"» 6-7 
AVUSTURYA Anayasa Mahkemesi, 
Maliye Bakanı Blümel için 
Cumhurbaşkanı Bellen'e başvurdu.

» 10-11
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Bezahlte Anzeige

Bir düşüncenin eşiğinde: 
Maddeleşen fikirler, 
sloganlardan  düşünceler...

kaya@haberjournal.at
K A D D A F I  K A Y A

Bilindiği üzere Avusturya'da uzun süre 
sonra yakın temas hizmetleri, mağazalar 
hizmete açıldı. 

Açılışın ilk gününde mayıs ayı için 
belirlediğim kitapları almak üzere 10. 
Viyana'daki Aziziye Kitabevi'ne doğru 
yürümeye başladım. Yürürken, "açılışın 
ilk günü" haberi için de yol üzerindeki 
mağazaları, kalabalıkları ve insan hare-
ketlerini gözlemledim. 

Hemen hemen her mağazanın önünde 
uzun sıralar oluşturan insanlarla karşılaş-
tım. Son derece alımlı giyinmiş insanla-
rın, giyim mağazalarının önünde kuyruk-
lar oluşturmasını garipsemedim açıkçası. 
O an yüzleşmem gereken hazin gerçek: 
"Garipsediğim durumun artık bu tü-
ketim kuyruklarını garipsemiyor" ol-
mamdı.

- Kitapçıda insan kuyruğu 
mu? Kim bilir? Belki bir başka 
pandemiye...

Kısa süre sonra nihayet vardığım kitabe-
vinin kapısını, kalabalık insan sıraların-
dan mahrum bir şekilde buldum.
Kitap, bir gün temel ihtiyaç sınıfına girer 
mi bilemem! Bildiğim tek şey; kitabın gir-
mediği her evin, bilgi ve düşünce iklimi-
ninden mahrum kaldığıdır.  

Teknoloji çağında, insanların tüketim 
hastalığının sık sık konu edildiği zaman-
larda yaşıyoruz. Aslında her tüketim 
hastalığını bedbin bir tablo olarak nite-
lendirmek yanlış olur. Zira düşüncenin, 
fikrin temeli olan kitap ve dergileri tü-
ketmek, bu alanda oluşacak bir tüketim 
hastalığı, toplumların yegane kurtuluş 
reçetesi olacaktır. 

***

- Üslup sorunumuz var

"Yanlış üslup, doğru sözün celladı-
dır" der Şirazi. Toplum içinde var olan bir 
diğer sorunumuz da ne yazık ki "üslup" 
sorunudur. Özellikle fikir ve düşüncenin 
bayraktarlığını yaptığını iddia eden, ay-
nada kendini "aydın" olarak gören ve 
kendini buna inandıran bazı kişilerin, 
çoğu kez tercih ettiği üslup gerçekten 
utanç verici olabiliyor. 

Dünyanın en yalın gerçekliğiyle donan-
mış bir fikre sahip olsanız bile bunu doğ-
ru bir üslupla dile getirmediğiniz sürece, 
düşüncenin ruhunu kirletmiş olursunuz. 

***

Üslup sorununu çözmeden, karşıt dü-
şüncedeki insanları düşmanlaştırma ve 
ötekileştirme girişimlerinden vazgeçme-
den, Avusturya'daki toplumun siyaset 
ve ideolojiler üstü sorunları karşısında 
"ortak bilinç" yapısının oluşması müm-
kün olmayacaktır. Ve bu ortak bilinç oluş-
madan, sorunları tespit etmek ve çözüm 
odaklı bir yola çıkmak da hayalden öteye 
geçmeyecektir. 

Maddeleşen fikirlerden ve sloganlardan 
oluşan düşüncelerden bir an evvel kur-
tulmamız ümidiyle... 

***

Avusturya'daki toplumumuz özelinde 
bakarsak; okuyan, sorgulayan ve düşün-
ceye hizmet eden insan sayımız maalesef 
nüfusa oranla "yok" denilecek kadar az. 

Toplum olarak düzenli aralıklarla popü-
list siyasetçilerce siyasi malzeme yapıl-
dığımız  gerçeğiyle sık sık yüzleşmemize 
rağmen, siyaset üstü ortak sorunlarımı-
zın olduğuna dair "ortak bir bilince" 
erişemiyor, sahip olamıyoruz. Popülist 
siyasetçiler tarafından gündeme getiril-
mediğimiz, siyasi malzeme yapılmadığı-
mız sürece, sorunlarımız yokmuş gibi ya-
şıyoruz. Ortak sorunlarımızla yüzleşmek 
yerine, halının altına süpürme gibi bir 
hastalığımız var. Yaralarımızı tespit etme-
den, gelişi güzel bir tedaviye alışmışız. Ki 
bunun beyhude bir çaba olduğunun ger-
çeğiyle de yüzleşmeye korkuyoruz. 

***

- Eleştiriye yahut karşıt 
düşünceye tahammülümüz yok

Toplum içinde sloganlarla düşünen, kar-
şıt düşünceyi düşmanlaştıran ve öteki-
leştiren insanların sayısı her geçen gün 
artıyor. Bu olumsuzluk tablosunu çizen 
ressamların, çoğunlukla toplumu temsil 
iddiasında olan kişilerden oluşuyor ol-
ması da son derece üzücü bir durum. 
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"Ceza yerine, bilgilendirme"

Havaların ısınma-
sıyla birlikte in-
sanlar dışarıda 

daha fazla vakit geçirecek. 
Vatandaşlar, Kovid-19'a 
karşı mücadele kapsamın-
da alınan kararlar karma-
şasında ise hangi önlem-
lerin geçerli olduğundan 
emin değil.

Viyana Belediyesi Ko-
vid-19 önemleri konusun-
da daha fazla bilgilendir-
mek istedikleri gençlere, 
popüler buluşma noktala-
rında ulaşmak ve bilgilen-
dirmek istiyor. 

- CEZA YERINE 
BILGILENDIRME
Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı ve NEOS Viya-
na Gençlik Konseyi Üyesi 
Christoph Wiederkehr 
düzenlenen basın toplan-

tısında "Ceza yerine bil-
gilendirme" sloganıyla 
düzenlenen program kap-
samında gençlik çalışan-
larının Tuna nehri çevresi 
ve diğer popüler yerlerde 

danışman olarak hareket 
edeceklerini bildirdi. 

Wiederkehr, çocuk ve 
gençlerin özellikle pande-
minin etkilerinden muz-
darip olduklarının altını 
çizerek, hem halka hem de 
gençlere önlemlere uyma-
ları sebebiyle  teşekkür etti.

Wiederkehr konuşmasın-
da, "Anlaşılır şekilde genç-
ler yine açık havada gü-
neş ışığında küçük çapta 
buluşacakları için sevini-
yorlar. Ancak, mesafenizi 
korumak gibi güvenlik 
önlemlerinin dikkatlice 
gözetilmesi de önemlidir." 
vurgulamasını yaptı.

Cezaların yalnızca "son 
çare" olabileceğini söyle-
yen Wiederkehr, polisin de 
burada kesin bir içgüdüye 
ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Viyana'da NATO'nun 
irtibat ofisi kurulacak

Av u s t u r y a ' n ı n 
başkenti Vi-
yana'da NA-

TO'nun irtibat ofisinin 
kurulması için NATO 
ile Avusturya hükümeti 
arasında anlaşma imza-
landı.

Avusturya'nın başken-
ti Viyana'da NATO'nun 
irtibat ofisinin kurulma-
sı için NATO ile Avus-
turya hükümeti arasın-
da anlaşma imzalandı.
Anlaşmayı, Brüksel'deki 
NATO karargahında 
bir araya gelen NATO 

Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg ile Avus-
turya Dışişleri Bakanı 
Alexander Schallenberg 
imzaladı.NATO'dan ya-
pılan açıklamaya göre, 
anlaşma yürürlüğe gir-
dikten sonra Viyana'da-
ki NATO İrtibat Ofi-
si'nin resmi kuruluşu 
tamamlanacak.NATO 
ofisi, Viyana'da bulunan 
Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT) 
ile diğer uluslararası ku-
ruluşlar nezdinde temsil 
görevini yürütecek.

Avusturya'dan 
Hindistan'a 

tıbbi yardım

Avusturya Dışişleri Bakan-
lığı'ndan yapılan açık-
lamaya göre  Bakanlar 

Konseyi'nde, Hindistan'a salgınla 
mücadelede antiviral ilaçlar sağ-
lamak için Dış Afet Fonu'ndan 
(AKF) 2 milyon avro tıbbi yardım 
desteği onaylandı.
Acil ihtiyaçlar listesindeki ilaçlar 
Avusturya Kızılhaç aracılığıyla te-
min edilecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz, Hindistan’a yapılacak olan 
yardıma ilişkin, ‘’Bu ciddi ve acil 
durumda Hindistan'a destek 
ve dayanışma, elbette Avustur-
ya için en doğal olandır. Salgını 
ancak dünya çapında birlikte 
yenebiliriz. Bu nedenle, Avus-
turya'daki yabancı KOVID-19 
hastalarının yoğun tıbbi tedavi-
si, ihtiyaç duyan ülkelere tıbbi 
ekipman tedariği veya son olarak 
Batı Balkanlar’daki ortaklarımız 
için Avrupa Komisyonu ile or-
tak aşı tedariki yoluyla mümkün 
olan her yerde hızlı bir şekilde 
yardımcı oluyoruz.’’ dedi.

© C.JOBST/PID

2022/2023 
yılları için 42 
milyon aşı
Avusturya'da 
hükümet, 
2022/2023 yılları 
için 42 milyon ek 
aşı satın almaya 
karar verdi. Bunun 
için yaklaşık 800 
milyon avronun 
ayrılacağı belirtildi. 
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Doskozil'den
mektup

Burgenland Eyalet Vali-
si Hans Peter Doskozil, 
SPÖ Başkanı Pamela Ren-

di-Wagner'e üç buçuk sayfalık bir 
mektup yazarak Federal partiden 
ayrılacağını duyurdu.

Son seçimlerde oldukça az oy-
larla başkan yardımcısı seçilen ve 
bu seçimlerde kazanma oranının 
oldukça düşük olduğu söylentile-
riyle gündeme gelen Doskozil, Fe-
deral partinin gidişatının sorum-
luluğu hala Rendi-Wagner'e ait 
olduğunu belirterek, "Bu adımı 
atarak kendisini desteklemeyi 
umuyorum." dedi.

Viyana Belediyesi, havaların ısınmasıyla dışarıda daha çok zaman 
geçirecek olan gençlere yönelik, Kovid-19 önlemleri hakkında 
bilgilendirme çalışmaları yapacak.

42 milyon aşının 35 
milyonu Pfizer-Bi-
ontech'den, 3 mil-

yonu Moderna'dan ve 4 mil-
yonu Johnson & Johnson’dan 
alınacağı açılanırken, olası ek 
maliyetlerin Kovid-19 kriz 
fonu tarafından karşılanacağı 
kaydedildi. 

Karara ilişkin açıklamada 
bulunan Başbakan Sebastian 
Kurz, ilk aşılamadan sonra 
muhtemelen yeni varyantlara 
uyarlanmış aşılarla daha fazla 
takviye aşıların gerekli olaca-
ğı varsayıldığını ifade ederek, 
"Bir yandan, aşı koruması-
nın birincil aşılamadan sonra 
ne kadar süreceği henüz bi-
linmemekte, öte yandan, şu 
anda aşıların yeni varyantla-
rı nedeniyle gelecekte daha 
fazla aşılamanın gerekli olup 
olmayacağı ve ne ölçüde ge-
rekli olacağı belirsiz.’’ değer-
lendirmesinde bulundu.
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Kovid-19 salgınının 
getirdiği iş yükünden 
"yorulduğunu" belir-

ten Avusturya Sağlık Bakanı 
Rudolf Anschober (Yeşiller), 
görevinden istifa etti.

Anschober, düzenlediği 
basın toplantısında konuşan  
"15 aylık görevim 15 yıl gibi 
geçti" diyerek görevine son 
vereceğini duyurdu.

Kendini tam anlamıyla 
zinde hissetmediğini, güç 
kaybettiğini söyleyen 60 ya-
şındaki bakan, "Tükenmiş 
değilim, yoksa burada ol-
mazdım ancak bu görevi 
yürütecek enerjim kalmadı. 
Son yılların en kötü sağlık 
krizinde ülkenin yüzde 100 
zinde bir sağlık bakanına 
ihtiyacı var. Şu anda bu kişi 
ben değilim" şeklinde konuş-
tu.

LUDWIG’E TEŞEKKÜR
Basın toplantısında Viyana 
Belediye Başkanı Micha-
el Ludwig’e koronavirüs ile 
mücadele kapsamındaki ça-
lışmaları için teşekkür eden 
Anschober'nın Başbakan Se-

bastian Kurz'un ismini anma-
ması dikkatlerden kaçmadı.

Anschober geçen mart ayı 
başlarında "kardiyovasküler 
sorunlar" nedeniyle hastaneye 
kaldırılmıştı, Nisan başında 
tekrar rahatsızlanmasından 
sonra ise istifasını bildirdi.

BAŞBAKAN KURZ ILE 
FIKIR AYRILIKLARI
Kovid-19 salgını öncesinde 
Ocak 2020'de göreve gelen 
eski öğretmen ve gazete-
ci Anschober, çoğu zaman 

elinde grafiklerle uzun uzun 
yaptığı pandemi bilgilendir-
meleriyle ülkenin en popüler 
siyasetçilerinden biri haline 
gelmişti.

Öte yandan artan vaka sa-
yısı nedeniyle daha sert ted-
birlerin alınması gerektiği 
konusunda tek başına kalan 
Anschober, bu konuda Baş-
bakan Sebastian Kurz fikir 
ayrılıkları yaşıyordu.

Son olarak Başbakan Kurz, 
AB'yi aşı dağıtımında adil ol-
madığı iddiasının ardından 
Anschober'nın bakanlığını 
suçlaması, gerilim yaratmıştı. 

- YENI SAĞLIK 
BAKANI WOLFGANG 
MÜCKSTEIN
Anschober'nın istifasının ar-
dından Sağlık Bakanlığına 
Dr. Wolfgang Mückstein ge-
tirildi. Pratisyen hekim olan 
46 yaşındaki Mückstein, Pra-
tisyen hekimliğin yanı sıra 
Viyana'daki Birinci Basamak 
Sağlık Merkezi'nin yöneti-
cilerinden biri ve Viyana Ta-
bipler Birliği için danışman 
olarak görev yapıyor.

Anschober istifa etti, yerine 
Wolfgang Mückstein geldi

PARLAMENTSDIREKTION / JOHANNES ZINNER



Avusturya Anayasa 
Mahkemesi Cumhur-
başkanı Alexander 

Van der Bellen’e başvurarak 
verdiği bir kararı tenfiz et-
mesini talep etti. Buna göre 
Maliye Bakanı Gernot Blümel 
(ÖVP) “İbiza” Soruşturma 
Komisyonu’na belirli e-posta 
ve dosyaları sunmak zorunda. 
Van der Bellen, Bakan Blü-
mel’in beklenenin aksine iste-
nen belgeleri sunmaması du-
rumunda anayasal vazifelerini 
yerine getireceğini bildirdi. 
Ancak bakanlığın perşembe 
akşamı bildirdiğine göre tüm 
belgeler sunuldu. 

Maliye Bakanlığı’ndan bil-
dirildiğine göre, öğleden son-
ra Parlamento yönetimine 
204 klasör sunuldu. Van der 
Bellen daha önce, Hofburg 
Sarayı’nda yaptığı spontane 

bir açıklamada, “şimdiye ka-
dar eşi benzeri görülmemiş” 
bir olay hakkında halkı bilgi-
lendirmek istediğini kaydetti. 
Buna göre Anayasa Mahke-
mesi Cumhurbaşkanı’nı, Ba-
kan Blümel’in uygulamadığı 
bir kararı icra etmekle görev-
lendirdi.

Buna göre Maliye Bakanlığı 
İştirak Yönetimi Başkanı’nın 
e-posta kutusu ile bakanlık 
çalışanlarının zamanın Mali-
ye Bakanlığı Genel Sekreteri 
ve şimdinin ÖBAG Başkanı 
Thomas Schmid ve eski Ma-
liye bakanı Hartwig Löger’in 
(ÖVP) çalışanlarıyla yazış-
malarının “İbiza” Soruşturma 
Komisyonu’na teslim edilmesi 
gerekiyor.

ANAYASA USULÜ 
HÜKME BAĞLIYOR

Bakan Blümel 3 Mart tarihli 
birinci başvuruya riayet etme-
diği için Anayasa Mahkemesi, 
Anayasa’da hükme bağlandığı 
üzere Cumhurbaşkanı’na baş-
vurdu. Bunun herkes için şa-
şırtıcı gelebileceğini kaydeden 
Van der Bellen, bunun Ana-
yasa’ya göre normal olduğunu 
belirtti. Federal Anayasa’nın 
146. maddesinin 2. fıkrası 
“Cumhurbaşkanı’nın tali-
matlarıyla, silahlı kuvvetler 
de dahil, taktir edeceği Fede-
ral organların veya Eyalet or-
ganlarının görevlendirilme-
siyle” icrayı hükme bağlıyor.

Van der Bellen, Anayasa’nın 
kendisine yüklediği görevle-
ri yerine getireceğini söyledi. 
Kısa süre önce Blümel’in bir 
görüşmede kendisine tüm 
belgeleri sunacağını söyledi-
ğini ve icraya böylece gerek 

kalmayacağını kaydeden Van 
der Bellen, “beklenmedik şe-
kilde” tüm belgelerin sunul-
maması durumunda elbette 
gereğini yapacağını vurguladı. 
Anayasa’nın demokrasi ve hu-
kuk devletini toplumun ana 
kaidesi olarak belirlediğini ve 
kuvvetler ayrılığı kapsamında 
devlet bünyesinde kimin han-
gi vazifeyi yerine getireceğini 
hükme bağladığını açıklayan 
Cumhurbaşkanı, “Anayasa 
hepimizin ortak yaşamını 
belirler. Bu kurallara hepi-
miz uymakla yükümlüyüz” 
dedi. Anayasa Mahkemesi, 
icranın burada olduğu gibi 
Federal bir organa karşı ger-
çekleştiğinde Cumhurbaşka-
nı’nın talimatlarının ayrıca 
Şansölye tarafından onaylan-
ması gerekmediğini vurgula-
mıştı.

MALIYE BAKANLIĞI 
ÖĞLEDEN SONRA 
BELGELERIN 
SUNULDUĞUNU 
AÇIKLADI
Blümel aynı gün erken saatler-
de kamuoyuna, bakanlığının 
kararı “elbette gecikmeksizin 
ve tam kapsamlı olarak yeri-
ne getireceğini” açıklamıştı. 
Açıklamada aynı zamanda ih-
tiyaten “bakanlığın 12.000 ça-
lışanının kişisel veri ve kişilik 
haklarının korunması zorun-
luluğuna” vurgu yapıldı. 

Maliye Bakanlığı’nca yapı-
lan yazılı açıklamada, “Ana-
yasa Mahkemesi kararına 
saygı duyulmalıdır ve Ma-
liye Bakanlığı bu kararı el-
bette gecikmeksizin ve tam 
kapsamlı olarak yerine ge-
tirecektir” denildi. Akşam 
saatlerinde belgelerin teslimi 
öncesi yapılan açıklamada, 
“Maliye Bakanlığı halihazır-
da 20.000’den fazla elektro-
nik belgeyi sunmuş ve bugün 
(Perşembe) kalan belgeleri 
de Parlamento yönetimine 
sunacaktır” denildi.

BLÜMEL'E ISTIFA 
ÇAĞRISI
Kararın “emsal teşkil ettiği-
ni” söyleyen Soruşturma Ko-
misyonu SPÖ Grup Başkanı 
Kai Jan Krainer yaptığı yazılı 
açıklamada, “Anayasa Mah-
kemesi’nin ÖVP’li bir bakanı 
Anayasa’ya ve Anayasa Mah-
kemesi kararlarına riayet 
etmeye zorlamak zorunda 
kalması ne yazık ki Kurz’un 
liderliğinde ÖVP’ye neler ol-
duğunu açıkça göstermekte-
dir” dedi. SPÖ, Blümel’i istifa 
etmeye çağıran Meclis Grup 
Başkanvekili Jörg Leichtfried 
ise, “Bu tarihi bir karardır. 
Anayasa Mahkemesi, Cum-
huriyet’in en üst organların-
dan bir tanesi olan görevde-
ki Maliye Bakanı, Anayasa 
Mahkemesi kararlarına uy-

madığı için Cumhurbaşka-
nı’na başvurmak zorunda 
kalıyor. Blümel’in şu halde 
görevine devam etmesi artık 
kabul edilemez” dedi.

“UTANÇ VERICI”
Böyle eşsiz bir uygulamaya 
gerek kalmasını “utanç veri-
ci” olarak niteleyen Soruştur-
ma Komisyonu NEOS Grup 
Başkanı Stephanie Krisper, 
“ÖVP’nin artık bu aşamada 
en azından Cumhurbaşka-
nı’nın kararlarına saygılı ola-
cağını ve talimatlarına uya-
cağını umuyoruz” dedi. 

FPÖ Grup Başkanı Chris-
tian Hafenecker de Blümel’i 
istifa etmeye çağırdı. Hafene-
cker, “Anayasa Mahkemesi 
kararlarına aykırı hareket 
ettiği ve yeminini bozduğu 
artık açıkça ortaya çıktığı-
na göre Şansölye Sebastian 
Kurz’un Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen’e 

Blümel’in görevden azle-
dilmesini önermesi gerekir. 
Aksi taktirde Anayasa’yı ih-
lal eden bir kişiye bu federal 
hükümetin Maliye Bakanı 
olarak katlanmak zorunda 
kalma durumuyla karşı kar-
şıya kalacağımızdan, bunun 
başka çıkar yolu yoktur” 
dedi.

Olayı eleştirenler arasında 
Transparency International 
da (Uluslararası Şeffaflık Ör-
gütü) yer aldı. Yaptığı yazılı 
açıklamada “gerek kalma-
ması icap eden olağanüstü 
bir süreçten” bahseden örgüt 
herkesin yüce divanın kararla-
rına uyması gerektiğinin altını 
çizdi ve “Aksi taktirde hukuk 
devleti ortadan kalkar. Hu-
kuk devleti olmayan yerde 
keyfiyet hüküm sürer” dedi.

HAIDER 2007 YILINDA 
IHTAR EDILINCE 
KARARA UYMUŞTU
Perşembe günkü icra baş-
vurusu şeklen bir ilk değil. 
Ancak eşsiz olan, bu icra ta-
lebinin kapsamı. Lakin daha 
önceki başvurular genellikle 
mahkemece hükme bağlan-
mış yargılama giderlerinin 
ödenmesi ve benzeri konular-
la ilgiliydi. Üst düzey siyasiler 
arasında Cumhurbaşkanı’nca 

icra tehlikesi ile karşı karşıya 
kalan ilk kişi olan Kärnten 
Eyalet Başbakanı Jörg Haider 
(BZÖ) 2007 yılında, başvuru 
yapılacağı konusunda ihtar 
edildiğinde karara uymuştu.

O günlerde ihtilaf konusu, 
iki yerleşim biriminde hem 
Almanca hem Slovence olan 
kent tabelalarının konulması-

nı önlemek amacıyla Slovence 
yazılmış daha küçük ek tabe-
laların kullanılmasının huku-
ka aykırı olduğu yönündeki 
Anayasa Mahkemesi’nin 28 
Aralık 2006 tarihli kararı idi. 
Ancak Eyalet Başbakanı Ha-
ider, yürürlüğe girmesini ön-
lemek amacıyla, kararı Eyalet 
Resmi Gazetesi’nde yayınla-
ma görevini yerine getirmedi. 

Bunun üzerine Anayasa 
Mahkemesi 2007 Ocak ayı 
ortasında Haider’e bir ihtar-
name tebliğ etti. Bunun da 
sonuç vermemesi üzerine za-
manın Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Karl Korinek Şubat 
ayı ortalarında, Cumhurbaş-
kanı’ndan kararın icrasını ta-
lep edeceği konusunda ihtar-
da bulundu. Böylece Haider 
ikinci ihtarnamede 23 Şubat 
olarak belirtilen kesin sürenin 
dolmasına çok kısa süre kala 
yayımlama görevini yerine ge-
tirdi.

ŞANSÖLYELIK 
KONUSUNDAKI KARAR 
HENÜZ VERILMEDI 
Ancak Anayasa Mahkeme-
si, Şansölye Sebastian Kurz 
(ÖVP) ve muhalefet arasında-
ki, soruşturma komisyonuna 
belge sunulması konusundaki 
ihtilafta henüz karar vermedi. 
SPÖ, FPÖ ve NEOS müte-
addit defalar Şansölyeden tek 
bir yazışma ve tek bir ajanda 
kaydı sunulmadığı konusunda 
şikayetlerini dile getirmişler-
di. 

Anayasa Mahkemesi, bu 
başvurular konusundaki gö-
rüşmelerin önümüzdeki haf-
ta devam edeceğini açıkladı. 
Şansölyelik makamı Anayasa 
Mahkemesi’ne çalışanlarına 
ait 692 e-posta sunmuş ve 
“kapsamlı bir arama süre-
cinde hiçbir somut, konuyla 
alakalı dosya ve belgeye rast-
lanmadığını” öne sürmüştü.

"Avusturya'da eşi benzeri
görülmemiş bir olay"
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   Avusturya'da ilk kez Anayasa Mahkemesi, bir soruşturma kapsamında bilgi talep ettiği bir bakanın, talebe 
karşılık vermemesi nedeniyle cumhurbaşkanına başvurdu.
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Avusturya'da şu ana 
kadar (9 Mayıs) 
meydana gelen tra-

fik kazalarında toplamda 
92 kişi hayatını kaybetti. 
2021 yılının 17. haftasında  
ise meydana gelen kazalar-
da 15 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ayının son haf-
tasında meydana gelen 13 
trafik kazasında 6 otomo-
bil sürücü, 3 yolcu, 2 moto-
siklet ve 2 bisiklet sürücü-
süyle 1 e-scooter ve 1 yaya 
hayatını kaybetti.
 -Vorarlberg'de 2 Türk 

baba-oğul hayatını 
kaybetti
1 Mayıs 2021 günü Vorar-
lberg - Feldkirch bölgesin-
de meydana gelen talihsiz 
kazada 2 Türkiye kökenli 
vatandaş hayatını kaybet-
ti. Edinilen bilgiye göre if-
tar yemeğine giden ailenin 
bulunduğu ve babanın kul-
landığı araç sollama yapar-
ken yoldaki su birikintisi 
nedeniyle kontrolden çıktı. 
Önce orta şeritteki kontrol 
duvarlarına çarpan araç, 
sonrasında köprü ayağına 

çarparak yan yattı. Kaza es-
nasında araçtan fırlayan 47 
yaşındaki baba ve 16 yaşın-
daki oğlu olay yerinde ha-
yatını kaybederken, araçta 
bulunan diğer kişi olan 
anne ise ağır yaralı olarak 
kurtuldu. 

1 Ocak - 9 Mayıs 2021 
tarihleri   arasında Avustur-
ya karayolu ağında toplam-
da 92 ölüm meydana geldi 
(geçici sayı). 2020'nin aynı 
döneminde 97, 2019 ise 
hayatını kaybedenlerin sa-
yısı 107 idi.

Trafik kazaları can almaya devam
ediyor

Mai 2021 Mai 2021

Kovid-19 
salgınında 

mutasyonların 
gençlerde sık 

görülmesi
endişeye 

neden oldu.

Avusturyalıların
5'te 1'i

yurtdışında
tatil düşünüyor

Aynı zamanda sadece 
yüzde 27'si tatilini 
kendi ülkesinde 
geçirmek istiyor. Profil 
dergisine, araştırma 
enstitüsü Unique 
Research ile yaptırdığı 
500 Avusturyalıyla 
(dalgalanma aralığı: 
+/- 4 puan) yaptığı 
ankete dayanarak, yüzde 
39'unun yaz için tatil 
planı olmadığını önceden 
bildirdi. Buna göre yüzde 
13'ü tatile gitmek isteyip 
istemediğini henüz tam 
olarak bilmiyor.

Tatil planları, salgının 
bir önceki ilk yılına göre 
önemli ölçüde değişmedi. 
Bu, Mayıs 2020'de aynı 
adı taşıyan anketle bir 
karşılaştırmayı gösteriyor. 
O zamanlar, yüzde 13'ü 
yurtdışına gitti, yüzde 31'i 
Avusturya'da tatil yapmak 
istedi, yüzde 46'sının hiç 
bir seyahat planı yok.

Yapılan bir 

ankete göre 

Avusturya’da 

yaşayanların 

sadece 5’te 

biri tatil için 

yurtdışına 

çıkmak istiyor. V      iyana Eyalet Sağlık 
Bakanı Peter Ha-
cker’in ofisinden 
alınan bilgiye göre 

anne adayları Mayıs ortasın-
dan itibaren aşılanma imkanı 
bulacak.

Ulusal Aşılama Komitesi, 
Viyana Sağlık Derneği'nin gi-
rişimiyle Nisan sonunda ha-
mile kadınları aşılama planına 
öncelikli olarak dahil etti. Bu, 
federal başkente hamileliğin 
13. haftasından itibaren hamile 
kadınlara Kovid-19'a karşı aşı 
sağlama fırsatı verdi.

Kovid-19 aşısına kaç anne 
adayının ilgilendiğine bağlı 
olarak, hamile kadınlar için aşı 
tarihleri kısıtlama olmaksızın 
etkinleştirilecek veya aşıla-
maya öncelik verilecek. İkinci 
durumda, sıra öncellikle hami-
leliğin son dönemlerinde olan 

kadınların olacak ve sonraki 
adaylar ilgili gebelik haftasına 
göre değerlendirilecek.

Viyana Belediyesi, www.im-
pfservice.wien web adresinde 
hamilelere özel ön kayıt yap-
malarını sağlayacak bir katego-
ri oluşturdu.

- ASTRAZENACA'YA 
GÜVEN AZALDI
Nisan ayında yapılan bir anke-
te göre Avusturya’da genel ola-
rak aşıya ilgi artarken, ülkede 
yaşayanların çoğu yani yüzde 
73’ü kesinlikle AstraZeneca 
aşısı ile aşılanmak istemiyor.

Ankete katılanların yüzde 
52’si hali hazırda aşılandıkla-
rını yada en azından aşılanmak 
istediklerini söyledi. Aşılan-
mak istemeyenlerin oranı Ocak 
ayına göre 7 puan düşerek yüz-
de 27’ye geriledi.

Lise diploması olmayan 
Avusturyalılar, lise diploması 
olanlara göre aşıyı iki kat daha 
fazla reddediyor. 60 yaşın üze-
rindekiler ise aşı olmaya en is-
tekli olanlar.

- AŞIYI EN ÇOK 
REDDEDENLER FPÖ 
SEÇMENLERI
Aşılama reddi, şaşırtıcı olma-
yan bir şekilde büyük ölçüde 
FPÖ seçmenlerinde görüldü. 
Bu gruptan ankete katılanla-
rın yüzde 43'ü hiçbir zaman 
aşı yaptırmak istemediklerini 
ifade etti. Diğer partilerin seç-
menlerinde aşıya karşı olanla-
rın orano tek haneli sayılarda 
kalırken, NEOS seçmenlerinin 
oranı ise yüzde 14 olarak kayda 
geçti.

Viyana hamileleri aşılayan 
ilk Avrupa şehri olacak
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"Gençleri aşılayın" çağrısı
Viyana Tabipler Birliği, genç-
lerin koronavirüse karşı "ola-
bildiğince çabuk" aşılanması 
çağrısında bulundu.

Viyana Tıp Derneği Başkan 
Yardımcısı Gerald Gingold, 
hastalar "gittikçe gençleşiyor 
ve hastalık ilerlemesi daha 
da kötüye gidiyor" uyarısın-

da bulunarak, "ulusal aşıla-
ma planının hızlı bir şekilde 
uyarlanması" çağrısını yaptı. 
Tabipler Birliği, genç nüfus 
arasında bu gelişmenin arka 
planını, büyük ölçüde işle ilgi-
li artan temas sayısı ve ev ofis-
leri için fırsatların olmaması 
olarak belirledi.
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BEZAHLTE ANZEIGE

   Avusturya'da şu ana kadar (9 Mayıs)  meydana gelen trafik kazalarında 92 kişi hayatını kaybetti.



Avusturya’da 

salgınla mücadele 

kapsamında 

kapatılan restoran, 

otel ve tiyatrolar 

19 Mayıs'ta 

açılacak. Aşı ya 

da test yaptırmış 

veya iyileşmiş 

kişilerin "yeşil 

kimlik" adı verilen 

uygulamayla, 

restoran, otel, 

tiyatro ya da spor 

merkezlerine 

girmelerine izin 

verilecek.
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Avusturya
19 Mayıs'ta
Açılıyor

Avusturya’da yeni tip 
koronavirüsle (Ko-
vid-19) mücadele 
kapsamında yakla-

şık 7 aydır kapalı tutulan gast-
ronomi, kültür, spor ve turizm 

alanlarında faaliyet gösteren 
işletmelerin 19 Mayıs’ta açıl-
ması kararlaştırıldı.

Başbakan Sebastian Kurz, 
beraberindeki bakanlarla dü-
zenlediği basın toplantısında, 
salgınla mücadele ve haliha-
zırda uygulanan sıkı tedbirle-
rin gevşetilmesine ilişkin açık-
lamalarda bulundu.

Kurz, salgınla mücadelede 
artık tünelin sonundaki ışığın 
görünmeye başladığını ancak 
her şeye rağmen tedbirin el-
den bırakılmaması gerektiğini 
söyledi.

Kovid-19 aşısının salgına 
karşı etkisini göstermeye baş-
ladığını belirten Kurz, Avus-
turya’da yaklaşık 2 milyon ki-
şinin aşılandığı kaydetti.

Başbakan Kurz, yeme içme, 
kültür, turizm ve spor sek-
törlerindeki işletmelerde ça-
lışanların salgından çok ciddi 
oranda olumsuz etkilendiğini 
belirterek "Güvenlik konsep-
tine uyularak bu 4 sektör 19 
Mayıs’tan itibaren hizmet 

vermeye başlayacak." dedi.

- RESTORAN, OTEL 
VE TIYATROYA "YEŞIL 
KIMLIKLE" GIRIŞ
Restoran, otel, tiyatro ya da 
spor merkezlerine girişte en 
önemli koşulun "yeşil kimlik" 
adı verilen uygulama olduğu-
nu ifade eden Kurz, söz konu-
su kimlikte kişilerin aşı ya da 
test yaptırdığı veya hastalığa 
yakalandıktan sonra iyileştiği-
ni gösteren bilginin bulundu-
ğunu, doğal olarak bu 4 sektö-
re ait iş yerlerine aşı veya test 
yaptırmış ya da hastalıktan 
iyileşmiş kişilerin girmesine 
izin verileceğini söyledi.

Kurz, maske ve mesafe ku-
rallarının kapalı ve açık me-
kanlarda uygulanmaya devam 
edeceğini vurgulayarak, resto-
ranlarda kayıt işlemi yapıla-
cağını, içeride en fazla 4, dış 
mekanlarda ise 10 kişinin bir-
likte oturmasına izin verilece-
ğini ve yeme içme yerlerinin 
en geç 22:00’de kapatılacağını 

aktardı.
Dışarıda yapılan kültürel 

etkinliklerin en fazla 3 bin 
kişinin katılımıyla gerçekle-
şebileceğini dile getiren Kurz, 
kapalı ortamlarda ise 1500 ki-
şinin bir araya gelebileceğini 
kaydetti.

- AVUSTURYA GENELI 
IÇIN QR SISTEMI 
DÜŞÜNÜLÜYOR
19 Mayıs'tan itibaren açılması 
planlanan işletme hizmetle-
rinden faydalanabilmek için 
negatif test, tlatılmış bir koro-
navirüs enfeksiyonunun bel-
gesi veya aşı sertifikası yeterli 
olacak. Başbakanlığa göre çe-
şitli belgelerin mümkün olan 
en kısa sürede bir QR kodun-
da paketlenmesi planlanıyor.
Oluşturulacak QR kod siste-
minin Avusturya genelinde 
uygulanabilirliği düşünülür-
ken, ardından bu uygulama-
nın Avrupa düzeyindeki çö-
zümü beklenecek.

İşletmeler ve
müşteriler için 
kurallar

GASTRONOMI VE 
OTELLER
19 Mayıs itibariyle otel ve 
gastronomi işletmelerinin 
hepsi iç ve dış mekanlarda 
hizmete açılacak. 

 Müşteriler restoranlara giriş 
kaydı yapmak zorunda.

 Masa dışında maske takıl-
mak zorunda.

 Gastronomi işletmelerinde 
kapalı alanlarda bir masada 
iki farklı aileden 4 yetişkin ve 
çocuklar yer alabilecek. Açık 
alanlarda ise bir masada 10 
kişi oturabilecek.

 İşletlemeler 05:00 - 22:00 
arasında hizmet verebilecek.

SPOR ETKINLIKLERI
19 Mayıs itibariyle açık ve 
kapalı alanda spor yeniden 
mümkün olacak. Burada da 
giriş testleri gereksinimi ola-
cak. Kapalı mekanlarda (spor 
salonları) 20 metre kare kura-
lı geçerli olacak. 

 İzleyiceler için kültür kura-
lı geçerli, yani koltukların en 
fazla %50’si dolu olacak (her 
ikinci koltuk boş kalmak zo-
runda), kapalı alanlarda 1.500 
açık alanlarda ise 3.000 bin 
seyirci mümkün olacak.

 Amatör sporlar da takım 
düzeyinde antremanlara baş-
layabilecek. Burada da negatif 
test ibrazı, FFP2 maske ge-
reksinimi ve kayıt zorunlulu-
ğu bulunuyor.

EĞITIM
Okullar 17 Mayıs’ta normal 
eğitime geri dönecek. İlk ve 
ortaokullarda ağız burun 

koruması, lise seviyesi ve üs-
tünde ise FFP2 maskeleri ta-
kılmak zorunda. Öğrenci ve 
öğretmenlere haftada 3 kez 
test yapılacak. Müzik ve be-
den eğitimine ancak açık ha-
vada izin verilecek, okul gezi-
leri yeniden mümkün olacak.

DÜĞÜN 
Düğünler en geç 1 Tem-
muz'dan itibaren mümkün 
olacak. 

HAVUZLAR
Havuzlara girişlerde FFP2 
maske gereksinimi, kayıt 
olma zorunluluğu ve negatif 
test ibarızı gerekiyor. Havuz 
ve termal tesislerinde kişi başı 
20 metre kare ayrılması gere-
kiyor.

SOKAĞA ÇIKIŞ
Sokağa çıkma yasağı geceleri 
de dahil olmak üzere kalka-
cak. Saat 05:00 ile 22:00 arası 
dışarıda en fazla 10 kişi, içeri-
de ise en fazla 4 yetişkinin artı 
çocukların bir araya gelmesi-
ne izin verilecek. 

HUZUREVLERI
19 Mayıs itibari ile huzurevle-
rindeki akrabalar yeniden her 
gün ziyaret edilebilecek. Ziya-
ret günlük bir kişiyle sınırlı.

KONGRE VE FUARLAR
Kongre ve ticaret fuarlarında 
da benzer kurallar kullanıla-
cak. Bu alanda da FFP2 maske 
gereksinimi, 2 metrelik mesa-
fe kuralı ve kişi başı 20 metre 
kare alan ayrılmak zorunda.

AŞI, IYILEŞME VE TESTLERIN 
‘GEÇERLILIK’ SÜRELERI

KOVID-19 AŞISI
Kovid-19'a karşı aşılanmış olanlar, birinci aşının ardından 
22 gün sonra başlayan tarihten itibaren 9 ay boyunca ne-
gatif test zorunluluğundan muaf tutulacak. Aşı yapıldığı-
nı gösteren belge, negatif test olarak kabul edilecek. 

IYILEŞME
Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanıp iyileşen kişiler de bir 
müddet PCR veya antijen testi yapmak zorunda kalma-
yacak. İyileşenlerin vücudunda bulunan antikorlar, aşı 
yapılmadan bile virüse karşı bağışıklık kabul ediliyor. Ko-
vid-19 hastalığını atlatanlar 6 ay boyunca negatif test ib-
razına ihtiyaç duymayacak.

TESTLER
 PCR testleri: Negatif sonuçlu PCR testleri yapıldığı an-

dan itibaren 72 saat geçerli olacak.
 Eczanelerde veya test merkezlerinde yaptırılan antijen 

testlerinin ise 48 saat geçerliliği olacak.
 Ezcanelerden alınıp evde yapılan antijen testleri de bazı 

şartlar altında kabul edilecek ancak sadece 24 saat geçerli 
kabul olacak.

© AA/AŞKIN KIYAĞAN/ARŞIV
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Viyana Belediyesi ta-
rafından duyurulan 
projede, heyecan verici 

profesyonel alanlarda işler yer 
alıyor. Eğitim projesinin 1 Ey-
lül 2021'de Viyana Şehri'nin 
çeşitli bölgelerinde başlayaca-
ğı kaydedildi. Viyana Şehri - 
Dijital, Sosyal İşler, Sosyal ve 
Sağlık Hukuku Dairesi veya 
Belediye Müdürlüğü gibi iş 
bölümlerinin yer aldığı eğitim 
projeleri başarılı bir şekilde 
tamamlandığında, şehirde bir 
iş olasılığı elde edilmiş olacağı 
vurgulandı.

Şehirdeki pratik ve teorik 
eğitimle birlikte, katılımcılar 
FH Campus Wien'de üniversi-
te giriş yeterlilik sınavına gire-

bilecekler.
Projenin WAFF tarafından 

finanse edileceği, katılımcıla-
rın geçim masraflarının AMS 
tarafından karşılanacağı ve 
eğitim süresi boyunca tüm ka-
tılımcıların sosyal sigortalı ola-
cağı duyuruldu.

Belediye Başkanı Michael 
Ludwig ve İnsan Kaynakları 
Belediye Meclisi Üyesi Jürgen 
Czernohorszky düzenledikleri 
basın toplantısında, "Şu anda 
gençlerin somut bakış açıları-
na ihtiyaçları var. Bu nedenle 
WAFF ve FH Campus Wien 
ile işbirliği içinde yeni bir eği-
tim sunabildiğimiz için özel-
likle gurur duyuyoruz! Odak 
noktası insan kaynaklarından 

müşteri hizmetleri görevlerine 
kadar şehir içinde yeni, özel 
görevler.” açıklamalarında bu-
lundular.

YENILIKÇI PILOT PROJE
Projenin eğitimin içeriğinin de 
yenilikçi olduğu aktarılırken, 
eğitim planında işletme yöneti-
mi, bilgi ve iletişim teknolojisi, 
sosyal ve iletişim becerileri gibi 
konulara özel önem verilecek.

İlk katılımcıların eğitimi 
2022 Kasım sonunda bitirme-
leri beklenirken, proje 14 kişiy-
le başlayacak. Pilot aşama iyi 
bir başlangıç   yaparsa, modelin 
daha da geliştirilmesi veya bir-
kaç kurs grubuna genişletilme-
si planlanıyor.

Viyana’da gençler için yeni 
eğitim projesi
Viyana Belediyesi, 

19-30 yaşları 

arasındaki gençler 

için yeni bir eğitim 

projesine başlıyor.

Pilot proje olarak 

başlatılacak olan 

uygulamanın 

iyi bir başlangıç 

yapması 

durumunda 

genişletilmesi 

planlanıyor.
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Ücretsiz testler
aylık 10 adet

verilecek

Avusturya'da 
eczanelerde 
Haziran ayından 

itibaren kişi başına aylık 
5 yerine 10 adet hızlı 
antijen testi verilecek.

Avusturya’da ücretsiz 
KOVID-19 kendi 
kendine testleri Mart 
ayından bu yana 
eczanelerden alınabiliyor.

Her sigortalı kişiye 
ayda 5 test kiti veriliyor 
ancak parlamentoda 
alınan son karara göre 
Haziran ayından itibaren 
kişi başına 10 test kiti 
verilecek.

Sağlık Komitesi'nin 
tavsiyesi üzerine 
oybirliğiyle kabul edilen 
karara göre bu uygulama 
Ağustos sonuna kadar 
uzatıldı.

Öte yandan eczanelerde 
yapılan ücretsiz antijen 
testleri de mümkün 
olmaya devam edecek.

Aşı olanlara test 
zorunluluğu kalkıyor
Kovid-19 aşısı olan kişiler için negatif test zorunluluğu olmayacak.

Avusturya’da korona-
virüs ile mücadele 
kapsamında alınan 

kapanma kararlarının gevşe-
tilmesiyle birlikte hükümet, 
19 Mayıs itibariyle ülke gene-
linde tedbirler eşliğinde tam 
açılmayı planlıyor.

Aşı olan kişilerin 19 Ma-
yıs'taki açılışlardan sonra ar-
tık erişim testlerine ihtiyacı 
olmayacak ve "Yeşil Kimlik" 
sistemi Haziran'dan itibaren 
uygulanacak.

Ulusal Konsey, düzenlenen 
özel oturumunda Salgın Ya-
sası ve Kovid-19 Önlemleri 
Yasası'ndaki değişiklikleri ele 
aldı. Alınan karara göre aşı-
lanan kişiler yakında iyileşen-
lerle ve test edilenlerle eşit bir 
zeminde olacak.

Hükümet gruplarının Ko-
vid-19 Önlemleri Yasası'nda 

ve SPÖ'nün de onayını alan 
Salgın Yasasında önerdiği de-
ğişiklikler nedeniyle aşılanan-
lar, açılan tüm alanlarda giriş 
testlerinden muaf tutulacak. 
Aşı olanlar ek bir eylem ge-
rekmeden, kültür, spor, resto-
ran, otel, yakın temas hizmet-
lerinden faydalanabilecek ve 

tüm etkinliklere katılabilecek.
Kısa bir süre sonra Haziran 

ayından itibaren "Yeşil Kim-
lik” sistemi uygulanacak. Yeşil 
Kimlik uygulaması yürürlüğe 
geçene kadar, Avusturyalılar 
sarı aşı kartı ile negatif test 
zorunluluğu olmadan özgürce 
hareket edebilecek. 
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Mecvut yasada “daimi 

bir AB ikametga-
hı” ile 5 yıllık geçer-

lilik süresi içinde art arda 12 
aydan fazla Avusturya veya 
AEA (Avrupa Ekonomi Ala-
nı) dışında kalamayacağınızı 
şart koşmakta.

Arka arkaya 12 aydan faz-
la Avusturya / AEA dışında 
kalırsanız, kalıcı AB ikamet-
gahınız otomatik olarak sona 
eriyor. Bu, Avusturya'ya tek-
rar giriş yaptığınızda sınırda 
reddedileceğiniz ve AB uzun 
dönem ikamet kartınızın iptal 

edilip sizden alınacağı anlamı-
na gelebilir.

Avusturya veya AEA dışın-
da 12 aydan daha uzun süre 
aşağıdaki durumlarda en fazla 
24 ay kalabilirsiniz:

İstisnai durumlardan bir 
tanesi özel nedenler. Örne-
ğin; ciddi bir hastalık, yerine 
getirmeniz gereken sosyal bir 
yükümlülük, genel askerlik 
hizmeti veya toplum hizme-
tiyle karşılaştırılabilir bir hiz-
met yapmak zorunda olmanız 
gibi durumlar istisna sayıla-
bilir. Bu durumlar Avusturya 

makamları tarafından denet-
lenebilir.

Bu nedenle, bir başka ülke-
deki ikametin 12 aylık süresi 
dolmadan önce, örneğin Vi-
yana Şehri Göçmenlik ve Va-
tandaşlık (MA 35) gibi yetki-
li kurumlara direk veya yazılı 
olarak bildirimde bulunun. 

Aksi durumda Avusturya 
veya AEA ülkeleri dışında 
aralıksız 12 aydan fazla süre 
bulunmanız durumunda, 
Avusturya'daki oturum hak-
kınızı kaybedersiniz. 

Daimi bir AB ikametgah izni 
(Daueraufenthalt EU) olanların dikkatine!

© HABERJOURNAL



Son araştırmalara göre şirketlerin yüzde 58'i pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji 
yatırımlarını hızlandırıyor.

Uluslararası işe alım 
ve danışmanlık 
şirketi PageGroup 
tarafından hazırla-

nan Şirketlerin Bilgi Teknolo-
jisi (BT) ve Dijital Yetenek İh-
tiyaçları Araştırması'na göre, 
şirketlerin yüzde 58'i pazar 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
teknoloji yatırımlarını hızlan-
dırıyor.

Araştırmaya göre, dijital 
dönüşüm, geçen yıldan bu 
yana yaşanan sağlık kriziyle 
(Kovid-19) birlikte kuruluşla-
rın öncelikler listesinde daha 
üst sıralara yükseldi.

Başta Türkiye olmak üze-
re İspanya, Portekiz, Polon-
ya, Avusturya ve İsviçre'de 
1.200'den fazla genel müdür, 
insan kaynakları yöneticisi ve 
teknoloji üst yöneticisi ile ger-
çekleştirilen araştırma, içinde 
bulunulan süreçte pek çok fir-
manın, alternatif çalışma yön-
temleri ve müşterileriyle farklı 

ilişki kurma yolları keşfettik-
lerini de ortaya koydu.

Araştırma, şirketlerdeki 
dijital dönüşüm hızının ku-
ruluşun büyüklüğü ile yakın-
dan ilgili olduğunu gösteriyor. 
Salgın öncesinden başlayarak 
şirketlerin teknoloji ve ino-
vasyon alanlarına öncelik ver-
me oranı büyük kuruluşlarda 
yüzde 58, orta ölçekli işletme-
lerde yüzde 44, küçük işlet-
melerde ise yüzde 6 oldu.

Şirketlerin, Kovid-19 kri-
ziyle başa çıkmak için ilk adım 
olarak uzaktan çalışma mode-
linin uygulanması konusunda 
hemfikir olmasına karşın at-
tıkları stratejik adımlar ara-
sında küçük farklılıklar ortaya 
çıktı.

Araştırmaya göre, orta öl-
çekli şirketlerin yüzde 51'i 
teknolojik gelişime daha yük-
sek oranda yatırım yaparken, 
bu oran büyük şirketlerde 
yüzde 45, küçük işletmelerde 

ise yüzde 36 civarında kaldı.
Küçük işletmelerin yüzde 

38'inin uyguladığı tedbirler-
den biri iş modellerini çeşit-
lendirmek oldu. Bu tedbiri 
uygulayan orta ölçekli işlet-
melerin oranı yüzde 33 ola-
rak gerçekleşirken, büyük 
işletmeler bu seçeneği gün-
demlerine dahi almadı. Bü-
yük şirketlerin yüzde 38'i ise 
çalışanlarının dijital eğitimine 
yatırım yaptı.

Şirketler, en fazla yatırımı 
yazılım geliştirme, müşteri 
ilişkilerinin dijital dönüşümü, 
müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) ve kurumsal kaynak 
planlaması (ERP) için yap-
tı. Siber güvenlik yatırımına 
ise büyük ölçekli şirketlerin 
yüzde 37'si, orta ölçekli kuru-
luşların yüzde 31'i ve küçük 
ölçekli işletmelerin yüzde 21'i 
öncelik verdi.

Araştırmada, şirketlerin bu 
rolleri kadrolarına dahil et-
mesiyle geçen aylarda karşı-
laştıkları temel zorlukların 
üstesinden daha etkili bir şe-
kilde gelebileceği belirtildi. 
Söz konusu temel zorluklar 
arasında özellikle verimliliğin 
azalması (yüzde 54), yeni iş 
fırsatları geliştirmenin zor-
laşması (yüzde 45) ve müşteri 
ilişkilerini yönetme konusun-
daki sorunlar (yüzde 29) bu-
lunuyor.

Orta ölçekli işletmelerin, 
uzaktan çalışma modelini 
uygulama konusunda küçük 
veya büyük ölçekli işletmelere 
göre daha fazla engelle karşı-
laştığı belirtiliyor.

- "TÜRKIYE'DE CDO, 
CTO VE CIO ROLLERI 
ÇOK KRITIK ÖNEME VE 
STRATEJIK KONUMA 
YÜKSELDI"
Michael Page ve Page Execu-
tive Türkiye Direktörü Melih 
Mümünoğlu, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, araştırma-
ya katılan ülkelerin, Avustur-
ya, İtalya, Polonya, Portekiz, 
İspanya, İsviçre ve Türkiye 
olduğunu belirterek, "Bu ül-
keler arasında karşılaştırma 
yaptığımızda, Türkiye'deki 
teknoloji ve dijital alanda bü-
yük, orta ve küçük işletmele-
rin Kovid-19 etkisine rağmen 
olumlu gelişmeler içinde ol-
duğu göze çarpıyor." dedi.

Mümünoğlu, pandemi ko-
şulları altında da olsa şirket 

çalışanlarına dijital eğitim ya-
tırımı yapan ülkelerin başın-
da Türkiye'nin geldiğini ifade 
ederek, "Diğer taraftan yüzde 
68 oranında uzaktan çalışma 
koşullarına uyum sağlayan 
ülke olarak ikinci sırada yer 
alıyor. Türkiye'deki şirketler, 
bilgi teknolojisi ve dijital tek-
nolojiye yaptığı yatırımlarla 
araştırmaya katılan ülkeler 
arasında yüzde 46 ile ikinci 
sırada yer alıyor." ifadelerini 
kullandı.

Yeni pazarlara yönelme ko-
nusunda Türkiye'deki şirket-
lerin, İsviçre'den sonra yüzde 
57'lik oran ile ikinci sırada yer 
aldığını aktaran Mümünoğlu, 
online satış pazarına bakıldı-
ğında Türkiye'deki şirketle-
rin, diğer ülkelere göre yüzde 
50'lik oran ile birinci sırada 

yer aldığını, pazarlarında on-
line satışın yükseldiği diğer 
ülkelerin yüzde 30 ile Polonya 
ve yüzde 28 ile İtalya olduğu-
nu söyledi.

Mümünoğlu, araştırma 
sonuçlarının Türkiye'de di-
jital dönüşüm üst yöneticisi 
(CDO), teknoloji üst yöneti-
cisi (CTO), veri üst yönetici 
(CIO) rollerinin çok kritik 
öneme ve stratejik konuma 
yükseldiğine işaret ettiğini 
belirterek, "Bununla birlikte 
dikkati çeken bir diğer nokta 
ise veri ve siber güvenlik ala-
nında büyük ve orta ölçekli 
şirketlerde ciddi yatırımlar 
yapılırken, küçük ölçekli şir-
ketlerdeki yatırımlarda ge-
cikme olduğu göze çarpıyor." 
şeklinde konuştu.

- DIKKAT ÇEKEN NOKTA
Araştırmaya göre, şirketlerin 
çoğunluğunda teknoloji ve 
inovasyon alanında en stra-
tejik rollerdeki çalışanların 
eksikliği dikkati çekiyor.

Araştırmaya katılanların 
yüzde 38'i kuruluşlarında 
BT direktörü, yüzde 55'i veri 
analisti ve yüzde 56'sı da BT 
iş analisti rolünün bulunma-
dığını belirtti. Bu durum, ek-
sik yetenek gereksinimlerini 
karşılamak ve gelecek zorluk-
larla kolay baş edebilmek için 
şirketlerin 5 temel profili işe 
almaya odaklanmaları gerek-
tiğini ortaya koyuyor. Yatırım 
alanlarına göre kuruluşların 
yetenek ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecek 5 temel BT ve diji-
tal rolün, "BT direktörü", "veri 
analisti", "BT iş analisti", "alt-
yapı müdürü" ve "müşteri iliş-
kileri yönetimi (CRM) müdü-
rü" olduğu kaydedildi.
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İŞLETMENİZİ TANITIN

Pandemi, dijital dönüşümü 
hızlandırdı

BEZAHLTE ANZEIGE
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YUMURTA 
Yumurta içeriğindeki zengin 
protein sayesinde özellikle 
bahar yorgunluğuyla savaşan 
önemli bir besin. İçerdiği kolin 
hücre çeperinin korunması-
na yardım ederken, biyotin ve 
A vitamini de bağışıklığı güç-
lendiriyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Uzunoğlu içe-
riğindeki biyotinden yararlana-
bilmek için yumurtanın doğru 
pişirilmesi gerektiğini belirte-
rek, "İyi pişmiş yumurtada ye-
şil halka oluşmamasına dikkat 
edilmeli, çünkü demir-sülfür 
olarak adlandırılan bu halka 
demirin vücutta kullanımını 
engelliyor. Sağlığımız üzerin-
deki pek çok faydası nedeniyle 
günde bir adet yumurtayı mut-
laka tüketin" diyor"

ELMA
Posa kaynağı pektinden zen-
gin olan elma bağırsak sağlığını 
destekliyor ve antioksidan bir 
vitamin olan C vitamini açısın-
dan zengin yönüyle de bahar 
yorgunluğunun etkilerini azalt-
mada destek sağlıyor. Günde 
bir adet elma tüketmeniz bir 
porsiyon meyve ihtiyacınızı 
karşılıyor.

ÇILEK
"İçerdiği antosiyanin maddesiy-
le yüksek antioksidan özellik 
gösteren çilek, vücudun bahar 
yorgunluğuyla savaşmasına 
katkı sağlıyor." diyen Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Deniz Uzu-
noğlu, çileğin aynı zamanda 
B6 vitamin içeriğiyle stresli du-
rumlarda sakinleşmenize des-
tek olduğunu belirtiyor. Günde 
10-12 adet çilek tüketmeniz bir 

porsiyon meyveye denk geliyor.

ENGINAR
Faydaları saymakla bitmeyen 
enginar, potasyum, magnez-
yum, A vitamini ve B3 vitami-
nine ek olarak içerdiği 'ciarin' 
ile organların düzenli çalışma-
sına yardım etmesinin yanı sıra 
vücut yorgunluğuyla da savaşı-
yor. Prebiyotik etkisiyle bağır-
sak sağlığını destekleyen ve dü-
şük kaloriye sahip olan enginarı 
haftada 2-3 porsiyon tüketmeyi 
ihmal etmeyin.

ISPANAK
En zengin antioksidan kay-
naklarından biri olan ıspanak, 
içerdiği magnezyum, demir ve 
potasyum içeriğiyle vücut di-
rencinin arttırılmasında rol oy-

nuyor, bu sayede bahar yorgun-
luğuna karşı iyi geliyor. Düşük 
kalorisi ve zengin lif içeriğiyle 
bağırsak sağlığını da destekli-
yor. Ispanakta yüksek miktarda 
bulunan 'kuersetin' vücudun 
stresle savaşmasına katkıda bu-
lunuyor.

ROKA
Glukozinolat ve yüksek klorofil 
içeriğiyle güçlü bir antioksidan 
olan roka, bahar yorgunluğu-
nun vücutta yarattığı stresle 
savaşarak zindeliği arttırıyor. 
Güne daha enerjik başlamak 
için kahvaltılarınızda rokaya 
mutlaka yer verin.

CEVIZ
E vitamini içeriğiyle bağışıklık 
dostu ve değerli yağ asit örün-

tüsüyle beslenmemizde mutla-
ka yer vermemiz gereken ceviz, 
içerdiği antioksidan polifenolik 
bileşenler ile kabuk kısmında 
bulunan lif sayesinde bahar 
yorgunluğunun vücutta yol 
açtığı stresle savaşıyor. Baha-
rı zinde geçirmek için günde 2 
adet ceviz tüketmeyi alışkanlık 
haline getirin.

KIVI
Kivi içerdiği bol miktarda C 
vitamini sayesinde bağışıklığın 
güçlenmesinde önemli role sa-
hip. Yapılan çalışmalar, kivinin 
ruh halimizi iyileştirdiğini ve 
daha enerjik hissetmemizi sağ-
ladığını gösteriyor. Kiviyi kah-
valtınızda yumurtayla birlikte 
tüketmeniz güne daha enerjik 
başlamanıza destek sağlayacak-
tır.

SEMIZOTU
Yüksek omega-3 oranına sahip 
semizotu ayrıca içerdiği potas-
yum ve magnezyumla birlikte 
bağışıklığın güçlenmesine kat-
kıda bulunuyor, bahar yorgun-
luğuyla başa çıkmanıza destek 
veriyor. Düşük kalori, yüksek 
vitamin ve mineral içeriğiyle 
sofralarınızdan eksik etmeme-
niz gereken semizotu yoğurtla 
birlikte tüketildiğinde daha da 
faydalı oluyor.,-

ERIK
Beslenme ve Diyet Uzmanı De-
niz Uzunoğlu eriğin yüksek C 
vitamini içeriğiyle demir emi-
limini arttırdığını belirterek, 
"Erik sahip olduğu antioksidan 
özellikler sayesinde bağışıklığı 
sistemini destekliyor ve yor-
gunluğa karşı vücut direncini 
arttırıyor" diyor.

Kış boyunca daha az harekete alışan vücudumuzun ve yavaşlayan metabolizmamızın baharın gelmesi ve 
doğanın canlanmasıyla birlikte değişen ısı, ışık ile nem oranına adapte olmaya çalışması bahar yorgunluğuna 
sebep olabiliyor. Sonuç; yorgunluk, huzursuzluk ve uyku hali! Neyse ki bahar yorgunluğu önlenemez bir 
durum değil. Peki baharda hangi besinleri düzenli tüketmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, 
baharda zindelik sağlayan 10 besini anlattı; önemli bilgiler verdi!

Enerjinizi yükseltecek 10 besin! Viyana’da keneye  karşı aşılama 
kampanyası başladı

V iyana Belediyesi yaz 
aylarının gelmesiy-
le birlikte yükselen 

kene tehlikesine karşılık bir 
aşılama kampanyası başlattı.

Viyana’da Austria Center 
Vienna (AVC) fuar alanında 
Kovid-19 aşılama merkezi-
nin yanı sıra bir şeritte TBE 
aşısı için ayrıldı.

3 Mayıs’ta başlayan aşıla-
ma kampanyası 11 Haziran 
2021’e kadar devam edecek. 

Viyana Eyalet Sağlık Bakanı 
Peter Hacker’in yaptığı açık-
lamaya göre, yaklaşık 20 bin 
Viyanalı aşıdan yararlanabi-
lecek.

- DETAYLI BILGI

Aşı fiyatları ve kayıt bilgileri-
ne https://www.wien.gv.at/
gesundheit/beratung-vor-
sorge/impfen/fsme-zec-
kenschutzimpfung.html 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber özellikle çocuklar için son derece önemli olan kene aşısı, Viyana Belediyesi 
tarafından sağlanmaya başlandı. 
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SOLDAN SAĞA
1. Amonyağın hidrojeni ye-
rine bir asit kökünün geçme-
siyle oluşan birleşiklerin sınıf 
adı... Yaşanılan çevre ve za-
manda karşılaşılan olayların 
tümü... 2. Samanla karışık 
tahıl (halk ağzı)... Közlenmiş 
patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve 
kıyma ile yapılan bir çeşit ye-
mek... 3. Kobalt elementinin 
simgesi... Bala olma durumu... 
Kalın değnek... 4. Acil olma 
durumu... Ses, ahenk, nağ-
me (eski)... O gösterme sıfatı 
(eski)... 5. Bir tür büyüteç... 
Yer yuvarlağının içindeki ısı... 
Ulamak işi... 6. Bir işi yapma, 
yerine getirme (eski)... Başar-
ma işi... 7. Titreşim sayısı az 
olan ses... Kurçatovyum ele-
mentinin simgesi... Kuyruk 
sokumu kemiği, pöç (halk 
ağzı)... 8. Geçirimli kayaç ve 
katmanlardan sızarak yer çe-
kiminin de etkisiyle yer altına 
inen ve orada akarak veya biri-
kerek yeni bir düzen kuran su-
lar... 9. Yapıları dış etkilerden 
korumak amacıyla üzerlerine 
yapılan çoğu kiremit kaplı 
bölüm... Lityum elementinin 
simgesi... Ateşkes... 10. Ta-
kım... Bal arılarının bitki ve 

çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen 
tatlı, koyu, sıvı madde... 11. Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, 
el işi... İki elemanlı mermer yapıştırıcısı... Birden sonra gelen sayının ad... 12. İplik... Yıldız... Pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları 
gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu... 13. Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket 
ederek açılıp kapanan perde... İkilem (eski)... Hassiyum elementinin simgesi... 14. Namlusu genellikle yivli, kısa ve hafif bir tü-
fek... Bedevilik tarikatından olan derviş... 15. Alakalanmak işi... Edirne iline bağlı ilçelerden biri...

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Amca olma durumu... Âlâ... 2. Maoculuğu benimsemiş veya Maoculuk yanlısı olan... Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki 
iç bölümü, avuç içi... Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak... 3. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Az 
ışıkla yanmak (halk ağzı)... O yer... 4. Davul (eski)... Fırıl fırıl... Dişi at... 5. Ekonomik ve mali konuları çözümleyen uzman... 
Baryum elementinin simgesi... 6. Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda 
akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu... Ödeme belgesi... Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, 
hakkı yerine getiren, adaletli... 7. Bir iş veya durumun sonu, sonuç... Yat limanı... 8. Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve 
kepekle hazırlanan yiyecek (halk ağzı)... Kokuşmak, tefessüh etmek (halk ağzı)... Ulan... 9. Alınma işi veya durumu... Kılıksız 
ve uyuşuk, sümsük (kimse)... 10. Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim (halk ağzı)... İveğen... Kaynak, pınar... 11. Do-
kuzdan sonra gelen sayının adı... Vurulabilmek işi... 12. Kasası olan... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, 
mesafe... Alınmış bir şeyi geri verme... 13. Yunan rakısı... Aşure dağıtmaya yarayan kap... Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar 
arasındaki uzaklık, genişlik... 14. Yağ uru... “Yok, olmaz” anlamında kullanılan bir söz (halk ağzı)... Kök boyasıgillerden, sıcak 
iklimlerde yetişen bir ağaç... 15. Ukala bir biçimde... Ekini olmayan...

CAHIT SITKI TARANCI

YAŞ OTUZ BEŞ
Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. 
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher, 
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
 
Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.

ŞİİRDiyarbakır'da başlayan,
Viyana'da son bulan bir
hikaye: Cahit Sıtkı Tarancı

MU L AB C A

Türkiye'de eğitim 
görmüş ya da 
edebiyat ve şiirle 
ilgilenen birçok 
insanın aşina 
olduğu "Otuz Beş 
Yaş" şiirinin yazarı 
Cahit Sıtkı Tarancı 
bundan tam 65 sene 
evvel Viyana'da 
hayatını kaybetti.

  
Kapımı çalıp durma ölüm,

Açmam;

Ben ölecek adam değilim.

  
Cahit Sıtkı Tarancı
Ben Ölecek Adam Değilim Şiiri

Mai 2021 Mai 2021

4 Ekim 1910 yılında Diyarbakır'da 
dünyaya gelen Kürt kökenli şairin 
dizeleri, Türk edebiyatının kült şiir-

leri arasında yer alıyor. 
Şiirlerinde zaman kavramını sıkça öne 

çıkaran Tarancı, ölümün üstünlüğünü de 
vurgulamasıyla dikkat çekmiştir. 

Behçet Necatigil’in deyişiyle: “Şiirle-
rinde, yaşamanın ve aşkın güzelliğini 
öven, ölümün üstün-
lüğünü vurgulayan, 
Türkçeyi bütün tatlılık 
ve anlatım gücüyle şi-
ire geçiren Cahit Sıtkı 
Tarancı, döneminin en 
çok okunan şairlerin-
den biri olmuş, hiçbir 
akıma bağlanmadan 
kendine özgü bir şiir 
geliştirmiştir.”

Türk şiirinin klasik-
leri arasında yer alan 
"Otuz Beş Yaş" şiiri-
ne imza atan Taran-
cı, 1946'da bu eseriyle 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenledi-
ği şiir yarışmasında birincilik elde etti ve 
yurt çapında tanınan bir şair haline geldi.

Tarancı, 1951'de Cavidan Tınaz ile ev-
lendi. Evlendikten sonra yazdığı şiirlerini 
"Düşten Güzel" adlı kitapta bir araya ge-
tiren usta şair, 1953'te geçirdiği bir kriz 
neticesinde felç oldu. Tarancı, yatağa bağ-

lı ve yarı bilinçli olarak İstanbul ve An-
kara’da çeşitli hastanelerde tedavi gördü. 
Bir yıl kadar Diyarbakır’daki baba evinde 
bakıldı.

SON UMUT VIYANA
Tedavi için devlet tarafından 1956'da Vi-
yana'ya götürülen Tarancı, zatülcenp has-
talığına yakalanarak, doğduğu Ekim ayı-

nın 12'sinde Viyana'da 
vefat etti. Cenazesi 
Ankara’da Cebeci Asri 
Mezarlığı’na defnedil-
di.  

Ailesinin Diyarba-
kır'daki evi 1973'te 
"Cahit Sıtkı Müze Evi" 
olarak da ziyarete açıl-
dı.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın 
yaşamı boyunca kaleme 
aldığı şiirlerden bazıları 
şunlar:

"Abbas", "Aşk Vakti", "Batan Gemi", "Ben 
Aşk Adamıyım", "Bir Umut", "Bir Kapı 
Açıp Gitsem", "Bugün Hava Güzel", "Can 
Yoldaşı", "Çilingir Sonrası", "Gidiyorum", 
"Hatıralar", "Hepimize Dair", "İlk Aşklar", 
"İki Ses", "Gündüz", "Hergünkü Ölüm" ve 
"Gün Eksilmesin Penceremden"



Kinder- und Jugendhilfe 
01 4000 8011 (Mo – Fr, 8 – 18 Uhr)

Kinder- und Jugendanwaltschaft
01 70 77 000 (Mo, Mi, Do, Fr: 9 – 16 Uhr, Di: 13 – 16 Uhr)

Corona-Sorgenhotline Wien
01 4000 53000 (tgl. 8 – 20 Uhr)

wienkuemmerts.wien.gv.at

Ihr fühlt euch zerrissen?
Die Corona-Pandemie ist vor allem für Familien eine echte Zerreißprobe: Zu beruflichen 
Sorgen kommen emotionale Probleme, wenn man auf engem Raum Distance Learning 
und Home-Office unter einen Hut bringen muss. Die Stadt Wien ist mit ihren Service-
Angeboten für euch da. Ruft uns an, wenn ihr Hilfe braucht!

Bezahlte Anzeige
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